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bilgi çağının ıskalanmaması 
için bilimsel zihniyeti oturt-
mak ve olabildiğince yaygın-
laştırmak gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun,  
törende yaptığı konuşmada, 
kayıt sırasındaki acemilik, ya-
bancılıkla başlayan sınavlar, 
dersler, laboratuarla devam 
eden,  zorlu, kimi zaman heye-
canlı, kimi zaman üzgün, kimi 
zaman güzel günlerle dolu 

yılların ardından artık bugün 
öğrencilerin mezun olduğunu 
belirtti.
 Prof. Dr. Coşkun, ‘’Siz-
leri gönülden tebrik ediyor, 
hepinizin gözlerinden en içten 
duygularımla öpüyorum. Siz-
ler bizim için değerliydiniz, 
değerlisiniz ve her zamanda 
değerli olacaksınız. Sizlerin 

iyi birer insan ve meslek sahi-
bi olabilmeniz noktasında, za-
man zaman olumsuzluklara ve 
sıkıntılara rağmen, bütün gay-
retleri ve özverili çalışmaları 
için tüm hocalara, tüm akade-
misyen arkadaşlarıma da can-
dan teşekkür ediyorum.” dedi.

	 Konuşmasında	ailelere	
de	 seslenen	 Rektör	 Coşkun	
şunları	söyledi:	
 “Tabi ki sevgili anne ba-
balar, bugün ne kadar gurur 
duysanız, sevinç gözyaşları 
yanaklarınızı ne kadar ıslatsa, 
yeridir. Çocuklarınızın bu gü-
nünü görmek üzere, zor şartla-
rı sineye çekip hissettirmeden,  
yaptığınız nice fedakârlıklarla, 
böyle güzel gençleri yetiş-
tirdiğiniz için siz velileri de 
tüm kalbimle kutluyor, hayırlı 
uğurlu olsun diyorum.’’
 Prof. Dr. Coşkun, ‘’Şim-
di size düşen, donandığınız 
bilgi, insana dair soru ve sor-

 Gaziantep Üniversite - 
si’nden mezun olan 2 bin 100 
öğrenci, Atletizm Sahasında 
düzenlenen törenle diplomala-
rını aldı.
 Törene, Gaziantep Valisi 
Süleyman Kamçı, Kilis Valisi 
Turhan Ayvaz, Gaziantep Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. M. 
Yavuz Coşkun, Zirve Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan 
Kısa, Gaziantep Cumhuriyet 
Başsavcısı Kazım Arapoğlu, 
Adalet Komisyonu Başkanı 
Şefik Arslan, Emniyet Müdürü 
Ali Yılmaz, öğretim elamanla-
rı, mezun olan öğrenciler ve 
aileleri katıldı.
Gaziantep Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, bu 

gulara cevap arayışlarınızla 
olgunlaşan erdemli, kültürlü 
iyi birer insan ve meslek sahi-
bi olmaktır. Bilgi çağındayız 
ve bilgi yükü dev adımlarla 
çoğalıyor. Tüm 20. yüzyılın 
bilgi birikimini, 21. yüzyılın  
ilk 9-10 yılında 4’e 5’e katla-
dık bile. Bu bilgi çağını ıska-
lamamak istiyorsak, bilimsel 
zihniyeti oturtmamız ve ola-
bildiğince yaygınlaştırmamız 

gerekiyor.’’ diye konuştu.
 Prof. Dr. Coşkun, bilim-
sel zihniyet için ise devamlılık 
ve sebatın şart olduğunu ifade 
ederek, sözlerini şöyle tamam-
ladı:
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sel zihniyet, bilimsel hiyerarşi 
ve bilimsel düzenin bulundu-
ğu yerlerde gelişir ve yerleşir. 

Eleştiri gücünün yerleşmediği 
veya zayıf kaldığı yerlerde bi-
limsel taassup, partizanlık ve 
ideolojilere kapılanma, kayır-
macılık, rüşvet, bilimi paraya 
dönüştürme hırsı, kamplaşma 
kol gezer. Bilimsel zihniyet, 
zihin bağımsızlığı kazanmış 
olmayı gerekli kılar. Bilimsel 
zihniyet tarafsız olmayı, bire-
ye, topluma ve evrene tarafsız 
bakmayı zorunlu kılar. 
 Eksikliklerimiz, yanlış-
lıklarımız olmuştur. Tabi biz 
hocaların da gereğinde öz eleş-
tiri yapabilmemiz de mutlaka 
gerekli. Onun için, eğitimle 
ilgili hele de öğrenim çıktıla-
rını da dikkate alan müfredat-
la ilgili dinamik bir yenileme 
ve izlem gereklidir. Önünüzde 
uzayıp giden hayat çizgisinde 
inişler, yokuşlar, hendekler, 
tuzaklar, umutlar, hayal kırık-
lıkları, tutkular, aşklar, hırs-
lar hasılı her şey var. Olsun. 
Korkmayın, yılmayın, kolaycı 
olmayın, yalan söylemeyin, il-
keli olun, dürüst olun, dik du-
run bilgi ve kültürle donanın. 
Eminim er geç kazanacaksı-

