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REKTÖR’DEN

gElEcEğE umuTla baKaN,

GüçLü
DİNAMİK 
üNİvERsİTE

Prof. Dr. Ali Gür
gaziantep Üniversitesi Rektörü

Sevgili GAÜNDEM okurları;

Ülkemiz dinamik bir süreç yaşıyor. gazi şehrimiz ve Üniversitemizin de 
bu dinamik sürecin gerisinde kalması mümkün değildi. bir taraftan Su-
riye başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yanı başımızda, farklı bir 
konseptte üçüncü dünya savaşı sahnelenirken; diğer taraftan yaşanan bu 
insanlık dramına ve vahşete karşılık Türkiye’den yükselen insanlı , gönül-
daşlık ve merhamet sahneleniyor ve tüm dünyaya zulmün boyutları en ya-
lın haliyle seslendiriliyordu.

Ülkemiz yanı başındaki savaşın sıcaklığını ruhunun en derinlerinde hisse-
dip vahşeti durdurmak için savaş baronlarının oyunlarını bozmaya çalı-
şırken bu milletin bağrında sinsice bir tümör gibi büyüyen hain FETÖ’nün 
15 Temmuz alçak işgal girişimi ruhumuzda derin yaralar açtı. anadolu in-
sanının feraseti galip geldi ve tüm unsurları ile vatan, millet, bayrak, inanç 
uğruna ölüme meydan okuyup, şehit ve gazi olma bahasına hayatını hiçe 
sayan nice vatan evlatlarının meydanları inletmesi ile hain işgal girişimi 
önlendiği gibi tüm dünyaya da bu millete asla diz çöktüremeyecekleri an-
latılmış oldu. 

İşte böylesine sıcak ve dinamik bir ortamda, 2 ağustos 2016 da cumhurbaş-
kanımızın takdir ve teveccühleri ile rektörlük görevine atandım. Çok yoğun 
çalışma temposu içinde gaÜNDEm dergimizin yeni sayısını ancak çıkara-
bildik. geleneksel olarak da çıkarmaya devam edeceğiz. göreve geldikten 
sonra geç de olsa ilk sayımızı sizinle buluşturmaktan onur duyuyoruz. 

gazi şehrimiz, medeniyetlerin kavşak noktasında ve kültürlerin kaynaşma 
havzasında yer aldığı ve anadolu’nun Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğu 
için jeostratejik bir öneme sahiptir. bir taraftan savaşın en sıcak travma-
ları, FETÖ, PKK, DaEŞ terör eylemleri bu şehri abluka altına almaya çalı-
şırken, diğer taraftan hangi dil, din, ırk ve mezhepten olursa olsun ayrım 
yapmadan mazlum ve mağdur oldukları için 400.000 misafir Suriye’li kar-
deşimize ev sahipliği yapıyoruz. 
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Üniversitemizde bu konuda üstün 
bir gayret içerisindedir. 107 ülkeden 
1900 ü Suriyeli olmak üzere 3750 ka-
dar uluslararası öğrencimizle birlikte 
52 bin öğrencisi olan büyük bir aile-
yiz. bir taraftan bu büyük ailemizi 
iç ve dış düşmanlardan korumaya 
diğer taraftan sağlıklı büyümemizi 
devam ettirmeye çalışıyoruz. Türkçe, 
İngilizce, arapça olmak üzere 3 dilde 
eğitim veren tek Üniversiteyiz. Hem 
ülkemizdeki Suriyelileri hem de böl-
gemizdeki arap unsurları doğru bil-
gilendirebilmek için arapça bir gazete 
çıkarıyoruz. göç Enstitüsü ve Ortado-
ğu Stratejik araştırmalar Enstitüsü 
kuruyoruz. böylece uluslararası iliş-
kilerimizi sağlıklı bir zeminde, milli 
hassasiyetlerimizle güçlendirirken; 
hem bölgesinde hem de global dünya-
da geleceğin güçlü ve istikrarlı Türki-
ye’sinin oluşumuna katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. ayağımıza çelme takmak 
isteyenlere, iftira ve karalamalara al-

dırış etmeden bir taraftan vatana ve 
millete ihanet edenlerle mücadelemizi 
sürdürürken, diğer taraftan üniver-
sitemizin vizyon ve misyonu doğrul-
tusunda emin adımlarla yol alıyoruz. 
bir taraftan bunları yaparken başta 
maVERa Kongre ve Sanat merkezimiz 
olmak üzere salonlarımızda neredey-
se her gün birkaç program yapıyoruz. 
bir taraftan ulusal ve uluslararası 
bilimsel kongre ve sempozyumlar, 
paneller, alanında uzman davetli ko-
nuşmacılar, sanat sergileri, sahne 
performansları ile üniversitemizin 
tüm imkanlarını öğrencilerimizin, ça-
lışanlarımızın ve halkımızın hizmetine 
sunarken, diğer taraftan salonlarımı-
zın gece gündüz dolu olması ile ulus-
lararası terör besleyici devletlere ve 
onların vekalet savaşlarını yürüten 
terör örgütlerine meydan okuyarak 
gaziantep’in gece-gündüz canlı, dina-
mik, korkusuz ve yaşanılası bir şehir 
olduğunu gösteriyoruz. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da her günümüz ayrı program 
ve ayrı bir heyecanla geçecek. mayıs 
ayında büyük oranda kendi öğrenci-
lerimiz ve çalışanlarımız tarafından 
organize edilen bilim, sanat, spor şen-
liklerimiz başlayacak. Diğer taraftan 
uluslararası öğrenci Festivaline ev 
sahipliği yapacağız. mezuniyet coşku-
su yaşanacak. TuYaP Kitap Fuarı ar-
tık vazgeçilmezimiz oldu ve maVERa 
Kongre ve Sanat merkezimiz ev sahip-
liği yapmaya devam edecek. 

biz; şehir ile bütünleşen, sanayi ve iş 
dünyası ile sağlıklı ilişkiler kuran,  bi-
lim, sanat ve spor alanında başarıyı 
şiar edinen, kadim geleneklerine bağ-
lı, geleceğe umutla bakan, dinamik 
ve güçlü bir üniversiteyiz. böylesine 
dinamik ve proaktif gazi Şehrimizin 
üniversitesinin rektörü olmaktan ve 
sizlerle birlikte çalışmaktan onur du-
yuyorum. Sevgiyle kalın... 
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ErGİMİzİN 4. sayısıyla 
yeniden birlikteyiz. 3. sa-
yımızdan buyana geçen 
sürede, gerek ülkemiz, ge-
rek üniversitemizde baş 
döndüren gelişmeler ya-
şandı. batı’nın ‘arap ba-
harı’ adıyla Ortadoğu’yu 

abluka aldığı bu süreçte, Türkiye adeta alev 
topuna dönen Suriye’ye ensarlık yapmaya 
çalışırken, gaziantep Üniversitesi de önemli 
bir misyon üstlenerek binlerce yüksek öğre-
nim çağındaki gence kapılarını açtı.
bu arada üniversitemizde de, bayrak deği-
şimi gerçekleşti. Rektörlük seçimlerinde en 
fazla oyu alan Prof. Dr. ali gür Hocamız, 
cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından gaziantep Üniversitesi Rektörü 
olarak atandı. görevini bir dönem yardımcı-
lığını yaptığı eski rektörümüz Prof. Dr. Yavuz 
coşkun’dan devralan yeni Rektörümüzün, 
“geçmişi, ayağımıza pranga olarak değil, 
tecrübe kaynağı olarak görüyoruz. geçmiş 
dünde kalmıştır ve biz geleceğe umutla ba-
kıyoruz” mesajı, bundan sonraki sürecin sin-
yallerini veriyordu.
Elinizdeki dergimizde, üniversitemiz adı-
na kıvanç verici birçok haberi bulacaksınız. 
Sözgelimi, uluslar arası değerlendirme ku-
ruluşlarının referans kabul ettiği uS News’in, 
dünyanın en iyi 20 bin üniversitesini mercek 
altına alarak, sitesi Dünya’nın En İyi bin Üni-
versitesi listesi’nde gaziantep Üniversitesi’ni 
görmek eminim size de keyif verecektir. bu 
çok önemli. Çünkü, özellikle Türkiye gibi ge-
lişmekte olan ülkelerin üniversitelerinin bu 
listeye girmesi gerçekten zor. ama, yeteri mi? 
Kesinlikle hayır. Çünkü, gaÜN, gerek güçlü 

akademik kadrosu, gerek fiziki yapısıyla liste-
de ilk 500’de yer alma adayı bir üniversitedir. 
uluslar arası arenadaki bu önemli başarının 
yanı sıra, TÜbİTaK’ın girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi’nde 8 sıra birden yüksele-
rek 16. olmasına ilişkin haberimizi bulacak-
sınız derginizde. Dünya’nın 107 ülkesinden 3 
bin 730 öğrencisinin renkli karelerinin yer al-
dığı bm gibi Üniversite, Türkiye’deki Suriyeli 
öğrencilerin kitaplarının hazırlanmasındaki 
rolümüzün anlatıldığı işbirliği projesi habe-
rinin yanı sıra, gaziantep Üniversitesi’nin iş 
dünyası ile safların daha da sıklaşması, bele-
diyeler, STK’lar ile hayata geçirdiği ortak pro-
jelere ilişkin haberleri keyifle okuyacaksınız. 
burada bir parantez açmak istiyorum. gazi-
antep Üniversitesi’nin bu günlere gelmesinde 
emeği geçen Kurucu Rektörümüz Rahmetli 
uğur buget’den, Yavuz coşkun Hocama ka-
dar herkese teşekkürü borç biliyorum. Hep-
sinin emeğine, yüreğine sağlık derken, kişileri 
yıpratmaya çalışarak, bu kentin adını taşı-
yan, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden 
birisini yıpratma çabasını sürdürmenin 
bunu yapanlara hiçbir faydası olmadığını 
vurgulamak isterim. Çünkü, insanlar gelecek 
için bir tuğla koyanlar ile, duvarları oyarak 
binaları yıkmaya çalışanları kim olursa ol-
sun hiç mi hiç unutmuyor. birini her zaman 
saygıyla, diğerini nefretle hatırlıyor. Naçiza-
ne tavsiyem sizler saygıyla anılanlardan ol-
mak için çaba sarfedin.
Çünkü, bu üniversite kişilerin değil, bu kentin 
üniversitesi.
Koltuklar hiç kimseye baki değildir.
Yöneticilerin yıpratılmasına yönelik çabalar 
da kişileri değil, kurumları yıpratır.
ben hatırlatmış olayım.

D
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gaÜN’DE YENİ DÖNEm

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, görevini törenle Prof. Dr. 
Ali Gür’e devretti. Yeni Rektör Gür, “Geçmişi, ayağımıza pranga olarak değil, tecrübe kay-
nağı olarak görüyoruz. Geçmiş dünde kalmıştır ve biz geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ali Gür bayrağı Prof. Dr. Yavuz Coşkun’dan teslim aldı

örEVİ GöNÜl 
rAHAtlIĞIYlA 
DEVrEDİYOruM
Rektörlük Senato 
Salonu’nda düzen-
lenen görev devir 
teslim töreninde ilk 

konuşmayı yapan Prof. Dr. Yavuz coş-
kun, gaziantep Üniversitesi’nde tarihi 
günlerden birisinin yaşandığını be-
lirtirken, “mevla’ma şükürler olsun ki 
sekiz yıl burada hizmet etme imkanını 
bize verdi” dedi. görevi sırasında ba-
şarılı işler yapıldığını ve bu işlerin ya-
pılışında kendisinin bir takım kaptanı, 
teknik direktör olarak görev yaptığını 
kaydeden  coşkun, “ama, başarının 
kaynağı ekibin gücü oldu. Parlayan 
Yıldız gaziantep Üniversitesi’ni daha 
da parlatmak, yıldızı yukarılara çı-
karmamız gerekmekteydi. bunu da 
yaptığımıza inanıyorum. Hep ileriye 
bakmak zorundayız. Her zaman söy-
lüyorum ya öteler, öteler, öteler” dedi. 
Rektör coşkun, konuşmasının son 
bölümünde ise, görevi devrettiği yeni 
Rektör Prof. Dr. ali gür ile ilgili şun-
ları söyledi: “ali gür, 4 yıldır birlikte 
çalıştığım, her şeyimi paylaştığım bir 
arkadaşım. birçok sıkıntılı günleri de 
beraber geçirdiğimiz ali gür kardeşi-

min görevinde başarılı olacağından 
hiçbir şüphem yok. ben kendisine gü-
veniyor ve başarlar diliyorum. Kendi-
sini allah’a emanet ederken, görevimi 
gönül rahatlığıyla devrediyorum.”

HAKKANİYEt, ADAlEt VE lİYAKAt
başarılı bir geçmişi olan gaziantep 
Üniversitesi’nin  yeni dönem rektörü 

olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren yeni  Rektör Prof. Dr. ali gür 
ise,  “bugüne kadar üniversitemizin 
gelişimine katkı sağlayan, tüm aka-
demik ve idari kadro ile, görev yapan 
rektörlerimizi ve hassaten gaÜN’ün 
gelişmesine büyük katkı sağlayan gö-
revi devraldığım Rektörümüz Sayın 
Prof. Dr. Yavuz coşkun Hocamıza te-

GAÜN’DE
bAYrAK DEĞİşİMİ

G
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gaÜN’DE YENİ DÖNEm

şekkür etmek isterim” dedi. akademik 
personele yönelik mesajlar verdiği ko-
nuşmasının devamında devletin has-
sasiyetleri baki kalmak kaydıyla, hiç-
bir ayırım gözetmeksizin gaziantep 
Üniversitesi’ni hakkaniyet, adalet ve li-
yakat ilkeleri doğrultusunda herkesin 
rektörü olarak yönetmeye çalışacağı-
nı belirten Prof. Dr. gür, daha sonra 
şunları söyledi: “bilindiği gibi, devlette 
devamlılık esastır. bu itibarla, bugüne 
kadar yürütülen çalışmaların deva-
mı sağlanacaktır. bununla birlikte; 
üniversitemizin gerek ulusal, gerekse 
uluslar arası akademik platformlarda 
başarısını artırmak, eğitim ve öğretim 
kalitesini daha da yükseltmek, hep-
sinden önemlisi bilimsel çalışmalar-
la adı özdeşleşmiş kurumsal kimliğe 
sahip bir üniversite oluşturabilmenin 
çabası içerisinde olacağım. geçmişi 
ayağımıza pranga olarak değil, tecrü-
be kaynağı olarak görüyoruz. geçmiş, 
dünde kalmıştır ve biz geleceğe umut-
la bakıyoruz. 15 Temmuz 2016’da ırk, 
dil, din, siyasi parti ayırımı yapmadan 
devletimizin bekası için meydanları 
dolduran ve canlarını hiçe sayan mil-
letimizin birlik ruhunu üniversitemiz 

ve şehrimizde koruyacağımızın bilin-
mesini isterim.”

bu bİr bAYrAK YArIşI
Rektörlük görevini bir bayrak yarışı 
bilinciyle devraldığını kaydeden  Prof. 
Dr. ali gür, “bu bir bayrak yarışı ve bu 
bayrak yarışında hocam, bu bayrağı 
bize teslim etti. Onurumuzla, haysiye-
timizle ve en önemlisi de vatanımıza 
milletimize sevdalı bir insan olarak da 
bir sonraki arkadaşımıza her şeyiyle 
güzel, kurumsal bir kimlik bırakarak 
teslim etmeyi amaçlıyoruz” diye ko-
nuştu. görev yapacağı süreçte “Vata-
nına ihanet etmeyen her insanın” ken-
disi için değerli olacağının altını çizen 
gür, şunları söyledi: “muamelelerimiz 
geçmişe yönelik değildir hiçbir zaman. 
Kavgaya zamanımız yok bizim. biz 
üretmek için varız ve en önemlisi de 
mevlana’nın dediği gibi geçmiş dünde 
kalmıştır geleceğe bakmak zamanı-
dır ve biz geleceğe aydınlık bir ufu-
ğa bakıyoruz. bu ufuk yolculuğunda 
gerçekten devletine, milletine hizmet 
etmek isteyen profesyonel insanların 
fikirlerine bakmadan hepsini değer-
lendireceğiz. allah bize gerçekten bir 

nimet verdi. bu nimetin de şükrünü 
eda ederek 15 Temmuz’un da güzel bir 
yansıması olarak vatan, millet bayrak 
için sahaya dökülen, meydanlarda 
kuşatmaları kaldıran ve hala o mey-
danlarda olan solcusuyla, sağcısıyla, 
dindarıyla, ülkücüsüyle, milliyetçisiyle, 
alevisi ile, Sünni’si ile, ak Partilisi ile, 
mHP’lisi ile  cHP’lisi ile o birlik ruhunu 
sarsmadan hep beraber bu yolda yü-
rümeyi amaçlıyorum. bu yolda yürür-
ken de arkadaşlarım bana bu konu-
da desek verdikleri zaman da onlara 
minnettar kalacağım.”

HEr zAMAN rEKtörÜM KAlACAK
Konuşmasının son bölümünde Eski 
Rektör Prof. Dr. Yavuz coşkun’dan 
övgü dolu cümlelerle söz eden Prof. 
Dr. ali gür sözlerini şöyle tamamla-
dı: “görev yaparken herhalde Rektör 
Hocama en fazla itiraz edenlerden 
birisi benimdir. ama, O da benim bu 
itirazlarımı çoğu zaman tolere etti.
ben ondan çok şey öğrendim. bu süreç 
bir tecrübedir. Tecrübe kazanımlarım-
da büyük katkısı vardır. Üniversiteyi 
tanımak, kurumsal kimlik, şehir ileti-
şimi aynı zamanda kurumsal kimliği 
yukarıya taşıma adına büyük bir ol-
gunlukla destek verdi. Dolayısıyla pro-
jelerimizi birlikte gerçekleştirdik. Do-
layısıyla, bu yola çıktığımızda Rektör 
Hocamla çok güzel hedeflerimiz vardı. 
Hedeflerimizin birçoğunu gerçekleş-
tirdik diye düşünüyorum. Hem sıkın-
tılarda hem de başarılarda ortağız. 
bu başarıları daha yukarıya taşımak 
hepimizin görevi. Rektör Hocam hem 
yaşı hem tecrübesi hem de olgunluğu 
itibariyle burada her zaman vardır. 
Elbette ki kendisinden fikir alacağız. 
O da fikirlerini bize sunacak ve güzel 
bir birliktelikle inşallah bu bayrak ge-
leceğe teslim edilecek ve bu kubbede 
hoş bir seda bırakarak da görevimizi 
teslim edeceğiz. Rektör Hocam, hala 
benim Rektörümdür ve hep öyle kala-
cak.”
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EĞErlİ 
GAÜNDEM 
OKurlArI;
Dergimizin bu 
s a y ı s ı n d a k i 
röportajımıza  
R e k t ö r ü m ü z 

Prof. Dr. ali gür’ü konuk ettik. 
Sayın gür ile, göreve başladığı 
günden buyana geçen 7 ayı ko-
nuştuk. bugüne kadar yapılan-
ları irdeleyip, önümüzdeki süreç 
ile ilgili yapmayı planladıklarını 
sorduk.  akademisyenlerden en 
fazla oyu alıp, cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
atanmasına karşın, gerek ken-
disi gerek,  kendisi üzerinden de 
gaziantep’in üniversitesi olan bir 
kurumun yıpratılma çalışmaları-
nın yansımasıyla ilgili görüşleri-
ni aldık.  İşte, Dünya’nın en iyi 20 
bin üniversitesinin mercek altına 
alınarak hazırlandığı En İyi bin 
Üniversite listesi’ne girmeyi başa-
ran ‘Dünya Üniversitesi’gaÜN’ün 
Rektörü Prof. Dr. ali gür’ün keyifle 
okuyacağınızı düşündüğüm rö-
portajı. A.K

D

dünya’nın en iyi bin üniversitesi listesine 
girmeyi başaran GAÜN’ün gözü yükseklerde

bİr DÜNYA
ÜNİVErSİtESİ

TAKDİM



w w w . g a n t e p . e d u . t r

G A Z İ A N T E P  Ü N İ V E R S İ T E S İ

9

RÖPORTaJ

Hazırladığımız Avrupa Birliği projeleriyle biz aynı zamanda uluslararası alandaki güvenliğimizi 
artırıyoruz. Biz göreve geldikten sonra yaklaşık 750 bin Euro bedelli  3 AB Projesi aldık, yenileriyle 

ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Uluslar arası öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler arasında 
Türkiye’de önde gelen üniversitelerden birisi Gaziantep Üniversitesi’dir. 

hocam sıkıntılı bir süreçte rektörlük 
görevine atandınız. Bir bölümü Ga-
ziantep üniversitesi’nde bulunma-
yan bölümlerden olmak üzere 10 bin 
öğrenciyi listenize eklediniz.  Bence, 
pimi çekilmiş bombayı elinizde buldu-
nuz. Neler oldu bu süreçte, sıkıntıları 
nasıl aştınız?
göreve geldiğimiz süre içerisinde Tür-
kiye çok dinamik bir süreç geçiriyor-
du. Tabii gazi şehrimiz  ve üniversi-
temiz de dinamik bir süreç yaşadı. 15 
Temmuz işgal girişiminin ardından 
bir yandan ülkemiz hainlerden temiz-
lenirken, bir yandan da kurumlarımız 
kendi misyon ve vizyonlarını devam 
ettirmek istiyorlardı. İşte böylesi bir 
süreçte göreve geldim.  Devletimiz, 
Sayın cumhurbaşkanımız teveccüh 
ederek bizi rektörlüğe atadı. biz de 
hem bu ihanet şebekeleriyle mücadele 
ettik, hem de kurumumuzun gelişimi-
ne ve eğitim kadromuzun eksiklerini 
gidererek öğrencilerimizin iyi bir şekil-
de yetiştirilmesi için her türlü çabayı 
sarf ettik.  bir taraftan mücadele, bir 
taraftan eğitim öğretim, bir taraftan 
da toplumu bilinçlendirme görevimizi 
yürüttük.  Kapatılan üniversiteden çok 
sayıda öğrenci üniversitemize aktarıl-
dı. bu yüzden onların işlemlerini sağ-
lıklı olarak yürütmek, bize devredilen 
kampüsü ihanetin izlerinden arındır-
mak ve işler halde tutmak yoğun bir 
mesai yapmamıza sebep oldu. Dolayısı 
ile Üniversitemiz hem fiziki mekan ola-
rak hem de öğrenci kapasitesi olarak 
öngörülenden daha fazla büyüdüğü 
için ihtiyaçlar da o nispette büyümek-
teydi. biz 7 aylık bir sürecin sonunda 
bize devredilen yeni kampüsümüz de 
dahil olmak üzere hem eğitim kalitesi 
açısından, hem fiziki mekan açısın-

dan,  hem de üniversitemizdeki özel-
likle ihanet şebekelerine karşı müca-
delemiz açısından iyi bir performans 
gösterdiğimizi düşünüyoruz. 

Biraz önce 15 Temmuz darbe girişi-
minin üniversitemizi de etkilediğini 
ifade ettiniz. Bu süreçte, kapatılan 
üniversitenin kampüsü tüm taşı-
nır ve taşınmazları, ama bu arada 
da 10 bin öğrencisiyle Gaziantep 
üniversitesi’ne devredilerek 15 Tem-
muz Yerleşkesi olarak eğitime başla-
dı. Bunun Gaziantep üniversitesi’ne 
olumlu ve olumsuz etkileri neler oldu?
 milletin cebinden çalınarak kurulmuş 
olan o üniversite hain FETÖ yapısının 
elinden alınıp devletimizin eliyle mil-
lete iade edilerek bizim güvencemize 
verildi. Hem o yerleşkenin içerisindeki 
temizlik operasyonlarını yaptık, hem 
de öğrencilerimizin verimli ve huzur-
lu bir şekilde eğitim görmesi için bir 
kısım fakültelerimizi oraya taşıdık. 
Şu anda 3 bin 500 öğrencimiz orada 
eğitim görüyor. Havacılık ve uzay bi-

limleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, 
güzel Sanatlar Fakültesi ile Yabancı 
Diller Yüksek Okulu’nun hazırlık kısmı 
orada eğitim görüyor. Önümüzdeki yıl 
İngilizce Tıp Fakültesi’nin ilk üç yılını 
da oraya taşımayı planlıyoruz. böyle-
ce devletin imkanları atıl bırakılma-
dı ve yoğun bir şekilde tekrar millete 
hizmet eder hale getirildi.  Kampüsü 
devralınca oradaki elemanlar devre 
dışı kaldı. mevcut elemanlarımızla iki 
kampüsü idare etmek hiç kolay olmu-
yor. bir taraftan eleman alarak oraya 
gönderiyoruz diğer taraftan an kam-
püsdeki eğitim ve hizmet sektöründe 
aksama olmasına izin vermiyoruz. 
Devlet bir kısım eleman takviyesi yaptı 
ancak yeterli değil yeni kadro taleple-
rimizi gerekli kurumlara iletiyoruz. bu 
bize bir yük getirdi. Fakat, avantajımız 
da şu oldu. Oradaki binaları kullana-
rak, bütçemizi artık yeni bina yapmak 
yerine, daha çok sosyal sorumluluk 
projelerine, mümkün olduğunca öğ-
rencilerimizi burada huzurlu yaşata-
cak alt yapı projelerine para ayırmaya 
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başladık. bu sebepledir ki kapsamlı bir 
kütüphane projemizi gündeme aldık.

hemen burada lafınızı kesip o projeyi 
sorayım. Neden bir kütüphane? han-
gi özelliklerde olacak bu kütüphane, 
fiziki ve teknik özellikleri neler ola-
cak?
gaziantep gibi iki milyon nüfusuyla, 
Türkiye’nin altıncı büyük, en fazla ih-
racat yapan 5. büyük kentine yaraşır 
bir kütüphane  maalesef yok. biz bunu 
yapmak istiyoruz. Sanayide atılım 
yapmış, ihracatta beşinciliği yakala-
mış, üç büyük üniversitesi olan bir 
şehirde yeterli kapasitede bir kütüp-
hane yoksa bu büyük bir eksikliktir. 
bu yüzden hem şehre hizmet sunacak, 
hem de üniversitemizin öğrencileriyle 
birlikte diğer üniversitelere hizmet ve-
recek 27 bin metre karelik kapalı alan 
olan, içinde duşlarıyla, dinlence alan-
larıyla, kafeteryalarıyla ve en önemlisi 
de sabah çorbasıyla 7/24 hizmet veren 
ve isteyen öğrencilerin de ders çalış-
tıktan sonra dinlenebilecekleri büyük 
bir kütüphane kompleksi yapacağız. 

biz de istiyoruz ki gaziantep’e yaraşır, 
hem ihtişamlı, hem de fonksiyonel bir 
kütüphane kuralım. bununla ilgili ça-
lışmalarımız da sürüyor.

7 aylık bir görev süresini geride bı-
raktınız. Bu süreçte neler yaşandı 
Gaziantep üniversitesi’nde? sözgeli-
mi AB Projeleri konusunda bir şeyler 
oldu mu?
Tabii ki. Hazırladığımız avrupa birliği 
projeleriyle biz aynı zamanda ulusla-
rarası alandaki güvenliğimizi artırıyo-

ruz. biz göreve geldikten sonra yakla-
şık 750 bin Euro bedelli  3 ab Projesi 
aldık, yenileriyle ilgili çalışmalarımız 
da sürüyor. uluslar arası öğrencile-
rin tercih ettiği üniversiteler arasında 
Türkiye’de önde gelen üniversiteler-
den birisi gaziantep Üniversitesi’dir. 
Suriye sınırında bir kentin üniversitesi 
olmamız ve birçok kötü algı yönetimi-
ne rağmen gaziantep Üniversitesi’nin 
uluslararası öğrenciler tarafından 
tercih edilen güvenli bir üniversite ol-
duğu tescillenmiştir.
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son dönemde gerek Mavera Kongre ve 
sanat Merkezimiz, gerek Atatürk Kül-
tür Merkezi sahnemiz gerekse diğer 
birimlerimiz, hemen her gün birkaç 
sosyal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 
Gaziantep’e bir ‘Terör Kenti Damgası’ 
vurulmaya çalışılan bir dönemde bu 
çabaları Gaziantep üniversitesi’nin 
üstlendiği bir misyon olarak değer-
lendirebilir miyiz?
biz büyük bir üniversiteyiz. bölgemi-
zin ve Ortadoğu coğrafyası’nın fikir 
ve hizmet üreten ve sorumluluğunun 
bilincinde önde gelen üniversitele-
rinden birisiyiz. böyle olunca da ya-
pılması gereken öğrenci eğitiminin 
yanı sıra, toplumun da bilinçlendi-
rilmesidir. bizim yaptığımız da tam 
anlamıyla budur. Konferanslar, se-
minerler, sempozyumlar, kongreler, 
sanatsal ve sporsal aktiviteleri bir 
arada öğrencilerimize sunuyoruz. Te-
mel mesele yapılan yatırımın toplum 
açısından ürettiği katma değerdir. bir 
yatırım yaptığınızda eğer bu yatırımı 
reel ve optimum olarak kullanmıyor-
sanız, o yatırım ölü yatırım olur. bu 
açıdan baktığımızda gaÜN mavera 
Kongre ve Sanat merkezi gaziantep 
için bir şanstır. biz bu yatırımı gazi-
antep şehrimize, üniversitemize sefer-
ber ediyoruz. Sadece öğrencilerimiz 
değil, halkımız da bu programlara 
katılıyor. Programların çokluğu bizi 
yoruyor ancak misyonumuzu yerine 
getiriyoruz. burada iki temel mesele 
var. birincisi, gaziantep her zaman 
girişimciliğiyle isminden bahsettirir. 
İkincisi ise FETÖ, DEaŞ, PKK gibi terör 
örgütleri gaziantep’i kaos planlarının 
giriş kapısı olarak görüyorlar ve gazi 
şehrimizi  dize getirmek istiyorlar. bu 
terör örgütleri işbirliği içinde koor-

dineli hareket ediyorlar. ‘gaziantep’i 
dize getirirsek, Türkiye’yi de dize geti-
ririz’ diye düşündükleri için biz bura-
da hem onlarla mücadele ediyor, hem 
de kamu oyuna açık alanlarda çok yo-
ğun programlar yaparak terörün bizi 
korkutmasına ve hedefine ulaşması-
na izin vermiyoruz. Terör yapılarına, 
‘Siz ne yaparsanız yapın, bu millet 
teröre karşı durmaktan ve yaşamını 
devam ettirmekten vazgeçmeyecek. 
gaziantep terör bölgesi değil, tersine 
gece- gündüz aktif, canlı yaşayan bir 
şehirdir. gaziantep asla teröre boyun 
eğmez ve dize getirilemez’ mesajını 
gönderiyoruz.

Gaziantep üniversitesi, her şeyden 
önce bu kentin, 2 milyonu aşkın yaşa-
yanın üniversitesi. sizin de yönetim 
olarak başta iş dünyası ile ilişkile-
rin geliştirilmesi olmak üzere kentin 
temsilcisi insanlarla iyi ilişkiler için-
de olunması yönündeki gayretleriniz 
tartışılamaz. Bu perspektiften baktı-
ğınızda kentin erklerinden beklentile-

riniz neler? Ya da istediğiniz sinerjiyi 
alabiliyormusunuz?
gaziantep Üniversitesi hem misyon, 
hem vizyon, hem de öğrenci kapasi-
tesi olarak Türkiye’nin en büyük üni-
versitelerinden birisi. 52 bin öğrenci-
ye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın 
107 ülkesinden 3 bin 730 uluslar arası 
öğrencimiz var.  Savaşın sıcaklığını 
yaşayan Suriye’den gelen bin 900 öğ-
renciye ev sahipliği yapıyoruz. Diğer 
taraftan İngilizce, Türkçe, arapça ol-
mak üzere Türkiye’nin üç dilde eği-
tim veren tek üniversitesiyiz. misyon 
açısından özellikle Ortadoğu’ya hitap 
etmek ve onların da Türkiye’nin öncü 
rolünü anlamaları için arapça gazete 
çıkaran tek üniversiteyiz. biz bu mis-
yonumuzu devam ettirirken, bir taraf-
tan da şehir erkleriyle, sanayicilerle 
buluşuyoruz. Fakat, burada temel so-
run şu: antep’te eğitim hep geride, ge-
ride diyoruz ya, üniversiteler özellikle 
yöneticilerinden bağımsız bir şekilde 
değerlendirilmeli, üniversite akade-
mik kimliği, üreticiliği ile, araştırma 

Artırdığımız sosyal ve kültürel aktivitelerimizle ‘Terör örgütlerine ‘Siz ne yaparsanız yapın, bu millet 
teröre karşı durmaktan ve yaşamını devam ettirmekten vazgeçmeyecek. Gaziantep terör bölgesi 

değil, tersine gece- gündüz aktif, canlı yaşayan bir şehirdir. Gaziantep asla teröre boyun eğmez ve 
dize getirilemez’ mesajı veriyoruz.
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- geliştirmeciliğiyle aranan yer olma-
lı. burada, iş dünyasının üniversiteye 
bakış açısının biraz değişmesi lazım. 
biz diyoruz ki üniversiteler araştırma 
geliştirmeye(aRgE) ve üretim geliştir-
meye (ÜRgE) hizmet sunsun. Sanayi-
cimizle ortak noktada buluşarak arz 
ve talep dengesini kuralım ve bu bilgi 
transferinin de reel bir bedeli olsun. 
Profesyonel olarak nasıl dışarıdan 
bir hizmet alındığında bunun bedeli-
ni ödüyorsa burada da bilgi transferi 
ve danışmanlık bedeli ödensin. aslına 
bakarsanız en değerli şey bilgidir ve 
bilgi büyük bir güçtür. Üniversite de 
sanayicinin bilgi ve danışmanlık tale-
bine karşılık doğru bilgilendirme, iyi 
bir raporlandırma ve sağlıklı bir da-
nışmanlık anlayışı ile sanayici ve işa-
damına optimum destek sağlamalıdır. 
böylece danışmanlık yapacak öğretim 

kadrom da doğru projeksiyonu suna-
rak yatırımcıya hem para kazandıra-
cak hem de geleceğe yönelik iş imkan-
larını büyütme için destek verecektir. 
artık çağımızda çok hızlı bir değişim 
ve dönüşüm var. Yüksek maliyetler-
le düşük-orta seviye katma değerli 
ürünler üreterek rekabetçi dünyada 
var olamayız. bu yüzden Endüstri 4.0 
bağlamında kar marjı yüksek, düşük 
maliyetli, yüksek katma değerli üre-
time geçmek zorundayız. bunun için 
de risk almaktan korkmayan serma-
ye sahibi sanayici ve işadamlarımız 
ve alanında yetkin, teori ile pratiği 
bilimin tezgahında birleştirmiş bilim 
insanlarının buluşması gerekmekte-
dir. biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. 
göreve geldiğim günden beri Ticaret 
Odası, Sanayi Odası, Ticaret borsası 
başta olmak üzere iş dünyası temsilci-

leri ile iyi bir birliktelik oluşturduk. bu 
birliktelikler zaman içinde meyvelerini 
vermeye başlayacaktır. 

