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İspanya’da yerleşik ve kar 
amacı gütmeyen “Consejo 
Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC)” isimli bağım-
sız araştırma kuruluşuna bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdüren 
“Cybermetrics Lab” tarafından 
2013 yılının Şubat ayı başında 
açıklanan “Dünya Üniversite-
leri Webometrics Sıralaması”-
na göre; Gaziantep Üniversi-
tesi (GAÜN), değerlendirmeye 
alınan Türkiye’deki 170 üniver-
site içerisinde 12.ci, dünyadaki 
21000 üniversite arasında ise 
912. sırada yer aldı. Harvard, 
Stanford ve Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
üniversitelerinin her zaman-
ki gibi ilk üç dereceyi paylaş-

araştırma yapıp sonuçlarını 
en etkin bir biçimde paylaş-
maya çalışan bir yapımız var. 
Bütün bunlar aslında yoğun 
olarak yaptığımız ve gerçek-
leştirdiğimiz bilimsel, tekno-
lojik, kültürel ve sosyal içerikli 
çalışmalarımızın sonuçlarının 
tescil edilmesinden başka bir 
şey değil. Bilimsel yayın sıra-
lamalarında ilk 5 arasında ol-
mamız, Yenilikçi Üniversiteler 
Sıralaması’ndaki yerimiz doğ-
ru yolda olduğumuzu gösteri-
yor. Ancak bunlarla yetinme-
yeceğiz, daha da yükselmek 
için çaba sarf edeceğiz. GAÜN 
olarak hedefimiz ülke içindeki 
saygın tüm kategorilerde ön 
sıralarda, dünyada ise ilk 500 
içerisine girmektir…” şeklinde 
konuştu.

 Webometrics sıralama-
ları hakkında ayrıntılı bilgiye 
http://www.webometrics.
info/ adresinden erişilebilir.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 
dünyada ilk 1000’de
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tığı sıralamada; Türkiye’den 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) 396.cı, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) 664.cü, 
Bilkent Üniversitesi 730.cu, ve 
Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) 
ise 768.ci sırada yer aldı.

 Konuya ilişkin olarak 
bir açıklama yapan Gaziantep 
Üniversitesi (GAÜN) Rektörü 
Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, say-
gın ve kabul gören bir bağım-
sız değerlendirme kuruluşu 
tarafından yapılan bir “üniver-
siteler sıralamasında” Türki-
ye’deki üniversiteler arasında 
12.ci, dünyadaki üniversiteler 
arasında ise 912. sırada göste-
rilmelerinden duyduğu mutlu-
luğu ifade ederek; 

 “Mevcut sıralamanın 
‘etkililik’ alt kategorisinde Tür-
kiye’deki üniversiteler arasın-
da 3.cü olduğumuzu ayrıca 
belirtmek isterim. Türkiye’de 
kendini en iyi anlatan, toplum-
la ve sanayi ile içi içe kol kola 
yürüyen, bilimsel ve teknolojik 
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Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu 
“Bugün Türkiye’de dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti geliştirebildiysek 
bunun dinamosu uzmanlarımız, hekimlerimiz ve üniversitelerimizdir ”

Üniversite Hastaneleri Birliği Der-
neği Başkanı ve İstanbul Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, 
Üniversite Hastaneleri Birliği Der-
neği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi-
antep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
M. Yavuz Coşkun, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar 
Gökalp İlhan, toplantı için Üniver-
sitemize gelen çok sayıda öğretim 
elamanı ile çok sayıda il protokol 
üyesi ve akademik personel katıldı.

 Toplantının açılışında konu-
şan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Mü-
ezzinoğlu, insanların en iyi şekilde 
sağlık hizmeti alabilmesi gerektiğini 
belirtti. Bakan Dr. Müezzinoğlu, in-
sanın sıkıntılarını, acılarını ve sağ-
lıkla ilgili tereddütlerini karşılayan 
veya buna hizmet eden bir mesleğe 
sahip olduklarını kaydetti. 

 Bakan Dr. Müezzinoğlu, 
“Sağlıkta dönüşüm projesi ile va-
tandaşımızın sağlık hizmetlerinin 
oluşumunda geldiğimiz noktada so-
runlar yüzde 80 oranında çözüldü. 
Bu süreçte destek veren herkese 
teşekkür ediyorum. Geriye kalan 
kısmı da elimizden geldiği kadar 
çözmeye çalışacağız.  Bugün Türki-
ye’de dünyaya örnek olacak bir sağ-
lık hizmeti geliştirebildiysek bunun 
dinamosu uzmanlarımız, hekimle-
rimiz ve üniversitelerimizdir. Sağlık 
alanında tıp fakültelerimizin 2023 
vizyonu sürecinde hedefe ulaşma 
anlamında önemli rol alacaklarına 
inanıyorum. Her meslek mutlaka 
kutsaldır ama hekimlik ayrıca kut-
saldır. Katma değer üreten marka 
üretecek alanların en başında tıp 
sektörü gelmektedir” ifadesinde 
bulundu.

 Gaziantep Üniversitesi Şa-
hinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Oditoryumunda 8 – 9 
Şubat 2013 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek olan “Üniversite 
Hastaneleri Birliği’nin 14. Toplantı-
sı”nın açılış töreni gerçekleştirildi. 

 Toplantıya; Sağlık Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, Gaziantep 
Valisi Erdal Ata,  Gaziantep Millet-
vekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat 
Koçer, İbrahim Halil Mazıcıoğlu, Ali 
Şahin, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, 

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin 14. Toplantısı
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site hastanesi gibi, özel hastaneler 
özel hastane gibi kalmalı. Bunları 
fonksiyon ve diğer açılardan birbiri-
ne benzetmemizin bu ülkeye hiçbir 
faydası yok diye yola çıktık. Bir sac 
ayağı tarif ettik.  Türkiye’nin gele-
cek için bu kadar çok iddiası olan 
bir ülkenin sağlık alanında bu kadar 
önemli adımlar atan ülkenin bu sac 
ayağını korumaya ihtiyacı var” şek-
linde konuştu.

 Her konuda kalite ve çeşit-
liliğinin artırılması gerektiğini be-
lirten Üniversite Hastaneleri Birliği 
Derneği Başkanı ve İstanbul Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus 
Söylet, “Derneği kurduğumuz sı-
rada fark ettiğimiz ciddi bir sorun 
şuydu. Kurumları tek tipleştirmek 
kimseye yarar sağlamaz. Dolayısıyla 
devlet hastaneleri devlet hastanesi 
gibi, üniversite hastaneleri üniver-
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Dr. Asım GÜZELBEY

Prof. Dr. Yunus SÖYLET

 Gaziantep’in çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir ol-
duğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzel-
bey, “Bugün yemeğin dışında UNESCO dünya kültür listesinde bulunan 
bir şehiriz. Son zamanlarda yapılan restorasyonlar Gaziantep’i farklı bir 
noktaya getirdi. Bir çok mekan turizme kazandırıldı. Gaziantep her zaman 
gelip gezmeye değer bir şehirdir” diye konuştu.

geleceğe kalıcı değerler bırakan, bil-
giyi paylaşan bir üniversiteyiz. 950 
yataklı hastanemizle en iyi hizmeti 
vermenin çabası içersindeyiz. Yeni 
şeyler söylemenin, yeni şeyler üret-
menin heyecanını yaşıyoruz. Sade-
ce bölgede değil Türkiye’nin önde 
gelen bir şehri olan Gaziantep, dün-
ya kenti olarak Ortadoğu’ya hitap 
eden bir şehir olmuştur. Gaziantep, 
toplumsal barışta göçe rağmen, 
toplumsal barışı tesis etme adına 
çok önemli bir köşe taşı haline gel-
miştir” şeklinde konuştu. 

Gaziantep’in tarihin derinliklerin-
den gelip çeşitli medeniyetlere ev 
sahipliği yapan bir şehir olduğuna 
dikkat çeken Üniversite Hastane-
leri Birliği Derneği Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, 
bu toplantıya ikinci kez ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 
Gaziantep Üniversitesinin bölgenin 
önde gelen üniversitelerinden birisi 
olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun, 
“15 fakültemizle 30 bine yakın öğ-
renci sayımızla, halkla bütünleşen, 

Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN
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Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Organ Nakil Mer-
kezi tarafından Şahinbey 

Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Oditoryumunda “100. Nakil 
Kutlama ve Bilgilendirme Toplan-
tısı” düzenlendi.

 Kokteyl ve Organ Nakli 
Merkezinin 100. organ nakli ne-
deniyle hazırlanan kısa film son-
rasında Rektör Prof. Dr. M. Yavuz 
Coşkun tarafından programın açı-
lış konuşması yapıldı. 

 Açılış konuşmasına “Bir 
organ bir hayat kurtarır” diye 
başlayan Rektör Prof. Dr. M. Ya-
vuz Coşkun, “Göreve geldiğimiz 
ilk günlerde hedeflerimizden bir 
tanesi organ nakli konusunu mut-
laka öne çıkartıp, organ naklini 
gerçekleştirmekti. Bunun için yö-
netici olarak ne yapmamız gere-

kiyorsa yapacağımızı ve her türlü 
imkanın emirlerine amade oldu-
ğunu belirttik. Bir orkestra ahengi 
içerisinde çalışma arkadaşlarımız-
la birlikte, uyum içerisinde çalış-
malara başladık ve 9 ay içerisinde 
ilk organ naklini gerçekleştirdik” 
diye konuştu.
 