 “Bilimsel zihniyet, 
öncelikle metodolojik dü-
şünmeyi ve yanlış düşünme 
yollarından kurtulmayı ge-
rektirir. Bilimsel zihniyet, ha-
kikat sevgisi, objektif bakış, 
görüş, hasbi davranış, serbest 
araştırma,  bilimsel eleştiri, 
determinizm ve kanun anlayı-
şı ile hayatiyet kazanır. Bilim-

okunmasının ardından mezun 
olan 2 bin 100 öğrenci, keple-
rini fırlatarak mezun olmanın 
sevincini yaşadı.
 Atletizm sahasındaki 
mezuniyet töreninden sonra 
Üniversitemizin kuruluşunun 
22. yıl dönümü etkinlikleri 
çerçevesinde Çobanevi Sosyal 
Tesisinde, “Kuruluş Kokteyli” 
düzenlendi.
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nız. Yaşamak, zaman zaman 
sıradanlığı aşarak, “Yaşamak 
üstü yaşamaktır.”, Allah hepi-
nizin yardımcısı olsun.”
 Konu şmaların sonrasın-
da kendi bölümlerinde derece-
ye giren öğrencilere protokol 
üyeleri tarafından diplomala-
rı ve çeşitli hediyeler verildi. 
Hemşirelik Yemini ve Gazi-
antep Üniversitesi Andının 
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bimle kutluyor, hayırlı uğurlu 
olsun diyorum.” ifadesinde bu-
lundu.
 Hekimliğin insanlık ta-
rihi kadar eski bir meslek, bir 
uygulama olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Coşkun, “Beş bin yıl 
önce Mısır’ da ismini duydu-
ğumuz İmhotepler sonra Hi-
pokratlar, İbn-i Sinalar ve daha 
nice hekimlik tarihinin anıt 
isimleri. Hekimlik insan ve in-
sanlık sevgisine dayalı kutsal 

ve onurlu bir meslektir. He-
kimlik, dürüst, bilgili, ahlaklı 
insanın işidir. İki önemli şeyin 
terkibi, bileşimidir hekimlik” 
diye konuştu. 
 Sağlam ve hasta insa-
na dair bugün artık moleküler 
düzeye inmiş devasa bir bil-
gi dünyası olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Coşkun, “Bu dünya-
dan kazandığı bilgi birikiminin 
eşliğinde; yaratılmışların en 
kutsalı insanın,  ruh ve beden 
sağlığını korumak veya düzelt-
mek için onu anlama, onun-

la iletişim kurabilme sanatı. 
Burada bir anımı paylaşayım 
sizlerle; asistanım, Ankara’da, 
Hacettepe’de polikliniğe peri-
şan vaziyette kucakta getiril-
miş bir çocuk. Erzurum’dan 
geliyor. Muayene vs.den son-
ra hasta ‘Acaba tahlili nerede 
yaptırayım?’ diye sorduğunda 
‘Dışarıda sor o benim sorunum 
değil.’ diyorsunuz. Dadaş tu-
rizme binmiş, kucağında has-
ta çocuk 24 saat yoldan sonra 
zor bela randevu alıp size zorla 
ulaşmış, cebinde belki yemek 
yemeye bile zor yetecek kadar 
az para var. Siz ‘O benim soru-
num değil.’ diyorsunuz. Ne ka-
dar acıtıcıdır karşınızdaki için” 
ifadesinde bulundu. 
 Bu meslekte empatinin, 
diğer hiçbir meslekte olmadığı 
kadar önemli olduğunu söy-
leyen Prof. Dr. Coşkun, “Size 
başvuran tatil rezervasyonu, 
ev almak, araba almak, ticaret 
yapmak, kurs vermek, eğlen-
mek için değil; canı veya sev-
diğinin canı için başvuruyor, 
onun için stresli, heyecanlı, 
kızgın, kimi zaman ne yaptığı-
nı bilmez halde belki. İşte tam 
da bunu anlayabilmek için em-
pati gerekir, insanı anlama sa-
natı gerekir. 2000 yılında Tıp 
Fakültesi Dekanlığım sırasın-
da birinci sınıfa koyduğumuz 
felsefe, sosyoloji, halk kültü-

 Gaziantep Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezinde, 
Üniversitemiz “Tıp Fakültesi 
2008–2009 Eğitim-Öğretim 
Yılı Mezuniyet Töreni” ger-
çekleştirildi.
 Gaziantep Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. M.                       
Yavuz Coşkun, törende yaptığı 
konuşmada, “İyi birer hekim 
olabilmeniz noktasında, za-
man zaman olumsuzluklara ve 
sıkıntılara rağmen, bütün gay-
retleri ve özverili çalışmaları 
için tüm hocalara, tüm akade-
misyen arkadaşlarıma candan 
teşekkür ediyorum.” dedi. 
 Prof. Dr. Coşkun, “Tabiî 
ki sevgili anne babalar, bugün 
ne kadar gurur duysanız, se-
vinç gözyaşları yanaklarınızı 
ne kadar ıslatsa, yeridir. Ço-
cuklarınızın bu gününü gör-
mek üzere, zor şartları sineye 
çekip hissettirmeden,  yaptığı-
nız nice fedakarlıklarla, böyle 
güzel gençleri yetiştirdiğiniz 
için, siz velileri de tüm kal-

rü, uygarlık tarihi derslerinin 
amacı da zaten organik olarak 
her şeyini öğreneceğimiz insa-
nı sosyal, düşünsel, duygusal 
yönleriyle anlayabilmek için 
değil miydi. Şimdi size düşen; 
donandığınız bilgi, insana dair 
soru ve sorgulara cevap arayış-
larınızla olgunlaşan erdemi-
nizle, iyi birer hekim olmaktır. 
Karşınızdakini size menfaat 
sağlayan bir materyal olarak 
görmeme, erdemi. İnsana, bü-
tün bağlantıları dışında sadece 
insana yardımı tek koşul olarak 
gören erdemliliktir.” şeklinde 
konuştu. 
 “Bilgi çağındayız elbet 

