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Değerli Hkültür Okurları,

Dergimizin beşinci sayısıyla tekrar karşınızda olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli serma-
yesi bilgi, teknoloji ve yetişmiş insan gücüdür. Bunların 
üretildiği yerler üniversitelerdir. Bu açıdan baktığımızda, 
üniversitelerin toplumun problemlerine çözüm üreterek 
refahın artmasına katkı sağlamada ve devletlerin kal-
kınmasında son derece önemli bir yere sahip olduğunu 
görürüz. Bir üniversitenin gelişmişliğinin ölçütü elbette 
belirli bir alanda çalışmasıyla sınırlı kalmamalıdır. Belir-
li bir alanda çalışmasıyla sınırlı kalan üniversiteler, ger-
çek anlamda üniversite olma kimliğini kazanamaz. Bu 
bağlamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi, sadece sağlıkta, 
mühendislikte, hukukta değil aynı zamanda iletişimde, 
sanat ve kültürde de öne çıkan bir üniversite olma yolun-
da emin adımlarla ilerlemektedir. Bu hususta gösterilen 
gayretlerden en önemlisi üniversitemiz bünyesine çıka-
rılmakta olan Hkültür dergisidir.

Üniversitemiz her alanda olduğu gibi kültür ve sanat ala-
nında da geometrik büyümeler sergiliyor ve bu başarılar 
bizleri onurlandırırken, herkesin takdir de kazanıyor. 
Elbette hiçbir başarı tesadüf değil, organize ve ısrarlı bir 
çabanın sonucudur. Başarıların devamı ise ancak ekip ça-
lışmasıyla mümkündür.

Bu derginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi 
tebrik ediyor ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sevgili Hkültür Okurları,

Beşinci sayımızın heyecanı  ve mutluluğuyla  herkese 
tekrar merhaba…

Çok yönlülüğü temel alan bütüncül bir eğitim anlayışını 
benimseyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi; aydınlık Tür-
kiye’nin mimarları olacak genç nesillerin, her türlü kültü-
rel, sanatsal, bilimsel formasyon ve becerilerinin en üst 
düzeyde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bilimsel araş-
tırmaların, nitelikli yayınların, patentlerin, teknopark 
uygulamalarının arttırılması, bilginin ürüne dönüşmesi 
yönündeki çabalarımız her geçen gün artarak devam et-
mektedir. Bilimde olduğu gibi toplumu ilgilendiren tüm 
konularda çağdaşlık ve akılcılık kavramlarını özümseyen 
akademik ve idari çalışanları ile birlikte hedeflerine ulaş-
mak için çıktığı bu yolda azim ve kararlıkla yürümektedir.

Proaktif bir yaklaşımla bir yandan çağın gerekliliklerini 
karşılamak, bir yandan bilimsel araştırmaya destek ol-
mak, öte yandan da eleştiren ve küresel gerçeklikleri iyi 
kavrayan güçlü bireyler yetiştirme işini de iyi yapan bir 
kurum olabilmek adına sürekli kendini yenileyen üni-
versitemiz, sadece ülkemizde değil tüm dünyada sesini 
duyurma gayretindedir.

Bu duygularla dergimizin beşinci sayısına özgün çalış-
malarıyla katkıda bulunan tüm yazarlara ve dergimizin 
yayına hazırlanmasına emek veren, okurlara ulaşacak 
şekle gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşla-
rımıza teşekkürü bir borç biliyor ve bu sayımızı keyifle 
okumanızı diliyorum.

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın.

Prof. Dr. Tamer YILMAZ
Rektör

Cemal KALYONCU 
Mütevelli Heyeti Başkanı
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En İyi Kariyer Nasıl Belirlenir?
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“Dünya Üniversitesi”

T ören HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yıl-
maz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Rek-
tör Yılmaz;“Bu coşku dolu programla 

başlayacağımız 2016-2017akademik yılının 
üniversitemiz ve tüm mensupları için hayır-
lı olmasını diliyor sizleri sevgi ve saygı ile se-
lamlıyorum. Üniversiteler, bilimsel düşünce ve 
araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin 
ve tüm insanlığın yararına sunan ve bulunduğu 
bölgeyle bütünleşen kurumlardır. Üniversiteye 
hizmetin ülkeye hizmet olduğunun bilinci içe-
risinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber 
bilimsel bir yaklaşımla katma değer sağlayan 
projeler üretmeyi ve uluslararası üniversiteler-
le rekabet edebilecek çağdaş bir dünya üniver-
sitesi oluşturmayı amaçlamaktayız. 

Toplumun ve sanayinin problemlerine çö-
züm getiren, bilim ve teknoloji üreten, ulusal 
ve uluslararası üniversiteler ile işbirliklerinin 
kurulacağı sanayi kuruluşlarına yönelik Ar-Ge 
yapan, bir Ar-Ge anlayışı hedefliyoruz. Bugü-
ne kadar ve bundan sonra bize destek verecek 
olan tüm paydaşlarımız, “Marka Kentin Marka 
Üniversitesi Ödülünü” ve “Yılın Vakıf Üniversi-
tesi” ödülünü sizlerin desteğiyle ve sizler için 
aldık. Size sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

sitesi’nin, 2016-2017 akademik yılının hayırlı 
olmasını, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz 
için başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

“Nefes Alıp Veren Her Bir Birey için Eğitim 
Çok Önemli Olmalıdır”

Berat Albayrak konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi:“Hasan Kalyoncu Üniversitesi sıradan 
üniversitelerden birisi değil. Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, üniversiteye adını veren ismiyle 
müsemma yüzde yüz milli bir şahsın ismini 
taşıyan, Türkiye’deki ender kıymetli üniversi-
telerden bir tanesidir. Türkiye’de Türkiye’nin 
son dönemde yaşadıklarından sonra, eğitimin 
ne kadar önemli olduğu; fikir sahibi olması ge-
reken fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olması 
gereken,bilgi sahibi olmak içinde hakiki doğru 
bilgi sahibi olması gereken bireylerin, milli ku-
rumlardan sağlıklı beslenmediği zaman, nasıl 
bir ürünün ortaya çıkacağını son dönemde ya-
şadık. Nefes alıp veren her bir birey için eğitim 
çok önemli olmalıdır.

Bu eğitim öğretim yılının, başta bu alana hiz-
met veren Hasan Kalyoncu büyüğümüze, Kal-
yoncu ailesine, tüm akademik personele ve 

öğrencilere bu yılın hayırlar getirmesini, ülke-
nin geleceğinde, bekasında bu donanımlarını-
zın çok daha büyük hizmetlere vesile olmasını 
canı gönülden diliyorum” dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albay-
rak’a, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu hediye takdim etti.