 Prof. Dr. Coşkun, “Tür-
kiye’de organ nakli konusunda 
sayısal olarak değil ama komp-
likasyonları bakımından en iyi 
merkezlerden birisi olduğumuzu 
söyleyebilirim. Kaliteyi de içeri-
sinde barındıran bir sayısal yükse-
liş içerisindeyiz. Dengeli, düzgün, 
ayakları sağlam basan bir yükse-
liş trendini yakalamış durumda-
yız. Gelecekte sadece Gaziantep 
ve bölgesi için değil, bu bölgede 
uluslar arası bir merkez olacağız. 
Bundan hiç şüphem yok. Tüm ar-
kadaşlarımızla birlikte, bu ahenkli 

çalışmanın ürünü olarak çok gü-
zel çalışmalara imza atacağız” di-
yerek, organ nakil merkezinin ku-
ruluşundan bu güne kadar katkı 
verenlere teşekkür etti. 

 Organ Nakli Merkezi So-
rumlusu Doç. Dr. Sacid Çoban, 
Üniversitemizde 100. organ naki-
lini gerçekleştirmenin mutluluğu 
içerisinde olduklarını ifade ede-
rek, 2009 yılında başlamış olan 
organ naklinde son iki ayda 12 
canlıdan 1 tane de kadavradan 
nakil geçekleştirildiğini, karaciğer 
naklinde ise son iki ayda bir tane-
si canlıdan ve iki tane de kadavra-
dan olmak üzere üç nakil gerçek-
leştirildiğini söyledi.

 Nefroloji Bilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Özlem Usalan, 
Türkiye’de kronik böbrek hastası 
sorununun yüzde 15,7 olduğunu 

“Organ naklinde uluslar arası 

bir merkez olacağız”
Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN
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100. Nakil Kutlama ve 
Bilgilendirme Toplantısı
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ifade ederek, her 6 – 7 yetişkin-
den birinin kronik böbrek hasta-
lığı sorunuyla karşı karşıya oldu-
ğunu ve yaklaşık 7 buçuk milyon 
insanın bu rahatsızlıktan etkilen-
diğini belirtti.

 Gastroenteroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mu-
rat Gülşen, “Bir ülkenin gelişmişli-
ğini gösteren ana parametresi ül-
kenin fabrikaları, ekonomisi hatta 
üniversite sayısı, okuma – yazma 
oranı değil, teknoloji ve silah hiç 

değildir. Bunun tek bir göstergesi 
var bebek ölüm hızı. Bebek ölüm 
hızımı düşük gösteren ülkelere biz 
gelişmiş ülkeler diyoruz. Bütün 
eforumuz insanı yaşatmak oldu-
ğuna göre karaciğer naklini yapan 
üniversiteleri de bu bağlamda 
diğer üniversitelerden farklı gör-
mek gerekir” diye konuştu. 

 Adana Bölge Koordinas-
yon Merkezi Sorumlusu Dr. Ne-
zahat Bingöl, 9 ilde hizmet ver-
diklerini söyleyerek, “Türkiye’de 

başarılı ilk organ nakli 1975 yı-
lında bir annenin oğluna verdiği 
böbrek nakliyle gerçekleştirildi. 
Daha sonra hızlı bir şekilde nakil 
merkezleri sayısı ve organ naklin-
de gelişmeler sağlandı. Önceleri 
parmakla gösterilecek kadar az 
olan nakil merkezleri günümüzde 
oldukça artmıştır” diyerek, yurt 
genelinde 62 tane böbrek nakil 
merkezi olduğunu söyledi. 
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Doç. Dr. Özlem USALAN  Dr. Nezahat BİNGÖL Yrd. Doç. Dr. Murat GÜLŞENDoç. Dr. Sacid ÇOBAN
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 Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Şahinbey Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Oditoryu-
munda Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun 
ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ha-
şim Üstünsoy, Prof. Dr. Alptekin 
Yasım, Anesteziyoloji ve Reani-
masyon Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Levent Şahin ta-
rafından ülkemizin ilklerinden ve 
dünyada da önemli bir cerrahi 
girişim olan ve Üniversitemizde 
gerçekleştirilen total yapay kalp 
ameliyatı konusunda basın top-
lantısı düzenlendi. 

 Kalp Damar Cerrahisi Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Haşim Üstünsoy, Prof. Dr. Alp-
tekin Yasım, Anesteziyoloji ve Re-
animasyon Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Levent Şahin, Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan Gökaslan, Op. 
Dr. Erhan Hafız, Asis. Dr. Eren Kal-
bisağde’den oluşan ekip tarafın-
dan 64 yaşındaki İbrahim Özkan’a 
total yapay kalp ameliyatı gerçek-
leştirildi. 

 “Türkiye’de nadir görülen 
bir ameliyatı ve çok önemli bir 
bilimsel faaliyeti gerçekleştirdi-
ğimiz için bugün onur ve gurur 

günümüzü yaşıyoruz” şeklinde 
konuşan Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coş-
kun, “Üniversitemiz sadece böl-
geye değil Türkiye’ye, komşu ül-
kelere referans olan önemli sağlık 
hizmetlerini gerçekleştiren bir 
merkez haline geldi. Bu nedenle 
her gün yeni şeyler yaparak dün-
yada Türkiye’de yapılan yenilikleri 
Gaziantep’te de arkadaşlarımızın 
emeğiyle hizmet veriyoruz. Ga-
ziantep Üniversitesinin bu gibi 
çalışmalarla bölgenin ‘Parlayan 
Yıldızı’ olduğunu tescillemiş olu-
yoruz” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)’de

“Total Yapay Kalp Ameliyatı” 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz 
Coşkun, “Üniversitemiz sadece bölgeye değil 

Türkiye’ye, komşu ülkelere referans olan önemli 
sağlık hizmetlerini gerçekleştiren bir merkez 

haline geldi.
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 Total yapay kalp naklinin 
dünyada ve Türkiye’de çok na-
dir yapılan ameliyatlardan birisi 
olduğunu belirten Prof. Dr. Coş-
kun, “Destek kalp nakli zaten ya-
pılıyor ama bu ameliyatta kalp 
tamamen yerinden çıkarılıyor 
ve yerine suni olarak kalp vazi-
fesini gören cihaz yerleştiriliyor. 
Bu operasyon çok nadirde ya-
pılsa üniversitemizde gerçekleş-
tirilmektedir. Hastamız ameliyat 
sonrası yoğun bakımda bir süre 
tutulduktan sonra gerekli bakım-
larının sonrasında taburcu oldu” 
ifadesinde bulundu.

 Başarılı bir ameliyatla 
hastayı sağlığına kavuşturdukla-
rını belirten Prof. Dr. Haşim Üs-
tünsoy, “Hastamızın kalbini ta-
mamen yerinden çıkararak, sağ 
ve sol olmak üzere kalbin yerine 

makine olarak yerleştirdiğimiz 
pompalarla, yaşama tekrar tu-
tunmasını sağladık. Bu nedenle 
Gaziantep Üniversitesinde ilk to-
tal yapay kalp ameliyatını gerçek-
leştirdik” şeklinde konuştu.

 Uygun bir kalp çıktığın-
da, total yapay kalbi yerinden 
çıkartarak hastaya kalp nakli ya-
pılacağını ifade eden Prof. Dr. Üs-
tünsoy, gerçekleştirilen bu total 
yapay kalp ameliyatının dünyada 
bin civarında, Türkiye’de ise 7’nci 
sırada yer aldığını kaydetti.

 Prof. Dr. Üstünsoy, “Üni-
versitemizde 2 ay önce ilk total 
yapay kalp ameliyatını İbrahim 
Özkan’a gerçekleştirdik ve has-
tamız sağlığına kavuştu. İkincisi-
ni ise 31 yaşındaki Veysel Demir 
isimli hastamıza gerçekleştirdik. 

O hastamızın da kalbi tamamen 
iflas etmiş durumdaydı ve geçici 
yapay kalple destekleme duru-
munda değildik. Çünkü kalp kası 
tamamen tükenmişti. O kalbi 
yerinden çıkararak bu cihazı yer-
leştirdik. Onunda durumu şuan-
da iyi görünüyor. Taburcu olma 
aşamasına geldiğinde onu da bu 
şekilde bir sırt çantasıyla evine 
göndermeyi amaçlıyoruz” diye 
konuştu. 

 Total yapay kalp nakli ger-
çekleştirilen İbrahim Özkan, top-
lantının sonunda sözü ve müziği 
kendisine ait olan eserini uduyla 
birlikte seslendirdi. 

08



Yıl : 4  Sayı : 72

09

Gaziantep Valisi Erdal ATA              
“Adalet, güvenlik, eğitim, sağlık gibi birtakım hizmetler devletlerin 
temel hizmetleridir ve bunlardan vazgeçmek mümkün değildir. ”

Yardımcıları Prof. Dr. Türkay Dereli, 
Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Cahit Bağcı, Polis Akademi-
si Başkanı Prof. Dr. Remzi Fındıklı, 
öğretim elemanları, sempozyuma 
bildiri sunmak için gelen uzman ve 
akademisyen ile çok sayıda güvenlik 
elemanı katıldı. 