ve bilgi yükü dev adımlar-
la çoğalıyor.” diyen Prof. Dr.      
Coşkun, “Tüm 20. yüzyılın bil-
gi birikimini, 21. yüzyılın ilk 
9-10 yıllında 4’e 5’e katladık 
bile. Bu bilgi çağını ıskalama-
mak istiyorsak, bilimsel zihni-
yeti oturtmamız ve olabildiğin-
ce yaygınlaştırmamız gerekir. 
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memiz, gereğinde öz eleştiri 
yapabilmemiz de mutlaka ge-
rekli. Onun için, eğitimle ilgili 
hele de öğrenim çıktılarını da, 
yani sizlerin bundan sonra ya-
şayacağınız deneyimlerinizi de 
dikkate alarak müfredatla ilgili 

dinamik bir yenileme ve izlem 
gereklidir. Ama her ne olursa 
olsun şunu söylemeliyim; Ki-
tapla olan dostluğunuzu ölene 
kadar bırakmayın. Tıp kitapla-
rı ve diğer kitaplarla da tabii. 
Hem hekim, hem insan olarak 
geniş bir kültür birikiminin 
gerekliliğine yürekten inanın. 
Önünüzde uzayıp giden hayat 
çizgisinde; inişler, yokuşlar, 
hendekler, tuzaklar, umutlar, 
hayal kırıklıkları, tutkular, 
aşklar, hırslar hasılı herşey var. 
Olsun, korkmayın, yılmayın, 
kolaycı olmayın, yalan söyle-
meyin, ilkeli olun,dürüst olun, 
dik durun. Eminim er geç ka-
zanacaksınız. Bir Amerikan 
senatörünün politik duruşu için 
söylediği  ‘Zafer arabasında 
gururla dolaşmaktansa, politik 
mezarıma tertemiz bir vicdan-
la gömülmeyi tercih ederim.’ 
sözünü kendi hayatınız açısın-
dan da düstur edinin.” diyerek, 
yaşamak; zaman zaman sıra-
danlığı aşarak “Yaşamak üstü 
yaşamaktır.” diye konuştu.
 Hekimlik mesleğinin çok 
önemli bir meslek dalı olduğu-
nu vurgulayan Gaziantep Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ayşe Balat, “Ailele-
riniz sizleri sevgiyle yoğurup, 
bizlere emanet etti. Şimdiyse 

onlara canlar emanet edilecek. 
Onlar siz ailelerin canıydı, artık 
başka canlara hayat verecekler. 
Tek amacımız sizleri eğitmek 
ve öğretmekti. Genç doktorlar 
ordusuna pırıl pırıl hekimler 
yetiştirdiğimize inanıyorum. 
Her zaman için mesleğinize 
sahip çıkın ve doğrudan şaş-
mayın.” şeklinde konuştu.

Bu ise devamlılık ve sebat ile 
sağlanır. Bizim size temelde 
bütün bilgileri öğretmemiz, 
öğretebilmemiz mümkün de-
ğildir zaten. Eksikliklerimiz, 
yanlışlıklarımız da olmuştur. 
Nedir o zaman ana hedef; öğ-
renmeyi öğretmek, düşünmeyi 
öğretmek, metodolojik  anali-
tik düşünmeyi öğretmek. Tabi 
biz hocaların da bunu ne ölçü-
de yapabiliyoruz diye düşün-

 Hekimliğin yüce ve 
onurlu bir meslek olduğunu 
belirten 2008 – 2009 Eğitim 
Öğretim Yılı Tıp Fakültesi Bi-
rincisi Dr. Yıldız Özdemir Ka-
laycı, “Her güzel şey gibi emek 
ve sabır gerektiren bu uzun yo-
lun sonunda artık hepimiz kut-
sal mesleğimizi icra edecek ol-
manın heyecanı içerisindeyiz. 
Çünkü tüm uğraşımız evrenin 
yaratılmış en yüce varlığı olan 
insan ve insanın sahip olduğu 
en değerliği varlığı olan sağlık 

üzerinedir. Bizim görevimiz 
insanların en hassas  ve gergin 
oldukları anlar olan sağlıkları 
ve hayatları için endişelendiği 
anlarda onların acıların çare 
bulmak; onları teskin ve teselli 
etmektir. Hatta hekim, insanla-
rın hiç kimseyle paylaşamadı-
ğı dertleri için evine ve evinin 
mahremine girmesine minnetle 

izin verecek kadar güvendiği 
kişidir.” ifadesinde bulundu.
 Tıp Fakültesi birincisi 
Dr. Yıldız Özdemir Kalaycı’ya 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. M. Yavuz Coşkun, ikinci 
Dr. Gülçin Çınpolat Elboğa’ya 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayşe Balat, üçüncü Dr. Perihan 
Kalsen’e ise Zirve Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adnan Kısa 
tarafından diplomaları takdim 
edildi.
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akademik ve idari personele, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. M. Yavuz Coşkun tarafın-
dan belge takdim edildi.
 2008 – 2009 akademik 
yılında aramızdan ayrılan 
merhume Prof. Dr. Nursan 
Tahtacı anısına oğlu Özgür 
İhsan Kılıç’a, merhume Yrd. 
Doç. Dr. Elif Leyla Toprak 
anısına kardeşi Zeynel Abi-
din Toprak’a, İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı perso-
neli merhum Mahmut Yiğit 
anısına oğlu Mehmet Yiğit’e, 
Şahinbey Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi personeli 

merhum Hasan Kılıç anısına 
eşi Meryem Kılıç’a Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. M. 
Yavuz Coşkun tarafından pla-
ket, Üniversitemizden emekli 
olan 8 idari personele ise bel-
ge takdim edildi.
 Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun 
tarafından, 657 sayılı devlet 
memurları yasasının 122. ve 
123. maddeleri uyarınca 50 
personele takdirname, 13 per-
sonel ise ödül takdim edildi.
 2008 – 2009 öğretim yı-