Burada hemen şunu sorayım. Göreve 
geldiğinizden buyana belli bir kesi-
min eleştiri oklarının hedefinde ol-
dunuz? Bu eleştiriler sizi yıpratıyor 
mu? Neler düşünüyorsunuz bunları 
yapanlar konusunda?
benim prensibimde şu vardır. Yaptı-
ğım işi sağlam yaparım, yanlış işlere 
bulaşmam ve bu yüzden de allah’tan 
başka kimseden de korkum olmaz. 
Eleştiriye açığım. ama iftiralara ka-
palıyım. Eleştiriler bizi olgunlaştırır. 
ama, birileri de hazımsızlık sorunu 
yaşıyor ve bize iftira etmekte kendisini 
mahir olarak görüyorsa onu da onla-
rın sorunu olarak görüyorum. Önemli 
olan sizin ne yaptığınızdır. Herkes, her 
şeyi söyleyebilir, çünkü ağzın aya-
rı yoktur. ama tarihe not düşülmesi 
adına bütün bunların hepsini kayda 
geçiyoruz. geriye dönüp baktığınızda 
7 aylık sürede çok yoğun çalıştım ve 
görevimin başındayım. Üniversite, bü-
yük bir atılım içerisinde. Sürekli prog-
ramlar yapıyoruz ve üniversitemiz 
gittikçe trend kazanıyor. uluslar arası 
değerlendirmelerde, sırası gittikçe yu-
karı çıkıyor. bir üniversiteden beklenti 
nedir? Üniversitenin huzurlu olması, 
öğrencilerin güven içerisinde yaşama-
sı, bilim üretilmesi, şehrin sanayisine, 
ticaretine danışmanlık yapacak dü-
zeyde bir işbirliği oluşturmasıdır. bir 

Gaziantep Üniversitesi 
hem misyon, hem vizyon, 
hem de öğrenci kapasitesi 
olarak Türkiye’nin en büyük 
üniversitelerinden birisi. 52 bin 
öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. 
Dünyanın 107 ülkesinden 3 bin 
730 uluslar arası öğrencimiz var. 
Türkiye’nin 3 dilde eğitim veren 
tek üniversitesi biziz.
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üniversite bunları yapıyorsa ve rek-
tör olarak ben de bunların oluşması 
için alan açıyorsam işimizi yapıyoruz 
demektir. Devletimiz de milletimiz de 
kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. İfti-
ra atmak acizlerin işidir, bu iftiraları 
atanlar kendileri düşünsünler. ben 
şimdiye kadar olduğu gibi yine cevap 
vermeyeceğim ve muhatap kabul et-
meyeceğim. Çünkü, ben hiçbir zaman 
kişileri muhatap almam. ben kurum-
larla ilgilenirim ve üniversitemin ku-
rumsal kimliğini koruma sorumlulu-
ğumu yerine getiriyorum.  Devletim 
de bana güvendiği için görevimi gönül 
rahatlığı ile dedikodu ve iftiralara ku-
lak asmadan görevimi sürdürüyorum. 
burada şunu belirteyim. bu üniversite 
ali gür’ün değil, gaziantep’in üniver-
sitesidir. Kişileri iftiralarla yıpratma 
gayretiyle, kentin üniversitesini yıp-
ratmaya çalışırsanız, bu kente ihanet 
etmiş olursunuz ve gün gelir millete 
hesap verirsiniz.

Rektör olarak gözünüzü kapatıp, gö-
rev sürenizin sonunda nasıl bir Ga-
ziantep üniversitesi hayal ettiğinizi 
öğrenmek isterim. Nasıl bir GAüN 
profili çizersiniz?
gaziantep Üniversitesi dünyanın 20 bin 
üniversitesi arasından seçilen en iyi bin 
üniversite arasında 831. sırada. ama, 
bizim yaptıklarımız henüz rakamlara 
yansımadı. bir yıl sonra bunların ürün-
leri ortaya çıkmaya başlayacak. bizim 
hedefimiz büyük. Hedefimiz 4 yılda ilk 
500 üniversite arasına girmek. Zor mu? 
Zor. ama, gaziantep Üniversitesi bunu 
yapacak güce sahiptir. Türkiye’deki 
endeksler arasında da girişimcilik En-
deksi, güvenilirlilik Endeksi, bilimsel ça-
lışmalar gibi değerlendirmelerde de ilk 
10 arasında olmayı hedefliyoruz. Dört 
yıllık hedefimiz bu. Sonraki yıllarda da 
gaziantep Üniversitesi’nin adını dün-
yanın en iyi üniversiteleri listesinde üst 
sıralarda görmek için var gücümüzle 
çalışacağız.

Başta Tıp Fakültesi olmak üzere çe-
şitli birimlerden yaklaşık 120 öğretim 
üyesi FETÖ bağlantılı oldukları ge-
rekçesiyle ihraç edildi. Özellikle, Tıp 
Fakültesi’ndeki 50 civarındaki ihraç 
nedeniyle şahinbey Araştırma ve uy-
gulama hastanesi’nde hizmetin dur-
ma noktasına geldiği yolunda iddia-
larda bulunuldu. İddia edildiği kadar 
işler aksadı mı gerçekten? 
İhanetin olduğu yerde, hiçbir gerekçe 
mazeret olarak görülemez. Devletimiz 
kendi iç düzenini sağlamak ve içindeki 
hainleri temizlemek için çalışıyor. Dev-
letimiz bize güvenmiş, 15 Temmuz’dan 
sonra burayı bize emanet etmiş. ben 
rektör olmadan önce de bu örgütlerle 
mücadelemi hep sürdürdüm. bu ne-
denledir ki FETO başta olmak üzere 
bu yapılar benim rektör olmamı hiç 
istemediler. ama, biz hep dik durduk. 
Kader-i ilahinin cilvesidir ki bu üniver-
sitenin gelecek misyonu, vizyonu bize 
teslim edildi. Dolayısıyla, ben hep şunu 
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derim; gelinecek olan mevkiler bellidir 
ve kaderi ilahide değişmez. Ya izzeti-
nizle, ya da zilletle gelirsiniz. madem 
değişmeyecek, izzet ile geleceğiniz yer 
için asla zillete düşmeye gerek yok. Ve 
yanlış şeylere bulaşmanın anlamı da 
hiç yok.  allah takdir edince izzetiniz-
le gelirsiniz ve kimse de engel olamaz. 
ayıklamalar nedeniyle bazı eksiklikler 
oldu. Fakat şunu diyebilirim; bu konu-
da en sıkıntılı yerler hastanelerdir. On-
koloji Hastanesi’ndeki medikal Onkolo-
ji dışında önemli bir sorun yaşamadık. 
Takviyeler oldu. Tam tersine bu süreç-
te 50 civarı Tıp Fakültesi’nden ihraç 
olmasına rağmen hasta sayımız ar-
tarken, ciromuzda da yüzde 20’lik ar-
tış yaşanmıştır. Yaşananlar, FETÖ’nün 
en iyi yaptığı şekilde hem zarar verip, 
hem de Yahudi misali mazlum rolü 
oynamak şeklinde cereyan etmiştir. 
Özellikle Fırat Kalkanı operasyonla-
rında yaralanan askerlerimize has-
tanemizin sunduğu hizmet kalitesine 
ve tüm elemanlarımın fedakarca ça-
lışmalarına başta devletimizin en üst 
düzey yöneticileri şahit olduğu için 
bizzat genelkurmay başkanımız Hu-
lusi akar Paşa, kuvvet komutanlarını 
alıp buraya gelerek hastaneme teşek-
kür plaketi verdi. Şimdi bu kadar kali-
teli ve güvenli hizmet sunan, askerini 
koruyan ve kollayan bir üniversiteye, 

hastanesine ve çalışanlarına iftira at-
mak acaba kimlere ve nereye hizmet 
anlamına gelir? 

Gaziantep Türkiye’nin ortadoğu’ya 
açılan en önemli kapısı. Bu kapsam-
da Gaziantep üniversitesi’nin de bazı 
misyonları üstlendiği mutlak. Bu 
çerçevede önümüzdeki süreçte neler 
yapmayı planlıyorsunuz?
Üniversitemiz, mühendislik ve tıp 
alanında son derece başarılı. Şimdi, 
sosyal branşları da geliştirmek isti-
yoruz. Çünkü, gaziantep, Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya açılan kapısıdır.  Suriye 
sınırında sıkıntıları en fazla biz yaşı-
yoruz. biz burada eğer iyi bir sosyal 
bilimler interlandı oluşturamazsak, 3 
milyon misafirimizin gelecekleri üzeri-
ne sosyolojik  raporlandırmalar yapa-
mazsak, ileriye dönük projeksiyonlar 
sunamazsak  oradaki savaşı kazana-
biliriz ama oradaki toplumların bilinç 
düzeyini geliştiremediğimiz ve algıla-
rını yönetemediğimiz için kaybeden 
yine biz oluruz. Çilesini biz çekeriz, 
sefasını amerika ve avrupa sürer. bu 
yüzden biz de üniversite olarak bir 
‘göç Enstitüsü’ ile ‘Ortadoğu Strate-
jik ve İslami araştırmalar Enstitüsü’ 
kurmak için çabalıyoruz. bir taraftan 
şehrimizde savaşın sıcaklığını  ve sı-
kıntıları şehrimiz ve biz yaşıyoruz. bal-

kanlar, asya, avrupa ve Ortadoğu’nun 
geçiş kapısında gaziantep var ve gazi-
antep Üniversitesi olarak rehavete ka-
pılmadan üstümüze düşeni yapmaya 
devam edeceğiz.

Yöneticilerin işini, evinin önünde tut-
tuğu için özel hayatlarının ‘Yok’ nok-
tasına getirdikleri konuşulur hep. 
Rektörlük görevi aile düzeninizi nasıl 
etkiledi?
aile yaşantımı olumsuz yönde etkiledi 
mi diye sorarsanız evet etkiledi. maa-
lesef, üst idarecilerin böyle bir sıkıntısı 
var. ben eskiden beri bu sıkıntıyı yaşa-
dığım için ailem buna alıştı. 5 yaşın-
dan beri ilköğretime başlayıp, hayatı 
boyunca okuyan birisi olarak iki çocu-
ğum var, eşimle 25 yıllık evliyiz, bu sü-
reç içerisinde benim yoğun tempoma, 
çalışma düzenime alıştıkları için onlar 
mümkün olduğu kadar, aralarda, arta 
kalan zamanlarda buluşmayla yetini-
yorlar. böyle olması mı lazım? Kritik 
zamanlardan geçiyoruz. Ülkemiz top-
yekun tüm kurumları ile bir dönüşüm 
içerisinde ve bizler de üzerimize dü-
şeni yapmak zorundayız. Eşim de ba-
sında yer aldığı ve yıllardır PKK, FETÖ, 
DaEŞ gibi terör örgütleri ile mücadele-
sini açıktan yürüttüğü için çok yoğun 
çalışıyor. Tek sorun çocuklarımıza ye-
terince zaman ayıramayışımız. Yoğun 
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çalışma tempom ve mücadelemde ailem 
hep destek oldu.

Referandum sürecinde sizi çok saha-
da gördük. sadece Gaziantep’te değil, 
şanlıurfa’da, Adıyaman’da Malatya’da 
Diyarbakır’da çevre il ve ilçelerde konfe-
ranslar vermenize, sohbetlerde konuş-
macı olmanıza tanık olduk. Niye bu kadar 
sahaya çıkıp, aktif bir rol, misyon üstlen-
diniz?
benim birkaç şapkam var. Rektörüm, öğ-
retim üyesiyim, öğrenciyim, Hür akade-
misyenler Derneği’nin  başkanıyım, aile 
babasıyım, aynı zamanda vatandaşım. 
Yıllardır bu süreci yakından takip eden 
birisi olarak nemelazımcılık yapıp, ‘Ne ola-
caksa olsun’ diye bekleyemezdim. bu süreç 
benim açımdan, Türkiye’nin önünün açıl-
ması, istikrar ve ekonomik gelişmişlik ile 
birlikte etkin ve vesayet prangalarından 
kurtulmuş bir Türkiye oluşması için son 

derece önemliydi ve bir eşik noktasıydı. O 
yüzden ben Rektörlük kimliğimin dışında, 
bir akademisyen olarak topluma öncülük 
etmeyi, toplumu bilgilendirmeyi gerek-
li gördüğüm için sahada oldum. Çünkü, 
akademisyenler eğer toplumu bilgilendir-
meyeceklerse, kim bilgilendirecek? Şöyle 
düşünün, toplumda herhangi bir meslek 
sahibinin fikrini söyleme hakkı var da bir 
akademisyenin nasıl olamaz? Hani aydın 
olan, fikir yürütenler akademisyenlerdi? O 
zaman akademisyenler de bu konuda ken-
di üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Ve ben 
de bir akademisyen olarak, aynı zamanda 
da Hür akademisyenler Derneği’nin de 
hem kurucularından biri hem de başka-
nı olarak sosyal sorumluluk  gereği zaten 
bu işin içerisindeydim. gördük, Türkiye’de 
referandum sürecinde herkes kartını açtı. 
milletimiz ‘Evet’ yönünde iradesini kullan-
dı. buna da herkes saygı göstermek zorun-
dadır. bence de Türkiye toplumu kazandı.

Ben, hiçbir zaman 
geçmişi kendime pranga 

olarak görmedim. 
Gaziantep Üniversitesi 

için bugüne kadar bir çivi 
çakan herkese teşekkür 

ediyorum. Göreve 
başlarken de söyledim. 

Ben, hangi siyasi 
görüşten olursa olsun, 

görevini yapan liyakatli 
herkese saygı duyarım. 

Kırmızı çizgim, vatana 
ve millete ihanettir. 

İhanete bulaşmamış, 
vatan, bayrak, kutsallar 

ve dini inançlar ile 
sorunu olmayan herkes 

benim için değerlidir 
ve görüş farklılıklarını 
zenginlik olarak görür 
kendilerinden istifade 

ederim. Gaziantep 
Üniversitesi Türkiye’nin 
en önemli üniversiteleri 

arasındadır ve her 
yönden gelişmesini 

sürdürecektir. Geçmişten 
geleceğe önemli bir 

misyonun temsilcisidir, 
hedefleri yüksektir ve

bunu hep beraber
başaracak güçteyiz.
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Büyük, kaliteli, uluslar arası üniversite hedefine emin adımlarla ilerleyen Gaziantep 
Üniversitesi, ABD merkezli bilgi ve haber yayıncısı                        ’in ‘Dünya’nın En İyi 
Bin Üniversitesi’ arasına girmeyi başardı.

GAÜN DÜNYANIN EN İYİ
ÜNİVERSİTElERİ 

lİSTESİNdE

DÜNYa ÜNİVERSİTESİ

Gaziantep Üniversitesi ‘Dünyanın 

En İyi Üniversiteleri’ sıralamasına 

girme başarısını elde etti.
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luSlAr arası de-
ğerlendirme kuru-
luşlarının referans 
olarak kabul ettiği 
kurumlar arasın-
da yer alan uS 
News, Thomson 

Reuters ile işbirliği yaparak üniversi-
teleri global ve bölgesel araştırmalar-
da saygınlık, yayın, kitap, konferans 
sayıları, yayınların aldığı toplam atıf, 
doktora mezun sayısı ve uluslar arası 
işbirliği gibi 12 kriterde değerlendire-
rek, 65 ülkeden bin üniversite sırala-
maya aldı. 20 Türk üniversitesinin de 
yer almayı başardığı listede, boğaziçi 
Üniversitesi 166, ODTÜ 231, İTÜ ise 257. 
oldu. gaziantep Üniversitesi ise 831. sı-
rada yer alarak ‘Dünyanın En İyi Üni-
versiteleri’ sıralamasına girme başarı-
sını elde etti.

HEDEF ÜSt SIrAlAr
gaziantep Üniversitesi’nin dünyanın 
birçok üniversitesi ile işbirliği içinde 
olduğunu, dünyanın 98 ülkesinden 
yaklaşık 3 bin 700 uluslar arası öğren-
cisinin bulunduğunu belirten Rektör 
Prof. Dr. ali gür, şunları söyledi: “Dün-
yanın 65 ülkesinde yaklaşık 20 bin üni-
versite var. bu üniversitelerden ilk bin 
arasında yer almak son derece önem-
li. Zira, gelişmekte olan ülkelerin üni-
versitelerinin ilk 500 – 1000 arasına 
girmeleri uzun zaman alıyor. ancak, 
biz bulunduğumuz sırayı yeterli gör-
müyoruz. Çünkü, güçlü bir akademik 
kadromuz var. başta mühendislik ve 
tıp olmak üzere birçok dalda çok iyi 
durumdayız. başarı sıralamasında 
daha üst sıralarda yer almak için ne 
gerekiyorsa yapacağız. Üniversitemiz, 
TÜbİTaK tarafından hazırlanan giri-
şimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 

2016 sıralamasında devlet üniversi-
teleri arasında 9. sıraya yükselirken, 
tüm üniversitelerde ise geçtiğimiz yıla 
göre 8 sıra birden yükselerek 16. sıra-
ya yerleşti.”

YENİ ADIMlAr AtACAĞIz
gaziantep Üniversitesi’nin Dünya’nın 
En İyi bin Üniversitesi Sıralaması’nda 
daha üst sıralarda yer alabilmesi 
için birtakım çalışmalar yapılacağı-
nı kaydeden Rektör Prof. Dr. ali gür, 
bu konuda da şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Önümüzdeki süreçte, öğretim 
üyelerimizin akademik çalışmalarını 
desteklemek üzere istatistik ve çeviri 
bürosu kuracağız. araştırmayı teş-
vik için, başarılı öğretim üyelerimizin 
ödüllendirme yöntemlerinde çeşitlilik 
sağlayacağız. bilimsel araştırmaların 

desteklenme sürecinin daha hızlı işle-
tilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. 
Proje ve patent ofislerinin etkinlikle-
rinin artırılmasına yönelik birtakım 
adımlar atacağız. Üniversitemiz dı-
şında ortaya çıkan ar-ge çalışmaları 
bünyemizde değerlendireceğiz. merke-
zi araştırma laboratuarlarına ulusal/
uluslararası ilgili kuruluşlar tarafın-
dan akreditasyonunu sağlayacağız. 
Öğretim elemanlarının ulusal ve ulus-
lararası bilimsel etkinliklere katılım-
ları için finansal destek vereceğiz. 
Öğretim üyelerimizin bireysel çalışma 
alanlarının teknik ve fiziki altyapıla-
rının modernize edilmesine yönelik 
çalışmalarda bulunacağız. ulusal ve 
uluslararası araştırma işbirliklerinin 
oluşturulması yolunda yeni adımlar 
atacağız.”

DÜNYa ÜNİVERSİTESİ

u
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Dünyanın 107 ülkesinden yaklaşık 
3 bin 700 öğrenciye ev sahipliği 
yaparak, gelişmiş, uluslar arası 
üniversite olma yolundaki 
çabalarından ödün vermeyen 
Gaziantep Üniversitesi, kentine 
katma değer sağlayacak tüm 
girişimlerde, iş dünyası başta 
olmak üzere, tüm STK’lar ile 
kolkola olmaya devam ediyor.

İş dÜNyASı İlE 
SAFlAr SIKlAşIYOr

ONuKOĞlu:
GÜzEl şEYlEr 
YAPACAĞIz
bu kapsamda 
gaziantep Sana-
yi Odası, Ticaret 
Odası, Ticaret 

borsası, gagİaD gibi iş dünyasının 
temsilcisi kuruluşlarla gerçekleşti-
rilen toplantılarda önemli aşama-
lar kaydeden gaÜN, başta intörn 
uygulaması olmak üzere çeşitli 
faaliyetleriyle de kentin kılcalların-
da olmayı sürdürüyor, gaziantep 
Üniversitesi ile işünyası arasındaki 
işbirliği kapsamında Sanayi Odası 

yönetimi ile gerçekleştirilen top-
lantıda konuşan gaziantep Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu başkanı adil 
Konukoğlu, gaziantep Üniversitesi 
ile geçmişte olan iyi ilişkilerin bun-
dan sonra da devam edeceğini be-
lirterek, “ali Hocam ile ileriye dönük 
çok daha güzel işler yapacağımıza 
inanıyorum” dedi. bugüne kadar, 
Enerji Verimliliği Projesi, Halı mü-
kemmeliyet merkezi Projesi ve Non 
– Woven Nano Teknoloji ar-ge mer-
kezi Projesi gibi projelerde gazian-
tep Üniversitesi ile paydaş olundu-
ğunun altını çizen Konukoğlu, “ali 
Hocam ile ileriye dönük çok daha 

K
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güzel işler yapacağımıza inanıyorum. 
Çünkü, başlatılmış olan unsurları 
daha da geliştirmek, karşılıklı anlayış 
içerisindeki çalışmalarla sonuçlanır. 
gaÜN ile ilişkilerimiz daha da artarak 
devam edecek” dedi.

GAÜN ÇOK öNEMlİ bİr DEĞEr
Ticaret Odası Yönetim Kurulu baş-

kanı beyhan Hıdıroğlu ise, gaziantep 
Üniversitesi’nin gaziantep önemli bir 
değer olduğunu belirtirken, “Odamız 
ile üniversite arasındaki işbirlikleri-
ni bu nedenle çok önemsiyoruz” dedi. 
gaziantep Üniversitesi’nin Türkiye’de 
intörn uygulamasını başlatan ilk üni-
versite olduğunu kaydeden Hıdıroğlu 
sözlerini şöyle sürdürdü: “bu uygula-

manızı gerçekten çok taktir ediyorum. 
biz hep öğrencilerin sahayı görmeden 
diploma almasından şikayet ediyor-
duk. artık böyle değil. İlk öğrencileri-
nizi de sizden biz aldık. 5-10 arkadaş 
yetişti, süper bir uygulama. biz üni-
versitemiz ile her alanda işbirliğimizi 
daha da geliştirmek istiyoruz. Hangi 
öğretim üyemiz hangi alanda uz-
man, nasıl bir danışmanlık verebilir 
onu öğrenmek istiyoruz. Üyelerimiz 
üniversitedeki yapıyı bilmedikleri için 
de çok fazla buralara gelmek istemi-
yorlar. Üyelerimiz bize başvursun. Ne 
yapmak istiyor, nelere ihtiyacı var, 
nasıl uzmanlığa ihtiyacı var? bizim il-
gili uzman arkadaşlarımız bunu alsın. 
gaziantep Üniversitesi’nde ilgili kişi 
veya kurulla bunu paylaşalım. böyle 
bir ihtiyaç var. Oradan gelecek olan 
danışman birkaç hocamız olur. gider 
hocalarımız konuşur. gaziantep Ti-
caret Odası olarak biz bir aracı görev 
görelim. Projeleri alalım, buradaki öğ-
retim üyelerimizi belirleyelim, bunları 
buluşturalım ve birlikte çalışmalarını 
sağlayalım.”
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İNtörN uYGulAMASI
tAKtİrE şAYAN
Üniversitelerin bulundukları şehirlere, 
ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 
artı değerler katan kuruluşlar oldu-
ğunu belirten gTb Yönetim Kurulu 
başkanı ahmet Tiryakioğlu ise, bu 
bağlamda üniversite ile şehir arasın-
daki etkileşimi ve diyaloğu artıracak 
işbirliklerinin büyük önem taşıdığını 
söyledi. gTb’nin geçtiğimiz yıllarda 
gaÜN’le intörn eğitimi başta olmak 
üzere 4 farklı projede ortak çalışma 
yürüttüğünü anımsatan Tiryakioğlu, 
üniversite ile iş dünyası arasında ku-
rulan bu tarz bağların daha da güç-
lendirilmesini istediklerini ifade etti. 

GAÜN’ÜN bAşArISIYlA 
GururlANIYOruz
gagİaD Yönetim Kurulu başkanı bora 
Tezel ise, gaziantep Üniversitesi ile 
birçok başarılı projeye imza attıklarını 
vurgularken, “bu çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz. gaziantep Üniversitesi 

tarafından yürütülen intörn uygula-
ması çok önemli ve şehrimiz için başa-
rılı bir çalışmadır. gagİaD olarak üni-
versitemizin başarıları bizlere onur 
vermektedir. Çünkü üniversiteler bir 
şehrin kalkınmasından en büyük itici 
güçtür. Donanımlı ve iyi eğitim alarak 
mezun olan öğrenciler gelecekte şeh-
rin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasın-
da önemli görevler üstlenecektir” dedi.

ÜNİVErSİtEMİzlE
OMuz OMuzA OlACAĞIz
gaziantep Üniversitesi’nin kent için 
önemine işaret eden mÜSİaD Şube 
başkanı mehmet Çelenk de, “biz der-
nek olarak bu güzide kuruluşumuzla 
işbirliği içinde olmak istiyoruz. Daha 
doğrusu, tüm kurum ve kuruluşla-
rımızla tüm organlarımızla kolektif 
çalışmak istiyoruz. geçmişte olduğu 
gibi, bundan sonra da akademisyenle-
rimizle, üniversitemizle de omuz omu-
za şehrimizin, ülkemizin değerlerini 
yükseltmek için çalışacağız. bu vesi-
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leyle Sayın Rektörümüz’ün yeni göre-
vini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. 
Üniversitemiz ile hep birlikte, omuz 
omuza güzel hizmetler vermeyi arzu 
ediyoruz” diye konuştu.

GÜNEş DOĞDuĞuNDA DAHA
HIzlI KOşACAĞIz
gaziantep Üniversitesi’nin kente kat-
ma değer yaratmak için çalışan başta 
iş dünyası örgütleri olmak üzere, tüm 
sivil toplum kuruluşlarıyla saflarını 
sıklaştırmaya devam edeceğini vur-
gulayan Rektör Prof. Dr. ali gür ise, 
herkesin kendi işinin dinamik alanla-
rı içinde kalması durumunda, hiçbir 
sıkıntı yaşanmayacağı vurgusunu 
yaptı. gaÜN Rektörü Prof. Dr. ali gür,  
konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yap-
tı: “böyle davranılmazsa, yıllar geçer, 

herkes görevini bıraktıktan sonra ge-
riye dönüp ‘Ne yaptım’ diye baktığında 
‘Keşke şunu yapsaydım, keşke daha 
fazla bir araya gelseydik’ diyeceğiz. 
ama, ben öyle demek istemiyorum. bu 
şehrin dinamikleri çok büyük. genetik 
kodlarımızda gelen iştah var ve bunu 
doğru yönlendirdiğimiz zaman gele-
cekte daha büyük başarılar elde ede-
ceğiz. Şu anda en sıkıntılı, stresli za-
manımızda bile bu kadar başarıyı elde 
ettiysek allah’ın izniyle bu dönemler 
geçecek, bu fırtınalar bitecek güneş 
doğduğu zaman da biz daha hızlı ko-
şacağız. buradaki temel sorunumuz 
ihtiyaçların aynı noktada buluşma-
ması. Yani ara yüzün olmaması. bu 
ara yüz siz ve biz olacağız. ara yüzü 
oluşturduğumuzda sizin taleplere bi-
zim de ihtiyaca verebilecek cevapla-

rımız var. bir tane olmasın alternatif 
iki-üç tane olsun. Sanayicim de seçim 
hakkını kullanabilsin. bu konuda mü-
hendislik fakültemizin içinde gereki-
yorsa teknoparkımızın içerisinde bir 
birim oluşturalım.”

SIK SIK bİr ArAYA GElElİM
gür, üniversite ve iş dünyasının belirli 
aralıklarla bir araya gelmesinin gerek-
liliğine vurgu yaparken de, “ara yüz 
oluşturup, sizin gündeminizde olan 
projelerle ilgili çalışabilecek, fikir üre-
tebilecek arkadaşlarımızı belirleyelim. 
benim yapılacak bir şeyin hemen, hız-
la yapılması gibi prensibim var. Olayı 
zamana yaymamalı. Çünkü, zamana 
bırakıldıkça başka işler araya giriyor 
ve sürekli külleniyor” diye konuştu.
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HAYAtA 
DOKuNMAK….

Prof. Dr. Savaş Gürsoy
gaÜN Rektör Yardımcısı

Hayata dokunma”nın bir gereksi-
nim olduğu ayrımını yapmak, ya da 
yapamamak ile başlar  bence bu gi-

zemli süreç. Siz “ben herşeyin farkındayım, yaşı-
yorum öyle ise yaşatmalıyım, mutluyum öyle ise 
paylaşmalıyım, sorunlarım var öyle ise başka-
larınında sorunlarına ortak olmalıyım” diyerek 
doğaya, insana elbette çocuklara bir gülümseme 
ile hayata dokunmaya başlayabilirsiniz. aksi du-
rumda bunca güzelliğin nasıl farkında değilsin 
dercesine hayat size dokunur. ben elbette hayat 
pahalılığının, işsizliğin ve bulunduğumuz coğraf-
yadaki savaşların da farkındayım. Olanları yok 
sayan  bir TV kanalındaki gibi herkesin  sözde 
müzik dedikleri o gürültü eşliğinde estetikten tü-
müyle yoksun ucuz eğlencelerden söz etmiyorum 
elbet. Hani “nisan yağmurları”nın doğa ile yap-
tıkları şaka gibi hayata dokunmaktan söz ediyo-
rum.

mesela ellerinizi arkanıza atıp dolaşmalısınız bir-
gün.  Yapın lütfen, inanılmaz bir güzelliği yakala-
yabilirsiniz bu süreçte. Eğer  görkemli bir çınarın 
karşısında  durum ve konuşun, pamuklu şekerini 
yiyen bir çocuğa gülümseyerek bir göz kırpın işte  
hayata dokunduğunuz andır o an….

Vedalaşmanın  hüznünü unutmak istediğiniz 
oldu mu hiç? Üşütecek bir giysiniz olmalı üzeriniz-
de öncelikle. bilmediğiniz bir mahallede dolaşma-
lısınız sakince. İsimler, özellikler  uydurmalısınız 
karşılaştığınız  her tanımadığınız kişiye . bir gün  
“gizem” ismini verdiğiniz  ağaçların arasındaki 
sıkmacıda buluşacağınızı düşünün. İnanın göz 

bebeklerinizde yansıyacak hayata dokunuşunuz. 
Sizin  görşünüzü bilmiyorum ama ben “Davul” 
sesinden rahatsız olurum. Zurnanın tiz sesi ile  
birlikte beynimde yankılanır. Hani katlanmak ge-
rektiği anlar olur ya işte o zaman sıklıkla davul-
cunun hareketlerini izlerim ve bir an davulcunun 
evde ekmek bekleyen  çocukları gelir gözlerimin 
önüne. O gürültü bir emeğe ve o emek bir çocu-
ğun sevincine dönüşür. Elbette o sevinçte yakala-
yabilirsiniz hayata dokunuşu.

ağrısının geçmesi ile endişeli ve uykusuz geçen 
bir iki gecenin ardından hastanın gülümserce-
sine uykuya dalmasıdır hayata dokunuşu dokto-
run..

Özür dileyebilmek, siz haklıydınız diyebilmek, bir 
şeyinizi ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz biriile 
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paylaşmaktır hayata dokunmak. Ya-
şamın, hüznün, kaygının, açan çicek-
lerin uçan balonların, nöbetten çıkan 
birinin yorgunluğunun  hemen her-
şeyin farkında olmaktır hayata doku-
nuş….Yaşadığının farkında oluşudur 
hayata dokunuş
 
Tam da haklı olduğunuzu düşündüğü-
nüz anda “acaba” diye sorgulamaktır 
hayata dokunuş…başkasının yerine 
kendinizi ne kadar koyabilmenizdir 
biraz da… 

bir çaba gerekmez mi hayata dokun-
mak için? Elbette gerekir…Ne yapmalı, 
nereden başlamalı?  Şiir okumalıyız 
dostlar. bir güzelliği anlatmanın ve/
veya yaşamanın en sade yolu değil mi 
şiir? Ne bekliyorsun daha…

Ağlasam sesimi duyar mısın 
mısralarımda 
Dokunabilirmisin 
Gözyaşlarıma,ellerinle?
bilmezdim şarkıların bu kadar güzel 
Kelimelerinse yetersiz olduğunu 
bu derde düşmeden önce. 
bir yer var,biliyorum; 
Herşeyi söylemek mümkün 
Epeyce yaklaşmışım,duyuyorum; 
Anlatamıyorum...

Oysa ne kadar çok şey anlatıyor değil 
mi? Orhan Veli, cahit Sıtkı, behçet Ne-
catigil, melih cevdet anday…saymakla 
biter mi bize inceliği duyguyu, hogörü-
yü yaşatan, yansıtan değerler…

Piccaso’nun resimleri sizce sadece bir 
duvarda asılı gösterişli bir süs müdür? 
Yoksa  vahşi kapitalizme  bir baş kaldı-
rı olarak hayata dokunuş mudur aynı 
zamanda?…bir ressamın fırçası, tuali 
ve boyaları ile hayata dokunuşuna ne-
den  eşlik etmiyorsunuz….

