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BAŞARILARIN ADRESİ,
ULUSLARARASI PROAKTİF ÜNİVERSİTE

Prof. Dr. Ali Gür
Gaziantep
Üniversitesi Rektörü

Sevgili GAÜNDEM Okurları;

Zaman çok hızlı akıp gidiyor. 4 yıl na-
sıl da çabuk geçip gitmiş. 4 yıl önce 
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri 
ile atandığım rektörlük görevimi dev-
raldıktan sonra üniversitenin gelişi-
mi ve kurumsallaşması için çalışma 
arkadaşlarım ile birlikte gece gündüz 
demeden çalıştığımız için zamanın 
nasıl geçtiğini fark etmedik. Bizim üni-
versiteye yaptığımız en önemli katkı, 
üniversiteyi kişilerden bağımsız ku-
rumsallaşmış bir yapıya kavuşturmuş 
olmamızdır.
Türkiye’nin Türkçe, İngilizce ve Arapça 
olmak üzere 3 dilde eğitim yapan tek 
üniversitesi olarak bu misyonumuzu 

devam ettiriyoruz.  Türkiye’nin ilk ve 
tek Göç Enstitüsü üniversitemize kur-
duk. Ülkemizin yurtdışında açılan ilk 
yükseköğretim kampüsleri başta Ce-
rablus Meslek Yüksekokulu olmak üze-
re Afrin Eğitim Fakültesini, Azez İslami 
İlimler Fakültesini ve Elbab İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesini üniversi-
temize bağlı olarak kurduk ve Suriye 
tarafında 750 öğrenciye aktif eğitim 
veriyoruz. Fakülte sayımız 16 dan 20 
ye çıktı. Çok sayıda yeni bölümler ve 
lisansüstü programlar açtık. 
Mühendislik ve Tıp alanında ülkemiz-
de öne çıkmış üniversitemizi, akade-
mik kadroyu zenginleştirerek yeni 
açtığımız lisansüstü programlarla 
Eğitim ve Sosyal Bilimlerde de öne çı-

karmayı başardık. Böylece üniversite-
miz çok farklı alanlarda öğretim üyesi 
yetiştiren bir kimlik ve kalite kazan-
mış oldu. Uluslararasılaşmaya büyük 
önem vererek 107 ülkeden 800’ü lisan-
süstü olmak üzere 4200  öğrenciye ev 
sahipliği yapmaktayız. Son yıllarda 
yaptığımız kaliteli çalışmalarla daha 
önce yer alamadığımız Uluslararası 
Üniversite Sıralama Endekslerinde ilk 
1000 içerisinde yerimizi aldık. Bu ulus-
lararası sıralamalarda ülkemizde yer 
alan üniversiteler içerisinde genellikle 
ilk 14 de yer almaktayız. Bizim hedefi-
miz, Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 700 
üniversite içerisinde yer almaktır. 
Öğrenci tercihlerinde üniversitelerin 
bölümlerinin bağımsız kuruluşlar ta-
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rafından akredite olup olmadığı önem 
arz etmekte ve tercih kılavuzunda bu 
durum belirtilmektedir. Daha önce 
akredite bölümümüz bulunmazken 
şimdi Tıp, Mühendislik, Eğitim Fakül-
tesi başta olmak üzere 10 bölümümüz 
akredite edilmiş, 6 bölümün de akredi-
tasyon süreci devam etmektedir.
Bir taraftan eğitim kalitesini ve ulusla-
rarası endekslerdeki başarı sıralama-
sını yükseltirken diğer taraftan yeni-
lenen kampüs altyapısı, sosyal donatı 
alanları, çevre düzenlemesi ve botanik 
parkını andıran peyzajıyla öğrenci ve 
akademisyenler için tercih edilen bir 
üniversite kampüsü gerçekleştirdik.
Son yıllarda hızla artan öğrenci sa-
yımıza göre mevcut kütüphanemiz 
öğrencilerimize yetmediği için yeni 
kütüphane yapımı ile ilgili görüşmeler 
yaparak kütüphanenin proje yapımına 
başlanmış ve proje çizimi büyük oran-
da tamamlanmıştır. Bu proje ile halka 
açık kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, 
yaşam ve kültür-sanat  alanları, ses-
siz ve sesli çalışma alanları, lisansüstü  
özel çalışma bölümleri ile 7/24 hizmet 
verecek çevreci, LEED sertifikalı ve şeh-
rimize değer katacak klasik-modern 
çizgide harika bir mimari yapı ortaya 
çıkacaktır.
Konut fiyatları ve kiraların yüksekli-
ğinden şikayet eden öğretim üyeleri-
mizin şehrimizde ve üniversitemizde 
uzun süre kalabilmeleri için TOKİ ile 
birlikte uzun vadeli kolay ödemeli ko-
nut projesi ihale aşamasına getirilmiş-
tir. 
Ulusal ve uluslararası birçok proje ya-
pılarak üniversitemize kamu kaynağı 
dışında kaynaklar oluşturulmuş ve bu 
yeni kaynaklarla yatırımlar yapılarak 
üniversitemizin gelişimine katkı sağ-
lanmıştır. Özellikle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı ta-
rafından 32 Milyon TL ile desteklenen  
Proton Hızlandırma ve Radyofarma-
sötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi 
üniversitemize ve şehrimize çok önem-

li bir katkı sağlayacaktır. 
Üniversitemizde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gös-
teren Teknoloji Transfer Ofisimize ila-
veten YÖK e bağlı biyomedikal alanda 
faaliyet gösterecek ikinci bir konsept 
TTO kuruldu. Birçok üniversitede bir 
tane bile yokken biz de ikinci TTO faa-
liyete geçti. Böylece ilaç sektörü başta 
olmak üzere Gaziantep’te yeni bir bi-
yomedikal kümelenmenin ve güçlü bir 
üniversite-sanayi işbirliğinin temeli 
atılmış oldu.

Pandemi süreci başlayıncaya kadar 
Üniversitemiz her yıl çok sayıda ulus-
lararası ve ulusal Kongre ve Sempoz-
yumlara, Festivallere, Sanatsal göste-
rilere, Sportif aktivitelere ev sahipliği 
yapmıştır. Mavera KSM başta olmak 
üzere üniversitemizin imkanları şehri-
mizin hizmetine sunulmuş ve çok sa-
yıda halka açık programlar yapılarak 
bilim, sanat ve siyaset dünyasından 
çok önemli misafirler ağırlanmıştır. 
Krizler, iyi değerlendirilirse fırsat-
lar doğurur. Üniversitemiz Pandemi 
krizini iyi değerlendirerek yerinde ve 
zamanında yaptığı proaktif çalışma-
ları ile bu krizi fırsata çeviren ve bu 
süreçte görünürlüğü en yüksek olan 
üniversitelerin başında gelmektedir. 
COVID 19 tedavisinde ülkemizde ilk 
defa patojenden arındırılmış plazma 
tedavi önerisi ile bu sistemleri ülke-
mize kazandırması, COVID 19 tedavi-
sinde kullanılan ithal ilaçların yerli 
muadillerinin Bakanlık onaylı üretim 
çalışmaları, çok ucuza mal edilen yerli 
videolaringoskop cihazları, tek kulla-
nımlık solunum cihazları, özel korun-
ma kabinleri ve sperliklerin üretimi, 
güçlü uzaktan online eğitim altyapısı 
gibi çok sayıda çalışmaya ev sahipliği 
yaptığı Uzaktan Eğitim Merkezi, Tek-
noparkı, hastanesi, laboratuvarları ve 
fedakar bilim insanları ile üniversite-
miz, pandemi krizini fırsata çevirerek 
bu salgınla mücadelede öğrencilere ve 

topluma büyük katkı sağlamıştır. 
Uluslararası ilişkilerimizi sağlıklı bir 
zeminde, milli hassasiyetlerimizle 
güçlendirirken; hem bölgesinde hem 
de global dünyada geleceğin güçlü 
ve istikrarlı Türkiye’sinin oluşumuna 
katkı sağlamaya çalıştık ve çalışma-
ya devam edeceğiz. Ayağımıza çelme 
takmak isteyenlere, iftira ve karala-
malara aldırış etmeden bir taraftan 
vatana ve millete ihanet edenlerle mü-
cadelemizi sürdürürken, diğer taraf-
tan üniversitemizin vizyon ve misyonu 
doğrultusunda emin adımlarla yol alı-
yor ve üniversitemizin marka değerini 
yükselterek şehrimize katkı sağlıyoruz.
Yukarıda ancak bir kısmını sayabildi-
ğimiz güzel işleri, geçmişteki menfaat 
ve çıkarları baltalandığı için yalan ve 
iftira kampanyaları yürütenlere rağ-
men başardık ve yeni vizyon projeleri-
mizi hayata geçirmek için çalışma eki-
bimizle birlikte gece gündüz demeden 
çalışmaya devam edeceğiz. Gerçek, 
yalanın ecelidir lakin inanarak o yala-
nın ömrü uzatılır ve er geç hakikatler 
ortaya çıkar felsefesinden hareketle 4 
yıllık süreçte bu tarz eleştiri adı altın-
da iftira ve yalan üretenlerin hevesleri 
kursaklarında kalmıştır. Şu anda üni-
versitenin gelişmişlik endeksi açısın-
dan başarısı Türkiye’de ve dünyada 
kabul edilmektedir. Öldürmeyen darbe 
güçlendirir. Her attıkları iftiradan çok 
daha güçlü çıkmaktayız.
Biz; şehir ile bütünleşen, sanayi ve iş 
dünyası ile işbirliğini geliştiren, bilim, 
sanat ve spor alanında başarıyı şiar 
edinen, kadim geleneklerine bağlı an-
cak geleceğe umutla bakan, dinamik, 
güçlü vizyon ve misyon sahibi, kurum-
sallaşmış uluslararası bir üniversite-
nin aile fertleriyiz. Sanayi, gastronomi, 
kültür-sanat, turizm, medeniyet ve 
eğitim şehri olan böylesine dinamik ve 
proaktif Gazi Şehrimizin kadim ve say-
gın üniversitesinin rektörü olmaktan 
ve sizlerle birlikte çalışmaktan onur 
duyuyorum. Sevgiyle kalın...
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EĞERLİ GAÜNDEM 
OKURLARI 
5. sayımızla karşınızdayız. 
Bir önceki sayımızdan bu-
güne kadar geçen sürede, 
Dünya, Türkiye, kentimiz  
ve Gaziantep Üniversitesi 

büyük değişimler yaşadı. COVİD 19 dünyayı 
adeta tuş etti. Dünya devi ülkeler Pandemi 
Süreci’ni en az hasarla atlatmaya çalışıyor. 
Virüsün etkisini ne zaman yitireceği, ‘Sıfır 
vakaya’ ne zaman ulaşılacağı, aşının ne za-
man bulunacağı belli değil.  İşte böyle belir-
siz bir süreçte ülkemiz güçlü sağlık altyapısı 
ve  sağlıkçılarımızın canhıraş mücadelesiyle 
imza attı. Ülkemizde Korona cenderesinden 
kurtulabilmek için adeta seferberlik ilan edil-
di. Birçok kurum, kuruluş amansız bir müca-
dele için kolları sıvadı. Bu süreçte üniversite-
miz de elini değil, adeta gövdesini taşın altına 
koydu. Hastalığın tedavisinin tartışılmaya 
başlandığı ilk günlerde Rektörümüz Prof. Dr. 
Ali Gür, kameralar karşısına geçip Türkiye ka-
muoyuna ilk kez, patojenlerden arındırılmış 
İmmün Plazma yönteminin, COVİD 19 için 
önemli bir tedavi yöntemi olabileceğini açık-
ladı. Ardından, plazma üretimini sağlayan ve 
Türkiye’de yalnız üniversitemizde bulunan 
iki cihazı Türk Milleti’nin emrine sundu. Tek 
kullanımlık solunum cihazı, COVİD 19 teda-
visinde kullanılan ithal 4 ilacın muadili ilaç 
üretimi projelerimiz Sağlık Bakanlığı’ndan 
onay aldı. Kanser  tanı ve tedavisinde kullanı-
lan molekül üretimini sağlayacak Türkiye’nin 
ilk milli ve yerli Proton Hızlandırma ve Rad-
yofarmasötik Üretim Tesisi için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan 32 milyon TL ödenek 
sağlandı. Bu proje için Japonya başta olmak 
üzere birçok ülkedeki ilaç devi Gaziantep 

Üniversitesi’ne ortaklık teklifinde bulundu. 
GAÜN bünyesindeki Gaziantep Teknopark, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknopark 
endeksinde 2. En gelişen teknopark ünva-
nını kazandı. Biyomedikal alanda faaliyet 
gösterecek olan ikinci TTO parkımız için YÖK 
onay verdi. Dünya’nın en prestijli araştırma 
kuruluşlarının derecelendirmelerinde en iyi 
üniversiteler sıralamasındaki yerini daha 
üst sıralara tırmanarak sağlamlaştırdı.  Üç 
yıl öncesine kadar listelerine giremediğimiz 
Dünya Üniversiteleri Sıralaması Merkezi’nin 
(CWUR) en iyi üniversiteleri arasına girip, bir 
yıl sonra Türkiye’nin en iyi 13. Üniversitesi ol-
mayı başardık. Üniversitemiz, dünyanın bir-
çok ülkesinden gelen akademisyenlerin ka-
tılımıyla geniş kapsamlı bir Göç Kongresi’ne 
ev sahipliği yaptı. Dünya’nın en gelişmiş ül-
keleriyle eğitim işbirliği anlaşmaları bulunan 
Gaziantep Üniversitesi, aralarında Malezya 
ve Endonezya gibi ülkelerin çok önemli üni-
versiteleriyle işbirliği anlaşmalarına imza 
attı, Türkiye’nin dışında birçok gelişmiş dün-
ya ülkesinin bulunduğu Ortadoğu’da eğitim 
işbirliği anlaşmalarını imzaladı. Üniversite-
mizin başlattığı kalite atağı kapsamında bir-
çok fakülte ve birimimiz kalite belgesi almayı 
hak kazandı. Hocalarımızdan Doç. Dr. Meh-
met Kahraman TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden,  
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB 
Aziz Sancar Teşvik Ödülü Birinciliğini de Sağ-
lık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan aldı.7/24 
esasla çalışacak modern kütüphanemizin 
projesi tamamlandı. 
Üniversitemizin başarı hikayelerini keyifle 
okuyacağınız dergimizi beğeninize sunuyor, 
Gaziantep Üniversitesi’ni izlemeye devam 
edin diyorum.

D
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GAÜN’DEN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ATAĞI

TÜRKİYE’NİN İLK PALYATİF MERKEZİ GAÜN’DE

İNDEKS

S: 06

S: 12

79
80

82

84

88
92
94
96
98

100
103
104
106
108
110

HER AFRİN ŞEHİDİNE BİR FİDAN
TOPÇUOĞLU AİLESİNDEN ANLAMLI BAĞIŞ

HAYIRSEVER YÜKSEL KESER’DEN
ÇOCUK HASTANESİ’NE ALKIŞLIK BAĞIŞ

MAKALE: GAZİANTEP’İN AYAKKABISI,
NACİ TOPÇUOĞLU MYO’DA TEST EDİLİYOR

BU KÜTÜPHANE GAÜN’E ÇOK YAKIŞACAK

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANIMIZ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

ELEKTRONİKÇİLERDEN MÜTHİŞ BAŞARI

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BAŞARIYA KOŞUYOR

GÜNEY İNOVASYON KAPISI İLE GLOBALLEŞİN

ÖĞRENCİLERDEN SOĞAN KABUĞUNDAN ÇAY

SURİYELİ ÖĞRENCİLER DE ‘#BİZ BİZE YETERİZ’ DEDİ

CENNETİN ÇOCUKLARINA ÖZEL İLGİ

TÜRKİYENİN İLK VE TEK TSE KALİTE
VE HİJYEN BELGELİ SPOR MERKEZİ GAÜN SPORIUM

BAŞARI
PANDEMİDE
GAÜN FARKI

S: 16

GAZİANTEP 
TEKNOPARK’TAN
MÜTHİŞ BAŞARI

DÜNYA 
ÜNİVERSİTESİ

GAÜN DÜNYANIN
EN İYİ 

ÜNİVERSİTELERİ
LİSTESİNDE

S: 76

GAÜN’DEN
DEV MİLLİ VE 
YERLİ İLAÇ
PROJESİ

S: 36

S: 40

GAÜN DÜNYANIN EN BÜYÜK
GÖÇ KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI 54

59
60

66

GURURUN FOTOĞRAFI

FUAT SEZGİN HOCA’YA GÖRKEMLİ ANMA

KÜLTÜR ÖDÜLLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’NE

64MAKALE: ORGAN NAKLİNDE BÜYÜK BAŞARI

68MAVERA EN İYİSİ

KALİTENİN ADI: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM BAŞARISI

18
10

22

28

30ÜNİVERSİTE SANAYİ AKADEMİSİ HIZ KESMİYOR

GAÜN’ÜN ONUR ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN

MAKALE: GAÜN TEKNOPARK VE
TARGET TTO’NUN BAŞARILARININ ARKA PLANI

32
48ÜRETMEYENLER, ÜRETENLERİN TAKİPÇİSİ OLMAYA MAHKUMDUR

İNTÖRN MÜHENDİSLER SANAYİCİNİN GÖZDESİ

70GAÜN’DEN ‘GAZİANTEP’TEKİ SURİYELİLER’ KİTABI

74MAKALE: YEŞİL KAMPÜS

TEKNOLOJİ

GAÜN’DEN
SURİYE’YE 
EĞİTİM IŞIĞI

ULUSLARARASI 
EĞİTİM

PROF. DR. ŞEHMUS DEMİR

RÖPORTAJ

TÜRKİYE’NİN
ORTADOĞU’YA 

AÇILAN EĞİTİM 
KAPISI GAÜN
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Çin’in Wuhan Kenti’nde başlayan ve ardından 
Dünya’yı kasıp kavuran COVİD19 Salgını ile ortaya çı-
kan pandemi süreci,  Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 
tarafından son derece önemli başarılara imza atılan 

bir dönem oldu. Bu süreçte de ilklere imza atarak 
gerek Gaziantep, gerek Türkiye için önemli çalışma-

lar yapan GAÜN, Türkiye’nin ilk milli ve yerli Proton 
Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi 

kurulumu için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 32 
milyon TL ödenek almayı başardı.

MMÜN PLAZMA YÖNTEMİNİ 
İLK GAÜN AÇIKLADI

Hastalığın şokunun yaşandığı ilk 
günlerde kamuoyuyla ’Patojenlerden 
Arındırılmış Plazma Tedavisi’’ uygu-
lamasının önemli bir tedavi yöntemi 
olabileceğini paylaşan Gaziantep Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bu 

yöntemin dünyada ve ülkemizde kullanıldığını 
ancak önerdikleri yöntemi dünyada kullanılan 
diğer yöntemlerden farklı kılanın ise, kanda yer 
alan çeşitli virüs, bakteri ve parazitlerin patojen 
yükünü tamamen yok ederek transfüzyonla bu-
laşabilecek değişik hastalık riskini sıfırlamanın 

PANDEMİDE
GAÜN FARKI

İ
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BAŞARI

hedeflenmesi ve kan bileşenlerinde 
bulunan beyaz kan hücrelerinin ka-
lıntılarının inaktive edilerek, plazma 
nakili esnasında oluşabilecek istenme-
yen reaksiyonların en aza indirilebile-
cek olması olarak açıkladı.

CİHAZLARIMIZ ANKARA VE 
İSTANBUL’A KURULDU

28 Mart 2020’de KOVİD-19 ile mücade-
lede patojenden arındırılmış İmmün 
Plazma yöntemini gündeme taşıyan 
Gaziantep Üniversitesi, bu defa da 
hastalıkla mücadelede önemli bir ka-
rara daha imza attı. Gaziantep’te o 
dönemde hasta sayısının az, İstanbul 
ve Ankara’da ise daha yüksek olması 

nedeniyle Kızılay’dan Türkiye’de örne-
ği bulunmayan patojenlerden arındı-
rılmış plazma üreten iki cihazın Anka-
ra ve İstanbul’da kurulması yolunda 
talep geldi. GAÜN üst yönetimi de, 
cihazların hastalığın hızla yayıldığı bu 
kentlerde kullanımının daha faydalı 
olacağını düşünerek istemi kabul etti. 
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Rek-
tör Prof. Dr. Ali Gür ile düzenlediği on-
line basın toplantısında Rektör Prof. 
Dr. Ali Gür’e teşekkür etti. Türkiye’de 
ilk ve tek olan bu cihazlar sayesinde, 

binlerce hastaya patojenlerden arın-
dırılmış plazma verilerek, sağlıklarına 
kavuşmaları sağlandı.

4 İLACA SERİ ÜRETİM İZNİ

Hastalıkla mücadele ve tedavisiyle 
ilgili olarak GAÜN Teknopark bün-
yesinde faaliyetlerde bulunan geniş 
bir ekip, Sağlık Bakanlığından gerek-
li izinleri alarak Türkiye’de COVID-19 
tedavisinde kullanılan ilaçlar için ilk 
biyoeşdeğerlik çalışması başlattı Ga-
ziantep Teknopark firması Farmagen 
IKU Merkezi ve Novagenix Biyoana-
litik İlaç Ar-GE Merkezi ortaklığı ile 
başlattığı çalışmayla, COVID19 teda-
visinde hastaların kullanabilmesi için 
yurt dışından ithal edilen ilacın, yerli 
ve milli eşdeğerini (muadil)  geliştiri-
lerek piyasaya verilebilmesi için hum-
malı bir çalışma yürüttü. GAÜN Tek-
nopark’taki biyoyararlanım ve biyo 
eşdeğerliliğe ilişkin çalışmalar, Sağlık 
Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-
rumu tarafından onaylanınca,  Proje 
Sorumlusu GAÜN Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Muradiye Nacak ve Proje Yönetici-
si Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu ile 
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birlikte geniş bir proje ekibi tarafından, 
özel tüm koruyucu önlemler de alına-
rak çalışmalarına başladı. Bu çalışma-
lar esnasında, iki ilaca daha yasal izin 
için Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bu-
lunuldu. Kısa bir süre sonra da iki ilaca 
daha bakanlıktan izin çıktı. Çalışmala-

rın tamamlanmasının ardından, ilaç 
sektörünün öncü firmaları aracılığıyla 
Türkiye’de COVID-19 tedavisinde kulla-
nılan Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir 
ve Umifenovir adlı ilaçların yerli eşde-
ğerleri (muadil) piyasaya sürülmesinin 
önü açıldı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, hastalığın şokunun yaşandığı ilk günlerde Şahinbey Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Umut Elboğa ile birlikte yaptığı açıklamada  ’Patojenlerden Arındırılmış İmmün Plazma Tedavisi’nin 
COVID-19 için önemli bir alternatif tedavi yöntemi olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.
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YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNE 
SAHİP İLK BT CİHAZI 
KULLANILIYOR

COVİD 19 tanısında önemli bir araç 
olan Bilgisayarlı Tomografi cihazı ko-
nusunda da önemli bir adım atan Ga-
ziantep Üniversitesi Şahinbey Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi’nde, Yapay 
Zeka Teknolojisine Sahip Bilgisayarlı 

Tomografi Cihazı ile, çük düşük doz-
da radyasyonla bilgisayarlı tomografi 
çekilmeye başlandı. Türkiye’de yalnız 
Gaziantep Üniversitesi’nde olan bu 
cihazla, akciğerde tutulma olup olma-
dığı belirlenerek COVİD19 hastalarının 
tanısında müthiş bir yöntem kullanıl-
maya başlandı. Böylelikle, 160 kesitli 
yeni cihazla, 0.5 milimetre hassasi-
yetinde bilgisayarlı tomografi tetkiki 
sağlandı. 

ÜCRETSİZ PROGRAM

Gaziantep Üniversitesi Toknopark fir-
malarından Perasis ise, Koronavirüs 
sürecinden etkilenen küçük işletme-
lere Faturaport yazılımını ücretsiz 
sunarak teknoloji desteği sağladı. Fa-
turalara dokunmak, kağıt faturaları 
kargo ile müşterilere iletmek, fatura-
lara temas eden kişi sayısının artma-
sıyla Koronavirus’un bulaşma riskini 
artırdığı bu süreçte, Perasis tarafın-
dan verilen bu hizmet sayesinde fir-
malar e-Fatura ve e-Arşiv faturalarını 
elektronik ortamda oluşturup e-Posta 
ile göndererek, kargo süreçlerindeki 
temastan kaçınılmasına ücretsiz ola-
nak elde etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 
hastalığın şokunun yaşandığı ilk 
günlerde Şahinbey Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Suat Zengin ve Nükleer 
Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Umut Elboğa ile birlikte yaptığı 
açıklamada  ’Patojenlerden 
Arındırılmış İmmün Plazma 
Tedavisi’nin COVID-19 için önemli bir 
alternatif tedavi yöntemi olduğunu 
kamuoyuyla paylaşmıştı.
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Küresel ölçekte yaşanan ‘COVID-19’ nedeniyle YÖK’ün üniversitelerde eğitimin 
uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesi kararının ardından Gaziantep 
Üniversitesi Türkiye’de ilk olarak eğitim ve diğer etkinliklerini online olarak 
gerçekleştirmeye başladı. Üniversitede gerek ders, gerekse sınavlar 
sorunsuz olarak tamamlandı.

7 MART 2020’DE Senato ve Üniversite Yönetim Ku-
rulu toplantılarını online olarak gerçekleştiren Ga-
ziantep Üniversitesi, bu kez de, tüm önlisans, lisans 
ve lisansüstü programların uzaktan öğretim yoluyla 
yürütülmesine imkan sağlayacak şekilde dijital dö-
nüşüm sürecini bütün boyutlarıyla hayata geçirilme 

işlemlerini tamamladı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Senatosu 
da toplantılarını online olarak gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilke 
imza atılarak online konserler düzenlendi. Ayrıca, yine ilk defa 
bir doçentlik jüri sınavı online olarak Gaziantep Üniversitesi’nde 
yapıldı.

GÜÇLÜ ALTYAPI AVANTAJI KULLANILDI 

18.04.2018 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararıyla kurulan Ga-
ziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (GAUZEM) güçlü altyapısı sayesinde öğrencilerin eği-

UZAKTAN EĞİTİM 
BAŞARISI
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GAÜN’DE YENİ DÖNEM

tim ve sınavları başarıyla tamamlan-
dığını Merkez Müdürü Doç. Dr. Metin 
Özkan açıklamasını şöyle sürdürdü: “5 
tezsiz yüksek lisans programı ve 1 ön 
lisans programı bulunan GAUZEM’de-
ki, tam donanımlı 4 e-stüdyoda kaliteli 
ders çekimleri yapılarak, öğrencilere 
nitelikli eğitim içerikleri hazırlandı.
COVID-19 sürecinde uzaktan öğreti-
me hızlı bir geçiş yapan üniversite-
miz,  uygulama ve saha araştırması 
gerektiren dersler haricindeki bütün 
derslerin çevrimiçi olarak canlı ders-
ler ve destekleyici çevrimdışı kaynak-
larla sağlanmasını sağlayan ilk üni-
versitelerden birisi oldu. Gaziantep 
Üniversitesi, çevrimiçi derslerin yürü-
tülmesinde Türkiye’de birçok üniversi-
tenin tercih ettiği bireysel iletişim ve 
telekonferans yöntemlerinin aksine, 
doğrudan çevrimiçi dersler için ta-
sarlanmış Adobe Connect ve BigBlu-
eButton platformlarını tercih ederek 
her iki platformu aynı anda öğretim 
elemanları ve öğrencilerinin tercihine 
sunulmuştur. Pandemi nedeniyle baş-
layan dijitalleşme sürecinde lisansüs-
tü düzeyde tez savunma, tez izleme ve 
yeterlik sınavları online olarak uzak-
tan eğitim sistemi aracılığıyla gerçek-
leştirildi. Yine üniversitemiz, doçentlik 

sözlü sınavlarını çevrimiçi yapan ilk 
üniversite olarak sahip olduğu uzak-
tan eğitim alt yapısının gücünü bir 
kez daha ortaya koydu.”

40 BİN ÖĞRENCİYLE DERS

Gaziantep Üniversitesi uzaktan eğitim 
sistemine 40.000 öğrencinin kayıtlı 
olduğunu belirten GAUZEM Müdü-
rü Doç. Dr. Pandemi sürecinde gün-
lük yaklaşık bin 500 ders yapıldığını 
açıkladı. GAUZEM stüdyolarının aynı 
anda 300 ders yapılabilecek kapasi-
teye sahip olduğunu belirten Doç. Dr. 
Özkan, açıklamasının devamında şu 
bilgileri paylaştı: “Öğrencilerimiz bu 
derslere tablet, telefon ve bilgisayar 

aracılığıyla katıldı. Vize-final sınavları 
da sistem aracılığıyla yapılarak öğ-
rencilerin Pandemi sürecinde mağdur 
olmalarının önüne geçilmiş ve dönemi 
tamamlamaları sağlandı. Final sınav-
larının yapıldığı hafta boyunca  sis-
temde yaklaşık 50 bin oturum ve bir 
milyon sayfa görüntülemesi gerçek-
leşti. Sistem üzerinden yapılan final 
sınavlarına toplam 115 bin 39 öğren-
cinin katılımı sağlandı. Kalan kısımda 
ise öğrenciler ödev göndererek süreci 
tamamlandı. GAUZEM, sahip olduğu 
beşeri ve teknik alt yapısıyla bundan 
sonraki süreçte örgün öğretimde ve-
rilen derslerin tamamına harman-
lanmış öğrenme ilkelerine göre içerik 
geliştirerek katkı sağlayacaktır.” 
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DÜNYA ÜNİVERSİTESİ

Dünya üniversitelerini 
çeşitli kriterler 
doğrultusunda 
akademik başarılarına 
göre değerlendiren ve 
en prestijli sıralama 
sonuçlarını veren 
kuruluşların arasında 
yer alan ABD merkezli 
bilgi ve haber yayıncısı 
U.S. News Ranking, 2019 
raporu yayınlandı. 

GAÜN DÜNYANIN
EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ 

LİSTESİNDE



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

15

DÜNYA ÜNİVERSİTESİ

Sonuçlara göre, büyük, kaliteli, uluslararası 
üniversite hedefine emin adımlarla ilerleyen 
Gaziantep Üniversitesi, ‘Dünyanın En İyi 
Üniversiteleri” arasına girmeyi başardı. 
Dünya Üniversiteler Sıralama Merkezi’nin 
(CWUR) değerlendirmesinde üç yıl önce hiç 
listede bulunmayan GAÜN, geçtiğimiz yıla 
göre iki basamak yükselerek, Türkiye’deki 13. 
üniversite oldu.

EP ÜST SIRALARDAYIZ

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, YÖK’ün 
kabul ettiği uluslararası endeksler bu-
lunduğunu ve bu endeksler dikkate alı-
narak iki yıldan buyana YÖK tarafından 
üniversiteler için performans karneleri 

oluşturulduğunu belirterek şöyle dedi: “YÖK bunları değer-
lendirmeye alıyor. Bunun yanında 10 kadar uluslararası 
değerlendirme endeksi daha var. Genel olarak baktığınızda 
Gaziantep Üniversitesi bu endekslerde ilk 20 üniversitenin 
içerisindedir. Dünyada da ilk bin üniversite içindedir. Bu 
sıralama endekslerinin kriterleri birbirinden farklıdır. Bu 
arada bir tane de ODTÜ bağlantılı sıralama endeksi var. 
Söylemekte sakınca görmüyorum. Maalesef kendilerinin 
içerisinde yer almadığı çalışmaları reddedecek kadar ob- jektiflikten uzaklar. Kendilerine göre koymuş oldukları ku-

rallar üzerinden derecelendirme yapıyorlar ve sürekli kural 
değiştiriyorlar. Bazı çalışmaları düşük gösterme veya yok 
sayma çabası içerisindeler. Ne tuhaftır ki diğer sıralama 
endekslerinde Türkiye üniversiteleri önemli başarı kazanır-
ken bu endeks sıralamasına göre Türkiye üniversiteleri son 
birkaç yıldır sürekli puan kaybediyor. Böyle objektiflikten 
uzak sıralama endeksi asla kabul edilir değildir. Bu yüzden-
dir ki YÖK te bunu değerlendirmeye almıyor.

THE LİSTESİNDE 12. SIRADAYIZ

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve dünyanın en prestijli 
değerlendirme kuruluşları arasında bulunan Times Hig-
her Education’ın Dünya Genç Üniversiteler Endeski’ne 
Türkiye’den 23 üniversite girmeyi başardı. Bu listede, Ga-
ziantep Üniversitesi ülkemiz üniversiteleri arasında 12. sı-
rada yer aldı. 

H
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Siz çok sayıdaki endeksleri göz ardı 
ederek sadece 1 tane taraflı yapılanı 
gösterirseniz bunda art niyet aranır. 
Özetle söyleyebilirim ki, Gaziantep 
Üniversitesi Türkiye’de en saygın 20 
üniversite içerisinde. Dünyada da ilk 
bin üniversite içerisinde yerini sağ-
lamlaştırdı. Peki bundan memnun 
muyuz? Elbette hayır. Bizim hedefi-
miz, ilk aşamada Türkiye’de ilk 10, 
dünyada ilk 700 üniversite içerisinde 
yer almaktır. Şu anda 3 yıllık bir kal-
kınma planı oluşturduk. Bazı düzenle-
meler yapıldı. Ciddi kriterler getirildi. 
Şu kadarını söyleyeyim, 1 yıl içerisin-
de açıklanan endekslerde Gaziantep 
Üniversitesi’nin geldiği yeri çok daha 
iyi göreceğiz. Uluslar arası değerlen-
dirme kuruluşlarının referans ola-
rak kabul ettiği kurumlar arasında 
yer alan US News, 75 ülkeden bin 372 
üniversiteyi sıralamaya aldı. Bu yıl, 

sıralamaya 2018’e göre 3 üniversite 
azalarak 2019’da 27 Türk üniversitesi 
girdi. Üniversiteleri global ve bölgesel 
araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, 
konferans sayıları, yayınların aldığı 
toplam atıf, doktora mezun sayısı ve 
uluslar arası işbirliği gibi 12 kriterde 
değerlendirdi.  Sıralamaya giren Türk 
üniversiteleri arasında Gaziantep Üni-
versitesi 33 skor ile Dünya’nın en iyi 
890. üniversitesi seçildi.”

TIP VE MÜHENDİSLİKTEN 
MÜTHİŞ BAŞARI

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,  “Baş-
ka bir değerlendirme olan Akademik 
Ranking Of World Unıversıtes’de İn-
şaat Mühendisliği Fakültemiz 26.1 
puanla dünyanın en iyi 300 inşaat 
mühendisliği fakültesi arasına girme 
başarısını gösterdi. Mühendislik Fa-

kültemiz, dünyanın binlerce mühen-
dislik fakültesi arasında 982. sırayı 
kazanırken, Türkiye’de ise 6. En başa-
rılı inşaat mühendisliği bölümü oldu. 
Bu fakültemizin inşaat mühendisliği 
bölümü ise, Dünya’nın 387, Türkiye’nin 

Gaziantep Üniversitesi Türkiye’de en saygın 20 üniversite içerisinde. 
Dünyada da ilk bin üniversite içerisinde yerini sağlamlaştırdı. Peki bundan 
memnun muyuz? Elbette hayır. Bizim hedefimiz, Türkiye’de ilk 10, dünyada 

ilk 700 üniversite içerisinde yer almaktır. 
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Uluslar arası değerlendirme 
kuruluşlarının referans olarak 
kabul ettiği kurumlar arasında 
yer alan US News, 75 ülkeden 
bin 372 üniversiteyi sıralamaya 
aldı. Bu yıl, sıralamaya 2018’e 
göre 3 üniversite azalarak 
27 Türk üniversitesi girdi. 
Üniversiteleri global ve bölgesel 
araştırmalarda saygınlık, 
yayın, kitap, konferans sayıları, 
yayınların aldığı toplam atıf, 
doktora mezun sayısı ve uluslar 
arası işbirliği gibi 12 kriterde 
değerlendirdi.  Sıralamaya giren 
Türk üniversiteleri arasında 
Gaziantep Üniversitesi 33 
skor ile Dünya’nın en iyi 890. 
üniversitesi seçildi.

6. en başarılı İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü olmayı başardı. Tıp ve Sağlık 
Bilimleri alanında da üniversitemiz 
Türkiye’nin en başarılı 20. fakültesi 
olurken, dünya sıralamasında 936. 
sırada yer aldı. Tıp ve Sağlık Bilimle-
ri fakültelerimizin başarı grafikleri de 
giderek yükselmekte.”

CWUR LİSTESİNDE YOKTUK

Dünya Üniversiteler Sıralama 
Merkezi’nin (CWUR) 2020-2021 en ba-
şarılı üniversiteler listesinin de açık-
landığını belirten Rektör Prof. Dr. Ali 
Gür sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna 
göre, 2017 yılında listede adı bulun-
mayan Gaziantep Üniversitesi, 2018-
2019 listesinde 1057 araştırma pua-
nı performansı, 69.7 genel puan ile 

Dünya sıralamasında 1106, Türkiye 
sıralamasında ise 15. oldu. Gaziantep 
Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde açık-
lanan 2020-2021 listesinde ise dünya 
sıralamasında bir önceki yıla göre 52 
sıra birden yükselerek dünyanın en iyi 
bin 52. üniversitesi oldu. GAÜN genel 
puanını 70’e yükseltirken, Türkiye’den 
sıralamaya giren üniversiteler liste-
sinde ise 2 basamak yükselip 13. oldu. 
Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim” 
dedi.

HEDEF DAHA ÜST SIRALAR

Gaziantep Üniversitesi’nin dünyanın 
birçok üniversitesi ile işbirliği içinde 
olduğunu, Dünya’nın 107 ülkesinden 
4 bin 500’ün üzerinde uluslararası öğ-
rencisine ev sahipliği yaptığını belirten 
Rektör Prof. Dr. Ali Gür,  GAÜN’ün elde 
ettiği başarının önemine işaret eder-
ken, “Özellikle Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülke üniversitelerinin dünyanın 
en iyi üniversiteleri listesine girmesi, 
uzun süreç gerektiren, ulaşılması zor 
bir başarı” dedi. Elde edilen başarı-
yı yeterli görmediklerini, çıtayı daha 
da yukarıya taşıyacaklarını belirten 
Rektör Gür açıklamasının devamında 
şöyle dedi: “Çünkü, güçlü bir akade-
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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 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 
sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 9. sıraya yerleşti. Bilimsel ve teknolojik araştırma 

yetkinliği, işbirliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileştirme, Fikri Mülkiyet Havuzu, 
Girişimcilik ve Yenilikçilik kültüründeki sıralamamızı hep üst sıralara taşıyoruz.

mik 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 
sıralamasında devlet üniversiteleri 
arasında 9. sıraya yerleşti. Bilimsel 
ve teknolojik araştırma yetkinliği, iş-
birliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve 
ticarileştirme, Fikri Mülkiyet Havuzu, 
Girişimcilik ve Yenilikçilik kültüründe-
ki sıralamamızı hep üst sıralara taşı-
yoruz.”