 Tarih boyunca devletlerin 
en asli temel görevinin, ülke gene-
linde emniyeti sağlamak olduğunu 
ve bunun bundan sonra da devam 
edeceğini söyleyen Gaziantep Valisi 
Erdal Ata, “Adalet, güvenlik, eğitim, 
sağlık gibi birtakım hizmetler dev-
letlerin temel hizmetleridir ve bun-
lardan vazgeçmek mümkün değildir. 
Ülkemizde de emniyet ve asayişin 
sağlanması polis ve jandarma teşki-
latımızın yurt içinde, silahlı kuvvet-
lerimizin de dış güvenliği sağlamak 
gibi görevleri var. 1981’de çıkarılan 

bir yasayla 2495 sayılı kanun; bazı 
kurum ve kuruluşların korunması 
ve güvenliğin sağlanması kanunu, 
ülkemizde ilk defa özel güvenlik kav-
ramının literatüre girmesine vesile 
olmuştur” diye konuştu.

 Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Oğuzeli Meslek Yükseko-
kulu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Oğuzeli Belediyesi ve Gaziantep Po-
lis Meslek Yüksekokulu tarafından 
01 – 02 Mart 2013 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan “III. Ulusal Özel 
Güvenlik Sempozyumu”nun açılış 
töreni Üniversitemizde gerçekleşti-
rildi. 
 
 GAÜN Atatürk Kültür Mer-
kezinde gerçekleştirilen açılış tö-
renine; Gaziantep Valisi Erdal Ata, 
Gaziantep Milletvekilleri Nejat 
Koçer, Halil Mazıcıoğlu, Gazian-
tep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
M. Yavuz Coşkun, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Özdemir, Şahinbey Kaymakamı 
Uğur Turan, Şehitkamil Kaymakamı 
Mehmet Aydın, Oğuzeli Belediye 
Başkanı Bekir Öztekin, GAÜN Rektör 

GAÜN’de “III. Ulusal Özel Güvenlik 
Sempozyumu”nun Açılış Töreni
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 Güvenliğin zorunlu bir ih-
tiyaç olduğunu belirten Sempoz-
yum Düzenleme Kurulu Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, 
2004 yılına kadar güvenliğin em-
niyet güçleri tarafından sağlandı-
ğını belirterek, bu tarihten sonra 
bazı alanlarda özel güvenliklerin 
yer aldığını ifade etti. 

 Bir milletin ekonomisi, 
eğitimi düzgün olsa da güvenli-
ğin olmadığı bir yerde huzurun 
olmayacağını söyleyen Oğuzeli 
Belediye Başkanı Bekir Öztekin, 
sempozyumun gerçekleşmesin-
de emeği geçen herkese teşek-
kür etti. 

Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN              
“Güvenlik,  medeniyetlerin insan yaşamında sağlaması gereken bir 
unsurdur.”

 Güvenliğin önemine dikkat 
çeken Prof. Dr. Coşkun, “Gazian-
tep’te bir birlikteliğin sergilenmesi, 
bir yandan özel sektörün bir yandan 
bir kamu kuruluşunun; belediye-
nin, bir yandan bir devlet üniversi-
tesinin, bir yandan da özel statüyle 
kurulmuş polis akademisine bağlı 
polis meslek yüksekokulunun birlik-
te gerçekleştirdiği böyle bir etkinlik, 
örnek olması bakımından da ayrı bir 
öneme sahiptir. Güvenlik, gelinen 
çağda olmazsa olmaz bir parçamız-
dır” diyerek bebeğin bile güvenli 
olma açısından anne karnında en 

güvenli pozisyonda; elini, ayağını 
karnına çekerek, başını eğerek dur-
duğunu kaydetti. 

 Prof. Dr. Coşkun, “Güvenlik,  
medeniyetlerin insan yaşamında 
sağlaması gereken bir unsurdur. Biz 
geçmişten aldığımız medeniyet biri-
kimini geleceğe taşımakla mükelle-
fiz” diyerek, büyük bir medeniyetin 
torunları olarak büyük bir ülke oldu-
ğumuzu ifade etti. 

 Sempozyuma ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, 
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nun 
Sempozyumun gerçekleşmesinde 
olağanüstü bir çaba sarf ettiğini be-
lirtti.

 Sempozyumda, toplumsal bir sorunun bilim ekseninde tartışılaca-
ğını söyleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özde-
mir, bunun güzel bir resim olduğunu,  bu resmin sadece bu sempozyumun 
resmi değil, 2023’e daha sonra 2071’e giden Türkiye’deki iki yeni zihniyet 
değişiminin resmi olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR              

 Polis Akademisi’nin sadece güvenlik eğitimi vermediğini ifade eden Po-
lis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Remzi Fındıklı, aynı zamanda fakülteleriyle, 
meslek yüksekokullarıyla, araştırma enstitüleriyle, bilim ve teknik alanın-
daki güvenlikle ilgili çalışmalara her zaman destek verdiklerini kaydetti. 
Prof. Dr. Fındıklı özel güvenliğin, güvenliğin bir rakibi ya da alternatifi ol-
madığını, güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Remzi FINDIKLI
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 Sertifika töreninde konu-
şan Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, üniversi-
telerin nitelikli insan gücü yetiştiril-
mesi noktasındaki en temel, en gü-
venli noktalarından olan bir üst yapı 
olduğunu belirtti. 
 “Üniversitenin tarihinde, 
tarihe not düşeceğimiz bir eylemin 
arifesindeyiz” diye konuşan Prof. Dr. 
Coşkun, “Bir değişim bir fark ortaya 
koymak bir şeyler yapmanın gayre-
tiyle sizlerin karşısındayız. Üniversi-
te olarak bir temel odak noktamızda 
sizleri görüyoruz. Sizin sadece kendi 
alanınızda değil her alanda iyi yetiş-
meniz konusunda da kendimizi so-
rumlu görüyoruz. Bir yandan kendi 
alanınızda iyi yetişirken bir yandan 
da sosyal, entelektüel faaliyetler 

bir coğrafyadan hem lisans, hem 
yüksek lisans hem de doktora 
aşamasında öğrencimiz var. Top-
lumla olan iletişimimiz, değerler 
üretmek noktasındaki azmimiz 
daha da ileri bir noktaya taşına-
caktır. Bu çerçevede üniversitenin 
kapalı bir şekilde bilgiyi üretmesi 
yetmez. Bu bilginin toplumla pay-
laşılması, işbirliği yapılması mutla-
ka gerekiyor” diye konuştu.
 Sertifika töreni öncesinde 
İntörn Takip Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Bayram tarafından, 
intörn mühendislere intörnlük sü-
reci hakkında bilgi verildi. GAÜN 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serap 
Ulusam Seçkiner tarafından “İş 
Güvenliği”, Yrd. Doç. Dr. Alptekin 
Durmuşoğlu tarafından “Kalite”, 
GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Türkay Dereli tarafından ise “İş Di-
siplini” hakkında öğrenciler bilgi-
lendirildi.  

İntörn Mühendislere 
Eğitim Sertifikası
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Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konferans Salonunda, 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun tarafından, intörn 
mühendislere eğitim sertifikası verildi. 

açısından da iyi yetişmeniz konu-
sunda elimizden geleni yapıyoruz” 
şeklinde konuştu.
 Gaziantep Üniversiteli ol-
manın bir ayrıcalık olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Coşkun, “Son 3 – 4 
yıl içersindeki değişimleri, gelişim-
leri kendi gözlerinizle gördünüz. 
Burası ve hem fiziki hem de içerik 
olarak kendini değiştirmeye çalışan, 
geldiği noktada uluslar arası bir üni-
versite konumuna gelmiştir. Sizleri 
en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti 
içersindeyiz. Gaziantep Üniversite-
si önümüzdeki birkaç yıl içersinde 
logosunu zevkle, gururla taşıyaca-
ğınız, mezun olmakla kendinizi gu-
rurlu addedeceğiniz bir yer haline 
gelmiş olacaktır. Biz boşuna ‘Parla-
yan Yıldız Gaziantep Üniversitesi’ 
demiyoruz” ifadesinde bulundu.
 Prof. Dr. Coşkun, “Sadece 
kendi ülkemize değil, Ortadoğu’ya, 
Afrika ülkelerine kadar dağılan 
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Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Gaziantep Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz 
Coşkun, “Üniversiteler ve ül-

kemiz için çok önemli bir konu olan 
“patent” konusunda bilgilenmek, bu 
konuda ufkumuzu genişletmek üzere 
bu toplantıyı düzenledik. Ayrıca, TPE 
patent uzmanları tarafından üniver-
site öğretim üyelerine yönelik olarak 
gün boyunca “Patent Randevu Siste-
mi” uygulaması gerçekleştirildi. 30’ar 
dakikalık bire bir görüşme şeklinde 
gerçekleştirilen bu uygulamada, öğ-
retim üyeleri başta patent olmak üze-
re sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili tüm 
sorularını TPE uzmanlarına yöneltme 
fırsatı buldular, uzmanlarla birlikte 
çevrimiçi patent veri tabanları üze-
rinden araştırma yaptılar. Bu çalışma-
ların arkası da gelecek” diye konuştu. 
Patentle bilginin daha iyi korundu-
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Coşkun, 
“Bilgiyi hayatın ve teknolojinin içine 
bir şekilde enjekte ettiğimiz zaman 
veya ürettiğimiz bilgiler bir katma de-
ğere dönüştüğü zaman daha kıymetli 

Yaygınlaştırılması Projesi”nin kısa bir 
tanıtımını yaptı ve daha sonra üni-
versite senatosunu sınaî mülkiyet 
hakları, sınaî mülkiyetin üniversite-
ler açısından önemi, yürütülen pro-
je ve TPE’nin üniversitelere yönelik 
faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. 
Toplantının görüş ve değerlendir-
meler bölümünde, üniversitelerin 
sınai mülkiyet sistemine entegre 
edilmesi ve sistemin aktif birer kul-
lanıcısı haline getirilmesi sürecinde 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 
masaya yatırıldı.