“Öğrenci Odaklı ve Mesleki Yeterlilik 
Kazanmasına Önem Veren Bir Eğitim
Anlayışına Sahip”

Her eğitim öğretim yılı başlangıcında sizlerle 
bir araya gelmekten mutluluk duyuyor ve siz-
lerle onur duyuyoruz. Ayrıca, her geçen sene 
yükselen başarı grafiğimiz bizler için önemli 
bir gurur vesilesidir. Üniversitemizin tüm Vakıf 
Üniversiteleri arasında LYS sıralamasında ilk 5. 
üniversite içinde yer almıştır. 
HKÜ, Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devletin 
2023 ve 2071 vizyonuna yakışır bir şekilde bi-
lim ve teknoloji üretmekte güçlü ideali olan ve 
bu alanda araştırmalar gerçekleştirme vizyonu 
olan bir üniversitedir. Üniversitemiz kuruldu-
ğu günden itibaren akademik bilgisi ve mesle-
ki donanımı yüksek, milli birlik şuuruna sahip, 
değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek ve gele-
ceğin Türkiye’sinin şekillenmesine katkı sağla-
mak amacındadır” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; 
HKÜ’nün faaliyete geçmesinde, öğretim ve 
bilim camiasına kazandırılmasında emeği ge-
çenleri tebrik ederek: “Hasan Kalyoncu Üniver-

COŞKULU AKADEMİK YIL
AÇILIŞ TÖRENİ

Hasan Kalyoncu üniversitesi 2016-
2017 Akademik Yıl Açılış Töreni Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın katılımı ile HKÜ Kongre ve 
Kültür Merkezinde(KKM) düzenlenen
tören ile gerçekleşti.
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HKÜ 16 bölümüyle vakıf üniversiteleri arasında, ilk 10’da 
olmak üzere, önemli bir başarıya daha imza attı. HKÜ 
taban puanlarına göre; Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 

1., Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Okul Öncesi Öğretmenliği, 
Görsel İletişim Tasarımı ve Diyaliz Bölümlerinde 2.,  Hemşirelik 
ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümlerinde 3., İngilizce Öğret-
menliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinde 
4., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde 8., Adalet, Siya-
set Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Anestezi Bölümlerinde 9., 
İktisat, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve İlk ve Acil Yardım 
Programı Bölümlerinde ise 10. sırada yer aldı. 

HKÜ kontenjanlarının tamamını doldurarak büyük bir başarı 
elde etti. Öğrenciler gibi HKÜ’nün de zorlu bir sınavı başarı ile 
geçtiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Üniversite 
yerleştirme sonuçları açıklandı. HKÜ toplam kontenjanının ta-
mamını doldurdu. Bilimin evrenselliğini ve araştırma ruhunu, 
özgürlükçü ve eleştirel düşünmeyi, insana, doğaya ve çevreye 
saygıyı, fırsat eşitliğini, bilgi ve ahlak uyumu ilkelerine dayalı 
bir eğitimi temel amaç edindik. HKÜ olarak; öğrenci merkezli 
hareket etmek, öğrenciye aktif öğrenme ortamı sağlamak, öğ-
rencilerimizi geleceğe en iyi biçimde hazırlamak, öğrencilerin 
iş hayatında geçerli güncel uygulamalar ışığında donanımlı bi-
çimde yetişmelerini ve mezun olmalarını sağlamak, onları ül-
kemize ve milletimize faydalı birer birey olarak yetiştirebilmek 
ana hedeflerimiz arasındadır. Emeği geçenlere teşekkürler. 
HKÜ ailesinin yeni üyeleri aramıza hoş geldiniz. Sizleri kutlu-
yor ve başarılarınızın ömür boyu sürmesini diliyorum” dedi.

BÖLGENİN
İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN
BÜYÜK BAŞARI

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
açıklanan Lisans 
Yerleştirme Sınavı 
(LYS) sonuçlarına 
göre, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesinin 
16 bölümü taban 
puanlarıyla vakıf 
üniversiteleri arasında 
ilk 10’a girdi.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

Gaziantep’te kayıt dışı istihdam algısı Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi’nde (HKÜ) düzenlenen çalıştayda tartışıldı. 

Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından, AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı’nın desteği, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı 
ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin girişimiyle 
çalıştay düzenlendi. Toplantıya HKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Yılmaz, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, 
İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, kamu kurumları 
temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler 
katıldı. “Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele 
Ediyor” isimli proje kapsamında yapılan çalıştayda, 
işçi ve işverenlerle gerçekleştirilen saha araştırması 
sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. 

“Toplumsal sorumluluk kapsamında projeler 
üretiyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz; üniversite olarak sadece 
akademik çalışma yapmakla yetinmediklerini, 
üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra ekonomik 
ve toplumsal problemlerin çözümüne katkı 
sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Rektör Yılmaz; 
Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 
projesi kapsamında yürütülen durum tespit, 
tanıtım, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile 
özellikle çalışanlar ve KOBİ’ler nezdinde farkındalık 
oluşturulacağını söyledi.

 “Aktif işgücü politikalarında diğer illere oranla 
daha iyiyiz”

Çalıştayda konuşma yapan İŞKUR Gaziantep İl 
Müdürü Siraç Ekin, kurum tarafından uygulanan 
çalışmalar ve gerçekleşen istatistikler hakkında 
bilgiler verdi. Siraç Ekin, Gaziantep’te işsizlik 
oranının Türkiye’den daha düşük olduğunu, İŞKUR 
olarak işsizler, öğrenciler ve dezavantajlı kesimlere 
yönelik çeşitli programlar uygulayarak istihdama 
katkı sağladıklarını belirtti.

Saha araştırması sonuçları paylaşıldı

Çalıştayda, gerçekleştirilen saha araştırması 
hakkında bilgiler veren HKÜ İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. İbrahim Çütçü, kayıt dışı ekonominin; 
resmi kayıtlara girmeyen, kanuni olarak 
belgelendirilmeyen, yetkili kamu organlarınca 
kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplamalarında 
dikkate alınmayan ekonomik işlem ve faaliyetler 
olarak tanımlandığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Çütçü konuşmasının devamında; “Saha 
araştırması, işçi ve işverenlerin kayıt dışı istihdam 
ve olası sonuçlarına ilişkin algıları, kayıt dışı 
istihdamın oluşumunda bazı faktörlerin önem 

düzeyi algıları ve kayıt dışı istihdamın azaltılması 
için çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçların işverenlere, 
ilgili kurum-kuruluşlara, işçi ve işveren temsilcisi 
olan sivil toplum kuruluşlarına sunulması ve aynı 
zamanda sonuçlardan yola çıkarak bazı önerilerde 
bulunulması için çalıştay düzenlendi. Geliştirilen 
yapılandırılmış anket formundaki soru ve ifadeler, 
306 işçi ve 212 işverenden oluşan örnekleme yüz 
yüze görüşme yöntemiyle yöneltildi. Objektif 
kriterler çerçevesinde bilimsel tekniklerle analizler 
gerçekleştirildi ve çözüm önerileriyle birlikte 
yorumlandı” diyerek saha araştırmasının amacına 
ve yöntemine değindi.

