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“40. Gurur Yılını” kutlayan
Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) ile buluşan
Başbakan Sayın
Recep Tayyip
Erdoğan’a
“Fahri Doktora”
ünvanı verildi

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN
“Gaziantep Üniversitesi bu coğrafya için, bu çalkantılı bölge
için bilimin, kardeşliğin, refahın adeta somut timsalidir”

G

aziantep
Üniversitesi’nin
(GAÜN) “40. Yıl” etkinliklerinin başlangıcı münasebetiyle
düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “Fahri Doktora” ünvanı verildi. Tören sonunda GAÜN’de
yapımı tamamlanan binaların toplu
açılışı gerçekleştirildi.
GAÜN Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gaziantep
Valisi Erdal Ata, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, İbrahim
Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Sarı, Ali
Şahin ve Şamil Tayyar, Büyükşehir

Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey,
Rektör Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun,
Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Türkay
Dereli, Prof. Dr. Fahrettin Göğüş,
Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Danışmanları; Prof. Dr. Cahit Bağcı, Prof. Dr.
Avni Gökalp, Prof. Dr. Mehmet Yaşar
Gündoğdu, Prof. Dr. Mehmet Koruk
ve Doç. Dr. Murat Ağarı, senato üyeleri ile çok sayıda protokol mensubu
ile öğretim elemanı ve öğrenciler
katıldı.
Törenin başlangıcında, uluslararası fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral tarafından yönetilen ve tüm dünyanın haberdar
edilebilmesi için GAÜN Göç Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlatılan; Gaziantep’teki sığınma kamplarında barınmakta olan Suriyeli kadın
ve çocukların yaşadıklarının anlatıldığı belgesel filmin kısa gösteriminden sonra, GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) öğretim
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elemanları tarafından muhteşem
bir müzik dinletisi verildi. Ayrıca,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
özgeçmişi ve “bilim ve teknolojiye”
bakışı kısa bir film ile ekrana yansıtıldı.
Konuşmasına; “Gaziantep
Üniversitesi’nin Rektörüne ve üniversite yönetimine, şahsıma tevdi ettikleri bu fahri doktora ünvanından dolayı teşekkür ediyorum.
Üniversitemize resmi olarak kazandırdığımız binaların Üniversitemize, öğrencilerimize ve Gaziantep’e
hayırlı olmasını Allah’tan temenni
ediyorum. Değerli Rektörümüzün
sunumunda da izlediğimiz gibi açı-
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lacak olanları da burada izlediğimde
ayrıca gururlandım” şeklinde başlayan Başbakan Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, üniversite yönetiminin
burada parayı ve finansı gerçekten
iyi yönettiğine işaret ederek; “bu
yönetim sayesinde de bir devlet
üniversitesi olarak şuanda 30 bin
öğrenciye sahip Gaziantep Üniversitesi gerek mevcut fiziki imkânlarıyla gerekse geleceğe yönelik kısa bir
zaman süreci içerisinde bitirilecek
fiziki mekânlarla çok daha güçlü bir
üniversite haline gelecektir” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi’ni
tamamladık. 9 bin 700 metre kare
kapalı alana sahip bu güzel fakülteyi
bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Biyoloji Bölümü ek binası aynı
şekilde tamamlandı. İçerisinde bir
basketbol, voleybol sahası, yüzme
havuzu olan diğer spor imkânlarını
da ihtiva eden çok amaçlı bir spor
kompleksini de yine bugün Üniversitemize kazandırıyoruz. 4 bin 450
metrekare kapalı alana sahip yeni
Merkezi Yemekhane binasını, Kültür ve Kongre Merkezini, Oğuzeli
ve Araban Meslek Yüksekokullarını,
diğer amfi, atölye binalarını da yine
bu törenle hizmete açıyoruz. Gaziantep Üniversitemize bu açılış töreniyle 13 kalemde toplam 70 milyon