BAŞARI ZİNCİRİNE YENİ 
HALKALAR EKLİYORUZ

Gaziantep Üniversitesi’nin ÖSYM sı-
navlarındaki tercih edilebilirlik oranı-
nı her geçen yıl giderek artırdığını da 
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, 
“2018 ÖSYM Sınavı’ndaki ilk yerleştir-
me doluluk oranımız yüzde 94 iken, 
2019’da bu oran yüzde 98.5’e yüksel-
miş, doluluğumuz ek yerleştirmelerle 

tam kapasiteye ulaştı. Gaziantep Üni-
versitesi Türkiye’nin Türkçe, İngilizce 
ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim 
yapılan tek üniversitesidir. Azez, Af-
rin ve El-Bab’da açtığımız üç fakülte, 
Cerablus Meslek Yüksek Okulumuz ile 
Türkiye ve dünyada adımızı duyurduk. 
Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerindeki 
en iyi üniversiteleriyle eğitim işbirliği 
protokolleri yapmaya devam ediyo-
ruz. Son olarak Malezya’da bulunan 
ve dünyanın en iyi 500 üniversitesi 
arasında yer alan üniversitelerle işbir-
liği anlaşmaları yaptık”

EĞİTİM VE SOSYAL 
BİLİMLERDE ATAK 

Gaziantep Üniversitesi’nin mühendis-
lik ve tıp alanının dışında sosyal bilim-
lerde de önemli gelişmelerin yaşandığı 
bir üniversite olduğunu belirten Rek-
tör Prof. Dr. Ali Gür, “Sosyal Bilimlerin 
alt yapısı ve akademik kadrosu güç-
lendirildi. İlahiyat ve Hukuk Fakülte-
leri kısa sürede tercih edilen önemli 
fakülteler haline geldi. Doktora prog-
ramları açıldı. Eğitim Fakültesi’nin 
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akademik kadrosu güçlendirildi ve 
yeni doktora programları eğitime da-
hil edildi” dedi. Kentin eğitimine yöne-
lik önemli adımlar da atıldığını belir-
ten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür bu 
konuda da şunları söyledi: “Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ortaklı topluma dokunan 
yeni ve farklı projeler hayata geçirildi. 
Sosyoloji Bölümü lisans/lisansüstün-
de İngilizce programa geçti. İlk ve tek 
Göç Enstitüsü üniversitemize kuruldu. 
Dünya Göç Kongresi 24 ülkeden 265 
konuşmacı ile üniversitemiz ev sahip-
liğinde yapıldı ve büyük ses getirdi. Or-
tadoğu başta olmak üzere birçok ülke-
de üniversitemiz en fazla tanınan ve 

ilişki kurulan üniversite haline geldi. 
Malezya, Ürdün, Lübnan, Katar, İran, 
Kuveyt, Azerbaycan, Balkan ve Orta 
Asya, Afrika ülkelerinden heyetler ge-
lip üniversitemiz ile işbirliği konusun-
da görüşmeler yapıyorlar. Türkiye’de 
Yabancı öğrenci alımında YÖS sınavı 
yapıyoruz. En şeffaf ve güvenilir sınav 
üniversitemizin 2020 yılında da 44 ül-
kede 60 yurtdışı merkez ve 25 yurt içi 
merkezde YÖS yapıyoruz.”

ÖDÜLLERİ ÜNİVERSİTEMİZE 
TAŞIYORUZ

Gaziantep Üniversitesi’nin Türkiye’nin 
ve bölgesinin kalkınmasına yönelik 
tüm girişimlerin paydaşı olmaya de-
vam ettiğini kaydeden Rektör Gür, 

“Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından düzenlenen Gaziantep 
Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik 
Dönüşümünde Üniversitelerin ve Tek-
noparkların Rolü Çalıştayı’na ev sa-
hipliği yaptık. GAÜN Teknopark,  2019 
Teknopark Endeksleri’nde en iyi geliş-
me gösteren teknoparklar kategori-
sinde ikinci olmayı başardı ve ödülü-
müzü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa Varank Bey’in elinden 
aldık. Bu arada kurumsal başarıla-
rımızın yanında akademisyen arka-
daşlarımız birçok kişisel başarıya da 
imza atmaya devam etmektedir. Doç. 
Dr. Mehmet Kahraman hocamızın TÜ-
BA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
almasının ardından, Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafın-
dan verilen TÜSEB Aziz Sancar Teşvik 
Ödülünü de Sağlık Bakanımızın sun-
ması başarı hanemizdeki imzalardan 
yalnız birisidir. Üniversite- sanayi iş-
birliğinde her geçen gün yeni hamleler 
yapıyoruz. Bir GAÜN markası olan in-
törnlük artık ayakları yere basan, hem 
öğrenciyi, hem iş dünyasını memnun 
eden, Türkiye’nin diğer üniversiteleri 
tarafından da başka isimlerle uygula-
maya başladığı bir proje oldu.”

Kurumsal başarılarımızın 
yanında akademisyen 

arkadaşlarımız birçok kişisel 
başarıya da imza atmaya 

devam etmektedir. Doç. Dr. 
Mehmet Kahraman hocamızın 

TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden 

almasının ardından, Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

(TÜSEB) tarafından verilen 
TÜSEB Aziz Sancar Teşvik 

Ödülünü de Sağlık Bakanımızın 
sunması başarı hanemizdeki 

imzalardan yalnız birisidir. 
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EREK akredite olan gerekse bu konudaki ça-
lışmaları devam eden fakülte ve birimlerin 
düzeltici faaliyet ve performans izlemeleri ile 
iyileştirmelerin takibini yapan GAÜN Kalite 
Güvence Birimi, özellikle bu iyileştirmelerin 
sürdürülebilir olmasına büyük önem veriyor. 
Eğitim öğretim ve hizmet birimlerinin akredi-

tasyon ve kalite güvence çalışmaları kapsamında iyileştirme-
lerini planlayan Kalite Güvence Birimi, bu planların uygulama 
süreçlerini belirlemeye devam ediyor.

BİR YILDA DEV ADIMLAR

Türkiye’de çok az sayıda üniversitenin sahip olduğu imkanlarla 
hizmet veren GAÜN SPORİUM’un TS EN ISO 9001 Kalite Yöne-
tim Sistemleri belgesine ek olarak; 2019 yılında spor merkezle-
ri arasında ülkemizde bir ilki gerçekleştirip TS 13811 Hijyen ve 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kalite Güvence Birimi’nin çalışmalarıyla, birçok 
akademik ve idari birim ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından 
akredite edildi, ayrıca Kalite Sistem Belgesi almaya hak kazandı.

KALİTENİN ADI:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

KALİTE

G
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Sanitasyon Yönetim Sistemleri Belgesi 
almaya hak kazandığını vurgulayan 
GAÜN Kalite ve Güvence Birimi Koor-
dinatörü Öğr.Gör. Derya Özçalışkan, 
“Kreş ve Anaokulu Müdürlüğümüz 
TSE tarafından bölgemizdeki TS EN 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri bel-
gesi almaya kazanan ilk kamu kreşi 
olma ayrıcalığını taşıyor. Naci Top-
çuoğlu Meslek Yüksek Okulu önlisans 
programı ve Diş Hekimliği Fakültesi 
TSE tarafından TS EN ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemleri Standardında bel-
gelendirildi. Farklı birim çalışmaları-
na hız verilmesi ile üniversitenin tüm 
birimlerinde kalite dokunuşları ön 
plana çıkmaya devam edecek. Ayrıca; 
Üniversitemiz YÖK Engelsiz Üniversite 

Ödülleri kapsamında Mekanda Eri-
şim, Eğiğtimde Erişim, Sosyo-Kültürel 
Alanda Erişim ve Engelsiz Program 
Nişanları dallarında yapılan değerlen-
dirmede farklı kategorilerde ödüller 
kazandı.”

KALİTELERİ BELGELENDİ

Özçalışkan, Gaziantep Üniversitesi’nin 
birçok birimde kalite belgesi çalışma-
larının hız kazandığını vurguladığı 
açıklamasında bu konudaki gelişme-
leri şöyle anlattı: “Bu kapsamda Naci 
Topçuoğlu Meslek Yüksekokulumuz, 
Yönetim Sistemleri Kalite Belgesi TS 
EN ISO 9001:2015 almayı hak kazan-
dı. Bu okulumuz, sanayide kurulan ilk 
meslek yüksekokul olması Threemas-
ter Eğitim Modeli’nin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından da örnek gösteril-
mesinin yanı sıra, eğitim modeli ve 
işyeri eğitimi uygulamaları ile okulun 

hem sektöre hitap etmesi, işe yerleş-
me oranları bakımından başarılı bir 
örnek olması, kalite çalışmaları konu-
sundaki hassasiyeti ile belge almaya 
layık görüldü.  Hijyen ve Sanitasyon 
Standardı Sistemi Belgesi almaya hak 
kazanan GAÜN Sporium, hijyene eri-
şimin temel bir insanlık hakkı olması 
misyonu ile çalışmalarını kanıtlaya-
rak, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon 
Standardı Sistemi Belgesine sahip 
dünyanın ilk spor merkezi olma özelli-
ğini elde etti. Türkiye’nin önde gelen diş 
hekimliği fakülteleri arasında yer alan 
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimli-
ği Fakültesi de, kalite farkındalığının 
yüksek olduğu ve özellikle çalışanların 
kalite sistemine vakıf olması nedeniyle 
TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistem-
leri Kalite almaya hak kazandı. Bölge-
nin en sistemli çalışan ilk kamu kreşi 
olma özelliğini elde eden GAÜN Kreş 
ve Anaokulu da yapılan çalışmalarda 
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verilen hizmetteki özeni nedeniyle TS 
EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi Ka-
lite Belgesi’ne layık görüldü. Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığımız TS EN ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Standart belgelendir-
me çalışmalarına başlandı.”

BELGELERİNİ ALDILAR

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite 
çalışmaları kapsamında; TSE tara-
fından kalite yönetim sistemlerinin 
belgelendirilmesi uygun görülen Diş 
Hekimliği Fakültesi, Naci Topçuoğlu 
Meslek Yüksekokulu, GAÜN Sporium 
ile Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü’ne 
‘Yönetim Sistemleri Kalite Belgesi’ TSE 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in katı-
lımları gerçekleştirilen törende veril-
di. Törende konuşan Gaziantep Valisi 
Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi’nin 
şehre değer kattığını ifade ederek, 

“Üniversitelerin şehir açısından da 
bölge açısından da örnek olma gibi bir 
misyonları var. Dünyaya baktığımız-
da kalite belgeleri başta olmak üzere 
marka, patent, coğrafi tescil ve buna 
benzer sertifikalar, buna benzer kaza-
nımlar ülkelere değer katıyor. Üniver-
sitenin kendi hayatında yapmadığı, 
kendisinin uygulamadığı hiçbir şeyi 
bir başkasına örnek gösterme şansı 
yok. Bu açıdan ben bu başarıyı elde 
eden hem Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ü, 
hem de her birimimizi tek tek tebrik 
ediyorum” diyerek, Gaziantep Üniver-
sitesine bu kalite belgesini almakla ör-
nek olduğunu belirtti.

TSE BAŞKANI’NDAN 
KUTLAMA

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise, 
Gaziantep Üniversitesi’nin Türkiye’nin 

en köklü eğitim kurumlarından birisi 
olduğunu belirterek, “Bu yıl dünyanın 
en önemli referans değerlendirme ku-
ruluşları arasında yer alan TİMES Hig-
her Education’un, En İyi Üniversiteler 
Listesi’nde 30 Türk üniversitesi ara-
sında 14. sırada bulunması nedeniyle 
Gaziantep Üniversitesi’ni tebrik ediyo-
rum” dedi. Gaziantep Üniversitesi’nin 
kalite noktasında bütünleşik bir ya-
pıya doğru gittiğini aktaran TSE Baş-
kanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Gaziantep 
Üniversitesi, bu bölgede çok köklü eği-
tim kurumlarından bir tanesi. Türk 
bilim hayatına Türk eğitim hayatına 
çok önemli katkılar sağlamış bir üni-
versite. Bugün bu üniversitemize 4 
belge vereceğiz. Bu birimler öyle bir 
yapı ortaya koyuyor ki, bunun bir 
adım sonrasında Üniversitenin bütün 
hizmetleri kalite yönetim sistemleri 
arasında bütünleşik bir yapıya doğru 
gidiyor. Ben bu noktada rektörümüze 
ve katkı veren bütün değerli arkadaş-
lara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HEDEF TÜM
BİRİMLERE BELGE

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, 
üniversitelerin misyonu gereği sadece 
eğitim vermeyip, aynı zamanda öğre-
tim ve deneyim kazandırmak olduğu-
nu belirttiği konuşmasında, “Üniversi-
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teler bunu yaparken bir taraftan da 
kendi iç düzenleri içerisinde kurumsal 
gelenekleri tamamlamakta, bu ku-
rumsal geleneklerini dış paydaşlara 
açarak onların denetiminde, öngö-
rüleri doğrultusunda standartlarını 
oluşturmaktadır. İşte Gaziantep Üni-
versitesi de yaptıklarını dış paydaş-
larıyla birlikte yola çıkarak yapıyor. 
Bunu yaparken de istişarelerle ve açık 
denetimlerle kaliteyi bir aşama daha 
yukarıya çıkartıyor” şeklinde konuştu.

AKREDİTEDE BÜYÜK BAŞARI

Gaziantep Üniversitesi Kalite Güvence 
Birimi Koordinatörü Öğr.Gör. Derya 
Özçalışkan, fakülte ve yüksek okulla-
rın ulusal ve uluslararası akreditas-
yonlarının da tüm hızıyla sürdüğünü 
belirtirken, bu konuyla ilgili ise şu bil-
giyi verdi: “Geçtiğimiz yıl Tıp Fakültesi 
(Türkçe) Bölümümüz UTEAK tarafın-
dan 6 yıllığına akredite edildi. Akredite 
belgemizi rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür 
ve dönemin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yusuf Zeki Çelen,  UTEAK Başka-
nı Prof. Dr. İskender Sayek’in elinden 
aldı. Akreditasyon Belgelendirmesi 
ile fakültemiz YÖK kılavuzlarında ‘Bu 
üniversite akreditedir’ ibaresiyle yer 
alacak. Bu da tercihimizi olumlu etkile-
yecek” dedi. Mühendislik Fakültesi’nde 
5 program: Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği (normal ve ikinci öğretim), 
Gıda Mühendisliği (normal ve ikinci 
öğretim) ve Tekstil Mühendisliği MÜ-
DEK tarafından akredite edildi. MÜ-
DEK başvuru süreçleri tamamlanarak 
2020 yılında saha tetkikine uygun gö-
rülen programlarımızla mühendis-
lik alanlarındaki akredite program 
sayımızı artıracağız. Yabancı Diller 
Yüksekokulumuz Pearson Assurance 
tarafından eğitim alanında yıllık ak-
reditesi gerçekleştirildi. EPDAD saha 
ziyareti neticesinde İngilizce Öğret-
menliği, Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık ve Türkçe Eğitimi programları 

3 yıllığına akredite edildi. Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Bi-
yoloji Programları FEDEK tarafından 
akreditasyon çalışmalarında ön ka-
bulü almış ve Özdeğerlendirme rapor-
landırmasını tamamlamak üzeredir. 
İlahiyat Fakültemizin İlahiyat Progra-
mı için, İlahiyat Ajansı’ndan ön kabul 
alındı. Bu fakültemizin akreditasyon 
çalışmaları da öz değerlendirme ra-
poru hazırlanma aşamasındadır. Her 
çalışmada büyük emek ve özveri bu-
lunmaktadır. ”

Şahinbey Araştırma Uygulama Has-
tanemiz Merkez Laboratuvarı TS EN 
ISO 15189 Standardına göre TÜRKAK 
tarafından hizmet akreditasyonu ile 
belgelendirilirken, Naci Topçuoğlu 
Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test 
Laboratuvarı bölgeye sunacağı ve bü-
yük bir eksikliği kapatacak olan test 
hizmetlerine yönelik olarak; TS EN 
ISO 17025 Standardın göre TÜRKAK 
tarafından hizmet akreditasyonunda 
bölgede bu alanda ilk belgeyi almaya 
hak kazandı.

ENGELLİ
ÜNİVERSİTELER ÖDÜLÜ

Üniversitemiz her koşuldaki insanın 

eğitimine erişimini desteklemek adına 
açıklama yapan GAÜN Rektörü Prof. 
Dr. Ali Üniversitemiz her koşuldaki in-
sanın eğitimine erişimini desteklemek 
adına açıklama yapan GAÜN Rektörü 
Prof. Dr. Ali Gür, “Ayrıca; üniversitemiz 
YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kap-
samında Mekanda Erişim, Eğitimde 
Erişim, Sosyo- Kültürel Alanda Erişim 
ve Engelsiz Program Nişanları dalla-
rında yapılan değerlendirmede farklı 
kategorilerde ödüller Üniversitemiz 
YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kap-
samında Mekanda Erişim, Eğitimde 
Erişim, Sosyo-Kültürel Alanda Eri-
şim ve Engelsiz Program Nişanları 
dallarında yapılan değerlendirme-
de farklı kategorilerde ödüller elde 
etti. Tıp, Diş Hekimliği, Mimarlık, Fen 
Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve 
Hukuk Fakültesi ve Merkez Kampü-
sümüz 2020 Yılı Mekanda Erişilebilir-
lik Dalı’nda Turuncu Bayrak kazandı. 
Sosyo Kültürel Faaliyetlerde Erişilebi-
lirlik Kategorisi’nde ise, Merkez Kam-
püsümüz Mavi Bayrak Ödülü’ne layık 
görüldü. Fen Edebiyat ve Hukuk Fa-
kültesi Türk Dili Programı’nın Engelsiz 
Program Nişanı’nda Yeşil Bayrak aldı” 
dedi.
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AKADEMİK BAŞARI

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kahraman, TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Daha önce de 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen TÜSEB Aziz Sancar 
Teşvik Ödülüne layık görülen Doç. Dr. Kahraman’ı kutlayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. 
Ali Gür’de, senato adına kendisine plaket takdim etti.

ÜLLİYE’DE TÖREN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri 
Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, dönemin TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal, TÜBA üyeleri, üniversite rektörleri ile akade-
misyenler, ödül sahiplerinin yakınları ve davetliler katıldı. 
Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağım-
sızlığın ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten 
ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin millî 
teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten 
bir toplum hâline dönüşmemizle mümkündür. Ödüle layık 
görülen bilim insanlarını kutluyor ve kendilerine teşekkür 
ediyorum. Genç bilim insanlarımızın gözlerinden yansıyan 
heyecan, azim, gurur ve cesaret, ülkemizin geleceği adına 
bize büyük umutlar aşılıyor” dedi,

HOCAMIZI KUTLUYORUM

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kim-
ya Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kahraman’ın 

bir süre önce de TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü’nü ka-
zandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Hocamızın üst 
üstü elde ettiği bu başarılardan büyük mutluluk duyduk. 
Kendisiyle üniversite olarak iftihar ediyor, yeni başarıla-
rını bekliyoruz. Bu nedenle senatomuz hocamıza plaket 
verme kararı aldı. Ben de üniversitemiz adına plaketini 
takdim ediyorum. Dünyanın 107 ülkesinden 4 binin üzerin-
de öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz, Türkiye’de 
ise birçok ilke de imza atarken, bilimsel çalışmalarıyla da 
adını duyurmaya devam edecektir. Biz de yönetim olarak 

GAÜN’ÜN ONUR ÖDÜLÜ 
CUMHURBAŞKANI 

ERDOĞAN’DAN

K
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bilimsel çalışmalara her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 
hocamızı kutluyorum” dedi.

ÖDÜLLÜ HOCADAN TEŞEKKÜR

Türkiye’nin bilimsel anlamda verilen 
prestijli ödülleri arasında yer alan TÜ-
SEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü’nü ka-
zanan GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi, 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Kahraman, ödülünü Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın elinden 
almıştı. Bu kez de Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki törende TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’dan alan Doç. Dr. Kahra-
man, “Bu ödüller yoğun, tempolu ve 
yorucu geçen 13 yıllık bir akademik se-
rüvenin meyveleridir. Bu ödüllere la-

yık olmamda çok büyük emekleri olan 
hocalarım, arkadaşlarım ve üniversite 
yönetimleri vardır. Buradan özellikle 
teşekkür etmek istediklerim var. Önce-
likle, beni akademik dünyaya hazırla-
yan ve bu ödüllere layık görülmemde 
çok büyük emeği olan Yüksek Lisans 
ve Doktora danışman hocam Yeditepe 
Üniversitesi Genetik ve Biyomühen-
dislik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Çulha’ya şükranlarımı ve teşekkürleri-
mi bir borç bilirim. Ayrıca doktora eş 
danışmanın İstanbul Teknik Üniversi-
tesi, Kimya Bölümü Öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. Süleyman Akman’a çok 
teşekkür ederim. Gaziantep Üniver-
sitesinde Öğretim üyesi olarak atan-
dığımda projelerimi ve araştırmala-
rımı yürütmek için her türlü altyapı 
ve imkânları sağlayan, önceki dönem 

rektörümüz, Prof. Dr. Yavuz Çoşkun 
hocama ve ekibine teşekkür ederim. 
Son olarak, bilimsel araştırmalara her 
zaman çok büyük önem veren ve her 
platformda bilim insanlarının önünü 
açan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Ali Gür 
hocama ve ekibine ayrıca çok teşekkür 
ederim” diye konuştu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
açıkladığı 2019 Teknopark 
Endeksi’nde Gaziantep 
Teknopark En iyi Gelişme 
Gösterenler Kategorisi’nde 2.oldu. 
Gaziantep Teknopark’ın ödülünü 
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve 
Teknopark Genel Müdürü Ekrem 
Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın elinden aldı.

GAZİANTEP TEKNOPARK’TAN 
MÜTHİŞ BAŞARI

EKNOLOJİ Geliş-
tirme Bölgeleri 
(Teknoparklar) ile 
Ar-Ge ve Tasarım 
merkezlerinde yü-
rütülen projelerin 
sonunda ortaya 

konan yeni teknoloji ve çıktıların ka-
muoyu ile paylaşılması ve başarılı 
merkezlere ödül verilmesi amacıyla, 
7 nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 
Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni gerçek-
leştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından düzenlenen “7’nci Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkez-

leri Ödül Töreni”, başta teknoloji geliş-
tirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım 
merkezleri olmak üzere, Ar-Ge ve ye-
nilik ekosisteminin önemli aktörlerini 
bir araya getirdi. Kamu kuruluşları ve 
özel sektörün de yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlikte, başarılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerine ve Ar-Ge merkezlerine çe-
şitli kategorilerde ödül verildi.

EN İYİ GELİŞEN 2. TEKNOPARK

Değerlendirmeler sonucu, Gazian-
tep Teknopark En iyi gelişme Göste-
renler kategorisinde 2.oldu. Ankara 

Congressium’da gerçekleşen törende 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Musta-
fa Varank’ın takdim ettiği ödülü Ga-
ziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Gür ve Teknopark Genel Müdürü 
Ekrem Tekin birlikte aldı. Ödülü değer-
lendiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali 
Gür, “Teknoparkımızın en iyi gelişme 
gösterenler kategorisinde 2. olmasın-
da emeği geçen tüm çalışma arkadaş-
larımı ve Teknopark çalışanlarımızı 
tebrik ediyorum. İlerleyen yıllarda Tek-
nopark’ımızın Ar-ge Satış ve ihracat 
gelirlerini arttırarak bu başarıları ye-
nileriyle taçlandıracağız’ diye konuştu.

T
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TEBRİK YAĞDI

Bu arada Gaziantep Üniversitesi bün-
yesinde faaliyet gösteren Gaziantep 
Teknopark’ın kazandığı bu başarı bü-
rokrasi ve iş dünyasının beğenisini 
aldı. Aralarında, Gaziantep Valisi Da-
vut Gül, Ak Parti Gaziantep Milletve-
kili Ali Şahin, Gaziantep Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, 
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Tuncay Yıldırım, İpekyolu Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Ak-
yılmaz ile çok sayıda girişimci Gazi-
antep Teknopark’ın başarısını kutladı. 
Rektör Gür de kutlama mesajlarına 
teşekkürle cevap verdi.

PATENT BAŞVURUSUNDA 
BAŞARI

Türkiye’deki patent başvuru ve tescil-
lerini değerlendiren Patent Effect’in 
‘Türkiye’nin Patent Haritası’da yayın-
landı. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli 
firmalar, üniversiteler ve kişilerin yap-
tığı patent başvurularının değerlendi-
rildiği haritada; Gaziantep Üniversite-
si 71 patent başvurusuyla 7. sırada yer 
aldı. Gaziantep Teknopark, patent baş-
vurularının ticarileştirilmesini sağla-
yan teknoloji lisanslamada Türkiye 2. 
olarak önemli bir başarıya imza attı. 
Gaziantep Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi’nin başarılı çalışmaları 

sonucu özellikle patent ve lisanslama 
konusunda son derece önemli bir ba-
şarı sağlandığını belirten GAÜN Rek-
törü Prof. Dr. Ali Gür, “GAÜN Target 
TTO daha önce de Girişimci ve Yenilik-
çi Üniversite Endeksi’nde Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları Havuzu’nda birin-
ciliği tam puan ile kazanırken, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’nın En Hızlı 
Gelişim Gösteren 2. Teknoparkı olmayı 
da başarmıştı. Teknoparkımız, bu ba-
şarısından dolayı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey 
tarafından plaketle ödüllendirilmiş-
ti” dedi. Türkiye’de faaliyet gösteren 
yerli firmalar, kurumlar, üniversiteler 
ve kişiler tarafından yapılan patent 
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başvurularından yayınlanan başvu-
ruların sahiplerinin değerlendirildiği 
‘Birinci Top 10 üniversiteler’ listesin-
de 71 başvuruyla 7. Sırada yer almayı 
başardığını kaydeden Rektör Prof. Dr. 
Gür, “Başvuru sıralamasında il olarak  
Gaziantep ise 10. sırada listeye girdi” 
diye konuştu.

HAVACILIKTA 1,
OTOMOTİVDE 2. SIRADAYIZ

Teknoparkların patent performansla-
rına göre değerlendirildiği listede ise 
Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bu-
lunan Teknopark Gaziantep’in, 27 ‘Pa-
tent/Faydalı Model’ başvurusuyla 10. 

sırada yer alma başarısını gösterdiği-
nin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, 
açıklamasının devamında şunları söy-
ledi: “Üniversitemiz teknolojilerin ka-
tegoriler halindeki değerlendirmesin-
de de başarılı sonuçlar aldı. Nitekim, 
Havacılık Teknolojileri Kategorisi’nde 
9 başvuruyla ‘Top 10 Üniversiteler’ sı-
ralamasında 1.Otomotiv Patent Baş-
vurusu değerlendirmesindeki İTÜ ile 
birlikte 9 patent başvurusu yaparak 
2. olduk. Üniversitemiz Gıda- İçecek 
Teknolojileri Kategorisi’nde de yedinci 
olma başarısını gösterdi. Gerek, oto-
mobil, gerekse havacılık sektörünün 
günümüzdeki önemi dikkate alındı-
ğında Üniversitemiz Teknoloji Trans-
fer Ofisi’nin elde ettiği başarının öne-
mi bir kez daha ortaya çıkacaktır.”

LİSANSLAMA BAŞARISI 

Patent başvurusunun yansıra, bu 
patentlerin ticarileştirilmesinin de 
son derece önemli olduğunun altı-
nı çizen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali 
Gür, toplam 60 patentin lisanslama/
devir işlemlerine göre yapılan perfor-
mans değerlendirmesinde de Gazian-
tep Teknopark’ın ODTÜ’nün ardından 
ikinci sırayı aldığını belirterek şöyle 
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devam etti: “Patent başvuru sayısı 
kadar, dikkate alınması gereken bir 
kıstas da patentlerin ticarileştirilmesi 
kısmıdır ki, GAÜN Teknopark, lisans-
lamada Türkiye genelindeki toplam 
60 lisanslanan patentin 7’sine imza 
atarak ODTÜ’nün ardından Türkiye 
2.liğini elde etmiştir. Bu başarılarıy-
la da Gaziantep’in patent başvurusu 
sıralamasında Türkiye’nin 10. İli ol-
masına büyük bir katkı sağlamıştır. 
Patent ve Lisanslama konusundaki bu 
başarılarından dolayı Target TTO’daki 
çalışma arkadaşlarımı yürekten kut-
luyorum. Gaziantep Üniversitesi ola-
rak, Gaziantep’in en iyi yerlerde olma-
sı konusundaki katkımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz.”

ZEUGMA TEKNOLOJİ 
TRANSFER OFİSİ MÜJDESİ

Bu arada Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep 
Teknopark’a Zeugma Teknoloji Trans-
fer Ofisi adlı bir kardeş için YÖK’e 
başvuruda bulunulduğunu ve onay 

alındığı müjdesi verdi. Gaziantep 
Teknopark’ın yaptığı staratejik proje-
lerle Amerika, Japonya gibi ülkelerin 
burada Ar-Ge yatırımı yapmasına im-
kan sağlayacağını vurgulayan Rektör 
Prof. Dr. Gür, “Şu anda bunun görüş-
meleri yapılıyor. Gaziantep’te şu anda 
ikinci bir Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) 
kuruluyor. Bunun görüşmeleri yapı-
lıyor. YÖK’e başvurduk. Mevcut olan 
mühendislik alanında hizmet verecek. 
Yeni kurulacak olan TTO tamamen 
biyomedikal alanında yoğunlaşa-
cak. Mevcut olan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı iken, yeni kurulan 
sağlık temalı TTO, YÖK’e bağlı hizmet 
verecek. Türkiye’de aynı anda iki tane 
Teknoloji Transfer Ofisi olan üniversite 
yok. İlk defa biz bunu yapmak için uğ-
raşıyoruz. İsmini de belirledik. Zeug-
ma Teknoloji Transfer Ofisi” dedi.

KAVURMALI KUTLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından Teknoparklar Endeksi’nde 
en hızlı yükselen 2. Teknopark olan 

GAÜN Teknopark, başarısını paydaş 
ve çalışanlarıyla düzenlediği Kavurma 
Partisi’nde kutladı.
GAÜN Seyirtepe’de düzenlenen etkin-
likte konuşan Teknopark Genel Müdü-
rü Ekrem Tekin, Teknopart’ta doluluk 
oranının yüzde yüze ulaştığını, firma 
sayısının 94, kuluçka sayısının 10, ön 
kuluçka sayısının ise 57’yi bulduğunu 
vurguladı. Bu rakamların, Ar-Ge pro-
jeleri ve proje bitirmelerinde büyük bir 
sıçrama olduğunu gösterdiğini ifade 
eden Tekin, “359 projemiz tamamlan-
mış olup, 159 proje ise devam etmekte-
dir. Argex dünya çapında yılın edtech 
girişimcisi seçilmiştir. Fiziki anlamda 
büyük bir iyileştirme atağı gerçekleş-
tirilmiş, teknoparkımız, Teknoparklar 
Endeksi’ndi en hızlı yükselen ikinci 
teknopark unvanını elde etmiştir. Tek-
noparkımız, bir yıl içerisinde önemli 
toplantı ve kişilere ev sahipliği yapmış, 
paydaşlarımızın verimliliğinin artırıl-
ması için çok sayıda inceleme gezisi 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yüzümüzü 
ağartan birçok başarı ve etkinliğe de 
ev sahipliği yaptık” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Teknoparkımızın en iyi gelişme gösterenler kategorisinde 2. 
olmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Teknopark çalışanlarımızı tebrik ediyorum. 

İlerleyen yıllarda Teknoparkımızın Ar-ge Satış ve ihracat gelirlerini arttırarak bu başarıları 
yenileriyle taçlandıracağız’ diye konuştu.
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MAKALE

Prof.Dr. Metin Bedir
GAÜN Rektör Yardımcısı

U YAZIMIZDA, Gazi-
antep Üniversitesinin 
Ar-Ge ve inovasyon 
alanında en önemli 
enstrümanlarından 
Gaziantep Teknopark 
ve Target TTO’nun 

son 5 yıllık dönemdeki faaliyetlerini de-
ğerlendirilmektedir. Sonda belirtmeyi 
düşündüğüm konuyu önce belirterek 
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite kavra-
mının dünyada ön plana çıktığı bu gün-
lerde Gaziantep Üniversitesinin 3. Nesil 
üniversite olması yolunda sarf edilen 
değerli emeklerinden dolayı geçmiş ve 
mevcut tüm üniversite yöneticilerimi-
ze teşekkürü bir borç bilirim. 2020 yı-
lına girerken Gaziantep Teknopark’ın 
2019’da en hızlı gelişme gösteren 2’nci 
teknopark olması, Target TTO’nun da 
Türkiye’deki 60 Patent Lisans anlaş-
masının 7’sini yaparak Üniversitemizi 
2’nci sıraya taşıması hepimizin göğsü-
nü kabartan gelişmelerden olmuştur. 
Bu önemli başarıların hikayesi nedir, 
Üniversitemiz bu kurumsal kapasiteyi 
nasıl kazanmıştır? Buyrun geçmişten 
günümüze hikayemizi anlatalım. 

Gaziantep Üniversitesi 2013 yılına ka-
dar Üniversite Sanayi İşbirliği alanında 
önemli deneyimler ortaya koymuştur. 
1998’de Türkiye’nin ilk yenilik merkezi-
nin (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma 
Merkezi) olarak kurulmasıyla başla-

yan süreçte üniversitemiz Marka Şehir, 
Akıllı Sanayi, Tekmer’in kuruluşu, İno-
vasyon Vadisi Projesi, Gaziantep Üni-
versite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden 
Yapılandırılması projesi gibi birçok 
projeyi hayata geçirmiştir. İşte tüm bu 
deneyimlerden öğrenilen bilgiler üze-
rine oluşturulan Gaziantep Teknopark 
ve Target TTO yapılanmaları başarılı 
tamamlanan iki projeyi gerçekleştir-
miştir. 

Gaziantep Teknopark IPA desteği ile 
Teknoloji Transfer ve İnovasyon Mer-
kezi Projesi ile yapılan yeni inşaatlara 
ek olarak Teknopark’ın aldığı uluslara-
rası teknik yardım çalışmaları bugün 
gelinen noktalarda önemli bir altyapı 
oluşturmuştur. Bunun üzerine Tekno-
park ve Üniversite arasındaki Bilim-
Teknoloji-İnovasyon köprüsü olarak 
Target TTO A.Ş. yapısında kurularak 
Türkiye’deki ekosisteme yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Target TTO kuruluşu-
nun ardından TÜBİTAK tarafından 1513 
Programının proje desteği ile fonlan-
mış 5 yıl içerisinde kapasite geliştirme 
dönemini başarıyla tamamlamıştır. 
Önemli bir birikimin üzerine bina edi-
len Teknopark’ta IPA projesi ve sonraki 
dönemde, Target’te ise Kapasite Geliş-
tirme döneminde yapılan icraatlar bu 
günlere gelinmesini sağlamıştır. 

Target TTO öncesinde üniversitemizde 

GAÜN TEKNOPARK
VE TARGET TTO’NUN
BAŞARILARININ
ARKA PLANI

BGaziantep Teknopark 
IPA desteği ile Teknoloji 

Transfer ve İnovasyon 
Merkezi Projesi ile 

yapılan yeni inşaatlara 
ek olarak Teknopark’ın 

aldığı uluslararası teknik 
yardım çalışmaları bugün 

gelinen noktalarda önemli 
bir altyapı oluşturmuştur. 
Bunun üzerine Teknopark 

ve Üniversite arasındaki 
Bilim-Teknoloji-İnovasyon 

köprüsü olarak Target 
TTO A.Ş. yapısında 

kurularak Türkiye’deki 
ekosisteme yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Target TTO 

kuruluşunun ardından 
TÜBİTAK tarafından 1513 

Programının proje desteği 
ile fonlanmış 5 yıl içerisinde 

kapasite geliştirme 
dönemini başarıyla 

tamamlamıştır. 
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bulunmayan ve TTO’nun kuruluşuyla 
başlayan buluş bildirimi, patent ön-
araştırması, ulusal patent başvuru, 
tescil, uluslararası patent başvuru, 
BAP patent teşvikleri, firma-akade-
misyen eşleştirmesi, TTO sözleşme ta-
rafı olma, ön kuluçka, kuluçka, çekir-
dek sermaye erişimi, üniversite olarak 
şirketlerden hisse/pay alabilme süreç-
leri aktif hale gelmiştir. Bu süreçler 
başarılı bir yönetişim ve insan kaynağı 
sistematiği ile birleşince üniversitemi-
zin göz bebeği haline gelen Target ulu-
sal ölçekte farkedilir başarılara imza 
atabilmiştir. Teknopark’ta ise firmala-
ra sunulan fiziksel imkanlara ve vergi 
İstisnalarına ek olarak proje destekle-
ri, pazara erişim, yatırıma erişim, in-
san kaynağı kapasitenin geliştirilmesi, 
yurtdışı ticari heyet organizasyonları 
ve teknopark içi sinerjiyi geliştirecek 
etkinlik ve seminerler düzenli olarak 
sağlanmıştır. Yeni start-up şirketle-
rin kurulması için sağlanan kuluçka 
imkanları bugün gurur duyduğumuz 
şirketlerin kuruluşuna vesile olmuş-
tur. 

Gaziantep Teknopark’ın 2015 yılında 
61 olan firma sayısı 2020’de 95’e ula-
şarak; %100 doluluk oranına ulaşmış-

tır. 163.000 m2 alan içerisinde nitelikli 
ofisler, ortak kullanım alanları, ürün 
montaj atölyesi, ortak kullanım alt-
yapıları, TİM-TEB Girişimevi, kuluç-
ka merkezi ve sosyal imkanları (cafe, 
spor merkezi, ibadethane vb.) ile Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesininin Ar-Ge, 
teknoloji ve girişimcilik cazibe merkezi 
durumundadır. Devam eden ve yeni 
başlayan Ar-Ge projelerinin yanında, 
Ar-Ge sürecini tamamlayıp proje bitir-
me belgelerini alarak seri imalat aşa-
masına geçen firmalar bölge dışındaki 
faaliyetleriyle de ekonomiye katkı sun-
maya devam etmektedir.  

Teknopark’ın iştiraki olan Target Tek-
noloji Transfer Ofisi’nin patentli ürün 
ticarileştirme çıktıları bir önceki yılın 
4 katına çıkmıştır. 2020’nin ilk çeyre-
ğinde yayınlanan Türkiye’nin Patent 
Haritası Raporunda; Gaziantep Üni-
versitesi 71 adet patent başvurusuyla 
7. Sırada yer almıştır. Patent başvu-
ru sayısı kadar dikkate alınması ge-
reken bir diğer ölcüt ise patentlerin 
ticarileştirilmesi kısmıdır ki, Target 
TTO lisanslamada Türkiye genelin-
deki toplam 60 lisanslanan patentin 
7’sine imza atarak Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden sonra Türkiye 2’nci-

liğini elde etmiştir. Üniversitemiz tek-
nolojilerin kategoriler halindeki de-
ğerlendirmesinde de başarılı sonuçlar 
aldı. Bu kapsamda, Havacılık Teknolo-
jileri Kategorisi’nde 9 başvuruyla ‘Top 
10 Üniversiteler’ sıralamasında 1. Sıra-
da ve Otomotiv Patent Başvurusu de-
ğerlendirmesinde ise 9 patent başvu-
rusu yaparak İTÜ ile birlikte 2. Sırada 
yer almıştır. Üniversitemiz ise Gıda- 
İçecek Teknolojileri Kategorisi’nde de 7. 
olma başarısını göstermiştir.
Gelinen bu noktadan sonra hedefe ko-
yulabilecek bir sonra ki adım, Gazian-
tep Teknopark’ı şehrin ekonomi mer-
kezlerinden birisi haline getirmektir. 
157 milyon TL Ar-Ge gelirine ulaşan 
Gaziantep Teknopark için bu tutar ge-
liştirilmeye çok açıktır. Firmalarımızın 
ve Patent portföyümüzün potansiyeli 
çok daha yüksektir. Gaziantep Üni-
versitesinin teknolojilerine ve start-up 
şirketlerine yatırım yapanlar her za-
man kazançlı çıkacaktır. Bu yatırım-
lar bölgemizde dijital teknoloji tedarik 
zincirini oluşturup, dijital dönüşümü 
çağının hakkını vermemiz için kilit 
durumunda olacaktır. Bizim çıkışımız 
teknolojiye güvenmek, birlikte üret-
mek ve inovasyon için daha çok çalış-
mak ile mümkündür.
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Üniversite-sanayi 
işbirliğinin hayata 
geçirilmesi için 
Türkiye’de ilk kez 
Gaziantep Üniversitesi 
tarafından hayata 
geçirilen Sanayi 
Akademisi Projesi 
kapsamında Altunkaya 
Şirketler Grubu ve 
Eruslu Global Şirketler 
Topluluğu arasında 
işbirliği protokolleri 
imzalandı.