Sunay akın’ı tanır mısınız?  Yarattığı 
oyuncak müzesi ile  dünya müzeleri 
arasında özgün bir yere sahip oldu-
ğunu biliyor muydunuz? İkinci Dün-
ya Savaşı’nın “Hitler’in çocukların 
önlerine oyuncak asker koyduğu ve 

savaşmaya başlattığı an” başlamıştır 
diyor Sunay akın. Tanıdığınızda Su-
nay akın’ı  hayata dokunmanız için ne 
kadar çok nedeniniz ve bir o kadar da 
argümanınız olduğunu görecek ve geç 
kalışınıza biraz da içerleyeceksiniz. 

amin maalouf’un halasının adı 
“Kemal’in arapçada söylenişi olan 
“Kamaldır”. bu 19. Yüz yılda Dünyaya 
yayılan bir atatürk sevgisinin yansı-
masıdır. Tek başına bu evrensel değe-
re sahip olmanın farkındalığı hayata 
dokunuşun kendisi olsa gerek. 

bildiğin, gördüğün ve algıladığın ka-
dar hayata dokunabilirsin…Neyi bil-
meli, neyi görmeli ve neyi algılama-
lıyız? Hayatı, güzellikleri ve ritmi…O 
halde zaman kaybetmeyelim lütfen. 
Okumalı ve okutmalıyız…
Hayatın her alanına dokunabilmek 
için yaşamınızda gerektiği kadar ma-
tematik olmalı, yeterince olması gere-
kenlerin yanında. ama roman sınırsız 
olmalı, edebiyat, tarih şiir, sınırsız ol-

malı. Okurken  iki kez dokunursunuz 
hayata biri aydınlanışınızda saklı, 
dğeri ise: “ Okurken geçen zaman ha-
yata dahildir” düşüncesinde

Yaşamda olmak bir hayata dokunabil-
me şansı olsa gerek. Yaşamın sürekli-
liğini ise diğer şansların yanında sizin 
vereceğiniz emek de belirler. O halde 
durma “spor yap”. Yürü, koş, yüz….
spor yap ki enerjin artsın. Spor yap ki 
dinginliğin artsın…Spor yap ki hayata 
dokunabildiğini dostlarınla paylaş…

Hayata dokunmayı sigara içmekle 
özdeşleştiren kimi bireylerle karşıla-
şabilirsiniz. Siz yine de hayatın onlara 
dokunduğunu anlatmaya çalışın. bık-
madan. Kim bilir?...

Hayata dokunmak  istiyor musunuz?
Okuyun ve spor yapın….İnanın o ka-
dar basit.

Hayatın renkleri, hayatınızın renkleri-
niz olsun…
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Gaziantep Üniversitesi, 
Rektör Prof. Dr. 
Ali Gür’ün göreve 
başlamasından bu yana 
aralarında başbakan 
yardımcıları, bakanların 
da bulunduğu çok 
sayıda devlet yöneticisi 
tarafından ziyaret edildi.

EKtör gür’ün 
gaÜN akade-
m i s y e n l e r i -
nin oylarıyla 
seçilip, cum-
h u r b a ş k a n ı 
Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından atanmasının 
ardından başta Vali ali Yerlikaya 
ve büyükşehir belediye başkanı 
Fatma Şahin, Şahinbey belediye 
başkanı mehmet Tahmazoğlu ve 
Emniyet müdürü Erhan gülveren 
olmak iş dünyası, STK ve diğer 

GAÜN DEVlEt 
ErKANINI AğıRlAdı

R
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kuruluşlar tarafından ziyaret edildi. 
Yerel yönetici ve ziyaretçilerin yanı sıra, 
gaÜN devletin üst düzey yöneticileri-
nin de ziyaretinin heyecanını yaşadı. 
gaÜN’ün ziyaretçilerinden başbakan 
Yardımcısı mehmet Şimşek, “gerek ma-
liye bakanlığı, gerekse halen devam 
eden başbakan Yardımcılığım süresince 
gaziantep Üniversitesi’ni hep yakından 
takip ettim, ediyorum. Üniversitemizin 
özellikle bulunduğu kent gibi Suriyeli 
gençlere kucak açması gerçekten gurur 
verici” dedi. Rektör gür’ün hediye ettiği 
Halep’te adım adım Osmanlı’nın İzinde 
Kitabı’nı dikkatle inceleyen başbakan 
Yardımcısı Şimşek, “İnşallah bu kitap ile 
Halep’te yerle bir olan eserler aslına uy-
gun olarak yeniden yapılacak” dedi.

başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’ta, 
gaziantep Üniversitesi’nin Dünya’nın 
107 ülkesinden 3 bin 750 uluslar arası 
öğrenciye ev sahipliği yaptığını öğre-
nince, “bu çok güzel bir özellik. Üniver-
sitelerin, uluslar arası tanınabilirliği, 
bu konuda çalışmalar yapan kuruluş-
lar için son derece önemli bir kıstas. 
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Üniversitenin kalitesi de kuşkusuz, 
buraya  dünyanın çeşitli ülkelerinden 
öğrencilerinin teveccühü için önemli 
bir etken” diye konuştu.
ak Parti genel Sekreteri ve gaziantep 

milletvekili abdulhamit gül de gaÜN 
Rektörü Prof. Dr. ali gür’ü makamın-
da ziyaret edip, üniversite ile ilgili bilgi 
aldı. Özellikle Suriyeli öğrencilerin du-
rumuyla ilgili ayrıntı bilgi alan gül’e 

Rektör gür, önümüzdeki döneme iliş-
kin hedefler konusunda da açıklama-
larda bulundu.

Ziyareti sırasında gaziantep 
Üniversitesi’nin Türkçe, İngilizce ve 
arapça olmak üzere üç dilde eğitim 
yapan Türkiye’nin tek üniversitesi ol-
duğunu öğrenen milli Eğitim bakanı 
İsmet Yılmaz ise, “bu müthiş bir şey. 
gaziantep Üniversitesi’ni yürekten 
kutluyorum” dedi. bakan Yılmaz, gazi-
antep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ali 
gür’e, Suriyeli öğrencilerin okuyacağı 
kitapların hazırlanması konusundaki 
katkısından dolayı da teşekkür etti. 

Çeşitli etkinlikler için birkaç kez 
gaÜN’ü ziyaret eden ab bakan Yar-
dımcısı ve gaziantep eski milletvekili 
ali Şahin de, “bir gaziantepli olarak 
gaziantep Üniversitesi ve yönetimini 
yakalanan bu ivmeden dolayı tebrik 
ediyorum” diye memnuniyetini ifade 
etti. 

gaziantepli olan Diyanet İşleri baş-
kanı Prof. Dr. mehmet görmez ise, 
son dönemlerde sık sık ziyaret ettiği 
gaziantep Üniversitesi’ni her gelişin-
de daha gelişmiş gördüğünü belir-
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terek, “gaziantep Üniversitesi 
güzel şeyler yapıyor. Ve, bir ga-
ziantepli olarak bu da beni çok 
gururlandırıyor”dedi.

gaziantep Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen Yeni Hükümet 
Sistemi Olarak cumhurbaşkan-
lığı konulu konferans öncesinde 
Rektör gür’e konuk olan ana-
yasa Komisyonu başkanı Prof. 
Dr. mustafa Şentop, gaziantep 
Üniversitesi’nin 3 bin 730’ü dün-
yanın 107 ülkesinden gelen ya-
bancı öğrenci olmak üzere, 52 
bin öğrencili dev bir üniversite 
olduğunu, yaklaşık bin 600 aka-
demisyen, 16 fakülte, yükseko-

kul, enstitüleriyle Türkiye’nin en 
önemli üniversitelerinden birisi 
olduğunu belirterek Rektör gür’ü 
gaÜN’ün şahsında gerek eğitim 
kalitesi, gerek sosyal duyarlılığın-
dan dolayı tebrik etti.

genel Kurmay başkanı Orgeneral 
Hulisi akar’da kuvvet komutan-
larıyla gaziantep Üniversitesi’ni 
ziyaret edip, Şahinbey araştır-
ma ve uygulama Hastanesi’nde 
tedavi gören askerlere geçmiş 
olsun dileğinde bulundu. Komu-
tanlar, Rektör gür ve hastane yö-
netimine yaralı askerlerin teda-
vilerindeki hassasiyet nedeniyle 
teşekkür etti. 
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Gaziantep Üniversitesi Uçuş Eğitim Akademisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 
Uçuş Eğitim Organizasyonu yetkisini alarak pilot yetiştirmeye başladı. GAÜN 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Güzelbey, 
“Üniversitemiz Ulusal Sivil Havacılık Otoritesi olan SHGM ve Avrupa Uluslararası 
Sivil Havacılık Otoritesi EASA’nın mevzuatlarına uygun olarak kaliteden ve uçuş 
emniyetinden ödün vermeden kalifiye pilotlar yetiştirecek” dedi.

ODErN 
İMKANlArlA 
EĞİtİM
Filosunda iki tek 
motorlu cESSNa 
172S , bir de çift mo-
torlu DIamOND Da-

42 eğitim uçağı bulunan gaÜN uçuş Eğitim 
akademisi’nin pilot eğitimiyle ilgili başvuru-
sunun büyük ilgi gördüğünü kaydeden Prof. 
Dr. güzelbey, “uçaklarımızda özellikle pilotaj 
öğrencilerimizin ileride hava yollarına ge-
çiş sürecinde yabancılık çekmeyeceği ve bir 
benzeri hava yolları uçaklarında kullanılan 
yeni nesil glass cocpit garmin 1000 seyrüse-
fer ve avionics sistemleri mevcut.  Periyodik 

GAÜN GAzİANtEP’İN 
PİlOtlArINI yETİşTİRİyoR

M
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bakımları uzman teknik ekip tarafın-
dan titizlikle yapılan uçaklarımız, eği-
tim için en iyi şartları taşımakta” dedi.

DENEYİMlİ EKİbİMİzlE
HİzMEt VErİYOruz
uçuş Eğitim akademisi’nin gazian-
tep Oğuzeli Havalimanı’ndaki pilotaj 
öğrencilerinin eğitimlerine yönelik  
oluşturulmuş derslikler, brifing oda-
ları, kütüphane, pilot dinlenme odası, 
servis ve sosyal imkanlarını da içeren 
yaklaşık 400 metrekarelik bir tesis-

ten oluştuğunu kaydeden güzelbey,  
açıklamasını şöyle sürdürdü: “gaÜN 
uçuş Eğitim akademisi bünyesinde 
deneyimli uçuş ve teorik bilgi öğret-
menleriyle geleceğin sektörde tercih 
edilen pilotlarını yetiştirmenin azmi 

ve gayreti içerisindedir. uçuş Eğitim 
akademimiz, pilotluk yolunda ilk adım 
olan PPl(a) Hususi Pilot lisansı, gece 
uçuşu yetkisi NR(a) ve lisansı olan pi-
lotlar için uçuş Öğretmenliği FI(a) eği-
timleri vermekte olup, gazianteplilere 
sevdikleriyle gaziantep semalarında 
tanıtım uçuşları da yaptırmaktadır. 
gaziantepliler, uygun fiyatlarımız ve 
profesyonel ekibimizle pilotluk yo-
lunda ilk adımı bizimle atabilirler. İd-
dia ediyoruz, gaÜN uçuş akademisi, 
gaziantep’i uçuracak.” 
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GAÜN şAhİNbEy hASTANESİ

MEHMEtÇİĞE 
şİFA OlDu

AÜN Şahinbey araş-
tırma ve uygulama 
Hastanesi başhekimi 
Doç. Dr. murat Taner 
gülşen, Fırat Kalka-
nı Operasyonu’nun 
başladığı 24 ağus-

tos 2016’dan buyana gaÜN Şahinbey 
araştırma ve uygulama Hastanesi’ne 
getirilen askerlerin 80’inin başarılı bir 
şekilde tedavi edilerek taburcu edildi-
ğini, 3 askerin  daha gelişmiş teknik-
lerle tedavi edilmek üzere gaTa’ya 
sevk edildiğini, 4 askerin ise tedavisi-
nin devam ettiğini vurguladı. gülşen, 
“mehmetçiğimizin tedavisi için hasta-
nemizin tüm imkanlarını seferber edi-
yoruz. Devletimizin imkanını, ülkemiz 
için canlarını seve seve feda etmekten 
çekinmeyen kardeşlerimiz için etme-
yeceğiz de, kimin için edeceğiz?” diye 
konuştu.

tErör MAĞDurlArINI
tEDAVİ EDİYOruz
bu süreçte, çeşitli terör olayların-

da yaralanan 12 polis ile 17 sivil va-
tandaşın tedavisinin de yapıldığını 
açıklayan başhekim gülşen, “ayrıca 
Suriye’deki çatışmalarda yaralanan 
100’e yakın ÖSO mensubunun tedavisi 
tamamlanarak taburcu edildi. cerab-
lus’taki patlamada yaralanan 80 sivil 
de hastanemizde tedavi altına alındı. 
bölgenin en büyük ve sağlık hizme-
ti kapasitesi açısından en kapsamlı 

hastanesi olan Şahinbey araştırma 
ve uygulama Hastanesi hem güvenlik 
güçlerimiz, hem de sivil vatandaşlara 
sağlık hizmeti vermeye devam edecek-
tir” dedi.

VAtANI İÇİN KurşuN YİYENE, 
CANIMIz FEDA
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında ya-
ralanarak gaÜN Şahinbey araştırma 

SağlIK

G
Fırat Kalkanı Operasyonu’nda yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne yaklaşık 90 Mehmetçik sağlıklarına 
kavuşarak taburcu edilirken, 4 askerin ise tedavisi devam ediyor. 

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda yaralanan 90 Mehmetçik sağlığına kavuşturuldu
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ve uygulama Hastanesi’ne tedavi için 
gelen tüm askerlerimiz için başheki-
minden başlayarak tüm sağlık görev-
lilerinin en titiz bir şekilde tedavisi için 
seferber olduğunu kaydeden Rektör 
Prof. Dr. ali gür ise, “bu hassasiyet ne-
deniyle hem askerlerimiz, hem aileleri 
ayrılırken defalarca minnet duygula-
rını ifade etti. Önce Kara Kuvvetleri Ko-
mutanımız Orgeneral Salih Zeki Çolak 
hastanemizdeki yaralı askerlerimize 
geçmiş olsun dileklerini iletirken, has-
tanemiz yönetimine de teşekkürlerini 
ifade etti.  Daha sonra genel Kurmay 
başkanımız Orgeneral Hulusi akar 
Paşa komutanlarımızla birlikte yaralı 
askerlerimizi ziyaretinde hastanemiz-
deki bu ilgi nedeniyle teşekkürlerini 
iletti. biz de kendisine, askerlerimizin 

bizim evlatlarımız olduğunu, cephede 
ülkeleri için kurşun yiyen insanlara 
canımızı seve seve feda edeceğimizi 
vurguladık” dedi.

bİzİM İÇİN ONur PlAKEtİ
ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
Sağlık Komutanı Tümamiral Prof. Dr. 
Hayati bilgiç’in de yaralı askerleri ve 
Rektörlük makamı’nı ziyaret ettiğini 
hatırlatan gür, “Hayati Paşa da aynı 
duyguları dile getirerek bana, hasta-
nemiz başhekimi Doç. Dr. murat Taner 
gülşen’e ve Tıp Fakültesi Dekanımız 

Prof. Dr. Yusuf  Zeki Çelen’e teşekkür 
plaketi takdim etti. TSK’nın her ko-
nuda gaziantep Üniversitesi ve adını 
taşıdığı gazi Kentimiz için yardıma 
hazır olduğunu vurguladı. Operas-
yonun başladığı günlerde de 5. Zırhlı 
Tugay Komutanımız Tuğgeneral  ali 
Ekiyor Paşamız da üniversitemize te-
şekkür plaketi vermişti. Tüm bu övgü-
ler, gaziantep Üniversitesi, Şahinbey 
araştırma ve uygulama Hastanesi ve 
en önemlisi de üniversitesi olduğumuz 
kente, yani gaziantep’e sarf layık gö-
rülen yüz akı övgülerdir” diye konuştu.
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UlUSlARARASı 
ÖğRENCİlERdEN 

ÇANAKKAlE DEStANI
öMEr’DE eğitim 
gören uluslara-
rası öğrencilerin 
hazırladığı şiir 
ve müzik dinle-
tisinde; Suriyeli, 
ganalı, Etiyopyalı 

ve afganistanlı öğrencilerden olu-
şan grubun İstiklal marşı’nı ses-
lendirmesi salondan büyük alkış 
aldı. muhammed Nahhas ve ah-
mad Shazlı’nın ‘Dur Yolcu’, Orhan 
anwer’in ‘Çanakkale Savaşı’nda’ 
ve Reshide Kasap’ın “memleket İs-
terim” gibi çok sayıda şiiri coşkulu 
bir sesle okuyan öğrenciler beğe-
niyle izlendi.

Programın açılışında konuşan 
Rektör Prof. Dr. ali gür, tarihde 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÖMER) ve Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan Dünya’nın 
Dilinden Çanakkale Programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. T
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Çanakkale Şehitliği’nde Kürt 
Memo ile Türk Mehmet ve Arap 

Muhammed’in yanyana yattğını, 
hiç birbirlerinden ayrılmadıklarını 

unutmayın. O gün sarığıyla, 
cübbesiyle, fesiyle, şapkasıyla 
inançlar ve ırklar hepsi buluştu. 

Vatan mevzubahis olunca 
farklılıkların hepsi gözardı edildi. 

çok önemli anların olduğunu ve bu 
tarihe şahitlik yapan nice milletlerin 
ortak kararla, ortak vicdanı hareke-
te geçirdiklerini belirtti. Çanakkale 
Şehitliği’nde Kürt memo ile Türk meh-
met ve arap muhammed’in yanyana 
yattğını, hiç birbirlerinden ayrılma-
dıklarını ifade eden Prof. Dr. gür, “O 
gün sarığıyla, cübbesiyle, fesiyle, şap-
kasıyla inançlar ve ırklar hepsi bu-
luştu. Vatan mevzubahis olunca fark-
lılıkların hepsi gözardı edildi. 1921’e 
gelince kurtulmuş bir vatan, aynı 
zamanda dünyaya ‘bu millet asla pes 
etmez ve diz çöktüremezsiniz’ diyecek 

kadar da dünyaya net bir mesaj verdi. 
15 Temmuz’da bu birlik ve beraberlik 

mesajını hep birlikte gördük, yaşadık” 
diye konuştu.

uluslararası öğrencilerin Türkçe’yi 
kendileri inanmış şekliyle tamamen 
şiiriyle, jest ve mimikleriyle aynı za-
manda müziğini ve dansını, ritüel-
lerini, halk oyunlarını kısa sürede 
öğrenebildiklerini kaydeden Prof. Dr. 
gür, konuşmasında üniversitemizde 
eğitim gören uluslararası öğrencilere 
seslenerek şunları söyledi: “Yıllarca bi-
rileri Türkçeyi öğretiyoruz diyerek bizi 
kandırdılar ve sizleri avuçlarının içeri-
sinde vatan haini olarak yetiştirmeye 
kalktılar, bizi de aldattılar. ama biz di-
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gaÜN üst yönetimi ve öğrenciler 18 mart Çanakkale 
Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle buğday çorbası, üzüm 
hoşafı, ekmek ve sudan oluşan Çanakkale menüsü ile 
karnını doyurdu.
gaÜN Rektörü Prof. Dr. ali gür, Çanakkale ruhunun 
kolay kazanılmadığını vurgulayarak, bir taraftan kıt-
lık, yoksulluk bir taraftan iman ve vatan sevdası açlığa, 
düşmana karşı direnmeyi aynı zamanda yedi düvelle 
savaşacak kadar da öz yüreği ortaya konulduğunu kay-
detti. Prof. Dr. gür, “açlıklarına, giyecek bir şey bulama-
malarına ayaklarındaki pabuçlarının yırtıklığına bile 
bakmadan düşmana karşı savaş verdiler. Yiyebildikleri 
sadece bulabildikleri o da bir hoşaf, bir dövme çorbasıy-
dı. bunu bile buldukları zaman şükrediyorlardı. ama sa-
vaştan hiç geri durmadılar. biz de gençlerimizle birlikte 
o günlerin hatırasına onları yad etmek, empati yapmak 
ve neler çektiklerini anlamak adına temsili de olsa böy-
le bir program yaptık. gençlerimizin o ruhu hiçbir za-

man kaybetmemelerini aynı zamanda 15 Temmuz gibi  
o ruhu canlı tutmalarını ve bu vatanı asla kimseye mal 
etmemeleri, bu vatan için kendi canlarını feda etmele-
rini arzuluyoruz. bunu da bu gençlerimizde görüyoruz” 
şeklinde konuştu.

18 MArt’tA ÇANAKKAlE MENÜSÜ

yoruz ki, gönülden sizler öğrenirseniz 
ama vatanına, milletine sevdalı genç-
ler olarak hem burayı benimsersiniz 
hem de kendi memleketinizde bizim 
gönül elçimiz olursunuz. bu yüzden 
sizleri çok önemsiyorum. bakın bura-
da çok farklı renkler var. allah’ın ayet-
leri olarak siz bizim için önemli bir 
nişansınız. Farklı dilleri konuşuyorsu-

nuz ve en önemlisi farklı inançlarınız 
var. Peki burada hiç sorun yaşadınız 
mı? Yaşamazsınız. musevisi, Hristiya-
nı, budisti, Hindusu, müslümanı da bu 
coğrafya da her zaman barış içerisin-
de yaşadı ve yaşamaya devam edecek. 
Osmanlı ruhu dediğimiz o gün dede-
lerimizin, atalarımızın ayaklanma 
olarak bütün dünyaya ilan ettiği ruh 
şu anda da devam ediyor, bilesiniz ki 
o vicdan hala hayatta. bütün dünyaya 
yine Türk milleti olarak haykırıyoruz. 
bu da dünyanın dinmeyen sesi olacak.” 
18 mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
önemine dikkat çeken TÖmER müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Fettah Kuzu, bu vatanın 
elde edilmesi ve korunması noktasın-
da ecdadımızın can siperane mücade-
lesinin bütün bir dünyaya karşı hayat-
ları pahasına bu vatanı bize bırakmak 
için canlarını feda etmeleri sonucun-
da bugün Türkiye cumhuriyeti vatan-
daşı olarak yaşadığımızı vurguladı.

Progmamın sonunda TÖmER Öğren-

cileri tarafından Rektör Prof. Dr. ali 
gür’e portresinin yer aldığı kara ka-
lem çalışması hediye edilirken; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi bayraktar, 
genel Sekreter Doç. Dr. ayhan Doğan, 
Rektör Danışmanı Doç. Dr. mehmet 
Emin Sönmez, TÖmER müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Fettah Kuzu tarafından da 
öğrencilere katılım belgesi verildi.
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downlu çocukların 
bİR AVUç mUTlUlUğU

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali  Gür, üst yönetimiyle birlikte  21 Mart Dünya 
Down Sendromu Farkındalık Günü  nedeniyle, Gaziantep’te faaliyet gösteren Downla 
Umut Penceresi Derneği’nin etkinlik provasını ziyaret edip, çocuklara hediye takdim etti. 
Gür, TDP kapsamında dernekle ortak projelere imza atacaklarının müjdesini de verdi.

l MÜFtÜSÜ ahmet 
Çelik’in de katıldı-
ğı ziyarette, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Hilmi bayraktar ve 
Prof. Dr. metin bedir, 
genel Sekreter Doç. 
Dr. ayhan Doğan, 

Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Süleyman ganidağlı ve TDP 
uzmanı Simge akbaş ŞKm’de 
prova yapan öğrencilere sürp-
riz yaptı. Down Sendromlu ço-
cuk ve gençlerle sohbet eden 
Rektör gür ve ekibi, çocukları 
sevip hediye takdim etti. Down 
Sendromlu çocuklar da ko-
nuklarına sarılarak sevgiyle 
karşılık verdi. Çocuklarının 
provasını izleyen ailelerle de 

sohbet eden Rektör gür, “Siz-
lerin bir anne, baba olarak 
yavrularınızla bu kadar yakın-
dan ilgilenmenizin her şeyin 
ötesinde, sizlere dünya ve ah-
ret mükafatı kazandıracağına 
olan inancım tam. Yüce Rabbi-
miz de bu konuda bizleri müj-
delendiriyor” dedi.
Rektör Prof. Dr. ali gür, üni-
versite olarak Downla umut 
Penceresi Derneği’ni bu güzel 
faaliyetlerinden dolayı kutla-
yarak, “biz de üniversite olarak 
sosyal sorumluluğumuzun ge-
reği, sizlerle Toplumsal Duyar-
lılık Projeleri Koordinatörlüğü-
müz aracılığıyla, sizinle birçok 
ortak projeye imza atacağız” 
müjdesi verdi.

İ
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SANAt VE tIP

Doç. Dr. Murat
taner Gülşen
Şahinbey araştırma ve
uygulama Hastanesi başhekimi

ANAt, soyut manada 
kâinatın sırlarını en çevik 
usulde aramanın mües-
sesesi. Somut manada 
da, bu arayışta kullanılan 
eşyalar manzumesi. Sa-
natçı, işte bu hengâmede 

kendine has duygular anaforunda keş-
fettiklerini sergileyen seyyah… Kâinatta 
ne var; onda var. Onda ne aranırsa; 
kâinatta mevcut. İnsan... mikro ve mak-
ro kozmosda bugüne dek keşfedilen her 
şeyin numunesini içinde barındıran o. 
Onda bulunandan yola çıkarak evrende 
yeni icatlara sebep olan yine o. Denge-
ler ve mizancıklar abidesi. bu nedenle 
insanı anlamak, kâinatı anlamaktan 
geçer. gizemli, sırlarla dolu kâinat araş-
tırıcılığı da insan bilinmezine ışık tutar. 
Fransız şairi Rimbaud “Sanat bilinmezi 
keşfetmektir” der. İnsan bilinmezinin 
keşfine memur olan doktorun, bu bağ-
lamda yaptığı her araştırma bir nevi 
icra-ı sanattır denebilir. 

Hiçbir büyük sanatkâr yoktur ki; sana-
tını fikre, bir dünya görüşüne dayama-
dan, öylesine, sadece sanat için yapmış 
olsun. Her sanatkâr sanatını icra eder-
ken, ardındaki gizli manayı yani esas 
fikri bildirmek ister. Soyutu resmeden 
sanatkâra sorulsa, yüksek algı yete-
neği sayesinde kendi has dünyasında 
hissettiği gerçekleri en girift bir usulle 
ifadelendirecektir. İşte bu ifade, sanatın 
ta kendisidir. O bir algıdır. O, bilinmez-
den bilinebilirlik süzme ameliyesidir. O, 
derin bir araştırma ve gölgenin izdü-
şümünü kafesleme çabasıdır. Tıp bili-
mi ise, plastikasından (eşyanın dış yüz 
kabartısı) hücrelerine varıncaya kadar 
serapa bir sanat eseri olan insanı anla-
mak için yapılan araştırmalar bütünü-

dür. Tıpkı büyük sanatkârların eserleri-
ni bir dünya görüşüne dayandırdıkları 
gibi, büyük doktorlar da araştırmayla 
elde ettikleri maddi bulguların ardın-
daki gizli manayı bulmaya memur belki 
de mecburdurlar. Organa bir karakter 
yükleyip kişiselleştirdikten sonra onun 
dilini çözmek ve aynı dilden konuşur ol-
mak artık o organla hemhal olmak an-
lamına gelir. böylece doktor artık hasta-
lıklara teknik bir gözle bakıp fotoğrafını 
çeken bir teknisyen değil, ilmi delillerle 
resmini çizen bilim adamı da değil, biz-
zat organ ve hastalığı konuşturan bir 
filozof, bir mütefekkirdir. Tıp mesleğine 
sanat gözüyle bakan doktorun ufuk çiz-
gisi işte budur. geçmişte ki lokman He-
kim, Hipokrat ve İbn-i Sina gibi tarihe 
mâl olmuş isimler bu yollardan geçmiş 
olsa gerektir ki, yalnızca bir hekim değil 
insanlığa yol gösterici bir kanaat önde-
ri halinde, koymuş oldukları hükümler 
günümüze kadar ulaşmıştır.

Hem doktor hem sanatkâr, kâh bestekâr 
kâh güftekâr, ya ressam yahut heykel-
tıraş, hiç olmadı iç mimar. Türk sanat 
musikisinde makamları toparlayıp 
kendi soy isimleriyle anılan “aREl-EZ-
gİ-uZDİlEK” sistemini kuranlar arasın-
da; doktor.. bu sistemle ölümsüz müzik 
eserlerini veren yine doktor. anatomi 
kitaplarında hastayı disseke eden o, res-
mini en usta ressama taş çıkartan vasıf-
ta çizen yine o. “Tıp fakültelerinden her 
cins adam çıkar, bazen de doktor çıkar” 
sözü, tıpın işte bu sanatsal yönleri ile 
hiç ilgilenmeyip sadece mekanizmalar-
la uğraşan, bu nedenle hekimliğin icra-ı 
sanatından başka sanatı olmayan dok-
torlar için söylenmiş bir sözdür. Sanat 
çeşitleri göz önüne alındığında hangi 
sanat vardır ki tıpta mevcut olmasın. 

s
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muayene usullerine bakın. İnspeksi-
yonla en azından bir ressamın gör-
düğü derinlik ve seçiciliğe sahip olan 
tıp mensubu, palpasyonda balmu-
mundan heykel yapma, perküsyonda 
vurmalı çalgılar, oskültasyonda bir 
müzikal hassasiyet üstadı konumun-
da. anamnez ise edebiyatın ta kendisi. 
Dedikoducu merakı, savcı şüphesiyle 
hastasını sorgulayan doktor, az ko-
nuşanın ağzından sözcükleri cımbızla 
çekip özenle biriktirirken, çok konuşa-
nın cümlelerini de edeple bölüp hassas 
imbiklerde süzen bir sanatkâr. Hangi 
kültüre ne cümle ile hitap edeceğini 
bilen bir hatip, kızgın bir kalabalığı 
teskin eden bir söz ustası. İntihara te-
şebbüsü durduran bir din adamı, bir 
filozof. Nadir vakaları resmeden, hatta 
onları arşivleyen bir koleksiyoncu. 

bir sanat eserine bakarken, sanatçı-
nın geleceğe açılmış antenleri sayesin-
de gördüğü kadar keskin ve hususi bir 
bakış açısına sahip olmasa da, herkes 
kendi fikir ve kültürüyle bir kıymet 
hükmü ortaya koyacaktır. bunu insan, 
akılla anlamanın çok ötesinde olan ve 
kağnı yavaşlığındaki akla göre şim-
şek hızında sayılabilecek sezişle (en-
tuvisyon) kavrar. Olmak veya kıvam 
diyebileceğimiz bu anlayış ile eşyaya 
“estetik” isnat edilir ve ortak bir kabul 
ile mühürlenir. İşte bu ortak kabu-
lün altında yatan sebeplerden biri de 
matematiksel bir orandır. Eşyadaki 
unsurların kendi içindeki mütenasip 
haline “altın oran” diyoruz. leonardo 
da Vinci’nin mona lisa adlı tablosuy-
la, ayçiçeği veya salyangoz arasında 
ortak bir özellik aransa, hepsinde de 
“altın oranın” olduğu görülecektir. 
İtalyan matematikçi Fibonacci’nin 
bulduğu ve kendi adıyla anılan sayılar 
dizini bu oranın bulunmasını sağla-
mıştır. 

FİbONACCİ SAYIlArI;
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610, 987, 1597…
bu rakamsal ifadelerin özelliği, dizi-
deki sayılardan her birinin, kendisin-
den önce gelen iki sayının toplamın-

dan oluşması ve bulunan sonucun 
bir önceki sayıya bölünerek birbirine 
çok yakın sayılar elde edilmesinden 
ibarettir. Serideki 13. sırada yer alan 
sayıdan sonra bu sayı sabitlenerek 
hep “altın oranı” yani 1, 618’i vermek-
tedir. Dış görünüş itibariyle herhangi 
bir şey, uygulama veya işlev unsurları 
açısından hoşa gidiyor veya son dere-
ce mütenasip bulunuyorsa orada “al-
tın oranın” varlığı aranmalıdır. altın 
Oran, bir varsayım değil, estetik denge 
yasalarına ilişkin, matematiksel bir 
prensibin ürünüdür. Her sanatkârın 
şüphesiz hak vereceği gibi, insan sera-
pa bir sanat eseridir. Her uzvun müte-
nasip yerleşimi bu gün, matematiksel 
olarak işte bu “altın oran” kavramıyla 
da ispatlanabilir durumdadır. Yüzün 
boyu ile yüzün genişliği; dudak-kaşla-
rın birleşim yeri arası ile burun boyu; 
yüzün boyu ile çene ucu-kaşların bir-
leşim yeri arası; göz bebekleri arası ile 
kaşlar arası; parmak ucu-dirsek arası 
ile el bileği-dirsek arası; göbek diz ara-
sı ile diz-ayak ucu arası ölçüleri hep 
aynı oranı göstermektedir. Sanatçılar 
ve tasarımcılar, çalışmalarını çoğu 
kez, altın orana göre belirlenmiş insan 
bedenini ölçü olarak yapmaktadırlar. 

leonardo da Vinci ve corbusier tasa-
rımlarını yaparken altın orana göre 
belirlemiş insan vücudunu ölçü almış-
lardır. leonardo da Vinci, St. Pietro 
Katedralinin kubbesini, kafatası yapı-
sını model alarak inşa etmiştir. günü-
müz mimarlarının en önemli başvuru 
kitaplarından biri olan Neufert’te de 
altın orana göre belirlenmiş insan 
vücudu temel alınmaktadır. Vücutta-
ki azalar arasında işte bu altın oran 
mevcut olduğundan, insan suret ola-
rak göze hoş görünmekte ve sadece 
plastikası açısından bile olsa bir sanat 
eseri olma makamını temsil etmekte-
dir. bu nedenle de doktorluk mesleği, 
en azından bir sanat eserini inceleme 
işidir denebilir. 