“İşverenlerin büyük bölümü istihdam 
desteklerinden yararlanmıyor”

Araştırmada, işverenlerin büyük bölümünün 
istihdam desteklerinden yararlanmadığının 
ortaya çıktığını belirten İbrahim Çütçü; 
“İşverenlerin % 41’inin Devlet tarafından personel 
istihdamı konusunda verilen destek/teşvik/
sübvansiyonlardan haberinin olmadığı ve % 
79,2’sinin bu imkanlardan yararlanmadığı tespit 
edilmiştir. Oysa İŞKUR, KOSGEB, TUBİTAK gibi 
kurumlar tarafından gerek başvuru esaslı, gerek 
proje bazlı olarak çeşitli istihdam destekleri 
verilmektedir. Bu konudaki farkındalığın artırılması, 
kayıtlı istihdamı artıracak ve ekonominin 
canlandırılmasına katkı sağlayacaktır” şeklinde 
konuştu.

Programın öğleden sonraki bölümünde HKÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Aslan’ın başkanlığında, 
SGK temsilcileri ve ilgili akademisyenler kayıt dışı 
istihdamı tartıştı. Soru cevap şeklinde devam eden 
oturumlarda kayıt dışı istihdamla ilgili çözüm 
önerileri konuşularak program son buldu. 



HKÜLTÜR  |  10  11   |   www. hku.edu.tr

HABER HABER

HKÜ’de düzenlenen İslami Muhasebe ve 
Finans Konferansına; Başbakan Yardım-
cısı Mehmet Şimşek, Milletvekili Ahmet 

Uzer, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şa-
hinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan, 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, HKÜ 
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyon-
cu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, önem-
li protokol üyeleri, Türkiye’nin ve Dünya’nın 
etkili muhasebe ve finansman akademisyenle-
rini, muhasebe ve denetim şirketlerini, bürok-
ratları, muhasebecileri ve öğrenciler katıldı.
Konferansta;İslam Muhasebesi, İslami Dene-
tim, iş etiği ve finansal raporlama konuları, 
konuşmalar, paralel oturumlar, çalıştaylar dü-

zenlendi.“Dünya Genelinde İslam Muhasebe 
Standartlarını Teşvik Etmek” konferansın ge-
nel teması olduğu belirtildi.

“İslami Finansal Hizmetler Sektörü Her Ge-
çen Gün Kararlı Adımlarla Büyümektedir”

İslami Muhasebe ve Finans Konferansında Zi-
raat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan’ın 
konuşmasının ardından HKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Tamer Yılmaz açılış konuşmasını yaptı. Yıl-
maz:“Batı ekonomilerinde 2007 yılından iti-
baren konut piyasasında başlayan ve finansal 
piyasalarda likidite krizine dönüşerek dalga 
dalga bütün dünyaya yayılan küresel finansal 
kriz, faize dayalı geleneksel ekonomik sistemin 
ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne sermiştir. 
Son yıllarda alternatifler arasında küresel ya-

tırımcıların en çok ilgi gösterdiği enstrüman 
İslami Finansal varlıklar olmuştur. İslami ban-
kacılık ve sigortacılığın toplam finansal sistem 
içindeki payı hızla yükselmekte, İstanbul ve 
Dubai gibi finans merkezlerinin görünümleri 
güçlenmekte, İslami finansal hizmetler sektörü 
her geçen gün kararlı adımlarla büyümektedir. 
Piyasa beklentileri 2020 yılına kadar küresel 
İslami bankacılık varlıklarının 3,4 trilyon doları 
aşacağı, küresel İslami reasürans pazarının ise 
20 milyar dolara çıkacağı yönündedir” dedi.

“Türkiye gibi büyük ekonomiye sahip 
ülkelerde reel ekonominin hareketliliği 
kritik önem taşımaktadır”

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk 
Kalyoncu ise; “Üniversite olarak, tüm öğrenci-
lerimize her zaman teorinin yanında pratiğide 
öğretmenin ve bilgiyi hayatın içerisinde uygu-
layabilmelerini eğitim anlayışımızın en temel 
özelliği olarak görüyoruz. Bu anlamda gerçek-
leştirdiğimiz 2.ve 3. sınıftan itibaren her bö-
lümde zorunlu stajlar, kuluçka merkezleri olu-
şumu, proje yarışmaları, ulusal ve uluslararası 
projelere katılım desteği, teknik geziler, saha 
çalışmaları,  kariyer günleri, yabancı dil eğitimi, 
erasmus anlaşmaları ve birçok sosyal, kültürel 
ve bilimsel etkinlik düzenlemekteyiz.
Bugün yine önemli bir konuda farkındalık oluş-
turmak amacı ile Rektörlüğümüz ve Ziraat Katı-
lım tarafından tertip edilmiş olan 2 günlük ça-
lışma programıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bu vesile ile üniversitemizde başlayan ve de-
vam eden oturumlarda; İslami muhasebe siste-
minin nasıl çalıştığına, uygulanabilir olduğu ve 
olmadığı durumlara, katılım bankaları mevdu-
at bankaları ile rekabet etmeli mi veya rekabet 
edebilir mi? Kar payının faizden farkı nedir? 
Murabaha sistemini mevduat bankalarının da 
uygulamaya başlamış olması gibi soruların ve 
konuya eleştirel yaklaşımlarında hocalarımız 
tarafından ele alındığı nadir sayıda düzenlenen 
çalışmalardan bir tanesini gerçekleştirdiğimize 
inanıyoruz” dedi.