NİVERSİTE Sanayi 
Akademisi kapsamın-
da AR-GE projelerinin 
koordinasyonu, insan 
kaynaklarına yöne-
lik ortak çalışmalar 
yapılması, GAÜN Tar-
geT Teknoloji Transfer 

Ofisinin hizmetlerinden faydalanılması, 

Fikri Sınai ve Mülkiyet hakları kapsamın-
daki çalışmaların yürütülmesi amaçla-
rını taşıyan çalışmanın imza töreninde 
konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Gür, sadece şehrimize değil, 
ülkemize de model olacak yenilikleri ha-
yata geçirmekten dolayı büyük mutlu-
luk duyduğunu ifade ederek, “Şimdi bir 
ilke daha imza atarak Üniversite Sanayi 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
AKADEMİSİ HIZ KESMİYOR

Ü
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Akademisini hayata geçiriyoruz” dedi. 
Protokol imzalanan firmalarla AR-GE 
ve Tasarım Mühendisliği alanındaki 
ortak çalışmalar başta olmak üzere 
insan kaynakları, mesleki eğitim, pa-
tent, fikri sınai ve mülkiyet haklar ile 
Gaziantep Üniversitesi altyapısından 
yararlanılması gibi konularda işbirli-
ği yapıldığını vurgulayan Rektör Gür, 
“Firmalarımızın problemlerine doğru-
dan çözüm üretmeyi planlıyoruz. Böy-
lece raflarda okuyucusunu bekleyen 
tezler değil, endüstriyel problemlerin 
çözüldüğü tezlerin önünü açmış ve 
gerçek anlamda üniversite-sanayi iş-
birliğini kurmuş olacağız. Bu kapsam-
da başlattığımız protokoller zincirinde 
ilk olarak Altunkaya Şirketler Grubu 
ile yapmış olmaktan dolayı duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek isterim” 
şeklinde konuştu.
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 
ise, yıllarca dile getirilen ve içi bir tür-
lü doldurulamayan üniversite-sanayi 
işbirliğini konusunda önemli bir adım 
atılmasından duyduğu memnuniyeti 
ifade ederken, “Grubumuza bağlı tüm 
şirketlerimizde gerek mevcut persone-
limizin niteliğinin artırılmasına yöne-
lik mesleki eğitimler olsun, gerekse de 

AR-GE nitelikli problemlerin çözümü 
olsun tüm konularda Gaziantep Üni-
versitesinin gücünün bizimle birlikte 
olduğunu bilmek bize güç katacaktır. 
Yapılan protokolün Altunkaya firması, 
üniversite ve şehrimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

BİR PROTOKOL DE ERUSLU 
GLOBAL ŞİRKETLER 
TOPLULUĞU İLE

Üniversite Sanayi Akademisi Modeli 
kapsamında hız kesmeyen Gaziantep 
Üniversitesi’nin (GAÜN) işbirliği yaptı-
ğı firmalar arasına Eruslu Global Şir-
ketler Topluluğu da katıldı.
Üniversite Sanayi Akademisi kap-
samında ARGE projelerinin koordi-
nasyonu, insan kaynaklarına yönelik 
ortak çalışmalar yapılması, GAÜN 
altyapısından yararlanması vb. ama-
cıyla yapılan işbirliği protokolü Gazi-
antep Üniversitesi Senato Salonunda 
imzalandı. Üniversite Sanayi Akade-
misi Modeli’nin Türkiye’ye örnek bir 
model olduğunu kaydeden GAÜN Rek-
törü Prof. Dr. Ali Gür: “Sanayi kuruluş-
ları ile birlikte yürüttüğümüz eğitim 
ve araştırma odaklı işbirliğimizin kap-
samını genişletirken bu kapsamda iş-
birliği yapan firmalarımızın sayısı da 
sürekli artmaktadır. Eruslu Global Şir-
ketler Topluluğu ile bugün yaptığımız 
işbirliği sayesinde yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi ve rekabetçiliğin artırıl-
ması için sektörde yer alan tüm pay-
daş ve katılımcıların var olan potan-
siyellerinin yenilikçi düşünce ile ileriye 
taşıyacak yolun taşlarını döşüyoruz. 
Hayata geçirdiğimiz Üniversite-Sa-
nayi Akademisi Modeli ile Gaziantep 
Üniversite’nin gücünü sanayimizin 
gücüyle birleştirmeyi ve ortaya çıka-
cak sinerji ile katma değeri yüksek 
ürünler üretilebileceğine olan inancı-
mız tam” dedi.

Sektörel açıdan bilginin işverenle veya 
tepe yöneticilerle sınırlı olduğunu dile 
getiren Eruslu Global Şirketler Toplu-
luğu Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Eruslu ise, firmaların üretkenlik ve 
verimlilik açısından başarılı olması 
için güçlü ve derin kurumsal kimlik, 
yetişmiş insan kaynağı ile birlikte, ili-
me ve bilime dayalı teknoloji yolun-
da ilerleme kaydetmesi gerektiğini 
vurgulayarak şunları söyledi: “Dışa 
bağımlılığın azaltılması ve etkin plan-
lamayla düşük olan kâr marjlarının 
artırılması mümkündür. Bünyemizde 
AR-GE Merkezi kurulumu için tüm 
hazırlıklarımızı tamamladık. Bakan-
lıktan yetkililer geldi ve önümüzdeki 
günlerde fiili olarak ta bu merkezimizi 
hayata geçiriyor olacağız. Buradaki 
amacımız sadece bakanlığın verdiği 
bazı teşviklerinden yararlanmak de-
ğil, teknoloji tabanlı ve AR-GE içerikli 
çalışmalara imza atmak, İnovasyon 
kelimesinin içeriğini dolduracak şe-
kilde yeni teknoloji ve ürünler ortaya 
koyabilmektir. İşte tam bu süreçte 
Gaziantep Üniversitesi’nin başlattığı 
Üniversite Sanayi Akademisi’nin çok 
doğru bir proje olduğuna inandığımız 
ve akademisyen hocalarımızın da des-
teğini alacağımız için mutluyuz.” 
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İNTÖRN 
MÜHENDİSLER 

SANAYİCİNİN GÖZDESİ
Bir Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Markası olan İntörn Mühendis Uygulaması 
kapsamında 4. sınıf öğrencisi 565 mühendis daha sahaya çıktı. İntörn mühen-
dislerin sahaya çıkması nedeniyle düzenlenen 15. ‘İntörn Mühendislik Zirvesi 
ve Eğitimi Toplantısı’nda konuşan iş dünyasının temsilcileri “Üniversitemiz ve 
rektörümüzü yürekten kutluyoruz” dedi.

5. İNTÖRN Zirvesi’nin, 
açılış konuşmasını ya-
pan GAÜN Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür, bu yıl 565 in-
törn mühendisin daha 
sahaya çıktığını, böyle-
likle 15 dönemde 5 bin 

882 mühendisin eğitimlerini tamam-

layıp intörn olarak saha eğitimlerini 
yapmış olacağını vurgularken, “Sayı-
mız git gide artıyor. Siz bu işte istekli 
olduğunuz müddetçe üniversitemiz 
kurumsal kimlik ve patentimiz olan bu 
intörnlük müessesini her zaman de-
vam ettirecektir” dedi. Patenti GAÜN’e 
ait olan bu uygulamanın diğer bazı 

üniversitelerce de yaşama geçirilmeye 
çalışıldığını vurgulayan Rektör Prof. 
Dr. Gür sözlerini şöyle sürdürdü: “O 
kadar etkili bir proje ki şu anda YÖK ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız or-
tak protokolle bunu yaygınlaştırma-
ya çalışıyor. 70’in üzerinde üniversite 
bunu istiyor. Ama, diğer üniversiteler 

1
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bunu uygulayabilir mi? Çünkü, altya-
pı lazım. Her üniversitenin, her şeh-
rin buna gerçekten yeterli gücü yok. 
Önemli olan 3 faktör var. Bir üniver-
sitenin eğitim alt yapısının ve öğrenci-
lerinin buna uygun olması. İki, o şeh-
rin sanayi altyapısının buna uygun 
olması, üç bunları organize edebilecek 
üst yönetim becerisinin olması. İşte 
Gaziantep Üniversitesi bu üç şeyi bir 
arada toplayarak kurumsal kimliğini 
oluşturdu. Arkamızdan iki üniversite 
daha bizim patent markamızı kulla-
narak intörn mühendisliğe geçtiler. 
Geride kalanlar da umarız ki, bu say-
dığım iç şartı tamamlarlar ve intörn 
mühendis sahaya çıkar.”

İŞ BULMA GARANTİSİ

İntörn Mühendislik Uygulaması ile 
sahaya çıkan mühendislerden yüz-
de 70’inin iş bulduğunu, Gaziantep 
Üniversitesi’nin öğrencilerinin iş bul-
ma sıralamasında Türkiye’deki üni-
versiteler arasında 14. sırada bulun-
duğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Ali Gür konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bizim avantajımız Gaziantep büyük 
bir sanayi şehri. Ticaret, kültür, me-
deniyet ve en önemlisi de bir sanayi 
şehri. Türkiye’nin sanayi lokomoti-
fi. Bunu yürekten söylüyoruz. Çün-
kü, içinde yaşıyoruz. 565 arkadaşınız 
daha sahaya çıkıyor. Peki sizin bu 
sayınızı karşılayacak yeterince sana-
yide firmamız var mı? 2 bin 222 tane 
firmamız şu anda bizim havuzumuz-
da duruyor. Türkiye’de böyle bir ör-
nek yok. Türkiye’de bu kadar eşleme 
yapabilecek potansiyel de yok zaten. 
İstanbul’u çıkaralım, Bursa, Kocaeli, 
Sakarya bunları saysanız bile ora-
da belli alanlarda kümeleşme var. 
Ya otomotiv ya savunma sanayidir. 
Dolayısıyla bu kadar çeşitli sektörde 
mühendisi alabilecek kapasitede baş-
ka bir şehir yok. Peki bu firmalarımız 
intörn mühendisliğe inanmışlar mı? 

Evet, inanmışlar inanmasalardı zaten 
bu kadar rahat olmazdı. Çok büyük 
avantajdasınız. Sizin elinizdeki bu fır-
sat başka üniversitelerde yok. Bu yüz-
dendir ki Gaziantep Üniversitesi me-
zun ettiği öğrenciler açısından en hızlı 
ve büyük oranda işe girme sıralama-
sında Türkiye’nin 14. Üniversitesi. Bu 
basit bir rakam değil. Biz İstanbul’da, 
Ankara’da bir üniversite değiliz biz 
Gaziantep’te, sınırın kenarında bir 
üniversiteyiz ama buna rağmen yetiş-
tirdiğimiz mühendislerimiz başta ol-
mak üzere 14. Sırada iş buluyorsunuz. 
O yüzdendir ki yüzde 70’in üzerinde 
mühendislerimiz sahada korkusunuz 
bir şekilde işlerini yapıyorlar. Başkan-
larıma teşekkür ediyorum. Bu projeye 
sahip çıktılar. Eğer bu projeye sanayi 
sahip çıkmamış olsaydı biz bu başarı-
yı gösteremezdik.”

İYİ BİR EĞİTİM ŞART

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, 
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerinin iyi bir eğitim 
aldığını vurgularken, şöyle dedi: “Çok 
şanslısınız çünkü, teknoloji sayesinde 
her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. 

Çok şanssızsınız çünkü, eskiye oranla 
teknoloji ile küresel koşullarda kıya-
sıya rekabet etmek zorundasınız. Bu 
sebeple iyi bir eğitime sahip olmalı, 
kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Evet hep 
diyoruz ya eğitim şart. Bugün biz de 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında 
olmak istiyorsak öncelikle eğitimde de 
Avrupa standartlarını yakalamak zo-
rundayız. Özgüvenimiz hızla artıyor. 
Çok şükür bugün savunma sanayinde 
yerli ve milli üretimlerimizi yapıyoruz. 
Savunma sanayinde İHA, SİHA, heli-
kopter gibi üretimlerimizi başka ül-
kelere satıyoruz. Yerli otomobilimizin 
tanıtımı yapıldı. İnşallah 2022 yılında 
piyasaya çıkacak.”

ÖĞRENCİLERE ALTIN 
TAVSİYELER

Konuşmasının son bölümünde intörn 
mühendislere iş yaşamlarında başarılı 
olabilmeleri için birtakım tavsiyelerde 
bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi şöyle devam etti: “En-
düstri 4.0’ı lütfen zihninizde tanımla-
yın. Endüstri 5.0’a hazırlık yapın. Çün-
kü dünyada yeni bir devrim yaşanıyor. 
Bu çağı sizlerle yakalayacağız. Birey 

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür

GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi
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olarak sizin de bu çağa hazır olma-
nız gerekiyor. Bundan sonra istihdam 
edilebilmeniz, robotların dünyasında 
var olabilmeniz için de nitelikli ve do-
nanımlı olmak zorundasınız. Aslında, 
bu sürecin şanslıları da sizlersiniz. 
Önümüzdeki yıllarda birçok mesleğin 
kaybolup gittiğini göreceğiz. Mühen-
dislik ise bu çağın en değerli mesleği 
olacak. Biliyorum ki hemen hemen 
hepinizin zihnini mezun olunca ne ya-
pacağız konusu meşgul ediyor. Önce-
likle asla ‘Yapamam’ demeyin. İşinizle 
ilgili terminolojiyi çok iyi bilin ama 
teoride kalmayın işinizle ilgili pratik 
yapın, uygulayın. İşinize hâkim olun 
ve disiplini elden bırakmayın, yenilikçi 
olun. Evinizde, işinizde, sosyal yaşamı-
nızda, kısacası tüm hayatınızda çözü-
mün parçası olun. Sorunu konuşmak-
la vakit geçirmeyin. Doğru olduğunu 
inandığınız konuda kimin ne dediğine 
takılmadan hedefe odaklanın. Şartlar 
ne olursa olsun pozitif olun, insani 
yönünüz her zaman bir adım önde 
olsun. Kapıları çalmaktan korkmayın. 
Ulaşılamaz ne bir insan ne de bir ku-
rum vardır. Fikrinizi paylaşmaktan 
korkmayın. İnsanlarla iletişim kurun, 
sosyal olun. Asla moralinizi bozmayın 
ve yaşamın size sunacağı fırsatların 
olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ben 
size çok güveniyor ve inanıyorum.”

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ VE 
HOCAMIZI KUTLUYORUM

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Topçuoğlu da, Gaziantep 
Üniversitesi’nin Türkiye’nin en iyi üni-
versitelerinden birisi olduğunu belir-
terek, “Çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. 
Türkiye’ye örnek olan İntörn Mühen-
dislik Uygulamasını hayata geçiren 
üniversitemiz ve rektörümüzü kutlu-
yorum” dedi. Konuşmasının devamın-
da iyi bir mühendis olmak için sadece 
diplomanın yetmeyeceğinin altını çi-
zen Topçuoğlu sözlerini şöyle sürdür-

dü: “İş seçerken, çalışacağınız şirketin 
dinamik büyüyen, yenilikçi dışa açık 
bir şirket olup, olmadığını, ihracatını 
irdeleyin. İş başvurusunda giyiminiz, 
kendinizi ifade etmeniz, istekli olmanız 
ve başarma arzusu içinde olduğunu-
zu hissettirmeniz çok önemli. Ücret ve 
statü 1. önceliğiniz olmasın. İşe girdi-
ğinizde, önce sabırlı olun, çok iş değiş-
tirmeyin. Bir CV geliyor bakıyorsunuz 
kısa zamanda bir sürü iş değiştirmiş. 
Bu işe alacak kişide size karşı bir gü-
vensizlik hissi doğurabilir. Meraklı, 
yaratıcı, vizyon sahibi olun. Yaptığınız 
işte mutlaka bir değer, fark yaratın. 
İşi sadece mesai saatlerinde yaşama-
yın, işiniz tutkunuz olsun. Mesleğiniz 
ve işinizle ilgili yenilikleri ve trendleri 
takip edin. Mücadele edin, azimli olun.

BAŞARI İÇİN ÇALIŞIN,
PARAYI KAZANIRSINIZ

İş arayan gençlerin genellikle önce-
liklerinin para kazanmak olduğuna 
işaret eden GÜLSAN Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 
öğrencilere, “Önceliğiniz para kazan-
mak olmasın, başarmak için çalışın, 
başardığınızda zaten para gelecek-
tir. Zor günlerde maddi manevi in-

sanların yanında olun, o gün verilen 
destek mutlaka size olumlu yansır” 
çağrısında bulunduğu konuşmasının 
sön bölümünü şöyle tamamladı: “Sivil 
toplum örgütlerinde aktif olun. Kibir 
ve gururlanmak başarının en büyük 
düşmanıdır. Mütevazı olun. Davra-
nış ve kişiliğinizle çevrenizin güveni-
ni kazanın. Hayatın içinde olun, ha-
yatın gerçeklerini öğrenin. Geçmişte 
yaşadığınız olumsuzluklara takılıp 
kalmayın, pozitif olun, ileriye bakın. 
Mutlaka İngilizceyi çok iyi derecede 
öğrenin, işinizde iyi olmak istiyorsanız 
bu olmazsa olmaz. Kimse sizin duy-
gularınızı tercüme edemez. Karşının 
sözünü kesmeden dinleyebilen çabuk 
kızmayan, sabırlı insanların başarılı 
olduğunu gördüm. Her şeyi olumsuz 
düşünen kişilerle arkadaşlık etmeyin. 
Eşinizi doğru seçin aile içi huzur çok 
önemli aile huzuru olan kişilerin işteki 
başarısı çok yüksek olur.”

ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK ŞANSLI

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Günal ise konuşma-
sında öğrencilerinin iyi bir eğitim aldı-
ğını ve fakültelerinin dünyanın en iyi 
mühendislik fakülteleri arasına girme 
başarısını gösterdiğini belirterek, öğ-

Gülsan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Topçuoğlu

GAÜN Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal
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rencilerden bunun ayrıcalığını yaşa-
yabilmeleri için şu uyarılarda bulun-
du: “İntörn olarak gittiğiniz yerde her 
şeyi sorun, teknolojiyi yerinde öğrenin. 
Çünkü, soru sormazsanız kendinizi 
geliştiremezsiniz. İşyerinde disipline 
uyun. Disiplini alışkanlık haline geti-
rin. Zamanı iyi yönetin, süreci iyi de-
ğerlendirin. Teknoloji özürlü olmayın. 
Başarı için sorumluluk alın. Planlı 
olun, uzmanlaşın, gerektiğinde bedel 
ödeyin. Hedefinizden asla vaz geçme-
yin. İşinizi geciktirmeyin.”

MİLLİ VE MANEVİ 
DEĞERLERİNİZE SAHİP ÇIKIN

ÖZPOLAT Mikana Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Özpolat ise ‘Nasıl İyi Bir 
Mühendis Olunur’ konulu konuşma-
sında, doğruluk ve dürüstlükten ayrıl-
mamanın başarının ilk ve vazgeçilmez 
şartı olduğunu vurgulayarak şöyle 
dedi: “Okumadan asla vazgeçmeyin. 
Bir baş üstü kitabınız mutlaka olsun. 
Milli ve Manevi değerlerinize mutla-
ka sahip çıkın, Onları koruyun. Çün-
kü, bu insan olmanın gereğidir. Diğer 
becerilerinizi de bunun üstüne koyun. 
İddianız olsun. Dünyayı değiştirmeye 
çalışın. Hayalleriniz olsun ve onların 
peşinden koşun. Kendinize mutlaka 

zaman ayırın. Para kazanın ama bir 
yerden sonra ülkeniz için çalışmayı 
kendinize ilke edinin.”

MUTLU OLMADIĞINIZ
YERDE KALMAYIN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eko-
nomik Gelişme AR-GE İnovasyon Daire 
Başkanı Meryem Aslan ise öğrencilere, 
mutlaka sevdikleri işi, sevdikleri yer-
de yapmaları çağrısında bulunurken, 
“Mutlu olmadığınız yerde durmayın. 
Dik, onurlu durun. Başarı için diploma 
yetmez. Mutlaka hobiniz işiniz olsun. 
İnovatif olun. Karamsarlığa başvur-
madan adaptasyonla, motivasyonu-
nuzu sağlam tutun” dedi.

GAÜN MÜHENDİSLERİ
TERCİH EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı Güvenlikli Saha Koordinatörü 
Seracettin Yüzgülen ise, kendisinin de 
Gaziantep Üniversitesi mezunu oldu-
ğunu ve mühendislik fakültesinin çok 
iyi bir eğitim verdiğini vurguladığı 
konuşmasında, “Gaziantep bu bölge-
nin en şanslı yerlerinden birisi. Çünkü, 
sanayisi ve üniversitesiyle birlikte pek 
çok yeni, inovatif çalışmaların hâkim 

olduğu bir yer. Birleşmiş Milletler 
Gaziantep’te çalışmalar yapıyor ki, bu 
sahada dünyada çalışma yapılan iki il-
den birisi Gaziantep. Sayın Rektörüm 
“Fakültenizle gurur duyun’ derken çok 
haklı. Buradan mezun olan yüzler-
ce arkadaşınız bugün Türkiye’nin ve 
Dünya’nın pek çok yerinde çok farklı 
alanlarda üst düzey görevlerde çalışı-
yor” diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Ga-
ziantep İl Temsilcisi Erhan Yeşersin 
ise, intörn mühendislerden mutlaka 
sahalarında uzmanlaşmalarını ister-
ken, “Günümüzde makinalaşma oranı 
giderek artıyor. Artık ya daha az in-
sanlı, ya da insansız makina ile üretim 
dönemi başladı. Onun için ara değil, 
esas eleman almalıyız. Bu konuda da 
acımasız bir rekabet var. O rekabette 
kendimize yer bulabilmemiz için de 
kendimizi iyi yetiştirmeliyiz” dedi.

Konuşmaların sonunda GAÜN Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN 
Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. 
Mustafa Günal ve Dekan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Tolga Bozdana tarafından 
konuşmacılara günün anısına imzalı 
birer baret hediye edildi.

ÖZPOLAT Mikana Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Özpolat

Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Gaziantep İl Temsilcisi Erhan Yeşersin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Ekonomik Gelişme AR-GE İnovasyon 

Daire Başkanı Meryem Aslan
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GAÜN’DEN
SURİYE’YE EĞİTİM IŞIĞI

ÜNYANIN 107 ülkesinden 4 bin 200’ün 
üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahip-
liği yapan ve Türkiye’nin Türkçe, İngilizce 
ve Arapça olmak üzere 3 dilde eğitim ve-
ren tek üniversitesi olan Gaziantep Üni-
versitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı ve bakanlar kurulu 

kararıyla Cerablus’a açılan meslek yüksekokulu bu yıl ikinci 
mezunlarını verdi. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 5 bölü-
münden 149 mezun veren yüksekokulda 2019-22020 eğitim 
döneminde ise 279 öğrenci ilk yıl eğitimlerini tamamladı. Af-
rin Eğitim Fakültesi’nde ise, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde 
39, Sınıf Öğretmenliği ve Pisikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü’nde 40’ar olmak üzere 139 öğrenci ilk yıllarını tamam-
ladı. Azez İslami İlimler Fakültesi 70, El-Bab İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi’ne İktisat, İşletme, Lojistik Bölümü’nde toplam 
120 öğrenciye eğitim verdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile 
terörden temizlenen bölgelerde eğitimin 
geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışma-
lar sürüyor. Suriye’nin Cerablus Kenti’nde 
daha önce açılan Meslek Yüksekokulu’nun 
geçtiğimiz yıl 149, 2019-2020 eğitim 
döneminde ise 279 öğrencisinin eğitimimi 
tamamlamasından sonra, El-Bab İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 120,  Azez 
İslami İlimler Fakültesi’nin 70 ve Afrin Eği-
tim Fakültesi’nin de 139 öğrencisi olmak 
üzere, öğrenci sayısı 737’ye ulaştı.

D
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SİLAH SESİ YERİNE
EĞİTİM COŞKUSU

İlk öğrenim yılının tamamlanması 
nedeniyle tören düzenlenen Cerab-

lus Meslek Yüksekokulu’nda farklı 
bir heyecan ve coşku yaşandı. İç sa-
vaşın başlamasından, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyon-
lara kadar kan ve barut kokusunun 
hakim olup, silah seslerinin kulakları 
sağır ettiği Cerablus, bu kez Uluslara-
rası Öğrenci Buluşması’na ev sahipliği 
yaptı. GAÜN ve Milli Eğitim Bakanlı-
ğı işbirliğiyle kullanılır hale getirilen 
bir binana eğitimini sürdüren Meslek 
Yüksekokulu’nun bahçesindeki törene 
Gaziantep Üniversitesi’nin uluslarara-
sı öğrencileriyle, GAÜN üst yönetimi 
ve Suriye’nin yerel yöneticileri ve Ce-
rabluslular katıldı.

EL-BAB’DA AYNI COŞKU

GAÜN’ün Suriye’deki ilk fakültesi olan 
El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fa-

kültesi de coşkuyla eğitimine başladı. 
Fakültenin açılış töreninde konuşan 
Koordinatör Vali Şenol Esmer, Fırat 
Kalkanı Harekatı sonrası El-Bab’ın 
güvenli bölge haline getirildiğini ve 
insanların geriye dönüşünün nor-
malleştiğini söyledi. Birçok şeyin nor-
male döndüğü bölgede, insanların 
sosyal yaşam faaliyetleri için talep ve 
isteklerinin karşılandığını ifade eden 
Esmer, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“İnsanların istekleri güvenli bir sokak, 
eğitim görebilecekleri ilk ve ortaokul 
ile liseler, sağlık hizmetlerini alabi-
leceği tesisler. Bu istekler karşısında 
Türkiye’nin yardım ve desteğiyle ye-
relde meclisler oluşturuldu. Burada-
ki yerel meclisteki arkadaşlarımıza 
Türkiye’nin vermiş olduğu destekle yol 



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 r40

ULUSLARARASI EĞİTİM

arkadaşlığı yaptık. Bugün geldiğimiz 
nokta itibariyle 60 bin öğrencimiz ilk, 
ortaokul ve liselerde eğitim görüyor. 
Bunun yanında yerel polisler güvenliği 
sağlamaktadır. Tamamı Türkiye Cum-
huriyeti sermayesi ile yapılan El-Bab 
Hastanemiz bugün hizmet vermeye 
başlamıştır. 193 cami onarılarak iba-
dete açılmış durumda. Bu bölgede alt-
yapıya yönelik çalışmalarımız da tüm 
hızıyla sürüyor. El-Bab’ın yıl sonuna 
kadar elektrik ve su gibi eksik kalan 
bazı ihtiyaçları da giderilmiş olacak.”

EĞİTİM HAKKI KUTSALDIR

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür de bugünün, Türkiye ve 

savaş sonrası hayatını idame ettirme-
ye çalışan Suriyeli gençler için büyük 
önem taşıdığını söyledi. Zulmün ilele-
bet devam etmeyeceğinin bilinen bir 
durum olduğunu vurgulayan GAÜN 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep 
Üniversitesi’nin Suriye’deki savaşın 
başlamasından sonra Türkiye’ye ka-
çan gençlerin eğitimleri için gereken 
her türlü fedakarlığı yaptığını, kendi 
dillerinde eğitim imkanı sağlandığını 
vurgulayarak şunları söyledi: “Bu sü-
reç içerisinde bir taraftan özgürlük 
mücadelesi verilirken diğer taraftan 
da insani yaşam standartlarını yük-
seltmek ve kutsal eğitim hakkını da 
devam ettirmek gerekiyor. Bu yüzden 
Gaziantep Üniversitesi, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın çizmiş olduğu viz-
yonla birlikte, bir taraftan ordumuz 
diğer taraftan Türk milleti, burada 

topyekün bir şekilde asayiş ve güven-
liği oluşturup insani yaşam standart-
larını yükseltirken, diğer taraftan da 
eğitim kampüsleri açma kararı almış-
tır. 2011 yılından beri devam eden bu 
süreçte Gaziantep Üniversitesi, önce-
likli olarak Türkiye’ye gelen Suriyeli 
gençlere yüksek öğretimin kapılarını 
açarak onlara yüksek öğretim imkanı 
tanıdı. Arkasından kendi ana dilleriyle 
eğitim yapabilmeleri için Arapça eği-
tim programları başlatıldı.”

KİMSE EĞİTİMSİZ 
KALMAYACAK

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bun-
dan böyle güvenliği sağlanan bölgeler-
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de eğitim imkanlarının sağlanmasına 
yönelik çalışmalara ağırlık verilmeye 
başlandığını ifade ettiği konuşmasını 
şöyle devam ettirdi: “Burada hiç kimse 
eğitimsiz kalmayacak. Bugün itibariy-
le Türkiye’deki üniversitelerde 25 bin 
üzerinde Suriyeli genç eğitim almak-
tadır. Bugünkü haliyle bu bölgede 2 
bin 500 öğrenci eğitim görüyor hale 

gelmiş ve dört yıl sonra bunlar me-
zun olur hala gelecek. Suriye problemi 
başladığı günden bu yana Gaziantep 
Üniversitesi tüm duyarlılığıyla dav-
ranmaya başlamış ve eğitimin burala-
ra kadar gelmesi için her türlü çabayı 
seferber etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
büyük bir devlettir, bir taraftan bura-
da Suriye meselesinde müdahil olarak 
huzuru, barışı sağlarken diğer taraf-
tan da hiçbir ferdin eğitimsiz kalma-
ması için her türlü çabayı sarf etmek-
tedir. Biz savaşla birlikte en küçük bir 
ferdin bile eğitimsiz kalmaması için 
yerine gelerek Suriye güvenlikli bölge-
sinden çalışmalarımıza başladık” dedi.

BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURULDU
 
El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi öğrencisi Üsame Hüseyin de 
savaştan dolayı eğitimini tamamlaya-
madığını ve açılan fakültenin kendisi 
gibi birçok genç için büyük bir fırsat 
olduğunu belirterek, “Biliyoruz ki bizle-
rin eğitime devam etmesi, bizim şahsi 
çıkarlarımız için değil, ümmetimizin bir 
yarar ve faydasınadır” dedi. GAÜN Üst 
Yönetimi ve Senato üyelerinin çoğunlu-
ğunun katıldığı açılışta, Suriyeli yetkili-
ler de açılan fakülteden dolayı teşekkür-
lerini iletti. Beyaz barış güvercinlerinin 
de uçurulduğu açılışta, konuşmaların 
ardından katılımcılar derslikleri gezip, 
öğrencilerle sohbet etti.
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TÜRKİYE’NİN 
ORTADOĞU’YA AÇILAN

EĞİTİM KAPISI
GAÜN

Başta Suriye olmak üzere Arap ülkelerinden öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi’ni tercih 
etmelerinin nedenleri arasında, savaş ve iç karışıklıklara bağlı iyi niyetli kabul girişimleri, 
sosyal ve kültürel yakınlıklar, coğrafi yakınlığa bağlı nedenler, akademik tercih nedenleri, 

siyasi nedenler başlıklarında değerlendirilebilir. Zira Suriye örneğinde olduğu gibi Gaziantep 
Üniversitesi sıkıntılı süreçte bulunan ülkelerin öğrencilerine hep kucak açtı. 

AZİANTEP Üniver-
sitesi son dönemde 
yüksek öğrenimde 
dünyanın en iyi üni-
versiteleri ile eğitim 
işbirliği kurulması 
için arka arkaya gö-

rüşmeler yapıp imzalar atıyor. Rektör 
Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Şehmus Demir son olarak 
dünyanın en köklü ve başarılı üni-
versitelerinin bulunduğu Endonozya 
ve Malezya’da çeşitli üniversitelerde 
eğitim anlaşmaları imzaladı. GAÜN 
üst yönetimi, Uzakdoğu’daki bu anlaş-
maların yanısıra, ABD ve Avrupa’nın 
birçok ülkesinin uzun bir dönemdir 
adeta üs haline getirdiği Ortadoğu’ya 
yönelik bir eğitim işbirliği atağına 
geçti. İlk bakışta ‘Ortadoğu’ denip du-
dak bükülen bu ülkelerdeki eğitim ka-

litesi irdelendiğinde emperyalist güç-
lerin bu bölgede var olmak için neden 
bu kadar çaba sarfettiğini görmemek 
mümkün değil. İşte, GAÜNDEM’in bu 
sayısında Gaziantep Üniversitesi’nin 
Suriye başta olmak üzere Ortado-
ğu’daki çalışmalarını Rektör Yar-
dımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şehmus Demir ile konuşa-
cağız. GAÜN’ün Suriye’deki iç savaş 
ve göç nedeniyle bu ülkedeki yüksek 
öğrenim çağındaki öğrencilere yö-
nelik geliştirdiği projeleri, Gaziantep 
Üniversitesi’nin Türkiye’yi temsilen 
neden Ortadoğu’da olması gerektiği 
ile ilgili bilgileri ve bu kapsamda orta-
ya konan Gaziantep Üniversitesi’nden 
Arap Dünyasına Eğitim ve Kültür Yolu 
Kurulması Projesi ile ilgili görüş ve 
paylaşımlarını keyifle okuyacağınızı 
umut ediyorum. A.K

G
TAKDİM

Prof. Dr. Şehmus Demir
Rektör Yardımcısı ve İlahiyat 
Fakültesi Dekanı
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Hocam, Gaziantep Üniversitesi 
Suriye’ye yönelik çok önemli proje-
leri hayata geçirdi. Türkiye’nin yurt 
dışındaki ilk fakültelerini de yine 
Suriye’de GAÜN açtı. Suriye’yi konu-
şacağız ama öncelikle üniversitemi-
ze, Türkiye’nin Arap Dünyası’na yö-
nelik eğitim projelerinde bir rolmodel 
biçildiğini söyleyebilirmiyiz?
 
Yükseköğretim Kurulu’nun 2018-2022 
yılları için belirlediği “Yükseköğre-
timde Uluslararasılaşma Stratejisi” 
çerçevesinde tespit edilen hedeflere 
ulaşmada, özellikle Arap Dünyası Üni-
versiteleri ile ilişkilerin geliştirilmesin-
de; Gaziantep Üniversitesinin sahip ol-
duğu yeterlilikler de dikkate alınarak 
sürükleyici rol üstlenebileceği hususu 
özellikle belirtilmektedir. Gaziantep 
Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yük-
sek lisans ve doktora düzeyinde öğre-
nim görmekte olan toplam yabancı 
öğrencilerden 2 bin 876’sının 19 Arap 
ülkesinden geldiği dikkate alındığında 
ve Gaziantep Üniversitesi’nde öğre-
nim gören yabancı öğrencilerin yüzde 
80’inin bu bölge gençleri olduğu düşü-
nüldüğünde, üniversitemizin rolü de 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Peki hocam, Arap ülkelerinin öğren-

cileri neden Gaziantep Üniversitesi’ni 
tercih ediyor? Üniversitemizi onlara 
cazip hale getiren sebepler ne sizce?

Başta Suriye olmak üzere Arap ül-
kelerinden öğrencilerin Gaziantep 
Üniversitesi’ni tercih etmelerinin 
nedenleri arasında, savaş ve iç karı-
şıklıklara bağlı iyi niyetli kabul giri-
şimleri, sosyal ve kültürel yakınlıklar, 
coğrafi yakınlığa bağlı nedenler, aka-
demik tercih nedenleri, siyasi nedenler 
başlıklarında değerlendirilebilir. Zira 
Suriye örneğinde olduğu gibi Gazian-
tep Üniversitesi sıkıntılı süreçte bulu-
nan ülkelerin öğrencilerine hep kucak 
açtı. Arap ülkelerindeki üniversitele-
rin uluslararasılaşma yönüyle özellik-
le Batı ülkelerindeki Üniversiteler ile 
önemli işbirlikleri var. 

Bu işbirliklerinin etkisi ile; başta Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Katar olmak üzere üniversite çağın-
daki öğrencilerin Avrupa ve ABD’ye gi-
derek yükseköğrenim gördükleri bili-
nen bir husus. Bunun yanında ABD ve 
Avrupa’nın önemli üniversitelerinin 
Arap Ülkelerinde kampüs açıp Arapça 
ve İngilizce eğitim vererek kendi eği-
tim ağlarını ve kültürlerini bu ülkelere 
taşıdığı da bir gerçek. Bu çerçevede 

Türkiye’deki üniversitelerin Ortado-
ğu bölgesindeki üniversitelerle daha 
güçlü bir işbirliği kurması önemli bir 
gereklilik olarak karşımızda durmak-
tadır. Karşılıklı olarak, sahip olunan 
yüksek öğrenim alt yapısı ve yeterli-
liklerinin bir araya getirilerek, sinerji 
yaratılmasına yönelik girişimlerde 
bulunulması daha fazla katma değer 
yaratabilecektir. Türk ve Arap üniver-
siteleri arasındaki eğitim işbirliğinin 
diğer alanlara da yayılımının sağlan-
ması işbirliğinin güçlenmesine yan-
sıyacak ve ekonominin her alanında 
(müteahhitlik, taşıma, sağlık, hizmet, 
turizm, gıda vb) yeni yatırım olanak-
larına zemin hazırlayabilecektir.

Arap Dünyasına Eğitim Bilim ve Kül-
tür Yolunun Başlangıcı Neden Gazi-
antep Üniversitesi?

Bu konuda özellikle Arap ülkeleri 
Üniversiteleri ile işbirliklerinin geliş-
tirilmesinde Arap dünyası ülkelerinin 
sınırına yakın olması, tarihi geçmişi 
ve sahip olduğu dokusu, kültürü ve 
güçlü ekonomik göstergeleri ile öne 
çıkan Gaziantep ilinde Gaziantep 
Üniversitesi, bu konuda pilot üniver-
site gibi faaliyetlerini sürdürmekte ve 
önemli katma değer yaratmaktadır. 
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Arap ülkelerindeki üniversiteler ile 
ilişkilerin kurulmasında ve geliştiril-
mesinde Gaziantep Üniversitesi’nin 
misyon üstlenmesi ile Arap Dünya-
sına bilim ve kültür yolu, tarihi ipek 
yolu üzerinden kurulmuş olmaktadır. 
Özellikle bulunduğu konum itibarı 
ile başta Suriye’den olmak üzere pek 
çok Arap ülkesinden çok sayıda öğ-
rencinin öğrenim gördüğü Gaziantep 
Üniversitesi’nin, pilot Üniversite ola-
rak sahip olduğu deneyim ve birikim 
ile Türkiye’deki diğer üniversitelerin 
de geliştirecekleri işbirlikleri için sü-
rükleyici olabileceği öngörülmektedir. 
Gaziantep Üniversitesi’nin 45 yıllık ku-
rumsal geçmişi ve 41.156 lisans, 5443 
yüksek lisans, 2828 doktora düzeyinde 
8271 lisans üstü öğrenci olmak üzere 
49.427 öğrenci sayısı ile Türkiye’nin ve 
Bölgenin önemli üniversitelerinden 

biri olması da ayrıca önemli bir yeter-
lilik unsuru olarak görülmektedir. Ga-
ziantep Üniversitesi akademik birim-
leri tarafından başlatılan ve sonuçları 
alınan çalışmaların beraberinde getir-
diği deneyimlerin başlangıçta önemli 
bir bilgi sermayesi ve kaynak olduğu 
düşünülmektedir.

Gaziantep Üniversitesi’ne bu konuda 
rol biçilmesinin altında aslında üni-
versitemizin geçmişten gelen dene-
yim ve hayata geçirdiği projelerin de 
etkisi olduğu düşüncesine ne dersi-
niz? 

Kesinlikle doğru. Zira Gaziantep Üni-
versitesi bu süreçte önemli bir misyon 
yüklenmekle birlikte ciddi anlamda 
bir tecrübe birikiminin oluşumuna da 
yol açmaktadır.  Yabancı akademis-

yenlerin hukuki bakımdan statüleri-
nin belirlenmesi ve çalışma esasları ile 
ilgili hukuki alt yapının oluşturulma-
sına yönelik girişimler, yerleşim hakkı, 
özlük hakları ve diğer yaşam koşulla-
rının sağlanması hususunda yapılan 
çalışmalar, bunlardan sadece birkaçı. 
Yine üniversite ve üniversite dışı is-
tihdam edilebilme konusunda karşı-
laşılan sorunlar konusunda çözüme 
yönelik bürokratik girişimler, başta 
Suriye’den olmak üzere tüm Arap ül-
kelerinden gelen öğrencilere Türkçe 
dil eğitimi verilmesi konusunda atı-
lan adımlar ve bu konuda kazanılan 
deneyimler, Arap ülkelerinden gelen 
akademisyenlerin Türkiye’de Arapça 
eğitim verebilmeleri bu konudaki en 
büyük avantajlarımızdır. Üniversi-
temizde Türkçe – Arapça – İngilizce 
olmak üzere üç dilli eğitimin varlığı 
ise, Türkiye’de başka bir üniversitede 
olmayan önemli bir atılımdır. Ayrı-
ca İlahiyat Fakültemizin hazırladığı, 
İlahiyat Akademi Dergisi ve El Camia 
Gazetesi ile de bu işbirliğine yönelik 
önemli katkılar olarak düşünülmek-
tedir. İslam Dünyası Üniversiteler 
Birliği’nin yürüttüğü projelerde daha 
etkin olunması ve daha fazla katkı 
sağlanması, Türkiye’nin Arap Dünya-
sında eğitim, kültür ve bilgi ile adının 
geçmesini, ilişkilerin daha güçlü şekil-
lenmesini sağlayabilecektir.  Birliğin 
sahip olduğu bilgi ve iletişim ağından 
yararlanım  bu vesileyle artabilecektir.