 Toplantının sonunda; Ga-
ziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. M. Yavuz Coşkun tarafından TPE 
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a ‘sedef 
kakma bir sandık’ takdim edilirken, 
TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ta-
rafından ise Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun’a 
TPE tarafından hazırlatılan “Alamet-i 
Farika’dan Marka’ya” adlı kitap he-
diye edildi.

GAÜN’de “patent ve patent 
sistemleri” masaya yatırıldı
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bir hale geliyor. Bunun da muhafaza 
altına alınması noktasında patent 
çok önem taşıyor. TPE yeni ufuklar 
ve yeni anlayışlarla üniversitelerin, 
ülkemizin de ufkunu açacaktır” ifa-
desinde bulundu. Prof. Dr. Coşkun, 
“Üniversite olarak biz de bu konuda 
hakikaten öncü, girişimci, bu konuda 
mutlaka bir şeyler yapmak isteyen 
bir yer olarak bir yandan eğitime dair 
“intörnlük gibi”, bir yandan “üniversi-
te – sanayi işbirliği” gibi çalışmalar ya-
pıyoruz. Bütün enstrümanlarla daha 
fazla şeyler yapmamız gerektiğine 
inanıyorum. Üniversitemize gelip biz-
leri bilgilendiren TPE Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. 

 GAÜN Rektörü Prof. Dr. M. 
Yavuz Coşkun’un açılış konuşmasının 
ardından, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip 
Asan; Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Koordinatörlüğü, Gaziantep Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tür-
kay Dereli tarafından yürütülen “Üni-
versitelerde Sınaî Mülkiyet Bilgisinin 

Türk Patent Enstitüsünce (TPE) yürütülen “Üniversitelerde Sınaî Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” 
kapsamında 5 Şubat 2013 tarihinde Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) “Senato Bilgilendirme Toplantısı” ve 

öğretim üyelerine yönelik olarak “Patent Randevu Sistemi” uygulaması gerçekleştirildi.
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 
TARGET Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) tarafından düzen-

lenen ve Ankara Çankaya Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Benhür Satır’ın konuşmacı olarak 
katıldığı “Ankara OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi’nde Yürütülen Küme-
lenme Çalışmalarından Örnekler” 
isimli seminer Endüstri Mühendisli-
ği Bölümü Seminer Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Seminere, Gaziantep 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Türkay Dereli ile “kümelenme ça-
lışmalarına” ilgi duyan öğretim ele-
manları ve sanayiciler katıldı.

 Yrd. Doç. Dr. Benhür Satır 
konuşmasında; Çankaya Üniversite-
si’nin de içerisinde yer aldığı küme-
lenme çalışmaları hakkında bilgiler 
sunarken; ileride Gaziantep Üni-
versitesi gibi köklü bir üniversite ile 

AR-GE yaparak KOBİ’ler de büyü-
yebilir, gelişebilir. Artık günümüz-
de rakiplerle hem işbirliği hem de 
rekabet yapmak gerekiyor. Üniver-
sitelerin ‘sanayi ile işbirliği tecrübe-
lerini’ birbirlerine aktarması olduk-
ça önemli” diyerek, bu seminerin 
‘üniversiteler arası işbirliğinin’ de 
bir başlangıcı olacağını umut ettiği-
ni ifade etti.

GAÜN’de “OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Yürütülen Kümelenme Çalışmalarından Örnekler”

konulu seminer gerçekleştirildi
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işbirliği yapılmasının önemli olabile-
ceğini ve bundan şahsı adına büyük 
mutluluk duyacağını belirtti. Artık 
yeni akım mühendisliğin “uygulama 
odaklı” olduğunu dile getiren Satır; 
Gaziantep Üniversitesi tarafından 
uygulanmaya başlayan “İntörn Mü-
hendislik” projesinin ülkemiz için 
önemli bir proje olduğunu ve diğer 
üniversiteler için de örnek teşkil 
edeceğini belirtti.

 Seminerin sonunda; Yrd. 
Doç. Dr. Benhür Satır’a, üniversi-
temizi ziyaretinin bir anısı olarak 
hediye takdim eden Gaziantep Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Türkay Dereli, “Rekabet gücünü 
artırmak için işbirliği yapmak çok 
mühim. Rekabetin itici gücü olarak 
tarif edilen ‘kümelenme’, işbirliği 
yapmanın en güzel yollarından biri. 
Kurumsallaşarak, işbirliği yaparak ve 

Yrd. Doç. Dr. Benhür SATIR
“

“
Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanmaya başla-
yan “İntörn Mühendislik” projesinin ülkemiz için önemli 
bir projedir ve diğer üniversiteler için de örnek teşkil 
edecektir.

Prof. Dr. Türkay DERELİ
“  Kurumsallaşarak, işbirliği yaparak ve 
AR-GE yaparak KOBİ’ler de büyüyebilir, 
gelişebilir“

“bir projEM var”
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 Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Kültür Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak faaliyetlerini sür-
düren ‘Yenilikçilik Topluluğu’ 
üye öğrencilerinden Aslı Boru 
ve Nafiz Berber, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) tarafından her 
yıl düzenlenen Endüstri Mühen-
disleri Öğrenci Sempozyumu 
(EMÖS) kapsamında yapılan 
“Bir ProjEM Var Diyorsan” adlı 
proje yarışmasında “Adaptif Ağ 
Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım 

bu ödülü Gaziantep Üniversite-
si’nin ödül koleksiyonuna ekle-
mekten onur duyuyoruz” şek-
linde konuştu.
 Lisans düzeyinde bitir-
me (mezuniyet) projesi olarak 
hazırladıkları çalışmaları ile ön 
elemelerde ilk 6’ya giren pro-
jeleriyle Gaziantep Üniversi-
tesi’ni temsil eden GAÜN Mü-
hendislik Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği son sınıf öğren-
cilerinden Aslı Boru ve Nafiz 
Berber, fikir aşamasından ödül 
kazandıkları ana kadar olan 
süreçte projelerine destek ve-
ren danışmanlarına, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
elemanlarına ve Kültür Müdür-
lüğü’ne minnettar olduklarını 
belirterek mutluluklarını ifade 
ettiler.
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Sistemi İle Hava Tahmini” adlı 
çalışma ile ‘3000 TL ve bir akıllı 
cep telefonundan’ oluşan “ikin-
cilik ödülünü” kazandı.
 Konu ile ilgili olarak açık-
lama yapan, GAÜN Endüstri Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Türkay Dereli; “Aslı Boru ve 
Nafiz Berber bizim çalışkan öğ-
rencilerimizden ikisi. Aslı Boru, 
bir çift anadal öğrencimiz. Ken-
disi şu anda Tekstil Mühendisi! 
Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü 
geçen dönem başarı ile bitir-
di. Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü’nü de bitirmek üzere. Nafiz 
Berber ise şu anda Eskişehir’de 
büyük ve kurumsal bir firmada 
‘intörn mühendislik yapıyor. Öğ-
rencilerimizin aldığı bu güzel ne-
ticeden hakikaten büyük keyif 
aldık… Başarıların tescil edilme-
si ve ödüllendirilmesi çok güzel, 

Gaziantep Üniversitesi’nin yenilikçi öğrencileri 
“bir projEM var” dedi

Prof. Dr. Türkay DERELİ

“bir projEM var”
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İzmirli fotoğrafçılar Bora Çal, 
Erdinç Yılmaz ve Levent Yıl-
dız‘ın 3 yıllık çalışmaları olan, 

“Metalin Ateş Böcekleri” isimli 
fotoğraf sergisi, Gaziantep Üni-
versitesi (GAÜN) Cenani Konağı 
Kültür Sanat Merkezi’nde ve-
rilen kokteyl ile ziyarete açıldı. 
Şehitkâmil Kaymakamı Mehmet 
Aydın, İl Kültür ve Turizm Mü-
dür Vekili Mehmet Aykanat, çok 
sayıda akademik ve idari perso-
nel ile sanatseverlerin katıldığı 
fotoğraf sergisinin açılışı GAÜN 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tür-
kay Dereli tarafından gerçekleş-
tirildi.
 Prof. Dr. Dereli, “İzmir 
Fotoğraf Akademisi’nden üç 
fotoğraf sanatçısı arkadaşımız 
ve birbirinden güzel fotoğrafla-

ran sıcaklıklarda metal erir, işçi 
terler ve sonunda ortaya kalıp-
tan inanılmaz güzel ürünler çı-
kar. Sarf edilen emek dişli olur, 
tencere olur, mil olur. Biz, kalıp 
alma işleminden son ürün elde 
edilinceye kadar bütün döküm 
aşamalarını bir belgesel olarak 
fotoğraflamaya ve aktarmaya 
çalıştık” dedi.