“İslami Finans Yeni Bir Alan”

HKÜ tarafından düzenlenen İslami Muhasebe 
ve Finans Konferansına katılan Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek, “İslami finans yeni 
bir alan, geçen sene G20 dönem başkanlığını 
yaptık. O dönem bu konuyu dünya gündemine 
taşıdık. Bu konu artık uluslararası toplantılar-

da temel ana konulardan birisi haline geldi. Bu 
alanda yapılacak çok çalışma var. Bu alanın ge-
lişebilmesi için önce İslami finansın büyümesi 
lazım. Biz hükümet olarak bu alanda büyük he-
defleri olan bir ülkeyiz. Güçlü destek veriyoruz 
o nedenle iddialı hedeflerimiz var. Katılım ban-
kacılığı sistemin % 2’sini oluşturuyor. Şimdi % 
5, hedef 2023’te %15’e ulaşmak. Türkiye’yi İsla-
mi finans anlamında önemli bir merkez haline 
getirmek istiyoruz akademik düzeyde yapılan 
çalışmalar bu sektöründe gelişmesi için önemli 
çalışmalardır. 

Dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. 
Küresel büyüme uzun vadeli ortalamaların al-
tında. Şu anda dünya ekonomisi % 3 civarında 
yıllık büyüyor. Küresel ekonominin bu kadar 
yavaşlamasının ve dünya ticaretinde ciddi bir 
yavaşlama var. 1960 ile 2015 yılı arasında dün-
ya ekonomisi % 6’nın üzerinde arttı. Küresel-
leşmeye karşı bir başkaldırı var. İngiltere’nin 
Avrupa’dan çıkışı bunu ima ediyordu. Küresel 
boyutta müzakeresi yapılan serbest ticaret 
anlaşması şimdilik rafa kaldırılmış bir durum-
da. Son dönemlerde küreselleşmeye yönelik 
kaygılar var. Küreselleşme ile göç önemli bir 
sorun. 2008’den bu yana dünyada 1400 tane 
ticarette korumacı tedbir alınmış ve bu küresel 
ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Dünya ekonomi-
si olağanüstü bir dönemden geçiyor. Böyle bir 
dönemde dünya olağanüstü düşük bir faiz dö-
nemi yaşıyor. Genel anlamda dünya jeopolitik 
gerginlikler, terör ve birçok sebeplerden dolayı 
dünya apayrı bir konjonktörden geçiyor. Küre-
sel ekonomi ilginç bir dönemden geçtiğini ve 
siyasi bunalımların olduğunu belirtti.

İSLAMİ MUHASEBE VE FİNANS 
KONFERANSINA BÜYÜK İLGİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde İslami Muhasebe ve 
Finans Konferansı resmi açılışı düzenlendi.
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Açıklanan Tercih Sonuçlarıyla Birlikte Bölgenin İlk Vakıf Üniversitesi Kontenjanını %100 
Oranında Doldurdu Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber bölgenin ilk vakıf üniversitesi 

olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) büyük bir başarıya imza attı. Geçen yıl %98 
olan doluluk oranını bu yıl %100’e yükselterek, kendi rekorunu kırdı ve tüm bölümlerde 

kontenjanının tamamını doldurdu. Puanlarında belirgin oranlarda yükseliş gözlemlenen HKÜ, 
kaliteli eğitimi ve uzman akademik kadrosuyla

bölgenin parlayan yıldızı olma özelliğini sürdürüyor.

Son günlerin en trend ve en çok takip edilen üniversitelerinden biri olan HKÜ, başarısını 
tercihlere de yansıttı. “Yenilikçi, Girişimci Üniversite” ve “Tarihi İpekyolu’nu Dünyaya Bağlayan 

Üniversite” sloganlarıyla yıl boyu 200’ün üzerinde etkinlik, Gaziantep ve il dışı tanıtım 
faaliyetleri, birçok ilde ve yurtdışında fuarlara katılım gibi yoğun bir tanıtım faaliyeti yürüten 

HKÜ, başarısını gözler önüne serdi.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz açıklamalarda 
bulundu. Açıklamasında HKÜ’ye yeni katılan öğrencilere başarılar dileyen Yılmaz: “Üniversite 

yerleştirme sonuçları açıklandı. HKÜ toplam kontenjanının tamamını doldurdu. Emeği 
geçenlere teşekkürler. HKÜ ailesinin yeni üyeleri aramıza hoş geldiniz. Sizleri kutluyor ve 

başarılarınızın ömür boyu sürmesini diliyorum” diyerek
yeni öğrencilere hoş geldin dileklerini iletti.

%100 
DOLULUK
%100 
BAŞARI

ÖSYM 2016 
yılı üniversite 

yerleştirme 
sonuçlarının 

açıklanmasıyla 
birlikte 

üniversite 
adaylarını ve 

velilerini
büyük bir

heyecan kapladı.
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HKÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin; üni-
versite ve kampüs yaşamına uyum 
sağlamalarını kolaylaştırmak ve üni-

versitenin yapısına ve olanaklarına hızla adap-
te olmalarına yardımcı olmak amacı ile HKÜ 
tarafından düzenlenen öğrenci oryantasyon 
programının ilk gününde HKÜ’nün; Fakülte/
Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve idari birim 
tanıtımları yapıldı.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında HKÜ’yü ter-
cih ederek, bu yıl HKÜ ailesine yeni katılan 
öğrencilere yönelik olarak düzenlenen oryan-
tasyon programının açılışına; Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Gençlik 
Kolları Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu, 
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kal-
yoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 
akademik personel ve öğrenciler katıldı. 

HKÜ En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversite-
ler Arasında İlk On İçerisinde Hasan Kalyoncu 
Üniversitesinin her alanda gelişime önem ve-
ren bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. 
Tamer Yılmaz, “2016-2017 eğitim öğretim yı-
lında 24 bölümde eğitim veriyoruz. İki yıldan 
beri yüzde yüz doluluk oranına ulaşıyoruz. En 
çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında 
ilk on içerisinde yer alıyoruz. 9 bölümümüz ise 
vakıf üniversiteleri arasında taban puanı bakı-
mından en yüksek puanla öğrenci alarak bütün 
vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’e girmeyi ba-
şardı. 15 bölümümüz ise ilk 10’da yer alıyor. Öğ-
rencilerimizin eğitim öğretim, Ar-Ge ve sosyal 
sorumluluk projelerine büyük önem vermesi 
gerekmektedir. Sadece eğitim öğretimin yapıl-
dığı yerlere üniversite diyemeyiz. Üniversite-
lerde eğitim öğretimin yanı sıra mutlaka Ar- Ge 
ve sosyal sorumluluk da olmalıdır”şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER ORYANTASYON 
PROGRAMIYLA ÜNİVERSİTEYE
DAHA KOLAY UYUM SAĞLIYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; bu yıl aralarına 
yeni katılan öğrencilerine özel, üniversiteyi ve 

Gaziantep’i tanıtmak amacıyla, 4 gün sürecek 
kapsamlı bir “Öğrenci Oryantasyon (yeni 

öğrencilerin üniversite hayatına
adaptasyonu) Programı” düzenliyor.