Hocam biraz da Suriye’ye yönelik 
eğitim çalışmalarınızdan sözedelim. 
Suriye’de iç savaşın başlamasının 

Arap ülkelerindeki üniversiteler ile ilişkilerin kurulmasında ve geliştirilmesinde Gaziantep 
Üniversitesi’nin misyon üstlenmesi ile Arap Dünyasına bilim ve kültür yolu, tarihi ipek yolu 

üzerinden kurulmuş olmaktadır. Özellikle bulunduğu konum itibarı ile başta Suriye’den 
olmak üzere pek çok Arap ülkesinden çok sayıda öğrencinin öğrenim gördüğü Gaziantep 

Üniversitesi’nin, pilot Üniversite olarak sahip olduğu deneyim ve birikim ile Türkiye’deki diğer 
üniversitelerin de geliştirecekleri işbirlikleri için sürükleyici olabileceği öngörülmektedir. 
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ardından başta Türkiye olmak üzere 
birçok ülkeye göç yaşandı. Bu göçten 
doğal olarak en çok etkilenen de Tür-
kiye oldu. İşte bu aşamada Gaziantep 
Üniversitesi önemli bir projeyle hare-
kete geçti. Neler yapıldı bu proje kap-
samında?

Üniversite olarak amacımız, Türkiye 
sınırına yakın olan ve yürütülen ope-
rasyonlar ile terör ve savaşın etkile-
rinin büyük ölçüde ortadan kalktığı 
yerleşim yerlerinde yaşayan gençle-
ri hayata hazırlamak, geleceklerini 
doğru yönlendirmek, onları topluma 
kazandırmak, bölgenin yeniden imar 
çalışmalarında ve yaşanabilir hale 
gelmesinde ihtiyaç duyulan alanlar-
da nitelikli insan kaynaklarını yetiş-
tirmek için Gaziantep Üniversitesi’ne 
bağlı yükseköğretim kurumları aç-
maktı.  Projenin hazırlık aşamasın-
dan, uygulamaya geçirilmesine kadar 
olan her bir aşamasında, özellikle 
Suriye’de bizzat yerinde gözlemler ve 
tespitler yapılmış, buna bağlı sürekli 
güncellenen yeni ve kapsamlı strateji-
ler oluşturulmuş, süreç titizlikle takip 
edilerek yeni yol haritaları belirlen-
miş ve proje hızla uygulamaya geçi-
rilmiştir. Zorlu yaşam koşullarında 
yaşamlarını sürdürmek zorunda olan 
gençlerin yükseköğretime erişimleri-
ni sağlamak, eğitime erişimde ortaya 
çıkan adaletsizliklerin ve fırsat eşit-
sizliklerinin giderilmesine bir ölçüde 
de olsa katkıda bulunmak, Suriye’nin 
geleceğini şekillendirecek eğitimli kad-
roları yetiştirmek, ülkeden göçü önle-
yerek özellikle gençlerin kendi ülkele-
rinde kalmalarını sağlamak, bölgenin 
yeniden imarına katkıda bulunmak, 
Türkiye ile bölge halkının geçmişten 

gelen ortak değerlerini koruyarak, 
coğrafi yakınlık avantajı ile Gaziantep 
Üniversitesi’nden Arap Dünyasına eği-
tim bilim ve kültür yolu kurulmasını 
sağlamak ve açılan Yükseköğretim 
Kurumları ile özelde Suriye toplumu-
na, genelde de tüm ortadoğu bölgesi-
ne yönelik değer oluşturmak, projemi-
zin ana hedefiydi. 

Bu süreçte tabii ki Türkiye Cumhuri-
yeti de devlet olarak Suriye’de elini 
taşın altına koydu değil mi hocam?

Tabii ki. İç savaş nedeniyle sekiz mil-
yona yakın kişi yaşadıkları yerlerden 
göç etmek zorunda kaldı. Bu süreçte 
en fazla Suriyeli’yi misafir eden ülke 
Türkiye olmuştur. 2019 yılı itibariyle 
yaklaşık 3,5 milyonun üzerinde Suri-
yeli, geçici koruma sağlanan yabancı-
lar statüsünde olmak üzere Türkiye’de 
yaşamını sürdürmektedir. Suriye’de iç 
savaş ve siyasi krizin ortaya çıkma-
sından itibaren Türkiye Cumhuriye-
ti tarafından, Suriyeli sığınmacılara 

insani anlamda her türlü destek ve-
rildi. Bu doğrultuda eğitim hakkının 
en temel hak olarak görülmesi nede-
niyle, Suriye’den Türkiye’ye göç eden 
gençlerin yükseköğretim olanakla-
rından yararlanması için önemli bir 
destek de, ülkemizdeki üniversitelerde 
bu gençlere yüksek öğrenim görme 
imkanı sunularak verildi. Gaziantep 
Üniversitesi bu desteği veren ve en 
fazla Suriye’li öğrencinin öğrenim 
gördüğü üniversitelerimizin başında 
gelmektedir. Bundan sonraki süreçte 
ise Gaziantep Üniversitesi bu deste-
ğini bir adım öteye taşıyarak, ülkele-
rinden göç etmeyen, kendi ülkelerinde 
ve kendi yerleşim yerlerinde kalan ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör 
örgütlerinden temizlenerek güvenlikli 
hale getirilen Suriye’deki bu bölgede 
yaşamlarını devam ettiren gençlerin, 
yükseköğrenim olanağına kavuşma-
sı için buralarda akademik birimler 
açılmasına ilişkin ilgili yönetim kurul-
larında kararlarını almış, akademik 
birimlerin açılış dosyaları Gaziantep 

Eğitim hakkının en temel hak olarak görülmesi nedeniyle, Suriye’den Türkiye’ye göç eden gençlerin 
yükseköğretim olanaklarından yararlanması için önemli bir destek de, ülkemizdeki üniversitelerde 

bu gençlere yüksek öğrenim görme imkanı sunularak verildi. Gaziantep Üniversitesi bu desteği 
veren ve en fazla Suriye’li öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitelerimizin başında gelmektedir.
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Üniversitesi tarafından Yüksek Öğre-
tim Kurumu’na sunulmuş, açılış onay 
ve izinleri alınmıştır. 

Önce Cerablus Meslek Yüksekokulu 
açıldı ve süreç çok hızlı işledi diye bi-
liyorum.

Evet. 2017-2018 Eğitim Öğretim 
Yılı’nda başlayan ve sürdürülebilir-
lik temel ilkesi ile geliştirilerek ve ye-
niden yapılandırılarak yürütülen bu 
çalışmaların sonucunda; Gaziantep 
Üniversitesi’ne bağlı olarak 2018 yı-
lında Suriye’de Cerablus’ta bir Meslek 
Yüksekokulu, 2019 yılında El Bab’da üç 
bölümü olan İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Afrin’de üç bölümü olan 
Eğitim Fakültesi ve  Azez’de İslami 
İlimler Fakültesi açıldı. Yükseköğre-
tim programlarının açılmasına ilişkin 
tüm çalışmalar mümkün olabilecek 
en kısa sürede tamamlandı. Akademik 
birimlerin açılması ile ilgili hukuki sü-
reç tamamlanana kadar, akademik 
birimlerin fiziki yeterlilikleri hazır hale 
getirildi. Binalar hazırlandı, tefrişleri 
yapıldı ve kısa sürede öğrenci kabul 
edildi. Bölgenin başta güvenlik olmak 
üzere tüm zorluklarına karşın yükse-
köğretim hizmetinin verimli, etkin ve 
başarılı bir şekilde sürdürülebilir hale 
gelmesi sağlandı.  Proje,  özellikle za-
man yönetimi ve sağladığı faydalar 
açısından gerçek anlamda bir başarı 
öyküsü olarak değerlendirilebilir. 

Hocam Gaziantep Üniversitesi’nin 
bölgede yaşayan gençlerin eğitimine 
yönelik olarak başlattığı  bu çalışma-
lar nasıl karşılık buldu? Yerel halktan 
geri dönüşümü nasıl oldu?

Proje, bölgenin geleceğinin şekillen-
mesinde büyük rol oynayacak olan 
çocukların ve gençlerin eğitim ola-
naklarından mahrum kalmasının ge-
tireceği sorunların farkında olunması 
ve bu konuda  insani bir sorumluluk 

üstlenilmesi ile değer oluşturma dü-
şüncesi çerçevesinde oluştu. Ayrıca, 
yükseköğretim kurumları açılan Su-
riye’deki illerde bulunan (Cerablus, 
Afrin, Azez, el-Bab) Mahalli Meclisle-
rin, sivil toplum kuruluşlarının, der-
neklerin  yoğun talepleri de projenin 
ilerlemesinde belirleyici oldu. Şu hu-
susu atlamamam gerekiyor. Suriye’de 
liseye gidenlerin oranı, ilkokula gi-
denlere oranla yüzde ikilere düşmüş 
durumda. Bunun başlıca sebeple-
rinden biri, yaşanan çatışma ortamı 
sebebiyle yükseköğretim imkanının 
kesintiye uğraması, dolayısıyla çocuk 
ve gençlerin lise eğitimini de sonrası-

nın kapalı olması nedeniyle anlamsız 
görmeleridir. Lise eğitiminin anlam-
sızlaştığını düşünen çok sayıdaki genç 
ya çok erken yaşta evlilik yolunu ter-
cih etmiş veya türlü terör örgütlerine 
katılarak kendi geleceğini karartma 
pahasına hem bölgeye hem de tüm 
dünyaya tehlike oluşturacak bir süre-
cin içerisine girmiştir. Üniversitemizin 
bölgede yüksek öğretim kurumları aç-
ması, bölgede normalleşme sürecinin 
hızlanmasını, gençlerin geleceğe daha 
güvenle bakabilmesini beraberinde 
getirmiştir. Bu tespiti bölgeye giden 
herkes, rastgele konuştuğu kişilerden 
rahatlıkla  ve hemen anlayabilir.  

Eğitim sürecinin başlama aşamasına 
nasıl gelindi? Neler yapıldı bu süreç-
te?

Projenin ilk adımı, akademik birim-
lerin açılmasına ilişkin hukuki alt 
yapının tamamlanması olmuştur. 
Suriye’de Yükseköğretim Kurum-
larının Kurulmasına ilişkin olmak 
üzere, Cerablus’ta Cerablus Meslek 
Yüksekokulu’nun Bakanlar Kurulu 
Kararı ile El Bab’da  İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi,  Azez’de İslami İlim-
ler Fakültesi, Afrin’de Eğitim Fakültesi 
kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlı-
ğı Kararı ile kuruluşu gerçekleştirildi. 
Sonrasında fiziki altyapı yeterlilikleri 
tamamlandı. Bu kapsamda, fakülte 
ve Meslek Yüksekokullarının fiziki alt 
yapı yeterliliklerin oluşturulmasına 
yönelik olmak üzere, Türkiye’de YÖK, 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Maarif 
Vakfı ve ilgili birçok Kamu Kurumu ile 
işbirliği yapıldı. Ayrıca Suriye’de aka-
demik birimlerin açıldığı şehirlerdeki 
mahalli meclisler, illerden sorumlu 
koordinatör valilerin takibinde ve 
diğer ilgili kurumlar ile görüşmeler 
yapılarak stratejik işbirliğine gidildi. 
Ardından akademik birimlerin insan 
kaynağı yeterliliklerinin tamamlan-
masına yönelik çalışmalarımız başla-

Zorlu yaşam koşullarında 
yaşamlarını sürdürmek zorunda 
olan gençlerin yükseköğretime 

erişimlerini sağlamak, 
eğitime erişimde ortaya çıkan 

adaletsizliklerin ve fırsat 
eşitsizliklerinin giderilmesine 

bir ölçüde de olsa katkıda 
bulunmak, Suriye’nin geleceğini 

şekillendirecek eğitimli 
kadroları yetiştirmek, ülkeden 

göçü önleyerek özellikle 
gençlerin kendi ülkelerinde 

kalmalarını sağlamak, bölgenin 
yeniden imarına katkıda 

bulunmak, Türkiye ile bölge 
halkının geçmişten gelen ortak 
değerlerini koruyarak, coğrafi 
yakınlık avantajı ile Gaziantep 

Üniversitesi’nden Arap 
Dünyasına eğitim bilim ve kültür 

yolu kurulmasını sağlamak ve 
açılan Yükseköğretim Kurumları 

ile özelde Suriye toplumuna, 
genelde de tüm ortadoğu 
bölgesine yönelik değer 

oluşturmak, projemizin ana 
hedefiydi. 
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dı. Suriye’de Azez, El Bab ve Afrin’de 
açılan Fakülteler ile Cerablus’ta açılan 
Meslek Yüksekokulu’nun diğer aka-
demik personel ihtiyacı ise Gazian-
tep Üniversitesi’nin öğretim elemanı 
alım kriterleri de esas alınarak ve 
bu konuda akademisyen adaylarının 
akademik yetkinlikleri titizlikle değer-
lendirilerek, özellikle Suriye’li akade-
misyenlerden olmak üzere karşılandı. 
Tabii burada önemli bir hususun altını 
çizmek isterim. Bölgede görevlendirdi-
ğimiz öğretim elemanlarının tamamı-
nın maaşı Suriye’li bir dernek tarafın-
dan ödenmektedir. Dolayısıyla güvenli 
bölgede açtığımız kurumlarla ilgili 
harcamalarda ne üniversitemizden 
ne de Türkiye’nin başka bir kurumun-
dan herhangi bir ödeme yapılmamak-
tadır. Bunun üniversitemiz ve ülkemiz 
açısından önemli bir ayrıntı olduğunu 
düşünüyorum.

Hocam, programlar seçilirken han-
gi kıstaslar dikkate alındı? Öğrenci 
alımları nasıl yapıldı? Suriyeli gençle-
rin ilgisi nasıldı?

Öğrencilerin alımları ve kayıtları, Ga-
ziantep Üniversitesi’nin yabancı öğ-
renci alım kriterleri dikkate alınarak 

gerçekleştirildi. Programlara kayıt 
olacak öğrenciler için öncelikle YÖS 
sınavına girmiş olma kriteri temel 
alındı. Öğrenci kayıtlarının ardından 
da eğitim dönemi başladı. Cerab-
lus Meslek Yüksekokulunda bölgenin 
mevcut ve gelecekteki insan kaynağı 
ihtiyacı gözetilerek programlar açıldı. 
Bu kapsamda, Büro Yönetimi Ve Yö-
netici Asistanlığı,  İlahiyat (Önlisans), 
Özel Güvenlik Ve Koruma, Hasta Ba-
kım Hizmetleri Teknikerliği, İlk Ve Acil 
Yardım, Türkçe Çevirmenlik, Fizyo-
terapi, Ebe Yardımcılığı ve Bilgisayar 
Programcılığı Programları açıldı. Bu 
programlara 2018 – 2019 eğitim öğre-
tim yılı güz döneminde toplam 149 öğ-
renci kayıt yaptırdı.  2019-2020 eğitim 
öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenci 
sayısı ise 281’e yükseldi. 2019-2020 eği-
tim öğretim yılı güz döneminde açı-
lan El Bab’da iktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’ne, 120 öğrenci, Azez İslami 
İlimler Fakültesi’ne 67 öğrenci, Afrin 
Eğitim Fakültesi’ne 119 öğrenci olmak 
üzere fakültelere toplamda 306 öğ-
renci alındı. Böylelikle, Suriye’deki tüm 
akademik birimlerde kayıtlı öğrenci 
sayısı; 149’dan, bir yıl sonra 736’ya ka-
dar yükselmiş oldu.

Terörden arındırılmış bir bölge olma-
sına karşın yine de çeşitli problemler 
yaşanıyor. Bu kapsamda değerlendi-
rildiğinde özellikle akademik kadro 
konusunda bir sıkıntı çekildi mi?

Açılan yükseköğretim kurumları 
aynı zamanda iş yaratma potansi-
yeli yönüyle de topluma dokundu. 
Azez, El Bab, Afrin’de açılan Fakül-
teler ile Cerablus’ta açılan Meslek 
Yüksekokulu’nun akademik personel 
ihtiyacı, akademisyen adaylarının 
akademik yetkinlikleri titizlikle değer-
lendirilerek ve öncelikle Suriye’li aka-
demisyenlerden olmak üzere karşı-
landı. Suriyeli akademisyenlerin alımı 
için Gaziantep Üniversitesi tarafından 
kadro ilanına çıkıldı, müracaat eden 
563 Suriyeli akademisyenden 24’ü aka-
demik kadroya dahil edildi. Bu durum, 
bölgede akademik yeterliliğe sahip ve 
iş arama sürecindeki olan Suriye’li 
akademisyenlere iş olanağı yarattı. 
Böylelikle, akademik yeterliliğe sahip 
yetişmiş nitelikli Suriye’li akademis-
yenlerin bölgede kalması için de bir 
fırsat oldu. Bundan sonraki süreçte, 
bölgeyi terk eden yetişmiş akademis-
yenlerin geri dönüşüne de olumlu 
etkide bulunacağını bekliyoruz. Pro-
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jenin çıktıları arasında, açılan yükse-
köğretim kurumlarının Türkiye’den 
Suriye’ye ve tüm Arap Dünyası’na kar-
şılıklılık temelinde bilgi, bilimsel çalış-
ma ve kültürel birikimin aktarılması 
ve sahip olunan birikimin ortak plat-
formda bir araya getirilmesi ile bölge-
nin sosyo-ekonomik gelişimine ortak 
değer yaratma yönüyle hizmet edile-
bileceği beklenen önemli bir sonuçtur.  
Projenin sürdürülebilirliğinin önemli 
kanıtlarından biri, açılan programla-
rın sayısının ve öğrenci sayısının iki yıl 
içinde periyodik olarak artmış olma-
sıdır. Bu da projeye sahip çıkıldığını, 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması 
için çaba sarfedildiğini göstermekte-
dir. 

COVİD19 Suriye’deki eğitim-öğretim 
çalışmalarını nasıl etkiledi? Dersler, 
sınavlar yapılabildi mi hocam?

-2019 Aralık ayında Çin’den tüm dün-
yaya yayılarak, küresel ölçekte yaşan-

makta olan ve Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından da pandemi olarak ilan 
edilen COVİD 19 virüsü nedeniyle, 
YÖK’ün hızla harekete geçerek, ko-
nuyla ilgili oluşturulan kurullardan 
bu sürecin eğitim ve öğretime en az 
kayıp yaratacak şekilde atlatılması-
na yönelik olmak üzere, 23 Mart Pa-
zartesi gününden itibaren uzaktan 
eğitim kapasitesine sahip olan bütün 
üniversitelerimizde dijital imkânlar ile 
uzaktan öğretim sürecinin başlayaca-
ğı duyurulmuştu.  Bu kapsamda Gazi-
antep Üniversitesinde de, bünyesinde 
bulunan Uzaktan Eğitim Merkezi üze-
rinden ön lisans, lisans ve lisansüstü 
eğitimde senkron ve asenkron dersler 
olmak üzere 23 mart 2020 pazartesi 
günü ilk ders Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü tarafından verilerek Uzaktan 
eğitime geçildi. Suriye’deki birimlerde 
okuyan öğrencilerin tamamı Gazian-
tep Üniversitesi kampüsünde bulunan 
öğrencilerle eş zamanlı olarak uzak-
tan eğitim programına dahil edildi ve 

hiçbir sorun yaşanmadan süreç iler-
letip dönem tamamlandı. Bu husus, 
Gaziantep Üniversitesi’nin projenin 
yürütülmesine yönelik gösterdiği has-
sasiyet ve özen açısından önemlidir. 

Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’de-
ki fakülte ve yüksek okul eğitimi sanı-
yorum Türkiye’de bir ilk değil mi?

Kesinlikle.  Üniversitemizin bulundu-
ğu Gaziantep ili bölgeye çok yakın bir 
konumda. Gaziantep Üniversitesi’nin 
Bölgeye coğrafi yakınlığının bir fırsat 
olarak görülmesi ile Bölgenin yeniden 
imarına yönelik yapılan ve yapılacak 
olan çalışmalar içerisinde yükseköğ-
retim alanındaki girişimlerde, Gazian-
tep Üniversitesi öncü rol oynamıştır. 
Gaziantep Üniversitesi, yüksek öğreti-
me erişimin önündeki engelleri kaldır-
ma misyonuyla sadece kendi kampü-
sünde değil, ülke sınırları dışında da 
kampüs kurmuş ve öğrencilerin kendi 
dillerinde eğitim almalarını sağlamış-
tır. Gaziantep Üniversitesinin savaş 
sırasında mağduriyet içerisinde olan 
gençleri hayata hazırlayan ve hayata 
dair umutlarının yeniden şekillenme-
sine fırsat veren ilk üniversite olması, 
projenin özgün ve  yenilikçilik özelliği 
olarak belirtilebilir. Öğrencilerin bu 
fakülte ve meslek yüksekokullarında 
kendi dillerinde (Arapça) eğitim al-
maları öğrenme hızını ve istekliliğini 
yukarı taşımış ve bölgede yüksek öğ-
retime olan talebi ciddi anlamda ar-
tırmıştır. 

Hocam bu gençler okullarını tamam-
layıp diploma alacaklar. Sonra ne ola-
cak, diplomaların geçerlilikleri ne?

Fakülteler ve Meslek Yüksekokulundan 
mezun olan öğrenciler mezuniyetle-
rinde uluslararası geçerliliği olan bir 
diplomaya sahip olacaklar. Projenin 
önemli çıktılarından biri de budur. Bu 
da,  gençlere fırsat eşitliği sunulması 
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yönüyle önemlidir. Zira bölgede çeşit-
li kurumlar yükseköğretim alanında 
faaliyet göstermeye çalışsa da, bun-
ların hiçbirisinin diplomalarının ulus-
lararası tanınırlığı bulunmamaktadır. 
Proje, özellikle zaman yönetimi (hu-
kuki süreç tamamlanana kadar, fiziki 
yeterliliklerin hazır hale getirilmesi ile 
eğitim öğretim dönemine yetiştirilme-
si) yönüyle de farklılık içermektedir. 
Projenin çıktıları ile yaratılan katma 
değer açısından zamanla yarışılarak 
yürütülen çalışmalar, gerçek anlamda 
bir başarı öyküsü olarak değerlendiri-
lebilir. 

Hocam projede görev alan akademis-
yenler hem Türk, hem de Suriyeliler-
den oluşuyor? Bu bir karmaşaya yol 
açtı mı? Gelinen noktada istenen ba-
şarı sağlandı mı sizce?

Projenin başlığında yer alan 
Gaziantep’ten Arap Dünyasına eğitim, 
bilim ve kültür yolu kurulması hedefi 
de, açılan programlarda öğrenim gö-
ren öğrencilerin ders müfredatlarının 
Gaziantep Üniversitesi akademisyen-
lerinin ve Suriye’deki yerel akademis-
yenlerin bilgi birikimi ile hazırlanmış 
olması ile bir ölçüde başarılmış ol-
maktadır. Kültürel etkileşime bağlı 
akademisyenlerin birikimlerinden de 
yararlanılarak,  karşılıklılık temelinde 
olmak üzere ekonomik, sosyal ve siya-
sal kazanımlar elde edilebilecektir. Bu-
nun için gerekli tüm önlemleri alıyo-
ruz. Sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan 
öğrencilerin daha başarılı hale geti-
rilmesi için Cerablus Hastanesiyle ile 
işbirliği yapıldı. Uygulamalı eğitimin 
de sağlanmış olması önemlidir. Diğer 

bölümlerde okuyan öğrenciler için de 
alanlarıyla ilgili benzer girişimlerde 
bulunuyoruz. 

Gaziantep Üniversitesi tarafından 
bölgede hayata geçirilen bu proje, 
gençlerin göç isteklerinde bir azalma 
sağladı mı?

Suriye’de yaşanan iç savaşa bağlı ola-
rak insanların iş ve yaşam alanların-
da, altyapı, fiziksel ve teknolojik yeter-
liliklerde önemli kayıplar görülürken, 
belki de en önemli kayıplar insan kay-
naklarında oldu. Özellikle çocukların 
ve gençlerin yaşamlarının başlangı-
cında yaşanan iç savaş nedeniyle kar-
şı karşıya kaldıkları olumsuz koşullar, 
gelecek kaygıları ve her konuda ya-
şadıkları kaygılar büyük. Bu nedenle 
Suriye’nin savaşın bitmesinden sonra 
geleceğine yönelik yapılacak yatırım-
larda gençlere yönelik yürütülen tüm 
girişimler önemli ve değerlidir. Bu 
noktada gençlerin umutsuzluklarının, 
gelecek kaygılarının eğitim temelli ya-
tırımlar ile giderilmesi yönüyle örnek 
alınabilecek bir model bir uygulama 
olduğu belirtilebilir.  Bölgedeki yaşam 
koşullarının zorluğu, iş imkanlarının 
yetersizliği ve belirsizliklerin devam 
ediyor olması nedeniyle, umutları tü-
kenen gençlerin bölgeden göç etme 
istekliliği fazladır. Bu nedenle açılan 
yükseköğretim kurumları gençleri 
bölgede tutarak, savaş sonrasında 
bölgenin yeniden yapılanması, imar 
ve inşa faaliyetlerinin yürütülmesi 
sırasında istihdam kaynağının oluş-
masını da sağlayacaktır. Bu nedenle 
projenin Suriye’de geleceğin insan 
kaynaklarının yeniden oluşturulması 

projesi olduğu söylenebilir.

Bölgeden özellikle gençlerin göç etme 
eğiliminin sebepleri konusunda bir 
araştırmanız oldu mu?

Tabii. Suriye’den göçün temel sebebi 
güvenlik ve geleceğe dair kaygılardır. 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından yü-
rütülen operasyonlar ile sınırımıza 
yakın Suriye illerinde güvenli bölgenin 
oluşturulması, bölgede yaşamlarını 
devam ettiren halkın temel ihtiyaç-
larının giderilmesini sağlamada ve 
bölgeden göçü önlemede etkili olmak-
tadır. Türkiye’nin oluşturduğu ve ge-
nişletmek istediği güvenli bölgelerde 
özellikle gençlerin eğitim ihtiyaçla-
rının karşılanması ile Suriye’den göç 
de önemli ölçüde durdurulabilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yü-
rüttüğü strateji ve politikalar çerçe-
vesinde, Suriye’de ülkemiz Güneydoğu 
sınırlarına yakın ve T.C. güvenlik güç-
leri tarafından güvenliği büyük ölçüde 
sağlanmış bölgede, Suriye’nin toprak 
bütünlüğünün korunması hususu-
na da büyük hassasiyet gösterilerek, 
başta sağlık ve eğitim olmak üzere ha-
berleşme ve ulaşım gibi birçok alanda 
yatırımlar yapılmaktadır. Yapılan ya-
tırımlar ile öncelikle bölgede yaşayan 
insanların en temel yaşam haklarına 
kavuşmaları hedeflenmektedir. Bu 
arada Gaziantep Üniversitesi’nin böl-
gede yükseköğretim kurumları aç-
masının Suriye’nin geleceğine yönelik 
belirlenen devlet politikaları ile tam 
bir uyum içerisinde olduğunu ifade 
etmek gerekiyor. Ayrıca bu başarının 
izlenen devlet politikalarının başarısı 
üzerinde de etkisi olacaktır.

Gaziantep Üniversitesi, yüksek öğretime erişimin önündeki engelleri kaldırma misyonuyla sadece 
kendi kampüsünde değil, ülke sınırları dışında da kampüs kurmuş ve öğrencilerin kendi dillerinde 

eğitim almalarını sağlamıştır. Gaziantep Üniversitesinin savaş sırasında mağduriyet içerisinde 
olan gençleri hayata hazırlayan ve hayata dair umutlarının yeniden şekillenmesine fırsat veren ilk 

üniversite olması, projenin özgün ve  yenilikçilik özelliği olarak belirtilebilir.
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GAÜN’DE İLAHİYAT 
DEKANLARI ZİRVESİ  

RETMEYENLER 
ÜRETENLERE 
MAHKUM OLUR

GAÜN Kongre ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen 
toplantıda konuşan Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş, bilgiyi üretmeyenlerin, üretilen 
bilgilerin takipçisi, hatta mahkumu olmaya 
devam edeceklerini belirterek, “İslam dün-
yası bugün bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler, 
dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgiyi 
güncelleyip değere dönüştürme ve hayata 
kılavuz yapma konusunda maalesef zama-
nın gerisinde kalmıştır. Bu mesafeyi telafi 

KONFERANS

Ü
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 
düzenlenen 26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi 
Dekanları Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş ile ekibinin yanı sıra, 11 rektör, Din Öğretimi 
Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz ve 80’e yakın İlahiyat ve 
İslami İlimler Fakültesi dekanın katılımıyla gerçekleşti, 
Toplantının sonunda dekanlar tarafından açıklanan 
sonuç bildirgesinde, ana bilim dalı sınırlandırılması, 
ikinci öğretim programlarının kapatılması, Tıp ve Hukuk 
fakültelerinde olduğu gibi kontenjanlar belirlenirken 
fakültelerin taleplerinin dikkate alınması gibi birçok 
konuda görüş belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, İslam Dünyası’nın bilim, teknik, sosyal 
bilimler alanında zamanın gerisinde kalmasından yakındı
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etmek durumundayız. Sahih bilgi ze-
minini kaybettiğimizde, bilgi üretme-
yi ve geliştirmeyi ihmal ettiğimizde; 
sağlıklı düşünmeyi, sorunları tespit 
etmeyi ve çözüm üretme imkânını da 
ne yazık ki kaybediyoruz” dedi. Konuş-
masında, insanlığın ufkunu İslam’ın 
ilkeleriyle aydınlatma sorumluluğu 
taşıyanların İslam’ın doğru anlaşıl-
ması, doğru anlatılması ve yaşanma-
sı konusunda daha fazla sorumluluk 
sahibi olduğuna vurgu yapan Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunu 
üç boyutlu olarak irdeleyebiliriz. Bi-
rincisi İslam’ın iyi doğru anlaşılması 
konusunda sahih bilginin topluma 
ulaştırılması. Bugün, İslam toplumla-
rında yaşanan terör, tefrika, etnik ve 
mezhebi farklılıkların soruna dönüş-
mesi gibi meselelerde, dinî kavramla-

rın tahrif ve istismar edilmesinin ve 
yanlış din algısının da etkili olduğu bir 
gerçektir. Dinin bilgisizliğe ya da sağ-
lam temellere dayanmayan yaklaşım-
lara terkedilmesinin ağır faturasını ve 
doğru şekilde karşılanmayan her ihti-
yacın nasıl istismar edildiğini, bugün 
daha yakından görmekteyiz. Nitekim 
FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri de bu-
nun açık göstergesidir. İfade ettiğimiz 
üç boyutun ikincisi; İslam’ın hikmetle, 
güzel sözle, en uygun yöntemle anla-
tılmasıdır. Merhametle müjdeleyen, 
hakikatle uyaran, ikna edici bir metot-
la açıklayan bir yaklaşımla sevdirerek 
ve nefret ettirmeden İslam’ı anlatmak 
tebliğin en önemli vasfıdır. Sosyal ger-

çeklikleri ve öncelikleri dikkate alma-
yan, kaba, sert ve dışlayıcı bir üslup 
nebevi metoda da iletişimin ilkelerine 
de aykırıdır. Üçüncüsü ise İslam’ın ya-
şanan bir hayata ve ahlaka dönüştü-
rülmesidir.”

GENÇLİĞİMİZ ZENGİNLİĞİMİZ

Prof. Dr. Erbaş, Bilgiden Bilince 
Konferansı’nda yaptığı konuşmada 
ise, gençliğin önemli bir zenginlik ol-
duğunu belirterek şunları söyledi: 
“Dünyada nüfusu 25 milyonun altın-
da olan 143 ülke var. Birkaç yüz bin 
nüfuslu ülkeden tutunuz da, Çin gibi 
1 buçuk milyar, Hindistan gibi 1 mil-

Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, “İslam bir hayat 

dinidir. Kur’an-ı Kerim bir hayat 
kitabıdır. Bütün peygamberler 

tevhit inancının yerleşmesi, 
adaletin tesisi ve güzel ahlakın 

yaşanması için mücadele 
etmişlerdir. Bugün her Müslüman 

bu ideal için gayret etmekle 
mükelleftir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
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yarı aşkın nüfuslu ülkeler de var. Yani 
bizim öğrencilerimiz kadar nüfusu 
olmayan 143 ülke var. İşte biz gençle-
rimizi iyi yetiştirirsek, maddi ve mane-
vi donanımlarını sağlarsak bizim için 
değerli olacak. O açıdan buralarda-
yız, üniversitelerimizde hocalarımızla 
genç kardeşlerimizle beraber olmak 
bazı konularımızı müzakere etmek 

bizim için çok önemli. Gençlerimize 
şunu belirtmek istiyorum; barış içeri-
sinde yaşayan bir toplum kurmamız 
gerekiyor. Nerede yaşıyor, olursak ola-
lım, ırkınız, mezhebiniz, düşünceniz ne 
olursa olsun bir arada yaşama tecrü-
besinden istifade ederek, barış içeri-
sinde bir toplum kurmamız gerekiyor. 
Irkçılığın başımıza açtığı dertleri se-
nelerden beri ortadan kaldırmaya ça-
lıyoruz. Servetimizi, mesaimizi harcı-
yoruz, insanlar birbirini öldürüyor. 40 
senedir PKK ile mücadele ediyoruz. Et-
nik ayrıştırma üzerine kurulan bir te-
rör örgütü. Halbuki biz Çanakkale’de, 
Azerbaycan’da birlikte savaştık. Bakü 
de şehitlik var. Ülkemizin her ilinden 
orada şehit ismi var. Yine Çanakkale’ye 
gittiğiniz zaman görüyorsunuz, sa-
dece bugün bizim ülkemizin sınırları 
içerisinde olan şehirlerden değil şu-
anda ülkemizin sınırları dışında kalan 
şehirlerden de Çanakkale’de isimleri 
görüyorsunuz. Şehitlikte Halep yazı-

yor, Şam, Yemen, Bakü, Sofya yazıyor. 
Bugün de Anadolu’yu bunun örnek bir 
şehri olarak göstermenin gayreti içe-
risindeyiz. Bugün İslam dünyasında 
ayrıştırıcı hareketlerin bizi ne büyük 
sıkıntılar içerisine soktuğunu hep bir-
likte görüyoruz. Tarihten ibret alma-
mız lazım.”

İSLAM DÜNYASINDAKİ
KAVGA ÇOK ÜZÜCÜ

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de ko-
nuşmasında, İslam Dünyası’nın içinde 
bulunduğu kavgalı durumdan duydu-
ğu üzüntüyü dile getirirken, “Öyle bir 
dünya düşünün ki, buhranlar içerisin-
de fetret dönemi yaşıyor ve o dönem-
de bir Resul geliyor. Huzur adacıkları 
adalet mümessilleri ve dürüstlük tim-
sali olan insanlarla dünyaya yeni bir 
ışık doğuyor” dedi. Rektör Prof. Dr. 
Gür, yüzyıllarca bu ışığın sürekli nur 
saçtığını ve bir süre sonra bu huzur 

Rektör Prof. Dr. Gür, “Sizler kimlersiniz diye sorulduğunda ‘Biz 
Müslümanlardanız’ denildiğinde evet siz Müslümansanız. ‘Sizden 
asla zarar gelmez’ diyerek Endonezyalara, Malezyalara, Uzak 
Doğulara ticaret ehli ve dürüstlüğüyle giden bir ümmetten bugün 
asla güvenilmeyen bir toplum algısına nasıl dönüştük biz?” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür
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adacıklarının yerini kaosun aldığını 
ifade ederek şöyle devam etti: “Bu na-
sıl bir dünya? Eman, ehliyet ve huzur, 
saadetin temsilcisi olan Müslümanlar 
bir süre sonra kaosun temsilcisiymiş 
gibi lanse edilmeye başlanıyor. Bir ta-
raftan her şeyiyle sadece Müslüman-
ların tüm insanlığın malı, mülkü, canı, 
dini emniyet altında ve ümmetinin, 
Müslümanların koruması altında ol-
duğu söylendiği halde, bugün Müslü-
manlar birbirine başkalarının verdiği 
kadar zarar veriyor. Burada bir sorun 
yok mu? Sizler kimlersiniz diye so-
rulduğunda ‘Biz Müslümanlardanız’ 
denildiğinde evet siz Müslümansanız. 
‘Sizden asla zarar gelmez’ diyerek En-
donezyalara, Malezyalara, Uzak Do-
ğulara ticaret ehli ve dürüstlüğüyle 
giden bir ümmetten bugün asla gü-
venilmeyen bir toplum algısına nasıl 
dönüştük biz?.”

KAVRAM ÜRETEMEYEN 
MÜSLÜMAN TOPLUM OLUŞTU

Konuşmasının devamında, özellikle 
sekülerizm, modernizm kıskacında 
kavramlarını yitiren, kavram üre-
temeyen bir Müslüman topluluğu 
oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Gür, 
içinde bulunulan durum ile ilgili şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Gençlerimiz 
inancını, dinini kültürel olarak biliyor. 
Ancak, muamelat bazında askıya al-
mış. Bu gençler bizim gençliğimiz. İşte 
bu vesilelerle özellikle batı dünyasının 
hegemonyası altında kavramlarımızı 
enjekte ederek, kendi kavramlarımızı 
bize inkar ettirir hale getirdikleri bu 
dünyada yeniden bir kavram sorgula-
masına ve mümkünse kavramlarımızı 
yeniden sımsıkı sarılmaya ihtiyacımız 
var. Özellikle kasıtlı ve bilinçli bir şekil-
de devletimizin bazı kurumlarının dini 
temalı olan kurumlarımızın bilinçli bir 
şekilde yıpratılması asla kabul edilebi-
lir değildir. Çünkü şahıslar yıpranmaz, 
yıpranan kurumlardır. Bu konuda da 

hepimizin azami derecede bu konuda 
dikkat etmesi gerekiyor. Bizler İslam’ı 
ve dini bazı farklılıkları ve farkında-
lıkları eleştiri mahiyetinde düzeltmek 
gibi algıladığımız noktalarda eleştiri-
nin dozunu kaçırınca başkalarına çok 
büyük malzemeler veriyoruz, sonra 
da neden bu böyle oldu diyoruz. Önce 
kurumlarımızın itibarını koruyacağız 
ki o kurumları temsil eden insanların 
söyleyeceği lafların da itibarı olsun.”

TARTIŞMALAR KAYGAN 
ZEMİNDE YAPILIYOR

GAÜN Rektör Yardımcısı ve İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus 
Demir, günümüz Türkiye’si ve İslam 
Dünyası’nda dini düşünce ve dini algı 
ile ilgili birçok problem bulunduğu-
nu belirtirken, bu nedenle dinle ilgili 
tartışmaların çoğu zaman kaygan 
bir zemin üzerinde yapıldığını ifade 
etti. Günümüzde İslam dünyasının 
neredeyse bir ölüm kalım mücadelesi 
içerisinde olması, emperyalist işgal-
ler birlik ve beraberliği, dayanışmayı 

ortadan kaldıracak ve yeni sorunları 
doğuracak büyük bir risk taşıdığını 
kaydeden Prof. Dr. Demir konuşması-
nın devamında özetle şunları söyledi: 
“Dini, mezhebi, etnik ve ideolojik fay 
hatlarının giderek derinleştiği bu dün-
yada tek tipçi ve dayanışmacı İslami 
zihniyetlerin yerine empati ve karşı-
lıklı tavize dayalı bir uzlaşma kültü-
rü olmazsa olmaz görünmektedir. Bu 
çerçevede özellikle gençlere yansıttı-
ğımız dini söylemimizin de ciddi an-
lamda yetersizlikler içerdiğini ifade 
etmek gerekmektedir. Dolayısıyla dini 
söylemin imaj, algı yönetim ve hasar 
denetimi açısından tahlil edilmesi ge-
rekmektedir. Günümüzde ülkemizde 
dini bilgi adına elle tutulur bir şeyler 
yazılıp çiziliyorsa bunların büyük bir 
kısmının arkasında İlahiyat Fakülte-
lerinde üretilen bilginin olduğu bir 
gerçektir. Kuşkusuz bu çalışmaların 
niteliği tartışmaya açıktır. Toplumu-
muzda İlahiyatlarla ilgili algı genellik-
le ekranlarda görünen simalar hak-
kındaki kanaatlere dayanmaktadır. 
Bunun sağlıklı bir yargıya zemin oluş-
turacak derinlikte olduğunu söylemek 
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mümkün değildir. İlahiyat fakülteleri-
nin daha iyi bir aşamaya getirilmesi 
için her türlü eleştiri elbette dikkate 
alınmalı ve değer görmelidir ancak 
ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kurumu hakkında algı ope-
rasyonları yapma, ayrım yapmadan 
kurumları genel ithamlarla karalama 
ve itibarsızlaştırma iyi niyetli eleştiri-
ler olarak değerlendirilemez.”