Konusu insan olan ve içinde her sa-
natın nüvesini barındıran tıp, sanat 
ruhlu insanları kendine çekerek et-
rafında öbekleyedursun, sanatlar 
tıpa hizmet ederken, tıp mesleği de 
sanatkâr yetiştirmeye devam etmekte 
ve böylece,tıpta sanatkâr sayısı da her 
geçen gün daha da artmakta.. Dok-
torlar ise neden sanatkarlığı değil de 
tıp mesleğini seçtikleri sorusuyla bir 
ömür boğuşmaya mahkûm..  
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SOSYal SORumluluK

GAÜN SurİYE İÇİN 
SEFErbEr

Gerek Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, gerekse GAÜN yönetimi, Suriye için 
seferber olarak çeşitli yardımlarda bulundu.

u KAPSAMDA, gaziantep 
Üniversitesi’nin, Suriye’nin 
cerablus Kasabası’ndaki 
okul çağında bulunan ço-
cuklara ulaştırmak üzere 
hazırladığı iki kamyon eği-
tim malzemesi yerine ulaş-

tırıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi 
bayraktar ve Prof. Dr. metin bedir ile birlikte 
eğitim malzemelerinin kamyonlara yüklen-
mesine yardım eden gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. ali gür, başta gaziantep 
olmak üzere Türkiye’nin her köşesinde savaş 
nedeniyle ülkelerinden kaçan Suriyelilere 
5 yıldan buyana kucak açıldığını belirterek 
şunları söyledi:

B
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3 bİN 600 öĞrENCİYE YEtECEK 
KIrtASİYE MAlzEMESİ
“gerek ülke olarak, gerek gaziantep 
genelinde, gerekse üniversite olarak 5 
yıldan buyana Suriyeli kardeşlerimize 
gereken her türlü desteği verdik. artık 
biz istiyoruz ki çocuklarımız, Suriyeli 
kardeşlerimiz kendi yerlerinde de yar-
dımları alsınlar. gaziantep Üniversite-
si olarak oraya eğitim anlamında na-
sıl yardım edebiliriz, o çocuklarımızın 
eğitimlerine nasıl katkıda bulunabili-
riz dedik ve 26 koliden oluşan eğitim 
seti hazırladık. Yaklaşık 3 bin 600 öğ-
renciye yetecek sayıda çeşitli kırtasiye 
malzemesi bulunan bu kolilerin yanı 
sıra, 2 sınıfı donatacak sayıdaki 50 sıra 
ve sandalyenin kullanılmasıyla çocuk-
larımız beton üzerinde, kötü şartlarda 
eğitim almaktan kurtarıldı” dedi.

öĞrENCİlErDEN KErMES
gaziantep Üniversitesi genç Yeryü-
zü Doktorları Topluluğu ve İlahiyat 
Fakültesi öğrencileri tarafından Ha-
lep Halkı için düzenlenen kermesler-
den elde edilen gelir Rektör Prof. Dr. 
ali gür tarafından İl müftüsü ahmet 
Çelik’e takdim edildi. 16 bin Tl’lik yar-
dım çekinin İl müftüsü ahmet Çelik’e 
teslimi sırasında öğrencileri duyarlı-
lıkları nedeniyle kutlayan Rektör gür, 
“Halep coğrafyasının özellikle kardeş-

lerimizin orada çektiği sıkıntılar hem 
bir müslüman, hem de bir insan ola-
rak yüreğimizi parçalıyor. bu kermese 
herkes karınca kararınca yardımda 
bulundu. bu yardımı da biz güvenli 
bir şekilde o bölgedeki kardeşlerimize 
ulaştırmak istiyoruz. Kardeşlerimizin 
yaralarına derman olabilirsek, onla-
rın yüreklerini ısıtabilirsek, fiziki ola-
rak da onlara biraz kolaylıklar ulaş-
tırabilirsek bu bizim için bir mutluluk 
olacak” dedi.
Rektör Prof. Dr. ali gür, Suriye’deki sa-
vaşta yaralananların tedavilerinin de 

gaÜN Şahinbey araştırma ve uygu-
lama Hastanesi’nde yapıldığını kayde-
den gür, “Sağlık alanında sadece yara-
larını sarmıyoruz. bu tür etkinliklerle, 
onların gönül tellerine de dokunarak 
gönüllerine de giriyoruz. bu açıdan 
öğrencilerimizi, Tıp Fakültesi’ndeki 
duyarlı kardeşlerimizi, bu işe öncülük 
ettikleri için tebrik ediyorum” diye ko-
nuştu.

GAzİlEr DE uNutulMADI
bu arada güzel Sanatlar Fakültesi 
gastronomi ve mutfak Sanatları bölü-
mü öğrencileri tarafından hazırlanan 
kermesten elde edilen gelir de Fırat 
Kalkanı Operasyonu’nda görev alan 
kahraman askerlerimize gönderildi. 
Kermeste konuşan Rektör Prof. Dr. ali 
gür, harekâta katılan askerlerin can-
larını milletin huzuru için feda ettiğini 
belirterek, “15 Temmuz yerleşkesin-
de, vatana ihanet edenlerden millete 
devrolan bu yerleşkede vatana canını 
feda edenler için böyle bir fedakârlık 
yapılması öğrencilerimiz açısından 
çok güzel. Şehitlerimiz bilsin ki geride 
kalan aileleri asla yalnız değiller, onlar 
her zaman bizimle beraberdir” diye 
konuştu. 
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KÜlTÜREl aKTİVİTE

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde ilk sayısıyla yayın hayatına başla-
yan Aljamiaa Gazetesi, içeriği ve yerli yabancı yazar kadrosuyla göz dolduruyor. 

MAÇ DÜNYADAKİ ArAPlArA 
tÜrKİYE’NİN tANItIMI
Türkiye’nin arap Dünyası’na 
açılan kapısı olma vizyonuna 
sahip bu yayın, Türkiye’de res-
mi kurumlar arasında arapça 
yayımlanan ilk gazete olma 

özelliğini taşıyan aljamiaa gazetesi’nin arap 
Dünyası’na Türkiye’nin kültürel yapısını, bilimsel 
birikimini ve bakış açısını yansıtmayı hedefledi-
ğini belirten gaÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şehmus Demir, “Üniversitemiz gazetesinin he-
def kitlesi sadece Türkiye’de yaşayan araplar değil, 
Dünya’da arapça konuşan toplulukların tamamı-
dır. bu gazeteyle Türkiye ile arap Dünyası’nın kül-
türel iletişimini artırmayı hedefliyoruz. gazete-
mizde, ‘Çadır Kentlerin Sesi’,  ‘Eğitim ve Öğretim’, 
‘arap Dili ve Edebiyatı’, ‘Siyaset ve Ekonomi’, ‘Kül-
tür ve Toplum’, ‘Din ve ahlak’, ‘Okuyucu Sayfaları’ 
gibi zengin ve renkli içeriği bulunuyor” dedi.

İlK bİlİMSEl HAbEr DErGİSİ
Fakülte olarak hazırladıkları, İlahiyat akademi 
Dergisi’nin, Türkiye’de arapça yayınlanan ilk bi-
limsel haber dergisi olduğunu vurgulayan Dekan 
Demir, “aljamiaa gazetesi aynı zamanda, Türki-
ye’deki ilahiyat fakültelerinin hazırladıkları ko-

GAÜN’dEN 
tÜrKİYE’NİN İlK 

ArAPÇA GAZETESİ

A
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KÜlTÜREl aKTİVİTE

GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Demir, “Aljamiaa 
Gazetesi aynı zamanda, 
Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinin 
hazırladıkları konulu tek uluslar 
arası bilimsel dergi özelliğini de 
taşıyor” diye  konuştu. 

nulu tek uluslar arası bilimsel dergi 
özelliğini de taşıyor” diye  konuştu. 
Prof. Dr. Demir, İlahiyat akademi 
Dergisi’nin Selefilik, Yabancılaşma 
ve Dindarlık ile göç ve Din konulu 
üç sayısından sonra, dördüncü sa-
yısının da yayınlanma aşamasında 
olduğunu sözlerine ekledi.

GAÜN bİr İlKE DAHA İMzA AtIYOr
gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. ali gür ise, İlahiyat Fakültesi ta-
rafından hazırlanan ve aylık peri-
yotlarla yayınlanacak olan aljamiaa 
gazetesi’nin Türkiye’deki kamplara 
giren ilk Türk gazetesi olacağını vur-
gulayarak, “maalesef, bizim ülkemiz-
deki kamplara 110’un üzerinde batı 
kaynaklı gazete giriyor. bunların 
amacı tamamen misyonerce pro-
paganda. bunu kabul edemediğimiz 
için gazetemizi çıkarma kararı aldık. 
gazetemizi, kampların yanı sıra, ula-
şabildiğimiz tüm Suriyelilere dağıta-

cağız. Türkiye’nin arapça, İngilizce, 
Türkçe olmak üzere üç dilde eğitim 
veren tek Üniversitesi olan gazian-
tep Üniversitesi, yine bir ilke imza 
atarak arapça yayınlanan tek gaze-
tesini çıkardı” dedi.
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maKalE maKaKlE

buGÜNKÜ SurİYE 
MESElESİNE 
tArİHSEl bAKIş

Prof.Dr. Hilmi bayraktar
gaziantep Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

uGÜN Suriye üzerinde 
kopartılan fırtınaların 
nedenini anlamak için 
Suriye’nin jeo-stratejik ve 
jeo-politik konumları ile 
tarihine kısa bir yolculuk 
yapmak yeterli olacaktır. 

Haddizatında anadolu, mezopotamya ve 
mısır üçgeninin kavşak noktasında bulu-
nan Suriye, gotmann’ın “ulaşım pek tabiî 
merkeziyet dinamiğinin esasıdır”  tanımı-
na uygun bir coğrafyadır. gerçekten de 
hem doğu-batı hem de kuzey-güney tica-
ret yolu güzergâhının kullanıldığı müstes-
na bir yere sahiptir. Suriye, işte bu coğrafî 
konumu nedeniyledir ki, en eski çağlardan 
itibaren muktedir güçlerin savaş alanı ola 
gelmiştir.

Suriye üzerinde bu bağlamda değerlendi-
rebileceğimiz tarihin kaydettiği ilk büyük 
savaş m.Ö. 1285/86 yılında Kuzey Suriye’de 
bulunan Kadeş’te meydana gelmiştir.  Dö-
nemin dünyasının iki büyük devleti ve im-
paratorları olan mısır Firavunu II. Ramses 
ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında yapı-
lan savaşın nedeni bugünkü gibi iki süper 
gücün ekonomik çıkarlarının Kuzey Suri-
ye toprakları üzerinde birleşmesiydi. 
Pers İmparatoru Kambizes de mÖ 525’te 
Suriye için mısır ile mücadeleye girişmiş-
tir. Suriye hakimiyeti mücadelesi bunlar-
la da bitmez sırasıyla; mısır, mekadonyalı 

büyük  İskender İmparatorluğu, Selefkî 
Krallıkları, Roma İmparatorluğu peş peşe 
hakimiyetlerini kurarlar Suriye üzerinde.
  
Suriye kimi zaman dini motiflerle, ideal-
lere konu edilerek de ele geçirilmeye çalı-
şılmıştır. Diğer bir ifade ile Yahudiler için 
arz-ı mev’ud yani ‘Vaad Edilmiş Topraklar’ 
olmuştur. aynı şekilde İncil’de de ele geçi-
rilmesi gereken kutsal mekanlardan biri 
olarak tanımlanmıştır. Suriye, bizans ve 
müslüman arapların hakimiyet mücade-
lelerine sahne olmaktan da kurtulamaya-
caktır. 

Türk milletinin Tolonoğulları ile başlayan 
Suriye’deki varlığı, İhşitlerle devam etmiş, 
Selçuklu komutanı Harun’et-Türkmani’nin 
Halep’te 1057’yılındaki varlığı ile birlik-
te çağdaş arap ve bizans kaynaklarında 
“Türkiye” tabir edilmeye başlanmıştır. 
Selçukluları müteakip Zengiler, Eyyubiler, 
memluklular nihayet Osmanlı Devleti ile 
birlikte 1000 yılı aşkın Türk Hakimiyetinde 
kalmıştır.

Suriye farklı din ve milletlerin mücade-
lelerine sahne olmaktan kurtulamadığı 
gibi aynı din ve aynı milletlerin de mü-
cadele alanı olmaktan kurtulamamıştır. 
Tıpkı Şam’a hakim olan arap Emevîlerin 
bağdat’a hakim olan müslüman arap ab-
basi saldırılarından kurtulamadığı gibi. 

B
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benzer şekilde anadolu Selçuklu 
Devleti hakimi Süleyman Şah’ın 5 
Haziran 1086’da Halep yakınların-
da Suriye Selçukluları hakimi alp- 
arslan’ın oğlu Tutuş arasında yapı-
lan kardeş savaşı gibi. 

bölgeden yüzlerce hatta binler-
ce kilometre uzaklıkta olmalarına 
rağmen avrupalıların, Hristiyan 
dünyasının birleşerek 1099’da baş-
lattıkları Haçlı saldırılarının da mer-
kezinde yine bugünkü gibi Suriye ve 
Suriye’nin jeo-stratejisi yatmaktadır.  

anadolu’ya hakim olan ve güvenli-
ğinin kalıcılığını güney sınırındaki 
Suriye’nin kontrolüyle mümkün ola-
bileceğini gören Osmanlı Devleti’nin 
de bölgenin bu jeo-stratejik konuma 
kayıtsız kalması beklenemezdi.  İşte 
bu yüzdendir ki; Osmanlı Sultanı 
Yavuz Sultan Selim ile kendileri gibi 
müslüman bir Türk Devleti olan 
memluklarla mercidabık Savaşını 
yapmaktan kaçınmamışlardır. 

Suriye, I. Dünya Savaşında da ulusla-
rarası önemli bir mücadele arenası 
olmaktan kurtulamamıştır. Osmanlı 
Devleti’nin zayıflaması ile İngiltere, 
Fransa, Rusya, almanya ve hatta 
amerika birleşik Devletleri bile or-
taya çıkan zaafiyeti doldurmak için 
birbirleriyle kıyasıya mücadeleye gi-

rişmekten geri durmamışlardır. 

Önce İngilizlerin bilahare Fransız-
ların işgaline uğramaktan kurtula-
mayan Suriye Osmanlı Devleti’nden 
kopartılarak batılı güçlerin sömür-
gesi haline getirilmiştir. bu meyanda 
önce Fransız sömürgesi olmuş, kısa 
bir süreliğine 1946’da bağımsızlığını 
kazanmış ise de bu uzun sürmemiş 
bilahare Rus tahakkümündeki baaS 
rejimin eline düşmüştür.  1970’den 
günümüze kadar da baaS rejiminde 
Esad ailesinin kontrolünde bulun-
maktadır. 

Suriye’ye 911 km kara sınırı olan 
Türkiye’nin güvenliğinin Suriye’den 
geçtiğini anlatmak için bu bilgi-
ler yeterli sanıyorum. ancak hala 
İngiltere’nin, Rusya’nın Fransa’nın 
amerika birleşik Devletlerinin hatta 
Kanada’nın ne işleri var diye sorma-
yıp, Türkiye’nin ne işi var diye sual 
edenlere söyleyecek bir sözümüz 
yoktur.  

geçmişten günümüze Suriye ile ilgi-
li değişmeyen tek gerçek bölge veya 
bölge dışı güçlerin hakimiyet mü-
cadelesi alanı olmaya devam etmiş 
olmasıdır. bu da göç ve göçmen so-
runlarını beraberinde getirmiştir. 
İbn-i Haldun’un dediği gibi coğrafya 
kaderdir. gerçekten de Suriye, yüz 

binlerce yıl öncesinden Neanderthal 
ve Homosapiens insanlarından mo-
dern insanlara kadar buzul çağları-
nın ortaya çıkışları ve geri çekilmele-
ri ile ortaya çıkan ikilim değişikliğine 
paralel olarak çok önemli insan ha-
reketliliğinin merkezi olmuştur. Yüz-
binlerce yıl öncesinden günümüze 
kadar yaşanan bu insan hareketliliği 
her defasında çok büyük trajedilerin 
yaşandığı insanlık krizi dönemleri 
olmuştur.  bugün de farklı değildir. 

Her zaman mazlum milletlerin ya-
nında yer alan Türk milleti Suriyeli 
komşu ve kardeşlerimize de kapısı-
nı açık tutmuştur. Tıpkı İspanya’da 
Hristiyan zulüm ve katliamından 
kaçan musevilere olduğu gibi. Yine 
avusturya ve Rus zulmünden ka-
çan Hristiyan macarlarda olduğu 
gibi, Rus zulmünden kaçan Tatar ve 
Çerkez kardeşlerinde olduğu gibi, 
girit’te Yunan zulmünden kaçan 
kardeşlerinde olduğu gibi, bulgar 
zulmünden kaçan kardeşlerinde ol-
duğu gibi, afganistan’dan ülkemize 
sığınanlarda olduğu gibi İran reji-
minden kaçanlarda olduğu gibi Esad 
zulmünden kaçanlara da sahip çık-
mak durumundadır. 

macar Özgürlük hareketinin lideri 
ve Osmanlı Devletine sığınmak iste-
yen  Kral naibi lajos Kossuth’a Sul-
tan abdülmecit’in “Her bir macar 
için elli bin Osmanlıyı feda ederim 
de onları teslim etmem”  dediği gibi 
cevap vermek zorundadır. Çünkü biz 
bütün dünya mazlumlarının dostu 
Türk milletiyiz…   
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KANAYAN
YArAMIz ‘İStİSMAr’

Gaziantep Üniversitesi  ile Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin iş-
birliğiyle düzenlenen Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım ve Hastane 
Temelli Çocuk Koruma Merkezleri konulu  panelde ailelerin çocuklarını çok yakın-
dan gözlemleyip en küçük değişiklikleri bile dikkate almaları gerektiği vurgulandı. 

AÜN Rektörü Prof Dr. ali gür,  
çocuk istismarlarını doğamız 
gereği saklamayı tercih etti-
ğimizi, bunun sonucunda da 
yeni travmalar ortaya çıktı-
ğını vurgulayarak, “Halbuki o 
travma yüzeye çıkıp da gerekli 

müdahaleler yapılmadıkça daha derinlere iner. 
Ruh acısı aynı zamanda fiziksel travmayı da te-
tikler ve gelecekte istismara maruz kalmış çocuk 
bir şekilde kendiside istismar etmeyi tercih eder. 
Çünkü doğası gereği intikamı bu şekilde alma 
inancı var” dedi. Toplumdaki her çocuğun istis-
mar riski taşıdığına vurgu yapan Rektör Prof. 
Dr. ali gür, “Hiç kimse unutmasın ki bir gün bu 

kurbanlardan birisi bizim çocuklarımızdan biri 
olabilir. Hiç birimiz buradan ayrı değiliz, korun-
mamışız. İhmal edilen, istismara uğrayan çocuk-
lar sadece kırsalda, fakir çocukları, anne babası 
boşanmış çocuklar değil. Tam tersine zengin ço-
cukları yediği önünde yemediği arkasında olan 
ama duygusal olarak boşluğa bırakılmış sevgisiz 
bırakılmış çocuklar arayış içerisinde maalesef 
kendilerine en yakın bireyler tarafından istismar 
edilebilirler” diye konuştu.

VAtANI KurtArMAK İStİYOrSANIz 
ÇOCuKlArINIzI KurtArIN 
Rektör gür, insanların  geleceği , ikbal ve istik-
lali için yaşadığına işaret ederken, “Toplumların 

G

Çok çocuklu, dar gelirli, ilgisiz ailelerin çocukları daha çok tehdit altında
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ikbal ve istikbalini belirleyen neslidir, 
çocuğudur. gazi mustafa Kemal ata-
türk, ‘Eğer vatanı kurtarmak istiyor-
sanız çocuklarınızı kurtarın’ diyerek, 
vatanın bekası çocuğun bekasına 
bağlanmıştır. İnancımız da sağlıklı bir 
nesil korunmasını gerekli kılıyor” dedi.  
Çocukları korurken çocukların doğal 
gelişimine de müsaade etmenin ge-
rekliliğine de değinen gür, konuşması-
nın devamında şunları söyledi:  “anne 
babaların bazen aşırı korumacılıkları, 
çocukların kendi benliklerini yok eder 
hale gelir. Çocuk sizin sözünüzün dı-
şında adım atamaz olur. Korunaklı 

cam fanustan çıktıktan sonra da her 
şeyden sizin koruduğunuzu zanneder. 
En küçük aldatmacada kurban halin-
dedir. Çocuğumuzu koruyalım, ama 
doğal gelişimine de müsaade edelim. 
Hiç mikropla karşılaşmamış bir ço-
cuğun bağışıklık mekanizması nasıl 
gelişecek? Türkiye cumhuriyeti olarak 
biz çocuk ihmal ve istismar konusun-
da kanun ve yönetmeliklere çerçeve 
programlara imza atmış bir ülkeyiz. 
biz batı ile doğu medeniyeti arasında 
kesişme noktasındayız. bizim geçmişi-
mizde insani değer vardır. İnsan aynı 
zamanda devletin bekası için şarttır.”

GöÇÜN EN FAzlA EtKİlEDİĞİ
KESİM ÇOCuKlAr
Panelin başkanlığını yapan gazian-
tep Üniversitesi Tıp Fakültesi adli Tıp 
anabilimdalı başkanı Prof. Dr. aysel 
baransel Isır, gaziantep’in gerek ülke 
içi, gerekse ülke dışından göçün mer-
kezi durumunda olduğunu belirtir-
ken, göçün en fazla çocukları etkile-
diğini vurgulayarak şöyle dedi: “göç, 
de yeni sıkıntı ve travmaları ortaya 
çıkaran bir olgu. Ve en çok etkilenen 
kesimi de çocuklar. bu konuda  bir-
takım çalışmalar yaptık.  Türkiye’de-
ki çeşitli çocuk koruma merkezlerini 
gezerek, panelimizin konusunu belir-
ledik. amaçlarımızdan birisi de çocuk 
koruma amacıyla kurulan kuruluşla-
rının işbirliğinin gerçekleştirilmesini 
sağlamak. Çünkü, bu işbirliği çocuk 
istismarlarının önlenmesi açısından 
çok önemli.  Riskler arttıkça maalesef 

GAÜN Rektörü Prof Dr. Ali Gür: 
‘Travma yüzeye çıkıp da gerekli 

müdahaleler yapılmadıkça 
daha derinlere iner. Ruh acısı 

aynı zamanda fiziksel travmayı 
da tetikler ve gelecekte 

istismara maruz kalmış çocuk 
bir şekilde kendiside istismar 

etmeyi tercih eder. Çünkü 
doğası gereği intikamı bu 
şekilde alma inancı var.’
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çocukların istismara uğrama oranı 
da artıyor. bu panelimizde öncelikle 
gaziantep’te çocuk istismarlarının ön-
lenmesiyle ilgili neler yapabileceğimizi 
tartışacağız.”

öNCE İStİSMArI
öNlEMEYE ÇAlIşMAlIYIz
Çocuk Koruma Derneklerini Destekle-
me Derneği başkanı ve marmara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tolga Dağlı ise sunumunda, 
her çocuğun şiddetten arınmış bir 
yaşam hakkı bulunduğunu ve çocuk-
lara yönelik şiddetin hiçbir şekilde 
kabul edilip, mazur görülmeyeceğini 
ifade etti. Çocuk istismarı kavramı 
ile yüzleşmemiz gerektiğini ve bunun 
toplumun her ferdinin sorumlulu-
ğunda olduğunu vurgulayan Dağlı, 
konuşmasında çocuk istismarının 
önlenebilmesi için yapılması gereken-
lerle ilgili ise şunları söyledi. “bunun 
için istismarı önleme çalışmalarına 
öncelik vermeliyiz. Çocuk istismarı ve 

ihmaline bütüncül yaklaşımın öne-
mini kavramalıyız. Her disiplin için 
konuya özgün eğitim almış yeterli sa-
yıda uzman yetiştirmeliyiz. Disiplinler 
arası koordinasyon ve iş akışını sağla-
malıyız. Çocuk Koruma birimlerinin 

sayısını artırırken, kalitesinden taviz 
vermemeliyiz. ayrıca ihmale uğramış 
çocukların rehabilitasyon ve izlemine 
önem vermeliyiz.”

bAKIlAMAYACAK KADAr ÇOCuK 
İStİSMAr rİSKİNİ ArttIrIYOr 
Toplumlardaki kaotik ortam, ekono-
mik yetersizlikler, şiddet  ve ihmalin 
en fazla çocukları etkilediğini vurgu-
layan Çocuk İstismarını ve İhmalini 
Önleme Dernek başkan Yardımcısı ve 
gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Figen Şahin Dağlı ise, ihmal ve is-
tismarların en önemli kurbanlarının 
da yine çocuklar olduğuna işaret etti. 
ailelerin bakamayacakları kadar çok 
çocuk sahibi olmalarının da doğrudan 
çocuklara zarar verme, onları ihmal 
etme riskini arttırdığını ifade eden 
Dağlı, sözlerinin devamında şunları 
söyledi: “Ebeveynlerin üvey olması, ki-
şisel farklılıkları kenarda tutarak, aile 
içi geçimsizlik ve şiddet ortamının ol-
ması ve sosyal destek olmaması, yani 
komşu akraba gibi insanların birbi-
rini destekleyen millet olarak sahip 
olduğumuz güzel özelliklerden uzak 
olması, sosyal normlarının olmaması, 
bakım veren kişinin alkol ya da uyuş-
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turucu bağımlısı olması, kendi geçmi-
şinde şiddete uğramış olması çocuğa 
karşı istismar riskini arttırıyor. İsten-
meyen gebelikten doğan, engelli, hi-
peraktif ve davranış bozukluğu olan 
çocuklar özellikle risk altında. Çocuk-
ları korkutma, kardeşler arası ayırım, 
lakap takma, aşırı ilgi de çocuklar için 
tehlikeli yaklaşımlardır. Çocukluğun-
da şiddet gören çocuk, daha sonra 
gücü yettiği herkese şiddet uyguluyor. 
Önce çocukların istismara uğraması 

engellenmeli, istismara uğrayanları 
koruma altına almalı ve tedavilerini 
gerçekleştirmeliyiz.”

SADECE  YASAK VE CEzA
 İlE SOruN ÇözÜlEMEz
uNİcEF Çocuk Koruma Programı So-
rumlusu göktan Koçyıldırım da, dün-
yada çocuk koruma alanında işlerin 
çok da iyi gitmediği vurgusu yapar-
ken,  yapılması gerekenin çocukların 
korunacağı bir sistemin kurulması  
olduğunu ifade etti. Türkiye’de istis-
marın her türüne ilişkin davaların 
arttığını belirten Koçyıldırım, “Rakam-
sal veriler, cinsel istismarların sadece 
cezai müeyyidelerin artırılarak veya 
birtakım yasaklarla çözülmeyeceğini 
göstermektedir. burada yapılacak en 
önemli şey bence üniversite merkezli 
çocuk koruma merkezlerinin kurul-
masıdır. Çocuk korumanın dünyanın 
hiçbir yerinde devletin tek başına çö-
zebileceği bir sorun değildir. Yasak-
larla da sorunun çözümüne inanma-
yanlardanım. mesela, sosyal medyaya 
yasaklayalım diyoruz. Herkes kendi 
çocukluğunu gençliğini hatırlasın. 
ben de şöyle diyorum; sosyal medyayı 

yasaklarsanız herkes daha çok girer. 
Yahut sanal şiddet olmasın diye sanal-
lığı yasaklarsanız, çocuklar daha çok 
merak eder” dedi. 

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği pa-
neli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş 
gürsoy, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Zeki Çelen,  Şahinbey araştırma 
ve uygulama Hastanesi başhekimi 
Doç. Dr. murat Taner gülşen ile öğre-
tim üyeleri ve sağlık çalışanları izledi. 
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PrOF. Dr. GörMEz: 
GAzİANtEP ÜNİVErSİtESİ çok 

GÜZEl şEylER yAPıyoR
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep Üniversitesi’ni yakından 
takip ettiğini belirterek, “Gaziantep Üniversitesi‘nin sadece Gaziantep’e değil,  bütün 
coğrafyaya hitap etmeye başlamasından bir Gaziantepli olarak gurur duyuyorum” dedi.

AÜN Rektörü Prof. Dr. ali 
gür’ü makamında ziyaret 
eden Prof. Dr. görmez’i üni-
versiteyle ilgili bilgilendiren 
Rektör Prof. Dr. ali gür, 52 
bin öğrencisiyle, kaliteli 
büyümeyi kendisine ilke 

edinen gaziantep Üniversitesi’nin Türkiye’de 
üç dilde eğitim yapan tek üniversite olduğu-
nu vurguladı. gaziantep Üniversitesi’nin bin 
900 Suriyeli öğrenciye ev sahipliği yaparken, 
16 dalda arapça eğitim verdiğini de açıklayan 
gür,  dünyanın 107 ülkesinden yaklaşık 3 bin 750 
gencin aynı sıralarda, huzurlu bir ortamda eği-
timini sürdürdüğü bir ‘bm görünümlü’ bir üni-
versite olduğunu da dile getirdi. Rektör ali gür, 

uluslar arası bir ilahiyat fakültesi başta olmak 
üzere birçok önemli projenin yaşama geçirilme 
çalışmalarının de sürdüğünü anlattı.

GAzİANtEPlİ OlArAK  Gurur DuYuYOruM
gaziantep Üniversitesi’ni gaziantepli olması 
nedeniyle de yakından takip ettiğini belirten Di-
yanet İşleri başkanı Prof. Dr. mehmet görmez 
ise, gaziantep Üniversitesi’nin komşu ülkelerin 
öğrencilerine ev sahipliği yapmasının sadece 
gaziantep için değil, Türkiye için, coğrafya için, 
bütün insanlık için son derece önemli olduğunu 
kaydetti. “ben de bir gaziantepli olarak bundan 
gurur duyuyorum” diyen görmez, değerlendir-
mesinde daha sonra şunları söyledi: “Sayın Rek-
törümüz az önce ileriye dönük projelerini ifade 

G
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ettiler. bu projeler de eğer gerçekle-
şirse,  ben inşallah gerçekleşeceğine 
yürekten inanıyorum,  coğrafyanın 
bütün o bizi kasıp kavuran yanlış dü-
şüncelerin üstesinden gelebilecek ilim 
ve hikmeti gaziantep Üniversitesi’nin 
üreterek  bütün coğrafyaya yayacak-
tır. İlahiyat  Fakültemizi  yakından ta-
kip ediyorum.  Çok önemli çalışmalar 
yapıyor. Kurulacak olan araştırma 
merkezleriyle çok daha faydalı, güzel 
çalışmalar olacaktır diye düşünüyo-
rum.”

ÜNİVErSİtElEr EVrENSEl OlMAlI
açıklamasının devamında, üniversi-
teleri fakülteleriyle bir bilgi havuzuna 
benzeten Diyanet İşleri başkanı gör-
mez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her fa-
külte bu bilgi havuzuna bilgi akıtıyor. 
Fen bilimleri, sosyal bilimleri, ilahiyat, 
felsefe bilimleri, o bileşik havuza bu 
bilgiyi aktardığında gerçek  bilim o za-
man gerçekleşir. Üniversite o zaman 
üniversal olur. Üniversite zaten evren-
sel değilse, üniversal olamaz.  Evren-
sel olabilmesi için de bütün ilimlerin 
işlerini çok iyi yaparak bilgiyi çok iyi 
üreterek o havuza bilgiyi aktarması 
gerekiyor. Tek taraflı olursa o taktirde 
o bilgi havuzunda evrensellik gerçek-
leşmez. gaziantep Üniversitesi’nin bu 
yolda olduğunu biliyorum.  bütün ho-
calarımıza başarılar diliyorum. bütün 
öğrencilerimize de cenabı allah’tan 
muvaffakiyetler diliyorum.”
Rektör yardımcıları Prof. Dr. Savaş 
gürsoy ve Prof. Dr. metin bedir, ge-
nel Sekreter Doç. Dr. ayhan Doğan,  
İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Sehmus Demir, Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, genel Sek-
reter Yardımcısı mehmet ali Eminoğ-
lu, İl müftüsü ahmet Çelik ve Diyanet 
yöneticilerinin de bulunduğu ziyaret-
te, Diyanet başkanı Prof. Dr. görmez 

Rektör Prof. Dr. ali gür’e  Hadislerle 
İslam Seti hediye ederken, Rektör gür 
de başkan görmez’e Naci Topçuoğ-
lu meslek Yüksekokulu öğrencileri-
nin işlediği çini vazo ile, savaş öncesi 
Halep’te bulunan ve yok olan eserlerin 
envanterinin olduğu  Halep’te adım 
adım Osmanlının İzinde Kitabı takdim 
etti. Kitabı dikkatle inceleyen başkan 
görmez, “Halep’te sadece canlar yok 
edilmedi. Halep’te medeniyetler de yok 
edildi” dedi. görmez, daha sonra İla-
hiyat Fakültesi’nde de incelemelerde 
bulundu. burada öğrencilerle sohbet 
eden Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. 
mehmet görmez’e Dekan Vekili Demir 
tarafından bakır işlemeli şamdan he-
diye edildi.
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HK ile kapatılan 
ü n i v e r s i t e n i n 
öğrencilerini de 
bünyesine alarak 
öğrenci sayısını 
52 bine yüksel-
ten gaziantep 

Üniversitesi’nin yaklaşık bin 600 
kişilik akademik kadrosuyla kaliteli 
eğitim vermeye devam ettiğini be-
lirten Rektör Prof. Dr. ali gür, ab 
merkezli uS. News’in ‘Dünyanın En 
İyi bin Üniversitesi’ sıralamasında 

gaÜN’ün 831. sırada yer aldığını 
kaydederken, “bu önemli bir göster-
ge. ancak, yeterli görmüyoruz. He-
defimiz ilk aşamada dünyanın en 
iyi 500 üniversitesi arasına girmek 
ve sıralamadaki yerimizi daha da 
üstlere taşımak. Üniversite olarak 
bunu başaracak güç ve kapasiteye 
sahibiz” dedi.

ADI DuYulMAMIş
ÜlKElErDEN öĞrENCİ
gaziantep Üniversitesi’nin abD,  

bM Gİbİ ÜNİVErSİtE: 
GAÜN

52 bin öğrencisi, güçlü akademik 
kadrosuyla, büyük, kaliteli 
üniversite ilkesinden ödün 
vermeyen Gaziantep Üniversitesi, 
dünyanın 107 ülkesinden 3 bin 
750 uluslar arası öğrencisiyle 
adeta “Birleşmiş Milletler gibi 
üniversite” görünümü veriyor.

DÜNYa ÜNİVERSİTESİ

K

Gaziantep Üniversitesi, dünyanın 107 ülkesinden yaklaşık 3 bin 750 
uluslar arası öğrenciye ev sahipliği yapıyor
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belçika, İngiltere, İtalya, Hollanda, al-
manya, Rusya, Çin gibi dünyanın bili-
nen ülkelerinin yanı sıra, on binlerce 
kilometre uzaklıkta, adı duyulmamış 
ülkelerden gelen yüzlerce gence ev 
sahipliği yaptığını belirten Rektör 
Prof. Dr. ali gür, “abD’den 11, belçika 
ve İngiltere’den 3’er, Kanada’dan 2, 
Tayland’dan 4, Hollanda’dan 2 öğren-
cimiz var. bunun yanı sıra ülkemize 
10 bin kilometrenin üstünde uzaklık-
ta olan ve adını çok az kişinin bildiği 
burkına Faso’dan 4, cote D’ıvore’den 
5 öğrencimiz kendileri gibi dünyanın 
her hangi bir yerinden gelen arka-

daşlarıyla aynı sıraları paylaşıyor. 
Kamerun, Irak, Kanada, Filipinler, Fas, 
bangladeş, belarus, avusturya, Erit-
re,  angola, arnavutluk, Kolombiya, 
madagasker öğrencilerimizin mensup 
olduğu dünyanın diğer ülkeleri ara-
sında yer alıyor” dedi.