‘‘Bölgenin İlk Vakıf Üniversitesi’’

Açılış konuşması yapan HKÜ Mütevelli Heyeti 
Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, “Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi Gaziantep Eğitim ve Hizmet 
Vakfı tarafından bölgenin ilk vakıf üniversitesi 
olarak kuruldu. 28 ilde vakıf yatırımı yüksek öğ-
retim kurumu olarak ilk kurulan vakıf üniversi-
tesidir. Üniversitelerimiz niceliğin niteliklerle 
ayrıştığı dünyada evrensel bilgi ve belgelerin 
sürekli güncellenen müfredatın takip edildiği, 
akademik kariyerin, araştırmaların, uzmanla-
rın, doktorların ve bilim adamlarının yetiştiği 
yerdir. Üniversiteler ayrıca ülkemizin insan 
kaynağının da yetişmesinde önemli rol oyna-
yan kurumlarımızdır. Üniversitemizde burslu-
luk oranı yüzde 40 seviyesindedir. Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi ekonomik bir üniversitedir. 
Yüksek fiyat anlayışı hiçbir zaman olmamıştır. 
Bununla beraber tüm öğrencilerimiz üniversi-

tede eğitimini sürdürürken başarı bursu elde 
edebilmektedir” dedi.

“Başarı Grafiğimiz Her Geçen Yıl Bir Önceki 
Yıla Oranla Daha Da Yükseliyor”

Öğrencilerin ülkemizin geleceğine yön verecek 
nesillerin kendileri olduğunu her fırsatta hatır-
laması gerektiğini vurgulayan Haluk Kalyoncu, 
“Üniversiteleri 4-5 yıllık eğitim öğretim hayatı 
olarak düşünmeyin, su süreçte ülkemizde ve 
ülkemizin dışında gelişen olaylar sizin günde-
minizin dışında asla kalmamalıdır. Başarı grafi-
ğimiz her geçen yıl bir önceki yıla oranla daha 
da yükseliyor. Üniversitede eğitiminizi sürdür-
düğünüz dönem içerisinde mutlaka en az bir 
yabancı dili çok iyi derecede konuşabilecek se-
viyede öğrenmelisiniz. Bu vesileyle yeni eğitim 
öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 

HOŞ GELDİN
2020 MEZUNLARI
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HKÜ ailesine yeni katılan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen 
oryantasyon programının sonuncusu kapsamındaki “Gaziantep 
Kültür Gezisi Etkinliği” yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleştirildi.

HKÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere; Gaziantep’e ve şehir yaşamına 
uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, şehrin yapısına ve olanaklarına hız-
la adapte olmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen gezi etkinliği 
yeni üniversitelilerden büyük ilgi gördü.

HKÜ Ailesine Yeni Katılan Öğrencilere Kentin Tarihi ve Turistik
Yerleri Tanıtıldı.

HKÜ’ye yeni katılan öğrenciler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi deste-
ğiyle ve personeli rehberliğinde ilk ziyaret edilen Kendirli Gazi Kültür 
Merkezinde; Gaziantep savunması kahramanlarının kurtuluş mücade-
lesini, Cumhuriyet dönemi Gaziantep’inin 3 boyutlu bir sunumunu ve 
Atatürk’ün Gaziantep’e geldiğinde öğretmenevi balkonundan yaptığı 
konuşmanın elektronik robotla ve Ata’nın kendi sesiyle canlandırıldığı 
gösteriyi izlediler. Ardından öğrenciler Gaziantep Atatürk Anı Müzesi-
ni ziyaret ederek, Gaziantep’e ve Gazi Mustafa Kemal’e ait anıları ye-
rinde görmenin mutluluğunu yaşadılar. Ardından Gaziantep’in en eski 
mahallelerinden Bey Mahallesinde yer alan müzeleri gezen öğrenciler, 
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde çocukluklarını tekrar yaşadılar. 
Öğrenciler, Gaziantep Emine Göğüş Mutfak müzesiyle en lezzetli ye-
mekleri ve “Antep Yemek Kültürü”nü yakından tanıma imkanı bulurken, 
Türkiye’de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olan 
Gaziantep Kalesinde şehri tepeden izleme fırsatı buldular. Tüm gün sü-
ren gezide öğrenciler, Gaziantep’in kültürel mirası ve tarihi dokusu ile 
tanışma fırsatı yakaladılar.

HKÜ Öğrenci Oryantasyon Günleri kapsamında yapılan sosyal ve kültü-
rel etkinliklere katılan yeni öğrenciler, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 
sıcak aile ortamına katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek 
yapılan etkinliklerin kendilerine çok faydalı olduğunu belirttiler. 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi 
aralarına 
yeni katılan 
öğrencilerine 
özel yaptığı 
oryantasyon 
(yeni 
öğrencilerin 
üniversite 
hayatına 
adaptasyonu), 
programının 
en sonuncusu 
olarak 
düzenlediği 
Gaziantep’i ve 
tarihi yerlerini 
tanıtma amacı 
güden bir
gezi düzenledi. 

YENİ ÖĞRENCİLERİMİZ
GAZİANTEP’İ  YAKINDAN TANIDI

H asan Kalyoncu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi bünyesinde 
açılan “Özel Eğitim Öğretmen-

liği” ve Meslek Yüksekokulu bünye-
sinde açılan “Diyaliz Programı”, 2016– 
2017 eğitim-öğretim akademik yılında 
öğrenci kabul etmeye başladı. HKÜye-
ni açılan bölümlere öğrenci alımıyla 
birlikte bölüm çeşitliliği ve öğrenci ka-
pasitesi anlamında daha da gelişmeyi 
hedefliyor.

HKÜ Eğitim Fakültesi, “Özel Eğitim 
Öğretmenliği” 4 yıllık lisans programı 
olarak 2016-2017 eğitim döneminden 
itibaren eğitim vermeye başladı. Özel 
Eğitim Bölümünün misyonu, özel ge-
reksinimi olan çocukların/bireylerin 
bilimsel kanıta dayalı yöntem, araş-
tırma ve hizmetler aracılığı ile bilgi, 

beceri ve gelişimlerini destekleyerek 
yaşam kalitelerini arttırmaktır. 

HKÜ’de 2016-2017 yılında eğitim ver-
meye başlayan  “Diyaliz Programı”nın 
amacı; böbrek hastaları için kullanılan 
diyaliz makinalarının hastaya uygu-
lanması, kullanımı ve bakımında çalı-
şacak teknik eleman yetiştirmek oldu-
ğu söylendi. Diyaliz teknikerleri tüm 
resmi ve özel sağlık kurumlarında, 
hastane ve sağlık ocaklarında iş bulma 
imkanına sahip olacağı da ayrıca belir-
tildi.