DEKANLARDAN RADİKAL 
ÖNERİLER

Toplantının sonunda tüm dekanların 
görüşleri doğrultusunda bir sonuç 
bildirgesi açıklandı. Gaziantep Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve 
GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeh-
mus Demir tarafından, 80 İlahiyat ve 
İslami İlimler Fakültesi dekanı adına 
aşağıdaki sonuç bildirgesi kamuoyu 
ile paylaşıldı:
1. Bütün fakültelerde klasik (yirmi) 
Anabilim dalı yapılanmasına dönül-
mesi,
2. İlahiyat Fakültelerindeki kalite soru-
nu üzerinde durulmuş, bu bağlamda 
daha önceki toplantılarda vurgulan-
dığı gibi;

a) İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamla-
ma Uzaktan Eğitim Programı) ve II. 
Öğretim Programlarının kapatılması,
b) Tıp ve Hukuk Fakülteleri örneğinde 
olduğu gibi İlahiyat Fakültelerine de 
taban puan belirlenmesi,
c) YÖK tarafından öğrenci kontenjan-
ları belirlenirken Fakültelerin taleple-
rinin dikkate alınması,
3. Din Eğitimi alanında İlahiyat, Diya-
net ve Milli Eğitim Bakanlığı birbirini 
tamamlayan paydaşlardır. Bu nedenle 
bu kurumlar arasındaki işbirliğinin 
daha da artırılması,
4. Ülkemizdeki din öğretimi ve hizmeti 
veren kurumların (İlahiyat Fakültele-
ri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri 
Yüksek Kurulu ve Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü) itibarsızlaştırma çabala-
rının milletimizin birlik ve beraberliği-
ne kastetmek amacına matuf olduğu,
5. Yaşadığımız çağda insanların karşı 
karşıya kaldığı ayrımcı ve ötekileşti-
rici anlayışlara karşı İslam, birlik ve 
beraberliği, iyilik ve adaleti temsil et-
mektedir. İslam bütün insanlar için 
huzur, barış ve iyiliktir. Özellikle med-
yada İslam’ın bu asli boyutunun ifade 
edilmesinin önemli olduğu, hususunu 
kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

KİMLER KATILDI?

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 
80 dekanın yanı sıra, tanınmış ilahi-
yatçı akademisyenlerin katılımıyla 
gerçekleşen İlahiyat Zirvesi’ne, Ordu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdo-
ğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Recep Tay-
yip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Karaman, Bingöl Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yalo-
va Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat 
Cebeci, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuri-
yet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim 
Yıldız, Trabzon Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da katıldı. Di-
yanet İşleri Başkanlığı’ndan ise Başkan 
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra, Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Selim Argun, Din 
İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Zeki 
Sayar, genel müdürler ve daire baş-
kanlarının da aralarında olduğu üst 
düzey bürokratlar etkinlikte bulundu.

GAÜN Rektör Yardımcısı ve 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şehmus Demir, “Dini, mezhebi, 
etnik ve ideolojik fay hatlarının 
giderek derinleştiği bu dünyada 
tek tipçi ve dayanışmacı İslami 
zihniyetlerin yerine empati 
ve karşılıklı tavize dayalı bir 
uzlaşma kültürü olmazsa olmaz 
görünmektedir. Bu çerçevede 
özellikle gençlere yansıttığımız 
dini söylemimizin de ciddi 
anlamda yetersizlikler içerdiğini 
ifade etmek gerekmektedir” dedi. 
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GAÜN DÜNYANIN
EN BÜYÜK GÖÇ KONGRESİNE

EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Türkiye’nin sıcak gündemi Suriye konusunda, bu ülkede iç savaşın başlamasının ardından 
birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen 
Dünya Göç ve Mülteci Kongresi’nde önemli ilim insanları görüşlerini paylaştı. 

MERİKA, Avrupa ve Ortadoğu ülkele-
rinden 260 konuşmacının katıldığı, 14-
17 Ekim 2019 arasında GAÜN Mavera 
Kongre ve Sanat Merkezinde düzen-
lenen oturumlarda mülteciler konu-
sunda Gaziantep’i ve Türkiye’yi bir mo-
del olarak dünyaya tanıtma yolunda 

önemli adımlar atıldı. Kongrede konuşan Gaziantep Valisi 
Davut Gül, bazı güçlerin sınırımızda devletçikler kurmaya 
çalıştığına işaret ederek, “Türkiye Cumhuriyeti meselelere 

insani boyutta bakar ama ülkesinin güvenliği kırmızı çiz-
gisidir” dedi.

ÜNİVERSİTE OLARAK İYİ BİR SINAV VERDİK

Kongrenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali 
Gür, dünya hızla değişerek, dönüştüğünü, bir taraftan bil-
gileri biriktirirken, diğer taraftan lokal hakimiyet alanla-
rının oluşturulduğunu; bir taraftan bilim gelişirken diğer 
taraftan maalesef etik, ahlak ve vicdanın yok olduğunu 

A

Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden 260 konuşmacı katıldı
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belirtti. Prof. Dr. Gür, “İşte böyle bir 
dünyada yaşıyoruz. Dünyamız büyük 
bir göç ve mülteci sınavı veriyor. İna-
nıyorum ki, bu sınavdan başta Türki-
ye olmak üzere Gaziantep şehrimiz ve 
üniversitemiz ciddi bir sınav vermiştir 
ve bu sınavda en başarılı geçen kurum 
ve kuruluşların başında gelmektedir. 
Bunu da iftiharla belirtmek istiyorum” 
diye konuştu.

SURİYELİLER KARDEŞİMİZ VE 
MİSAFİRLERİMİZDİR

Göçü bir travma olarak değil, aynı 
zamanda birlikte koordine edilecek 
gelecekte ortak imar edilecek bir ge-
lişme olarak gördüklerini kaydeden 
Prof. Dr. Gür konuşmasında şunları 
söyledi: “Göçü sadece problem olarak 
görürsek ‘Bu problemi kökünden yok 
edelim ve göçmenleri kökten hallede-
rim’ deriz. Böyle bir yargı zaten ola-
maz, mümkün de değil. İyi koordine 
edildiği takdirde dünyada ciddi geliş-
meler kaydedilir ve gelişmiş ülkeler 
sınıfına çıkabilirler. Biz de bu yüzden 
Suriye meselesine baktığımızda bize 
misafir gelen kardeşlerimizi her za-
man gelecekte birlikte Ortadoğu’yu 
ve dünyayı inşa edecek kardeşlerimiz 
olarak görüyoruz. Kongremizin ana 
başlığı; Dünya Göç ve Mülteci Kongre-
si. Bu literatürde böyle yer aldığı için 
özellikle koyduk çünkü dünyanın algısı 
bu. Ancak Suriye özelinde şunu belirt-
mek isterim. Onlar mülteci değiller, 
Suriyeliler bizim kardeşimiz ve misa-
firlerimizdirler. Biz böyle görüyoruz. 
O yüzden de onlara davranış ve tutu-
mumuz, onlarla ilişkilerimiz misafire 
nasıl davranıyorsak öyledir.”

KIRMIZI ÇİZGİMİZ, 
GÜVENLİĞİMİZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin göç po-
litikalarına hiçbir zaman etnik 

pencereden bakmadığını vurgu-
layan Gaziantep Valisi Davut Gül 
ise, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 500 
yıl önce Yahudilerle ilgili meselede, 
Bulgaristan’dan gelen Türklerle, Ku-
zey Irak’tan gelen Kürtlerle ilgili şim-
di Türkiye’ye Suriye’den gelen kişilere 
‘Sen Türkmen’sin, sen Kürt’sün, sen 
Arap’sın’ diye bakmadan mazlum ola-
rak kabul eden bir anlayışı var” dedi.  

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür Gaziantep Valisi Davut Gül
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Kongreye akademik dünyadan, dün-
yanın çeşitli yerlerinden bilim insan-
larının  geldiğini hatırlatan Vali Gül 
akademisyenlere seslenerek şunları 
söyledi: “Sizlerden beklentimiz; mese-
leleri doğru tespit etmeniz. Ülkenizde-
ki, sokaktaki herhangi bir vatandaşın 
bakış açısıyla sizlerin tarihe düştüğü-
nüz notlar aynı olmaması lazım. Tür-
kiye meselelere etnik pencerede bak-
mazken, tamamen insani boyutta 
bakarken bunun hakkını sizin verme-
niz lazım. Genelde Türkiye’ye yapılan 
şey şu; teşekkür ederiz, tebrik ederiz, 
Türkiye’nin yaptığı göç politikası çok 
iyi. Ama bunu yaparken biz evet insa-
ni boyutta yapmamız gerekenleri ya-
parken başka ülkeler bu karışıklıktan 
istifade ederek, bizi ve bölgenin gü-
venliğini ilgilendiren küçük devletçik-
ler kurmakla uğraşıyor. İnsanlar zu-
lüm altında inlerken, biz bu insanlara 
elimizi uzatırken birileri sınırımızın 
hemen yanında devletçikler kurma 
derdinde.  Dolayısıyla Türkiye Cumhu-
riyeti meselelere insani boyutta bakıp 
ama mesele kendi güvenliği olduğu 
zaman kırmızı çizgileri var.”

GÖÇ BİR SONUÇTUR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin ise, çok önemli bir 
zaman diliminden geçtiğimizi, dün-
yanın 4. buhran dönemini yaşadığı-
nı ifade ederek , “Bütün herkes göç 
yönetimi için ne yapalım derken, bu-
gün bu bilim çatısı altında bu önemli 
konuda dünyanın en büyük sorunu-
na, çare bulmak, ilaç olmak için bir 
araya geldik. Göç bir sonuçtur. Eğer 
koruyucu önleyici tedbir almazsanız 
eğer dünyadaki adalet sistemini ye-
rine getirmezseniz bu tarih boyunca 
devam etmiştir ve edecektir” dedi. Gö-
çün insani, siyasi olduğu kadar ekono-
mik olarak da en büyük zorluklardan 
birisi olduğunu vurgulayan Başkan 
Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bir çocuk beş yaşına gelmeden temiz 
su bulmadığı için binlerce çocuk ölü-
yorsa eğer bu göç devam edecektir. 
Zengin ve fakir arasındaki bu makas 

devam ettiği sürece göç devam ede-
cektir. Adalet en önemli meseledir ve 
hala dünyanın adalete ihtiyacı vardır. 
İkinci en büyük sorunumuz da empa-
tidir. Göç eden bir bebeğin, bir Aylan 
yavruyu, bir Ümran yavruyu kendi 
bebeğimiz, torunumuz, evladımız ye-
rine koymuyorsak, bu meseleyi insani 
ve vicdani olarak çözemeyiz. O yüzden 
dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Ya-
şatanlar ve öldürenler, iyiler ve kötü-
ler. Aslında bu coğrafya ve bu ülke bu 
işi şu anda yapmıyor. Medeniyetimiz 
bize bunu zaten talimat olarak veri-
yor. Bu bir duruştur, bu vicdani duruş 
devam edecektir.”

İNSANLIK ADINA YARDIM 
EDELİM

Kongre ortaklarından Uluslararası 
Tıbbi Bakım ve Yardım Organizasyon-
ları Birliği Başkanı Hüssam Al Fakir, 
Suriyeli mültecilerin istatistiklerden, 
sayılardan ibaret olmadığını söyledi. 
Al Fakir, “Mültecilerin hepsi insandır 
ve hepsi kendi hikâyesiyle ülkelerinden 
geldi. Bazıları annesini ya da babasını 

kaybetmiş bir çocuk, ya da çocukları-
nı kaybetmiş anneler, babalar mülteci 
olarak ülkelerinden geldi. Her birisinin 
arkasında farklı hikâyeleri var. Bizler 
onların bu üzücü hikâyelerini değişti-
rebilir ve insanlık adına yardımcı ola-
biliriz” dedi.

TÜRKİYE MÜLTECİLERİN İLK 
MEMLEKETİDİR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardım-
cısı Jean Marie Garelli, hem insanlık 
hem de sosyo-ekonomik perspektiften 
bakıldığı zaman mültecilere verilen 
desteklerin ne kadar fazla olduğunun 
görüldüğünü belirterek, şunları söy-
ledi: “İnsanların yerinden edilmesiyle 
ilgili yapılan çalışmaları ve ulusla-
rarası düzeyde sorunlara yönelik bir 
organizasyonu düzenlemek çok bü-
yük bir başarıdır. Türkiye mültecilerin 
ilk memleketidir. Türkiye gerek mül-
tecilerin gerekse sığınma talebinde 
bulunan kişilerin problemlerinin çö-

Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin

Uluslararası Tıbbi Bakım ve 
Yardım Organizasyonları Birliği 

Başkanı Hüssam Al Fakir
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zülmesi noktasında büyük hizmetler 
vermektedir. Mültecilerin de göster-
diği dirençle birlikte güzel çalışmalar 
yapılmaktadır. Türkiye’de mültecilerin 
kültürleri, kamu hizmetlerinden ya-
rarlanmaları, eğitim, sağlık gibi hiz-
metlerden yararlanmakta, kendilerini 
geliştirmeleri ve Türkiye’nin ekonomik 
olarak büyümesine katkıda bulun-
maları, iş pazarında yer almaları çok 
önemlidir.”

GAZİANTEP VE GAÜN’E 
TEŞEKKÜR EDERİM

Kongre Başkanı ve Merkezi ABD’de 
bulunan Global Sağlık Araştırma ve 
Çözümleri Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Adnan Hammad da, bu çok önem-
li kongreye ev sahipliği yapığı için 
Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep 
şehrine minnettar olduklarını be-
lirterek, “Bizler ABD’den Kanada’ya 
Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya kadar 
uzanan 23 ülkedeki, 103 üniversiteden, 
260 bilim insanı bu kongre merkezinde 

bir araya geldik. Konuşmacılarımızın 
büyük çoğunluğu Küresel Halk Sağlığı, 
Göç ve Mülteciler, bunları ilgilendiren 
Finansal Konularda uzman kişilerdir” 
dedi. Kongrenin, bilim, Gaziantep Üni-
versitesi, Gaziantep şehri ve buraya 
araştırma sonuçlarını aktarmaya ve 
dünyanın birçok yerindeki meslektaş-
larıyla yaptıkları çalışmalara dair bilgi 
ve tecrübelerini sunmaya gelen birçok 
bilim insanı için bir dönüm noktası 
olduğunu ifade eden Hammad, daha 
sonra şunları söyledi: “Bu kongre-
nin beklenen çıktıları hususunda çok 
mutlu ve hevesliyiz. Çünkü, bu kongre-
nin çıktıları, dünya çapında araştırma 
merkezleri, STK’lar ve hükümetler için 
bu bulgu ve önerilere yönelik politi-
kalar geliştirmeleri açısından önemli 
stratejiler teşkil etmektedir. Göçmen 
ve mültecilerin karşılaştıkları sorun-
ların tanımlanmasında daha üretken 
ve insani programlar oluşturulmasını 
umut ediyoruz.”

İŞBİRLİĞİ OLMADAN SORUN 
ÇÖZÜLEMEZ

Dünya Mülteci ve Göç Kongresi’nin 
önemli bir temasının da işbirliği ol-

duğunu, işbirliği olmadan göçmen ve 
mültecilerin hükümet ve STK’lardan 
yeterli desteği alamayacakları görü-
şünü vurgulayan Prof. Dr. Hammad 
sözlerini şöyle devam ettirdi: “Böyle-
likle, göçmen ve mültecilerin karşılaş-
tıkları sorunların tanımlanmasında 
daha üretken olabilirler. 260 bilim 
insanının katıldığı bu kongrenin baş-
kanlığını temsil ederek, savaştan nef-
ret ettiğimizi, ülkeler arası sınırlara 
inanmadığımızı, pasaport ve vizelere 
inanmadığımızı bildirmek istiyorum. 
Bu bölge binlerce yıldır barış ve geliş-
mişliğin merkezi olmuştur. Bu bölge 
Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudili-
ğin merkezi olmuştur. Bu bölge sade-
ce bölgede yaşayanlar için değil, aynı 
zamanda bilimin kendisi için de bili-
min yayılma merkezi olmuştur. Bizim 
bilimimiz, tıbbımız, matematiğimiz, 
kimyamız Avrupa’ya taşınmış ve 17. 
yüzyıla kadar Avrupa’da öğretilmiştir. 
Burası bizim bölgemiz. Bizim bölge-
miz güzel, zengin ve birçok farklılığı 
içinde barındıran bir bölgedir. Bu zen-
ginlik ve çeşitlilikle geleceğe iyi şeyler 
hazırlayacağımıza inanıyorum.”

260 BİLDİRİ SUNULDU

Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitü-
sü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri 
Gültekin ise kongrenin açılış konuş-
masında, Suriye’deki savaşla beraber 
daha çok farklı açılardan görülmeye, 
ele alınmaya başlayan mültecilik, göç 
veya yerinden edilmiş insanlar mese-
lesinin sadece siyaset üreten ve uygu-
layanların değil, bilgi üretenlerin ve 
öğretenlerin de ezberlerini bozmaya 
devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Gülte-
kin, “Artık neredeyse bütün dünyada 
sürekli hareket halinde ya da harekete 
hazır on milyonlarca insan bulunu-
yor. Türkiye, Anadolu ve Ortadoğu, bu 
insan hareketliliğinin, göçün, savaşla-
rın, şiddetin, zorla yerinden etmelerin, 
yerleşmelerin, sürgünlerin, mültecili-
ğin her dönemde damgasını vurduğu 
beşeri bir coğrafya. Dört gün süren 
kongrede, sosyo-kültürel ve sağlık 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Türkiye Temsilcisi 
Yardımcısı Jean Marie Garelli

Global Sağlık Araştırma ve 
Çözümleri Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Adnan Hammad
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ana başlıkları altında dünyanın dört 
bir yayındaki 23 ülkeden, 103 farklı 
üniversiteden, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlardan, STK’lardan 60 değişik 
oturumda 260 bildiri sunuldu” şeklin-
de konuştu.

GENİŞ KATILIM

Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Er-
doğan, Abdullah Nejat Koçer, Ali Mu-
hittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe 
Sözen, Adıyaman Üniversitesi Rektörü 
Mehmet Turgut, Kilis 7 Aralık Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Do-
ğan Karacoşkun, Nevşehir Hacı Bek-
taş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar 
Bağlı, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi 
Adnan Keçeci, J. Kıdemli Alb. Hüseyin 
Bekmez, Şehitkamil Belediye Başkanı 
Rıdvan Fadıloğlu, Ticaret Odası Baş-
kanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Sanayi 

Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GAÜN 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Be-
dir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. 
M. Avni Gökalp, Rektör Danışmanları 
Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Doç. Dr. 
Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Ayhan Doğan, Fakülte Dekanları, 
Yüksekokul Müdürleri ile Genel Sekre-
ter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu, 
Nuh Okumuş, il protokol temsilcileri 
ve kongre için gelen çok sayıda akade-
misyen katıldı.

Açılış konuşmaları sonrasında Rey-
han Atasü Topçuoğlu’nun moderatör-
lüğünü yaptığı oturuma Oxford Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dawn 
Chatty, Sabancı Üniversitesi Öğr. Üyesi 
Prof. Dr. Fuat Keyman, İstanbul Üni-
versitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ayhan 
Kaya ve Trent Üniversitesi Öğr. Üyesi 
Prof. Dr. Feyzi Baban panelist olarak 
katıldı.

Gaziantep Üniversitesi
Göç Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin
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GURURUN FOTOĞRAFI

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) öğrencileri, 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen  “Efficiency Challange” yarışmasında kazandıkları 
görsel tasarım ödülü kupasını Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e takdim etti. 

NCE Rektör Danışma-
nı ve Naci Topçuoğlu 
Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Doç. Dr. 
Necip Fazıl Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ederek çalışmaları 
sırasındaki destekle-
rinden dolayı teşek-

kür plaketi takdim eden GAÜN Otomo-
bil Robot ve Enerji Topluluğu üyeleri, 
daha sonra Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e 
teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Gür’e ya-
rışmayla ilgili bilgi veren Mekanik Takım 
Lideri Ali Kurşun, TÜBİTAK tarafından 
bu yıl 14.’üncüsü düzenlenen Uluslara-
rası Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na 
yaklaşık bin 500 öğrenicinin katıldığını 
ve topluluk olarak “Elektromobile” ka-
tegorisinde kendi kulüp atölyelerinde 
imal ettikleri otomobilin Görsel Tasarım 
Ödülü’nü kazandığını vurguladı. Meka-
nik Takım Lideri Kurşun, “Bizim ortaya 
çıkardığımız ve ödül almamızı sağlayan 
aracın en büyük özelliği tüm mekanik 
aksamları ve elektronik devrelerinin 

kendi atölyemizde imal edilmiş olması-
dır. Uzun süren tasarım ve hesaplama 
sürecinin ardından kısıtlı bir bütçeyle 
ve kısa sürede böyle bir ürün ortaya çı-
kardığımız için çok mutluyuz. Tüm hızı-
mızla önümüzdeki yarış için yeni bir ta-
sarıma başladık. Başarılarımızın devam 
etmesi için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. Desteklerinizden dolayı 
siz başta olmak üzere hocalarımıza te-
şekkür ederiz” dedi. Öğrencilerle birlikte 
tasarım ödülü kazanan otomobili ince-
leyen Rektör Prof. Dr. Ali Gür ise, “Üni-
versitemiz birçok bilimsel başarısıyla 

Türkiye’nin en önde gelen üniversitele-
rinden birisi. Sizlerin TÜBİTAK’ın verdiği 
bu ödülü kazanmanızdan da gurur duy-
duk. Her zaman söylüyoruz. Üniversite 
olarak bilimsel çalışmaların hep yanın-
da olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
Çalışmasını sürdürdüğünüz yeni pro-
jenizde de her türlü desteği vereceğiz.  
Sizleri bu başarılı çalışmanızdan dolayı 
kutluyor, yeni başarılarınızı bekliyoruz” 
diye konuştu. Öğrenciler daha sonra TÜ-
BİTAK tarafından verilen Tasarım 1.’lik 
ödülü’nü Rektör Prof. Dr. Gür’e sunarak 
birlikte fotoğraf çektirdi.

Ö

GAÜN ORET öğrencileri birincilik kupasını Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e takdim etti
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FUAT SEZGİN 
HOCA’YA 

GÖRKEMLI 
ANMA

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen İslam Tetkikleri ve 
Fuat Sezgin: Yöntem, Yaklaşım ve İçerik konulu Uluslararası İlmi Toplantısı ile anıldı.

’NU MEYDAN 
OKUYUŞLARIYLA 
HATIRLIYORUZ

Toplantının mode-
ratörlüğünü yapan 

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 
Cumhurbaşkanlığı’nın 2019’u Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan ettiğini belir-
terek başladığı açılış konuşmasında 
“Fuat Sezgin size ne anlatıyor dedi-
ğinizde aklıma çok önemli iki şey ge-
liyor. Birincisi meydan okuyuşudur. 
İslam Dünyası’na meydan okudu. 
Arkasından Batı dünyasına meydan 
okudu” dedi. Prof. Dr. Sezgin’in İmamı 
Buhari’nin Hadisi şeriflerin rivayetler-
le esas olduğu fikrini tamamen redde-
derek, onların sözlü değil tam tersine 
yazılı kaynaklardan oluşturulduğunu 

söyleyecek kadar meydan okuduğunu 
vurguladığını, bu şekilde de çok önem-
li bir gerçeğin gün ışığına çıkarılması-
nı sağladığını belirttiği konuşmasının 
devamında şöyle dedi: “Bu bir ilkti. 
Yeni bir hadis kritiği yaptı. Diğer taraf-
tan, Batı dünyasına büyük bir meydan 
okuyuş. Özellikle baskıcı, yok edici sö-
mürücü, oryantalist bakış açısına tam 
tersine oksidental bir bakış açısıyla 
meydan okudu. Bunu da, Avrupa’nın 
en merkezi noktasında yaptı. Ama, 
tevazudan bir şey kaybetmeden il-
min en deruni noktalarında hikmeti 
de birleştirerek toplumla bütünleşip 
İslam dünyasını yeniden umuda gark 
etti. Maalesef öyle bir dünyada yaşı-
yoruz ki, tarih boyunca medeniyetler 
birbirini silsile halinde takip eder asla 
bir kesinti yoktur ve medeniyet hiçbir 

toplumun malı değildir. Toplam bir 
üründür. Biz böyle değerlendiriyoruz.”

O

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür
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BURADAN HOCAMIZI 
TANIYARAK ÇIKACAKSINIZ

Fuat Sezgin İslam Bilim Tarih Araş-
tırmaları Vakıf Başkanı Mecit Çetin-
kaya da, 2019 yılının Fuat Sezgin Yılı 
ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşek-
kür ederek başladığı konuşmasının 
devamında şunları söyledi: “Bu yıl, 
Fuat Sezgin’i anma, yad etmek, bil-
mek, öğrenme açısından çok faydalı 
bir yıl oldu. Buradan ayrılırken emi-
nim ki, hocamızın söylemiş olduğu şu 
önemli cümleyi çok daha idrak etmiş 
olacaksınız. Hocam diyor ki, ‘Müslü-
manlar bilimler tarihindeki muazzam 
yerlerini bilmedikleri için, ya da yanlış 
bildikleri için Avrupalılar karşısında 
büyük bir aşağılık duygusu içindeler. 
Benim amacım, onlara atalarının ta-
rihteki muazzam yerlerini göstermek 
ve öğretmektir.’ İşte buradan çıkarken 
hocalarımız size bu aşağılık komplek-
sinden Müslümanların nasıl kurtuldu-
ğunu, aşağılık kompleksine nasıl girdi-
ğini, nasıl çıktığımızı ve ileriye dönük 
neler yapacağımızı çok iyi öğretecek-
lerdir” diyerek, konuşmasının deva-

mında Fuat Sezgin’in özel hayatından 
kesitler sundu.

İSLAMİYET’İN 
AYDINLANMAYA
İHTİYACI YOK

Frankfurt Goethe Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özsoy ise, 
“Fuat Sezgin’in Entelektüel Mirası Işı-
ğında Almanya’da İslam Araştırmala-
rı ve İslam İlahiyatı” konulu sunumun-
da, Prof. Dr. Sezgin için İslamiyet’in 

insanlık tarihine erken bir aydınlan-
ma olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Öz-
soy sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
aydınlanma kavramı maalesef dinsel 
söylemimizde yani aydınlanmanın 
batıdaki algılanış biçimi dindar ke-
simler nezdinde algılanış biçiminden 
kaynaklanan aydınlanma dinin geri-
letilmesiyle gerçekleştiği için batıda 
dindarların biraz kuşkuyla baktığı 
bir süreç, aşamadır. Bu refleksi bizim 
Müslüman dindarlarda biraz sorgula-
malısınız. Bundan kaynaklanan sicili Fuat Sezgin İslam Bilim

Tarih Araştırmaları Vakıf 
Başkanı Mecit Çetinkaya

Frankfurt Goethe Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özsoy
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bozuk bir kavram. Çünkü hocamızda 
bu kavramı kullanıyordu. Bu kavramı 
kullanmak gerektiği kanaatindeyim. 
İslamiyet’in Orta Çağı yaşamadığı için 
batıda olduğu gibi bir aydınlanmaya 
ihtiyacı yok. Ama, İslamiyet Kur’an 
vahyiyle birlikte erken aydınlanma 
yaşamıştır ve İslam’ın ilk asrındaki 
sosyal devrimleri ve ikinci asırdan 
itibaren ortaya koyduğu bilimsel ba-
şarılar ve devrimler de aslında bu ay-
dınlanmanın Kur’an’ın aydınlatıcı me-
sajının yeryüzüne indiğini göstergesi 
olarak görürdü Hocamız.”

ONU DÜNYA TANIYOR
  
İslami İlimler Bağlamında Fuat 
Sezgin’in Yöntem ve Katkıları konu-
lu sunumunda, Fuat Sezgin Hoca’nın 
Türk akademiasının gelişmesinin, 
yöntemlerinin içeriğinin nasıl oldu-
ğuna dair iyi bir örnek olduğunu be-
lirten Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Dere 
de, Sezgin’in bir asırlık ömrünün her 
gününü verimli bir şekilde doldurdu-
ğunu anlattı. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
sadece Türkiye’ye ve İslam Dünyası’na 
değil, dünyaya zengin bir miras bırak-
tığını belirterek, “İslam araştırmaları 
ve bilim tarihi araştırmaları konusun-
da dünyada herkesin tanıdığı bir isim 

oldu” dedi. Sezgin’in öğrencilik haya-
tından itibaren Türkiye’nin yükseköğ-
renim ve araştırma konularındaki 
tarihinin de canlı bir şahidi olduğunu, 
sadece alanıyla ilgili somut çalışma 
ve eserler ortaya koymadığına işaret 
eden Dere, şöyle devam etti: “Fuat Sez-
gin hocamız yalnızca dünya çapında 
bilinen, Türkiye’nin gururu verimli 
bir ilim insanı değil, aynı zamanda 
bu coğrafyaya yeniden bir dinamizm 
vermek ve harekete geçirmek isteyen, 
onun tarihteki değerini ve kıymetini 
anlatmak isteyen ve bu konuda dün-
ya genelindeki bir takım yanlış anla-
şılmaları düzeltme çabasında olmuş-
tur.”

PROF. DR. FUAT 
SEZGİN KİMDİR?
Bitlis’te 24 Ekim 1924’te dünya-
ya gelen Fuat Sezgin, İstanbul 
Üniversitesi Şarkiyat Araştır-
maları Enstitüsünde alanında 
en tanınmış uzmanlardan 
Alman şarkiyatçı Helmut 
Ritter’in tavsiyesi üzerine İslam 
bilimlerine yöneldi ve 1951’de 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesini bitirdikten sonra 
Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde 
doktora yaptı.
“Buhari’nin Kaynakları” konulu 
doktora tezini tamamlayan Sez-
gin, bu çalışmasıyla hadis kay-
nağı olarak İslam kültüründe 
önemli yere sahip Buhari’nin, 
bilinenin aksine sözlü kaynak-
lara değil yazılı kaynaklara 
dayandığı tezini ortaya attı.
Sezgin, Türkiye’de 1960’ta askeri 
darbenin iktidara getirdiği hü-
kümet tarafından hazırlanan 
ve 147 akademisyenin üniver-
sitelerden men edildiği listede 
kendi adının da bulunması 
üzerine Türkiye’den ayrılarak 
Frankfurt Üniversitesinde çalış-
malarına devam etti.
İnsanlık tarihinin başlangıcın-
dan bugüne kadar sahasında 
yazılan en kapsamlı eser olan 
Arap-İslam Bilim Tarihi’nin 
ilk cildini 1967’de tamamlayan 
Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 
18. cildini yazıyordu. Sezgin, 
Süryanice, İbranice, Latince, 
Arapça ve Almanca da dahil 27 
dili çok iyi derecede biliyordu.

Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Dere

GEÇMİŞE SAYGI
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GEÇMİŞTE VARDIK,
GELECEKTE DE OLACAĞIZ

”Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyü-
lümüz” konulu sunumuyla katılımcı-
ları bilgilendiren Kırıkkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise, öğ-
rencilere seslenerek, “Milli ve evren-
sel olarak yetişen, geleceği başkaları 
tarafından şekillendirilmeyen, tasa-
rım ve AR-GE’yi bir hayat tarzı haline 
getirmiş, dünyanın aranan eleman-
larından olan lider gençler olmanızı 

bekliyoruz sizden” dedi. Aslan, Türk 
İslam medeniyetindeki “Biz geçmişte 
çok fazla yoktuk” şeklindeki algının, 
Fuat Sezgin tarafından kırıldığını dile 
getirerek, “Hocamız şöyle diyordu: 
‘Abbas ibn Firnas diye bir bilim insanı 
var, 800’lü yıllarda insanın uçabilece-
ğini söylemiş. Ondan 600 yıl geçmiş 
1400’lerde Hezarfen Ahmet Çelebi Ga-
lata Kulesi’nden kalkmış, Üsküdar’a 
konmuş. Bunlar teknolojik çalışmalar.’ 
Şu anda da baktığımızda kendi insan-
sız, silahlı ve silahsız hava araçları-
mızı üretiyoruz. Geçmişte vardık, şu 
anda varız, gelecekte de olacağız. Çün-
kü hocamız, ‘daha önce başarmışsınız, 
yine başarabilirsiniz’ diyor.”

FUAT HOCA BİR MODELDİR

Emekli Vali Adnan Yılmaz da, ”Bilimler 
Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin” su-
numunda; Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ilim 
anlayışı, ilme yaklaşımının çok farklı 
olduğunu belirterek şu sözlerle devam 
etti: “O bir modeldir, Müslüman tipi-
nin en güzel örneklerinden biri Fuat 
Sezgin Hoca’dır. O’nun kendine güveni 
tamdı. Başarılı olabilmek için her şey-
den önce aşağılık duygusundan kur-

tulmak gerektiğini, bu duygunun bir 
kanser gibi milletimizi kemirip bitirdi-
ğini söylemesi onun kendine ne kadar 
güvendiğini gösteriyordu. Bu sebeple 
İslam Alemi kendisine minnettardır. 
O öncü ve ufuk insanıdır, baş tacımız-
dır, medarı iftiharımızdır. Koskoca bir 
İslam Medeniyetini öğrenmemiz için 
çok büyük bir çığır açmıştır.”
Toplantının sonunda, Rektör Prof. 
Dr. Ali Gür tarafından konuşmacı-
lara plaket takdim edildi. İlahiyat 
Fakültesi’nde kurulan Fuat Sezgin Kü-
tüphanesi de törenle hizmete açıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ersan AslanEmekli Vali Adnan Yılmaz

GEÇMİŞE SAYGI
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ORGAN 
NAKLİNDE 
BÜYÜK BAŞARI

Prof. Dr. M. Avni Gökalp
Gaziantep Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ÇILDIĞI günden itiba-

ren sağlıkta güvenin 
adresi olmayı temel 
ilke kabul eden Gazi-
antep Üniversitesi Şa-
hinbey Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi, 

hizmet kalitesini her gün biraz daha 
yükselterek, Güneydoğu Anadolu Böl-
gesine hizmet veren bölgenin en büyük 
ve en donanımlı hastanesi konumuna 
gelmiştir. 

Bununla beraber ilimizde ve bölgemiz-
de organ nakli konusunda ciddi bir 
eksiklik hissedilmesinden dolayı organ 
nakli bekleyen hastalara üniversitemiz 
bünyesinde hizmet verilmek üzere Ga-
ziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
M. Avni Gökalp ve Genel Cerrahi ekibi 
tarafından çalışmalar yapılmış ve Or-
gan Nakli Merkezi ilk olarak 2008 yılın-
da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na bağlı 
olarak Şahinbey Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi bünyesinde faaliyetine 

başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana 
organ nakilleri, Merkez Sorumlusu Prof. 
Dr. Sacid Çoban ve Prof. Dr. Fahrettin 
Yıldız tarafından başarı ile yapılmış-
tır. Hepatoloji alanında Prof. Dr. Murat 
Taner Gülşen,  erişkin nefrolojide Doç. 
Dr. Mehtap Akdoğan ve çocuk nefrolo-
jide Dr. Öğr. Üyesi Beltinge Demircioğ-
lu Kılıç’tan oluşan klinik direktörler ile 
ayrıca cerrahi ekibe Dr. Öğr. Üyesi Aziz 
Bulut’un katılımı ile nakil merkezi bü-
yük bir ekip olarak devam etmektedir.

Yurt dışındaki organ nakil merkezlerin-
de çalışarak ülkemize dönen ve birikim 
ile tecrübelerini ülkesindeki hastaları 
için kullanmak isteyen başarılı doktor-
ları sayesinde bölgemiz ve ilimiz için 
ciddi bir eksiklik olan organ nakillerine 
başlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak 
2009 yılı Ağustos ayında, kadavradan 
karaciğer nakli başarılı bir şekilde ya-
pılmıştır.  2010 yılı içerisinde organ 
nakil merkezimiz nakil sayılarındaki 
ciddi artışla bölgede adını duyurmaya 
başlamış ve diğer illerden de merkezi-
mize gelen hastalara da hizmet verme-
ye başlamıştır. 2010 yılında karaciğer 
naklinin yanı sıra böbrek nakillerine de 
başlanmıştır. Yine aynı yıl içerisinde bu 
nakiller sadece kadavradan değil, yine 
bölgemizde ve ilimizde ilk olmak üzere 
canlı vericiden de organ nakli yapılma-
ya başlanmıştır.

A

Canlı vericili böbrek nakil ameliyatlarında modern teknolojik gelişmeler 
ışığında kapalı (laparaskopik) veya açık olarak nefrektomiler, 

hastaların da tercihi dikkate alınarak güvenli bir şekilde yapılmaktadır. 
Böylece bölgemizde ve ilimizde organ nakli bekleyen hastalara bilimsel 

veriler ışığında, modern teknolojiler kullanılarak, kendi yerleşim 
yerlerinde güvenle hizmet sunulmuş olmaktadır.
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Yıllar içinde merkezimizde ki nakil sayıları artmakla beraber, 2018 yılı içerisinde ivmelenme 
artmıştır. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nün doğrudan desteği ile organ nakli merkezinin 

kuvvetlenen deneyimli akademik kadrosu sayesinde sadece 2019 yılı içerisinde çoğunluğu böbrek 
nakli olmak üzere 100’ü aşkın canlıdan ve kadavradan nakil yapılarak; ülkemizde en çok nakil 

yapılan merkezler arasında olmayı başarmıştır.  Kurulduğu günden beri nakil merkezimizde 400’e 
yakın böbrek nakli ve 100’den fazla karaciğer nakli başarılı şekilde yapılmıştır. 

Yıllar içinde merkezimizde ki nakil sa-
yıları artmakla beraber, 2018 yılı içeri-
sinde ivmelenme artmıştır. Gaziantep 
Üniversitesi Rektörlüğü’nün doğru-
dan desteği ile organ nakli merkezinin 
kuvvetlenen deneyimli akademik kad-
rosu sayesinde sadece 2019 yılı içeri-
sinde çoğunluğu böbrek nakli olmak 
üzere 100’ü aşkın canlıdan ve kadav-
radan nakil yapılarak; ülkemizde en 
çok nakil yapılan merkezler arasında 
olmayı başarmıştır.  Kurulduğu gün-
den beri nakil merkezimizde 400’e ya-
kın böbrek nakli ve 100’den fazla kara-
ciğer nakli başarılı şekilde yapılmıştır. 

Nakile aday hastalar; nakil konsey-
lerine çıkarılarak hastalıkları ile ilgili 
olmak üzere genel cerrahi, nefroloji, 
hepatoloji, kardiyoloji, göğüs hastalık-
ları, enfeksiyon hastalıkları, radyoloji, 
nükleer tıp, patoloji, anestezi ve reani-
masyon, psikiyatri, moleküler biyoloji 
ve genetik ile  diğer ilgili branşlardan 
alanında deneyimli öğretim üyelerin-
ce değerlendirilip alıcı ve verici için bi-
limsel veriler ışığında en doğru karar 
verilerek hazırlıkları yapılmaktadır. 
Böylece çok büyük ameliyatlar olan 
nakil ameliyatlarında alıcı ile vericinin 
tedavi ve operasyon riskleri minimize 
edilmektedir. Daha sonra merkezimiz 
organ nakil koordinatörlüğünce,  has-
taların merkezimiz ve Sağlık Bakanlığı 
Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordi-
nasyon Merkezlerine kayıtları yapıla-
rak takipleri sağlanmaktadır.

Canlı vericili böbrek nakil ameliyat-
larında modern teknolojik gelişmeler 
ışığında kapalı (laparaskopik) veya 
açık olarak nefrektomiler, hastaların 
da tercihi dikkate alınarak güvenli bir 
şekilde yapılmaktadır. Böylece bölge-

mizde ve ilimizde organ nakli bekle-
yen hastalara bilimsel veriler ışığında, 
modern teknolojiler kullanılarak, ken-
di yerleşim yerlerinde güvenle hizmet 
sunulmuş olmaktadır.