 Gaziantep Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezinde, 
akademik ve idari personeli-
mize ve çeşitli etkinliklerde 
başarılı olan öğrencilerimize 
“Belge ve Ödül Töreni” dü-
zenlendi. Törenin açılışında 
Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuarı tarafından fasıl ger-
çekleştirildi.
 Törende, 2008 – 2009 
öğretim yılında unvanı pro-
fesörlüğe yükselen 7, unvanı 
doçentliğe yükselen 4, unvanı 
yardımcı doçentliğe yükselen 
25 akademik personele, 2008 
– 2009 öğretim yılı itibariyle 
hizmette 25 yılını dolduran 4 

lında bilek güreşi, tekvando ve 
karatede dereceye giren spor-
culara ve RATEM tarafından 
düzenlenen Kültür ve Turizm 
Bakanlığının desteklediği 
“Aklıma Bir Fikir Geldi” üni-
versiteler arası korsanla mü-
cadele amaçlı iletişim fikirleri 
yarışmasında, 175 eser arasın-
dan “Aslını Öldürmeyin” adlı 
çalışmayla birinci olan Üni-
versitemiz Meslek Yüksek 
okulu Radyo – Tv Yayıncılığı 
Programı öğrencilerine belge 
takdim edildi.
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 Avrupa Üniver-
siteler Birliği Kurumsal 
Değerlendirme Programı 
(EUA-IEP) tarafından 
hazırlanan “Türkiye’de 
Yükseköğretim: Eğilimler, 
Sorunlar ve Fırsatlar” Rapo-
runun Güneydoğu Ana 
dolu Bölgesi’nde Tanıtım 
Toplantısı, Üniversitemiz 
Fen – Edebiyat Fakültesi 
Ömer Asım Aksoy Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.
 Programın açılış 
konuşmasını yapan Ga-
ziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, 
“Ev sahipliğimizde yapılan 
böyle bir toplantı için çok 
mutluyuz, çok gururluyuz. 
Üniversiteler deyince cid 
di anlamda Türkiye’nin 
tartıştığı son yıllarda giderek 
gündemde daha sıcak olarak 
kalan bir konuyla bugün 
buradayız. Üniversiteler 
sıradan bir devlet kurumları, 
sıradan bir memurluk elbette 
değildir. Üniversiteler, toplu-

ka bir katma değer üretecek, 
etken noktada bir bütünleşme 
süreci içinde olmalıdır. Bu 
anlayış giderek daha yaygın 
bir zemin haline geliyor. 
Üniversiteler sıradan bir 
yüksek lise asla değillerdir. 
Üniversiteler bulunduğu 
toplumla etkileşim içerisinde 
bulunmalıdır. Çünkü artık 
bilgi teknolojilerinin bilgi 
çağının yaşandığı bir süreci 
yaşıyoruz. Üretime dönük 
bir araştırma geliştirme 
anlayışıyla topluma öncü 
olmak gibi bir görevimiz de 
var. Üniversite fildişi kules-
inde yaşayan dikenli tellerle 
çevrili olan bir organizma 
olamaz. Toplumla mutlaka 
iç içe olmak zorundadır.” 

şeklinde konuştu. 
 Eğitim anlayışının 
değiştirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. M. 
Yavuz Coşkun, “Eğitim, 
bilginin hocadan öğrenciye 
görsel ya da işitsel yol-
la aktarıldığı bir süreç 
değildir. Karşıdakinin ne 
anladığıyla bağımlı olarak 
çözüme dayalı bir öğretim 
sistemlerinin tartışıldığı 
zeminler de olması gere 
kir. Çok iyi mühendisler 
yetiştiriyoruz ancak pra-
tik yapma konusunda bi-
raz eksiklikler var. Pratiğe 
daha ağırlık vererek, sade-
ce kendi laboratuarlarımızı 
değil tüm sahayı laboratuar 
olarak kabul etmeliyiz.” 
diye konuştu. 
 Araştırma – geliştirme 
konusunda toplumun yavaş 
yavaş bilinçlendiğini 
ifa de eden Prof. Dr. M.                         
Yavuz Coşkun, “Üniver-
siteler araştırma – geliştirme 
konusunda çok çaba sarf et-
mektedir. Öğretim üyeleri-

“Üniversiteler sıradan bir yüksek lise asla değillerdir”
nin özlük hakları konusun-
daki sıkıntılardan dolayı 
öğretim elemanlarının ikin-
ci öğretimdeki ders ücretine 
olan cazibesini bir şekilde 
kırmak gerekiyor. Çünkü 
öğretim üyelerinin geçim 
sıkıntısı içinde, araştırma – 
geliştirmeye yöneltmek ko-
lay bir süreç olmadığı görül-
üyor. Öğretim elemanları, 
araştırma geliştirmeye 
ayıracak zamana karşılık en 
azından özlük haklarında 
bazı düzenlemeler 
yapılabilir. Burada benim 
şöyle bir önerim olmuştu. 
İkinci eğitimdeki ders ücre-
tinin karşılığı kadar öğretim 
elemanlarına, bir araştırma 
– geliştirme ücreti verilebi 
lir. Böyle olunca öğretim 
elemanları ikinci eğitimdeki 
ders karşılığı yerine belki bir 
projeye bağımlı olarak bey-
nini yormak gibi bir sürece 
yönlendirilebilir. Bu nokta-
da bunun önemli olduğunu 
düşünüyorum.” şeklinde 
konuştu.