liralık yatırımı kazandırıyoruz. Bu bunlar anne, baba ve hocalardır”
yatırımların üniversitemize ve öğ- diyerek öğretim üyelerinin gönlünü
rencilerimize hayırlı olmasını diliyo- de fethetti.
rum” şeklinde konuştu.
“Üniversitelerimizi
bilimBüyük ilgi uyandıran, zaman le, sanayiyle, uluslararası ilişkilerle
zaman alkışlarla kesilen ve dikkatle daha yoğun bir şekilde buluşturmadinlenen konuşmasında; Suriye’den nın mücadelesi içindeyiz” şeklinde
sağlığa, ekonomiden politikaya ve konuşmasını sürdüren Başbakan
eğitime kadar birçok konuda çarpıcı Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversiteaçıklamalar yapan Başbakan Recep lerin yapay sorunlardan sıyrılmasını
Tayyip Erdoğan, özellikle; teori ile sağlayıp, asıl işlevlerini yerine gepratiğin buluşturulmasının ve öğ- tirmeleri için yoğun gayret içerisinretimin yanında eğitime önem ve- deyiz. Gaziantep’in bilimde de bir
rilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dış merkez olması için var gücümüzle
politikada başarı için üniversitelere desteğimizi devam ettireceğiz. Gazibüyük görevler düştüğünü belirten antep’te Gaziantep Üniversitesi bu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, coğrafya için, bu çalkantılı bölge için
Akşemseddin ve Fatih Sultan Meh- bilimin, kardeşliğin, refahın adeta
met örneği üzerinden “hayatta eli somut timsalidir” ifadeleri ile koöpülmesi gereken üç kişi vardır; nuşmasını tamamladı.
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toplumla paylaşıp, toplumun ileri
gitmesinde öncü rol oynaması konusunda da bir irade beyan ettik.
Üniversitelerin mutlaka toplumda
etken konumda olması, toplumun
olmazsa olmaz dinamiği olması gerekir” şeklinde konuştu.

Üniversite hakkında karşılaştırmalı istatistikî bilgiler de içeren
görseller eşliğinde açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun,
Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN)
toplumla bütünleşme noktasında
çok önemli işler yaptığını belirterek; “Gaziantep Üniversitesi olarak
biz elbette üniversite anlayışımızı
yalıtılmış, steril, toplumdan ve dünyadan kopuk, katma değer üretmeyen, sadece kendi içerisinde kapalı
bir yer olarak görmüyoruz. Özellikle göreve başladığımız günden bu
yana üniversitenin bir yandan kaliteli insan yetiştirmek görevinin yanı
sıra, bilimsel, çağdaş bilgiyi üretip,