Gaziantep’in ve bölgesinin parlayan 
yıldızı HKÜ, bilim ve teknoloji merke-
zi olarak her yıl yerli, yabancı binler-
ce öğrenciye kaliteli ve başarılı eğitim 
imkanı sunmaya devam ediyor.

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ); kampüs olanakları, burs 

imkanları ve yeni geliştirdiği modelleri ile göz dolduruyor. 
2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan 

yeni bir bilim kenti olan HKÜ;bünyesine iki yeni bölüm 
daha katarak; 5 fakülte, 24 bölüm, 2 yüksekokul ve 1 meslek 

yüksekokulu ile hızla büyüyüp gelişeme devam ediyor. 

İKİ YENİ BÖLÜM DAHA
ÖĞRENCİLERE KAPILARINI AÇTI

HABER
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HKÜ; Kosova Prizren Ukshin Hoti  Üniver-
sitesi, Kosova Türk Öğretmenler Derne-
ği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu 

Başkanlığı ile ortak olarak başlattığı “Türk Öğ-
retmenlerin Erken Çocukluk Dönemi Mesleki 
Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” kapsamındaki 
çalışmaları önemli yankıları beraberinde geti-
rirken, Kosova’da, HKÜ Ekibince yapılan ziya-
retlerle de karşılıklı işbirlikleri kararlaştırıldı.

HKÜ; Rektör Yrd. Prof. Dr. Yaşar Özbay, Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk 
ve eğitim fakültesi araştırma ekibi eğitim çalış-
malarının yanında, önemli ziyaretlere imza attı.  
Bu görüşmelerden biri nüfusunun tamamı Türk 
olan Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç’ün 
makamında ziyaret edilmesi ve ziyaret kapsa-
mında belediyenin çalışmaları, eğitim faaliyet-
leri, Türkiye ile işbirlikleri ve eğitim ihtiyaç-
larının dile getirilmesi oldu. HKÜ ve belediye 
arasında işbirliğine yönelik önemli değerlen-
dirmeler yapıldı ve HKÜ Ekibi tarafından bölge-
de bulunan ilk ve orta okullar ziyaret edilerek, 
okullarda inceleme ve gözlemler yapıldı.

HKÜ Ekibinden Kosova Kamu Güvenliği 
Bakanına Ziyaret

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Kosova’da önemli bir proje 
başlatırken, önemli temaslar yaparak 
da karşılıklı işbirliği çalışmalarına 
imza attı.

KOSOVA’DA
ÖNEMLİ TEMASLAR

HKÜ Ekibi, Kosova Kamu Güvenliği Bakanı 
Mahir Yağcılar’ı makamında ziyaret ederek, 
gerçekleştirilen proje hakkında detaylı bilgi-
ler verdi. Bakan Yağcılar HKÜ’nün Kosova’nın 
eğitimine yönelik yaptığı katkılardan dolayı te-
şekkür edip, Kosova genelinde, Türklerin eği-
tim ihtiyaçları ve bunlara yönelik yapılabilecek 
çalışmalar için işbirliğinin sıkça üzerinde dur-
du. Yağcılar, Kosova eğitim sistemi müfredat 
çalışmaları ve öğretmen yetiştirme konusunda 
ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

HKÜ Ekibi proje ortaklarından Kosova Priz-
ren Ukshin Hoti  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Rame Vataj makamında ziyaret ederek, detaylı 
görüşmeler yaptı. İki üniversite arasında eğitim 
işbirliği protokolü kapsamında yapılacak çalış-
malar gözden geçirilirken, yabancı dil eğitimi, 
öğretmen eğitimi konusunda öğretim elemanı 
değişimi, üniversite geneli seçmeli bazı dersle-
rin uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmesi, 
uluslararası psikolojide ve eğitimde ölçme ve 
değerlendirme kongresinin Prizren Üniversite-
sinde ortaklaşa yapılması gibi konular üzerinde 
işbirliklerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

O rtak olarak başlatılan projede “Türk Öğretmenlerin Erken Çocukluk 
Dönemi Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” kapsamında 
çalışmalar yapılacak. Projede HKÜ; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar 

Özbay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Prof. Dr. 
Nilüfer Darıca, Yrd. Doç. Dr. Latife Özaydın, Yrd. Doç. Dr. Şermin Metin, Yrd. 
Doç. Dr. Hasan Eşici, Öğr. Gör. Begümhan Turhan ve Arş. Gör. Şule Kavak 
Kosova’da çalışmalar ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. 

HKÜ Eğitim Fakültesi ekibi, “21. Yüzyıl Becerileri ve Erken Çocukluk 
Dönemi Öğretmen Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi”ne yönelik beş 
günlük bir eğitim çalışmasını tamamladı. Eğitimin kapsamını, Kosova 
genelinde Türkçe eğitim yapan, okullarda çalışan toplam 80 okul öncesi 
ve sınıf öğretmenine mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik 
uygulamalı çalışmalar oluşturuyor. Proje bir tanıtım ve açılış toplantısıyla 
başladı. Açılışa Prizren Üniversitesi Rektör Yardımcı Sadık İdrizi, Türkiye 
Prizren Başkonsolosu Selen Ecvit, Yunus Emre Enstitüsü Kosova temsilcisi 
Mehmet Ülker, Prizren Beledeyesi Eğitim bürokratları, Kosova Türk 
Öğretmenler Derneği Başkanı Orhan Volkan, öğretmenler ve diğer ilgililer 
katılım yaptı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kosova Prizren Ukshin 
Hoti  Üniversitesi, Kosova Türk Öğretmenler Derneği, 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı 
desteği ile ortak bir projeye başlattı.

HKÜ ULUSLARARASI ALANDA 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
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B osna, Ruanda, Uganda, Kanada, Brezilya, Arjantin, Şili, 
Güney Afrika gibi dünyanın bir çok ülkesinde travmayla ilgili 
çalışmalar yapmış olan “Öyküsel Terapinin” iki önemli ismi 

olan, David James Denborough ve Cheryl  Ann White’ın Gaziantep’te 
psikolojik danışmanlarla buluştuğu seminer katılımcılar tarafından 
büyük ilgi gördü.