mun ileri gitmesine katkıda 
bulunacak çok önemli loko-
motif yerler olmak zorunda-
lar ve öyledirler.” ifadesinde 
bulundu. 
 “Üniversiteler devletin 
malı değil, toplumun malı 
olmak durumundadır.” diyen 
Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, 
“Elbette üniversite bir yan-
dan kaliteli, nitelikli bir 
eğitim anlayışıyla toplumun, 
memleketin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insanları yetiştirmek 
gibi bir görevi varken diğer 
yandan da ürettiği bilgiyi, 
ürettiği tecrübeyi toplumla 
paylaşarak, sanayi, kültür, 
eğitim gibi her alanda mutla-

P r o f .  D r.  M .  Ya v u z  C o ş k u n :
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 Avrupa Üniver-
siteler Birliği Kurumsal 
Değerlendirme Programı 
(EUA-IEP) Tarafından 
Hazırlanan ve TÜSİAD 
Tarafından Ekim 2008’de 
Yayınlanan “Türkiye’de 
Yükseköğretim: Eğilimler, 
Sorunlar ve Fırsatlar” 
Raporu’nun Güneydoğu Ana 
dolu Bölgesi’nde Tanıtım 
Toplantısı Üniversitemiz 
Ömer Asım Aksoy Konferans 
Salonunda yapıldı. 
 Çağımızdaki üniver-
site kavramı zaman içerisinde 
çeşitli dinsel, siyasal, ekono-
mik ve sosyal etkilerle çok 
daha farkı yaklaşımları içere 
rek geliştiğini söyleyen YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek, bugün 
üniversite yapısı içerisinde 
algılanan kurumsal özellikle 
rin ilk zamanlara göre oldukça 
farklı olduğunu söyledi. 
 Şimşek, “Modern 
üniversite yapısının orta-
ya çıkmasındaki en önem-
li değişiklik 19. yüzyıl 
Almanya’sında Wılhelm 
Von Humboldt tarafından 
1810’da Berlin Üniversitesi-
nin kuruluşu  aşamasında 
olmuştur. Humboldt, üniver-
sitenin amacını, belirli bir 

ciddi değişiklikler gün-
deme gelmiştir. Böylece 
20. yüzyıl içerisinde üni-
versitelerin geniş kapsamlı 
eğitim – öğretim faaliyetleri-
nin yanında temel bilimsel 
araştırma ve topluma hizmet 
faaliyetleri somutlaşmıştır.” 
diye konuştu. 
 Anayasanın 42. mad-
desine göre kimse, eğitim ve 
öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz diyen Şimşek, 
bu temel yaklaşımın sonucu 
olarak yükseköğretimde orta 
öğrenimini tamamlayanlara 

sunulması gereken bir ka-
musal hizmet olarak ortaya 
çıktığını söyledi.
 Ş i m ş e k , 
“Yükseköğretime giriş ko-
nusunda merkezi sınavla 
öğrencilerin yüksek öğretim 
kurumlarına yerleştirilmeleri 
yaklaşımı yerine birçok 
gelişmiş ülkede olduğu gibi 
zaman içinde üniversitenin 
öğrencisini seçme, öğrencinin 
de üniversitesini seçme 
sistemini hayata geçirerek 
uygulamaların da planlanması 
ve üniversite özerkliliğinin 
tam olarak oluşturulması 
ütopya değildir. Yüksek 
öğretim kurumlarına öğrenci 
yerleştirme sistemini bugünkü 
şekli ile ilanihaye savunmak 
bireyin geleceğine dönük ev-
rensel bilgiye ulaşma, tercih 
ve hakkını engellemekten 
başka bir şey olamaz. Tür-
kiye dünyadaki gelişmeler 
paralelinde merkeziyetçi bir 
yükseköğretim yapısından 
hızla uzaklaşmak zorundadır.” 
şeklinde konuştu.
 “Üniversitelerin birçok 
konuda elitist olmaları gere 
kir” diyen Şimşek, “Üniver-
siteler topluma ait görev ve 
sorumluluklarında gerekli ka-
liteyi sağlayabilmek açısından 
seçkinci bir tavır içinde en iyi-
yi tercih etmek zorundadırlar. 
Hangi kademede olursa olsun, 
üniversitelerdeki görev ve so-
rumluluklar liyakat esasına 
dayalı olmalıdır. Rektörden 
araştırma görevlisine, genel 
sekreterden memura kadar 
dikkate alması gereken konu, 
o görevi en iyi şekilde yapa 

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz”

cak olanın belirlenmesidir. Bu 
ise, gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi seçim yoluyla değil, 
seçme yoluyla olmalıdır. 
Burada açık ilan ve saydam bir 
seçme sürecinin istenen nite-
liklerde aday bulunana kadar 
devam etmesi temel koşuldur. 
Liyakat esasına dayalı üni-
versiteler istihdam ve faa-
liyetler ancak bir üniversiteyi 
başarılı ve verimli yapacaktır. 
Bu durum üniversitelerin 
yönetimde demokrasiden çok, 
meritokrasinin geçerliliğini 
kanıtlar.” ifadesinde bulundu. 
 “ T ü r k i y e ’ d e 
Yükseköğretim sisteminin 
yeniden yapılandırılması 
Cumhuriyet öncesi de da-
hil olmak üzere hemen her 
dönemin gündemi olmuştur.” 
diyen Şimşek, “Bu durum 
konunun dinamizmini gös-
terir. Bu konuda yapılan tüm 
çalışmalar ve raporlar yüksek 
öğretimin gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. Özellikle 
içinde bulunduğumuz dönem 
itibariyle sistemin kapsamlı 
olarak gözden geçirilmesinde 
tüm paydaşların katkıların 
sağlanması büyük önem 
taşımaktadır” diye konuştu.  