Kendilerine tahsis edilen
üniversite bütçesini planlı ve sorumlu bir anlayışla kullandıklarının
altını çizen ve üniversitenin mali,
akademik ve idari durumu hakkında kesitler sunan Prof. Dr. M. Yavuz
Coşkun, konuşmasında bir yandan
GAÜN’de yapılmış ve yürütülmekte
olan çalışmalar hakkında bilgi verirken, geleceğe yönelik hazırladıkları
Bilim Merkezi (Science Land) vb gibi
büyük ve stratejik projeler için de
destek istedi.
“Bilgiyi raflardan indirmek
zorundayız. Sosyal projeler, estetik,
sanat, her alanda özellikle sanayi
alanında bilgi hayata geçmeli. Teknolojinin farkında olan akademisyenler olarak, bunun farkında olan
bir üniversite olarak hareket etmeye
çalışıyoruz. Bu yüzden sanayiye, bu
yüzden teknolojiye bilgiyi katarak,
inovatif ürünler, yeni ürünler orta-
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ya çıkarmak zorundayız. ‘Üniversite
– Sanayi İşbirliği’ hep altı doldurulamayan cümleler olarak geçti. Biz
artık bunun altını dolduruyoruz.
Üniversite – Sanayi İşbirliği dediğiniz zaman arada kırılmayan bir cam
duvar vardı. Biz bunu kırdık ve kol
kola yürüyoruz. Bu nedenle proje
mantığı içerisinde sektörel eğitimler, toplantılar gerçekleştirdik. Mühendislikte ‘intörn modelini’ hayata
geçirdik. Sizlerin bize olan destekleriyle biz bu güzel Türkiye’ye en güzel
örnekleri sunacağız” diyerek konuşmasını tamamlayan Rektör Prof. Dr.
Coşkun daha sonra Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a “fahri doktora”
ünvanı verilmesine ilişkin “senato
kararını”* okudu. Prof. Dr. Coşkun
daha sonra Başbakan Erdoğan’a fahri doktora ünvanını takdim etti.
Tören sonunda Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar,
milletvekilleri ve tüm protokolün
katılımıyla GAÜN’de yapımı tamamlanan; Diş Hekimliği Fakültesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Yeni Yemekhane, Kapalı Spor Kompleksi ve
Araban Meslek Yüksekokulu binalarının toplu açılışları gerçekleştirildi.
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Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun
18 Aralık 2012 tarih ve 24 sayılı kararı
“Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’na işlerlik kazandırarak ülkemiz için çağdaş ve etkin “bilim” ve “teknoloji” politikaları oluşturmasına önderlik etmesi; milli gelirin artırılması
ve bu milli gelirden Araştırma - Geliştirme çalışmalarına ayrılan payın ‘oransal olarak’ yükseltilmesi hususunda gayret sarf ederek, “katma değerli” ürün ve hizmetler üretmeyi ve
bunları ihraç etmeyi önceleyen Araştırma - Geliştirme ve “teknoloji odaklı” stratejiler üretmesi; “inovasyon”, “girişimcilik”, “teknoloji”, “markalaşma”, “üniversite-sanayi işbirliği”
vb gibi kavramların öneminin altını, sadece “iş dünyası” için çizmekle yetinmeyip, bunların
yaşamın her anında ve alanında fiilen uygulamaya geçirilmesine öncülük etmesi; üniversitelerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine dair çok ciddi katkı yapması; eğitim, bilim ve
teknolojiye dayalı kalkınma politikaları geliştirmesi ve bunların uygulanmasını sağlamış
olması nedenleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “Yönetim ve Organizasyon” alanında Fahri Doktora verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir”
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GAÜN’de “Tarihi Şahsiyetlerin ve
Edebiyat Eserlerinin Sinema ve Dizilere
Aktarımı” Konulu Panel Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun moderatörlüğünde
gerçekleştirilen panele; Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, Ak
Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, Araştırmacı – Yazar
Dr. Yusuf Kaplan, Araştırmacı – Yazar Dr. Enver Gülşen konuşmacı olarak katıldı.
– Yazar Dr. Enver Gülşen konuşmacı
olarak katıldı.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Tarihi Şahsiyetlerin ve Edebiyat Eserlerinin
Sinema ve Dizilere Aktarımı” konulu
panel düzenlendi.

Prof. Dr. Coşkun, “Sanatta
özgürlük kuralı vardır. Etkiyi yaratabilmek, seyirciyi filmin içine alabilmek, onu kuşatabilmek için orada
yaratıcılığınızı, farkınızı ortaya koyacak şeyler yapmanız gerekir. Bu nedenle gerçekten sapmalar olabilir.
Özgürlük olmazsa bu belgesel olur.
Önemli olan kaliteli iş yapıp içersine
kaliteyi koymak gerekir” şeklinde
konuştu.

Üniversitelerin
bilimin,
kültürün yuvası olması gerektiğini belirten Gaziantep Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun,
“Üniversiteler geleceğe kalıcı değerler üretmenin, ışık tutmanın, referans olmanın, çok önemli mihenk
taşlarıdır. Bu nedenle sadece bilimsel açıdan değil, sosyolojik, kültürel,
sanat, düşünce hayatına gerçekten
“Tarih bir yandan yaşanırönemli şeyler söylemesi gereken ken diğer taraftan da tarih üzerine
yerlerdir. Üniversiteler sadece eği- bina edilen edebiyat ve sanat var”
tim veren yüksek liseler değildir” şeklinde konuşan Türkiye Yazarlar
diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun moderatörlüğünde
gerçekleştirilen
panele; Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı
Başkanı Mehmet Doğan, Ak Parti
Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Edibe Sözen, Araştırmacı –
Yazar Dr. Yusuf Kaplan, Araştırmacı
5
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aslında düşünce üretememekten,
birinci sınıf sanat yapamamaktan
doğan bir sorun, bir tıkanma halidir.
Kültür çağı aslında kültürün bittiği
yerdir. Bu çağ bizim algılama biçimimizi ters düz etmiştir” ifadesinde
bulundu.

Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, “Tarihimize baktığımız zaman
eski halk hikâyelerinin bu topraklarda aşağı yukarı 13 – 14’üncü yüzyıllarda ortaya çıkmış olan battal nameleri, Hz. Ali’nin kitaplarını, halk
hikayelerini hatırlarsak bu metinler
özellikle Hz. Ali’nin cenkler ile ilgili
metinleri bizde harf inkılabından
sonra yayınlanan kitaplar arasındadır. Demek ki halkın ihtiyaç duyduğu eserler en önce yayınlanmıştır”
ifadesinde bulundu.
Bir kitabın filme başarılı bir
şekilde uyarlanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Ak Parti Merkez
Karar Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Edibe Sözen, “Başarılı bir uyarlama
aynı zamanda romana, yazara olan
saygıdır. Yönetmenle yazar arasında
romanın yazarını yansıtan bir ilişki
var. Bu ilişki yönetmenle yazar arasında kuruluyor ama aynı zamanda
sayfa sayfa okunan roman ile perde perde izlenen film arasında da
bir ilişki var. Bu nedenle formatları
birbirine aktarırken birtakım teknik
işler yapmak, teknik işleri yaparken
de bilgi dağarcığından geçip sorumluluk almak ve yazılı metni aynen
geçirmek gerekiyor” diye konuştu.
“Tarih bilincini yitiren toplumlar tarihe gömülmekten kurtulamazlar” şeklinde konuşan Araştırmacı – Yazar Dr. Yusuf Kaplan,
“Yaşadığımız süreç, içinden geçtiğimiz çağ kültür çağıdır. Kültür çağı

Araştırmacı – Yazar Dr. Enver Gülşen, “Bir edebiyat eseri filme
çevrildiğinde olaya sadakat, yapıya
sadakat filmi film yapmaz. Edebiyat
eserlerinin sınırları içersinde kalan
paralellik hem filmi bozuyor, hem
de edebiyatı bozuyor” şeklinde konuştu.
Panelin açılışında konuşan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Afrika’da yaşayan yüzde iki buçuk Müslüman Osmanlı sevgilisi. Afrika’ya
gittiğimde bizim Fatih’imiz, bizim
Yavuz’umuz, bizim Kanuni’miz bizim tarihi değerlerimiz bizden çok
onları ilgilendirdiğini gördüm. Çünkü oradaki Müslümanların tarihinde bir Sultanahmet, bir Süleymaniye yok” ifadesinde bulundu.
Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet
Metin Ziyrek, dünya medeniyet
tarihinde aktif rol oynayan, birçok
medeniyetle bir arada yaşama ve
onlara liderlik kabiliyeti göstermiş,
sayısız edebiyat eseri bırakmış bir
ecdadın torunları olduğumuzu söyledi.
Panelin sonunda Gaziantep
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.
Yavuz Coşkun tarafından Türkiye
Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, Ak Parti Merkez Karar
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe
Sözen, Araştırmacı – Yazar Dr. Yusuf
Kaplan ve Araştırmacı – Yazar Dr. Enver Gülşen’e hediye takdim edildi.
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Düzenlenen kokteylin sonrasında Şairler Ahmet Şahin, Muammer Karadeniz, Turan Gündüz,
Sinan Karakaş tarafından şiir dinletisi düzenlenirken, dinleti sonrasında
ödül töreni gerçekleştirildi.
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GAÜN’de “Dönem Sonu Türk Halk
Müziği Konseri” Gerçekleştirildi

G

aziantep Üniversitesi Kültür
Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Müzik Topluluğuna üye öğrenciler tarafından
“Dönem Sonu Türk Halk Müziği Konseri” gerçekleştirildi.
GAÜN Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere; Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Gündoğdu, Genel Sekreter Ercan Eroğlu,
çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci katıldı.