Uzmanlar, uyku bozukluğu, gece korkuları, alt ıslatma, tepkisellik, 
huzursuzluk, yaşına göre kazanılmış becerilerin kaybı, travmatik 
olaylarla ilgili yineleyici oyunların görülmesi, travmatik olayla ilgili 
uyaranlardan kaçınma gibi çocuklarda ve gençlerde görülen travma 
belirtileri ve travmayla nasıl çalışılacağı konularında dinleyicilere 
önemli bilgiler verdi. Çocuklarla ve gençlerle travmayla çalışmak 
konusunda bilgi ve tecrüblerini aktaran uzmanlar, öyküsel terapi 
uygulamalarına ilişkin örnekleri dinleyicilerle paylaştı. 

Program katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi 
ve Şehitkamil 
Belediyesi işbirliği 
ile düzenlenen 
Psikoloji 
Çözümleri 
seminerlerinin 
üçüncüsü 
“Çocuklarla 
ve Gençlerle 
Travmayla 
Çalışmak” 
semineri 
gerçekleştirildi.

PSİKOLOJİDE
DÜNYA ÇAPINDAKİ
UZMANLAR AĞIRLANDI
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TÜBİTAK tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü HKÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay’ın yaptığı “HKÜ Eğitim 
Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi” başlangıç çalıştayı, 

akademik personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda, HKÜ Eğitim Ar-Ge kapasitesinin durum analizi yapıldı. 
Çalıştayın sabah oturumunda, Dr. Özbay tarafından stratejik plan, 
belge hazırlama süreçleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra grup üç alt 
çalışma grubuna ayrılarak her bir grupta Eğitim Ar-Ge kapasitesiyle 
ilgili güçlü ve zayıf yönlerle fırsatlar ve riskler belirlendi. Öğleden 
sonraki oturumlarda ilk olarak Eğitim Ar-Ge kapasitesiyle ilgili 
stratejik hedeflerin ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik 
eylemlerin belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapıldı. 

Çalıştayın son oturumunda ise grup çalışmalarından gelen bilgiler 
birleştirilerek ham çalıştay raporu oluşturuldu.

“Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi 

Eğitim Ar-Ge 
Strateji Belgesinin 

Hazırlanması 
ARGES” başlıklı 

proje TÜBİTAK 
desteği almaya

hak kazandı.

EĞİTİMDE
AR-GE ÇALIŞTAYI
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İstanbul Üniversitesinden Hasan Kalyoncu 
Üniversitesine gelen Rektör Prof. Dr. Mahmut 
Ak ve ekibi; Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ı ziyaret ederek, 
önemli gelişmelerin başlangıcını oluşturdu. 
Eğitim alanında geleceğe yönelik ne tür 
işbirlikleri yapılabileceği, ortak ne tür adımlar 
atılabileceği, bilimsel ve teknolojik çalışmalarda 
ortak yürütülebilecek projeler, vb. konularda fikir 
alışverişleri yapıldı.

Rektör Yılmaz, Rektör Ak’a HKÜ Kampüsünü 
gezdirerek, kampüs hakkında detaylı bilgiler verdi. 
Hem kampüsün hem de sınıfların akıllı sınıflardan 
oluştuğunu anlatan Yılmaz, HKÜ’nün her geçen 
gün daha da büyüyerek geliştiğini anlattı. Fakülte ve 

yüksekokullar başta olmak üzere HKÜ Kampüsünü 
misafirlerine gezdiren Rektör Yılmaz; yeni hukuk 
fakültesi binası, kurmaca mahkeme salonu, 
stüdyolar, kongre ve kültür merkezi gibi birçok yer 
hakkında gezi esnasında bilgiler verdi.

“Marka Kentin Marka Üniversitesi”

12 Aralık 2008 tarihinde HKÜ’nün temeli atıldığını 
ve ilk binalarla beraber 2009-2010 yılında 
Eğitim-Öğretime başlandığını belirten ve HKÜ 
hakkında detaylı bilgiler veren Rektör Yılmaz 
şu bilgileri de ilave etti: “HKÜ olarak 5 Fakülte 2 
Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu toplamda 24 
bölümümüz var. 2015 yılında ilk mezunlarımızı 
verdik. Türkiye’nin hemen her ilinden ve 22 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Tamer Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEN
HKÜ’YE ZİYARET

farklı ülkeden öğrenciler, üniversitemizi tercih 
etti. Bu bize bir bölge üniversitesi olmanın 
ötesinde uluslararası bir üniversite olma yolunda 
olduğumuzu göstermektedir. Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi fiziki ve beşeri altyapısını tamamlayan, 
stratejik hedeflerini belirleyen, marka kentin 
marka üniversitesi olarak yayın, AR-GE çalışmaları 
ve patent üretmeye başlayan ve çalışmalarını 
devamlı arttıran bir üniversite olarak yoluna devam 
edecektir” diyerek üniversite hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleşen görüşmede, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak; ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. AK, HKÜ’yü çok 
beğendiğini, modern ve çağdaş temellere dayalı, 
kendine özgü ve son derece özel bir mimariye sahip 

bir yapısının olduğunu vurgulayarak: “Gaziantep 
çok güzel ve gelişmiş bir şehir, Hasana Kalyoncu 
Üniversitesi ise bu şehre yakışır bir üniversite ve 
çok güzel bir atmosferi var. Rektör Tamer Yılmaz 
üniversite ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Ayrıca 
kampüse bizlere gezdirdi. Biz hem üniversitenin 
yapısını hem de kampüsünü çok beğendik. 
İlerleyen günlerde her iki üniversite olarak, ortak 
çeşitli çalışmalar yürüteceğiz. Böylece her iki 
üniversite arasında karşılıklı işbirliği çalışmaları ve 
projeler yürütülecek” dedi.

Gezi sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren 
her iki rektör de, ziyaret sonunda birbirlerine 
karşılıklı hediye ve plaket taktim etti.



HKÜLTÜR  |  24  25   |   www. hku.edu.tr

HABER HABER

HKÜ, “Barış 
ve Çatışma 
A r a ş t ı r m a l a r ı ” 

konusunda uluslararası 
bir saygınlığa sahip olan 
Uppsala Üniversitesi ile iş 
birliği yapıyor. Dünya çapında 
sosyal bilimler alanında önde gelen üniversitelerle 
işbirliği yapan Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları 
Merkezi (KalMEC), uluslararası barışa hizmet 
edebilecek çeşitli projelere imza atıyor. Yapılan 
çalışmalar sonucunda KalMEC, özellikle Ortadoğu 
siyaseti, Suriye, mültecileri gibi konularda çeşitli 
araştırmalar yaparken, bu konularla ilgilenen 
araştırmacılar için bulunduğu coğrafyanın sunmuş 
olduğu avantajlarla, uluslararası bir platform 
mahiyetini kazanıyor. 