mesleğe yönelik olmaksızın 
eğitim-öğretim ile birlikte te-
mel bi limsel araştırmalar ya-
parak, bilgi üretmek ve bu bil-
giyi yeni nesillere aktarmak 
olarak tarif etmiştir. Bu tarihten 
itibaren Avrupa ve Amerikan 
ülkelerindeki eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin yanında temel 
araştırmalar da çok önemli 
bir işlev olarak yer almıştır. 
Özellikle Amerikan üniver-
siteleri bu konuya daha fazla 
önem vermiştir. Mezuniyet 
sonrası akademik gelişmeler 
teşvik edilmiş ve üniversite 
öğretim üyeliği bir meslek 
olarak kurumsallaşmıştır. 
Bu gelişmelere bağlı olarak 
üniversite yönetimlerinde 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek
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  Avrupa Üniver-
siteler Birliği Kurumsal 
Değerlendirme Programı 
(EUA-IEP) Tarafından 
Hazırlanan ve TÜSİAD 
Tarafından Ekim 2008’de 
Yayınlanan “Türkiye’de 
Yükseköğretim: Eğilimler, 
Sorunlar ve Fırsatlar” 
Raporu’nun Güneydoğu Ana 
dolu Bölgesi’nde Tanıtım 
Toplantısı Üniversitemiz 
Ömer Asım Aksoy Konferans 
Salonunda yapıldı.
 “Ülkemizin siyasi, 
ekonomik sosyal ve kültürel 
değişimin ve sosyal yaşamda 
çağdaşlaşmanın temeli olması 
nedeniyle eğitim reformu-
nun taşıdığı önem hepimizin 
malumudur.” diyen TÜSİAD 
Eğitim Çalışma Grubu Üyesi 
Dr. Necdet Kenar, bu anlaşıyla 
TÜSİAD, yüksek öğretimle 
ilgili daha önce yaptığı 
çalışmaların devamı olarak 
Avrupa Üniversiteler Birliği 
kurumsal değerlendirme 
programına, “Türkiye’de 
Yükseköğretim: Eğilimler, 
Sorunlar ve Fırsatlar” başlıklı 
bir rapor hazırlattığını söyle-
di. 
 Kenar, “Rapor, 
Cumhurbaşkanımız ve YÖK 
Başkanının katılımlarıyla, 

Ülkelerinde önemli gündem 
maddelerinden birisidir di-
yen Kenar, “Avrupa Üni-
versiteler Birliği Kurumsal 
Değerlendirme Programı, hem 
Avrupa’daki üniversiteleri hem 
de ülkelerin üniversite sistem-
lerini değerlendirmektedir. 
İrlanda ve Portekiz, başta Avru-
pa Üniversiteler Birliği olmak 
üzere birkaç bağımsız kuruluşa 
değerlendirme yaptırmıştır. 
Bu raporların ardından bu ül-
keler üniversite sistemlerinde 
yeni düzenlemeleri hayata 
geçirmişlerdir. Türk üniver-
siteleri de kendi girişimleri ile 
bu değerlendirme sürecine dahi 
olmuşlardır. ‘Türkiye’deki 
Yükseköğretim: Eğilimler, So-
runlar ve Fırsatlar’ başlıklı rapor 
1998 – 2007 yılları arasında 
Avrupa Üniversiteler Birliği 
tarafından değerlendirilen 17 
Türk üniversitesinin inceleme 
raporlarını analiz etmektedir. 
Raporun hazırlık sürecinde 17 

üniversitenin temsilcileriyle 
toplantılar gerçekleştirilmiş 
ve ortaya çıkan rapor güçlü 
ve zayıf noktaları analiz 
edip, öneriler sunarak, 
yükseköğretim sistemim-
izin Avrupa bağlamında 
gelişimini desteklemeyi 
amaçlamaktadır.” ifadesinde 
bulundu. 
 T ü r k i y e ’ d e 
Yükseköğretim sisteminin 
yeniden yapılandırılmasının 
uzun yıllardır tartışıldığını 
söyleyen Kenar, “Gerek 
yükseköğretim camiası için-
den hazırlanan raporlar ge                                                                              
rekse TÜSİAD gibi konuy-
la ilgili çeşitli kuruluşların 
hazırlattığı raporlar bu sürece 
katkı sağlamaya çalıştı. 
Sistemin kapsamlı şekilde 
gözden geçirilmesi gerektiği 
konusunda eğitim alanındaki 
karar vericilerde üniver-
sitelerle etkileşimde bulu-
nan paydaşlarda ve kamu-
oyunda ciddi bir farkındalık 
var. Bu farkındalığın re-
formun tasarlanması ve 
hayata geçirilmesi süre-
cine yansıtılması gerekiyor. 
Yükseköğretim kanunumuz 
merkeziyetçi bir anlayışa sa-
hip. Kanun zaman zaman 

“Merkeziyetçi anlayış, okullaşma oranlarını  arttırmaktadır”

değişikliğe uğramış olsa da 
çeyrek asrı aşkın zamandır 
uygulanıyor. Merkeziyetçi 
anlayış, okullaşma oranlarını 
arttırma ve belirli bir asgari 
standart getirmek bakımından 
işlev görmüş olsa da mevcut 
düzenlemeler yükseköğretim 
hayatımızın gelişen di-
namiklerine ayak uydur-
makta zorlanıyor. Dünyada 
yükseköğretimin gelişme 
çizgisine uyum sağlamak 
için çeşitlilik ve esneklik 
iki önemli özellik olarak be-
liriyor. Yükseköğretimde 
çeşitliği vurgulayan 
kurumların yaratıcılığını ve 
kimliklerini ön plana çıkartan 
bir sistemin tasarlanması 
önemli. Bu sistem sorunlara 
ve gelişmelere esnek tepki 
ler verebilen, üniversitele 
rin birbirleriyle rekabet ede-
bilmelerini fırsat tanıyan bir 
ortam sağlayacaktır.” diyerek, 
böyle bir sisteme ulaşmak 
için akademik özgürlükle çok 
yakından ilgili ilkeler olarak, 
“özerklik” ve “hesap vere-
bilirlik” kavramlarının öne 
çıktığını söyledi. 