 “Metalin Ateş Bö-
cekleri” adlı fotoğraf sergi-
si 20.03.2013 tarihine kadar 
Gaziantep Üniversitesi’nin 
Eyüpoğlu Mahallesi’nde hiz-
mete açtığı Cenani Konağı Kül-
tür Sanat Merkezi’nde ziyarete 
açık olacak.
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rı bugün ve iki hafta boyunca 
burada bizimle birlikte olacak. 
Meslek grupları içerisinde en 
ağır iş kollarından birisi olan 
dökümcülük işinin yapıldığı dö-
kümhanelerin irdelendiği fo-
toğraflarda, esas olarak; ateşi, 
emeği ve alın terinin hepsini bir 
arada görmek mümkün. Fotoğ-
rafları ile bütün bunları bize bir 
arada görme fırsatı verdikleri 
için kendilerine ve katılımları-
nız için siz sanatseverlere çok 
teşekkür ediyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

 Açılışa katılan fotoğraf 
sanatçılarından Levent Yıldız 
ise; “döküm işinin üç ana unsu-
ru; döküm ocağı, potası ve işçi-
sidir. 1000-1500 dereceye va-

“Metalin Ateş Böcekleri”
Cenani Konağı’nda Görücüye Çıktı
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 G a z i a nte p 
Üniversitesi (GAÜN) 
Kültür Müdürlüğü-
ne bağlı faaliyetle-
rini sürdüren Türk 
Halk Müziği Toplu-
luğuna üye öğrenci-
ler tarafından “Yedi 
Bölge Halk Müziği 
ve Halk Oyunları 
Konseri” düzenlen-
di.

 GAÜN Ata-
türk Kültür Mer-
kezinde gerçek-
leştirilen konsere; 
Gaziantep Üniver-
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. M. Yavuz Coş-
kun, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ali Gür, 

Rektör Danışmanları Prof. Dr. Cahit 
Bağcı ve Doç. Dr. Murat Ağarı, Ge-
nel Sekreter Ercan Eroğlu, çok sa-
yıda akademik ve idari personel ile 
öğrenci katıldı. 
 Ülkemizin Ege, Doğu Anado-
lu, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, 
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine ait “Denizli’nin Horozları, 
Zöhrem, Teke Zortlatması, Anka-
ra Seymen, Evlerinin Önü Handır, 
Hey Gidi Karadeniz, Gaziantep Halk 
Oyunları ve Barak” gibi birbirinden 
güzel türkülerle dinleyenler kimi za-
man duygusal kimi zaman hareketli 
dakikalar yaşadı.
 
 Konseri hazırlayan Ersin Yıl-
dırımer, Hüseyin Kaynak ve Mustafa 
Balçın’a, çiçek takdim eden Gazian-
tep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
M. Yavuz Coşkun, konserin sonunda 
“Allı Turnam” adlı türküyü seslen-
dirirken, salondaki dinleyicilerde 
türküye eşlik etti. Gaziantep Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz 
Coşkun ve GAÜN Türk Musikisi Dev-

let Konservatuarı Müdürü Sanatçı 
Öğretim Elemanı Hakan Tatyüz ta-
rafından konser ekibine ve seyirci-
lere çiçek takdim edildi.  
 
 
 Gecenin sonunda konuşan 
Prof. Dr. Coşkun, “Kendimi Küçük 
Prens yerine koydum. Gece gökyü-
zünde yıldızları seyrederken ‘Parla-
yan Yıldız Gaziantep Üniversitesi’ni 
gördüm. O yıldızda, o pırıltıları mey-
dana getiren küçük küçük ateş bö-
ceklerinin pervanelerinin olduğunu 
gördüm. O Parlayan Yıldız içindeki-
lerle siz değerli insanlarla, değerli 
öğrencilerle, akademisyenleriyle, 
personelleriyle sanatıyla, bilim in-
sanlarıyla bugünde o rengarenk pa-
rıltıyı musiki çerçevesinde izledik. 
Her biri birbirinden değerli sevgili 
arkadaşlarım çok değerli emekle-
riyle bu zevki bize tattırdılar. Başta 
Kültür Müdürlüğümüz, Konserva-
tuardaki hocalarımız ve öğrencile-
rimizi yürekten kutluyorum” diye 
konuştu.

16

Halk Müziği ve Halk Oyunları Konseri
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Konsere; GAÜN Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ali Gür, Şa-
hinbey Kaymakamı Uğur Tu-
ran, Rektör Danışmanı Prof. 

Dr. Cahit Bağcı ve çok sayıda aka-
demik ve idari personel ile öğrenci 
katıldı. 

 Komşu Müziğin, 2009 yı-
lında Hollanda’da Tülin Karataş ve 
Oğan Doruk Şadan tarafından ku-
rulduğunu belirten Sanatçı Tülin 
Karataş, “Farklı bir ülkede yabancı 
olmanın getirdiği bir fikirle aynı dili 
konuşmayan, aynı kültürü paylaş-
mayan birçok müzisyen bir araya 
gelsin ve müziği paylaşsın istedik. 
Bu nedenle dünya müziği yaptık. 
Dünya müziğine modern enstrü-

manlarda katılınca etnik müzikleri 
batı enstrümanlarıyla birlikte bir-
leştirdik. Müziğimizin bu evrensel-
liğinden yola çıkarak ismini komşu 
koyduk. Her müziğe, her kültüre 
size gelelim müziğimizle komşu ola-
lım dedik” şeklinde konuştu. 

 Karataş, “Hollanda’da bir caz 
festivaline çıkacaktık. Türkiye’den 
bir konuk sanatçı getirmemizi iste-
diler. Bizde hemen Göksel Baktagir 
dedik. Önce şaşırdılar siz batı müziği 
yapıyorsunuz dediler. Bizde kanun 
öyle bir enstrüman ki istediğiniz her 
enstrümanla birleştirebilirsiniz ve 
ortaya inanılmaz bir şey çıkar dedik. 
Bu işin üstadı Türkiye’deki en büyük 
ismi Göksel Baktagir’den başkası bu 

projeyi renklendiremez diye düşün-
dük. Sevgili hocamızda bizi kırmadı 
ve konserlerimize Avrupa’da başla-
dık” ifadesinde bulundu.

 Konserde söyledikleri Pon-
tusça ve Türkçe olan Mose, Zey-
tinyağlı Yiyemem Aman, Ederlezi, 
Paso Ponori gibi birbirinden güzel 
eserlerle dinleyicilere unutulmaz-
lar anlar yaşatan grup, konuklardan 
büyük beğeni topladı. 

 Konserin sonunda Gazian-
tep Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Gür tarafından sanat-
çılara günün anısına hediye takdim 
edildi.

GAÜN’de “Göksel 
BAKTAGİR & Komşu” 
Tarafından Muhteşem 
Bir Konser Düzenlendi
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 
Toplumsal Duyarlılık Projeleri 
(TDP) kapsamında 2012–2013 

akademik yılında İslahiye Meslek 
Yüksekokulu Proje Koordinatörleri 
tarafından hazırlanan projeler hayata 
geçirilmeye başlandı.
 
 Toplumsal Duyarlılık Projeleri 
kapsamında; Kitap Toplama Projesi, 
Deprem Bilinci, Korunma yolları ve 
Eğitimi Projesi, İlkyardım Tedbirleri 
Projesi, Bireysel Silahsızlanma Proje-
si, Tarihi ve Kültürel Mirasın Koruma 
Projesi, İslahiye’nin Tarımda Ekono-
mik Verimliliğini Artırma Projesi ile 
İslahiye’de Seracılığın Geliştirilmesi 
Projesi olmak üzere toplam 7 proje 
uygulanmaya başlandı.

Bayazıt, konuyla ilgili olarak ihtiyaç 
durumunu göz önüne alarak İşletme 
Yönetimi birinci sınıf öğrencileriyle 
birlikte TDP dersi kapsamında oluş-
turulan proje çerçevesinde topla-
dıkları  500 kitaptan KPSS ve DGS’ye 
yönelik kitapların bir kısmını kendi 
okullarının kütüphanesi ile İslahiye 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kütüphanesine  bağışlarken diğer 
kısmını da İslahiye Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ne bağışlayacaklarını 
belirtti. 

 Kitap Toplama Projesi kapsa-
mında  toplanan kitaplar Proje Koor-
dinatörü  Öğr.Gör. Yıldırım Bayazıt ve 
proje öğrencileri tarafından Yükseko-
kul Sekreteri Bilal Erdoğan’a teslim 
edildi.

İslahiye’de Toplumsal Duyarlılık 
Projesi Hayata Geçiriliyor
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 Projede; Koordinatör olarak 
Öğr. Gör. İ.Halil Korkmaz, Yıldırım 
Bayazıt, Bilal Erdoğan, Zekeriya Çak-
mak, M. Murat Kankaya, Halim Gök 
ve Vedat Görmez görev alırken 120 
birinci sınıf öğrencisi projeye destek 
vererek projeler hayata geçirilmeye 
başlandı.
 Bu kapsamda Kitap Toplama 
Projesi çerçevesinde Yüksekokul İş-
letme Yönetimi Programı birinci sınıf 
öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Pro-
jesi dersi kapsamında kitap toplama 
kampanyasına destek vererek proje-
ye katkı sağlıyor.
 