ASlAN PAYI OrtADOĞu’DAN
gaziantep Üniversitesi’nin uluslar 
arası öğrencilerinin bin 909’unun ül-
kelerindeki iç savaş nedeniyle ülkemize 
sığınan Suriyeli gençlerden oluştuğu-
na işaret eden gaÜN Rektörü Prof. Dr. 
ali gür, “bu öğrencilerimizden bin 691’i 
mühendislik, tıp, diş hekimliği, ilahiyat 
başta olmak üzere çeşitli fakülteleri-

mizde Türkçe ve İngilizce eğitimlerini 
devam ettiriyor. ayrıca, Türkiye’de ilk 
kez üniversitemizde arapça dilinde 
eğitim veren programlar açtık. bura-
larda da 218 Suriyeli genç kendi dil-
lerinde eğitim alıyor” dedi. gaÜN’ün 
uluslar arası öğrencileri arasında 
Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu’dan 
gelen öğrencilerin önemli bir yer 
tuttuğuna işaret eden Rektör gür, 
“Irak’tan 668, Türkmenistan’dan 165, 
azerbaycan’dan 94, Kırgızistan’dan 
49, Tacikistan’dan 25 öğrencimiz var. 
Üniversitemizde, 3 cezayir,  21 Filistin,  
26 İran, 3 Kuveyt, 18 Pakistan, 23 Suudi 
arabistan,  1 Tunus, 14 Yemen uyruklu 
öğrencimiz bulunuyor” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi’nin ABD,  Belçika, İngiltere, İtalya, Hollanda, Almanya, 
Rusya, Çin gibi dünyanın bilinen ülkelerinin yanı sıra, on binlerce kilometre 
uzaklıkta, adı duyulmamış ülkelerden gelen yüzlerce gence ev sahipliği yaptıyor.
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DÜNYa ÜNİVERSİTESİ

bArIş ÜNİVErSİtESİ
Dünyanın dört bir yanında birbirleriyle savaşan ülkelerin 
çocuklarının gaziantep Üniversitesi’nde aynı fakültede, ba-
zen yan yana oturarak barış ve huzur içinde eğitimlerini 
sürdürdüklerine de işaret eden gaÜN Rektörü Prof. Dr. ali 
gür, “Sözgelimi birbirleriyle kavgalı olan İran, Irak, İsrail, 
Filistin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere mensup gençleri-
miz en küçük bir tartışma olmaksızın huzur ve barış içinde 
okuyor, görüşmelerimizde dünyaya barış mesajı veriyor-
lar.  Yani, dünyada sağlanamayan barışı biz üniversitemiz-
de sağlamış durumdayız. ana Kampusumuzun girişindeki 
meydanda uluslar arası öğrencilerimizin bayraklarını astık. 
bu bayraklar onlar için ayrı bir keyif vesilesi oluyor” dedi.

İştE GAÜN’ÜN YAbANCI öĞrENCİlErİ VE ÜlKElErİ
ÜlKElEr ÜlKElEr ÜlKElEr ÜlKElErSAYIlAr SAYIlAr SAYIlAr SAYIlAr
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88
29
11
1
4
1
2

144
9
1
3
1
2
5
4
2
3
5
5
5
3
1

18
2
11
5
3

21
2
4
4
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1
1
1
2
5
2
3

718
26
1
1
1

12
2
14
22
2

49
2
3

aFgaNİSTaN
almaNYa
amERİKa bİRlEŞİK DEVlETlERİ
aNgOla
aRNaVuTluK
aVuSTRalYa
aVuSTuRYa
aZERbaYcaN
baNglaDEŞ
bElaRuS
bElÇİKa
bENİN
bREZİlYa
bulgaRİSTaN
buRKINa FaSO
buRuNDI
cEZaYIR
cIbuTI
cOTE D’IVOIRE
ÇaD
ÇİN
EKVaTOR gİNESİ
ENDONEZYa
ERİTREa
ETOPYa
FaS
FİlİPİNlER

FİlİSTİN
FİNlaNDİYa
FRaNSa
gambİYa
gaNa
gİNE
gÜNEY aFRİKa
gÜNEY KORE
gÜNEY KORE cumHuRİYETİ
gÜNEY SuDaN
gÜRcİSTaN
HİNDİSTaN
HOllaNDa
İNgİlTERE
IRaK
İRaN
İSRaIl
İSVİÇRE
İTalYa
KamERuN
KaNaDa
KaZaKİSTaN
KENYa
KIbRIS
KIRgIZİSTaN
KOlOmbİYa
KOmOROS

KONgO
KuVEYT
laTVİa
lİbERYa
lİbYa aRaP cEmaHİRİYESİ
lÜbNaN
maDagaSKaR
maKEDONYa
malaVİ
malEZYa
malİ
mauRITuS
mISIR
mIYaNmaR
mOgOlİSTaN
mORITaNYa
mOZambİK
NİJER
NİJERYa
ORTa aFRİKa cumHuRİYETİ
ÖZbEKİSTaN
PaKİSTaN
PaPua VE YENİ gİNE
PaRaguaY
REPublIc OF cENTRaFRIcaINE
ROmaNYa
RuaNDa

RuSYa FEDERaSYONu
SENEgal
SIERRa lEONE
SİNgaPuR
SOmalİ
SRI laNKa
SuDaN
SuRINam
SuRİYE aRaP cumHuRİYETİ
SuuDİ aRabİSTaN
SWaZIlaND
TacİKİSTaN
TaIWaN
TaNZaNYa
TaYlaND
TOgO
TuNuS
TÜRKİYE (Yurt dışında eğitim almış Türkler)

TÜRKmENİSTaN
ugaNDa
uKRaYNa
ÜRDÜN
VİETNam
YEmEN
YuKaRI VOlTa (buRKINa FaSO)
YuNaNİSTaN
ZambİYa
GEnEl toPlam
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3
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1
2
9
1
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6
11
2
2
3
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3
4
18
1
1
1
2
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7
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1
1

26
3
4
1
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1
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1
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3
1
5
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EğİTİm

GaÜn’Ü tErciH Etti 
bURSU kAPTılAR

2016- 2017 Eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi’ni birinci sırada tercih eden 
17 öğrenciye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan belgelerinin yanı 
sıra,  Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından eğitim yılları boyunca aylık 300 TL’lik başarı 
bursu müjdesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

EKtörlÜK Senato Toplantı Salonu’nda düzen-
lenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. gür, 
“2016- 2017 eğitim-öğretim yılında gaziantep 
Üniversitesi’ni birinci sırada tercih edip üni-
versitemize kayıtlarını yaptıran öğrencileri-
miz için YÖK tarafından düzenlenen belgeler 
iveriyoruz. Üniversitemiz vakfından öğrenim 

süreleri boyunca başarılı olmaları halinde aylık 300 Tl burs ile 
ödüllendiriyoruz” dedi.
Öğrencilere “Sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz üniversitemizi tercih 
etmişler. Sizden sonra gelecek olan arkadaşlarınıza, kardeşleri-
nizi de gaziantep Üniversitesi’nin kimliğini iyi temsil ettiğinizi ve 
onlara da motivasyon kaynağı olarak bilgi verirseniz bizim adı-
mıza bu da bizi ayrıca mutlu edecektir. aynı zamanda sizler bi-
zim gönül elçimizsiniz. İnşallah birinci sırada gelerek üniversite-
mize kayıt yaptırdığınız gibi ve birincilikle de mezun olursunuz” 
şeklinde seslenen Rektör gür, gaziantep Ünüversitesi’ni tercih 
ettiğiniz için hep mutlu olacaksınız” diye konuştu.

R
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KÜlTÜR-SaNaT

GAÜN’dE SENFoNİk dokUNUşlARlA

muHtEŞEm GEcE
Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Mâvera Kongre 
ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen “Senfonik 
Dokunuşlar” adlı konserde 
sanatseverler unutulmaz 
bir gece yaşadı. Ant. 
Petrof piyanolarının 150. 
Yılı nedeniyle özel olarak 
dünyada sadece 6 tane 
bulunan piyanolardan 
birisinin kullanıldığı 
Mâvera Kongre ve Sanat 
Merkezindeki lansmana 
Ant. Perrof Piyanoları
Genel Müdürü Pawel 
Stepan da katıldı. 

EF murat göktaş yöneti-
mindeki Çukurova Devlet 
Senfoni Orkestrası’nın 
birbirinden güzel eserle-
rini seslendirildiği konse-
re, piyanoda azerbaycan 
milli müzik akademisi 
Rektörü Prof. Dr. Siyavuş 

Kerimi ve Harran Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Efkan Zeki Saleh eşlik etti. 
gecede; gaÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
babek gurbanov’un 15 Temmuz dar-
be girişiminin ardından bestelediği ve 
vatan savunmasında şahadet şerbeti 
içmiş asker ve sivil tüm şehitlere ithaf 
ettiği bestesi büyük alkış aldı. Prof. Dr. 
Ilgar İmamverdiyev tarafından icra edi-
len eserlerin yanı sıra gaÜN Öğr. gör. 

ş
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KÜlTÜR-SaNaT

Hüseyin Kaynak ve Ersin Yıldırımer’in 
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile 
birlikte farklı bir yorum kattığı gecede 
azerbeycanlı Konuk Sanatçı Prof. Dr. 
azer Zeynalov tarafından seslendiri-
len eserler katılımcılara duygulu an-
lar yaşattı.

MÜzİĞİN NAMElErİYlE
MâVErA ÇINlASIN
azerbaycan milli müzik akademisi ile 
imzalanan işbirliği protokol törenin-
de konuşan Rektör Prof. Dr. ali gür, 
terörün insanları evlerine hapsetmek, 
korkularla sınamak istediğini belirte-
rek, “buna asla izin vermek istemiyo-
ruz ve diyoruz ki; ‘Sosyal aktiviteleri-
mizle, programlarımızla yaşanılası 
bir dünyayı arzuluyoruz ve sizin ya-
pacaklarınızdan korkmuyoruz.’ Hep 
beraber, birlik halinde, korkmadan bir 
araya gelerek, kenetlenerek, müziğin 
evrensel dili altında onlara mesajı-
mızı vermek istiyoruz. bu karmaşık 
ortamlarda eğer birlik ve beraberlik 
ruhumuzu devam ettirebilirsek ki et-
tiriyoruz şu salon tıklım tıklım dolu. 
bu kenetlenmemiz onlara verilecek en 
büyük cevaptır” diye konuştu. Dünya 
kurulduğundan bu yana iki evrensel 

dil bulunduğunu, bunların da gönül 
dili ve müzik dili olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. gür, “bu iki evrensel dil top-
lum tarafından yeterince anlaşılabil-
seydi, şu anda dünya daha yaşanılası 
bir yer olarak, huzur ve barış olacaktı. 
biz bu yapılan yanlışlıklara, bu kadar 
terör olaylarına karşı müziğin evren-
sel diliyle gönüllere hitap etmek is-
tiyoruz. bugün burada hep beraber, 
yeryüzündeki kötülüklerin kalkması 
anlamında gökyüzüne yükselen müzi-
ğin nameleriyle burası çınlasın ve en 
azından bir nebze olsun toplumumuz 

biraz huzuru hak etsin istiyoruz.” diye 
konuştu.

AzErbAYCAN MÜzİK 
AKADEMİSİYlE PrOtOKOl
bu arada gaziantep Üniversitesi ve 
azerbaycan milli müzik akademisi 
arasında işbirliği protokolü imzalan-
dı. gaÜN Rektörü Prof. Dr. ali gür ve 
azerbaycan milli müzik akademisi 
Rektörü Prof. Siyavuş Kerimi tara-
fından imzalanan protokolle; kültür, 
sanat, öğretim elemanı ve öğrenci de-
gişimine olanak sağlamak, müşterek 
kültürleri hakkında bilgi edinmek, her 
iki ülkenin milli musikisinin aynı kök-
ten gelmesi ve konservatuarlarında 
aynı alanda eğitim vermesi sebebiyle 
birbirlerine akademik çalışmalarda 
yardımcı olabilmesi amaçlanıyor.
Protokol töreninde konuşan azer-
baycan milli müzik akademisi Rek-
törü Prof. Siyavuş Kerimi, gaziantep 
Üniversitesi mâvera Kongre ve Sanat 
merkezi’nin dünya standartlarında 
bir salon olduğunu belirterek, imzala-
nan bu işbirliği protokolü çerçevesin-
de mâvera’da, azeri sanatçılarla ga-
ziantepli sanatseverleri buluşturacak 
olmanın heyecanını taşıdığını söyledi. 
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GAÜN’ÜN ‘YENİlİKÇİ 
ÜNİVErSİtE’ Gururu

Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi 2016 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 9. sıraya yükselirken, tüm 
üniversitelerde ise geçtiğimiz yıla göre 8 sıra birden yükselerek 16. sıraya yerleşti.

üBİTAK tarafın-
dan, üniversitele-
rin girişimcilik ve 
yenilikçilik perfor-
manslarına göre sı-
ralandığı girişimci 
ve Yenilikçi Üniver-

site Endeksi 2016 yılı sıralamasında 
en yüksek çıkışı yakalayan gaziantep 
Üniversitesi, girişimcilik ve yenilikçi-
lik faaliyetlerini teşvik etmeye devam 
ediyor. gaziantep Üniversitesi’nin 
Türkiye’nin en girişimci ve yenilik-
çi üniversiteler değerlendirmesinde; 
tüm üniversiteler arasında 16. sırada, 
devlet üniversiteleri içinde ise 9. sıra-

da yer aldığını kaydeden Rektör Prof. 
Dr. ali gür “bilim, Teknoloji konula-
rında girişimcilik ruhu ve yenilikçilik 
kültüründe yakaladığımız bu başarı 
artarak devam edecek. beş yıl önce 
başlayan endeks çalışmalarında ga-
ziantep Üniversitesi her yıl artan bir 
grafik sergiliyor” dedi.

bİlİM OrDuSuYlA
SANAYİCİNİN YANINDAYIz
Rektör Prof. Dr. gür, gaziantep TEK-
NOPaRK içinde yer alan TargeT Tek-
noloji Transfer Ofisi bünyesinde giri-
şimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli 
çalışmalar yapıldığını belirttiği açık-

lamasının devamında şunları söyledi: 
“Üniversitemizin ‘bilim ordusu’ diye ni-
telendirdiğimiz çok değerli akademis-
yenlerimizle sanayicinin sorunlarını 
çözüyoruz. bilgiyi üretirken sanayici 
ve yerel paydaşlarımızla iletişim ve iş-
birliği içindeyiz. bu üretimi gerçekleş-
tirirken gaziantep Üniversitesi’nin en 
önemli enstrümanları olan gazian-
tep TEKNOPaRK ve TargeT Teknoloji 
Transfer Ofisi’ndeki uzman arkadaş-
larımızla ortak bilgi üretimi, araştır-
ma işbirlikleri, kontratlı anlaşmalar, 
transferler, lisanslama, danışmanlık 
ve şirketleşme konularında süreklilik 
arz eden ekip çalışmaları yapmakta-

T
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yız. aynı zamanda TargeT Tekno-
loji Transfer Ofisi’nin girişimcilik 
modül faaliyetleri düzeyinde, pi-
yasadaki boşlukları değerlendirip 
çözümler üretiyor, girişimcilere 
alt yapı, eğitim ve danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. mentör (Yol 
gösterici) ağı ve yatırımcı ağı fa-
aliyetlerimizle gaziantep’in gen-
lerinde var olan girişimci potan-
siyelini daha yenilikçi ve teknoloji 
odaklı düşünen girişimci havuzu-
na dönüştürüyoruz. bu bağlam-
da üniversitemiz için girişimci ve 
yenilikçi olmak bir tercih değil, 
ritüel olmuştur. bu ivme ile gele-
cek yıllarda ilk 10’da, hatta zirvede 
olmak hayal değildir.”

MÜtHİş YÜKSElİş
Üniversitelerin, bilimsel ve Tek-
nolojik araştırma Yetkinliği, Fikri 
mülkiyet Havuzu, İşbirliği ve Et-
kileşim, girişimcilik ve Yenilikçilik 
Kültürü ve Ekonomik Katkı ve Ti-
carileştirme boyutlarında değer-
lendirildiği endekste, gaziantep 
Üniversitesi müthiş bir yükseliş 
gerçekleştirdi. gaÜN, İşbirliği ve 
Etkileşim boyutu’nda 13 sıra, Fikri 
mülkiyet Havuzu boyutu’nda ise 
7 sıra birden yükseldi. gaziantep 
Üniversitesi girişimcilik ve Yenilik-
çilik Kültürü Değerlendirmesinde 
de 8. sıraya yerleşip Türkiye’nin ilk 
10’u arasındaki üniversitelerden 
olma başarısını perçinledi.

İştE YENİlİKÇİ ÜNİVErSİtE ENDEKSİ:
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maKalE maKaKlE

Prof. Dr. Metin bedir
gaziantep Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

ÜKlEEr enerjiyi 
elektrik enerjisi-
ne dönüştüren 
sistemlere nükle-
er santraller (re-
aktörler) denir. 
Nükleer santral-

lerde elektrik enerjisi üretimi ge-
leneksel güç santralleri ile aynıdır.
Yakıtları uranyum ve toryum olan 
nükleer reaktörlerde atom çekirde-
ğinin parçalanması veya çekirdek 
kaynaşması sonucu oluşan nükleer 
reaksiyon sonucu üretilen çok yük-
sek ısı enerjinden oluşturulan su bu-
harının elektrik jeneratörüne bağlı 
olan türbine gönderilip, su buharı-
nıntürbin şaftını döndürmesiyle je-
neratörün elektrik üretmesidir. bu 
radyoaktif maddelerden çok yüksek 
oranlarda elektrik enerjisi üretil-
mekte olup, bir gram uranyumdan 
elde edilen enerji yaklaşık olarak 
dört ton maden kömüründen, 2700 
m3 petrolden elde edilen enerjiye 
denktir.

Şu an dünyada 442 ünite ile elekt-
rik üretimini nükleer santrallerden 
sağlayan 31 ülke bulunmaktadır. 
bunun yanısıra, inşa halinde 30 ve 
sipariş edilip yapılması planlanan 
45 nükleer santral vardır. Nükleer 

santrallerin bulunduğu ülkelere ve 
bu santrallerden elde edilen enerji 
oranlarına örnek verecek olursak: 
Fransa‘da 59 tane nükleer santral 
bulunmakta ve tüketilen elektriğin 
yaklaşık %76’ünü, Kanada‘da 18 
tane nükleer santral bulunmakta ve 
tüketilen elektriğin yaklaşık %15’ini, 
almanya‘da 19 tane nükleer santral 
bulunmakta ve tüketilen elektriğin 
yaklaşık %29’ünü, Japonya‘da 55 
tane nükleer santral bulunmakta ve 
tüketilen elektriğin yaklaşık %25’ini, 
güney Kore‘da 20 tane nükleer sant-
ral bulunmakta ve tüketilen elektri-
ğin yaklaşık %36’sını, Rusya‘da 31 
tane nükleer santral bulunmakta ve 
tüketilen elektriğin yaklaşık %17’si, 
İngiltere‘da 19 tane nükleer santral 
bulunmakta ve tüketilen elektriğin 
yaklaşık %14’ünü, abD‘de 104 tane 
nükleer santral bulunmakta ve tü-
ketilen elektriğin yaklaşık %20’sini, 
nükleer santrallerden sağlanmak-
tadır. Çin ve Kore’de 4’er tane nükle-
er santral inşa devam etmekte, Son 
10 yılda 4’ü Çin’de, 7’si Hindistan’da, 
1’i g.Kore’de, 1’i Slovakya’da olmak 
üzere 30 tane nükleer enerji santral 
inşasına da başlanmıştır.  

Şu an kullanımda olan nükleer 
santraller, dünyadaki toplam elekt-

rik enerjisi ihtiyacının yaklaşık 
%16’sini karşılamaktadır. bugüne 
kadar nükleer gücün kullanımında 
sanayileşmiş ülkeler ilk sıralarda 
yer alırken, yeni inşa edilen nükleer 
reaktörlerin birçoğu asya’da bu-
lunmaktadır. Örneğin, Çin’de hali-
hazırda 4 tane nükleer santral inşa 
edilmekte olup, gelecek 15 yıl içinde 
nükleer enerji üretim kapasitesini 
beş kat artırmayı hedeflemekte-
dir. Hindistan’da ise 7 tane nükleer 
santral inşa edilmekte olup, 2022 
yılına kadar nükleer güç üretimini 
yedi katına kadar artırmayı hedef-
lemektedir. Öte yandan, Japonya, 
Pakistan ve güney Kore nükleer güç 
kapasitelerini yükseltme çalışma-
ları yapmaktadırlar. Yakın bir ge-
lecekte asya Pasifik bölgesinde yer 
alan ülkelerinkalkınma programla-
rında nükleer enerji seçeneğininyer 
alması beklenmektedir. 

Dünya’da yeni gelişen teknolojilere 
bağlı olarak genişleyerek gelişen 
yeni sanayi ve üretim alanları-
nın yanı sıra artan nüfusla birlik-
te oluşan istihdam sorunları gibi 
problemler elektrik enerjisine olan 
talebin hızlı şekilde artmasına ne-
den olmakta ve bu artış her geçen 
yıl dramatik olarak artan şekilde 

ÜlkEmİZ ENERJİ ARZı VE

NÜKlEEr 
ENErJİ

N
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devam etmektedir. bu nedenle ener-
ji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve 
yeni alternatif enerji kaynaklarının 
oluşturulması kaçınılmazdır. artık 
güvenilir, çağdaş elektrik enerjisi, ül-
kelerin kalkınmasında, refah seviye-
lerinin artırılmasında ve rekabetçi 
dünya pazarında var oluşunun temel 
ve kaçınılmaz unsur olarak kabul edil-
mektedir. Dünyada yaklaşık 1.6 milyar 
kişinin elektrikten yoksun yaşamını 
sürdürmekte olduğunu, 2.4 milyar in-
sanın da modern teknolojik yakıtlar 
yerine odun, kömür, bitkisel ve benzeri 
hayvansal yakıtları kullanmak zorun-
da kaldığı gerçeğini göz önüne alırsak, 
yeryüzündeki her dört kişiden birinin 
çağdaş enerji sistemlerini kullanama-
dığı ortaya çıkmaktadır. bu acı gerçek, 
küresel düzeyde enerji arz güvenliği-
nin tüm ülkelerin sorunu olduğunu ve 
insanların enerji ihtiyaçlarının bütü-
nü ile karşılanmasını kapsadığını or-
taya koymaktadır. 

Dünya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı ( OEcD)’nin enerji üzerine ha-
zırlamış olduğu raporda; enerji tüketi-
minin bu düzeyde sürmesi ve ülkelerin 
enerjiyle ilgili yeni ve çağdaş politika-
lar üretememesi durumunda, 2030 yı-
lına gelindiğinde küresel ölçekli enerji 
ihtiyacının %53 civarında bir artış 
göstereceği tahmin etmektedir. bunun 
yanı sıra,gelişmekte olan ülkelerdeise 

enerjiye olan talebin de %70 oranın-
da büyüyeceği öngörülmektedir. bu 
raporda da belirtildiği üzere, dünya 
enerji arz güvenliğinin sağlanması ve 
hızla artan enerji talebinin karşılan-
masında, alternatif enerji kaynakları 
içerisinde nükleer gücün kullanımı 
maliyet, verimlilik, teknolojik gelişim 
ve karbon salınımı açısından ön plana 
çıkmaktadır.

Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde ve 
hatta petrol ve doğalgaz zengini ülke-
lerde dahi nükleer santraller bulunur-
ken ve yenilerinin yapılması planla-

nırken, 1957 yılında uluslararası atom 
Enerjisi ajansına üye olan ülkemizde 
ne yazık ki hala nükleer güç santral-
leri kurulsun mu? kurulmasın mı ?gibi 
anlamsız tartışmalarla çok uzun yıl-
larımızı heba etmişiz, hala da heba 
etmeye çalışıyoruz. Enerji arz portfö-
yümüze bakıldığında,yaklaşık olarak 
petrolün % 92’si, doğalgazın % 98’i, 
kömürün % 20’si ithal kaynaklardan 
karşılanmakta olup,enerji ithal ba-
ğımlılığımız % 70 civarındadır. bunun 
sonucu olarak cari açığımız içerisinde 
enerji ithalatından kaynaklanan pay 
onlarca milyar dolar olarak gerçekleş-
mekte ve büyük oranlarda bütçe açık-
larına neden olmaktadır.

Ülkemiz, son yıllarda istikrarın getir-
miş olduğu kazanımlarla, ekonomik, 
sosyal ve kültürel olarak birçok alan-
da büyük atılımları gerçekleştirmiş ve 
milli gelirini dört kat, kişi başı gayri 
safi milli gelirini ise üç kat artırarak 
dünyanın 17. büyük ekonomisi duru-
muna gelmiştir. bu kapsamda hazır-
lanan stratejik ilerleme raporlarına 
göre ülkemiz kendisine yeni ulusal 
ve uluslararası hedefler belirleyerek; 
cumhuriyetimizin 100. Yılında ülke-
miz, 2 trilyon abD doları milli gelirle 
dünyanın ilk on ekonomisi arasına 
girmeyi ve kişi başına düşen milli 
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gelirimizi 25.000 abD dolarına ve ih-
racatımızı 500 milyar abD dolarına 
çıkarmayı planlamaktadır. bu hedef-
lerin gerçekleşmesi başta istikrar ol-
mak üzere, dünya pazarında rekabet 
gücümüzü artırıcı yeni nesil teknoloji 
yatırımları ve en önemlisi enerji arz 
güvenliğimizle ilgili tutarlı politikalar 
ve yatırımlarla mümkündür. Çünkü 
tüm dünyada büyüyen ekonomilerin 
en büyük ihtiyacı enerji talebi olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemiz açısından bakıldığında, elekt-
rik tüketim talebimiz genel olarak 
ekonomik büyüme hızından daha 
fazla gerçekleşmekte ve elektrik tü-
ketim talep artışında ülkemiz, dün-
yada Çin’den sonra ikinci, avrupa’da 
ise birinci sırada yer almaktadır. bu 
gösterge aslında ülkemizin ekonomik 
olarak büyümesinin sürdürülebilir 
olduğunun bir göstergesi olsa da, sür-
dürülebilirlik, temel enerji politikala-
rımız; dışa bağımlılığın en alt düzeye 
indirilmesi, kaynak çeşitliliğine, yerli 
yeni ve yenilenebilir kaynaklara önem 
verilmesi, enerjinin verimli üretilmesi 
ve kullanılması, serbest piyasa uygu-
lamaları içinde kamu ve özel kesim 
imkanlarının harekete geçirilmesi, 
ülke enerji ihtiyaçlarını güvenli, sürek-
li ve en düşük maliyetler ve en az çev-
resel etkilerle karşılayacak tedbirleri 
alan politikaların hayata geçirilmesi 
ve en önemlisi nükleer santrallerin 
enerji arz portföyüne dâhil edilerek 
arz çeşitliliğinin sağlanmasıyla müm-
kündür. 

bu hedefler doğrultusunda ülkemiz, 
2023 yılına kadar iki nükleer santrali 
işletmeye almayı ve üçüncüsünün de 
inşaatını başlatmayı hedeflemektedir. 
böylece nükleer enerji seçeneğini de 
enerji üretim portföyümüze katılmış 
olacaktır. bu hedeflerin gerçekleşme-
si durumunda, enerjide dışa olan ba-
ğımlılığımızı büyük oranda azaltarak, 
enerji kaynak çeşitliliğini artırmış ve 
enerji arz güvenliğini büyük oranda 
sağlamış olacağız. bu bağlamda ül-
kemiz, 2023 yılındaki kurulu elektrik 

gücünün en az %10-11’ini, elektrik tü-
ketiminin de %17’sini nükleer santral-
lerden, karşılayacak duruma gelmiş 
olacaktır. 

biri mersin / akkuyu’da diğeri de 
Sinop’ta inşa edilecek iki nükleer sant-
ral devreye alındığında, yaklaşık 16 
milyar metreküp doğalgaz karşılığı 
ve yıllık yaklaşık 7,2 milyar dolar (yak-
laşık 13 milyar Tl) tutarında ithalat 
bağımlılığından kurtulmuş olacağız.
Dolayısıyla, 3 senede sadece doğal-
gaz ithaline ödenecek para ile mersin 
akkuyu’da 4 ünite nükleer santral ku-
rulabilecektir. akkuyu Nükleer Sant-
rali 4.800 megawatt gücünde olacak 
ve atatürk barajı’nın yaklaşık 3.6 
katı elektrik üretecektir. akkuyu ve 
Sinop’ta kurulacak nükleer santral-
ler dikkate alındığında, yılda yakla-
şık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi 
öngörülmektedir. 2005 ile 2015 yılları 
arasında Türkiye’nin enerji ithalatı-
na harcadığı paranın yaklaşık ola-
rak 465milyar aDb doları civarında 

olduğu göz önüne alınırsa, nükleer 
güç santrallerinin ekonomik olarak 
sağlayacağı avantajlar daha net an-
laşılmış olur. Türkiye’nin son 10 yılda 
yürüttüğü başarılı enerji politikaları 
sayesinde enerji alanında da büyük 
gelişmeler yaşadı ve enerji ithalatında 
önemli ölçüde gerilemeler yaşandı.bu 
bağlamda, Türkiye’nin enerji ithalatı 
geçen yıla göre %28 civarında azala-
rak yaklaşık olarak 27 milyar dolara 
gerilemiştir.

Şuan dünyada çalışmakta olan nük-
leer santraller yılda 2 milyar tondan 
daha fazla karbondioksit salınımını 
engellemektedirler. günümüzde nük-
leer santraller, elektrik sektöründen 
kaynaklanan sera gazı salımında yıllık 
olarak yaklaşık %17 azalmaya sebep 
olmaktadır. ayrıca, elektrik üretimi-
nin nükleer santrallerden sağlanma-
sıyla yılda 2,3 milyar ton karbondi-
oksit 42milyon ton sülfür dioksit, 9 
milyon ton azot dioksit emisyonuna 
ve 210 milyon ton kül üretimine engel 
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olmaktadırlar. Nükleer santrallerin 
yakıtı olan uranyumun1 kilogramın-
dan elde edilen enerji için, 3000 ton 
kömür veya 2700 m3 petrole ihtiyaç 
vardır. 1000 mW’lık bir nükleer santral 
1 yılda yaklaşık olarak 1.6 milyon ton 
ham petrol eş değeri enerji üretebil-
mektedir. 4 üniteli bir nükleer enerji 
santralinin inşaatında yaklaşık olarak 
10.000 kişi, işletme döneminde de 3500 
kişi çalışmaktadır. akkuyu ve Sinop 
nükleer santrallerinin inşaat döne-
minde 20.000 kişi, işletme döneminde 
7000 kişi çalışacaktır.akkuyu nükleer 
santral projesi ile yaklaşık 20 milyar 
abD Dolarlık Rus sermayesi, tüm risk-
ler Rusya tarafında olmak kaydıyla 
Türkiye’ye aktarılacaktır. Söz konusu 
proje kapsamında yaklaşık 4.800 mW 
kurulu güç kapasite ile yıllık 40 milyar 
kWh elektrik üretilecektir. bu üretile-
cek elektrik enerjisi sayesinde, doğal-
gaz ithalatında yıllık yaklaşık 8 milyar 
metreküplük miktarda, 3,6 milyar abD 
Doları tutarında bir azalma olacaktır. 
bu durum enerjide dışa bağımlılığımı-
zı azaltan bir etki oluşturacaktır.

Nükleer santraller ülkemiz için sa-
dece elektrik enerjisi üretimi tesisleri 
değil, aynı zamanda ülkemize kazan-
dıracağı yeni nesil nükleer teknoloji 
uygulamalarıyla da savunma sana-
yi, iletişim, sanayi, tıp ve tarımda da 
uygulama alanı bulan teknoloji yo-
ğun bir sektörün oluşmasına ve bu 
alanlarda önemli istihdam imkânları 
meydana getirecek olması açısından 
da büyük önem arz etmektedir. Nük-
leer santrallerin tarıma etkisi ile ilgili 
olarak, en fazla nükleer güç santraline 
sahip olan abD’nin (104), 42,8 milyar 
dolarla dünyada en fazla tarımsal 
ürün ihracatı yapan ülke olduğu bi-
linmektedir. Yine, 54 tane nükleer güç 
santraline sahip olan Fransa da, en 
fazla tarımsal ürün ihracatı yapan 
2. ülkedir. Dünyada en fazla tarımsal 
ürün ihracatı yapan ülkelerin dün-
yada bulunan nükleer reaktörlerin 
yarısından fazlasına da sahip olduğu 
bilinmektedir. 

Nükleer santrallerin inşası ve işletil-

mesi sürecinde, bu projeden birçok 
sektör doğrudan ve dolaylı olarak 
faydalanacağı gibi, nükleer teknoloji 
üzerine uzmanlaşmış birçok mühen-
dis yetiştirilmiş olacak, ekonomi, tek-
noloji ve istihdamın yanı sıra, nükleer 
santraller ülkemizde kalite yönetim 
standartlarının gelişmesine ve yaygın 
olarak uygulanmasına, standartlara 
uygunluk denetimlerinin yaygınlaş-
masına, güvenlik ve emniyet ile ilgili 
kavramların revize edilmesine ve ge-
lişmesine de büyük katkılar sunacak-
tır.

Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları iklim 
ve meteorolojik koşullara bağlı olarak 
çalışırken, nükleer santraller sürekli 
çalışmaktadır. Yenilenebilir enerji gü-
venlidir, ancak güvenilir (sürekli) de-
ğildir; sadece alternatif enerji kayna-
ğıdır. Nükleer santraller, mevsimden 
ve iklim şartlarından bağımsız olarak 
sürekli çalıştırılabilmektedir. Her za-
man rüzgâr esmez, güneş her zaman 
ışımaz, yağış her zaman bol olmaz; 
ama nükleer santral her zaman çalı-
şır. Nükleer santraller yılda yaklaşık 
8000 saat çalışabilir, amahidrolikte bu 
ortalama 4000 saat; rüzgarda ortala-
ma 3000; güneşte ise ortalama 2500 
saattir.Nükleer santrallerin kapasite 
faktörü % 90 civarında iken, güneş ve 
rüzgar santrallerinde bu oran en faz-
la % 20 civarındadır. Yeni nesil nükleer 
santrallerin işletme ömrü 60 yıl iken 
bu rüzgâr ve güneşte 15-25 yıl civarın-
dadır. 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusun-
da, nükleer santraller ülkemizin enerji 
arz güvenliğine çok önemli katkılar 
sağlayacağı gibi, nükleer teknolojinin 
ülkemize kazandırılması ve uygulana-
bilmesine de imkan sunacaktır. Nük-
leer santraller ve nükleer teknolojinin 
bir takım katkılarını madde madde 
kısa başlıklar olarak sunacak olursak:

1. Enerjide dışa bağımlılığımızı azal-
tacaktır. 
2. Fosil yakıtlara alternatif enerji kay-
nağı olarak kullanılabilecektir. 

3. Doğal kaynakların uzun sürede ko-
runmasını sağlayacaktır.
4. Diğer enerji kaynaklarına alterna-
tif olarak kullanılacaktır.  
5. Enerjide uzun süreli fiyat istikrarı 
oluşmasını sağlayacaktır.   
6. ülkemiz nükleer enerji üzerine yeni 
bir teknolojiye sahip olacaktır. 
7. Karbondioksit, sülfür dioksit, azot 
dioksit gibi gazların emisyonuciddi 
boyutlarda azalacaktır. 
8. her yıl artan enerji ihtiyacını karşı-
lamada kullanılacaktır. 
9. İstikrarlı bir elektrik üretimi oluş-
turmaya katkı sağlayacaktır.  
1o. Küresel ısınmaya karşı alternatif 
enerji kaynağıdir.
11.Diğer alternatif enerji kaynakları-
na göre en verimli olanıdır.
12. Yeni teknolojik yatırımların önünü 
açacaktır.
13. Yeni istihdam alanlarının  oluşma-
sına katkı sağlayacaktır.
14. ülkemizin ekonomik ve sosyal geli-
şimine büyük katkılar sağlayacaktır.
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BİR GAüN MARKAsı: 
intörnlÜk

Gaziantep Üniversitesi markası İntörn Mühendislik Uygulaması kapsamında bu dönem 
sahaya çıkacak 520 intörn mühendis adayı için düzenlenen İntörn Mühendislik Zirvesi ve 
Eğitimi Töreni’nde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Artık intörn uygulamamızda 
yüzde 95’i bulan memnuniyeti, yüzde 75’lere varan öğrencilerimizin teskere bırakarak iş 
sahibi olmaları başarısını yakaladık” dedi.

AÜN mühendislik Fakültesi 
ve gaziantep TargeT Tekno-
loji Transfer Ofisi işbirliğiy-
le düzenlenen programda 
İntörn öğrencilere yaptığı 
konuşmada, kendilerine bu-
güne kadar teorik bilgi yük-

lemesi yapıldığını belirten gaÜN Rektörü 
Prof. Dr. ali gür, “bazen teoriyle pratik uyuş-
mayabilir. Sahadaki uygulamaları öğrenme-
niz için bizzat yerinde, makinelerin başında 

ve o ortamda yaşamanız gerekiyor” dedi. Öğ-
rencilerin intörnlük avantajını en iyi şekilde 
değerlendirmesini isteyen gür, “Çünkü, hem 
öğrenciliğin avantajını kullanacaksınız, iste-
diğinizi sorma hürriyetine sahipsiniz. Hem 
de bizzat çalışma ortamında her şeyi tecrübe 
etme yeteneği kazanacaksınız. mühendis olup 
da toplumda iş hayatına atıldığınızda ne sizin 
süper egonuz soru sormanıza izin verir, ne de 
yanlış yaptığınızda geri adım atacak kadar 
kendinizi toplum düzeyinde görebilirsiniz. İki 

G
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tane alternatif sunuluyor size. Hem 
teorik bilgiyle bezenmiş aynı zamanda 
da sahada tecrübe kazanmak için çok 
önemli bir alternatif” diye konuştu.

GAÜN KİMlİĞİNİ ONurlA 
tAşIYACAĞINIzI bİlİYOruM
Yaklaşık 2 bin 900 intörnün saha-
da çalıştığını ve bunların büyük bir 
kısmının da iş sahibi olduğunu ha-
tırlatan Prof. Dr. gür şunları söyledi: 
“ağabeyleriniz, ablalarınızdan yapılan 
anketsel geri dönüşümlerde gördük ki 
intörnlükte memnuniyetiniz yüzde 95 
ve intörnlüğe giden öğrencilerimizin 
intörnlük yaptığı yerlerdeki kalmala-
rı, tezkere bırakmaları ve çalıştıkları 
yerlere kabul oranları yüzde 75’in üze-
rinde. İstihdam ve işsizliğin çok önemli 
olduğu bu yıllarımızda bir kurumdan 
çıkan öğrencilerin yüzde 75’i istihdam 
ediliyorsa bu programın başarısı tar-
tışılmaz demektir. gittiğiniz yerlerde 
gaziantep Üniversitesi kimliğini onur-
la taşıyacağınızı ve başarınızla orada 
göz doldurup aranan eleman olacağı-

nızı biliyorum. bu duyguyla hepinize 
başarılar diliyorum.”

İşİNİzİ SEVİN Kİ bAşArIlI OlASINIz
İntörn öğrencilere, “İşinizi sevin ama 
öyle bir sevin ki bundan sonraki haya-
tınızda başarılı olabilesiniz” çağrı ve 
uyarısında bulunan gaziantep Ticaret 
Odası başkanı beyhan Hıdıroğlu da 
konuşmasında şöyle dedi: “artık sizin 
ekmeğiniz, suyunuz, aşınız, dünyanız, 
ahretiniz hepsi bu olacak. Kazandığı-
nız değerleri geleceğe eksiksiz ve gide-
rek geliştirerek taşımanız gerekiyor. 
Zaten, okuduğunuz meslek gereği sizi 
insanlar yeni bir bilgiyle donanmış, 
bütün yeni teknolojik donanımları al-
mış, dünyayı, sektörü, işi, pazarı bilen 
biri diye bakıyor. Yakın zamanda bize 
intörn olarak kurumlarımıza gelen 
arkadaşlarınız vardı. Onlara hep, ‘Ne 

olursunuz soru sorun. Soru sormak-
tan asla korkmayın. Soru sormaz-
sanız kendinizi geliştiremezsiniz, bir 
adım atamazsınız’ dedim. Sözlerime 
yine Yunus’la devam etmek istiyorum. 
bize deryaları geçen değil, bize derya-
lara dalan gerek, dalıp da çıkan gerek 
diyorum.”

DÜrÜSt VE ÇAlIşKAN OluN
İşverenin her şeyden önce dürüst ve 
çalışkan mühendis istediğini, bunun 
birçok insanın gözünde önemli bir 
kriter olduğunu belirten gagİaD Yö-
netim Kurulu başkanı bora Tezel ise 

öğrencilere şöyle dedi: “Elinizde altın 
bir anahtar, eğitiminiz var. bu anah-
tarın doğru kilitle buluşması lazım. 
Onun için de temel değerlerinizin çok 
kuvvetli olması gerekli. bu değerler 
tabii ki sadece okullarda öğretilmiyor 
aynı zamanda aileden gelen bir takım 
değerler bize hayatta yönlendiriyor. 
İşveren işyerine yeni personelinden iş 
yeri kurallarını iyi-kötü bilmesi, orada 
nasıl oturup kalkacağını, nasıl hitap 
etmesi gerektiğini, mesai saatlerine 
uyması gerektiğini bilmesi ve mev-
cut işin devamına katkı sağlamasını 
ister. Hepimizin genç mühendislerde, 
işletmecilerde, doktorlarda beklediği 
en önemli özelliklerden birisinin de 
çalışanın proaktif bir yaklaşım, yani 
sadece kendisine verilen işi yapmak-
tan ziyade ihtiyaçları tespit edip, ona 
uygun olarak gerekli adımları atmak 
neyin gerek olduğuna karar verip 
onunla ilgili önerilerde bulunmak ol-
duğu unutulmamalı. mesleki bilgiyi 
saymıyorum o zaten işin gereği. bu 
söylediklerim oldukça basit şeyler 
ama işveren tarafından baktığınızda 
ele zor geçen şeyler. İşte bu noktada 
intörnlüğün önemi devreye giriyor. 
bu sizin ileride atılacağınız meslek ha-
yatı için çok büyük bir el kitabı görevi 
görüyor. Size tanınan intörnlükle ilgi-
li şans çok önemli, kıymetli bir şans. 
burada gaziantep Üniversitesi’nin bir 
bireyi olduğunuz için çok şanslısınız” 
ifadelerinde bulundu.
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GENÇ YAştA YAKAlAMAzSANIz 
PAtİNAJ ÇEKErSİNİz
Öğrencilere birçok üniversiteye göre 
intörnlük anlamıyla çok avantajlı bir 
durumda olduklarını kaydeden SaN-
KO Holding Kuruluşu Süper Film am-
balaj Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi 
genel müdürü gültekin Savaşkan da 
öğrencilerin bu dönemlerinde işin 
bazı püf noktalarını çok iyi kavrama-
ları gerektiği vurgusu yaparak, “genç 
yaşta bu püf noktaları yakalamazsak 
sonradan çok patinaj çekiyoruz. bir-

çok işin özü ilgiye dayanıyor. İlgi varsa 
bilgi oluyor. Hayattan zevk alın. Zevk 
aldığınız bir işte başarılı olmama im-
kanı yok” diyerek kendi tecrübelerin-
den yola çıkarak öğrencilere önemli 
tavsiyelerde bulundu. İŞKuR gazian-
tep İl müdürü Siraç Ekin ise, intörlü-
ğün önemine değindiği konuşmasın-
da, “amacımız istihdam, amacımız 
siz gençlere, üniversite öğrencilerine 
işi bulmak. İşe yerleştirirken nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamak ve bu 
iş gücüne yönelik sizin gibi değerli 
insanları işgücüne katarak ülkemize 
katkı sunmak adına bu tür program-
ların üniversitelerinizde hazırlanması 
bizim için çok önem taşır. Sizi sana-
yide, organizelerde, hizmet sektörün-
de görmenin çalışması içerisindeyiz. 
İnşallah yakın süre içerisinde bunları 
başaracağız” diye konuştu.

girişim Savaşçısı Kurucusu berke 
Sarpaş’ın kendi başarı hikayesini 
anlattığı bir sunum gerçekleştirdiği 
etkinliğin sonunda, Rektör Prof. Dr. 

gür’e, mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. mustafa günal tarafından 
mühendisliğin arması olmuş olan ba-
ret takdim edildi. İşkur gaziantep İl 
müdürü Siraç Ekin, gagİaD Yönetim 
Kurulu başkanı bora Tezel, Süper Film 
genel müdürü gültekin Savaşkan, ga-
ziantep Ticaret Odası başkanı beyhan 
Hıdıroğlu’na gaÜN Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. metin bedir ve Rektör Da-
nışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz 
tarafından günün anısına mühendis 
bareti verildi.
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ZİYaRET

bAkAN yılmAZ’dAN
GAÜN’E ‘ÜÇ DİlDE 

EĞİtİM’ KutlAMASI
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü makamında ziyaret eden Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, GAÜN’ün Türkiye’nin üç dilde eğitim veren tek üniversitesi 
olduğunu öğrenince, “Bu harika bir şey. Sizi tebrik ediyorum” dedi.

ALİ ali Yerlikaya 
ve büyükşehir be-
lediye başkanı Fat-
ma Şahin ile bir-
likte makamında 
ağırladığı bakan 
Yılmaz’a üniversi-

te ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. 
ali gür, gaziantep Üniversitesi’nin 3 
bin 700’ü dünyanın 108 ülkesinden 
olmak üzere, 52 bin öğrencili büyük 
bir üniversite olduğunu ifade ederek, 
“Şuanda Türkiye’nin Türkçe, İngilizce 
ve arapça olmak üzere üç dilde eğitim 
veren tek üniversiteyiz” dedi. bunun 
üzerine bakan Yılmaz, “bu harika bir 
şey sizi tebrik ediyorum” diye cevap 
verdi. Yılmaz, Katar’ın Türkiye’de bir 
üniversite kurma girişiminin bulun-
duğunu, bu üniversitenin kurulması 

gereken yerin mutlaka gaziantep ol-
duğunu kaydederken de, “İstanbul’a 
kurma girişimleriyle karşılaştık. 
İstanbul’da zaten 60’a yakın üniver-
site var. bu üniversite gaziantep’e 
yakışır” diye konuştu. Rektör gür’den 
Hasan Kalyoncu ve SaNKO Üniversite-

si ile ilgili de çeşitli bilgiler alan milli 
Eğitim bakanı İsmet Yılmaz, “Öğrenci 
sayınız 60 bin civarında. 50 bin öğren-
cinin üzerindeki bir sayıya ulaşmak, 
ikinci devlet üniversitesinin bölünmek 
suretiyle kurulması için yeterli bir 
kriter” hatırlatması yaparken, Rektör 
gür’ün Valilik ve büyükşehir belediyesi 
ile ortak hareket edilerek yurt sayısı-
nın artırıldığını öğrenince de “Kriter-
lere göre 50 bin öğrencili bir kentte 
5 bin öğrenci yurdu öngörülüyor. 
gaziantep’te bunun iki katından daha 
fazla. bu nedenle de sizleri kutluyo-
rum” dedi. Ziyaret anısına Rektör Prof. 
Dr. ali gür, milli Eğitim bakanı İsmet 
Yılmaz’a gaÜN öğrencileri tarafından 
yapılan işlemeli bir vazo ile, Halep’te 
adım adım Osmanlı’nın izinde kitabı 
hediye etti.

v



G A Z İ A N T E P  Ü N İ V E R S İ T E S İ

w w w . g a n t e p . e d u . t r66

maKalE maKaKlE

YENİ SANAYİ 
ÇAĞINDA 
ENDÜStrİ 4.0Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz

gaÜN Naci Topçuoğlu
meslek Yüksek Okulu müdürü
Rektör Danışmanı

712 yılında buhar 
makinasının icadıy-
la buhar gücünün 
mekanik üretim sis-
temlerine dönüşme-
sine Endüstri 1.0 de-
dik. 19. YY’da elektrik 

gücünün yardımıyle seri üretime 
geçilmesine ise Endüstri 2.0 dedik. 
artık üretim hattındaki makineler 
arasında ürünlerin transfer edile-
bildiği, ürünlerin bir hat üzerinde 
yürüyerek bitmiş ürüne dönüş-
tüğü yıllar başladı. 1870 yılında 
elektrik enerjisiyle seri imalatın 
yapıldığı ilk üretim hattının dev-
reye girmesi adeta birinci endüstri 
devriminin bittiğinin göstergesi 
olarak kabul edildi. Özellikle 1903 
yılında Henry Ford’un ilk defa kur-
duğu seri imalat bandıyla otomo-
billerin üretilmeye başlanması, 
Endüstri 2.0’ın mihenk taşı oldu. 
Endüstri 3.0 için bilgisayarların 
üretime kazandırıldığı, dijital dev-
rimin başladığı, yarı iletkenlerin 
bulunduğu ve bilişim teknolojisi-
nin üretim teknolojini domine et-
tiği bir dönem olarak tarif etmek 
sanırım en gerçekçi tarif olacaktır. 
bu süreçte robotlar kullanılmaya 
başlanmış, programlanabilir jojik 

kontrol (Plc) üretimde yerini al-
mış, makinalar ve hatta fabrika-
lar yazılım ile kontrol  edilir hale 
gelmiş oldu. Üretim süreçlerinin 
otomasyonunun gerçekleştiği bu 
sürecin başlangıç yıllarını 1960-
1970’li yıllar olarak tanımlayabi-
liriz. İlk defa 2011 yılında 4.Sanayi 
Devrimi adıyla teleffuz edilen ve 
2013 yılında Endüstri 4.0 raporu-
nun ortaya çıkmasıyla bilinir ve 
konuşulur hale gelen ve aslında 
endüstriyel rekabet staratejilerini 
oluşturan bu kavramı ise şu gün-
lerde o kadar çok konuşuyoruz ki… 
Eğer Sanal gerçeklik ile Siber Fi-
ziksel Dünyalara yolculuğu hayal 
edebiliyorsak Endüstri 4.0’a çok 
yakınız demektir. Kısaca tanımla-
mak gerekirse, bilişim teknolojile-
rinin üretim teknolojileri ile enteg-
re olması diyebiliriz. 

Etrafımıza şöyle bir bakalım. aya-
ğımızı yere bastığımız toprak; ge-
lecekte bize hangi ürünleri hangi 
rekoltede vereceği hakkında ne 
kadar şey anlatabilir ki... Havadaki 
gazları, topraktaki mineralleri öl-
çen sensörler, bu yıl ne kadar fıstık 
rekoltesi olacağını tahmin edebilir, 
rekolteye göre arz talep dengesi-

ne bakıp fıstık fiyatlarının gelecek 
sene ne kadar olacağını, baklava-
cıların maliyetlerinide korumak 
için aldığı aksiyonların yiyeceği-
miz baklava’daki fıstık miktarı ve 
aroması hakkında bilgi vermesi 
mümkün olabilir mi?  Eğer sen-
sörler, tedarikçiler, üreticiler ara-
sında Yatay ve Dikey Entegrasyon 
yeterince sağlansaydı sizin bilmek 
istediğiniz herşey için yazılımcıla-
ra söylemeniz yeterli olurdu. 

Son 10 yılda neleri internete bağ-
ladık değil mi. bilgisayarlar, tele-
fonlar, kargo paketleri, otobüsler, 
uçaklar, kafeler,  alışveriş merkez-
leri herşey yavaş yavaş internete 
bağlandı.  aracın içine yerleştirilen 
gPS ile nerede olduğunu görmek 
lojistik sektörünün vazgeçilmezi 
oldu. cep telefonundan konum 
göndermeye ne kadar da hızlı alış-
tık değil mi? aslında burada yaptı-
ğımız iş, nesneleri birbirine bağla-
mak. Eğer Nesnelerin İnterneti bu 
kadar hızlı ilerleyecekse sanırım 5 
yıl içerisinde sadece üretim hattın-
da değil, kullandığımız ürünlerin 
de birbirleriyle iletişime geçtiği ve 
kontrol ettiği alanlar hızla gelişe-
cek gibi görünüyor.  

1
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İleri teknoloji ürün üretiminde insan 
faktörünün artık neredeyse ortadan 
kalktığı Endüstri 4.0 dünyasında, artık 
yapay zeka ve akıllı algoritmalar sa-
yesindeöğrenen makinelerin devreye 
girmekte olduğunu görüyoruz.

Fabrikaların sanal ortamda kuruldu-
ğu, sanal gerçeklik kavramının üretim 
ile buluştuğu bu 4. Sanayi Devriminde, 
ürünler ile makineler arasında kuru-
lan iletişim ile her türlü hata analizi 
ve hatta üretimin gerçekleştiği anda 
kalite kontrolünün de yapıldığı bir sü-
reç söz konusu. Örneğin ambalajlar 
üzerindeki barkodlar tüm alışveriş sü-
recimizi kolaylaştırmıştı bir zamanlar. 
Şimdi bu barkodlar sayesinde satış ve-
rilerinin hepsinin firmaların veri mer-
kezlerinde biriktiğini, bununla kal-
mayıp tüm satın alma hareketlerinin 
kredi kartlarınız sayesinde biryerlere 
kayıt edildiğini biliyoruz. Yani her gün 
daha fazla verimiz kaydediliyor.Ve bu 
kayıtlar birleşerek büyük Veriyi oluş-
turuyor. böylece ham maddeden son 
tüketiciye kadar kadar gelen ürünün 
ayak izini takip edebiliyoruz. Üretilen 
ürünün fabrikadan çıkışı, raflarda yer 
alması, tüketicilerin coğrafik bölgele-
re ve hatta alış veriş yerine göre ürün 
alma istatistikleri, ürün üzerindeki 
küçük bir barkod ile radyo frekansiyle 
tanımlama (RFID) algılayıcıları saye-
sende o kadar kolay ki…

gaziantep’te plastik sektöründe PVc 
üretiminden ayakkabı, terlik üretimi-
ne birçok aktif sanayi kuruluşumuz 
var. ancak plastik konusunu Endüst-
ri 4.0 kavramının önemli bir bileşeni 
olan bir ürüne bağlamak istiyorum. 
3 boyutlu modeli verdiğinizde plastik 
ürünler çıkartan 3 boyutlu Yazıcıla-
ra... Peki modelleri çizmeye gerek var 
mı? Onu da bulut denilen yerden bil-
gisayara indirebiliyorsunuz. başkaları 
da çizdikleri modelleri bulut’a atıyor. 
gördüğünüz gibi 3 boyutlu yazıcıya 
konuyu getirdik arkasına bulut bilişim 
geldi.

Elbette bu kadar internet, bu kadar 

dijital etik ve güvenlik ile ilgili birçok 
tehlikeyi de getirecektir. ancak onlara 
da önem alacak Siber güvenlik uz-
manları bir taraftan yetişmekte. 

Türkiye olarak Endüstrinin ilk 3 treni-
ni kaçırsak ta gaziantep’te inovasyo-
na gerektiği değeri veren, girişimcilik-
te öncü olan rekabetçi firmalarımızın  
özelinde Endüstrinin 4. Devrimine 
hızla adapte olduğumuz söylenebilir. 
Dünyanın en çok kazanan firmalarına 
bakıldığında bunların teknolojik ürün-
lerden daha ziyade teknoloji/yazılım 
satan firmalar olduğu görülecektir. 

Endüstri 4.0 yolunda yeni nesil yazı-
lımlar ile üretim maliyetlerini azaltan, 
daha az yer kaplayan, daha fonksiyo-
nel, ekolojik dengelerle uyumlu çevre 
dostu, enerji kullanımı daha az olan, 
sensör teknolojisinde söz sahibi ve si-
ber güvenlik açısından da bir o kadar 
güvenli ürünler üretebilen firmaların 
hep bir adım önde olacağı o kadar 
açık ki…Nesnelerin internetini hizmet-
lerin interneti ile buluşturabilen siber 
fiziksel sistemlere sahip olan firmalar, 
Endüstri 4.0’ı yakalamış demektir. 

Yalnız burada zaman kavramına mut-
laka vurgu yapmamız gerek. Çünkü 
endüstri devrimlerinin tarihine bak-
tığımızda Endüstri 1.0 ile Endüstri 
2.0 arasında yaklaşık 150 sene geç-
miş olmasına rağmen, Endüstri 3.0’a 
geçmek 60-70 yıl sürmüştür. Endüstri 
4.0’a geçiş ise sadece 30-40 yılda ger-

çekleşmiş bulunmaktadır. görüldüğü 
gibi her bir devrim,  bir öncekinin tak-
riben yarısı kadar bir sürede gerçekle-
şiyor. Eğer trend böyle giderse Endüst-
ri 4.0 için 20 yıllık bir ömür biçebiliriz. 
bundan sonrası için yatay bir eğilim 
göstererek Endüstri 4.1, Endüstsri 4.2, 
Endüstri 4.3’mü deriz yoksa doğrudan 
Endüstri 5.0’a mı geçeriz bunu zaman 
gösterecek. 

adı ne olursa olsun 3-D yazıcıların 
evlere kadar girerek günlük yaşa-
mımızın bir parçası olması, insan 
vücudunun hareket fonksiyonlarını 
yerine getirebilen insansı robotların 
fabrikaların vaz geçilmezi olması, 
fabrikadaki robotların birbirleriyle 
haberleşerek üretime yön vermesi, 
verilerin bulutta toplanması, yapay 
zekanın gerçek zekaya dönüşümünün 
gerçekleşmesi,akıllı tıbbi cihazların 
siber güvenliği, vücüda yerleştirilecek 
çipler sayesinde her türlü sağlık koşul-
larının kayıt altına alınarak uzaktan 
kontrol ile takibinin ve hatta tedavi-
sinin yapılması, sürücüsüz taşıma 
sistemlerinin yaygınlaşması, mobil ci-
hazların adeta hayatımızın bir parça-
sı olması olmuş yada yakın gelecekte 
olacak gelişmeler olarak bizleri bekli-
yor. 

Üniversite olarak bize düşen de bu işin 
teknoloji boşluğunu doldurmak olsa 
gerek. Endüstri 4.0 dünyasına yolculu-
ğumuzda yolumuz açık olsun.
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SağlIK

GaÜn HastanEsi’nE 
inmE mErkEzi

İşadamı M. Ali Topçuoğlu’nun destekleriyle tamamlanan Türkiye’nin 4. Ve bölgenin 
en kapsamlı Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Merkezi, Gaziantep Üniversitesi 
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde törenle hizmete açıldı.

ERKEZİN açılı-
şında konuşan 
Rektör Prof. 
Dr. ali gür, 
Nöroloji Yoğun 
bakım ve İnme 
m e r k e z i ’ n i n 

bölgenin en kapsamlı merkezi oldu-
ğunu ve tüm bölge illerine hizmet ve-
receğini vurgularken, “Dünya Sağlık 
Örgütü’nün rakamlarına göre, her 10 
milyon nüfusa sahip bölgede, 6 – 8 da-
kikada bir insanın inme geçiriyor. bu 
ünitenin ne anlama geldiği buradan 
daha iyi anlaşılıyor. İnmelerde iki şey 
olur. Ya inmeden, felçten sonra ani 
müdahale yaparak önlersiniz. Ya da, 
olduktan sonra hızlı tedavilerle tek-
rar hayata döndürürsünüz. bunları 
yapmazsanız da uzun süre yatağa 

bağımlı kalır, topluma yük olur veya 
komplikasyonlardan dolayı ölür. O 
yüzden şu anda Türkiye’de dördüncü-
sü açılan; ankara, İzmir, Eskişehir’den 
sonra, dördüncüsü hastanemizde açı-
lan merkezimiz bölgemizdeki büyük 
bir eksikliğe cevap veriyor. İnme mer-
kezimiz hastalar için büyük bir şans. 
14 yataklı nörolojik yoğun bakım ve 
inme merkezimizin doluluk oranı yüz-
de yüz” şeklinde konuştu. 
m. ali Topçuoğlu ise, gaziantep Üni-
versitesi ve Şahinbey araştırma uygu-
lama Hastanesi’nin gaziantep için bir 
şans olduğunu vurgulayarak, “Hasta-
nemizde son derece duyarlı bir ekip 
var. Yöneticilerine de canı gönülden 
çok teşekkür ediyorum. böyle bir tesi-
si gaziantep’e, bölgeye, Türk milleti’ne 
kazandırdıkları için hepsin yürekten 

kutluyorum” diye konuştu.
 
Konuşmaların ardından, Rektör Prof. 
Dr. ali gür ve Şahinbey araştırma 
ve uygulama Hastanesi başhekimi 
Doç. Dr. murat Taner gülşen, m. ali 
Topçuoğlu’na plaket takdim etti. 

Türkiye’nin 4’üncü, Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Merkezi törenle hizmete açıldı

İNME MErKEzİ NEDEN öNEMlİ?
İnme günümüzün yaş sınırlaması 

olmayan, çocuklarda bile görü-
len bir hastalık. Özellikle diyabet, 

hipertansiyon, kalp hastalığı, 
obezite gibi risk faktörü olan ya 

da sigara kullanan kişilerde inme-
nin ortaya çıkma ihtimali daha 
fazla. bölgemizde (gaziantep, 

Ş.urfa, K.maraş, Osmaniye, Kilis, 
adıyaman ve çevresi) yaklaşık 10 
milyon insan yaşıyor. bu bölgede 
et ağırlıklı beslenme söz konusu 
ve Sağlık bakanlığı’nın verilerine 
göre bu tür beslenme alışkanlığı-
nın yüksek olduğu yerlerde inme 
riski daha yüksek. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne göre her 10 milyon 
nüfuslu bölgede 6 dakikada bir 

felç yaşanıyor. bölgede bizim gibi 
bir hizmeti veren herhangi başka 
bir merkez olmadığından dolayı 
şu anda çok önemli bir konumda 
ve inme üssü haline gelmiş du-

rumda. Türkiye’de ölümün en çok 
kalp, kanser ve üçüncü olarak da 

inmeden gerçekleşiyor. 
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uluSlaRaRaSI ÜNİVERSİTE

YÜzÜMÜz HEM DOĞu,
HEM bAtI’YA DöNÜK

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile dünyanın 14 ülkesinden 124 üyesi bulunan 
Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

EKTÖR Prof. Dr. ali 
gür’ün makamında-
ki protokol törenin-
de konuşan KÜNİb 
başkanı Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, 
Kafkasya ve kardeş 

coğrafyalardaki üniversiteler aracılı-
ğıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon 
belirlemenin ve dil, kültür, sanat, ta-
rih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda 
ortak bilimsel çalışmalar yapmayı 
hedefleyen Kafkasya Üniversiteler 
birliği’nde gaziantep Üniversitesi’ni 
görmenin kendilerini çok mutlu etti-
ğini belirtti.

GAÜN İlE GÜÇ KAzANDIK
Protokol ile KÜNİb ve gaÜN’ün gerek 
Türkiye, gerekse insanlığın geleceği 
için ortak proje geliştirme, ulusal ve 
uluslar arası düzeyde etkinlikler dü-
zenleme ve bölgesel işbirlikleriyle aka-
demik diplomasi oluşturma gibi ko-
nularda işbirliği yapacağını kaydeden 
Prof. Dr. Korkmaz, “gaziantep Üniver-
sitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. ali gür 
hocamızın deneyim ve vizyonu bize 
büyük bir güç katacaktır. 14 ülkeden 
124 olan üye sayımız, yeni katılımla 
125 üniversiteye yükselmiştir. bölge 
ve Türkiye sorunları için ciddi projeler 
üreten oldukça stratejik bir konumu 

bulunan gaziantep Üniversitesi ile 
birliğimiz daha da güç kazandı” dedi.

YÜzÜMÜz HEM bAtI,
HEM DOĞu’YA DöNÜK
gaziantep Üniversitesi’nin 52 bin öğ-
rencili, dünyanın 107 ülkesinden yak-
laşık 3 bin 700 öğrencisine ev sahipliği 
yapan uluslararası bir üniversite ol-
duğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. ali 
gür ise, “Üniversite olarak, ülkemizin 
jeopolitiğine uygun olarak, yönümüz 
hem Doğu, hem batı’ya dönük. geli-
şen dünyada uluslararası networkler 

çok önem taşıyor. Üniversitemiz, Orta 
Doğu ile ilgilendiği kadar Kafkasya ile 
ilgili de çalışmalar yapmakta ve pro-
jeler üretmektedir. Dünyanın en iyi 
bin üniversitesi arasına girmeyi ba-
şaran gaziantep Üniversitesi, KÜNİb’e 
katılarak ülkemizin, üniversitemizin 
eğitimdeki deneyimini komşu ülke 
üniversiteleriyle paylaşmak ve on-
larla daha yakın işbirliği kurmak ar-
zusundadır. İnşallah, KÜNİb’e üye 14 
ülkeden 124 üniversite ile yeni projeler 
yapacağız ve etki alanımızı genişlete-
ceğiz” diye konuştu.

R

Gaziantep Üniversitesi Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne üye olarak 
uluslararasılık zincirine bir halka daha ekledi
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OPlANtIYA Po-
lonya, Çek cum-
huriyeti, leton-
ya, Yunanistan, 
arnavutluk’tan ge-
len proje ortağı ka-
tılımcılarının yanı 

sıra projeye destek veren büyükşehir 

belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim 
merkezi temsilcileri de yer aldı.
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan gaÜN Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. metin bedir, gaziantep 
Üniversitesi’nin bu tarz avrupa bir-
liği destekli hibe programlarını ve 
projelere önem verdiğini belirterek, 

“Üniversitemiz bu yıl yürütmeye 
başladığı bu proje ile yaklaşık 300 
Suriyeli kadına ulaşarak, onların re-
habilitasyon ve sosyal entegrasyon 
sürecini gerçekleştirmeyi amaçla-
maktadır” dedi. Toplantı süresince 
ve sonrasında da projeye destek ola-
caklarını ifade eden Prof. Dr. bedir, 

T

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünce yürütülen, Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus Plus Hibe Programı 
kapsamında finanse edilen “Türkiye’de ve Avrupa’da bulunan Göçmen 
Kadınların Rehabilitasyonu ve Sosyal Entegrasyonu için Uluslararası İşbirliği 
Projesi” başlangıç toplantısı GAÜN Teknopark bünyesinde gerçekleştirildi.
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projede emeği geçenleri kutladı.
Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Zeynel 
Özlü konuşmasında ülkesinden savaş, 
iç çatışma, siyasi baskı, zulüm gibi 
zorunlu nedenlerle ayrılan Suriyeli 
mültecilerin sosyo-ekonomik prob-
lemlerinin de, günümüz dünyasının 
en önemli gündem maddelerinden 

birini oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. 
Özlü, “bu doğrultuda, hazırladığımız 
avrupa ve Türkiye’deki mülteci Kadın-
ların Sosyal Entegrasyonu ve Reha-
bilitasyonu İçin uluslararası Ortaklık 
Projemizde, proje ortağı ülkelerin bu 
konudaki deneyim ve bilgilerinin pay-
laşılması neticesinde, mülteci kadın-
ları, yaşama tutunma mücadelesinde 
yalnız bırakmayarak, maruz kaldıkla-
rı sorunlardan kaynaklanan psikolojik 
problemlerine çözüm yolları üreterek, 
üretilen çözüm modellerini yaygınlaş-
tırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuş-
tu.
Orta Doğu’yu ve arap dünyasını kısa 
bir süre etkileyen arap baharı’nın 
yansımasının bu ülkede bir iç savaşa 
neden olduğunu kaydeden Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi ve proje yöneti-
cilerinden Doç. Dr. Sevilay Şahin, Suri-
ye halkının büyük bölümünün savaşın 
bitiminde önce Türkiye’ye ve birçok 
ülkeye göç etmek zorunda kaldığını 
belirtti. Doç. Dr. Şahin konuşmasında 
şunları söyledi: “mülteci kadınlar, iç 
savaş sırasında şiddet, cinsel istismar, 
akrabalarını kaybetme gibi nedenlerle 
ve ülkelerindeki zorunlu göç nedeniy-
le çok güçlü psikolojik sonuçlara yol 
açabilecek travmaları yaşamaktadır-
lar. bu bağlamda proje kapsamında 
bu kadınlara yönelik rehabilitasyon 
programı hazırlanacak, kadınların 
sosyal entegrasyonu için hobi kurları 
düzenlenecek ve mülteci hakları konu-
sunda bilgilendirici faaliyetler gerçek-
leştirilecektir.”
Projenin başlangıç toplantısında ayrı-
ca, proje ortakları da kendi ülkelerin-
de yaşayan mülteci kadınların sosyal 
statülerinin ve bu kapsamda kurum 
olarak yürüttükleri faaliyetlerin yer 
aldıkları sunumlarını gerçekleştir-
di. Proje ekibi aynı zamanda Prof. Dr. 
Zeynel Özlü, Doç. Dr. Sevilay Şahin, 
Şehnaz Sakıcı, Veysel Karkın, İlyas gü-
ven, abdullah Kara, ahmet gürkan 
Karataş, Tuba Kaplan, Enver Demir, 

makbule bakırcı, Doç. Dr. Yücel Ka-
radaş, Yrd. Doç. Dr. betül balkar, Yrd. 
Doç. Dr. gökçe Özdemir’in katılımıyla 
büyükşehir belediye başkanı Fatma 
Şahin’i makamında ziyaret ederek bil-
gi paylaşımında bulunuldu. başlangıç 
toplantısı katılımcılar için düzenlenen 
sertifika töreni ile son buldu.