Ayrıca, organ nakli merkezi olarak 
2019 yılından itibaren Sağlık Bakanlı-
ğının desteklediği sağlık turizmi çer-
çevesinde, yurtdışından gelen yabancı 
uyruklu hastalara da organ nakli ya-
pılmaya başlanmış ve ülkemizin geli-
şimine de katkı sağlanmıştır. 

Artan ameliyat sayıları ile beraber 
organ nakli merkezimizin yönetim ve 
koordinasyonunda bir araştırma ve 
eğitim merkezi kurma fikri ortaya çık-
mıştır.  Böylece 2019 yılında ülkemizde 
ve dünyada ilk defa Gaziantep Üniver-
sitesi Rektörlüğü’ne doğrudan bağ-
lı olmak üzere Organ Nakli Merkezi 
bünyesinde BÖBREK NAKLİ ARAŞTIR-
MA ve EĞİTİM MERKEZİ kurulmuştur. 
Bilindiği üzere canlıdan böbrek nakli 
sayısının çok fazla olduğu ülkelerden 
biri de Türkiye’dir. İşte kurulan BÖB-
REK NAKLİ ARAŞTIRMA ve EĞİTİM 
MERKEZİ sayesinde, takılan böbreğin 
yaşam süresi üzerine olumsuz etkileri 
tespit etmek, olumsuz etkileri ortadan 
kaldırmak ve tabi ki yaşam süresini 
uzatmak için çalışmalar yapılmakta-
dır. Böylelikle hastaların yakalamış ol-
dukları bu büyük şansı tekrar diyalize 
dönerek kaybetmelerini engellemek 
ve takılan böbreğin yaşam süresini 
uzatmak için “eğitimli hasta, eğitimli 
hasta yakını ve eğitimli ekip” prensibi 
ile faaliyetlerini arttırarak devam et-
tirmektedir.

Merkez bünyesindeki çalışma ve faa-
liyetlerin düzenli ve verimli yapılabil-

mesi için 2 aşamalı eğitimler yapıl-
maktadır.

1.   Böbrek nakli okulunda; katılımcıla-
ra dersler anlatılmaktadır.
2. Böbrek nakli atölyesinde; aktif ola-
rak katılımcılar ile skala ve anketler 
üzerinden birebir çalışmalar yapıl-
maktadır.

Son teknolojiyle donatılan Gazian-
tep Üniversitesi Şahinbey Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi, kadrosu ve 
sunduğu hizmet kalitesiyle sağlık 
sektöründeki hayallerini gerçekleştir-
meye devam etmektedir. Ülkemiz için 
öncülük ve liderlik ilkelerinden vaz-
geçmeden daha büyük başarılara yü-
rümenin çabasını ve kararlılığını sür-
dürmektedir. Gaziantep Üniversitesi 
Organ Nakli Merkezi, son zamanlarda 
daha da gelişerek ve ekibin her geçen 
gün büyümesiyle birlikte, her gün 
böbrek nakli yapılabilen Türkiye’de ki 
nadir merkezlerden biri konumuna 
gelmiştir. Böylece böbrek nakli bekle-
yen hastaların mutluluklarına ortak 
olmayı ve nakil sonrasında da BÖBREK 
NAKLİ ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKE-
Zİ sayesinde takılan böbreğin yaşam 
süresini uzamasını ve hastaların bu 
mutluluğu yaşam boyu sürdürmele-
rini amaç edinerek hizmet sunmaya 
devam etmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli 
Merkezi; Gaziantep’te karaciğer nakli 
yapan tek merkez ve ülkemizde en çok 
böbrek nakli yapan merkezler arasın-
da bulunmanın haklı gururunu yaşa-
makta ve bu gururu hem Gaziantep 
Üniversitesine hem de ilimize yaşat-
maktadır.
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Türkiye’nin marka kenti Gaziantep’in adını gururla taşıyan 
Gaziantep Üniversitesi, kültür ve sanat adına yaptığı hiz-
metlerinden dolayı Geleneksel 25. Motif Halk Bilim Ödülle-
rinden Büyük Ödül’e layık görüldü. Rektör Gür ödülü, Eski 
TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı.

ILDIZ Teknik Üni-
versitesi Davut 
Paşa Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen tö-
rende, Büyük Ödül, 
Yıldırım ve MOTİF 

Vakfı Başkanı Mehmet Zeki Baykal ta-
rafından Gaziantep Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ali Gür’e takdim edildi. 

Törende, GAÜN Rektör Danışmanı ve 
Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi Ge-
nel Koordinatörü Öğr. Gör. Fahri Çepik 
de Özel Ödüle layık görüldü.
Gaziantep Üniversitesinin kültür ve 
sanat çalışmalarının tanıtım filmi ile 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Mavera Müzik ve Dans Topluluğu’nun 
gösterisi büyük beğeni topladı ve ödül 
törenine damgasını vurdu. GAÜN’ün 

KÜLTÜR ÖDÜLLERİ
GAZİANTEP 

ÜNİVERSİTESİ’NE

Y
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MOTİF’in Büyük Ödülü’ne layık gö-
rülmesini değerlendiren Rektör Prof. 
Dr. Ali Gür şunları söyledi: “Suriye’de-
ki savaş nedeniyle oluşan güvenlik 
konusundaki olumsuz bakış açısını 
ortadan kaldırmaya yönelik olarak 
üniversitemiz, yüzlerce ulusal ve ulus-
lararası etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
GAÜN, bu kapsamda hem kaliteli eği-
timinden ödün vermedi. Hem de, ge-
rek üniversite, gerekse kentinin sosyal 
ve kültürel yaşamına, tanıtımına katkı 
sağlayan önemli etkinliklere imza attı. 
Türkiye’de örnek olan Mavera Kongre 
ve Sanat Merkezimiz, hemen her gün 
birkaç uluslararası, ulusal ve yerel 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyanın 
önde gelen bilim insanı, sanatçı ve 
toplulukları, konuğumuz oldu.

BİR ÖDÜL DE DBM’DEN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkı-
larıyla Dünya Basın Mensupları Der-
neği (DBMD) tarafından düzenlenen 
ve 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği 
“Başarıda Yılın En’leri” ödül töreninde; 
Gaziantep Üniversitesi, kültür ve sa-
nata yaptığı katkılardan dolayı Rektör 
Prof. Dr. Ali Gür ödüle layık görüldü.
İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenle-
nen; medya, eğitim ve siyaset dünya-
sından birçok kişinin katıldığı törende 

“Başarıda Yılın En’leri” ödülü, DBMD 
Başkanı Muzaffer Tunç tarafından Ga-
ziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Gür’e takdim edildi. Başarı ödülünü 
almaktan büyük mutluluk duyduğu-
nu belirten Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep 
Üniversitesi’nin; Suriye güvenlikli böl-
gede açtığı fakültelerle üç dilde eğitim 
veren, intörn mühendislik, toplumsal 
duyarlılık projeleri, bilimsel ve sanat-
sal alandaki çalışmaları ile bölgesine 
öncülük eden uluslararası bir Üniver-
site olduğunu vurguladı.
GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan 
Doğan’ın da katıldığı ödül töreninde, 
çeşitli kategorilerde yıla damgası-
nı vuran çalışmalar, kendi sektör ve 
branşlarında farkındalık oluşturarak, 
Türkiye ve dünya için toplumsal, aka-
demik ve bilimsel faydalar sağlamış 
birçok kurum, kuruluş, firma ve kişiler 
ödüllendirildi.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 
MERKEZLERİNDEN BİRİ

Bilim, kültür ve sanatın bölgedeki yeni 
buluşma adresi Gaziantep Üniversi-
tesi Mâvera Kongre ve Sanat Merke-

zi, Türkiye ve dünyadaki birçok ünlü 
gösteri grubunu ve sanatçıyı sahne-
sinde ağırlamak üzere 2015 yılı Ara-
lık Ayı’nda kapılarını açtı. Türk Müziği 
konserlerinden, klasik, opera, caz ve 
pop konserlerine, Broadway müzikalle-
rinden, tiyatroya kadar her türlü kon-
ser, gösteri ve sanat performansının 
yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte 
bilimsel kongrelere ev sahipliği yapan 
GAÜN MÂVERA KSM, tüm bu etkinlik 
türleri için gerekli olan güncel tekno-
lojiye ve teknik altyapıya fazlasıyla sa-
hip olup bu manada çok kısa süre içe-
risinde Türkiye’nin en iyi performans 
salonları ve Kongre-Sanat Merkezleri 
arasında yerini almıştır. Gaziantep 
Üniversitesi’nin sosyal ve kültürel etkin-
liklerinin tamamına yakınına ev sahip-
liği yapan GAÜN Mavera Kongre ve Sa-
nat Merkezi, diğer yandan da kentteki 
diğer kurumların etkinliklerine de fiziki 
destek veriyor. 1600 kişilik ana salonu, 
3 adet 200 kişilik küçük salon, 15 çalış-
tay odası, 500 Kişilik Atatürk Kültür 
Sahnesi ve 3500 Kişilik Açık Amfi gibi 
donatılarla kent yaşamına damga 
vurmaya devam ediyor.

1600 kişilik ana salonu, 3 adet 200 kişilik küçük salon, 15 çalıştay 
odası, 500 Kişilik Atatürk Kültür Sahnesi ve 3500 Kişilik Açık Amfi gibi 

donatılarla kent yaşamına damga vurmaya devam ediyor.
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Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni 
Mustafa Erdoğan, “GAÜN Mavera Kongre ve Sanat 
Merkezi Türkiye’nin en iyisi” dedi.

USTAFA Erdoğan’ın sanat yönetmenliğini 
yaptığı dans topluluğu “Anadolu Ateşi”, Ga-
ziantep Üniversitesi(GAÜN) Mavera Kongre 
ve Sanat Merkezinde “İstanbul Dreams” adlı 
dans gösterisiyle sanatseverlerle bir araya 
geldi.

MAVERA DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10’DA

Anadolu Ateşi dans topluluğunun dünyanın en iyi ve en büyük 
sahnelerinde gösteri yaptığını ve hepsinde görev aldığını söyleyen 
Mustafa Erdoğan, “Mavera Kongre ve Sanat Merkezi o salonlardan 
aşağı kalır bir kültür merkezi değil. Dünya sıralamasında Mavera 
bana göre ilk 10’a girer, Türkiye’nin de en iyisi.  Burada gösteri yap-
mak bizim için büyük bir keyif. Hiçbir malzeme getirmeden sade-
ce dansçılarla gelip gösteri yaptığımız tek salon burası. İstanbul’da 

MAVERA EN İYİSİ

M
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Mustafa Erdoğan, “Mavera Kongre ve Sanat Merkezi 
o salonlardan aşağı kalır bir kültür merkezi değil. 
Dünya sıralamasında Mavera bana göre ilk 10’a girer, 
Türkiye’nin de en iyisi.” dedi.

bile böyle bir salon yok. Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e ve Rektör Danışmanı 
ve Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi Genel Koor-
dinatörü Öğr. Gör Fahri Çepik’e teşekkürlerimi 
sunuyorum” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP SANATSEVER BİR ŞEHİR

Gaziantep’te okulumuz var bu Gazianteplilerin 
sanata olan ilgisinin göstergesi diyen Erdoğan 
sözlerinin devamında, “Anadolu Ateşinde Ga-
ziantep kültürünün çok etkisi var. Eski ve yeni 
projelerimizde birçok Gaziantep yöresine ait 
dansları sahneliyoruz. Gaziantep halkı sanat-
sever bir halktır. Gaziantep’in yemekleri kadar 
dansları da lezzetlidir.”
Danslar, Anadolu’nun folklorik yapısı yanında 
onlarca efsane, mitolojik ve kültürel zenginlik-
lerin canlandırılmasıyla derlenen koreografi, 
etnik ve modern dans kurgusuyla sahnelendi. 
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, gösterinin so-
nunda uzun süre ayakta alkışlandı.
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Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün Suriyeli araştırması,
Göç Enstitüsü tarafından Türkçe Arapça ve İngilizce olarak kitaplaştırıldı.

AZİANTEP Üniver-
sitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü tarafın-
dan Gaziantep’te 
yaşayan Suriyelile-
re yönelik yapılan 

araştırma, Türkçe, Arapça ve İngiliz-
ce olarak  kitaplaştırıldı. GAÜN Göç 
Enstitüsü’nün ilk yayını olan ‘Gazi-
antep’teki Suriyeliler’ adlı eserin ilgili 
tüm birim ve kişilere gönderildiğini 
belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Araş-
tırmamız, toplumda Suriyeli misa-
firlerimizin ülkelerine dönme düşün-

celeri ve suç sayısını artırdıkları gibi 
birçok mesnetsiz iddiayla ilgili çarpıcı 
sonuçlar ortaya çıkardı” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA

Kitabın tanıtımı ve araştırmanın so-

GAÜN’DEN
‘GAZİANTEP’TEKİ 

SURİYELİLER’ ARAŞTIRMASI

G

KÜLTÜR
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nuçlarının değerlendirilmesi nedeniy-
le düzenlenen basın toplantısında ko-
nuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Gür, Sosyoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi ve Göç Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin, Doç. 
Dr. İbrahim Giritlioğlu ve Doktor Öğ-
retim Üyeleri Yücel Karadaş, Muhsin 
Soyudoğan, Şenay Leyla Kuzu, Sinan 
Tankut Gülhan, Mustafa Doğanoğlu, 
Ayşen Utanır, Çağrı Arslan ile Öğr. Gö-
revlisi Nur İncetahtacı yönetiminde 
gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay sü-
ren araştırmada Türk ve Suriyeli öğ-
rencilerin gönüllü olarak görev aldığı-
nı belirtti. Araştırmada, Gaziantep’teki 
190 mahallede oturan 129 hanenin, 

bin 824 bireyiyle yüz yüze görüşülüp 
kendilerine 79 soru yöneltildiğini kay-
deden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, araştır-
manın detayıyla ilgili şu bilgileri verdi:

ÜLKELERİNE
DÖNMEK İSTİYOR

Son dönemde en çok tartışılan ve me-
rak edilen sonuçların başında Türki-
ye’deki Suriyelilerin geleceği var. Araş-
tırmada, Gaziantep’teki Suriyelilere 
ülkelerine dönme niyetleri sorulmuş 
ve yüzde 56’sı uygun şartlar oluştu-
ğunda dönme niyetinde olduklarını 
beyan etmiş, yüzde 13’lük bir bölümü 
ise başka bir ülkeye gitme yolunda gö-
rüş bildirmiştir. Ankete katılanlardan 
sadece yüzde 3.6’sı Türk vatandaşlığı 
aldığını, yüzde 9’u başvuru sürecinin 
devam ettiğini beyan ederken yüzde 
35.9’u ise kesinlikle vatandaşlık başvu-
rusu yapmayı düşünmediğini açıkladı. 
Araştırma sırasında ekiplerimiz 727 
evlilik tespit ederken, evliliklerin yüzde 
74’ünün Suriyelilerin kendi aralarında 
gerçekleştiği anlaşıldı. Bu konudaki 
araştırma oldukça anlamlı bir sonucu 
da ortaya çıkardı ki, evliliklerin yüzde 
24 gibi önemli bir bölümü Gaziantepli 

ya da Türklerle evlenen Suriyeli kadın-
ların gerçekleştirdiği evlilikler olması.

SURİYELİLER SUÇU 
ARTIRMIYOR

Son dönemde bazı kesimlerce Suriye-
lilerin kriminal olayları tırmandırdığı 
ve suç işleme oranının arttığı yolun-

Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin 
yüzde 83.5’i  50 yaş altında. 
Ortalama yaş ise 36.4. Ailelerin 
yüzde 18.1’i 3 çocuklu, 10 ve üzeri 
çocuk sahibi aileler ise toplam 
hanenin yüzde 3.7’sine isabet 
ediyor. Görüşülen kişilerin 
ortalama çocuk sayısı 4.2. Bu 
oran bölge ortalaması olan 4’e 
yakın,  4 olan hane başına düşen 
çocuk sayısında ise Türkiye 
ortalamasının 2 katı kadar.

KÜLTÜR
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daki iddiaları var.  Oysa, Gaziantep’te 
yaşayan Suriyelilerden yüzde 81’i ne 
mahkeme, ne de karakola gitmemiş. 
Çeşitli nedenlerle gidenlerin oranı ise 
toplam nüfusun yüzde 19’u kadar ki 
bunların da 69.5’i resmi evrak işlemle-
ri için gittiklerini beyan ediyor. Yüzde 
21.2’si davacı olarak, yüzde 6.5’i davalı 
sıfatıyla, yüzde 2.8’i ise tanık olarak 
mahkeme ya da karakola gittiğini be-
lirtiyor. Bu araştırma, Gaziantep’teki 
Suriyelilerin asayiş olaylarıyla özleş-
tirilmesi gibi genel tutumun tutarsız-
lığını ortaya çıkarıyor. Başka bir de-
ğişle, Suriyelilerin mevcut durumuyla 
bir asayiş meselesi ortaya çıkardığı 
yolundaki iddiaların mesnetsiz oldu-
ğunu teyit ediyor.

GENÇ BİR SURİYELİ
NÜFUSU VAR

Araştırmaya göre, Gaziantep’te yaşa-
yan Suriyelilerin yüzde 83.5’i  50 yaş al-
tında. Ortalama yaş ise 36.4. Ailelerin 

yüzde 18.1’i 3 çocuklu, 10 ve üzeri ço-
cuk sahibi aileler ise toplam hanenin 
yüzde 3.7’sine isabet ediyor. Görüşülen 
kişilerin ortalama çocuk sayısı 4.2. Bu 
oran bölge ortalaması olan 4’e yakın,  
4 olan hane başına düşen çocuk sayı-
sında ise Türkiye ortalamasının 2 katı 
kadar. Görüşme yapılan hanelerin 
yüzde 30’dan fazlasında birden fazla 
aile bir arada yaşarken, her hanede 
yaşayan kişi sayısı ortalama 6.6. Bu 
değerlendirmenin Türkiye ortalaması 
ise 3.4.  Suriyelilerin yüzde 97.8’i kirada 
otururken, kendi evinin sahibi olanla-
rın oranı ise yüzde 1.7 gibi küçük bir 
oran. Ailelerin yüzde 57’si ayda ortala-
ma 500 TL kira ödüyor. Yüzde 99’u ise 
bin TL’den az kira ödüyor. Bu da Suri-
yelilerin yaşadığı ağır ekonomik şart-
ları daha da belirginleştiriyor.

YÜZDE 60’I ÇALIŞMIYOR

Özellikle de alt gelir grubunun herhan-
gi bir diploması yok. Suriyelilerin yüz-
de 59.3’ü çeşitli nedenlerle çalışmıyor.  
Çalışanların yüzde 62’si sürekli işlerde,  
yüzde 37.9’u ise  geçici/ mevsimlik işler-
de istihdam ediliyor. Kendi işini kurup 
çalışanların oranı yüzde 8.8. Çalışan-
ların yüzde 88.4’ü sigortasız, sigortalı 
oranı ise yüzde 5.2. Çalışanların yüzde 
77.8’i özel sektörde istihdam ediliyor. 
Ankete katılanların yüzde  78.6’sı işve-
reniyle iyi ilişkiler içinde olduğunu ve 
münakaşa etmediğini belirtiyor. Gelir 
durumlarına göre yapılan araştırma 
ise, Suriyelilerin yüzde 67.3’ünün bin 
400 TL’nin altında geliri bulunduğunu, 
yüzde 17’sinin 1400 – 2000 TL arasın-
da gelir sağladığını, yüzde 10.9’unun  

2000 – 3000 TL gelir dilimine, yüzde 
3.6 oranının da 3000 – 4000 TL di-
limde bulunduklarını ortaya çıkardı. 
Araştırmamız, Gaziantep’te yaşayan 
Suriyelilerden yüzde 9.2’sinin otomo-
bil, yüzde 3’ünün minibüs sahibi ol-
duğunu, yüzde 89.1’inin ise aracının 
olmadığını gösterdi.

EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞÜK

Suriyeli sığınmacıların yüzde 26.4’ü 
okur-yazar değil. Yaklaşık yüzde 29’u 
ilkokul mezunu. Orta öğretim bitiren-
ler yüzde 26, üniversite – lisans eğitimi 
alanların oranı yüzde 11 civarıyken, 
yüksek lisans eğitimi alanlar ise top-
lam nüfusun yüzde 1’ine isabet ediyor.  
Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 26’sının 
kırsal bölgelerden geldiği dikkate alın-
dığında okur-yazar olmayan oranının 
yüksekliği çok şaşırtıcı gelmedi.

YURT DIŞINDA İLK TÜRK 
ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

Toplantıda, Gaziantep Üniversitesi’nin 
‘İlklerin Üniversitesi’ olmaya devam 
ettiğini de vurgulayan Rektör Prof. Dr. 
Ali Gür, üniversite olarak Suriye’den 
göç eden gençlerin eğitimlerinin deva-
mı için örnek adımlar attıklarını dile 
getirerek, “2142 Suriyeli gence eğitim 
kapılarını açan Gaziantep Üniversite-
si, bu defa da Türkiye’nin yurt dışında-
ki ilk üniversite bölümü olarak Cerab-
lus Meslek Yüksek Okulu’nda eğitime 
başladı. Özel Güvenlik ve Koruma, 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İlk ve Acil 
Yardım, Hasta Bakım Teknisyenliği ve 
İlahiyat gibi beş bölümde 150 Suriyeli 

Suriyeli sığınmacıların yüzde 26.4’ü okur-yazar değil. Yaklaşık yüzde 
29’u ilkokul mezunu. Orta öğretim bitirenler yüzde 26, üniversite – lisans 
eğitimi alanların oranı yüzde 11 civarıyken, yüksek lisans eğitimi alanlar 
ise toplam nüfusun yüzde 1’ine isabet ediyor.  Türkiye’ye göç edenlerin 
yüzde 26’sının kırsal bölgelerden geldiği dikkate alındığında okur-yazar 
olmayan oranının yüksekliği çok şaşırtıcı gelmedi.
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gencin eğitim gördüğü GAÜN Cerab-
lus Meslek Yüksek Okulu’na önümüz-
deki yıllarda ön lisans düzeyinde yeni 
bölümlerin açılmasını planlıyoruz. Bu 
okulumuzun tüm Arap ülkelerine ula-
şacak güçlü bir işbirliğinin başlangıcı 
olduğuna inancımız tam” dedi.

TÜRKİYE’NİN 
İLK ARAPÇA GAZETESİ

İntörn Mühendislik Uygulaması, Tree-
master Eğitim Modeli, Toplumsal Du-
yarlılık Projeleri başta olmak üzere 
birçok uygulaması ile Türkiye’de ilklere 
imza atan Gaziantep Üniversitesi’nin, 
İlahiyat Fakültesi tarafından Arapça 
olarak hazırlanan Aljamiaa Gazetesi 
ile ilkler halkasına bir yenisini eklediği-
ni hatırlatan Prof. Dr. Gür, “Türkiye’de 
resmi kurumlarca Arapça hazırlanan 
ilk gazete olma özelliğini taşıyan Alja-
miaa, başta Suriyeli göçmenlerin ika-
met ettiği kamplar olmak üzere çeşitli 
bölgelerde dağıtılıyor. Seçkin yerli ve 
yabancı akademik kadrosuyla yayın 
hayatını başarıyla sürdüren Aljami-
aa, kamplarımızı giren ve tamamen 
misyoner amaçlı olarak dağıtımı ya-
pılan yüzün üzerindeki yabancı gaze-
tenin karşısındaki tek Türk gazetesi 
olma özelliğini taşıyor. Yine İlahiyat 
Fakültemiz tarafından Arapça olarak 

yayınlanan ilk bilimsel hakemli dergi 
olma özelliğini taşıyan İlahiyat Akade-
mi Dergisi de, uzmanların kaleminden 
Türkiye’nin tartışma konusu birçok 
meselesiyle ilgili yol gösterici değer-
lendirmelere yer veriyor” diye konuş-
tu.

SON PROTOKOL TUSAŞ İLE 

Prof. Dr. Ali Gür, İntörn Mühendis Uy-
gulaması ile öğrencileri daha diploma-
larını almadan, intörn olarak gittikleri 
kurumlarda teskere bırakıp, yüzde 70 
gibi bir oranda iş imkanına kavuştuk-
larını vurgularken, “Bu doğrultuda yö-
netim olarak yeni adımlar atmaya de-
vam ediyoruz. Son olarak hafta içinde 
kısa adı TUSAŞ  olan Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nin  Yö-
netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Borat ve Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil ile ortak bir protokole imza attık. 
Stajyer Mühendis Programı Protokolü 
ile, uzay ve havacılık sanayinde yer-
li ve milli üretime destek için işbirliği 
yapacağız.  Protokol, GAÜN Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Mühen-
dislik Fakültesi öğrencilerine iş dünya-
sı kapılarını açarken, aynı zamanda 
kendilerine milli ve yerli ürün üretimi 
için çalışma fırsatı verecek” dedi.
GAÜN Öğretim Üyesi ve Göç Enstitü-

sü Müdürü Prof. Mehmet Nuri Gülte-
kin, Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nün Suriyeli araştırması, Göç 
Enstitüsü tarafından Türkçe Arapça 
ve İngilizce olarak kitaplaştırılan ça-
lışma üzerine sunum yaptı.
Basın toplantısına, GAÜN Rektörü 
Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları; 
Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus 
Demir, Prof. Dr. Avni Gökalp, Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Gani-
dağlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan 
Doğan, Genel Sekreter yardımcıları; 
Mehmet Ali Eminoğlu, Nuh Okumuş 
ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Gelir durumlarına göre yapılan 
araştırma, Suriyelilerin yüzde 
67.3’ünün bin 400 TL’nin altında 
geliri bulunduğunu, yüzde 17’sinin 
1400 – 2000 TL arasında gelir 
sağladığını, yüzde 10.9’unun  
2000 – 3000 TL gelir dilimine, 
yüzde 3.6 oranının da 3000 – 
4000 TL dilimde bulunduklarını 
ortaya çıkardı. Araştırmamız, 
Gaziantep’te yaşayan 
Suriyelilerden yüzde 9.2’sinin 
otomobil, yüzde 3’ünün minibüs 
sahibi olduğunu, yüzde 89.1’inin 
ise aracının olmadığını gösterdi.
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YEŞİL KAMPÜS

Doç.Dr.Ayhan DOĞAN
Gaziantep Üniversitesi
Genel Sekreteri

AMPÜS kelimesi en 
genel anlamıyla için-
de sosyal hayatın 
gerektirdiği kamusal 
alanları (alış veriş 
merkezleri, kültürel 
aktivite alanları, spor 

tesisleri vb.) barındıran, fakat içinde 
bulundukları şehirlerden izole edilerek 
belirli bir grubun kullanımına sunul-
muş mekanlara verilen genel bir isim-
dir. Üniversite kampüsü kavramsallaş-
tırmasının ise ilk olarak 18. Yüzyılda 
Amerika’da Pirinceton Üniversitesi için 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. Temel 
işlevi yüksek öğrenim seviyesinde olan 
öğrencilerin ihtisas yapmak istedikleri 
alanda ihtiyaç duydukları eğitim öğre-
tim faaliyetlerini düzenli, sistematik ve 
verimli bir şekilde almalarını sağlamak 
olan üniversite kampüs yapılanmaları, 
bu işlevinin yanı sıra öğrencilerin sos-
yalleşmelerine imkan sağlamak temiz, 
güvenli ve yaşanılabilir bir çevre bilin-
ci oluşturmak, sağlıklı sportif faaliyet 

imkanları ve kullanıcılarına kültürel, 
sanatsal etkinlik ve aktivite olanakları 
sunmaktır.

Türkiye’de üniversite kampüsleri için 
tanımladığımız bu işlevlerin tamamını 
bir arada sunabilen üniversitelerden 
biri de Gaziantep Üniversitesidir. 50 
bine yakın öğrenciye eğitim öğretim 
imkanı sunan, 2500 dönüm alana ku-
rulu Gaziantep Üniversitesi kampüsü 
kültürel ve sanatsal etkinliklere olanak 
sağlayan fiziki altyapısı, profesyonel ve 
amatör spor etkinliklerine imkan sağ-
layan spor tesislerinin yanı sıra içinde 
bulunan 500 Dönümlük ormanlık alanı 
ile kampüs genelinde yapılan peyzaj ça-
lışması ve yeşilin her tonunu barındırıp, 
yüzlerce çeşit süs bitkilerinden oluşan 
çevre düzenlemesi ile adeta bir botanik 
bahçe görünümündedir.

Yarım asra yakın bir geçmişe sahip 
olan Gaziantep üniversitesi kampü-
sü kurulduğu yıldan günümüze kadar 
bir takım çevre düzenlemeleri ile bir 
kimlik kazanmış ve nitelikli eğitiminin 
yanında doğal güzelliği ile de öğrenci-
lerin ve akademisyenlerin tercih ettiği 
bir üniversite olmuştur. Geçmişten beri 
gelen bu gelenek Sn. Rektör Prof. Dr. Ali 
Gür yönetiminde (2016 …) Yeşil Kampüs 
çalışması bağlamında taçlandırılarak 
sürdürülmektedir. 

Söz konusu süreçte Yeşil Kampüs sloga-
nı ile başlatılan çevre düzenlemesi ça-
lışmaları kampüsü daha güzel ve daha 
yeşil bir şekle büründürdü. Fakülte ve 
yüksek okul çevrelerinde yapılan peyzaj 
uygulamaları, yeni açılan yollar ve refüj 

K
Son üç yılda: 6100 adet 

değişik çam çeşitleri, sedir, 
ladin, ıhlamur, zakkum, çınar, 

akasya, pavlonya, vb. ağaç 
fidanları, 225.000 ağırlıklı 

olarak bölgenin iklimine 
uygun çeşitli süs bitkilerinden 
oluşan çalı grubu bodur bitki, 

6000 adet sarıcı sarmaşık 
grubu bitki, 25.000 rengarenk 

aşılı meylant gülleri dikilmiş 
ve 50.000 m2 çimlendirme 

çalışması yapılmıştır.
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çalışmaları, kaldırım düzenlemeleri 
ve ışıklandırma çalışmaları, ağaçlan-
dırma, çiçeklendirme ve yeşillendirme 
çalışmaları ile kampüs hiç olmadığı 
kadar yeşil, temiz, aydınlık ve güzel bir 
görünüme kavuşturularak daha ya-
şanılabilir bir hale dönüştürülmüştür. 

Yapılan çalışmaları rakamlarla da ifa-
de edilecek olursa, son üç yılda: 6100 
adet değişik çam çeşitleri, sedir, la-
din, ıhlamur, zakkum, çınar, akasya, 
pavlonya, vb. ağaç fidanları, 225.000 
ağırlıklı olarak bölgenin iklimine uy-
gun çeşitli süs bitkilerinden oluşan 
çalı grubu bodur bitki, 6000 adet sa-
rıcı sarmaşık grubu bitki, 25.000 ren-
garenk aşılı meylant gülleri dikilmiş 
ve 50.000 m2 çimlendirme çalışması 
yapılmıştır. Bu alanları seyr-u sefa 
edeceklerin oturup izlemesi ve gölge-
lenerek dinlenebilmeleri için muhtelif 
yerlere 300 den fazla kamelya ve bank 
konularak öğrencilerimizin, hocaları-
mızın, personellerimizin ve misafirle-
rimizin kullanımına sunulmuştur.

Elbette sayılarla ve isimleri ile belirt-
tiğimiz ağaç, gül ve farklı bitki çeşit-
lerinin kokusunu bu dergide okurken 
almak ve yeşilin tonlarını bu sayfalara 
basacağımız fotoğraflardan tam ola-
rak hissetmeniz ve görmeniz mümkün 

değil. Bunun için kampüsümüzü bir 
seher vakti yahut bir ikindi vakti geze-
rek seyretmeniz derin bir nefes alarak 
yeşilin her tonunun o mis kokusunu 
içinize çekmeniz gerekiyor. Rektörlük 
önünde yükselen genç çınarımızın 
etrafında kol kola girmiş rengarenk 
gülleri, çarşı yolu refüjünde birbiri ar-
dına dizilmiş ıhlamur, zakkum ve süs 
eriklerini görmeden olmaz. İlahiyat 
Fakültesinin önünden geçerken yaşlı 
çam ağaçlarının gölgesinde büyüyen 
bodur çamları görüp Eğitim Fakültesi 
bahçesindeki botanik havuzdaki ren-

garenk balıklara yem atıp, yeni inşa 
edilen ve çeşitli çınarlarla çevrili, 107 
farklı ülkeden gelen öğrencilerimi-
zin ülkelerine ait bayraklarla süslü 
üniversite meydanını da görmeden 
olmaz. Konservatuarın önünden ge-
çerken kuş cıvıltısı tambur sesi ve gül 
kokusu eşliğinde sporium’a çıkar yo-
lunuz, oradan geçip üniversite orma-
nında serin bir yürüyüş de yapabilirsi-
niz.  Belki de bu güzel deneyimleri her 
gün yaşamak için öğrencimiz olmayı 
yeniden düşünebilirsiniz.
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GAÜN’DEN
DEV MİLLİ VE YERLİ İLAÇ 

PROJESİ
Gaziantep Üniversitesi’nin, kanser tanı 
ve tedavisinde kullanılacak Türkiye’nin 
ilk yerli ve milli ilaç üretimi için Proton 
Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi 
Tesisi Kurulumu Projesi için imzalar atılıp, 
çalışmalara başlandı. Bu doğrultuda 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir 
defada verilen en yüksek miktardaki 
desteği olan 32 milyon TL almayı başaran 
Gaziantep Üniversitesi’nin milli ve yerli 
ilaç üretimi projesine, dünyanın en büyük 
firmaları ortaklık teklifinde bulundu.

AÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite 
olarak geçtiğimiz yıl önemli atılımlara imza 
attıklarını belirterek, “Bu atılımlardan en 
önemlisi çok büyük bütçeli bir yatırımla ha-
yata geçecek olan milli ve yerli nükleer mole-
kül üretimi yatırımı olacak. Bu projeyle hem 
ülkemizin kanser tedavisi için kullanılan ila-

cını karşılayacağız, hem de dünya ülkelerine ihraç ederek ül-
kemiz ekonomisine büyük bir döviz girdisi sağlayacağız. Pro-
jemize uluslararası büyük firmalardan yatırım ortaklığı teklifi 
aldık” dedi.

NÜKLEER TIPTA MÜTHİŞ GELİŞMELER

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Nükleer Tıp Görüntüleme Merkezi’nin Türkiye’nin 
en yoğun çalışan görüntüleme merkezi haline geldiğini, bu 
merkezde kanser yayılımına bağlı olarak ortaya çıkan kemik 

G



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

79

YERLİ MİLLİ

ağrılarının tedavisinde kullanılan Lu-
177 EDTMP maddesiyle tedavinin ya-
pıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. 
Gür, “Bu yolla son 6 ayda 100 hasta 
tedavi edildi Merkezimiz, Türkiye’nin 
bu alanda akıllı molekül uygulaması 
yapan tek merkezi durumunda. Bu 
tedavi dünyada sadece birkaç ülkede 
yapılmaktadır. Tedavisi pahalı olduğu 
için bölgemizdeki üniversitelerin uy-
gulamadığı Tiroid kanserli hastaların 
tedavisini üniversitemizde yapıyoruz. 
Türkiye’de en gelişmiş son teknoloji 
PET-BT ve SPECT – BT cihazları alındı. 
Bu sayede 200 kiloya kadar obez has-
talarının MR’ı hastanemizde çekilme-
ye başlandı. Son olarak da, Pandemi 
sürecinde COVİD19 şüphesiyle  gelen 
hastalarımızın çok düşük dozda rad-
yasyon verilerek bilgisayarlı tomogra-
filerinin çekilmesini sağlayacak, yapay 
zeka teknolojisine sahip Türkiye’nin ilk 
BT cihazını kullanmaya başladık. Bu 
cihazımızla, minimum radyasyon doz 
seviyeleri ve maksimum tanısal kalite 
ile güvenle BT çekimi gerçekleştirebili-
yoruz. Yapay zekanın tanısal kalitemi-
ze bir başka artısı da özellikle kontrast 
madde kullanımı imkanımızın sınırlı 
olduğu böbrek yetmezliği ve damar 
yolu sıkıntısı olan hastalarımızda da 
çok daha düşük kontrast madde mik-
tarıyla tetkikleri gerçekleştirebilme 

imkanını bizlere sunmasıdır. Yeni ci-
hazımızla birlikte, dünyada sınırlı sa-
yıda merkezde kullanımda olan özel 
fotorealistik üç boyutlu görüntüleme 
tekniği ile artık dokuları ve patolojileri 
siyah-beyaz değil, gerçek görüntüle-
riyle de inceleme şansımız olacaktır. 
İstersek bu dokuları ameliyat öncesi 
planlamaların yapılması için üç bo-
yutlu yazıcılarla modellememiz de 
mümkündür. Bu durum özellikle kli-
nisyen hekimlerimiz ve radyoloji bölü-
mümüzün işbirliğini daha da verimli 
hale getirecektir.”

İMZALAR ATILDI

Gaziantep Üniversitesi Senato 
Salonu’nda düzenlenen protokole Ga-
ziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 
Üniversitesi(GAÜN) Rektörü Prof. Dr. 
Ali Gür ve İpekyolu Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz 
katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı 
aracılığıyla desteklenen proje toplam 
32 Milyon TL’ye mal olacak ve 18 ayda 
tamamlanacak. Kurulacak tesiste, 
şuanda Türkiye’de hem üretilen, hem 
de ülkemizde üretilmeyen molekülle-
rin üretimi yapılacak. Proton Hızlan-
dırma ve Radyofarmasötik Üretimi 
Tesisi Kurulumu Projesi kapsamında; 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakülte-
si öncülüğünde, Gaziantep Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi içerisinde kurula-
cak tesis, hem Gaziantep’in hem de 
bölgenin ilaç ihtiyacını karşılayacak. 
Özelikle riskli hastalar için dışarıdan 
getirtilen ilaçlar artık Gaziantep’te 
üretilecek. Böylece gerekli ilaçlar Ga-
ziantep ve bölgesindeki hastalar için 
hızlı ve pratik bir biçimde ulaşılabilir 
hale getirilecek.

BAKANLIĞIMIZ BÜYÜK 
DESTEK VERDİ

Türkiye’nin ilk milli ve yerli nükleer 
üretim projesi için düzenlenen tö-
rende konuşan Gaziantep Valisi Da-
vut Gül, Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa 
tarafından hazırlanan projeye, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığının 32 milyon 
TL gibi, bir defada sağlanan en büyük 
desteği verdiğini kaydederek şunları 
söyledi: “Sağlığın ne kadar önemli ol-
duğunu son günlerde hepimiz anladık. 
Rektörümüzün liderliğinde hocamızın 
sunduğu proje çok önemli. Bu proje, 
Gaziantep Üniversitesi yönetimi ve 
akademisyenleri olarak inandıkları bir 
proje. Yaklaşık bir yıllık süreçte gerek 
sunum yaparken, gerekse bu projeyi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla desteklenen proje 
toplam 32 Milyon TL’ye mal olacak ve 18 ayda tamamlanacak. Kurulacak tesiste, şuanda Türkiye’de 

hem üretilen, hem de ülkemizde üretilmeyen moleküllerin üretimi yapılacak. 
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yetkili yerlere anlatırken bu projeye 
inanıldı. Bizler de inandık. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın bir hedefi vardı; yerli 
ve milli sanayi oluşturmak. Bunun en 
önemli ayaklarından bir tanesi ilaç ve 
medikal sanayisidir. Gaziantep’in bu 
anlamda medikal sanayide bir küme-
leşmeyle ilgili hedefi ve projesi vardı. 
Gaziantep Üniversitesi öncüllüğünde 
bunun ilk adımını atmış olduk. Buna 
destek veren Sayın Cumhurbaşkanı-
mız başta olmak üzere Mustafa Va-
rank Bakanımıza ve Adalet Bakanımı-
za, milletvekillilerimize, Fatma Şahin 
başkanımıza, rektörümüz ve bütün 
ekibine, İpekyolu Kalkınma Ajansı eki-
bine ve katkısı olan herkese teşekkür 
ederim.”