 GAÜN İslahiye Meslek Yük-
sekokulu Kitap Toplama Proje Koor-
dinatörü Öğretim Görevlisi Yıldırım 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında 2012–2013 akademik yılında
İslahiye Meslek Yüksekokulu Proje Koordinatörleri tarafından hazırlanan projeler hayata geçirilmeye başlandı.
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 Gaziantep Üniversitesi 
İslahiye İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesinde akademik yılın 
ikinci dönem başlangıcı nede-
niyle sınıf birincileri ile sportif 
faaliyetlerde başarı gösteren 
öğrenciler ve başarılı hizmetle-
rinden dolayı bazı öğretim ele-
manları için “Belge takdimi töre-
ni ve moral partisi” düzenlendi.

 Yapılan çeşitli ikramla-
rın sonrasında öğrenciler, ho-
calarıyla müzik eşliğinde halay 
çekti, gönüllerince eğlenerek 
moral buldu.
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 Gaziantep Üniversitesi 
İslahiye İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen törende konu-
şan İslahiye İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dekanı Öğretim 
Görevlisi Yıldırım Bayazıt ikinci 
dönemin hayırlı, uğurlu ve başa-
rı dolu geçmesini diledi. 

GAÜN İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 
“Belge Takdimi Töreni ve Moral Partisi” Düzenlendi

Yıldırım Bayazıt
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Prof. Dr. 
Çarpınlıoğlu, 
Cambridge’de
Açılış Dersi Verdi

Gaziantep Üni-
versitesi Mü-
hendislik Fa-
kültesi Makine 

Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Melda Çarpınlıoğlu, 20 – 
22 Şubat 2013 tarihleri 
arasında Dünya Bilim ve 
Mühendislik Akademisi 
ve Topluluğu (WSEAS) ta-
rafından İngiltere/Camb-
ridge’de yapılan “12’nci 
Uluslararası Sinyal İşlemi, 
Robotik ve Otomasyon” 
konulu konferansta açılış 
dersi vermek için davet 
edildi. 

 Prof. Dr. Çarpınlıoğ-
lu, bu kapsamda açılış 
dersini Cambridge - Clare 
College Memorial Court 

–The Gillespie Conferen-
ce Center’da uluslararası 
platformdan kalabalık bir 
dinleyici-araştırmacı bilim 
adamı grubuna sunduğu-
nu belirtti.  
 Üç farklı alanda açılış 
dersi verildiğini söyleyen 
Prof. Dr. Çarpınlıoğlu, BAP-
YB desteklenen MF 09 – 09 
kod nolu  “Zamana bağımlı 
akımlarda laminar türbü-
lans geçiş analizi” adlı pro-
jeyle açılış dersi verdiğini 
belirtti. Önümüzdeki gün-
lerde düzenlenecek olan 
konferanslara tekrar davet 
edildiğini söyleyen Prof. 
Dr. Çarpınlıoğlu, tamamıy-
la Üniversitemizin destek-
lediği projeyle katılmanın 
ayrı bir önem taşıdığını ifa-
de etti.   

 Deneysel sistemin 
elektronik alt yapısına yö-
nelik bir açılış dersi oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Çar-
pınlıoğlu, “Söz konusu ders 
sunuşum; yürütücüsü oldu-
ğum tamamlanmış ve Üni-
versitemiz BAPYB tarafın-
dan desteklenen MF 09–09 
kod numaralı projenin de-
neysel verilerini konu almış 
olup, aynı zamanda araştır-
ma makalesi olarak konfe-
rans kitabında basılmıştır. 
Konferansa katılımım için 
gereken finansal destek 
Üniversitemiz BAPYB tara-
fından RM 10–04 kod nu-
maralı proje kapsamında 
sağlanmıştır” şeklinde ko-
nuştu.
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Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Atatürk Kültür 
Merkezinde Üniversite-

mizin kuruluşunun “40.Yıl Etkin-
likleri” kapsamında, Türk Dün-
yası Araştırmaları Topluluğu 
tarafından “Cumhuriyet Döne-
minde Türk Dünyasına Bakışlar ve 
Türk Dünyasında Kadın” konulu 
konferans düzenlendi.

 Konferansa; GAÜN Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Türkay Dereli, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hikmet Celkan, çok sayıda akade-
mik ve idari personel ile öğrenci 
katıldı.

 Modern devre geldiğimiz 
zaman batı mantalitesindeki ka-
dına verilecek sosyal, siyasi hak-
ların tekrar gündeme geldiğini 
söyleyen Prof. Dr. Türkmen, bu-
güne geldiğimizde kadın hakları 
ile ilgili epey bir mesafe alındığını 
ifade etti. 

 Türkiye topraklarındaki 
istiklalin korunması fikrinin her 
şeyden önce düşünüldüğünü 
belirten Prof. Dr. Türkmen, “Os-
manlı Devletinin 18’nci yüzyılda 
başlayan yükseklik kaybı gittikçe 
düşmeye başladı. 19’uncu yüzyıl-
da çok hızlanarak 20’nci yüzyılda 
da başkent İstanbul’un işgaline 
kadar giden bir çöküşün ifadesi 
oldu. Çöküş sonunda merkezi An-
kara olan yeni bir cazibe merkezi, 
yeni bir milli mücadele merkezi 
ortaya çıktı. Bu merkezde yepye-
ni bir devlet, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti doğdu. Bu devlet Türk 
Milletinin İslam’ın bin yıldan beri 
bayraktarlığını yaptı” ifadesinde 
bulundu.
 Atatürk’ün Türk dünyası 
politikasının üç ayak üzerinde ol-

duğunu söyleyen Prof. Dr. Türk-
men, “Dış Türklerin bulundukları 
bölgeden göç etmemeleri birinci 
ayaktır. İkincisi, göçün engellen-
mesi için o bölgelerdeki Türklerin 
doğal olarak rahat yaşamalarının, 
göçe mecbur kalmamalarının sağ-
lanması, üçüncüsü ise o bölgede 
yaşayan devletlerle, toplumlarla 
iyi ilişkiler kurmak suretiyle orada 
yaşayan soydaşların daha huzurlu 
yaşamalarıdır” diye konuştu.

 Konferansın sonunda Ga-
ziantep Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Türkay Dereli ve 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hikmet Celkan tarafından Prof. 
Dr. Fikret Türkmen’e günün anısı-
na hediye ve çiçek takdim edildi. 

“Cumhuriyet Döneminde Türk Dünyasına 
Bakışlar ve Türk Dünyasında Kadın” 
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Prof. Dr. Hikmet CELKAN
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GAÜN’de “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü”

Nedeniyle Konferans 
Düzenlendi

 Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Ömer Asım Aksoy Konfe-
rans Salonunda, “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü” nedeniyle Arkeoloji 
Bölümü Arş. Gör. Dr. Münteha Şa-
han Dinç tarafından “Antik Çağda 
Kadın”, Arş. Gör. Timur Demir ta-
rafından ise “Anadolu Demir Çağı 
Uygarlıklarında Kadın” konulu kon-
ferans gerçekleştirildi. 

 Demir çağında ağırlıklı ola-
rak erkek bakışı açısı ile kadınlara 
yüklenen Tanrıça, Eş, Anne, kız ço-
cuk, köle, cariye gibi sıfatlarla dö-
nemin kadınlarının tanıyabilindiğini 
söyleyen GAÜN Fen – Edebiyat Fa-
kültesi Arkeoloji Bölümü Arş. Gör. 
Timur Demir, “Döneme ait tüm gör-
sel eserler ve yazılı belgeler, aslında 
Demir Çağı gibi kaotik bir dönemde, 
hızlı değişim ve dönüşümlerin ya-
şandığı bir ortamda kadının toplum 
içindeki yerini, kullandıkları veya 
kullanamadıkları güçlerini, yetkile-
rini, duygularını ve daha başka bir-
çok özelliklerini anlatmakta yetersiz 
kalmaktadır” ifadesinde bulundu.
            

 Demir, “Sadece görsel eser-
ler veya yazılı kaynaklar ile bunları 
anlamaktan şimdilik çok uzağız, geç-
mişte nasıl sanatta erkek bakış açısı 
ile kadın ele alınmış ise, bugünde 
de özellikle arkeolojik bilimsel ya-
zımda kadın geçmişine yaklaşım da 
erkeği merkeze alan bir bakış açı-
sının hakim olduğu görülmektedir. 
Her ne kadar bu bakış açısının, ka-
dınlar üzerine getirdiği açıklamalar, 
yeni kuramsal yaklaşımlar ile yeni-
den gözden geçirilmeye başlanmış 
ise de kadının geçmişini anlamada 
arkeoloji bilimi olarak daha yolun 
başında olduğumuzu söyleyebili-
rim” şeklinde konuştu. 
Eski Yunan ya da Hellen dünyasında 
kadının günlük yaşamı ve toplum 
içindeki  konumunun, kişiliği ile ilgili 
bilgiler arkeolojik buluntularla des-
teklenmekte ayrıca  yazılı belgeler-
de, destanlarda, şiirlerde ve tiyatro 
oyunlarında karşımıza çıktığını söy-
leyen GAÜN Fen – Edebiyat Fakül-
tesi Arkeoloji Bölümü Arş. Gör. Dr. 
Münteha Şahan Dinç, “M.Ö. 7. ve 
6. yüzyılda Hellen dünyasında dev-
letin yapılanmasında ana öğelerden 

biri aile ve tek kadınla evlilik ilkesi 
olmuştur. Erkek yasa koyucularının 
hazırladığı kanunlarda günümüzde 
olduğu gibi kadınlardan beklenen 
namuslu olmaları, iffet ve fazilet 
gibi kavramlara sahip olmaları gibi 
özellikler Antik Yunan kadının da 
toplum içindeki yaşamını belirle-
miştir. Oikos içinde kendilerine ayrı-
lan gynaikonitis denilen bölümlerde 
yaşayan Yunanlı bir kadının başlıca 
görevi çocuk doğurup yetiştirmek, 
günlük ev işleri, yün eğirme, doku-
macılık gibi el işleri ile hizmetkarla-
rın organizasyonu ve sorumluluğu-
dur” şeklinde konuştu. 
 