Prof. Dr. Metin Bedir

Doç Dr. sevilay şahin Prof. Dr. Zeynel Özlü

şehnaz sakıcı
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GAzİANtEP’İN 
HAlISINA EStEtİK 

DOKuNuş

Dünyanın makine halısının yüzde 95’ini gerçekleştiren Gaziantep’te desinatör 
yetiştirilmesi için önemli adımlar atıldı



w w w . g a n t e p . e d u . t r

G A Z İ A N T E P  Ü N İ V E R S İ T E S İ

73

SOSYal SORumluluK

Gaziantep’te halı desinatörü yetiştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 200 bin Euro destekle gerçekleştirilecek 
‘Halıya Estetik Dokunuşlar’ Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ÇIlIş konuşmasını 
yapan Naci Topçu-
oğlu meslek Yükse-
kokulu müdürü ve 
Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Necip Fa-
zıl Yılmaz, geçtiği-

miz yıl dünyanın halı ihracatının 14,6 
milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 
Türkiye’nin 2 milyar dolar ihracatla 

dünyanın en fazla halı ihracatı ya-
pan ikinci ülkesi olduğunu vurguladı. 
Türkiye’nin bir yandan da halı ithal et-
tiğini, geçtiğimiz yıl ülkemize 104 mil-
yon dolarlık halı girişi olduğunu ifade 
eden Doç. Dr. Yılmaz, “Dünya makine 
halısı üretiminin yüzde 14. 6’sını Tür-
kiye yapıyor. Yine dünya genelindeki 
parça makine halısı üretiminin yüzde 
45’i Türkiye’de gerçekleşiyor ve bunun 
da yüzde 90’ını gaziantep tek başına 
yapıyor. Dünyada makine halısı üreti-
minin bu şekilde kümelendiği gazian-
tep benzeri başka bir şehir, bölge yok. 
makine halısı üretiminde gaziantep 
hapşırırsa, Türkiye zatürre olur” dedi.

DESİNAtörlÜK EĞİtİMİ İÇİN 
rEFErANS OlACAK
Üniversite olarak hem aR-gE ve yeni-
likçilik stratejisi, hem de meslek Yükse-
kokullarındaki meslek elemanı yetişti-
rilmesi konusunda gereken her şeyin 
yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yılmaz 
daha sonra şunları söyledi: “Yaşama 
geçirdiğimiz proje, ülkemiz ekonomisi 
ve özellikle ihracatı açısından önemli 
yer tutan makine halısı desinatörlü-
ğü alanında eğitim verilmesini sağ-
layacak. bu alanda mevcut herhangi 

bir müfredat olmadığı gibi, bu müf-
redatın uygulanabileceği ve sertifika 
verilebileceği bir program da bulun-
muyor. belli bir standart oluşturula-
rak halı desinatörlüğü dendiği zaman 
bunun müfredatı budur, eğitim ma-
teryali, görseli budur diyeceğimiz bir 
çalışma yoktu. İşte bunu yapıyoruz. 
biz müfredatı, yazılı materyallerini, 
görsel materyallerini hazırlayacağız. 

A
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milli Eğitim bakanlığı tarafından da 
onaylı hale geldikten sonra bu eğitimi 
vermek isteyen herkes için bir refe-
rans noktası olacak” şeklinde konuştu.

bu PrOJEYİ HEP HAYAl EttİM
güneydoğu anadolu Halı İhracatçıları 
birliği Yönetim Kurulu başkanı Sela-
hattin Kaplan ise, gaziantep’in yakla-
şık 2 milyar dolarlık halı ihracatının 
tamamına yakınının makine halısı 

olarak gerçekleştiğini ifade ederken 
“Dünyada kullanılan halının yüzde 
57’sini biz ihraç ediyoruz. Türkiye ih-
racatının da yüzde 95’ini gaziantep 
gerçekleştiriyor diyebiliriz. bundan 
da gurur duyuyoruz. bu proje, yıllar-
dır hayal ettiğim bir projeydi. bu pro-
jeyi tekrar gündeme getiren meslek 
Yüksekokulu müdürümüze ve ekibine 
teşekkür ederim. Çünkü geçmiş yıl-
larda hızla büyüyen sektöre yetişmiş 
kalifiyeli elemanlar gerekiyor ve bu 
elemanları ustalarla ve makinistlerle 
öğrendikleriyle yetiniyorlardı. bu pro-
je, sektörümüz için hayati bir önem 
taşıyan bir projedir, sonuna kadar 
destekleyeceğiz. artık günümüzde 
üniversite – sanayi işbirliği kaçınılmaz 
oldu. Üniversitenin sanayiye sanayi-
nin de üniversiteye ihtiyacı var. Çok 
şükür şehrimizde her türlü imkânımız 
var. bundan sonraki süreçte daha çok 
işbirliği yaparak çalışmamız zorunlu-
dur. bu işbirliğine ve çalışmaya hazı-
rız” dedi.

GAÜN İlE HEr KONuDA
İşbİrlİĞİ YAPACAĞIz 
İş dünyası olarak sadece halı sektö-
ründe değil, tüm sektörlerde gazi-
antep Üniversitesi ile işbirliğine ha-

zır olduklarını kaydeden güneydoğu 
anadolu İhracatçı birlikleri başkanı 
abdulkadir Çıkmaz ise, “bütün sektör-
lerle ilgili üniversitemizle işbirliğine, 
her türlü desteği vermeye hazırız. Sa-
dece halıyla değil antep fıstığıyla da, 
diğer sektörlerle ilgili bir inovasyonda 
da sizlere her zaman destek veririz. 
Yeni ürünler, katma değeri yüksek 
ürünler üretmemiz lazım” diye konuş-
tu. İş Kurumu İl müdürü Siraç Ekin da 
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mesleki eğitim kurslarıyla sanayicinin 
ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştiril-
mesine yönelik çalışmalara ağırlık ve-
rildiğini kaydederken “Şuana kadar 6 
bin niteliksiz kişiyi mesleki eğitimden, 
iş başı eğitim programından geçirerek 
gerek başta halı sektörü olmak üzere 
çeşitli sektörlerde nitelikli eleman du-
rumuna getirdik” diye konuştu.

GENÇ, DİNAMİK KOşAN 
ÜNİVErSİtEYİz
Konuşmasında, Halıya Estetik Do-
kunuşlar Projesi’nin yaşama geçiril-
mesinden üç nedenle memnuniyet 
duyduğunu belirten gaÜN Rektörü 
Prof. Dr. ali gür ise, “birincisi ab’ye 
katkı olarak verdiğimiz paranın bir 
bölümünü geri alıyoruz. İkincisi, üni-
versite, kamu, sanayi ve toplumu şu 
anda olduğu gibi buluşturduğu için 
bu dörtlü sarmalı o yüzden bu proje-
de mutluyum. Kamu var, sanayi var, 
üniversite var ve bunun çıktısı ürünü 
olarak da yetişecek olan bireylerimiz 
toplumda desinatör olarak aynı za-
manda güzel dokunuşlarla, harika el 
emeği göz nuru halılar yapacakları 
için çok mutluyum. Üçüncüsü de bu 
toplantıyla birlikte bir arada olduğu-
muz için mutluyum” dedi.

YOl AÇIN OtObADA
DAHA HIzlI GİDElİM
Konuşmasının devamında gaziantep’in 
coğrafik olumsuzluklarına rağmen 

çok güzel işler yaptığını vurgulayan 
Prof. Dr. gür sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Sanayimiz harika işler çıkarıyor. 
Savaşın sıcaklığını yaşayan ve cehen-
nemin çukurunda yaşayan bir gazian-
tep beşinci sırayı ihracatta zorluyorsa, 
kaplanlar, aslanlar gibi anadolu’da 
yeni bir ses veriyorsa bundan mut-
luyuz. aynı zamanda üniversitemiz 
genç, dinamik ve koşan bir üniversite. 
gençlerimiz yol açın otobanda hızla 
gidelim diyorlar. biz de diyoruz ki yo-
lunuz açık, gözünüz aydın olsun. Yeter 
ki streslerden, sıkıntılardan, baskılar-
dan bunalmayın ve baskılar sizi tam 
tersine yolunuzdan alıkoymak yerine 

daha çok çalışmaya teşvik etsin. an-
tep bunun en güzel örneğidir.”

tÜrKİYE’NİN SANAYİDEKİ tEK 
MESlEK YÜKSEKOKulu
Naci Topçuoğlu meslek Yüksekokulu’nun 
Türkiye’deki sanayinin içinde kuru-
lu tek meslek yüksekokulu olduğunu 
belirten Prof. Dr. gür, “gözbebeğimiz 
olan bu okulumuzda özelliğine uygun 
olarak da sanayiyle çok güzel projeler 
yapılıyor. Daha ne projeler çıkacak. 
meslek Yüksekokullarına hep deni-
yor ya işte ara eleman yetiştiriyoruz 
diye. biz ara eleman yetiştirmiyoruz. 
biz ‘aranan eleman’ yetiştiriyoruz. 
O yüzden bu projelerle, devletimizin 
katkısıyla sanayici iş adamlarımızın 
da destekleriyle bizlerin de eğitim kat-
kılarıyla gençlerimiz yetişecek” dedi. 
Projeyle mektepli desinatörlerin yetiş-
tirileceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. 
gür, “amacımız, sadece makine halı-
sında değil, diğer sektörlerle de desi-
natörlük olarak sadece birim olarak 
değil, kalite ve değerde de üst ürünler 
oluşturmak ve bilgiyi, tasarımı sat-
mak. Hedefimiz bu. Üniversitem, sa-
nayim ve devlet kurumlarımız birlikte 
çalıştıkları zaman çok güzel ürünler 
çıkarıyorlar. bu daha işin başı, daha 
ne güzel projeler çıkacak. Yeter ki 
gaziantep şehrimizde bu birlik, bera-
berlik umut yolculuğu devam etsin 
ve gençlerimiz de arkalarında büyük 
gücü hissetsinler” şeklinde konuştu.
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AğA’dAN ÖğRENCİlERE 
‘altın’ tavsiyElEr

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen Kariyer 
Günleri’nin ikinci gününde konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu, “Hayal kurun. Hedefleriniz olsun. Ama, başarıya bir anda değil, 
adım adım gitmeye çalışın” tavsiyesinde bulundu.

tKİNlİĞİN ikinci gü-
nünün açılış konuş-
masını yapan gaÜN 
Rektörü Prof. Dr. ali 
gür, ‘Hiçbir başarı te-
sadüfi değildir’ gerçe-
ğine bir kez daha vur-

gu yaparak, “burada öğrendiklerinizi 
asla parayla satın alamazsınız. Her 
biri birbirinden daha değerli konuk-
larımızın ağzından çıkan her cümleyi 
mutlaka beyninize kazıyın. Sözgelimi 
birazdan abdulkadir abi konuşacak. 
abi diyorum, çünkü o donanımıyla, 
mütevaziliğiyle, hayırseverliğiyle he-

pimizin abisi. Çünkü, O en kritik dö-
nemlerde söz konusu ülke menfaati 
olunca, ‘ben varım’ diye en önde orta-
ya çıkan bir büyüğümüz. Hem ilimiz, 
hem bölgemiz, hem de ülkemize yap-
tıkları asla unutulamaz. gerek abdul-
kadir Konukoğlu ağabeyimiz, gerekse 
diğer konuşmacılardan öğrenecek çok 
şeyiniz olduğunu unutmayın lütfen” 
dedi.

İşİN HİlESİ DÜrÜStlÜKtÜr
Konuşmasında çocukluğunda kendi 
işyerinde çırak olarak iş hayatına atıl-
dığını, ancak kendisine hiçbir zaman 

patron oğlu muamelesi yapılmadığı-
nı belirten SaNKO Holding Onursal 
başkanı abdulkadir Konukoğlu, “Hata 
yaptığım zaman ustamdan defalarca 
tokat yedim. ama, babam hep bize 
‘İşin hilesi dürüstlüktür’ derdi. Çün-
kü, hile yaparak belki bir miktar para 
kazanırsınız, ya da kazanır gibi görü-
nürsünüz ama aslında hep kaybeden 
kişisinizdir. bugünkü markalaşma 
diyoruz ya işte markalaşmanın dü-
rüstçe yapılmasını sağlayan ilkedir bu 
tavsiye. 15- 16 saat çalıştığımız günler 
oldu. Dişimizle tırnağımızla bu günle-
re geldik” dedi.

SÖYlEŞİ

E
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HAYAl KuruN
Öğrencilere mutlaka kendilerine hedef 
koymaları, hayal kurmaları tavsiyele-
rinde bulunan Konukoğlu, gençlerden 
kesinlikle kindar olmamalarını ister-
ken “İş hayatınızda birisiyle tartıştı-
ğınızda eğer iyi bir işveren, esnaf, sa-
nayici olmak istiyorsanız bunu hemen 
unutacaksınız” dedi. başarının ancak 
azim ve çok çalışmayla yakalanabi-
leceğine dikkat çeken abdulkadir Ko-
nukoğlu, konuşmasının devamında 
“başarıya bir anda değil, adım adım 

gidildiğini unutmayın ve bu konuda 
aceleci olmayın. birisini işe alacağız. 
Önce maaşını, arabasını, odasını, ne 
zaman müdür olacağını soruyor. İşte 
yanlış burada. 5 yılda müdür olun-
duğu görülmüş bir şey midir?” diye 
devam eden SaNKO Holding Onur-
sal başkanı Konukoğlu, öğrencilerin 
sorularını cevaplandırırken binlerce 
öğrenciye burs verdiklerini, çok sayıda 
fakülte, camii, okul binası yaptıklarını 
anlatarak, “biz bunlara ahrete EFT di-
yoruz” dedi. Konukoğlu, bir öğrencinin 
en çok hangi sektörden kazandıkla-
rı yolundaki sorusuna “Hastaneden. 
Çünkü, geçen yıl 5 milyon Tl zarar 
ettik. ama, en fazla duayı, allah Razı 
olsun temennisini oradan aldık. O ne-
denle hastaneden çok kazanıyoruz” 
şeklinde cevaplandırdı. Konuşması-
nın ardından Rektör Prof. Dr. ali gür, 
günün anısına Konukoğlu’na öğren-
cilerin imzaladığı mühendis bareti ve 
plaket takdim etti.
Öğrencilerin büyük bir dikkatle iz-

ledikleri etkinlikte Turkcell müşteri 
Hizmetleri grup başkanı Enver Doğuş 
Kuran öğrencilere gerekirse iş değiş-
tirmelerini ve hayallerini paylaşma-
ları tavsiyesinde bulunurken, Toyo 
Printing Inks Inc.ccO’su Kayup benli, 
gloria Jeans Türkiye cEO’su mehmet 
Dinçerler, britishTown Kurucusu ba-
rış baysal, atlas global ccO’su Semra 
Erener de gaÜN öğrencileriyle dene-
yimlerini paylaşıp, sorularını cevap-
landırdı.

Abdulkadir Konukoğlu, “Babam hep bize ‘İşin hilesi dürüstlüktür’ 
derdi. Çünkü, hile yaparak belki bir miktar para kazanırsınız, ya da 
kazanır gibi görünürsünüz ama aslında hep kaybeden kişisinizdir. 
Bugünkü markalaşma diyoruz ya işte markalaşmanın dürüstçe 
yapılmasını sağlayan ilkedir bu tavsiye.” 
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GAÜN’DE
MuhTEşEM KoNsER

GAÜN’de “Seyit Onbaşı’dan Ömer Halisdemir’e Kurtuluştan Dirilişe” Konseri 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğü ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Seyit Onbaşı’dan 
Ömer Halisdemir’e Kurtuluştan Dirilişe” konseri beğeni topladı.

ONSErDE konuşan 
Rektör Prof. Dr. ali 
gür, “bu millet tarih 
boyunca devletsiz kal-
madı ve hiçbir zaman 
da düşmana boyun eğ-
medi. bunu Seyit On-

başı gibiler bütün imkansızlığa rağmen 
kendi gücünden çok daha üzerini iman 
kuvvetiyle etrafındaki eratla birlikte ba-
şardı ve yeniden bir tarih yazılarak yok 
edilmek üzere gelinen Çanakkale’de yok 
olarak gitmek zorunda kaldılar” diye ko-
nuştu.

Türk milleti’nin asla pes etmediğini, 
kendi içerisinden çıkarttığı nice kahra-
manlarla onlara önderlik eden musta-
fa Kemal atatürk ile birlikte dindarıy-
la, cübbesiyle, çarşaflarıyla bir araya 
gelerek inançlarıyla birlikte vatan için 
kendilerini feda ettiklerini kaydeden 
Prof. Dr. gür, Kurtuluş Savaşı ile yeni 
bir cumhuriyet kurulduğunu belirtti. 
Prof. Dr. gür konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “gün geldi pes etmediler. 
Yeniden bu cumhuriyete kasteden içi-
mizde hainler türedi. bir taraftan kendi-
sine verilen devlet imkanlarını bir hain 

K
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için hainin talimatı üzerine devletine 
ve milletine kurşun yağdıracak şekilde 
gözü dönmüşler, bir taraftan da mil-
leti için vatansa mevzubahis gerisi te-
ferruattır diyen bir Ömer Halisdemir 
komutanının verdiği talimat üzerine 
bir kıvılcım patlatıyor ve böylece 15 
Temmuz bir zafere dönüşüyor. bizim 
için, millet için zafer ama bu vatan 
üzerindeki ihanet şebekeleri için ise 
tamamen bir hezimet oldu. allah bir 
daha bize böyle şeyler yaşatmasın. 
bunun için içimizdeki hainlerin hangi 
renkte olsa, hangi din adı altında gel-
se, hangi ırktan olursa olsun hiç fark 
etmez, hain haindir ve hainler asla 
affedilmez. Devletimiz de bu konuda 
gücünü gösterdi ve inşallah bir daha 
böyle bir şeyle ağır imtihan edilme-
yiz. ama velev ki, imtihan edilirsek 
de bilsinler ki geldiklerinde çok daha 
şiddetli ve çok daha bilinçli bir milletle 
karşı karşıya kalacaklar. bu defa ta-
rih sahnesinden silinecekler. O yüzden 
birlik olduğumuz, kenetlendiğimiz, 
farklılıklarımızın zenginlik olduğunu 

bildiğimiz müdettçe asla bu millete 
boyun eğdiremezler. Tek yumruk ola-
rak inşallah bu millet ilelebet devam 
edecek. genel Sanat Yönetmenliğini 
San. Öğr. Elm. Dr. Hakan Tatyüz’ün 
üstlendiği konser programı gaÜN 
Öğretim Elemanı adil Öztekin tarafın-
dan Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. 
Kültür ve Turizm bakanlığı İstanbul 
Tarihi Türk müziği Topluluğu mehter 
bölümünün mehteran gösterisi ilgiyle 
izlenirken, Türk Halk Oyunları grubu-

nun gösterileri salondan büyük beğe-
ni topladı. Emrah Yazar’ın sunumuyla 
gerçekleşen; Çanakkale İçinde aynalı 
Çarşı, Hoş gelişler Ola, Vurun antep-
liler gibi Çanakkale Zaferi’ni anlatan 
halk müziği eserlerinin seslendirildiği 
konserde, milli mücadele yılları ve 15 
Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 
geceye ait hazırlanan mini filmler ve 
gösterilen fotoğraflar katılımcılara 
duygu dolu anlar yaşattı.
gaÜN mavera Kongre ve Sanat mer-
kezinde gerçekleşen konsere; gaÜN 
Rektörü Prof. Dr. ali gür, Osmaniye 
Korkut ata Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. murat Türk, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Savaş gürsoy, Prof. Dr. Hilmi 
bayraktar, Rektör Danışmanları Prof. 
Dr. Süleyman ganidağlı, Doç. Dr. meh-
met Emin Sönmez, genel Sekreter Doç. 
Dr. ayhan Doğan, genel Sekreter Yar-
dımcısı burhan akyılmaz, akademik, 
idari personelle çok sayıda öğrenci 
katıldı.W 
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şEHİtlErİMİzİ 
ANMAK…

Doç.Dr.Ayhan DOĞAN
gaziantep Üniversitesi
genel Sekreteri

ArİH, yalnızca siyasi 
olayların kronolojik 
bir biçimde sıralan-
masından ibaret bir 
bilim değildir. Şayet 
tarih, bir ibret vesi-
lesi ise millete millet 

olmanın şuuruyla birlikte millî birlik 
ve beraberlik şuurunu da vermelidir. 
bu da ancak “sosyal tarih” anlayışının 
geliştirilmesi ve bu alanda yapılacak 
çalışmalara ivme kazandırılmasıyla 
mümkündür. bu itibarla, vatan sa-
vunmasında verilen cansiperâne mü-
cadele esnasında şehit düşen vatan-
severlerin tespit edilerek her yönüyle 
etraflıca aydınlatılması ve günümüz 
nesillerine kavratılması mesuliyeti ve 
mecburiyeti vardır. bu, tarihçilerimizin 
en önemli vazifelerinden biridir. Çün-
kü cumhuriyet Türkiye’sinin geleceğe 
yönelik sağlıklı bir ilerleme kaydede-
bilmesi, ancak bu şuurla mümkündür. 
Zira istikbale damga vurmasını ümitle 
beklediğimiz yetişen nesiller, Osmanlı 
ülkesinin ve özellikle anadolu’nun her 
karış toprağının tarihini bütün yönleri 
ile bilmeli, onun vatanlaşma sürecini 
idrak etmeli ve o nispette ona sahip çık-
malıdır.

bu açıdan Türk Tarihi’nin bütünlüğü 
ilkesi çerçevesinde tarihimizin dünden 
bugüne bütün yönleriyle aydınlatılma-
sına yönelik araştırmaların yapılması, 
aynı zamanda o dönemin sosyo-kültü-
rel, siyasi ve iktisadi şartlarının da or-
taya çıkarılması bakımından önemli bir 
hizmet olacaktır. bu amaçla mesuliyet 
tarihçiliği hassasiyetiyle önemli bir ek-
sikliği kapatmaya yönelik bir adım ola-

rak, “Şehitler meselesi”nin de üzerinde 
durulması ve ayrı bir araştırma konusu 
olarak incelenmesi gerekmektedir. Zira 
Türkiye cumhuriyeti Devleti’ne mensup 
olan her vatandaşın, özellikle çocukları-
mızın ve gençlerimizin, bu ülkenin va-
tanlaşmasında ve vatan olarak kalma-
sında, başta canı olmak üzere en aziz 
bildiği değerlerini bir an bile tereddüt 
etmeden vermiş olan şehitlerini tanı-
maları, tanıtmaları, unutmamaları ve 
unutturmamalarını sağlamak, herhal-
de tarihçilerimiz için hem vicdanî hem 
millî hem de meslekî bir sorumluluk 
olsa gerek. bu düşünceden hareketle bu 
konuda yapılacak çalışmaların, önemli 
bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz.
Öte yandan bu hassasiyetle yapılan ça-
lışmalar, Türkiye cumhuriyeti Devleti 
vatandaşlarının; Osmanlı Devleti’nin 
özellikle son çeyreğine damgasını vu-
ran askeri, siyasi, iktisadi vs. gibi ola-
ğanüstü olayların yaşandığı, son derece 
çalkantılı bir dönemde, devletin ve mil-
letin; asker-sivil, kadın-erkek, genç-yaşlı 
topyekûn bir şekilde emperyalizme kar-
şı ortaya koyduğu millî refleksi ve yapı-
lan mücadeleyi idrak etmelerini sağla-
yacaktır.

bu çerçevede şehitlerle ilgili öncelik-
li olarak; şehit düştükleri cepheler ve 
şehit oldukları tarihler, yaşları ve me-
deni halleri, mensup oldukları aileler 
ve lakapları, yaşadıkları mahalleler ve 
köyleri hatta mesken numaralarına 
varıncaya kadar bazı önemli bilgilerin 
tespit edilmesi ve akademik kriterler 
çerçevesinde ciddi bir değerlendirmeye 
tabi tutulması elzemdir.

T
Bayrakları bayrak 
yapan, üstündeki 

kandır, Toprak, eğer 
uğrunda ölen

varsa vatandır.
Mithat Cemal KUNTAY



w w w . g a n t e p . e d u . t r

G A Z İ A N T E P  Ü N İ V E R S İ T E S İ

81

maKalE

Konunun önemine binaen şehit kim-
liklerinin tespiti konusunda, millî 
Savunma bakanlığı tarafından “Şe-
hitlerimizin araştırılması ve Tespi-
ti” projesi kapsamında başbakan-
lık Devlet Planlama Teşkilatı Kültür 
Sektörü’nün katkıları ile 1998 yılında 
Şehitlerimiz isimli beş ciltlik fevkalade 
önemli bir eser yayımlanmıştır. Her 
türlü takdirin üzerinde olan bu eser; 
Osmanlı-Rus (1877-1878), Osmanlı-Yu-
nan (1897), Trablusgarp Savaşı (1911), 
balkan Savaşları (1912-1913), birinci 
Dünya Savaşı (1914-1918), millî mü-
cadele (1918-1923), Kore Savaşı (1950-
1953), Kıbrıs barış Harekâtı (1974) ile 
İç güvenlik Harekâtı’nda şehit düşen-
lerin künyelerini ihtiva etmektedir. 
ancak dokümanter bir niteliğe sahip 
olan bu eserde şehitlerin tespiti ko-
nusunda önemli ölçüde eksikliklerin 
olduğu ve tespit edilen bilgilerle ilgili 
olarak akademik anlamda herhangi 
bir değerlendirme yapılmadığı görül-
mektedir. Nitekim saygıdeğer hocam 
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKlÜ’nün konu 
ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda 
ve tarafımızca yapılan bazı araştır-
malar esnasında söz konusu eserde; 
birtakım yanlış okumalar, eksiklikler 
ve mükerrer bilgilerin fark edilmesi 
sebebiyle bu çalışmanın güncelleştiri-
lerek büyük ölçüde tekemmüle ihtiyaç 
gösterdiği ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak birinci Dünya Savaşı’nın 
100. yılında, millî mücadele’nin ise 100. 
yılına yaklaşıldığı bir zamanda, bu ül-
kenin vatanlaşmasında ve vatan ola-
rak kalmasında canlarını feda eden 
şehitlerin ülke genelinde tam olarak 
tespitinin yapılabilmesi, üniversitele-
rin özellikle tarih bölümlerinin hare-
kete geçirilmesiyle mümkün olacaktır. 
bu düşünceden hareketle lisansüstü 
çalışmalarda şehitler konusu öncelikli 
bir araştırma konusu olarak ele alın-
malı, öğrenciler bu konuya yönlendi-
rilmelidir.

Öte yandan valiliklerin, kaymakam-
lıkların ve belediyelerin koordinatör-
lüğünde yapılacak organizasyonlarla,  

tespit edilen şehitlerin isimleri uygun 
mekânlarda düzenlenecek bir sergi ile 
teşhir edilebilir. böylece  şehit olan bir 
yakınının bilgilerine ulaşmak isteyip 
de yıllarca uğraştığı halde ulaşama-
yanlar sunulacak olan bu hizmetle ya-
kınlarının bilgisine ulaşabileceklerdir. 
ayrıca yetkililerin uygun göreceği ta-
rihlerde “Şehitleri anma günleri” ter-
tip edilerek şehitler yâd edilebilir. bu-
nun yanı sıra şehitleri temsilen anıtlar 
yapılarak konu ile ilgili müzeler inşa 
edilebilir. 

bu hizmetlere ilaveten tespit edilen 
şehitlerin isimlerinin yaşatılabileceği 
daha başka mekânların oluşturulma-
sı da en büyük temennimizdir. Örne-
ğin; şehir ve ilçe merkezlerinde ve hat-
ta köy meydanlarında parklar tesis 
edilerek şehit isimlerinin bu parkların 
uygun görülen kısımlarında abideleş-
tirilerek ebedileştirilmesi sağlanabilir. 
bu mekânlarda oluşturulacak koru-
larda şehitler anısına fidanlar diki-
lerek şehitlerin isimleri buralarda da 
yaşatılabilir. ayrıca, başta eğitim ku-
rumları olmak üzere; semt, mahalle, 
köy, bulvar, meydan, cadde, sokak vs. 
gibi bazı kurumlar ve meskûn mahal-
ler şehit isimleriyle taçlandırılabilir.

bu düşünce ve önerilere ilaveten, em-

peryalizmin ülkemizi ele geçirmek 
için başvurduğu oyun ve desiseler ve 
bunun sonucunda vuku bulan bazı 
önemli olaylar ve savaşlar; Yemen, 
Çanakkale, Kût’ül-amâre ve özellikle 
millî mücadele bağlamında Türk şe-
hirlerinin işgalci güçlere karşı koyuşu 
ve bu süreçte toplumdaki kadın- erkek 
,genç-yaşlı her kesimin hal-i ahvali ile 
cephede yaşananlar, ayrıca Kore Sa-
vaşı, Kıbrıs barış Harekatı, terörle mü-
cadelede şehit düşenler ve Fetö’nün 15 
Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirmek 
istediği  darbe teşebbüsü esnasında 
şehit düşen vatanseverler ile söz ko-
nusu mücadelelerde yer alan asker-
sivil bütün kahramanlar ve şehitlerin 
hatıralarını konu edinen film, çizgi 
film ve belgeseller yapılabilir. bununla 
beraber yine aynı temalara değinen 
öykü, roman ve tiyatro oyunları yazı-
larak konu canlı tutulabilir.

Diğer taraftan ülkemizde örgün ve 
yaygın eğitim-öğretim kurumlarında 
okutulan özellikle tarih, edebiyat, din 
kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinin içe-
riklerinde bu konulara daha ayrıntılı 
yer verilmesi en önemli temennimiz-
dir. bu sayede çocuklarda ve gençler-
de millî hafızanın daima canlı tutula-
rak güçlendirilmesi sağlanabilir.
Ruhları şad olsun...
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Modern donanım ve altyapısıyla, Türkiye’nin sayılı 
üniversitelerinde bulunan imkanları barındıran GAÜN 
SPORİUM, öğrencilerin yanı sıra, Gazianteplilere de 
spor  yapma imkanı sağlayarak bölgenin en önemli 
vizyon spor merkezlerinden birisi oldu.

AÜN SPORİum İşletme 
müdürü m. adem Demi-
rezer, gençleri sportif kül-
türel ve sosyal anlamda 
geliştirerek geleceğe taşı-
mak, özgüveni yüksek, so-
rumluluk alan,  yetenekle-

rini ve aklını kullanabilen ahlaki olgunluğa 
erişmiş birey olmalarına katkı sağlamak 
misyonu üstlenen gaÜN SPORİum’un, 
marka değeri yüksek, geniş kitlelere hitap 
eden, sporu eğlenceye dönüştüren ve ku-
rumsal kimliği ile spor dünyasına katkıda 
bulunma vizyonu taşıdığını kaydetti.

ÜYE SAYIMIz bİNE ulAştI 
Yapılan bir takım yapısal değişikliklerle, 
yararlanan öğrenci ve sivil sayısının kat 
kat arttığını ifade eden Demirezer, “Şuan-
da 700’ü kendi öğrencimiz, yaklaşık 300’ü 

GGaÜn
sPorium

bölgenin vizyon 
spor merkezi:
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de diğer eğitim kurumlarından gelen 
öğrenciler ile sivillerden oluşan yakla-
şık bin kayıtlı üyemiz var” dedi. Hizmet 
kalitesini üst düzeyde tutabilmek için 
sivil üyelerde referans sistemine ge-
çildiğini kaydeden Demirezer, “Üyele-
rimizin yanı sıra gaÜN SPORİum’dan 
günübirlik yararlanan sayısı yüzde 70 
arttı. gelir – gider dengemizde yüz-
de 60’ın üzerinde kara geçtik. genel 
temizlik ve düzenin yanı sıra, kulla-
nıcılara gösterilen ilgi, bESYO öğren-
cilerinin sürekli kullanıcılara hizmet 
sunuşu,gerek güvenliği nedeniyle ter-
cih edilirliğimiz giderek artıyor” diye 
konuştu.