PROJEMİZE BÜYÜK İLGİ 

Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Gür ise, Cumhurbaşkanı 
Erdoğa’nın yerli ve milli ilaç hamlele-
ri ve özellikle Türkiye’de yeni ilaç kü-
melenmeleri doğrultusunda yapılan 
direktiflerine istinaden bir takım ça-
lışmalar başlatıldığını vurgulayarak 
şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Mustafa Varank Bey’in 
himayesinde güzel bir proje başladı. 
Diğer taraftan sayın valimiz, kurum-
larımız, milletvekillerimiz ve başkanı-
mız başta olmak üzere bu projeyi sa-
hiplendiler. Böylece Gaziantep’te güzel 

bir projenin ışığı yandı. Türkiye’de ca-
zibe merkezleri anlamında en yüksek 
bütçeli desteklenmiş proje bu projedir. 
Sayın bakanımız projemize inandı. 
Yapmak istediğimiz şey; Gaziantep 
gibi sanayisi köklü olan bir şehrimiz-
de, ilaç endüstrisi anlamında da kü-
meleştirme oluşturmak. Gaziantep 
Üniversitesi hasta bazlı baktığımız-
da Türkiye’de çok fazla ön plana çık-
tı. Radyofarmasötik ilaçların en çok 
kullanıldığı ana merkezlerin başında 
Gaziantep Üniversitesi geliyor. Ba-
kanımızın bu projeyi buraya verme 
amaçlarından birisi de hem burada 
kullanılacak hem de Ortadoğu, Doğu 
Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Ku-
zey Afrika olmak üzere bu bölgenin 
ana lojistik merkezi olarak buradan 
temin edilecek olmasıdır. Proje daha 
başlama aşmasındayken bile ulusla-
rarası yatırımcıların gözdesi oldu.  Bir 
taraftan Japon firmalar, bir taraftan 
Amerika firmaları burada ortak bir 
fabrika ve işletim sistemi kurmak isti-
yorlar. Bu proje hayata geçer geçmez 
yeni modellemeler yapacağız. Bu böl-
gede özellikle Radyofarmasötik işaret-
lenmiş ürünlerle tanı, diğer taraftan 
da aynı zamanda takip ve tedavi mo-
lekülleri olacak. Türkiye’de var olma-
yan yeni moleküller özelikle Amerika 
ve Japonya’dan getirerek burada imal 
edilecek ve bunlar dünyanın farklı 
taraflarına dağıtılacak. Bunu düşün-

düğümüzde ilerde Gaziantep Üniver-
sitesi merkezli Gaziantep ve Türkiye’yi 
önemli bir ilaç üretim ve lojistik mer-
kezi olacaktır.”

HEM AR-GE
HEM ÜRETİM MERKEZİ 

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Dr. Burhan Akyılmaz ise, proje 
ile Gaziantep Üniversitesi bünyesin-
de Radyo Radyofarmasötik ilaçlarını 
üretildiği bir tesis kurulacağını vurgu-
layarak, ”Aynı zamanda farklı izotop-
larla yeni kanser ilaçlarının araştırılıp 
geliştirileceği bir Ar-Ge merkezi kuru-
lacak. Bu merkezde üretilecek ilaçlar-
da hem iç piyasa, hem de dış piyasaya 
arz edilecek. Projemizin toplam bütçesi 
32 milyon TL olup süresi 18 aydır. Özel-
likle ilaç endüstrisinin stratejik önemi-
nin farkında olduğumuz bugünlerde, 
böyle bir projenin Gaziantep’te hayata 
geçirilmesi çok önemli. İnşallah bu ya-
tırımla ülkemizdeki ilaç endüstrisinin 
millileştiği ve yerlileştiği en önemli 
merkezlerden birisini hayata geçirmiş 
olacağız” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİM MERKEZİ 
OLACAĞIZ

Projeyi hazırlayan Gaziantep Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut 
Elboğa da kurulacak merkezde kanser 
görüntülenme ve tedavisinde kullanı-
lan, Türkiye’de üretilen ve üretilmeyen 
moleküllerin üretileceğini belirterek, 
“Bu proje yaşama geçtiğinde Gaziantep 
yerli ve milli ilaç üretim merkezi olacak. 
Ürettiğimiz molekülleri hastanemizde 
kullanacağız. Ayrıca Türkiye’nin diğer 
illerindeki tedavi merkezlerine gönde-
receğiz. Bundan başka Dünya’nın bir-
çok ülkesine de molekül ihraç edeceğiz. 
Böylelikle hem ülkemizden döviz çıkışı 
olmayacak, hem de ihracatla gelir 
elde edeceğiz” dedi.
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HER AFRİN ŞEHİDİNE 
BİR FİDAN

Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenciler ve üst yönetim, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan her 
bir yiğit için birer gül dikti.

AÜN öğrenci ku-
lüpleri tarafından 
gerçekleştirilen et-
kinlikte dikilen fi-
danlara, vatanları 
için toprağa düşen 
fidanların künyeleri 

asıldı. Dikilen güllerin şehitlerin anısı-
na yakışır şekilde korunup, büyüme-
lerinin sağlanacağını belirten GAÜN 

Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Afrin’de can-
larını feda eden, ülkenin birlik, bera-
berlik, ikbal ve istikbali için hayatını 
ortaya koyan gençler için bu etkinliği 
düzenleyen öğrencilere teşekkür eder-
ken şöyle dedi: “Burada her bir öğren-
ci kulübümüz, her bir şehidimizin adı-
na gül dikip künyesini fidanın başına 
bırakarak hatıralarını canlandıracak. 
Benim diktiğim fidan Karaman’lı bir 
şehidimizin anısına toprakla buluştu. 
Öğrencilerimiz, şehit aileleri ile irtiba-
ta geçip onların üniversitemizde bir 

fidanlarının olduğunu ve her zaman 
hatıralarının yâd edildiğini iletecek-
ler. Hem aileleri sürekli hatırlanacak, 
hem de öğrencilerimiz o şehitlerimiz 
hatırasına en azından onların gül fi-
danlarını büyüterek bu hayatta onla-
rın eserlerini koruyacaklar.”

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Zey-
tin Dalı Harekâtı şehitlerinin anısını 
yaşatmak için böyle bir etkinlik ger-
çekleştirdiklerini vurgulayarak, emeği 
geçenlere teşekkür etti.

G
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TOPÇUOĞLU
AİLESİNDEN ANLAMLI BAĞIŞ

Topçuoğlu Ailesi’nin yaklaşık 2 milyon TL harcamayla kuracağı Mehmet Ali 
Topçuoğlu Yeni Buluşlar, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Kurulumu ve 
Makine Sektörüne Yönelik Elektronik Kart Tasarım ve Prototip Geliştirme 
Protokolü törenle imzalandı.

ROTOKOLE imza tö-
renine, adı labora-
tuvarda yaşayacak 
olan M. Ali Topçuoğ-
lu, GÜLSAN Holding 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Topçu-

oğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Vedat Topçuoğlu’nun yanısıra, 
GAÜN Rektörü Prof. DR. Ali Gür, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, 
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu 
Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. 
Dr. Necip Fazıl Yılmaz katıldı. Tören-

de konuşan GÜLSAN Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 
laboratuvarın mimari donanımı için 
500 bin TL ayni, laboratuvar kurumu 
için de 1 milyon 500 bin TL nakdi ol-
mak üzere toplam 2 milyon TL destek 
sağladıklarını belirterek şöyle dedi.

BU ÖNEMLİ PROJE BABAMI 
ÇOK HEYECANLANDIRDI

“Amacımız, yeni buluşların yapılma-
sı, ,teknolojilerin geliştirilmesi, hem 
üniversite öğrencilerimiz, hem de 

dışarıdan gelenlerin düşündüğü, ha-
yalinde olan teknik anlamda yapmak 
istediği yenilikleri, buluşları burada 
üniversitemizin desteğiyle, hocaları-
mızın kontrolünde yaparak ülkemize 
değer katmalarının sağlanması. Ba-
bam Mehmet Ali Topçuoğlu bu fikir 
geldiğinde çok heyecanlandı ve bu ya-
tırımda aile olarak olmamızın gerek-
tiğini bizlerle paylaştı. Biz inanıyoruz 
ki, üniversitemiz, hocalarımız hem bu-
rada tüm çalışanlar diğer her konuda 
başarılı olduğu gibi burası da başarılı 
bir şekilde ülkemize değer katacak.”

P
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GAÜN YÖNETİMİNE 
TEŞEKKÜR EDERİM

Temeli Rahmetli Naci Topçuoğlu ta-
rafından atılan ve başarılı bir eğitim 
süreci yaşayan Naci Topçuoğlu Meslek 
Yüksekokulu’nun başarıları nedeniy-
le Gaziantep Üniversitesi yönetimini 
kutlayan Mustafa Topçuoğlu, açıkla-
masının devamında şunları söyledi: 
“Bu okulun en büyük özelliği sana-
yiyle iç içe olması. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulu bir okul ve sanayi-
nin ihtiyaçlarına göre ara eleman ye-
tiştirmek üzere eğitim veriyor. Sanayi-
nin hangi dallarda teknik ve elemana 
ihtiyacı varsa o konuda programlarla 
iki dönem okulda bir dönemde iş yer-
lerinde eğitim alarak sanayinin ih-
tiyacı olan ara eleman yetiştiriliyor. 
Burada da 800’ün üzerinde öğrenci 
mevcut ve her yıl mezun oluyor. Bu 
işin en güzel tarafı öğrenciler bir dö-
nem de fabrikalarda çalıştığı için 
hem sanayiye alışmış oluyor, çalışma 
şartlarını görüyor, iş yeri yöneticileri 
çalışacak kişileri tanıyor ve okulunu 
bitirdiğinde de işi hazır şekilde hayata 
atılıyor. Bu konuda da yine Gazian-
tep Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. 
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 
Türkiye’ye örnek bir okul oldu. Üniver-
sitemize de başarılar diliyoruz.”

TOPÇUOĞLU AİLESİ’NE 
TEŞEKKÜR 

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, 
Gaziantep Üniversitesi’nin, eğitim, 
araştırma ve teknolojik gelişmeler ko-
nusunda öğrencilere büyük alanlar 
açtığını vurgularken, sadece üniver-
site öğrencilerine değil, teknoloji eği-
limli, inovatif düşünceleri olan fikirsel 
yapısı çok güçlü olan lise öğrencilere 

de alan açmak istediklerini belirtti. 
Prof. Dr. Gür, açıklamasının devamın-
da şöyle dedi: “Umuyoruz, hem lise, 
hem de üniversite öğrencilerimiz la-
boratuvarlarda ve çalışma alanları 
içerisinde güzel fikirler oluşturacaklar 
ve oluşturdukları yeni icatlarla gelece-
ğin yerli ve milli hamlelerine en büyük 
desteklerini verecekler. Üniversite ola-
rak hayırsever Topçuoğlu Ailesi’nden 
böyle bir bağış almaktan ve böyle bir 
program yapmaktan çok mutluyuz. 
Üniversitemiz bu anlamda liseli öğ-
rencilere destek veren en önemli ya-
pılardan biri olmuştur. Hayırseverlere 
teşekkür ederim.”

GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 
laboratuvarın mimari donanımı 
için 500 bin TL ayni, laboratuvar 
kurumu için de 1 milyon 500 bin 
TL nakdi olmak üzere toplam 2 
milyon TL destek sağladıklarını 
belirterek şöyle dedi.
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ÇOCUK HASTANESİ’NE 
ALKIŞLIK BAĞIŞ

HAYIRSEVER
YÜKSEL KESER’DEN

Gaziantepli hayırsever Yüksel Keser, Gaziantep 
Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk 
Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesi için, 2 milyon 
250 bin TL bağışta bulundu. 
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AYIRSEVER Keser, “Eşimin adını yaşat-
mak için arayış içindeydim. Farklı seçe-
nekleri düşünürken, Gaziantep Üniver-
sitesinde çocuk hastanesinin inşaatının 
devam ettiğini öğrendim. Eşim de ço-
cukları çok severdi. Hem çocuklara hem 
de ailelerine umut olmak için çocuk 

hastanesinin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere 
bağış yapmaya karar verdim” dedi.

YOĞUN BAKIMIN ÖNEMİNİ
GÖRDÜM BAĞIŞTA BULUNDUM

Rektörlük makamındaki törende Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şahinbey Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ile 
birlikte protokole imza atan hayırsever Yüksel Keser, duy-
gularını şu şekilde dile getirdi: “Eşim Ömer Bey çok fedakar 
bir kişiydi. Vefatından sonra adını yaşatacak bir bağışta 
bulunmayı düşündüm. Çocuklarımla istişareler yaptım. 
Okul mu yaptırayım, sağlık için mi bağışta bulunayım diye 
düşünürken şehrimizde çocuk hastanesine duyulan ihtiya-
cı fark ettim. Tamamen kendi rızamla ve içimden gelerek bu 
bağışı yapmaya karar verdim. Gaziantep Üniversitesi’nin 
tamamlanan Çocuk Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 
kullanılmak üzere çocuklarımın da onayını aldım. Yapıl-
makta olan bir arsam daha var. O da tamamlanınca şeh-

rime fayda sağlayacak bir hayır işinde kullanmayı düşü-
nüyorum. Eşimin ismi bu şekilde yaşayacağı ve hayırlarla 
anılacağı için çok mutluyum.

HAYINSEVERLERE ÖRNEK OLACAK

Hayırsever Yüksel Keser’e bu anlamlı bağışından dolayı te-
şekkür eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür 
ise,  özellikle Kovid Pandemisi sırasında hastanelere, yoğun 
bakımlara ve sağlık sektörüne yapılacak yatırımlara büyük 
ihtiyaç duyulduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurgu-
ladığı açıklamasında şunları söyledi: “Sağolsun hayırsever 
Gaziantepli hemşerimiz, çocuk hastanemizin bitmek üzere 
olduğunu ve yoğun bakımda ciddi bir şekilde ihtiyaç oldu-
ğunu kendisine iletince, gönülden bu kapsamda büyük bir 
destek vermek istedi. Kendilerine 2 Milyon 250 Bin TL’lik ba-
ğışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biz de 
kadirşinaslık göstererek yapılacak yoğun bakım ünitemizin 
isminin Yüksel-Ömer Keser Yoğun Bakım Ünitesi olması yo-
lunda protokol imzaladık. Bu, umarım Gaziantep’li diğer 
hayırseverlerimize bir örnek olur. Diğer hayırseverlerimizi 
de “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanya-
sında olduğu gibi, sağlık sektöründe sunulan hizmetlere 
de katkı yapmaya davet ediyoruz. Kamuoyu huzurunda 
hayırseverimiz Yüksel Keser Hanımefendiye kendi adıma, 
Üniversitem adına ve hastanemiz adına teşekkür ediyor, 
‘İyi ki varsınız’ diyorum.”

H

Yüksel Keser,  “Eşim Ömer Bey çok fedakar bir kişiydi. Vefatından sonra adını yaşatacak bir bağışta bulunmayı 
düşündüm. Çocuklarımla istişareler yaptım. Okul mu yaptırayım, sağlık için mi bağışta bulunayım diye 

düşünürken şehrimizde çocuk hastanesine duyulan ihtiyacı fark ettim. Tamamen kendi rızamla ve içimden 
gelerek bu bağışı yapmaya karar verdim” dedi. 
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MAKALE

GAZİANTEP’İN 
AYAKKABISI,
NACİ TOPÇUOĞLU 
MYO’DA TEST EDİLİYORDoç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz

Rektör Danışmanı 
Naci Topçuoğlu MYO Müdürü

NİVERSİTELER, ev-
rensel değerler çer-
çevesinde nitelikli 
insan yetiştirerek 
işsizliği azaltması, 
bireysel geliri, üre-
timi ve verimliliği 
artırması, bunların 
sonucunda ülkenin 

ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimle-
rine katkı sağlaması açısından büyük 
önem taşımaktadır. Şehirlerin ve böl-

gelerin ekonomik gelişimine; istihdam 
yaratma, bilgi ve işgücü sağlama, satın 
alma, teknoloji transferi ve marka de-
ğeri yaratma yollarıyla katkıda bulun-
maktadırlar. Aynı zamanda Üniversite-
Sanayi işbirliği kapsamında sanayi ve 
üniversiteler arasında ortak çalışmalar 
yapılmaktadır.
Sanayimizin en önemli taleplerinin ba-
şında değişen ve gelişen teknolojilere 
uyum sağlayabilen, günün ve geleceğin 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde do-

ÜGaziantep Üniversitesi 
Naci Topçuoğlu Meslek 
Yüksekokulu, Organize 
Sanayi Bölgesinde 
kurulan ve bir akademik 
yılda 3 dönem  
(Trimester)  eğitim-
öğretim hizmeti veren 
Türkiye’nin İlk ve tek 
Meslek Yüksekokuludur.
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natılmış nitelikli ara elemanlar gelmek-
tedir. Üniversiteler ön lisans düzeyinde 
meslek yüksekokulları açıp nitelikli teknik 
ve mesleki elemanı yetiştirerek sanayici-
lerin bu talebini karşılamaya çalışmak-
tadır. Bu bağlamda üniversitemizin en 
önemli birimlerinin başında Naci Topçu-
oğlu Meslek Yüksekokulu gelmektedir.
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu 
Meslek Yüksekokulu, Organize Sanayi Böl-
gesinde kurulan ve bir akademik yılda 3 
dönem  (Trimester)  eğitim-öğretim hiz-
meti veren Türkiye’nin İlk ve tek Meslek 
Yüksekokuludur. 
Gaziantep Üniversitesi birçok alanda ol-
duğu gibi meslek yüksekokullarında da 
Türkiye’ye rol model olan öncü bir üni-
versitedir. Devletimizin stratejik politikası 
gereği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
YÖK’ün vizyonunda, meslek yüksekokul-
larının sanayi içerisinde olması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Bu uygulama ülke-
mizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlarken 
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu 
Meslek Yüksekokulu 10 yıldır bu misyonu 
yerine getirmektedir. Sanayinin ihtiyaç 
duyduğu 14 farklı program ile eğitim-öğ-
retime devam eden meslek yüksekokulu-
muz her yıl yaklaşık 400 mezun vermekte 
ve mezunlarımız mezun olduktan sonra 
ilk üç ay içerisinde istihdam edilmektedir.

Trimester sistemiyle Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyet gösteren ve bu özel-
liğiyle Türkiye’de ilk olan Gaziantep Üni-
versitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yükseko-
kulumuzun ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin 
ekonomisine katkısı yalnızca nitelikli iş 
gücü sağlamakla kalmamaktadır. Bün-
yesindeki uygulama atölyeleri ve labora-
tuvarlarında yaptıkları tasarım, üretim 
ve analizlerle de ekonomimize desteğini 
sürdürmektedir.
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, sa-
nayicilerimizin destekleri ile kurulan atöl-
yelerinde makine halısı, kutnu kumaşı, ki-
lim, dekoratif ve kullanıma yönelik cam ve 
seramik ürünler ile medikal laboratuvar-
larda kullanılan tek kullanımlık plastik 
ürünleri öğrencileriyle birlikte üretmek-
tedir. Bu sayede eğitim amacı ile kurulan 
makine ekipmanlar ile hem pratik eğitim-
ler verilmekte hem de üretim yapılarak 
bölge ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 
Bunlarla birlikte ayakkabı sektörüne yö-
nelik yeni modeller ve tasarımlar, makine 
halısı sektörüne yönelik desen tasarımları 
yine öğrencilerimiz tarafından oluşturul-
makta ve sanayi üretimine destek veril-
mektedir.
Bunların yanı sıra gıda, tekstil ve ayakka-
bı test laboratuvarlarımız ile sanayinin 
içerisinde yer alan bir meslek yükseko-

Ayakkabı Test 
Laboratuvarımız, 

sağlayacağı hizmetler 
ile üreticilerin 

hızlı ve ekonomik 
sonuç almaları ve 

hizmetin kaynağına 
yakın olmaları 

özellikleriyle beraber 
belgelendirilmiş 

üretime geçmelerini 
kolaylaştıracaktır. 

Firmaların AR-GE 
çalışmalarına da 

verilecek desteklerle 
ve belgelendirilmiş 

test sonuçlarıyla 
uluslararasılaşma 

kabiliyetleri 
geliştirilecek, böylece 

ürettikleri ürünleri ihraç 
edebilme özgüvenine 

kavuşmuş olacaklardır. 
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kulu olarak sanayi kuruluşlarımızın 
test ve analiz ihtiyaçları giderilmek-
te, sanayicilerimize zaman ve test 
maliyetleri açısından tasarruf sağ-
lanmaktadır. 
Ayakkabı Test Laboratuvarımız, 
İpekyolu Kalkınma Ajansının Cazibe 
Merkezlerinin Destekleme Programı 
kapsamında “Gaziantep Üniversitesi 
Ayakkabı Test Laboratuvarı Kurulu-
mu ve Akreditasyonu” ismiyle Naci 
Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ta-
rafından projelendirilmiş ve meslek 
yüksekokulu bünyesinde yaklaşık 240 
m2 kapalı alanda kurulmuştur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazi-
be Merkezlerini Destekleme Progra-
mı kapsamında kurulan Ayakkabı 
Test Laboratuvarımız “TSE EN ISO 
17025:2017 Deney ve Kalibrasyon La-
boratuvarlarının Yetkinliği” kapsa-
mında 16.12.2019 tarihinde TÜRKAK 
tarafından akredite edilerek sektöre 
hizmet vermeye başlamıştır. Bu bağ-
lamda laboratuvarımız kamu eliyle 
kurulan ve akredite olan ayakkabı 
özelinde tek akredite test laboratu-
varıdır.
Ayakkabı test laboratuvarımız sa-
yesinde daha önce fiziksel ve kimya-

sal testleri için ürünlerini İstanbul’a 
gönderen kentteki 800’ü aşkın ayak-
kabı ve terlik üreticisi, yılda yaklaşık 
1 milyon dolara mal olan test işlem-
lerini daha az maliyetle Gaziantep’te 
yapma imkanına kavuşmuştur. 

Birçok testin yapıldığı test laboratu-
varımızda şimdilik 6 farklı test için 
akredite sonuç raporu verebilmekte, 
bu sayının 2020 yılı sonlarında 20’ye 
çıkarılması hedeflenmektedir. Bu 
testlerimiz;
1. Fitalat Tayini (Kaplamalı Tekstil, 
Plastikler)
2. Krom (VI) Tayini (Deri)
3. pH Tayini (Tekstil)
4. pH Tayini (Deri)
5.Azoboyar Maddeleri Tayini (Tekstil)
6. Azoboyar Maddeleri Tayini (Deri)
Laboratuvarımızda testler türüne 
göre 1-3 gün arasında tamamlan-
makta, test sonuçları en kısa süre-
de üreticilere teslim edilmektedir. 
Böylelikle Türkiye’de her 5 ayakka-
bıdan 1’inin üretildiği Gaziantep’te, 
test aşamasında yüksek maliyet ve 
zaman kaybıyla zorluk yaşayan üre-
ticiler, Gaziantep Üniversitesi bünye-
sinde kurulan ve Türk Akreditasyon 

Naci Topçuoğlu Meslek 
Yüksekokulu, sanayicilerimizin 
destekleri ile kurulan 
atölyelerinde makine halısı, 
kutnu kumaşı, kilim, dekoratif 
ve kullanıma yönelik cam ve 
seramik ürünler ile medikal 
laboratuvarlarda kullanılan 
tek kullanımlık plastik 
ürünleri öğrencileriyle birlikte 
üretmektedir. Bu sayede 
eğitim amacı ile kurulan 
makine ekipmanlar ile hem 
pratik eğitimler verilmekte 
hem de üretim yapılarak 
bölge ekonomisine katkı 
sağlanmaktadır. Bunlarla 
birlikte ayakkabı sektörüne 
yönelik yeni modeller ve 
tasarımlar, makine halısı 
sektörüne yönelik desen 
tasarımları yine öğrencilerimiz 
tarafından oluşturulmakta 
ve sanayi üretimine destek 
verilmektedir.
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Kurumunca (TÜRKAK) akredite edilen 
“Ayakkabı test laboratuvarımız” saye-
sinde hem maliyetten hem de zaman-
dan tasarruf sağlayarak ürettikleri 
ayakkabıyı hızlıca piyasaya sürebil-
mektedirler.
Ayakkabı Test Laboratuvarımız, sağ-
layacağı hizmetler ile üreticilerin hızlı 
ve ekonomik sonuç almaları ve hizme-
tin kaynağına yakın olmaları özellikle-
riyle beraber belgelendirilmiş üretime 
geçmelerini kolaylaştıracaktır. Firma-
ların AR-GE çalışmalarına da verile-
cek desteklerle ve belgelendirilmiş test 
sonuçlarıyla uluslararasılaşma kabili-
yetleri geliştirilecek, böylece ürettikleri 
ürünleri ihraç edebilme özgüvenine 
kavuşmuş olacaklardır. 

Ayakkabı test laboratuvarımızda her 
türlü ayakkabı ve bot, deri, çadır, teks-
til malzemesi, kauçuk, poliüretan vb. 
taban malzemesinin kimyasal testleri 
yapılmaktadır. Kullanılan hammadde 
ve malzemeler ile üretilen ürünlerin 

kalite kontrolü kimyasal metotlarla 
istenilen teknik şartnamelere veya 
Uluslararası Avrupa normlarına uy-
gunluğu düzenli ve sürekli olarak test 
edilmektedir.

Ayakkabı Test laboratuvarımız faali-
yete geçmesiyle birlikte sektörel bazlı 
birçok kazanımlara olanak sağlamış 
ve sağlayacaktır. Bu kapsamda;
• Ayakkabı sektörüne test hizmeti sağ-
lanarak, test süreleri ve giderleri azal-
maktadır.
• Test yaptırmayan firmaların, test 
yaptıran firmalardan etkilenerek test 
yaptırmaları sağlanmış ve bunun so-
nucunda daha kaliteli ürünlerin üre-
tilmesine ortam hazırlanmıştır.
• Test sonuçları ve belgelendirilen 
ürünler doğrultusunda firmaların gü-
venilirliği artmaktadır.
• Firmalarda kalite ve güvence bilinci 
oluşmaktadır.
• Firmaların Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyet-
lerine destek olunmaktadır.

Ayakkabı Test Laboratuvarımızın sek-
töre sağlayacağı faydalara ek olarak 
bölgemize sağlayacağı avantajları da 
ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkün-
dür: 

• Bölgede akademik çalışmalara bi-
limsel çıktılar elde edilecektir.
• Test sonuçları doğrulusunda firma-
ların güveni artacağından bölgedeki 
ihracat rakamlarında artış olacaktır.
• Üretimdeki artışlara istinaden böl-
gede istihdama katkı sağlanacaktır.
• Bölgede testler için dışa bağımlılık 
ortadan kalkacaktır.

Tüm bunlara ilave olarak üniversite-
miz bünyesinde kurulmuş olan Ayak-
kabı Test Laboratuvarımız, akademik 
ve Ar-Ge çalışmalarına imkân tanıyan 
teknik yapısı ve sürdürülebilirliğini 
garanti altına alan finansal yapısı ile 
tüm yüksek öğretim kurumları için 
örnek teşkil etmektedir.

Ayakkabı Test Laboratuvarımız, İpekyolu Kalkınma Ajansının Cazibe Merkezlerinin Destekleme 
Programı kapsamında “Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Test Laboratuvarı Kurulumu ve 

Akreditasyonu” ismiyle Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilmiş ve 
meslek yüksekokulu bünyesinde yaklaşık 240 m2 kapalı alanda kurulmuştur. 
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Aralarında Dünya’nın en iyi üniversitelerinin de bulunduğu 130 üniversite ile eğitim 
işbirliğini sürdüren Gaziantep Üniversitesi, son olarak Malezya, Endonezya, Ürdün, 
Filistin ve İran’da bulunan önemli üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yaptı.

VRUPA’NIN 80’in 
üzerinde ülkesiyle 
eğitim işbirliği içe-
risinde olan Gazi-
antep Üniversitesi, 
başta Amerika Birle-
şik Devletleri olmak 

üzere Batı dünyasının çekim alanın-
da bulunan Ortadoğu’ya yönelik eği-
tim atağına hız verdi. Ürdün, Filistin 
ve İran başta olmak üzere Ortadoğu 
ülkelerinin eğitim seviyeleri yüksek 
üniversiteleriyle görüşmelerde bulu-
nan GAÜN üst yönetimi, Güneydoğu 
Asya’da da işbirliği anlaşmalarına hız 
verdi. Bu kapsamda ise Malezya ve 

Endonezya’nın Dünya’nın en iyi üni-
versite sıralamasında üst sıralarda 
bulunan üniversiteleriyle işbirliği an-

laşmaları imzaladı. Avrupa’da ise Fin-
landiya ile eğitim işbirliği görüşmeleri 
başladı.

ENDONEZYA ÜNİVERSİTESİ 
İLE ÖNEMLİ ANLAŞMA

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Şehmus Demir ve GAÜN 
Uluslararası İlişkiler Ofisi Uzmanı Nur 
İncetahtacı’nın gerçekleştirdiği işbirli-
ği gezilerinden ilkinde, Endonezya’nın 
tüm üniversitelerini bünyesinden çı-
karan ve 171 yıllık geçmişi bulunan 
Endonezya Üniversitesi ile işbirliği 
anlaşmasına imza atıldı. Dünya’nın en 
prestijli Değerlendirme Kuruluşu olan 
QS’in 2020 Dünya’nın En İyi Üniversi-

A

GAÜN’DEN ULUSLARARASI 
İŞBİRLİĞİ ATAĞI
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teleri Listesi’nde 58. sırada yer almayı 
başaran Endonezya Üniversitesi, sağ-
lık alanında USA News’in listesinde  
Dünya’nın en iyi 40. üniversitesi olur-
ken, Ezher Üniversitesi’nin yanı sıra, 
yine USA News’in gıda teknolojileri ve 
tarım dalında dünyanın 40. en iyi üni-
versitesi seçtiği IPB Üniversitesi (Insti-
tue Pertanien) ile anlaşma imzalandı. 
Bu üniversitelerle GAÜN arasında or-
tak akademik çalışmalar yapılmasının 
yanı sıra, karşılıklı öğrenci ve akade-
misyen değişimine imkan sağlayacak 
anlaşmalara GAÜN Rektörü Prof. Dr. 
Ali Gür ile, paydaş üniversitelerin rek-
tör veya vekilleri imza attı.

MALEZYA’DAN 5 ÜNİVERSİTE

Gaziantep Üniversitesi’nin Güney 
Doğu Asya’ya yönelik eğitim işbirliği 
ziyaretlerinin bir başka durağı olan 
Malezya’da Dünya’nın en iyi 500 üni-
versitesi sıralamasında yer alan 5 
üniversite ile eğitim işbirliği yapılması 
konusunda görüşmelerde bulunuldu.
Malezya Teknik Üniversitesi (Universi-
ti Teknologi Malaysia UTM),  Malezya 
Uluslararası İslam Üniversitesi (İnter-

national İslamic Universty Malaysia), 
Malezya İslami Bilimler Üniversitesi 
(İslamic Scince University of Malaysia 
USİM),  Yönetim ve Bilimler Üniversite-
si  (Managen&Science Universty MSU) 
ve Malezya Milli Üniversitesi’nin (The 
National University of Malaysia UKM) 
rektör ve üst yönetimleriyle biraraya  
gelindi.  İşbirliği için protokol imza-
lanan üniversitelerin tamamının de-
ğerlendirme kuruluşlarının Dünya’nın 
En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda 

ilk 500 arasına girmiş, böylelikle de 
kendilerini kanıtlamış üniversiteler 
ile yapılan bu görüşmelerin, Gazian-
tep Üniversitesi’nin uluslarasılaşma 
sürecine önemli katkılar sağlayacağı 
belirtildi.

ÜNİVERSİTEMİZE BÜYÜK 
KATKI SAĞLAYACAK

Endonezya Üniversitesi’nin, 
Endonezya’nın en köklü ve büyük 5 
üniversite arasında bulunduğunu ifa-
de eden Gaziantep Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ali Gür, bu üniversitenin, 
sadece yıllık bin değişim öğrencisinin 

Ürdün, Filistin ve İran başta 
olmak üzere Ortadoğu 
ülkelerinin eğitim seviyeleri 
yüksek üniversiteleriyle 
görüşmelerde bulunan GAÜN üst 
yönetimi, Güneydoğu Asya’da 
da işbirliği anlaşmalarına hız 
verdi. Bu kapsamda ise Malezya 
ve Endonezya’nın Dünya’nın 
en iyi üniversite sıralamasında 
üst sıralarda bulunan 
üniversiteleriyle işbirliği 
anlaşmaları imzaladı. 
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bulunduğunu ve 3 bin 784 yabancı 
uyruklu akademisyeninin eğitimde 
görev aldığını belirtti. Malezya Üni-
versitesi ile yapılan anlaşma sayesin-
de hem öğrenci, hem de akademisyen 
mübadelesinin olacağını anlatan Rek-
tör Prof. Dr. Gür,  “Görüşmelerde sü-
rekli etkileşim içerisinde olmamız ge-
rektiği konusunda ortak bir kanaate 
vardık. Malezya’da yüksek öğrenimin 
çok iyi durumda. Üniversitelerin öğ-
renci sayısı 30 bin ile 50 bin skalasın-
da. Bu üniversiteler, Dünya’nın en iyi 
üniversiteleri arasında. Malezya özel-
likle helal endüstrisi ve İslami Finans 
konusunda Dünya’nın öncü ülkele-
rinden birisi. Anlaşma imzaladığımız 
üniversitelerin yöneticilerinin bazıları 
üniversitemizi ziyaret etti. Bazılarıyla 
da önümüzdeki süreçte görüşmeleri-

mizi tamamlayacağız. Böylesine eği-
timde güçlü üniversitelerle işbirliği, 
uluslararası üniversite hedefi için sü-
rekli yeni adımlar atan üniversitemiz 
için çok önemli işbirliği adımlarıdır.”

ARAP ÜNİVERSİTELER 
BİRLİĞİ İLE ANLAŞMA

Uluslararası üniversite hedefine emin 
adımlarla ilerleyen Gaziantep Üniver-
sitesi, 360 Arap üniversitesinin üye ol-
duğu Arap Üniversiteleri Birliği ile iliş-
kilerin geliştirilmesi için çalışmalarını 
da sürdürüyor.
Bu doğrultuda GAÜN Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür’ün geçtiğimiz günlerde 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus 

Demir ile birlikte Ürdün’e yaptığı zi-
yaretin ardından, bu kez de Rus-Arap 
Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Sultan Ebu Urabi El Udvan Gaziantep 
Üniversitesi’ne 4 günlük bir ziyarette 
bulundu. Önceki dönem Arap Üniver-
siteleri Birliği Başkanı da olan Talbu-
orabi, Türkiye denince akla Ankara, 
İstanbul’un geldiğini, oysa Gaziantep 
Üniversitesi’nin uluslararası geçerlili-
ği olan bir üniversite olduğuna işaret 
ederken, “Bu nedenle Gaziantep Üni-
versitesi daha çok tanıtılmalı. Bunun 
için çalışmalar yapılmalı. Bir konsor-
siyum oluşturup, belirleyeceğimiz yol 
haritasıyla işbirliği yapmamız gereki-
yor” dedi. Arap Üniversiteler Birliği’nin 
360 üniversitenin işbirliğiyle oluşan, 

İşbirliği için protokol imzalanan üniversitelerin tamamının değerlendirme 
kuruluşlarının Dünya’nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk 500 
arasına girmiş, böylelikle de kendilerini kanıtlamış üniversiteler ile 
yapılan bu görüşmelerin, Gaziantep Üniversitesi’nin uluslarasılaşma 
sürecine önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.
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bünyesinde Dünya’nın en iyi üniversi-
telerinin de bulunduğu önemli üniver-
siteleri barındırdığını kaydeden Prof. 
Dr. Sultan Ebu Urabi El Udvan, “Birlik 
olarak Türkiye’den de üniversitelerle 
işbirliği halindeyiz. Gaziantep Üni-
versitesi de çok önemli bir üniversite.  
Yapacağımız işbirliğinin hem GAÜN, 
hem birliğimiz için son derece önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyorum” 
diye konuştu. Prof. Dr. Talbuorabi, 
Rus- Arap Üniversiteleri Birliği’nin 40 
Arap, 40 da Rus üniversitesi arasında-
ki bir işbirliğiyle faaliyetlerini sürdür-
düğünü de sözlerine ekledi.

ORTADOĞU’DA OLMAK 
ZORUNDAYIZ

Prof. Dr. Sultan Ebu Urabi El Udvan’nın 
toplantıdan ayrılmasının ardından 
GAÜN Senato üyelerini çalışmayla il-
gili bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Ali 
Gür, üniversite olarak Ortadoğu’ya 
mutlaka açılmanın gerekliliğine işaret 
ederek şunları söyledi: “Çünkü, ora-
da ABD’de, Rusya’da, İngiltere’de yani 
aklınıza gelen tüm ülkelerin üniversi-
teleri var. Ama, bizim ilişkilerimiz çok 
zayıf. Biz gitmeyince de Batı ülkeleri 
orada at koşturuyor. Meydanı onlara 

bırakmamak lazım. Bu birlikte gerçek-
ten çok güçlü ülkeler var ve müfredat-
ları da bizim müfredatlarımıza çok 
yakın. Sizden ricam o üniversitelerin 
yöneticisi olduğunuz bölümlerini ince-
leyin. İşbirliği yapabileceğimiz alanla-
rı belirleyin ve gerekli adımları atalım. 
Çünkü, biz GAÜN olarak yüzümüzü 
sadece Batı’ya dönük kalamayız. Biz 
bir Dünya üniversitesiyiz ve Arap 
Dünyası ile de eğitim alanında işbirliği 
yapmamız gerekiyor.”

Endonezya’nın tüm üniversitelerini 
bünyesinden çıkaran ve 171 yıllık 
geçmişi bulunan Endonezya 
Üniversitesi ile işbirliği 
anlaşmasına imza atıldı. Dünya’nın 
en prestijli Değerlendirme Kuruluşu 
olan QS’in 2020 Dünya’nın En İyi 
Üniversiteleri Listesi’nde 58. sırada 
yer almayı başaran Endonezya 
Üniversitesi, sağlık alanında USA 
News’in listesinde  Dünya’nın en 
iyi 40. üniversitesi olurken, Ezher 
Üniversitesi’nin yanı sıra, yine 
USA News’in gıda teknolojileri ve 
tarım dalında dünyanın 40. en iyi 
üniversitesi seçtiği IPB Üniversitesi 
(Institue Pertanien) ile anlaşma 
imzalandı. 
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TÜRKİYE’NİN
ILK PALYATIF MERKEZI 

GAÜN’DE
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Gaziantep Şubesinin katkılarıyla hayırsever 
Nevin Eruslu tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesi bünyesinde 
yaptırılan “Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi hizmet vermeye başladı.

AÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 
Nevin Eruslu Palyatif Bakım 
ve Umut Evi’nin açılışında 
yaptığı konuşmada, Gazian-
tep Üniversitesi’nin bir süre 
önce Türkiye’de bir ilk yaptığı-
nı, büyük bir boşluğu doldu-

rarak anlık İnvaziv girişimlerle tedavi yaparak 
birçok kişiyi hayata kavuşturduğunu belirtti. 
Bu büyük hizmetle Gaziantep Üniversitesi’nin 
Gaziantep’in ve en önemlisi de ülkemizin ka-
zandığını ifade eden Prof. Dr. Gür, bu hizmetin 
ardından kanser hastaları için Türkiye’nin ilk ve 
en kapsamlı palyatif merkezinin açılışını yapa-
cak olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek 

G
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şunları söyledi: “Bu bir ortak akıldır, 
ortak üretimdir. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Şu an 36 yatağı-
mızı kullanıyoruz. Kanserli hastaları-
mıza medikal tedavilerini yapıyoruz 
ama bunların uzun dönem bakımları 
gerekiyor. Evlerine gönderemiyorsu-
nuz, peki bu hastalara nerede baka-
caksınız. Ailesine ‘Götürün evde bakın’ 
diyemiyorsunuz. Çünkü verilen teda-
viler, evdeki bakım şartlarından do-
layı geriye dönüş olabiliyor hastalık-
larında. O nedenle bu tarz yatırımlar 
çok önemli. Hayırseverlerimizden bu 
tür yatırımlar için ellerini taşın altına 
koymalarını istiyoruz. Yapılabilecek en 
büyük hayırdır. Gaziantep’e böyle bir 
tesisi kazandırdıkları için Eruslu ailesi 
ve Savaş Kurumu Derneği’ne teşekkür 
ediyorum.”
Eruslu ailesi ve Savaş Kuru-
mu Derneği’ne böyle bir tesisleri 
Gaziantep’e kazandırdıkları için teşek-
kür eden Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin, bu şehrin 
birçok özelliği olduğunu ama vicdan 
sahibi, iyi insan denildiği zaman bu 
şehirde Eruslu ailesi akla geldiğini 
söyledi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku-
rumu Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayip 
Yalçın da 70 yıldır Türkiye’nin önemli 
bir değeri olan Türk Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumu’nun bir parçası ola-
rak ülkeye kanser konusunda hizmet 
vermekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek emeği geçen herkese teşek-
kür etti.
 Hayırsever Nevin Eruslu da GAÜN On-
koloji Hastanesi yanında yaptırdıkları 
palyatif bakım ve umut evinde, kanser 
tedavisi için hastaneye gelen hastalar 
ve yakınlarının barınacağını belirte-
rek, “Umut evinde hastalarımız kemo-

terapi aldıktan sonra dinlenebilecek-
leri ve rahat edebilecekleri bir ortama 
sahipler. Amacımız hastalarımız ve 
refakatçilerinin tedavi süresince ba-
kım ve barınma ihtiyaçlarını karşıla-
mak” dedi. GAÜN Onkoloji Hastanesi-
nin Gaziantep’in yanı sıra çevre illere 
de hizmet verdiğini anımsatan Eruslu, 
bu nedenle hasta yakınlarının barı-
nabilecekleri bir tesis yapmanın şart 
olduğunu belirterek 52 modern hasta 
odası, mescit, yemekhane ve sosyal 
alanların bulunduğu tesisle hastalar 
ve yakınlarına en iyi şekilde hizmet et-
meyi hedeflediklerini ifade etti.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kuru-
mu Derneği Gaziantep Şube Başkanı 
Uzm. Dr. Mustafa Özgün, Kurumumuz 
ve Gaziantep Üniversitesi’nin desteği 
ile ihtiyacı olan insanların bu hizmeti 
ayaklarına getirdiklerini ve insanla-
rın zor durumlarına çare olmak için 
umut evi projesini hayata geçirdikle-
rini söyledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin, Gaziantep Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür Ali, 
Hayırsever Nevin Eruslu Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş Kurumu Genel 
Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın, İl Jan-
darma Komutanı Kıdemli Albay Halil 
Uysal ve beraberindeki heyet ile bir-
likte tesisin açılışını gerçekleştirdikten 
sonra hastanede yatan hastalar ziya-
ret edildi.
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AZİANTEP’İN gerek ekonomisi, gerek 
coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin en 
önemli illerinden birisi olduğunu, ancak 
böylesine önemli bir kente yaraşır bir kü-
tüphane bulunmadığını belirten GAÜN 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversite ola-
rak gerek öğrencilerimizin, gerek imkan-

lar ölçüsünde diğer üniversitelerin öğrencilerinin yanı sıra, 
kentin ihtiyacına cevap verecek bir kütüphane için kolları 
sıvayıp girişimde bulunduklarını söyledi. Mavera Kongre ve 
Sanat Merkezi’ni komşu olacak.

  7/24 AÇIK OLACAK

Yeni Kütüphanemiz; LED sertifikalı, çevreci, güneş enerji-
li, ışık ve akustik açıdan özel tasarlanmış, özel rekreasyon 
alanları ile 7/24 hizmet sunacak tarzda planlanmış, şehrin 
temel mimari yapısından esinlemiş otomatize akıllı kütüp-
hane projesidir. Kütüphanemiz; içinde müze, halk ve çocuk 
kütüphanesi de yer alacağından kolay ulaşım ve yeraltı oto-

BU KÜTÜPHANE
GAÜN’E ÇOK YAKIŞACAK

Gaziantep Üniversitesi’nin aynı anda 7 bin kişinin 
kullanabileceği dev kütüphane projesi için onay 
çıktı ve projesi onaylandı. 7/24 açık olacak ve 
kütüphane, tüm sosyal donatıları barındıracak, 
Gaziantep Üniversitesi’nin yanı sıra, diğer 
üniversite öğrencileri de kütüphaneyi imkanlar 
ölçüsünde kullanabilecek.

EĞİTİM

G
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parkı için çim sahanın yerine yapılacak, 
ana kapı ve MAVERA KSM ile bütünleşik 
peyzaj ve rekreasyon alanları ile yeşil ve 
estetik bir mimari oluşturacaktır.De-
ğerli öğrencilerimiz ve çalışanlarımız; 
müze, çocuk ve halk kütüphanesi, eğitim 
merkezleri,özel koleksiyon bölümleri, 
sesli-sessiz çalışma alanlarıyla donatıl-
mış klasik-modern mimarinin uyumu 
ile tasarlanmış kütüphanemizin mimari 
projesini sizlerle paylaşıyoruz.

EN AZ 1 MİLYON KİTAP

Kütüphanemizi; 2500 kişilik sessiz çalış-
ma alanları başta olmak üzere yaşam, 
kültür, eğlence, dinlenme, rekreasyon ve 
sesli çalışma alanları ile aynı anda top-
lam 7000 kişi kullanabilecektir. Belirli 
alanlar 7/24 açık olacaktır. Kütüphane-
miz öğrencilerimizi, mezunlarımızı, şeh-
rimizdeki diğer üniversite öğrencilerini 
ve kitap okuma sevdalılarının hepsini 
alacak kapasitede olacak. Ayrıca anne-
babalar kitap okuyup ders çalışırken, 
çocukları çocuk kütüphanesinde eğle-
necekler. Elektronik kitap ve abonelikler 
hariç 1 milyon üzerinde kitap kapasitesi 
hedefliyoruz. Yeter ki sizler ders çalışın 
ve araştırma yapın.

BAKAN ALBAYRAK SÖZ 
VERMİŞTİ

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, göreve gelme-
sinin ardından yaptığı açıklamada, 
Gaziantep Üniversitesi’ne modern bir 
kütüphane yapılacağı sözünü vermişti. 
Son olarak ise Mavera Kongre ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin 
2023 Projeksiyonu’ Paneli’nde çeşitli 
konulara ilişkin görüşlerini paylaşmış, 
etkinliğin soru-cevap bölümünde Fen 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı 
3. Sınıf öğrencisi Yağmur Ocak  “Sayın 
Bakanım, üniversitemizin öğrenci sayısı 
giderek artıyor. Kütüphanemiz yetersiz. 
Rektörümüz projesini hazırlatmış ama 
kütüphanemizin tasarruf tedbirleri ne-
deniyle yapımının gecikeceğini öğrendik. 
Burada sizden kütüphane için gerekli 

kaynağın aktarılması sözünü vermenizi 
rica ediyoruz” şeklindeki isteği karşısın-
da, “İlk defa bir üniversitede öğrenciler, 
‘Okumak için kütüphane istiyoruz’ tale-
binde bulunuyorlar. Bu beni çok mutlu 
etti. Eğer isteğiniz işin parasal boyutuy-
sa tamam, onu hallederiz” dedi. Bu ce-
vap üzerine salondaki öğrenciler, Bakan 
Albayrak’ı uzun süre alkışladı.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYA 
HESABINDAN PAYLAŞTI

Gerek üniversite, gerekse Gaziantep’in 
ihtiyacı olan modern kütüphanenin ya-
pımı için kolları sıvayan Rektör Prof. Dr. 
Ali Gür, projeye onay çıkınca bunu sosyal 
medyada öğrencileriyle paylaştı.  Aynı 
anda 7 bin 500 kişiye hizmet verebilecek 
kapasitedeki Merkezi Büyük Kütüphane 
ve Müze için ile ilgili mesajını  “Sevgili 
Öğrencilerimize müjde” başlığıyla bir 
duyuran GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 
“Sizler için yapacağımız merkezi büyük 
kütüphane ve sosyal yaşam merkezinin 
projesine izin çıktı. Öncelikle kapsamlı 

çok güzel bir proje hazırlığındayız. Siz-
lerin de görüşleri bizim için çok önem-
li. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. 
Hayırlı olsun” dedi. Yeni kütüphanenin, 
Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nin 
yanına yapılmasının planlandığını kay-
deden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kütüp-
hane ve yaşam alanının engelli ve çevre 
dostu, tasarruflu, yenilenebilir enerji ile 
donatılmış, Gaziantep mimarisine uy-
gun bir projeyle yapılacağını açıkladı. 
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Kütüphanemi-
zi, Gaziantep’in bölgesel mimarisinden 
esinlenerek, yatay mimari tarzında yap-
mayı düşünüyoruz. Yeni kütüphanemizi 
sadece öğrencilerimiz ve mezunlarımız 
değil, aynı zamanda diğer eğitim ku-
rumlarımızın öğrencileri de kullanabi-
lecek. Ayrıca, halk kütüphanesi ve çocuk 
kütüphanesi de yer alacak. İmkânlar 
ölçüsünde şehrimize de hizmet sunacak 
ve 7/24 esaslı çalışacak. Ve kütüphane-
miz modernliği, otoparkından, dinlenme 
alanlarına varan her türlü sosyal dona-
tıyı barındıran yaşam alanlarıyla göz 
kamaştıracak” bilgilerini paylaştı.
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ÖĞRENCI MEYDANIMIZ
GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Gaziantep Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete giren yeni 
öğrenci meydanı, birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
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018 – 2019 eğitim-öğ-
retim yılı sonundaki 
mezuniyet törenine ev 
sahipliği yapan öğren-
ci meydanı, 8 bin 750 
öğrencisinin yanı sıra, 
ailelerini de konuk etti. 

Geçtiğimiz yıl Ramazan Ayı’nda kuru-
lan iftar sofrasında GAÜN çalışanları 
ve yakınlarını ağırlayan öğrenci mey-
danında, uluslararası  öğrenci buluş-
ması da gerçekleştirildi. Aralarında, 
geleneksel kültür, sanat ve spor şen-
liklerinin de bulunduğu birçok festiva-
le de sahne olan meydan, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 
Programına da ev sahipliği yaptı.
Yaklaşık 11 bin metrekarelik kapalı 
alana sahip olan öğrenci meydanı, son 
olarak da pandemi süreci nedeniyle 
ara verilen Cuma namazlarının sona 
ermesiyle 74 gün sonra açık havada 

kılınan ilk Cuma namazının ibadet-
gahı oldu. Başta Vali Davut Gül olmak 
üzere birçok kent yöneticisi, GAÜN 

Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün de arala-
rında bulunduğu yüzlerce kişi, öğrenci 
meydanında namazını eda etti.
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Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) Mühendislik 
öğrencileri, İzmir’de 
gerçekleştirilen Türkiye’nin 
en büyük programlama 
etkinliği ve Türkiye’nin ilk 
açık inovasyon kampıolan 
“Hack’n Break”te katıldıkları 
yazılım maratonunda 
“Locial” isimli projeleri ile 
Türkiye birincisi oldu.

AÜN Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencileri De-
niz Can Ilgın, Burak Yeşilbağ ve Ahmet Bostancıklıoğlu’ndan 
oluşan ekip, iki gün boyunca uyumadan, Türkiye’nin dört bir 
tarafından katılan ve aralarında mesleği yazılım mühendis-
liği de olan rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Takım 
Lideri Deniz Can Ilgın, “Türkiye çapında yazılım ve girişimcilik 
alanındaki her yarışmaya katılmak için elimizden geleni ya-

pıyoruz. Şu ana kadar çeşitli ödüller de aldık, bu da onlardan birisi. Üniversi-

ELEKTRONİKÇİLERDEN 
MÜTHİŞ BAŞARI

G
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temizi en iyi şekilde temsil etmek için 
uğraşıyor, bununla birlikte bizler de 
öğrenciler olarak gelişimlerimize kat-
kı sağlıyoruz” dedi.
Locial’in, harita tabanlı sanal için ger-
çeklik mantığı ile çalışan bir sosyal 
medya türü olduğunu söyleyen Ilgın, 
haritadaki gerçek işletmelere sanal 
alanlar oluşturarak, işletmelere sa-
nal ortamda da müşteri bulmalarını 
sağladığını ve orada bulunan müş-
terilere çeşitli sosyal fırsatlar sun-
duğunu belirtti. “Hackathon” isimli 
programlama maratonunda birinci 
olan öğrenciler, firmanın Berlin’deki 
AR-GE merkezinde staj hakkı ve 15 bin 
TL para ödülünün yanı sıra projelerini 
hayata geçirdikleri takdirde yatırımcı 
ile mentör desteği alma hakkını ka-
zandı.
Microsoft, Alibaba, MAN gibi firmala-
rın harita sistemlerine çözüm üreten 
dünya devi HERE firmasının; şirket 
koşullarını iyileştirmek, inovatif fikir-
lere destek olmak ve çabuk büyüme 
potansiyeline sahip firmaların kurul-
masına destek olmak amacıyla dü-
zenlediği hackathon bu yıl İzmir Open 
Campus’te gerçekleştirildi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mü-
hendislik Fakültesi öğrencileri iki 
proje ile katıldıkları Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
INVESTART girişimcilik yarışmasında 

finale kalarak 15 takım arasından gui-
Me isimli projeleri ile ikinci oldu.
Prototip ve fikir aşamasındaki giri-
şimcilik projelerinin katıldığı yarışma-
da, takımlar bir soruna çözüm olarak 
buldukları projeleri ile jürilerin önün-
de sunumlarını yaparak şirketleşme 
yolunda bir adım daha atmak istedi-
ler.
Deniz Can Ilgın, Furkan Turan, Burak 
Yeşilbağ, Yiğit Çelik, Nazife Tuğ ve Cem 
Gökalp’tan oluşan takımın sözcüsü 
Deniz Can Ilgın, elemeleri geçerek fi-
nalde, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ 
gibi üniversitelerden rakipleri geride 
bırakarak ödüle layık görüldüklerini 
söyledi.

Ilgın, “İngilizce konuşma eksikliğinin 
çevremizde büyük bir problem oldu-
ğunu düşünüyoruz, bunun için üzerin-
de çalıştığımız projemiz ile bize verilen 
ödüller doğrultusunda şirketleşmek 
için elimizden geleni yapacağız. Pro-
jemiz guiMe; Öğrencilerin turistler ile 
gezerek yabancı dillerini geliştirebile-
ceği bir platform. Yarışmadaki ödüller 
kapsamında şirketleşmemiz halinde 
Ankara’da 1 yıllık ücretsiz ofisin sahibi 
olmanın yanı sıra İzmir’de gerçekleşe-
cek olan Startup Holliday isimli giri-
şimcilik kampının finaline doğrudan 
katılıp, çeşitli eğitimler alacağız” şek-
linde konuştu.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BAŞARIYA KOŞUYOR

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, gerek kaliteli eğitimi, 
gerekse bireysel ve takım sporlarında elde ettiği başarılarla kalitesini 
tescil etti. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda kupa ve 
madalya kazanan GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, bayrağımızı 
gönderde dalgalandırmaya devam ediyor.

ÜZELER KUPA DOLDU

Gaziantep Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mürsel Biçer,  1997’de Beden Eğiti-
mi Spor Yüksek Okulu (BESYO) ola-
rak kurulan fakültenin, 12 Aralık 

2019’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Spor Bilimleri 
Fakültesi’ne dönüştürüldüğünü kaydederken, Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve 

Spor Yöneticiliği Bölümü olmak üzere 3 bölümle eğitimine 
devam eden GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde ay-
rıca yüksel lisans ve doktora programlarının da sürdürül-
düğünü ifade etti. Fakültede bulunan Sportif Performans 
Test Laboratuvarı’nda, çeşitli takımlarda oynayan  ya da 
bireysel olarak Jüdo, atletizm, boks, tekvando, kikboks gibi 
sporları yapan öğrencilerin atletik performanslarının pe-
riyodik olarak ölçülüp takım ve antrenörlerine gerekli bil-
gilerin verildiğini kaydeden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mürsel 
Biçer, “Bu sayede sporcuların form düzeyleri güncel olarak 

M
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takip edilmektedir. Bu da öğrencile-
rimizin eksikliklerinin giderilip, gerek 
ferdi gerek takım oyunlarında başa-
rılı olmalarına imkan sağlamakta-
dır” dedi.

ENGELLİ SPORCULARIMIZ 
ÇOK BAŞARILI

Biçer, engelli öğrencilerin de gerek 

ulusal, gerek uluslararası yarışma-
larda önemli başarılar kazandığını 
belirtirken, “Antrenörlük Bölümü 
öğrencimiz Mahmut Bozteke’nin 
İtalya’da Para Taekwondo 61 kilog-
ramda Avrupa Şampiyonu, Spor 
Yöneticiliği Bölümü öğrencimiz Nail 
Karadaş’ın ise 3. olması, Anterönlük 
Eğitimi Bölümü öğrencimiz Dilfi-
röz Kuzdağı’nın Halter Avrupa 2’si 

Judo-Kata Ferdi Müsabakalar;
4 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz Madalya
Güreş Ferdi Erkek Mustafa Şahin
71 Kg Siklet Türkiye 1.
Halter Kadınferdi Bedensel Engelliler 
Dilforoz Kuzdağı Türkiye 1.
Kickbox Erkek Ferdi Serdar Yiğit Eroğlu 
Dünya 1.
Judo Kadın Ferdi Çağrı Güzelsoy
4. İslam Oyunları 2.
Taek-Wondo Kadın Ferdi Zehra 
Döşüçukur Türkiye 3.
Ampute Futbol Takımı
Fatih Karakuş Avrupa Şampiyonu
Goalball 2016 Paralimpik Olimpiyatları 
Neşe Mercan Olimpiyat 1.
Halter İslam Dayanışma Oyunları 
Bediha Tunadağ Birinci

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ’NİN
FERDİ BAŞARILARI

Unilig Erkek Futsal Takımı Türkiye 2.
Unilig Kadın Futsal Takımı Türkiye 3.
1. Lig Kadın Futsal Takımı Grup 1.
Erkek Plaj Voleybol Takımı Türkiye 2.
Lig Erkek Voleybol Takımı Grup 1.
1. Lig Kadın Voleybol Takımı Grup 2.
2. Lig Erkek Hentbol Takımı Grup 3.
Judo Erkek Takımı Türkiye 1.
Masa Tenisi Kadın Takımı Grup 2.
Judo Kata Erkek Takımı Türkiye 2.
Juto Kata Kadın Takımı Türkiye 1.
1. Lig Basketbol Erkek Takımı Grup 1.
Unilig Basketbol Erkek Takımı Grup 1.
Sutopu Takımı Finallere Katıldı

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ’NİN
GURUR TABLOSU
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ve Halter Dünya 3’sü’nü kazanma-
sı,  Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğ-
rencimiz Neşe Mercan’ın Brezilya’da 
yapılan Paralimpik Olimpiyatlar 
Şampiyonluğu’nu kazanmasının ya-
nısıra, Ampute Milli Takım Kalecisi 
öğrencimiz Fatih karakuş’un Arjantin, 
Rusya ve Meksika’da Dünya üçüncü-
sü, Avruha 2.si ve Avrupa Şampiyonu 
olan takımda yeralması, fakültemizin 
engelli sporcularımız adına kazandığı 
başarılardan bazıları” diye konuştu. 

 REKTÖR GÜR’DEN KUTLAMA

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür ise, Spor Bilimleri Fakülte-
si öğrencilerinin gerek ulusal, gerekse 
uluslararası sportif müsabakalarda 
elde ettikleri başarıların kendilerini 
gururlandırdığını belirterek, bu ba-
şarıda katkıları olan bata fakülte yö-
neticileri olmak üzere herkesi kutladı. 
Prof. Dr. Gür, “Hocalarımız, öğrencile-
rimizle aktif olarak ilgileniyor ve onla-
rı antrenmanlara hazırlıyorlar. Bu da 
hem eğitim kadrosu, hem de antren-
man kadrosu açısından güzel başarı-
lar getiriyorlar. Başarılarından dolayı 
öğrencimize teşekkür ediyor, kutluyo-
rum” dedi.

BAŞARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21

BASKETBOL ERKEK
BASKETBOL ERKEK
BASKETBOL BAYAN
BASKETBOL BAYAN
MASA TENİSİ BAYAN
MASA TENİSİ ERKEK
FUTSAL BAYAN
FUTSAL ERKEK
FUTSAL BAYAN
FUTSAL BAYAN
FUTSAL BAYAN
HENTBOL BAYAN
HENTBOL ERKEK
ATLETİZM 800M
VOLEYBOL BAYAN
VOLEYBOL ERKEK

JUDO ERKEK

JUDO BAYAN
JUDO KATA BAYAN
JUDO KATA ERKEK
JUDO ERKEK TAKIMI

BRANŞ TURNUVA DERECE
1.LİG GRUP MÜSABAKALARI
SÜPER LİG TERFİ
1.LİG GRUP MÜSABAKALARI
UNİLİG
KOÇ FEST
KOÇ FEST
UNİLİG GRUP
UNİLİG GRUP
UNİLİG PLAYOFF
KOÇFEST GRUP
KOÇFEST PLAYOFF
UNİLİG
UNİLİG
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
1.LİG GRUP MÜSABAKALARI
1.LİG GRUP MÜSABAKALARI

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

1.
4.
3.
3.
SÜPER LİGE TERFİ
1.LİGE TERFİ
1.
1.
4.
2.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
1. 60KG
2. 66KG
2. 81KG
2. 90KG
3. 100KG
1. +100KG
1. 78KG
1.
2.
3.
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İNOVASYON

GÜNEY İNOVASYON 
KAPISI İLE 

GLOBALLEŞİN
VRUPA İşletmeler 
Ağı (AİA), KOBİ le-
rin uluslararası-
laşmasına yönelik 
dünyanın en büyük 
ağıdır. AİA, Avrupa 
Birliği’nin büyüme 

ve istihdamı arttırma stratejisine hiz-
met eden en temel araçtır ve Avrupa 
Birliği’nin KOBİ lere hizmet sunan ara 
yüzü işlevi görmektedir. COSME Prog-
ramı; KOBİ lerin finansmana erişimi-
nin arttırılması, pazarlara erişiminin 
iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının 
geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik 
edilmesi amacıyla uygulamaya konul-
muştur. Ağ, konsorsiyum yapılanma-
larından oluşmaktadır ve ülkemizde 
11 konsorsiyum KOBİ lere ücretsiz des-
tek sağlamaktadır. Proje, bölgenin en 
uzun soluklu ve en büyük AB Projesi 
olması ile de ayrıcalıklıdır. Gaziantep 
Teknopark ve Gaziantep Üniversite-
si Target Teknoloji Transfer Ofisi AİA 
SOUTH-INNOGATE (Güney İnovasyon 
Kapısı) Konsorsiyumu’na bağlıdır. 
SOUTH-INNOGATE Konsorsiyumu’nun 

2020-2022 dönemi toplam bütçesi 
yaklaşık 1 milyon Euro’dur. 
Bölge ekonomimizde önemli bir yeri 
olan KOBİ’ler; uluslararası ticarette 
giderek zorlaşan rekabet koşullarına 
ayak uydurabilme ve rekabet gücünü 
artırma noktasında çeşitli sorunlar 
yaşamaktadırlar. Bölgemizdeki KO-
Bİ’lere yaşadıkları problemlere karşı 
destek olabilmek için ve uluslararası 
alanda faaliyet gösterebilmeleri için 
AİA kapsamında çeşitli hizmetler su-
nuyoruz. Bu hizmetleri genel hatlarıy-
la özetleyecek olursak;
Ticari yurt dışı iş gezileri, ikili işbirliği 
görüşmeleri, eşleştirme etkinlikleri ve 
çeşitli fuarlarda organizasyonlar dü-
zenlenmektedir. MERLIN adı verilen iş 
birliği sistem aracılığı ile işletmelerin 
işbirliği tekliflerini ve ihtiyaçlarını ta-
nıtan profiller hazırlanarak, bunların 
50’den fazla ülkede duyurulmasını 
sağlanmaktadır. Bilgi günleri, eğitim-
ler ve farklı etkinlikler düzenlenerek 
bu konuda girişimcilere danışmanlık 
yapılmaktadır. AB programları ve HO-
RIZON 2020 tanıtımı yapılmaktadır ve 

danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 
AB Komisyon faaliyetlerinin KOBİ’lere 
aktarılması için aktivitelere ek olarak 
Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları konu-
sunda KOBİ lerin bilinçlenmesine yö-
nelik faaliyetler düzenlenmektedir.
SOUTH-INNOGATE (Güney İnovasyon 
Kapısı) Konsorsiyumunda çalışan uz-
manlar işletmelere bahsedilen tüm 
faaliyetlerde ücretsiz olarak hizmet 
vermektedir. İşletmeler talep ettiği 
takdirde ziyaret gerçekleştirilerek 
Teknolojik ve Ticari İşbirliği Teklifleri 
oluşturulabilmekte ve ağ aracılığıy-
la bunların dağıtımı yapılabilmekte-
dir. Ayrıca işletmeler etkinliklerden 
haberdar olmak isterlerse e-posta 
grubumuza dâhil olabilir ve ticari ve 
teknolojik işbirliği teklif ve taleplerini 
ulaştırabilirler.
Şehrimizdeki KOBİ’lerin bu hizmetler-
den daha etkin yararlanmaları için, 
işletmelerimizi Gaziantep Üniversite-
si TARGET Teknoloji Transfer Ofisi ve 
Gaziantep TEKNOPARK bünyesinde-
ki Avrupa İşletmeler Ağı ofislerimize 
bekliyoruz.

A
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ÖĞRENCİLERDEN
SOĞAN KABUĞUNDAN ÇAY

Ar-Ge çalışmaları ve 
Üniversite – Sanayi 
işbirliğiyle ülke genelinde 
yeni bir yapı oluşturan 
Gaziantep Üniversitesi 
(GAÜN) çalışmalarına 
durmaksızın devam 
ediyor. GAÜN Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 
öğrencileri Hatice Yaprak, 
Pınar Altaş, Melis Öcal, 
Güneş Zübarioğlu ve 
Mehmet Ali Alkan soğan 
kabuğundan çay üretti.

AÜN Gıda Teknolojisi Yüksek Lisans öğrencisi Hatice Yaprak, 
soğan kabuğundan üretilen çaya Onix isminin verildiğini be-
lirterek, dünyada atık madde olarak kabul edilen soğan ka-
buklarının geri dönüşümü sağlanarak, poşet çay formunda 
oluşturulmuş antioksidan oranı yüksek, sağlıklı bir çay oldu-
ğunu söyledi. Yaprak, “Kadınların adet döngülerinin düzen-
lenmesi için sağlıklı ve doğal bir ürün arayışı sırasında keş-

fettik. İçerdiği birçok element ve flavonoidler sayesinde ‘Therapeutic’ yani tedavi 

G
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edici sınıfında görülen soğan kabukla-
rının kullanımı doktorlar tarafından 
tavsiye ediliyor” diyerek, GAÜN Gıda 
Teknolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali 
Rıza Tekin danışmanlığında Onix ça-
yın patentinin alındığını söyledi.

İÇİMİ RAHAT VE YUMUŞAK

Hatice Kaya, “Onix çay; sade, limon 
aromalı, bergamot aromalı, limon ve 
nane aromalı, nane aromalı, portakal 
aromalı ve sayısız birçok doğal aro-
madan oluşuyor. Çayın tadım ana-
lizini yapan kişiler tarafından çayın 
içiminin yumuşak ve rahat bulmuş, 
soğan kokusu ise asla algılanmamış, 
ham maddenin ne olduğu ile ilgili bu-
lunulan tahminler doğru çıkmamış-
tır” ifadelerini kullandı.

AMAÇ EKONOMİYE
KATKI SAĞLAMAK

Ürünün uygun koşullarda sterilize 

edilmiş soğan kabukları içerdiğini ak-
taran Hatice Yaprak, farklı damak tat-
larına uygun alternatif seçeneklerin 
hazırlanmasında, soğan kabukları do-
ğal aromalar kullanılarak çeşitlendi-
rildiğini söyledi. Yaprak, amaçlarının; 
atık bir maddeyi geri dönüştürerek 
ekonomiye katkıda bulunmayı, insan-
lara daha sağlıklı ürünlerle hizmet 
sunmak ve daha düşük maliyetlerde 
yeni bir alternatif çay oluşturmak ol-
duğunu ifade etti.

OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR

Konuşmasında çayın faydaları hak-
kında bilgi veren Hatice Yaprak, ya-
pılan literatür taramaları sonucunda 
soğan kabuğunun çayın kolesterolü 
dengelediği, hastalığa yakalanma ris-
kini azalttığını, Antioksidan deposu 
olduğunu, Obeziteyi önlediğini, tansi-
yonu dengelediğini, içerdiği sülfür sa-
yesinde saçları güçlendirdiğini, iltihap 
kurutucu olduğunu, grip enfeksiyon-

larına karşı çok faydalı olduğunu, ka-
dınların adet döngüsünü düzenledi-
ğini ve ağız içi yaraların iyileşmesine 
yardımcı olduğunu söyledi.

GAÜN Gıda Teknolojisi
Yüksek Lisans öğrencisi
Hatice Yaprak, soğan
kabuğundan üretilen çaya
Onix isminin verildiğini
belirterek, dünyada atık
madde olarak kabul edilen
soğan kabuklarının geri
dönüşümü sağlanarak,
poşet çay formunda
oluşturulmuş antioksidan
oranı yüksek, sağlıklı bir
çay olduğunu söyledi.
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SURİYELİ ÖĞRENCİLER DE
‘≠BİZ BİZE YETERİZ’ DEDİ

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak Suriye’nin Cerablus Kenti’nde öğretime 
açılan Cerablus Meslek Yüksek Okulu’nun öğrencileri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli 
Dayanışma Kampanyası’na bağışta bulundu. Suriyeli öğrenciler, “Türkiye’ye 
bize sağladığı imkânlardan dolayı minnettarız. Biz de minnet duygularımızı 
karınca kararınca bağışta bulunarak göstermek istedik” dedi.

ÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin 
Fırat Kalkanı Harekâtı ile te-
röristlerden temizleyerek, gü-
venli bölgeye dönüştürdüğü 
Cerablus’ta, 2018 yılında Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesiy-
le Gaziantep Üniversitesi’ne 

bağlı olarak kurulan Cerablus Meslek Yükseko-

kulu, bölge gençlerinin gönlünde büyük ümitler 
yeşertti. Türkiye’nin bölgede uyguladığı insanî 
politikalar nedeniyle Cerablus halkı Türkiye 
Cumhuriyeti’ne teşekkür ve minnet duygularını 
her vesileyle dile getirirken, bunun son örneğini 
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından başlatılan Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na 
destek olmakla gösterdi.

T
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‘BİZ DE VARIZ’ DEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 
kampanyayı duyan Cerablus MYO’nun 
öğrenci temsilcileri, bölge halkına bu 
kampanyaya destek olma çağrısında 
bulundu. Bu çağrılar sosyal medya 
üzerinden yayıldı. Okul önünde kuru-
lan yardım sandıklarına, savaş nede-
niyle ekonomik olarak güç şartlarda 
olmalarına rağmen bölge halkı ve öğ-
renciler, bağışladıkları paraları ata-
rak destek oldu. Öğrencilerin topladığı 
para, Türkiye’deki ilgili hesaplara ya-
tırılması için Yerel Meclis yetkililerine 
teslim edildi. Meclis Yetkilisi de öğren-
ciler adına paranın Karkamış Kayma-
kamlığı aracılığıyla banka hesabına 
yatırılmasını sağladı.

ÖĞRENCİLERİMİ YÜREKTEN 
KUTLUYORUM

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür, Cerablus Meslek Yüksek 
Okulu öğrencilerinin Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma 
Kampanyası’na verdiği desteğin 
takdire şayan olduğunu belirterek 

şunları söyledi: “Öğrencilerimizin 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu 
kampanyaya kayıtsız kalmamalarının 
manevî bir değeri var. Üniversitemizin 
bölge halkının gönlünü kazanmada 
bir değer ürettiğini görmekteyiz. KO-
VİD 19 salgını nedeniyle üniversite-
mizin bütün birimleri 23 Mart itibarı 
uzaktan eğitime geçti. Eş zamanlı ola-
rak Suriye’deki birimlerin de uzaktan 
eğitim entegrasyonu tamamlandı. 
Meslek Yüksekokulu’nda dört sağlık 
bölümü açılmış olmasının ne denli 
isabetli olduğunu bu süreçte daha iyi 
görmüş olduk. Kardeşlik ve dayanış-
manın önemli olduğu bu salgın günle-
rinde Suriyeli öğrenci kardeşlerimizin 
kampanyaya gönüllerince katkı sağ-
lamalarının çok anlamlı buluyoruz. 
Kendilerine yürekten teşekkür ediyo-
rum.”

TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Yerel Meclis Yetkilisi Abdulla-
tif Muhammed, bölgeye Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yaptığı iyiliklerin 
halkta büyük karşılığı bulunduğunu, 
insanların Türkiye’ye karşı minnet 
duygusu beslediğini, özellik kurulan 

fakülte ve yüksekokulların bölgenin 
kalkınması açısından büyük önemi 
bulunduğunu söyledi. Bu açıdan öğ-
rencilerin yaptığı çağrının maddi 
anlamda Türkiye’ye çok fazla bir şey 
katmayacağının bilincinde oldukları-
nı, ancak bu tür etkinliklerin manevî 
değerinin bulunduğuna dikkat çekti. 
Öğrenci temsilcilerinden, İlahiyat Ön 
Lisans Programı öğrencilerinden Sa-
dık Afadli ise, Dünya’nın zor bir dö-
nemden geçtiği, hastalıkla mücadele 
ettiği bir süreçte kendilerine düşen her 
türlü sorumluluğu yerine getirmek is-
tediklerini belirtti. Öğrenci temsilcile-
rinden, İlk ve acil yardım programı öğ-
rencisi İman Cacan da başta Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, bölge valiliğine, Ga-
ziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür’e 
ve MYO Müdürü Fehmi Soğukoğlu’na 
teşekkür ederek, “Biz, sizler sayesinde 
eğitimimize devam edebildik. Artık 
geleceğe daha ümitle bakabiliyoruz. 
Yaptığımız kampanya elbette Türkiye 
gibi büyük bir ülkeye bir şey kazan-
dırmayacak bunu biliyoruz ama biz 
de elimizden geleni yapmış olmanın 
mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.
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CENNETİN
ÇOCUKLARINA ÖZEL İLGİ

Gaziantepli 24 şehit çocuğu, aileleriyle 
birlikte Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür’ün konuğu oldu. Ziyaret sırasında 
çocuklarla tek tek ilgilenip, onlara ikramlarda 
bulunarak hediye takdim eden Gür, “Sizler bize 
emanetsiniz. Her zaman yanınızdayız” dedi.

AZİANTEP Üniversitesi Toplumsal Duyarlı-
lık Projeleri Merkezi ile, Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaşama geçirdi-
ği Cennetin Çocukları Projesi kapsamında 
GAÜN’ü ziyaret eden 24 şehit çocuğu ile ailesi, 
önce kampüsü gezdi. Özellikle GAÜNSPORİUM’a 
hayran kalan şehit yakınlarını daha sonra Rek-

tör Prof. Dr. Ali Gür, Senato Salonu’nda kabul etti. Sosyal Politi-
kalar İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Seda 

G
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Aslantaş’ın yanı sıra, Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr. Şehmus Demir ve Metin 
Bedir’in de bulunduğu ziyarette, ko-
nuklarına hitap eden GAÜN Rektörü 
Prof. Dr. Gür, “Sizler bize şehitlerimizin 
emanetisiniz. Sizlerin, öz çocuklarımız-
dan hiçbir farkınız yok. İnşallah her bi-
riniz eğitimlerinizi tamamlayarak, sizi 
Cennet’ten izleyen babalarınıza layık, 
milletine, vatanına yararlı birer insan 
olacaksınız. Bu konuda bizlerin de üze-
rine düşen her şeyi yapmaya hazırız” 
dedi.
Daha sonra şehit çocuklarıyla tek tek 
tanışarak, büyüyünce ne olmak iste-

diklerini soran Gür’e erkek çocukların 
büyük bölümünün ‘Özel Harekat poli-
si’ da ye ‘Subay’ olacaklarını söylemesi 
dikkat çekti. Gür, bazı çocukları kuca-
ğına alıp meyve suyu içirdi. Ardından 
da kendilerine hediye takdim etti. Şehit 
yakını kadınların sorunlarını da din-
leyen Gür, ilgililere sorunların gideril-
mesi talimatını verdi. Ayrıca, TDP’nin 
Cennetin Çocukları Projesi kapsamın-
da kendi işini kurmak isteyen, girişim-
ci şehit yakınlarına her türlü desteğin 
verileceği de ziyaret sırasında dile ge-
tirildi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.
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TÜRKİYENİN İLK VE TEK TSE KALİTE 
VE HİJYEN BELGELİ

SPOR MERKEZİ GAÜN 
SPORIUM

ŞLETME Müdürü M. Adem Demirezer, son yıllarda Sporium 
Merkezi’ne ciddi yatırımlar yapılarak öğrencilerin hizmetine su-
nulduğunu belirtirken, iki yıl önce TS EN ISO 9001:2015 Yönetim 
Sistemleri Kalite Belgesi almaya hak kazanıldığını vurguladı. 
Bunun Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Demirezer, “Bu 
kalite belgemiz bize güç kattı. Bununla da kalmayıp aradan 1 yıl 
geçtikten sonra Hijyen ve Sanitasyon Standardı Sistemi Belgesi 
almaya hak kazandık. Sporium merkezimizin hijyene erişimin 
temel bir insanlık hakkı olması misyonu ile çalışmalarımızı baş-

latarak, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı Sistemi Belgesi’ne sahip 
dünyanın ilk spor merkezi olma özelliğini taşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek TS EN ISO 
9001:2015 Yönetim Sistemleri 
Kalite Belgesi sahibi olan 
GAÜN Sporium Merkezi, gerek 
öğrencileri, gerekse personeline 
hijyenik şartlarda hizmet veriyor. İ
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BÖLGENİN EN BÜYÜK HALI 
SAHASI

GAÜNSPORİUM bünyesinde  bölge-
nin en büyük kapalı halı sahasının 
geçen yıl sporium merkezine kazan-
dırıldığını ifade eden İşletme Müdürü 
Demirezer, merkezdeki yenilik ve di-
ğer çalışmalarla ilgili şu bilgiyi ver-
di: “Bowling merkezimizi yenileyerek 
öğrencilerimizin en çok faydalandığı 
alanlardan birisi haline getirdi. Spori-
um merkezimizin üyelik kullanımında 

aktif üye sayısını 300’den binin üstü-
ne çıkardık. Günlük kullanımın yüzde 
90’ının GAÜN öğrencilerine ait olması, 
memnuniyetimizi bir kat daha artırdı. 
Bu arada,  Sporium merkezimiz Türk 
Patent ve Marka Kurumu tarafından 
tescillendi. Misyon, Vizyon ve Kalite 

Demirezer, “TS EN ISO 9001:2015 
Yönetim Sistemleri Kalite belgemiz 
bize güç kattı. Bununla da kalmayıp 
aradan 1 yıl geçtikten sonra Hijyen ve 
Sanitasyon Standardı Sistemi Belgesi 
almaya hak kazandık. Sporium 
merkezimizin hijyene erişimin temel 
bir insanlık hakkı olması misyonu 
ile çalışmalarımızı başlatarak, TS 
13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı 
Sistemi Belgesi’ne sahip dünyanın 
ilk spor merkezi olma özelliğini 
taşıyoruz” dedi.
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Politikamızı benimseyerek üyelerimize hizmet vermeye 
devam ediyoruz. GAÜNSPORİUM’un bu kaliteye gelme-
sindeki desteğinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Ali Gür olmak üzere, tüm üst yönetimimize teşekkür 
ederim” dedi.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’Nİ 
KUTLUYORUM

GAÜNSPORİUM’un kalite belgesi alması nedeniyle dü-
zenlenen törende konuşan Türk Standartları Enstitüsü 
Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya ise, “İSO9001 ka-
lite belgesi dünyaca kabul görmüş bir yönetim siste-
midir. Gaziantep Üniversitesi bu belgeyi almakla Spor 
hizmetlerinde Türkiye’deki standartlarının üzerine 
çıkarak İSO standartları bazında hizmet etmeyi işle-
rini ve faaliyetlerini planlamayı, uygulamayı, kontrol 
etmeyi ve gözden geçirmeyi hedeflemektedir. Böylelik-
le, tüm kullanıcıları için memnuniyeti artıracaktır. Bu 
sistemin GAÜN’e en büyük faydası çalışanların verim-
liliğini artırmak, kalite bilincini geliştirmek ve sistem-
le ilgili hizmetlerde aksayan durumları tespit ederek 
iyileştirme alanları oluşturmak olacaktır. Bu önemli 
başarılarından dolayı Gaziantep Üniversitesi’ni ve yö-
netimini kutluyorum” dedi.

Sporium merkezimizin üyelik kullanımında aktif 
üye sayısını 300’den binin üstüne çıkardık. Günlük 
kullanımın yüzde 90’ının GAÜN öğrencilerine ait 
olması, memnuniyetimizi bir kat daha artırdı. 
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