 Dinç, “Roma toplumunda 
kadının yeri konusuna bakıldığın-
da, Romalı kadınların da Yunanlı 
kadınlar gibi siyasi hakları yoktu 
ancak Roma vatandaşlık haklarına 
sahiptiler ve Roma hukukunun ko-
ruması altında yaşarlardı. Ekonomik 
yönden gelişmiş Roma şehirlerinde 
kadınların çeşitli mesleklere sahip 
olduğunu yazıtlar ve  kabartma-
lar açıkça gösterir. Tüccar kadınlar, 
sarraf kadınlar, ayakkabı imal eden 
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Arş. Gör. Timur DEMİR Arş. Gör. Dr. M. Şahan DİNÇ 
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kadınlar ekonomik hayatta etken 
rol oynar. Buna rağmen Roma top-
lumunda kadınların başlıca göre-
vi yine evinin işlerini yürütmektir. 
Roma İmparatorluk Çağı ile kadınlar 
arasında bir özgürlük akımı, politik 
olaylara karışmak ve taraf tutma 
gibi isteklerin yaygınlaştığı görülür.  
Saray kadınları, giyim kuşamları, saç 
modelleri ve asil duruşları ile Roma 

toplumundaki kadınlar için rol mo-
del oluşturmuşlar, siyasi propogan-
danın aracı olarak portre heykelle-
ri ve sikkeler üzerindeki tasvirleri 
ile Roma İmparatorluğu’ndaki en 
uzak eyaletlere kadar ulaştırılarak, 
Roma’daki kadın gücünün varlığını 
yansıtmışlardır” ifadesinde bulundu.
  Romalı kadınların ta-
rihinin, hanedanın soylu ve yurttaş 

kadınları arasında geliştiğini, bunun 
dışında eyaletlerde yaşayan varlıklı 
kadınlar da yasalarda yerleri olma-
malarına karşın seslerini duyurmayı 
başardıklarını belirten Dinç, kimisi 
politik makamlarda etkin, kimisi de 
şehir yararına katkıda bulunan va-
tandaşlar olarak kendini gösterdik-
lerini kaydetti. 
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Kadınlar Gününde Üniversitemizde Görev Yapan 
Bayan Personellere Hediye Takdim Edildi

 Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
M. Yavuz Coşkun tarafından, “8 Mart Dünya Ka-
dın Hakları Günü” nedeniyle, Üniversitemizde 
çeşitli birimlerde görev yapan akademik, idari, 
genel hizmetler ve sağlık hizmetlerindeki tüm 
bayanlara günün anısına hediye takdim edile-
rek, tüm bayan personellerin “8 Mart Dünya Ka-
dın Hakları Günü” kutlandı.

 Üniversitemizde görev yapan bayan 
personeller, hediye takdiminden duydukları 
memnuniyeti ifade ederek, Üniversite yöneti-
mi tarafından “8 Mart Dünya Kadın Hakları Gü-
nü”nde hatırlamalarının kendilerini mutlu etti-
ğini söyleyerek, Rektörümüz Prof. Dr. M. Yavuz 
Coşkun’a teşekkür ettiler.
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“Din Görevlisi
Profili”

KONFERANS

 Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafın-
dan 75. Yıl Merkezi Derslikte dü-
zenlenen “Din Görevlisi Profili” 
konulu konferansa Gaziantep İl 
Müftüsü Ahmet Bulut konuşmacı 
olarak katıldı. 
 
 “Din bir realitedir” şeklin-
de konuşan Gaziantep İl Müftüsü 
Ahmet Bulut, “Din vazgeçilmez 
ilahi bir müessesedir. Ferdin, ai-
lenin, toplumun ve bütün insan-
lık camiasının dine ihtiyacı vardır.  
Gönül dünyalarımızın çoraklığını 
giderecek manevi bir şifa veya 
ilahi gıda, çöle inan nurdur. Gö-
nüllerin, insanların dine olan ih-
tiyacı ekmek, su ve gıdadan daha 
önce gelir” şeklinde konuştu.
 
 Bulut, “İnsanın suya ve 
oksijene ihtiyacı olduğu kadar 
Allah’a inanmaya, dine bağlan-
maya ve kutsala değer vermeye 
ihtiyacı vardır. Bugünkü çağdaş 
toplumumuzun da en önemli 

sancısı buradan kaynaklanıyor. 
Din insanlar için nasıl bir realite, 
vazgeçilmez bir müessese ise fi-
ziğini vitaminlerle doyurduğu-
muz insanımızın veya neslimizin 
ruhunu nasıl maneviyata dine 
ihtiyacı varsa aynı şekilde bu dini 
insanımıza sunmakta aynı dere-
cede hayatiyet arz eden önemli 
bir görevdir” ifadesinde bulun-
du. 
  İnsanlara yüce değerleri-
mizi sunma hizmetinin toplum 
hayatında hatta devlet görevle-
rinde hayatiyet arz eden önemli 
bir görev olduğuna dikkat çeken 
Bulut, “Her insanın rahmani zi-
yafet sofralarından yararlanma-
ya dinin cazibe gücünden istifa-
de etmeye gönüller için cazibe 
merkezi sayılan Yüce Yaratana ve 
kutsala sığınmaya insanoğlunun 
ihtiyacı olduğu gibi bunu insan-
lara sunmakta önemlidir” diye 
konuştu.

 Konferansın açılışında ko-
nuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar, “Yeni 
bir fakülteyiz ve daha işin başın-
dayız. Çok şükür geniş istihdam 
alanlarımız var. Bu alanlar içer-
sinde diyanetimizin ayrı bir yeri 
var. Biz diyanet personeli olma-
sak bile diyanetten kopamayız. 
Diyanetle hem gönül bağımız 
hem de hareket stratejimizi be-
lirleme açısından devamlı sür-
mesi gereken bir bağımız var” 
şeklinde konuştu. 
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Prof. Dr. Ali AKPINARİl Müfütüsü Ahmet BULUT
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Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Kültür Müdürlü-
ğüne bağlı faaliyetlerini 

sürdüren Yönetim ve Kariyer Top-
luluğuna üye öğrenciler ile Yıldız 
Holding tarafından işbirliği çer-
çevesinde düzenlenen “İşe Alım 
ve Kariyer Fırsatları” adlı söyleşi 
gerçekleştirildi.

 GAÜN İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen söyleşiye; 
Yıldız Holding İç İletişim Müdürü 
Sibel Hür ve Yıldız Holding İn-
san Kaynakları Yöneticisi Melek 
Gamze Ataer konuşmacı olarak 
katıldı.

 Yıldız Holding’in, üniver-
site öğrencilerine yönelik baş-

nakları Yöneticisi Melek Gamze 
Ataer, “Yıldız Holding’in üni-
versite öğrencilerinin stratejik 
düşünme, takım çalışması ve 
inovatif düşünme becerilerini 
geliştirmesine yönelik proje ya-
rışması “Bizz@Kampüs” bu yıl 
Ülker Çikolata için start alıyor. 
Üniversitelerin 2, 3 ve 4’üncü sı-
nıfları ile yüksek lisans bölümle-
rinden öğrencilerin katılabildiği 
yarışmada üçer kişilik takımlar 
halinde yarışacak öğrenciler, Ül-
ker Çikolata için ürün tasarımın-
dan ambalaja, logodan lansman 
kampanyasına kadar 360 dere-
ce inovatif çözümler oluştura-
cak” ifadesinde bulundu.

“İşe Alım ve 
Kariyer Fırsatları”
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lattığı yarışma platformu Bizz@
Kampüs”ün ikincisinin başladı-
ğını belirten Yıldız Holding İç İle-
tişim Müdürü Sibel Hür, “Birinci 
olan takımın Yıldız Holding’de 
staj hakkı kazandığı yarışmaya bu 
yıl üniversitelerden gelen yoğun 
talep üzerine 2. sınıf öğrencileri 
de dahil edildi. Üniversitelerin 
2–3–4 sınıf ve yüksek lisans bö-
lümlerine devam eden öğrenci-
ler, üçer kişilik ekiplerle 25 Mart 
2013 tarihlerine kadar yarışmaya 
başvurabilecek” şeklinde konuş-
tu.

 Fark yaratan projeleri ile 
yarışma sonunda ilk üçe giren 
takım üyeleri ödüllendirileceğini 
belirten Yıldız Holding İnsan Kay-
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 Gaziantep Üniversite-
si (GAÜN) İslahiye İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesinde 
düzenlenen “Kariyer Günleri” 
programının ilk konuğu Kay-
makam Osman Beyazyıldız 
oldu.
 