HİzMEtE YENİ
HAlKAlAr EKlİYOruz
gaÜN SPORİum’un daha iyi hizmet 

vermesi konusunda başta Rektör Prof. 
Dr. ali gür olmak üzere, tüm üst yöne-
timin her türlü desteği verdiğini ifade 
eden İşletme müdürü Demirezer, açık-
lamasını şöyle sürdürdü: “Önümüzde-
ki süreçte fitness merkezimizin kul-

lanım alanını 200 metrekareden, 600 
metrekareye çıkaracağız. Tarmınış 
duvarımızı dağcılık Federasyonu’nun 
mevzuatına uygun hale getireceğiz. 
Kampüsümüze kapalı halı saha ya-
pacağız. bir yandan büyürken, diğer 
yandan da kaliteden asla taviz ver-
meyeceğiz. Yüzme havuzumuzun Halk 
Sağlığı müdürlüğü denetimlerinin ti-
tiz bir şekilde yapmaya devam ederek, 
numune değerlerini paylaşmaya de-
vam edeceğiz. gaÜN SPORİum kaliteli 
hizmetine, yeni değerler katarak gerek 
öğrencilerimiz, gerekse sivil yurttaşla-
rımıza hizmet vermeye devam ede-
cek.”
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SURİyElİ çoCUklARıN
KİtAPlArINA GAÜN 

DAMGASI
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi 
kapsamında okutulacak ders kitaplarının hazırlanmasıyla ilgili protokol, Milli 
Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ve Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından imzalandı.

AzİANtEP Üniversi-
tesi akademisyenle-
rinin koordinasyonu 
ve çeşitli üniversite-
lerle, Suriyeli öğre-
tim üyelerinden oluş-
turulan yaklaşık 100 

kişilik yazım heyetinin görev alacağı 
projenin imza töreninde konuşan milli 
Eğitim bakanlığı müsteşar Yardımcısı 

Demirci, “Türkiye bu süreçte yaklaşık 
3 milyon civarında Suriyeli mülte-
ci kardeşiyle evini, sofrasını, şehrini 
paylaşıyor. bu kapsamda gaziantep’te 
yaklaşık 500 bin Suriyeliye ev sahipli-
ği yapıyor” dedi. Hem gaziantep özeli, 
hem de Türkiye genelinde Suriyelile-
rin hayata adaptasyonları, ülkelerine 
döndüklerinde ülkelerini tekrar inşa 
hususunda zaman kaybetmemeleri ve 

donanımlı bir şekilde ülkelerine döne-
bilmelerinin gerekliliğine vurgu yapan 
müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, 
bu çalışmalarda özellikle eğitimin 
büyük önem taşıdığına işaret ederek, 
“Özellikle Suriyeli çocukların kayıp bir 
nesli, kayıp bir kuşağı telafi edebilmek 
hususunda eğitime hazır bir şekilde 
entegre olmasını hedefliyoruz. bu hu-
susta da bizim özellikle üniversiteleri-

G
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mizle işbirliklerimiz önemli. gaziantep 
Üniversitesi ile işbirliğimiz de bu hede-
fe gitmek hususunda. bu kapsamda, 
ihtiyaç duyduğumuz soyut materyali, 
yani belirlediğimiz müfredatta kul-
lanacağımız ders kitaplarının üretil-
mesi için bu protokolü imzalıyoruz. 
İnşallah hem bizim, hem ülkemiz adı-
na, hem de Suriye’nin tekrar inşasını 
üstlenecek çocuklarımız adına atılan 
önemli işlerden birisi olacak” dedi.

OKul ÇAĞINDA 850 bİN ÇOCuK
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 6 – 18 
yaş grubundaki arasında 850 bin 
civarında okul çağında Suriyeli bu-
lunduğunu kaydeden müsteşar Yar-
dımcısı Ercan Demirci, bu yıl Suriyeli 
çocuklara tüm okulların açıldığını 
hatırlatarak şöyle dedi: “Şuanda okul-
larımızda 200 bin civarında Suriyeli 
çocuğu kendi çocuklarımızla beraber 
aynı iklimde, aynı sınıflarda, 300 bin 
çocuk da özel eğitim merkezlerinde 
olmak üzere 500 bin çocuğa eğitim ve-
riyoruz. gelecek sene itibariyle bu ra-
kamı 200-250 bin artırarak 700 – 750 
bine ulaşmak istiyoruz. ayrıca, çeşitli 
üniversitelerimizde 19 binin üzerinde 
Suriyeli gencimiz de yüksek öğrenim 
alıyor. Hedefimiz en kısa zamanda 850 
binin tamamına ulaşmak. bu bizim 
için belki büyük bir iddia. Fakat de-
nizden çocuk toplarcasına bizim bunu 
yapmamız lazım. aksi takdirde sava-

şın da travmasından dolayı bu çocuk-
lar gelecekte hayata dair ümit içinde 
olamayacakları, ellerinde bir meslek 
olmadığı için bu durum onlar için de 
bizim için de toplumumuz için de bü-
yük risk taşıyor.”

bİN 900 SurİYElİ öĞrENCİMİz VAr
gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. ali gür, ise iç savaş sonrası 
gaziantep’e yerleşen yüksek öğrenim 
çağındaki gençlere üniversite olarak 
kucak açtıklarını hatırlatırken bunun 
yanı sıra, gaziantep Üniversitesi Türk-
çe Eğitim Öğretim merkezi (TÖmER) 
aracılığıyla hem gaziantep, hem de 
bölge illerdeki binlerce Suriyeliye Türk-

çe eğitim verdiklerini anlattı. YÖK’ün 
Suriyeli öğrencilerin eğitiminde koor-
dinatör üniversite olarak belirlediği 
gaziantep Üniversitesi’nin, Türkiye’de 
en fazla Suriyeli gencin yüksek öğre-
nimini üstlenen üniversite olarak ay-
rıcalık taşıdığını vurgulayan Rektör 
gür konuşmasının devamında şunları 
söyledi: “Şuanda bin 662 Suriyeli gen-
cimiz, üniversitemizin çeşitli bölüm-
lerinde eğitim alıyor. ayrıca, üniver-
site olarak bir ilke daha imza atarak 
mimarlık, biyoloji, Elektrik-Elektronik 
mühendisliği, İlahiyat, İnşaat mü-
hendisliği ve Sınıf Öğretmenliği gibi 
programları açarak 218 gence eğitim 
dili olarak arapça eğitim imkanı sun-
duk. bu rakamla Suriyeli öğrenci sa-
yımız bin 900’ü buldu. Şu bir gerçek 
ki Suriye’de savaş mutlaka bitecek ve 
ülke yeniden kurulacak. Üniversite-
mizde eğittiğimiz öğrencilerimiz de 
ülkelerini imar edecekler.”
Protokol imza töreninde gaziantep İl 
milli Eğitim müdürü mete cengiz’in 
yanı sıra, gaÜN Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. metin bedir, genel Sekreter 
Doç. Dr. ayhan Doğan, Rektör Danış-
manı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve 
genel Sekreter Yardımcısı mehmet ali 
Eminoğlu de hazır bulundu.
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2000 şoFÖRE öFKE 
KONtrOlÜ EğİTİMİ

ENttE görev yapan 
otobüs, halk otobü-
sü, taksi şoförleri 
başta olmak üzere 
toplu taşımada gö-
rev yapan yaklaşık 
2 bin sürücünün bir 

yıllık sürede, gruplar halinde eğitilece-
ği “Şoförlerin İletişimi, beden Dili, Öfke 
Kontrolü ve Kriz Yönetimine Yönelik 
Eğitim Projesi” kapsamında ilk etapta 
70 şoförün eğitimi başladı. gaÜN Eği-
tim Fakültesi’nde başlayan ve 6 aka-
demisyenin görev aldığı etkinlikle ilgili 
değerlendirme toplantısında konuşan 
Rektör Prof. Dr. ali gür, her insanın bir 

dayanma, sabır ve aynı zamanda da 
tahammül noktaları olduğunu ifade 
etti. Prof. Dr. gür, “bu noktalarda biz 
istiyoruz ki, insanların o tahammül sı-
nırları zorlanmadan, toplum gerilme-
den mümkün olduğu kadar karşılıklı 
hoş görü ve anlayışlarla problemler 
çözülsün ve bu toplumda bir akışkan-
lık haline getirilsin. bunun için de bu 
konuda ehliyetli ve ehil olan insanlar 
toplumu bilinçlendirsin, eğitim versin 
ve bu vesile ile de kurumlar arasında 
güzel ve sağlıklı iletişimler kurulsun 
istiyoruz” dedi. Trafikte öfke kontro-
lünün yanı sıra, sabırsızlığında büyük 
problem oluşturduğunu vurgulayan 

Prof. Dr. gür, tüm sürücülerin bu ko-
nularda uzman eğiticiler tarafından 
bilgilendirilmesinin önemini vurgula-
dı.

OrtAK AKIllA YÜrÜtÜlEN PrOJE
gaziantep’in güzel yanının; bir proje 
ortaya atıldığı zaman, bütün kurum-
ların el birliğiyle hiç tereddüt etmeden 
elini taşın altına koyarak, kendi üzeri-
ne düşeni yapması olduğunu kayde-
den Prof. Dr. gür, “bu da gaziantep’in 
farkındalığını ortaya koymaktadır. 
başka hiçbir şehirde bu kadar ortak 
akıl üretilemiyor. Farklı fikirler, farklı 
düşünceler olsa dahi, ortak akılla or-

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından Gaziantep’te görev 
yapan yaklaşık 2 bin şoförün iletişim, beden dili, öfke kontrolü gibi 
konulardaki eğitim çalışmasına başlandı.

K
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tak bir sonuca ulaşılarak nihayetinde 
güzel ürünler ortaya çıkarılmaktadır. 
bu projenin de ortak aklın bir sonucu 
olarak ortaya çıktığını ve çok güzel 
sonuçlar doğuracağına inanıyorum” 
şeklinde konuştu.

öFKE KONtrOlÜ ÇOK öNEMlİ
gaÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
metin bedir ise, yapılacak bu projede 
şehrimizdeki resmi kurumlar ve top-
lu taşımacılıkla uğraşan işletmelerde 
çalışan çok sayıda şoförün katılımının 
hedeflendiğini ve katılım sonunda ser-
tifika verileceğini söyledi. Kurum ve 
işletmelerle bu eğitim konusunda or-
tak hareket edildiğini aktaran Prof. Dr. 
bedir, eğitimin gaziantep Üniversitesi 

Öğretim Üyeleri tarafından verileceği-
ni sözlerine ekledi.

tÜrKİYE’DE KAzA SAYISI
ÇOK FAzlA
gaziantep Trafik Şube müdürü aydın 
Şahin ise, avrupa genelinde trafik ka-
zası sonucu yüz bin kişiye düşen ölüm 
oranında, ortalama yüzde 3 iken, ülke-
mizde bu oranın yüzde 9.4 olduğunu 
belirtti. Türkiye’de yaklaşık 78 milyon 
kişi ve 22 milyon tescilli aracın bulun-
duğunu ve kaza oranlarının bu istatis-
tiklere göre çok fazla olduğunu ifade 
eden Şahin, yapılan değerlendirmeler-
de bunun sebebinin en önemlilerinden 
birinin emniyet kemeri ve hız olarak 
ortaya çıktığını söyleyerek, trafikte en 

önemli unsurun sabır olduğuna dik-
kat çekti.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. ali gür, 
Rektör Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü 
Prof. Dr. metin bedir, Rektör Danışma-
nı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
mehmet murat, gaziantep Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı 
Ünal akdoğan, gaziantep büyükşehir 
belediyesi ulaşım Daire başkanlığı ve 
ulaşım Koordinasyon Daire başkan-
lığından Yılmaz Yıldırım, gaziantep 
Trafik Şube müdürü aydın Şahin, ga-
ziantep minibüsçüler Odası’ndan Rıza 
Fırat ve Proje Koordinatörü İpek Ker-
vancıoğlu katıldı.
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dÜNyA bİR EV olSAydı, 

MutFAĞI 
GAzİANtEP 
OlurDu

Ceyhun uçuk
gaziantep Üniversitesi gastronomi 
ve mutfak Sanatları bölümü 
Öğretim görevlisi

İNlErCE yıllık bir bi-
rikimin sonucudur 
gaziantep mutfağı. 
Onlarca medeniyetin 
bizlere bıraktığı bir 
miras. uNEScO Yara-
tıcı Şehirler ağı’nın 
gastronomi alanına 

Türkiye’den dahil olan ilk ve tek şehir 
olma özelliğine sahip gaziantep’i, bu 
anlamda gastronomi alanındaki diğer 
Yaratıcı Şehirlerden ayrılan en önemli 
özelliğinin yemek çeşitliliği olduğunu 
söyleyebiliriz. Şehirlerin birçok fark-
lı unsurla birlikte anıldığına aşinayız. 
adana’yı kebap ile Şanlıurfa’yı ciğer ile 
bağdaştırırız birçoğumuz. Fakat gazi-

antep denilince akla yemek gelmesi, ye-
mek denilince akla gaziantep’in gelmesi 
bu anlamda ayrılır diğer şehirlerden. 

gaziantep’in uNEScO Yaratıcı Şe-
hirler ağı’na gastronomi alanında 
dahil olması, Türkiye’nin devlet üni-
versitesi bünyesinde açılan ilk gastro-
nomi bölümü olarak bizi de harekete 
geçirdi. Özellikle uygulama derslerinde, 
gaziantep’in yöresel lezzetlerini en iyi 
icra eden ustaları derslerimizde öğren-
cilerimizle buluşturmaya başladık. Ra-
hatlıkla dünyanın en iyi tatlılarından 
bir tanesi olarak gösterebileceğim kat-
meri, öğrencilerimize Katmerci Zekeri-
ya usta’nın 4. Kuşak Temsilcisi mehmet 

B
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usta öğretti. Öğrencilerimiz kadayıf ve 
künefe eğitimlerini de ustalarından 
almaya başladı. Öğrencilerimizin yö-
resel lezzetleri öğrenmek ve uygulama 
çalışmalarına ağırlık verirken, dünya 
mutfaklarının büyük çoğunluğunu 
öğrenmelerini sağlayacak bir çabanın 
içine girdik. Klasik avrupa mutfağı, 
Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı’nın 
yanında, uzakdoğu ve latin amerika 
yemeklerini de en iyi şekilde uygulaya-
bildiklerini belirtmek isterim. bölüm 
olarak Türkiye’nin en iyi eğitim mut-
faklarından bir tanesine sahip oldu-

ğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. bu 
anlamda gaziantep Üniversitesi’nde 
gastronomi ve mutfak Sanatları bölü-
mü öğrencisi olmanın ayrıcalık oldu-
ğunu, bu üniversitenin ilk mezunların-
dan birisi olarak ifade etmek isterim. 
bölüm öğrencilerimiz, yiyeceklerin 
kimyasal ve fiziksel yapılarında deği-
şiklik yaparak, birçok moleküler gast-
ronomi denemesi gerçekleştirmekte, 
sizi sahanda yumurta yiyeceğinizi 
sandığınız anda, aslında sütlü kremalı 
kayısı püresini önünüzde bulabilmek-
tesiniz. birçok farklı mutfak kültürünü 
bir araya getirdiğimiz füzyon mutfak 
uygulamalarımızla fark yaratmakta-
yız. balıklı çiğ köfte, firik pilavlı meksi-
ka Tako’su bunlardan yalnızca birkaçı. 
gaziantep Üniversitesi’nde bu yıl dör-
düncü mezunlarını verecek olan bölü-
mümüzde bölüm başkanımız ve diğer 
hocalarımız ile az zamanda birçok iş 
yaptık ve yapmaya da devam ediyo-
ruz. aktivitelerimiz yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Öğrencilik dönemimde 

arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz 
Sekizinci Sanat Topluluğu ile birlikte 
Nisan ayı içerisinde Türkiye’nin gast-
ronomi alanında önde gelen temsilci-
lerini bir araya getireceğimiz gazian-
tep gastronomi ve İnovasyon Zirvesi 
ile gaziantep’e değer katmaya devam 
edeceğiz. 

bir gastronomi uzmanı olarak belirt-
mek isterim ki: gaziantep gastrono-
mik değerler ve mutfak kültürü açı-
sından dünyada kendisine çok iyi bir 
yer edinebilir. bu yer edinme, şehrin 
tüm dinamiklerinin bir arada çalış-
ması ile mümkün görünmektedir. 

bu nedenle, “Dünya bir Ev Olsaydı, 
mutfağı gaziantep Olurdu’ söylemim, 
altı binlerce yıllık birikim ile dolu bir 
söylemdir. uNEScO Yaratıcı Şehirler 
ağı’nın en önemli aktörlerinden gazi-
antep için, biz de bölüm olarak gere-
ken her şeyi yapmaya devam edeceğiz.
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HEr YErDE tDP İzİ
Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk kez Gaziantep Üniversitesi 
tarafından zorunlu ders olarak müfredata alınan Toplumsal Duyarlılık Projeleri 
kapsamında, öğrenciler Gaziantep’te adeta ayak basmadık yer bırakmadı.

009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılı’nda 
başlayan uygulamayla, gaÜN’ün 
çeşitli fakültelerinin 66 bin 24 öğ-
rencisi sahaya çıkarak, 2 bin 363 
projeyi uyguladı. bilimsel araştır-
malar neticesinde toplumun sosyal 

ve kültürel, ekonomik profilinin çıkarılması, so-
run ve ihtiyaçların tespiti ve bunların çözümüyle 
ilgili adımlar atılmasını amaçlayan projeler kap-
samında gaziantep ve çevresindeki kadın, çocuk, 
genç, engelli yaşlı, yoksul ve diğer dezavantajlı 
gruplarla ilgili çalışmalar yapıldı.

tDP MErKEzİ ÇOK SAYIDA öDÜl KAzANDI
gaÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri merkezi 
başarılı çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödülü 
de kazandı. 2014 Yılı’nda Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği’nin (TÜHİD) altın Pusula Ödülü’ne layık 
görülen merkez, geçtiğimiz yıl ise milli Olimpiyat 
Komitesi Fair Play ödülünü kazandı. bu yıl ise 
Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
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ve Edebiyatı bölümü Öğrencileri “Köy 
Destek Projeleri” kapsamında Şanlı-
urfa birecik’te bulunan göktepe İlko-
kulunda kurulmakta olan özel eğitim 
sınıfına destek oldu. Toplumsal Du-
yarlılık Projeleri Dersi Danışmanı Öğr. 
gör. Hakan Kaska tarafından gökte-
pe İlkokulu’nda görev yapmakta olan 
Öğretmen Kenan Şahin’in gaziantep 
Üniversitesine ulaşılarak, özel eğitim 
sınıfının ihtiyaçlarını giderebilmek 
için yardım talebinde bulunduğunu 
belirtti. “Köy Destek Projesi” için Hu-
kuk Fakültesi Öğr. gör. Hakan Kaska 
ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. gör. 
murat Kılıç TDP öğrencileri ile birlikte 
göktepe İlkokulu öğrencileri için yar-
dım yapmak üzere kolları sıvadıkları-
nı söyledi.

HEr PrOJEYlE AYrI bİr MİSYON
uygulamaya başlamasından buyana 
gerek gaziantep kent merkezi, gerek 
ilçeler, gerekse köylerde birçok an-
lamlı projeyi hayata geçiren gaÜN 
TDP merkezi’nin hazırladığı projeler-
den bazıları şunlar: gezegen Evi, Kent 
gönüllüleri, Hastane gönüllüleri, Ya-
şayarak Öğrenme, Engelsiz Yaşam, 
caHİDE, mÖP , TEgE,  Taşlar Dile gel-
di, bir Kelime de benden Öğren, bilim 
İletişimi, benimle Oynarmısın, Elini 
Ver, Okullarda Şenlik Var, geleceğin 
Şoförleri, bir Kan Üç can, Kök Hücre, 
15 Temmuz Şehitleri anma Projesi.

KöYDE bAYrAM
bu kapsamda, Edebiyatı bölümü 
Öğrencileri “Köy Destek Projeleri” 
Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) 
kapsamında Halfeti’ye bağlı Saluca 
mezrası’nda bulunan Saluca İlköğre-
tim Okulu öğrencilerini ziyaret etti. 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü TDP Da-
nışmanı Öğr. gör. murat Kılıç’ın öğren-
cileri tarafından toplanan ve hazırla-
nan kırtasiye malzemeleri, kıyafetler 
ve sürpriz hediyeler okulda bulunan 
28 öğrenciye verildi.Saluca İlköğretim 
Okulu öğrencileri tarafından çiçek-
lerle karşılanan TDP uygulayıcısı öğ-
rencileri, köy çocuklarıyla hoş zaman 
geçirdi. TDP öğrencilerinin projeleri 

uygulamak için gittikleri her köyde de 
aynı coşku ve heyecan yaşandı.
gezegen Evi, Kent gönüllüleri, Hasta-
ne gönüllüleri, Yaşayarak Öğrenme, 
Engelsiz Yaşam Projesi, caHİDE Pro-
jesi, mÖP Projesi, TEgEV Projesi, Taş-
lar Dile geldi Projesi, bir Kelime de 
benden Öğren Projesi, bilim İletişimi 
Projesi, benimle Oynarmısın Projesi, 
Elini Ver Projesi, Okullarda Şenlik Var 
Projesi, geleceğin Şoförleri Projesi, bir 
Kan Üç can Projesi, Kök Hücre Projesi, 
15 Temmuz Şehitleri anma Projesi gibi 
projelerle toplumun kılcallarına inen 
TDP, bugüne kadar olduğu gibi bunda 
sonra da gaziantep’in tüm kesimlerini 
kucaklamaya devam edecek.
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KamPÜS

GAÜN’E yENİ kAmPÜS: 
15 tEMMuz
15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile el konulan Zirve Üniversitesi 
Kampüsü, tüm taşınır ve taşınmaz mallarıyla Gaziantep Üniversitesi’ne 
devredilerek, 15 Temmuz Yerleşkesi olarak eğitime sunuldu.

APAtIlAN Zirve 
Ünivers i tes i ’n in 
on bine yakın öğ-
rencisinin YÖK 
tarafından belir-
lenen ‘Kapatılan 
üniversitelerin öğ-

rencileri için yapılacak işlemlerde 
uyulması gerekli usul ve esaslar’ çer-
çevesinde çeşitli üniversitelere dağı-
lımının yapıldığını, bu kapsamda 
gaziantep Üniversitesi’ne de çeşitli 
üniversitelerden 295’i lisans ve ön 
lisans, 861’i yüksek lisans, 906’sı da 
KHK kapsamında özel öğrenci ola-
rak kaydı yapılan öğrenciler olmak 
üzere 2 bin 62 öğrencinin kayıtları-
nın yapıldığını kaydetti. gür, senato  
kararıyla 15 Temmuz Yerleşkesi adı 

K



w w w . g a n t e p . e d u . t r

G A Z İ A N T E P  Ü N İ V E R S İ T E S İ

93

KamPÜS

verilen ve 4 bloktan oluşan 15 Temmuz 
Yerleşkesi’nin 421 bin 35 metrekarelik 
bir alanı kapsadığını da vurguladı.

VİP YurtlAr öĞrENCİNİN 
HİzMEtİNDE
Temmuz Yerleşkesi’ndeki öğrenci ko-
naklaması ve misafirhane olarak kul-
lanılan 157 odalı 450 yatak kapasiteli 
1 yurt binasının uygun ücretle öğren-
cinin hizmetine sunulduğunu belirten 
Rektör gür,  açıklamasının devamında 
şunları söyledi: “Yeni kampüsümüzde 
850 kişilik öğrenci/personel yemekha-
nesi, 750 kişilik çok amaçlı kullanılabi-
lecek salon, kütüphane ve öğrenci top-
luluklarına tahsis edilmiş bölümlerin 
yer aldığı 3 Katlı Öğrenci merkezi ile 
bünyesinde 640 seyirci koltuklu kapalı 
spor salonu, 1 büyük ve 1 küçük suni 
çim Futbol Sahası, 2 basketbol/ Vo-
leybol Sahası, 1 Tenis Kortu ve 1 kafe-
teryası bulunan Spor Kompleksi’nden 
oluşan, toplam 107 bin 867 m2 kapalı 
alan bulunmaktadır.”

bİNA EKSİĞİMİz GİDErİlDİ
15 Temmuz Yerleşkesi’nin eğitime 
başlamasının ardından, merkez 
Kampüs’te  eğitim ve öğretim faali-
yetlerini yürüten, İletişim Fakültesi, 

güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve 
uzay bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller 
Yüksekokulu ve Teknik bilimler mes-
lek Yüksek Okulu’na bağlı Radyo – TV 
Teknolojisi bölümü’nün bu kampüse 
taşındığını da ifade eden Prof. Dr. gür, 
“milletimizin kaynaklarıyla Fethullah-
çı Terör Örgütü tarafından yaptırı-
lan Zirve Üniversitesi Kampüsü, artık 
üniversitemizin 15 Temmuz Yerleşkesi 
olarak aziz milletimizin hizmetin-
de olup, vatanını, bayrağını, ezanını, 
devletini ve milletini seven, ilim ve ir-
fan sahibi gençler yetiştirecektir. Yeni 
kampüsümüzün hizmete alınmasıyla 
fiziki anlamda, bina eksiğimiz kalma-
dı” diye konuştu.
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bİZDEN HabERlER

GAÜN’lÜ MÜHENDİSlEr 
SEYİrtEPE’DE buluştu

ErEK sosyal medya, 
gerek diğer yollarla 
iletişimlerini sürdü-
ren ve Türkiye’nin de-
ğişik illerinde önemli 
görevlerde bulunan 
40’ın üzerindeki 

mühendis, Seyirtepe Tesisleri’nde bir 
araya geldi. Rektör Prof. Dr. ali gür, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. metin be-
dir ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ne-
cip Fazıl Yılmaz’ın da bulunduğu top-
lantıya katılan mühendisler, kampus 
ve eğitim aldıkları sınıflarını gezerek 
anı tazeledi, hasret giderdi. Rektör-
lük görevine yeni atanan Prof. Dr. ali 
gür’ü de kutlayan gaÜN mezunu mü-
hendisler, gaziantep Üniversitesi’nin 

yıllar içinde gerek fiziki, gerekse nitelik 
anlamındaki büyümesinden son dere-
ce etkilendiklerini vurguladı.

Türkiye’nin çeşitli illerindeki, en göz-
de kuruluşlarda görev yapan gaÜN 
mezunu mühendisler, eskiden olduğu 
gibi şimdi de gaziantep Üniversitesi 
mezunlarının çalıştıkları sektörlerde, 
kaliteli, aranır ve başarılı olduklarını 
ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi ve ODTÜ Gaziantep mezunu mühendisler, 
Seyirtepe Tesisleri’nde bir araya gelerek anılarını tazeledi.

G
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bİZDEN HabERlER

İClAl HOCA’YI KAYbEttİK
AzİANtEP Üniver-
sitesi (gaÜN) Tıp 
Fakültesi Temel Tıp 
bilimleri bölümü 
mikrobiyoloji ana-
bilim Dalı Emekli 
Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. İclal balcı anısına gaÜN Şahinbey 
araştırma ve uygulama Hastanesi 
Oditoryumunda “anma Töreni” dü-
zenlendi. anma töreninde konuşan 
gaÜN Rektör Vekili Prof. Dr. metin be-
dir, Prof. Dr. İclal balcı’nın ülkemize 38 
yıl dolu dolu hizmet ettiğini, ülkesine 
olan vazifesini, görevini layıkıyla ye-
rine getirdiğini söyledi. Prof. Dr. İclal 
balcı’nın her zaman güler yüzlü, çalış-
kan, başarılı bir bilim insanı olduğunu 
belirterek, pozitif yapısıyla hafızalar-
daki yerini aldığını ifade eden Prof. Dr. 
bedir, “bu kısacık ömürde bu güzel in-
sanlara hizmet etmek, bu hoş sedalar-
la, şu gök kubbede bir güzel hoş seda 
bırakmak çok önemli. Hocam o hoş se-
dayı bırakıp gitti, ne mutlu kendisine. 
Prof. Dr. balcı yaşamı boyunca örnek 
olabilecek güzellikler bıraktı ve öyle 
hatırlanacak. Hocamıza allah rahmet 
eylesin, mekanı cennet olsun derken, 
kederli ailesine ve yakınlarına, tüm 
sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye 
konuştu. Prof. Dr. balcı’nın; insanı, 
doğayı seven, mesleğini bir hobi gibi 
gören bir tıp doktoru olmasının yanı 
sıra çok farklı kimliklerinin olduğunu 
aktaran kızı, Yrd. Doç. Dr. berna balcı 
bilgi, “Yaptığı resimler, dikiş, nakış, ah-
şap boyama birçok sanatsal uğraşları 
bunun örnekleridir. maneviyatı güçlü 
bir insandı. birçok dostlar, arkadaş-
lar, değerli öğrenciler yetiştirdi. biz-
ler de böyle değerli bir anneye sahip 
olduğumuz için çok şanslıyız. Karde-

şim ve ben sana layık, ülkesini seven, 
devletine hizmet eden bireyler olmaya 
çalışacağız. Evlatlarımızı da böyle ye-
tiştireceğiz. Sevginin gücüyle geldin, 
sevginin gücüyle var olacaksın ve her 
zaman yanımızda olacaksın anneci-
ğim” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. balcı’nın mikrobiyolojinin ku-
ruluşunda ve gelişmesinde çok büyük 
emekleri olduğunu, görev yaptığı süre 
içerisinde çok sayıda öğrencinin he-
kim olmasında katkısı olduğunu ifade 
eden gaÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Zeki Çelen şunları söyledi: “Çok 

sayıda uzman aynı zamanda pek çok 
da öğretim üyesi yetiştirdi. Öğretim 
üyelerimizden bir kısmı halen O’nun 
bıraktığı bayrağı taşıyorlar. Hocamız 
yaşarken pek çok öğrencide, uzman 
hekimde ve öğretim üyesi üzerinde 
çok büyük emekleri oldu. ben onları 
hocamın giderken bıraktığı eserleri 
olarak görüyorum. allah rahmet eyle-
sin mekanı cennet olsun”.
Tıp Fakültesi mikrobiyoloji anabilim 
Dalı başkanı Prof. Dr. Tekin Karslıgil 
ise, “İclal Hocam bizim için bir anne, 
abla, arkadaş ama her zaman otoriter 
bir hoca olmuştur. Tatlı-sert davranış-
ları, zorlukları yenme azmi, disiplini, 
bizlere hep örnek olmuştur. Kafasına 
koyduğu şeyler için sonuna kadar mü-
cadele eder, ikna kabiliyetiyle çoğu za-
man istediğini elde ederdi. Dost ve ar-
kadaş canlısı bir insandı. aramızdan 
zamansın ayrılışı bizi derin üzüntüye 
sevk etti” diyerek, kendisine allah’tan 
rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
anma törenine, uzun yıllar birlikte 
görev yaptığı çalışma arkadaşlarının 
yanı sıra, çok sayıda akademik ve idari 
personel ve ailesi katıldı.

G
Prof. Dr. İclal Balcı 
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alO gaÜN

bİrİMlEr

REKTÖRlÜK
REKTÖR YaRDImcIlaRI
gENEl SEKRETERlİK
HuKuK mÜŞaVİRlİğİ
baSIN YaYIN HalKla İlİŞKİlER

FAKÜltElEr
mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dek.
gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı
mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
İslahiye İktisadi ve İd. bil. Fak. Dekanlığı
güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Sağlık bilimleri Fakültesi
Nizip Eğitim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Havacılık ve uzay bilimleri Fakültesi

15 tEMMuz YErlEşKESİ
Koordinatörlük

YÜKSEK OKullAr
meslek Yüksek Okulu (Sosyal bilimler)
meslek Yüksek Okulu (Teknik) 
TmDK
beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu

ENStİtÜlEr
Sosyal bilimler Enstitüsü
Fen bilimleri Enstitüsü
Sağlık bilimleri Enstitüsü
Eğitim bilimleri Enstitüsü

MESlEK YÜKSEKOKullArI
Teknik bilimler meslek Yüksekokulu
Sosyal bilimler meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri meslek Yüksekokulu
Nizip meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik mYO
Oğuzeli meslek Yüksekokulu
Naci Topçuoğlu meslek Yüksekokulu
İslahiye meslek Yüksekokulu
Nurdağı meslek Yüksekokulu
araban meslek Yüksekokulu
Personel Daire başkanlığı
İdari ve mali İşler Daire başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire bşk.
Yapı İşleri ve Teknik Daire başkanlığı
bilgi İşlem Daire başkanlığı
Strateji geliştirme Daire başkanlığı
Turizm uygulama Oteli
Şahinbey araş. ve uyg. Hast. başhekimlik
Hastane Halkla İlişkiler
Onkoloji Hastanesi
Taşıt İşletme müdürlüğü
TÖmER
Seyirtepe
cenani Konağı
TEKmER
TEKNOPaRK
TaRgET
FaRabİ

DAHİlİ

1005 -1085
1007 -1070
1011–1012
1023
1234 – 1226 – 1035-1016-17-27-34-43

2000 - 2001
7905
1800 – 1801 - 1804
2040 - 2043
2750 – 2756 / 3747
2650 - 2651
4000 
69036
7534-6850
7935
523 10 23 - 56 - 57 - 59 - 63 - 67 -78 -62
6761 - 6775
31001
32001
6784 - 6842

6765-6781

3652
1700
1600 - 1601
1400
6830 - 6863

1895 - 1897
1900
77720 - 77721
3761

1700 – 1701 
3652
2188
69004
69015
69028
69033
69035
69034
69037
1300 - 1301
1350 - 1351
1450 - 1451
1200 - 1201
1500 - 1501
1100
1950 - 1951
1526 - 1527
69026
7901  - 77022 - 7962 
76023
69020
1130 – 1132 
3792
1498
69018
2899

1095 - 3095 
1058

HArİCİ

360 10 10-11
360 10 24-25
360 10 20
360 10 40
360 10 42

360 10 14
360 07 53
360 11 20
360 07 52
360 43 72

361 03 45

361 03 84
360 11 71
360 10 27
360 16 16
360 15 32

360 10 43
360 11 40
360 39 26

360 11 71

360 44 23
523 10 18-19
360 90 45
571 27 85
337 11 37
 

360 10 90
360 10 60
360 10 30
360 10 70
360 10 80
360 10 50
360 11 35
360 10 95
360 90 45
360 57 97

472 07 10

220 10 91

361 01 18

FAKS

360 43 77

360 10 13

360 43 79

360 11 00
360 16 17
360 10 32
360 14 02
360 72 68
317 26 54
361 03 46
862 13 02

360 87 95
523 10 02

361 03 87
360 11 70
360 10 27
360 07 51
360 15 32

360 14 02
360 11 40
360 39 26

360 11 70

360 44 23
523 10 22
360 90 49
571 27 86
337 11 38
869 03 13
671 33 84
611 26 68
360 43 84
360 10 61
360 10 30
360 10 63
360 10 80
360 19 20

360 43 78
360 90 49
360 39 28

220 10 92