28 Ekim 2008 tarihin-
de Ankara’da düzenlenen 
bir seminerde kamuoyuna 
sunuldu. Raporun bulgularını 
ülkemizdeki tüm üniversite 
lerle paylaşmak üzere, 7 adet 
bölge toplantısı yapılması 
planlandı. Ege Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, Çanak-
kale 18 Mart Üniversitesi, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi ve 
Erzurum Atatürk Üniversite 
sinde toplantılar düzenlendi. 
Bugün Gaziantep Üniversitesi 
de, yarın ise Erciyes Üniver-
sitesindeki toplantı ile bölge 
toplantı dizisi tamamlanmış 
olacak.” diye konuştu. 
 Y ü k s e k ö ğ r e t i m d e 
yeniden yapılanma Avrupa 

TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Üyesi Dr. Necdet Kenar: 
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Gaziantep’in	Nizip	İlçesinde	Kaymakam	olarak	görev	yapan	ve	Valiler	Kararname	
siyle	Kırıkkale	Valiliği	görevine	atanan	Hakan	Yusuf	Güner,		Üniversitemiz	Rektörü	
Prof.	Dr.	M.	Yavuz	Coşkun’u	makamında	ziyaret	ederek	veda	ziyaretinde	bulundu.

Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner’den
Üniversitemiz Rektörüne Veda Ziyareti

Kilis Valisi Turhan Ayvaz Üniversitemiz
R e k t ö r ü n ü  M a k a m ı n d a  Z i y a r e t  E t t i 

Kilis	Valisi	Turhan	Ayvaz	ve	Emniyet	Müdürü	Kadir	Esir,	Üniversitemiz
Rektörü	Prof.	Dr.	M.	Yavuz	Coşkun’u	makamında	ziyaret	ettiler.
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Ü n i v e r s i t e m i z d e 
“ R u h n e v a z ”  A d l ı

K o n s e r  D ü z e n l e n d i
Hem Türk sanat müziği 
hem de Türk halk müziğinin 
birbirinden güzel eserler-
inden oluşan “Bir fırtına 
tuttu bizi”, “Uzun ince bir 
yoldayım”, “Beyoğlu’nda 
gezersin”, “bin cefalar etsen 
almam üstüme” gibi zengin 
bir repertuardan oluşan 
konser dinleyenleri adeta 
mest etti. Tango, horon, se-
mah, semazen, zeybek gibi 
dansların yanı sıra Azeri bir 
solo eser olan “Çal çal” gece 
ye ayrı bir renk kattı.

“Gönül Köprüsü Projesi”
Gönülleri Birleştirdi

beğendiklerini belirten Okur, 
Kayseri ile Gaziantep’in 
şehirleşme ve şehir planı 
açısından pek çok ortak noktası 
olduğunu ifade etti. Her iki 
şehrin de Türkiye ekonomisine 
çok sayıda katkısı olduğunu 
vurgulayan Okur, öğrencilerin 
Gaziantep’in yemeklerini ve 
baklavasını çok beğendiklerini 
kaydetti.
 Gaziantep’i ziyaret eden 
öğrenciler, Üniversitemizin 
yanı sıra gezi boyunca Ga-
ziantep Arkeoloji Müzesi, 
Cam Müzesi, Savaş Müzesi, 
Hayvanat Bahçesi, Şahinbey 
Anıtı, Kilis’teki tarihi - turistik 
mekânlar gibi yerleri görme 
imkânı bulacak.

 “Gönül Köprüsü Proje-
si” kapsamında Kayseri’den 
Gaziantep’e gelen 120 
ilköğretim ve lise öğrencisi 
Üniversitemizi ziyaret etti.
 Aynı topraklar üzerinde 
yaşayan kişilerin birbirleriyle 
bütünlük sağlaması gerektiğini 
söyleyen Kayseri Grubu 
Kafile Başkanı Celil Okur, 
“Gönül Köprüsü Projesi, fiziki 
birlikteliği sağlamak açısından 
kültürlerimizi, şehirlerimizi 
tanıyarak, birbirimizle daha 
yakın olma anlamında Milli 
Eğitim Bakanlığının önemli 
bir projesi. Bizlere bu proje 
aracılığıyla gönül pencereleri-
ni açan herkese çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 
Öğrencilerin Gaziantep’i ve 
Gaziantep Üniversitesini çok 