Ersin Yıldırımer şefliğinde
gerçekleştirilen konserde, farklı yörelere ait eserler seslendirildi. “Hey
Onbeşli, Gönül Gurbet Ele Varma,
Dam Başında Oturur, Nayino, Ay
Saçı Burma” gibi birbirinden güzel eserler dinleyenlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.
Hareketli eserlerle gönüllerince eğlenen öğrenciler halay çekerek unutulmaz bir gece yaşadılar.
Konserin sonunda Şef Ersin
Yıldırımer’e çiçek takdim eden Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu güzel
konsere katılımınız için sizlere, bize
bu güzel geceyi yaşattıkları için Üniversitemizin nadide öğrencilerine
çok teşekkür ediyorum. Buradan
bir söz almak istiyorum. Bu konserlerden, gelecek dönem başında
ve sonunda bir kez daha istiyoruz.
Başarılarınızın devamını diliyorum”
şeklinde konuştu.
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GAÜN’de “2012-2013 Güz Dönemi Mezuniyet
Proje Sergisi” Gerçekleştirildi
Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri
tarafından düzenlenen “2012-2013 Güz
Dönemi Mezuniyet Proje Sergisi”
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
amfisinde gerçekleştirildi.
Sergide hem projeleri açıklayan posterler sergilenirken, hem
de öğrenciler projelerini çalışırken
gösterme imkanı buldu.
Proje sergisini gezen sanayici ve mühendislerden oluşan jüri,
projeleri değerlendirerek en başarılı üç projeyi seçti. Üçüncülük ödülünü, “A Wearable Multisensor Device
aziantep Üniversitesi Elekt- for Vital Signals” projesiyle İbrahim
rik-Elektronik Mühendisliği Çelebi, Kazım Demir ve Tahsin ÖzBölümü öğrencileri tarafın- den, ikinci proje Adamu Abdullahi,
dan düzenlenen “2012-2013 Güz
Dönemi Mezuniyet Proje Sergisi”
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Bölümü amfisinde gerçekleştirildi.

G

Serginin açılışında konuşan
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Celal Koraşlı, serginin dönem
sonunda, “EEE 499 Graduation Project” dersi kapsamında altıncı kez
gerçekleştirildiğini söyledi.
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Hüseyin Kılıç ve Turgut Koç tarafından gerçekleştirilen “Conventional
Continuous Time Control of a Magnetic Levitation System” olurken,
birincilik ödülünü ise, “Design and
Implementation of PLC-controlled
Pneumatic Arm for Material Handling” adlı projeyle Yunus Çetin, Semih Yavuzkılıç ve Tayfun Çelik aldı.
Proje sergisi, kokteyl ve ilk
üç sırayı alan proje sahiplerine plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.
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“Nakış”
Adlı Serginin
Açılış Töreni

Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezinde,
07 – 25 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sevim Muratlı’nın
Eski Türk Sanatlarından “Nakış” adlı sergisinin açılış töreni düzenlendi.
Açılış törenine; 5.Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş, Gaziantep
Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç.
Dr. Murat Ağarı, Emekli Korgeneral
Dursun Bak, çok sayıda akademik
ve idari personel ile öğrenci katıldı.
Serginin açılışında konuşan
Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Ağarı, “Bir
acının üzerine bütün bu güzellikler
yapılmış. Geleneksel Türk El Sanatları modern dünyada unutulmaya yüz tutan bir yerde. Nakışta bu
sanatlardan bir tanesi. Sevim Muratlı Hanımefendiye böylesi ince
bir duygu, ince bir ruh, hassasiyet
gerektiren alanda sergilemiş olduğu performanstan dolayı özellikle
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M.
Yavuz Coşkun adına teşekkür etmek
istiyorum” ifadesinde bulundu.

kışları ortaya çıkarmak için çok fazla
zaman harcadım. Gerçekten bazılarında emek çok yoğun. Bunları yaptıktan sonra bir amaç için yapmaya
karar verdim. Eski usul gelin çeyizi
ve damat çeyizi hazırladım. Maraş
Türkiye’yi köy köy, kasaba işi, Antep işi, Bartın işi gibi Türkikasaba dolaştıktan sonra bu eserle- ye’nin birçok yöresine ait nakışlar
ri ortaya çıkardığını belirten Murat- bu sergide yer alıyor. Bana bu imlı, “Buradaki her örtünün üzerindeki kânı veren Gaziantep Üniversitesi
teknik farklı. Hata kabul etmeyen, Rektörlüğüne çok teşekkür ediyogeri dönüşü olmayan bir iş. Bu na- rum” şeklinde konuştu.
Sergide 100’ün üzerinde
eser olduğunu belirten Sevim Muratlı, serginin özgün ve kendi kültürümüze ait eserlerden oluştuğunu
söyledi.
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Nizip’te
“Antep Harbi”
Konulu Konferans
Gazi şehrimizin düşman
işgalinden kurtuluşunun 91.
yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Nizip Eğitim Fakültesi, Nizip Meslek Yüksekokulu
akademik, idari personeli ile
öğrencilerine yönelik GAÜN
Nizip Yerleşkesinde Dr. Samet
Bayrak tarafından “Antep Harbi” konulu konferans düzenlendi.
Fransız ordusunun bu
şehri almak için 11 ay bütün
gücü ile saldırdığını belirten
Dr. Bayrak, “Antep Savunması,
bu eşsiz kahramanlığı ile hem
kendini kurtardı, hem de Güneydoğu Anadolu’yu düşman
işgalinden kurtarmakla kalmadı, Batı Anadolu’da cereyan
eden Sakarya ve Dumlupınar
Savaşlarına da umut ışığı oldu”
ifadesinde bulundu.