 İslahiye Kültür Merke-
zi’nde birincisi düzenlen “Ka-
riyer Günleri” programında 
konuşan Beyazyıldız, öğren-
cilere kaymakamlık hakkında 
bilgi verdi. Kaymakamlığın 
ilçelerde devleti temsil etti-
ğini belirten Beyazyıldız, kay-
makamlığın en önemli temel 
görevinin temsil yetkisi oldu-
ğunu ifade etti. 
 
 Fakülte öğrencilerine 
derslerine sıkı çalışmalarını 
tavsiye eden Beyazyıldız, öğ-
rencilere;  çok kitap okuma-
larını, hangi sınavlara gire-
ceklerse şimdiden o kitapları 
temin ederek çalışmalarını, 
mesleğe yönelik hazırlanma-

Fakültesi Dekan Vekili Öğre-
tim Görevlisi Yıldırım Baya-
zıt, fakültede verilen eğitim 
öğretimin diğer seçkin üni-
versitelerde verilen müfre-
datla aynı olduğunu belirte-
rek mezun olan öğrencilerin 
kendilerine güvenmelerini 
istedi.
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larını ve strese girmeden iş-
lerine bakmaları gerektiğini 
söyledi. 
 
 Programın sonunda 
Kaymakam Osman Beyazyıl-
dız’a teşekkür belgesi, çiçek 
ve hediye takdim eden İsla-
hiye İktisadi ve İdari Bilimler 

Kaymakam Beyazyıldız 
Kariyer Günlerine 
Konuşmacı Olarak Katıldı
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Nizip Kaymakamlığı ve 
Gaziantep Üniversite-
si Nizip Eğitim Fakül-

tesi işbirliği ile düzenlenen 
“Suriyeli Mültecilere Türkçe 
Öğretimi Projesi”nin tamam-
lanması nedeniyle “Sertifika 
Töreni” düzenlendi.

 Sertifika törenine, Ni-
zip Kaymakamı Yaşar Kara-
deniz, Gaziantep Üniversitesi 
Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Özaslan, 
Gaziantep Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Akpınar, Gaziantep İl AFAD 
Müdürü Sinan Atakan, Nizip 
Meslek Yüksekokul Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Serdar Derman, 
Nizip Emniyet Müdürü Mus-

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Özaslan olmak 
üzere emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

 Nizip Eğitim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Özaslan, kursa katılan 60 
öğrenciden 34’ünün serti-
fika almaya hak kazandığını 
belirterek, tarihte de her za-
man ve herkese kucak açan 
bir milletin torunları olarak 
bu hassasiyeti her zaman 
göstereceklerini belirtti. 

 Tören sonunda kursa 
katılan öğrencilere protokol 
üyeleri tarafından sertifika-
ları dağıtıldı.
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tafa Kantar, Nizip İlçe Jandar-
ma Komutanı,  İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Cengiz Gündeş, 
İlçe Müftüsü Mustafa Genç, 
Nizip ilçe daire amirleri, Gazi-
antep Üniversitesi Nizip Yer-
leşkesi öğretim elemanları ve 
öğrencileri katıldı. 

 Törende konuşma ya-
pan İlçe Kaymakamı Yaşar Ka-
radeniz, Suriyeli misafirlerin 
her türlü ihtiyaçlarının karşı-
landığını, bunun yanında sos-
yal ve eğitim ihtiyaçlarının da 
ilçemizde bulunan eğitim fa-
kültesi ile ortaklaşa yaptıkları 
Türkçe Öğretim Kursu ile gi-
dermeye çalıştıklarını belirt-
ti. Karadeniz, projede başta 
Gaziantep Üniversitesi Nizip 

Nizip’te Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Suriyeli Mültecilere 
Türkçe Öğretimi Projesi
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 Ülkemizde 7 ilde düzenlene-
cek olan organizasyonun bir ayağı 
da Gaziantep İlinde gerçekleşecek. 
Bu çerçevede Gaziantep ilinde dü-
zenlenecek organizasyonda görev 
alacak gönüllülere yönelik Gazian-
tep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulunda panel 
düzenlendi.

lararası anlamda ciddi katkılarının 
olacağını, organizasyonda gönüllü 
olarak görev alacak BESYO öğren-
cilerinin bilgi, görgü ve deneyimle-
rinin artması açısından da son de-
rece önemli olduğunu belirtti. 

 Prof. Dr. Gür, organizasyona 
ev sahipliği yapmaktan son derece 
mutluluk duyduğunu, Gaziantep 
Üniversitesi yönetimi olarak şehri-
mizde ve üniversitemizde yapılan 
bir çok sosyal ve sportif organizas-
yonlarına tam destek verdiklerini 
ve vermeye devam edeceklerini 
belirtti. Gerçekleşecek olan bu or-
ganizasyonda tüm BESYO öğren-
cilerinin gönüllü olmaktan kaçın-
mayacağını belirten Prof. Dr. Gür, 
sadece BESYO öğrencilerinin değil, 
Üniversitemizin tüm birimlerinde-
ki öğrencilerin bu organizasyonda 
gönüllü olarak bir görev almaları-
nın, uluslararası deneyim açısın-
dan önemli olduğunu ifade etti.

FIFA U20 Dünya 
Kupası’na 
Gaziantep 
Üniversitesinden 
Tam Destek
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 Panele; GAÜN Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ali Gür,  Türkiye 
Futbol Federasyonu Çocuk ve Okul 
Futbolu Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan 
Şebin ve TFF Uluslararası İlişkiler 
Ofisinden Sinejan Korkmaz konuş-
macı olarak katıldı. BESYO’da dü-
zenlenen panele çok sayıda öğretim 
elemanı ve öğrenci katıldı.

 Panelde konuşan GAÜN 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gür, 
“U20 kapsamında Türkiye’de yapı-
lacak organizasyonda Gaziantep’in 
de 7 ilden biri olması bizim için bü-
yük mutluluk. Tabii ki bu konuda 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
öğrencilerimizin gönüllü olarak ak-
tif rol üstlenmesi gerekiyor. Ben bu 
toplantımızda öğrenci arkadaşları-
mızı çok gönüllü gördüm ve organi-
zasyona ciddi katkı sağlayacaklarını 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Gür, yapılacak organizas-
yonun ülkemize ve şehrimize ulus-

Uluslararası Futbol Federasyonun dünya çapında düzenlediği en büyük ikinci organizasyon olan 
FIFA U20 Dünya Kupası” 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de düzenlenecek. 
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 Prof. Dr. Gür, “Bu hem bi-
zim açımızdan avantajlı hem de 
onların ileriye dönük ciddi bir şe-
kilde kazanım elde edeceklerini 
düşünüyoruz. Ayrıca ev sahipliği 
yaptığımız içinde ben mutluluk du-
yuyorum, herkese de teşekkür edi-
yorum. Öğrenci sınırı yok ancak biz 
maximum sınırda öğrenci vermeyi 

 Panel sonunda Türkiye Fut-
bol Federasyonu Adına Yrd. Doç. 
Dr. Kenan Şebin tarafından destek-
lerinden dolayı Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Gür’e, Yerel Organizas-
yon Koordinatörü Fikret Çubukçu 
tarafından ise Gaziantep Üniver-
sitesi U20 Gönüllü lideri Yrd. Doç. 
Dr. Uğur Abakay’a teşekkür plaketi 
takdim edildi.
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hedefliyoruz. Buraya katılan yakla-
şık 250 öğrencimiz vardı ve bunların 
hepsinin de bu işte gönüllü olduğu-
nu gördüm” diye konuştu. 
 Türkiye Futbol Federasyonu 
Yetkilileri Yrd. Doç. Dr. Kenan Şe-
bin ve Sinejan Korkmaz, gönüllülük 
programı hakkında katılımcıları de-
taylı olarak bilgilendirdi. 
 Yrd. Doç. Dr. Kenan Şebin, 
şuana kadar organizasyonun dü-
zenleneceği iller arasında en aktif 
olanın Gaziantep olduğunu ve en 
çok gönüllü başvurusunun Gazian-
tep’ten geldiğini belirtti. 
 Panelistler, son bölümünde 
gönüllülük programı ile ilgili katı-
lımcıların merak ettikleri soruları 
cevaplandırarak organizasyon bo-
yunca yapılacaklar hakkında bilgiler 
verdiler. 
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Gaziantep Üniversitesinin kuruluşunun “40. Yılı Etkinlikleri” çerçevesinde GAÜN Atatürk Kültür Merkezinde 
Komedyen Hayrettin Onur Karaoğuz tarafından “Stand-Up Gösterisi” gerçekleştirildi.

Komedyen Hayrettin        
Üniversitemiz
Öğrencileriyle Buluştu

 Öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği gösteride konuşan Ka-
raoğuz, Gaziantep Üniversitesine 
ilk defa geldiğini belirterek, Üni-
versitemiz öğrencileriyle birlikte 
olmaktan duyduğu memnuniye-
ti ifade etti. Etkinlik kapsamın-
da ünlü komedyen kendi çektiği 
kamera şakalarından, popüler 
olan vidolardan farklı örnekler 
sunarak, bu görüntüleri çekerken 
karşılaştığı değişik olayları öğren-
cilerle paylaştı. 

 Hayranlarının yöneltti-
ği soruları yanıtlayan Karaoğuz, 
yaptığı birbirinden güzel espri-
lerle izleyicilerin neşeli dakikalar 
geçirmesini sağlarken, salon sık 
sık alkışlarla çınladı.