 Gaziantep Üniver 
sitesi Atatürk Kültür Merke 
zinde, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü bünyesinde faa-
liyet gösteren Türk Müziği 
Topluluğu tarafından, 
“Ruhnevaz” adlı konser 
gerçekleştirildi.
 Ü n i v e r s i t e m i z 
Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı Öğr. Gör. M. 
Emin Beyazçiçek’in Genel 
Sanat Yönetmenliği, Öğr. 
Gör. Adil Çete’nin ise Genel 
Sanat Yönetmeni Yardımcısı 
görevini üstlendiği konser 
konuklara güzel dakikalar 
yaşattı.
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	 Gaziantep	 Üniversitesi	
Atatürk	 Kültür	 Merkezinde,	
Kamu	 İhale	 Kurumu	 Düzen-
leme	 Dairesi	 Başkanlığı	 tara-
fından	 Gaziantep,	 Şanlıurfa,	
Hatay,	Kahramanmaraş,	Adı-
yaman	ve	Kilis	illerinde	görev	
yapan	 kamu	 kurum	 ve	 kuru-
luşlarına	 yönelik	 “Kamu	 İha-
le	 Kanunu”ndaki	 değişiklerle	
ilgili	 bilgilendirme	 toplantısı	
gerçekleştirildi.
	 Uygulama	 Yönetmelik	
Değişiklikleri	Ortak	Hükümle-

ri,	Hizmet	Alım	İhaleleri	Uygu-
lama	Yönetmelik	Değişiklikleri,	
Mal	 Alım	 İhaleleri	 Uygulama	
Yönetmelik	 Değişiklikleri,	 Ya-
pım	 İşleri	 İhaleleri	 Uygulama	
Yönetmelik	 Değişiklikleri	 ko-
nularında	 bilgilerin	 verildiği	
toplantıya	 Üniversitemiz	 Ge-
nel	 Sekreteri	 Ercan	 Eroğlu	 ve	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarında	
görevli	çok	sayıda	kişi	katıldı.	
	 Toplantının	açılış	konuş-
masını	 yapan	 Üniversitemiz	
Genel	 Sekreteri	Ercan	Eroğlu,	
“4734	 sayılı	 kamu	 ihale	 kanu-
nu	 ve	 4735	 sayılı	 kamu	 ihale	
sözleşmeleri	 ile	 ilgili	 bütünlü-
ğümüz	 bulunmadığı	 gibi	 yö-
netmeliğimiz	ya	da	kanunumuz	
bulunmadığı	 için	 dışa	 bağım-
lılıktan	 dolayı	 devamlı	 enteg-
rasyon	 dediğimiz	 olayı	 sürekli	
bizlere	 yansıtmaya	 çalışan	 bü-

Üniversitemizde “Kamu İhale Kanunu”ndaki
değişiklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

yüklerimiz,	maalesef	kamu	iha-
le	kanunu	ile	ilgili	değişiklikleri	
de	birliktelik	sağlamak	amacıy-
la	 bizlere	 devamlı	 anlatıyorlar.	
İleride	 belki	 yine	 değişiklikler	
olacak	 ama	 biz	 kamu	 görevlisi	
olarak	yaptığımız	işlerin	sağlam	
olması	 ve	 taşıdığımız	 sorumlu-
luğu	yerine	getirmemiz	amacıy-
la	bu	değişikliklerdeki	eksiklik-
lerimizi	 her	 zaman	 gidermeye	
mecburuz.	Bu	nedenle	de	kamu	
ihale	 kurumundan	 gelen	 teklif	
üzerine	 bu	 eksikliklerin	 bizlere	
anlatılması	 önerisini	 seve	 seve	
kabul	ettik.	İnşallah	diğer	iller-
den	 de	 gelenlere	 bu	 seminerin	
yararlı	 olacağı	 umuduyla	 hepi-
nize	 başarılar	 diliyorum.”	 şek-
linde	konuştu.		
	 4734	 ve	 4735	 sayılı	 ka-

nunla	 ilgili	 değişiklikler	 hak-
kında	 bilgi	 veren	 Kamu	 İhale	
Kurumu	 Düzenleme	 Dairesi	
Başkanlığı	Grup	Başkanı	Ayhan	
Akyazı,	 “Sistem	 değişiyor.	 Biz	
de	 takip	 etmekte	 zorlanıyoruz.	
Tam	 mevzuat	 oturuyor,	 belirli	
bir	 uygulamaya	 geçiyoruz,	 an-
cak	ondan	 sonra	bir	bakıyoruz	
ki	kamu	ihale	kurumu	yeni	bir	
yönetmeliği	mevzuat	olarak	tek-
rar	 önümüze	 getiriyor.	Yapılan	
değişiklikler	 genelde	 kanunun	
uygulanmasında	karşılaşılan	bir	
takım	problemlere	çözüm	getir-
mek	 amacıyla	 bazı	 iyileştirme-

ler	 veya	 kanun	 kapsamındaki	
idarelerin	birtakım	mal,	hizmet	
ve	 yapım	 işlerinde	 kanun	 kap-
samında	alınmasından	doğan	sı-
kıntıların	 giderilmesi	 amacıyla	
bazı	istisnalar	getirilmesi	şekliy-
le	 olmuştur.”	 ifadesinde	 bulun-
du.
	 Kamu	İhale	Kurumu	Dü-
zenleme	Dairesi	Başkanlığı	Grup	
Başkanı	 Bülent	 Büber,	 “Kamu	
ihale	kanununa	göre	sağlık	ku-
ruluşlarının	birbirlerine	iadesiz	
alımları	var.	Buna	ilişkin	yönet-
melik	yayınlandı.	Bu	yönetmeli-
ğe	göre	birbirlerine	iadesiz	alım	
yapılabilir.	Mal	alımlarında	ya-
pılan	 değişiklikteki	 en	 önemli	
şey,	 özel	 imalat	 gerektiren	mal	
alımı	 diye	 bir	 kavram	 olması.	
Kömür	 alımını	 bile	 özel	 imalat	
gerektiren	 mal	 olarak	 gösteri-
yorlar.	Özel	imalat	hazır	olarak	
alınıp	 satılmayan	 bizim	 talebi-
miz	üzerine	üretilen	alımlardır.	
Yani	 kömür	 alımı	 özel	 imalat	
gerektiren	 mal	 alımı	 değildir.”	
diye	konuştu.	