Antep Harbi unutulmamalı, bilinip bellenmeli, kuşaklar birbirine aktarıp belleklerde canlı
tutulmalı. Günümüz olayları ile
birlikte değerlendirip yol göstericimiz olmalıdır” şeklinde
konuştu.
“Bize bugünleri armağan eden geçmişlerimize sonsuza dek minnet ve şükran
borçluyuz” diye konuşan Dr.
Bayrak, “Bu borcu unutanlar
hem nankör, hem de dünü,
bugünü ve yarını göremeyen
manevi körlerdir. Hiç kimse bu
borcu unutamaz. Çünkü vatan
borcudur, namus borcudur,
vicdan borcudur. Ne zaman
aşımına uğrar, ne ödenir, ne
biter, sonsuza dek sürer. Bu

Dr. Bayrak, “Kurtuluş ve
gaziliğe giden yolda koca bir
tarih kitabını dolduracak kadar
acı, hüzün veren ancak şeref,
gurur ve onur destanımızdır.
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nedenledir ki 25 Aralık Kurtuluş, 8 Şubat Gazilik günleri bizi
her zaman vicdan muhasebesine sevk eder” ifadesinde bulundu.
Dr. Bayrak, “İşte amansız ve çetin mücadele sonunda
hak ettiğimiz gazilik unvanının
onurunu, gururunu yaşamak
ve yaşatmak, ecdadımıza yakışır bir şekilde sürdürmek gerekir. Nesilden nesle aktararak
anlatmak hem hakkımız, hem
de ödevimiz ve görevimizdir”
diye konuştu.
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili o yıllarda çekilmiş olan video gösterimi sonrasında, Dr. Samet
Bayrak’a Nizip Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özaslan tarafından plaket takdim
edildi.

Yıl : 4 Sayı : 71

Nizip Kaymakamından Nizip
Eğitim Fakültesine Ziyaret

Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz,
Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesini ziyaret etti.

Z

iyarette, Nizip Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Özaslan ve
öğretim üyeleri ile görüşen Karadeniz, Gaziantep Üniversitesi Nizip Yerleşkesinin son
durumu hakkında bilgi aldı. Yerleşkenin çevre düzenlemesi ve
Nizip Eğitim Fakültesi binasının

inşaatını gezen Karadeniz, Nizip
Kaymakamlığı ve Nizip Eğitim
Fakültesi tarafından hazırlanan
bir proje kapsamında Suriyeli
mültecilere verilen Türkçe dersine katıldı.

Türkçe yazma ve konuşmaları karşısında kısa zamanda kat
edilen yolun önemli olduğunu
belirterek başta Üniversitemiz
Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Özaslan’a ve
emeği geçen öğretim üyelerine
Öğrencilerle
sohbet teşekkür etti.
eden Karadeniz, öğrencilerin
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Gaziantep Üniversitesi
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu,
Oğuzeli Belediyesi, Gaziantep
İtfaiyesi Eğitim ve Denetim
Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü “EVİNİZDEKİ GÖRÜNMEZ
KATİLE DİKKAT” projesi ile
soba zehirlenmeleri hakkında
Oğuzeli halkı bilinçlendirildi.

sobayla ısınıyor olması bu bilinçlendirmenin gerekliliğini
ortaya koymuştur. Bu projede
desteklerini esirgemeyen Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Necip
Fazıl Yılmaz’a, Oğuzeli Belediye
Başkanı Bekir Öztekin’e, Gazi-

Proje yürütücüsü Öğr.
Gör. Celal Bal “Havaların soğumasıyla birlikte soba zehirlenmelerinin kendini göstermeye başlaması ve Oğuzeli’nde
birçok ev ve işyerinin halen
12

antep Büyükşehir Belediyesi
İtfaiyesi Eğitim ve Denetim
Şube Müdürü Sayın Mustafa Koldar’ a teşekkür ederiz”
açıklamasında bulundu.
Bu doğrultuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Oğuzeli Belediye Başkanlığının
koordineli biçimde hazırladığı broşürler, Oğuzeli Meslek
Yüksekokulu İtfaiye Programcılığı öğrencileri tarafından
Oğuzeli halkına dağıtıldı.
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Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğüne
bağlı faaliyetlerini sürdüren öğrenci toplulukları
tarafından “Sende Bir Ağaç Dik” temalı ağaç dikme
etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Valiliği tarafından Üniversitemize tahsis edilen Burç Kasabası yakınlarındaki
ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen etkinliğe Üniversitemiz
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yaşar
Gündoğdu, çeşitli fakülte ve yüksekokullardan öğretim elemanları ve Kültür Müdürlüğüne bağlı
faaliyetlerini sürdüren öğrenci
topluluklarına üye çok sayıda öğrenci katıldı.

müzün önemli bir parçası olmasına rağmen ağaç dikme ve koruma bilinci açısından hala çok
gerideyiz. Ağaç dikme ve koruma
bilincinin gençlerimize aşılanması
açısından bu tür etkinlikler büyük
öneme sahip” şeklinde konuştu.

Davul zurna eşliğinde halay çekerek başlanan ağaç dikme etkinliğinde konuşan GAÜN
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yaşar
Gündoğdu “Ağaç bizim kültürü13
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Gaziantep Ünivers n Gaziantep Üniversitesi Doğa ve
k
şlaya
faaliyetlerine ba luluğu Dağcılık Takımı (GÜDAT) ço
Top
Milli
Macera Sporları in katılımıyla Niğde – Aladağlar i.
sayıda öğrencin mel Eğitim Kampı” gerçekleştird
Parkında “Kış Te
Gaziantep
Üniversitesi
Dağcılık Topluluğu adı altında faaliyetlerine başlayan Gaziantep Üniversitesi Doğa ve Macera Sporları
Topluluğu Dağcılık Takımı (GÜDAT)
çok sayıda öğrencinin katılımıyla
Niğde – Aladağlar Milli Parkında
“Kış Temel Eğitim Kampı” gerçekleştirdi.
Hafta sonları topluluk odasında temel dağcılık eğitimi verdiklerini belirten GÜDAT Ekip Lideri
Lezgin Doğan, bu eğitimleri Gaziantep’in Araban ilçesinde ve Türkiye’nin hemen tüm dağlarında pratiğe dönüştürdüklerini belirtti.
Türkiye’de dağcılık sporunun hızlı bir gelişim gösterdiğini
söyleyen Doğan, topluluğun gerek

kullanılan teknikler gerekse malzemeler açısından teknolojik anlamda
dünya standartlarında olduğunu
söyledi.
Topluluk bünyesinde verilen
teorik eğitimlerin pratikte de uygulanması için Yaz Temel, Kış Temel,
Yaz Gelişim, İleri Kaya ve Arama
Kurtarma eğitimleri verildiğini belirten Doğan, “Dağcılık sporu birçok
kişi tarafından son derece tehlikeli
bir spor olarak görülüyor. GÜDAT
üyesi olan öğrenciler, Türkiye’de
dağcılığın 50 yıllık geçmişine bakıldığı zaman kazaların oldukça az
olduğu iddiasındalar. Ülkemizde 50
bin civarında kişinin bu sporu aktif olarak yaptığı düşünüldüğünde
dağcılık sporunun sanıldığı kadar
14

tehlikeli olmadığı görülüyor. Dağcılıkta kullanılan malzemelerin tamamen güvenliğini sağlamak adına
kullanıldığını unutmamak gerekir”
diyerek, toplulukları tarafından gerçekleştirilen 400’ün üzerindeki faaliyette hiçbir kazanın yaşanmamasının bunun açık bir örneği olduğunu
belirtti.
Doğan, verilen eğitimlerin
güncellenmesi bilgilerin tazelenmesi ve belgeli eğitmen statüsüne geçilmesi için Türkiye Dağcılık
Federasyonu ile eğitim çalışmaları
gerçekleştirildiğini söyleyerek, federasyonun her yıl açtığı eğitim
kurslarına ise topluluk adına düzenli olarak sporcu gönderildiğini
ifade etti.