Barış çalışmaları konusunda dünyada ilk sıralarda 
yer alan Uppsala Üniversitesi ile yapılan anlaşmalar 
bu kapsamda atılan en son adım özelliğini taşıyor. 
HKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Serdar Erdurmaz 
ile KalMEC Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bilal Çıplak, 
Uppsala Üniversitesi ile çeşitli anlaşmalar yapmak 
ve ortak projeler yürütmek üzere İsveç’e davet 
edildi. Yapılan 3 günlük oturumlar sonucunda, 
katılımcılar iki üniversite arasında ilişkilerin nasıl 
yürütüleceğine dair bir çerçeve üzerinde anlaşarak 
geri döndüler. 

Anlaşma kapsamında, HKÜ 
ve Uppsala Üniversitesi 

deneysel bir metot 
kullanarak Gaziantep ve Uppsala’da 

bulunan Suriyeli mültecilerin psikolojik 
olarak savaş sonrası nasıl bir değişim yasadıklarını 

inceleyecek. Projenin bir ayağı Gaziantep’te, bir 
ayağı ise Uppsala, İsveç’te gerçekleşecek. Doç. Dr. 
Ali Serdar Erdurmaz, Yrd. Doç. Dr. Bilal Çıplak ve 
Yrd. Doç. Dr. Jonathan Hall, proje asistanları ile 
birlikte bu projenin içinde yer alacak.

Proje sonucunda ortak bir kitap yazılacak, bir 
belgesel çekilecek, fotoğraf sergisi düzenlenecek 
ve dünyanın önde gelen dergilerinde bilimsel 
makaleler yazılacak. Bu proje kapsamında iki 
kurum arasında, Avrupa öğrenci ve personel 
değişimi programları başta olmak üzere, Avrupa 
Birliği proje başvuruları, farklı eğitim ve kapasite 
geliştirme projeleri içinde ortak olarak hareket 
edileceği belirtildi. Uppsala ekibi araştırmanın 
Gaziantep ayağını gerçekleştirmek maksadıyla 
yakın bir tarihte Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 
bulunacağını bildirdi. 

ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN
BÜYÜK ADIM

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
sayısal bilimlerde olduğu 
gibi sosyal bilimlerde de 

uluslararası bir atılım 
gerçekleştiriyor. H asan Kalyoncu Üniversitesinde öğrencilerle 

buluşan Defne Sarısoy, ‘Yeni bir hayata 
başlangıç ve hayatla iletşim’ konulu 

seminer verdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre 
ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa 
öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, Sarısoy, kendisini 
dinlemeye gelen üniversiteli gençlere bol bol kitap 
okumaları tavsiyesinde bulundu.

“Kendinizi Çok İyi İfade Etmelisiniz”

Üniversiteli öğrencilere daha hayatın başında 
olduklarını ve zamanı en verimli şekilde 
değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Defne 
Sarısoy, “Zaman çok hızlı geçiyor. Öğrencilik sizlere 
uzun geliyor olabilir. İş hayatına girince sizden farklı 
performans bekliyorlar. İletişim konusu çok önemli 
özellikle biz çok kalabalık bir ülkede yaşıyoruz. 
Geçen yıllara göre eğitim fırsatları çok fazla. 
Ülkemizde çok güzel ve donanımlı üniversiteler 
açılıyor. Eskiden eğitimli insan parmakla gösterilirdi 
ama şimdi eğitim fırsatları çok fazla. Artık 
yurtdışında eğitim alıp gelen insanların geldiği yer 
de aynı sonuçta herkes sözlü bir mülakata geliyor. 
Hayatınızı sözlü mülakat belirliyor. Bu nedenle 
kendinizi çok iyi ifade etmelisiniz. Kendinizi 
geliştireceksiniz eğitim almak çok önemli ama diğer 
taraftan da kendinizi eğitmek çok önemli. Kendini 
iyi anlatabilen insanlar başarılı oluyor. Kendinizi iyi 
ifade etmek çok önemli” şeklinde konuştu.

“Kitap Okumaktan Asla Uzaklaşmayın”

Kişisel gelişimde kitapların büyük önemi olduğuna 
dikkat çeken Sarısoy, “Kitap okumak çok önemli 
her geçen gün kitaplardan uzaklaşıyorsunuz, kitap 
okumaktan asla uzaklaşmayın. İnternet çok fazla 
bilgi sunuyor ama bilgiler parça parça olduğundan 
beynin bu bilgileri birleştirmesi çok zor oluyor. Bu 
parçaları birleştirmek için kitaba ihtiyacımız var, 
bu nedenle bol bol kitap okuyun. Çok sığ kelimeler 
kullanıyoruz birbirimizi anlamıyoruz. Herkes 
sizden bir şey öğrenmek istiyor. Sadece ben bir şey 
yapınca ne oluyor diye düşünmeyin herkes bir şey 
yapsa bunlar birikir ve toplumda gerçekten fark 
oluşturur” diye konuştu.

ÜNLÜ SUNUCUDAN 
ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNE 
İLETİŞİM SEMİNERİ

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesinin, 2016-2017 

eğitim öğretim yılında yeni 
kayıt yaptıran öğrencilerine 

yönelik olarak düzenlediği 
4 günlük oryantasyon 

programı çerçevesinde ünlü 
sunucu Defne Sarısoy
öğrencilerle buluştu.
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Üniversitemiz 2016-2017 yılında 
kontenjanının tamamını doldurarak 
%100 doluluk oranına ulaştı.
2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk 
10.000' de 7 öğrencimiz bulunurken,
ilk 1000 de ise 1 öğrencimiz 
bulunmaktadır.

HKÜ’YE
TALEP
ARTIYOR
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EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MESLEK YÜKSEKOKULU

1017 öğrencİ

1260 öğrencİ

1017 öğrencİ

1115 öğrencİ

829 öğrencİ

1190 öğrencİ

302 öğrencİ

438 öğrencİ

812 Kadın

702 Kadın

447 Kadın

580 Kadın

113 Kadın

849 Kadın

312 Kadın

106 Kadın

67 Kadın

259 Kadın

205 Erkek

558 Erkek

570 Erkek

535 Erkek

716 Erkek

1012 Erkek

235 Erkek

63 Erkek

341 Erkek

179 Erkek

1324 öğrencİ

169 öğrencİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 8661

4247 Kadın 4414 Erkek

Akbaba’dan Personele Önemli Mesajlar

F atih Akbaba HKÜ personeline giyim 
kuşamdan, telefonla konuşmaya, in-
sanlara davranış biçimlerinden, kar-

şılıklı iletişime kadar birbirinden önemli 
tüyolar verdi. Kendi geçmişinden örneklerle 
anlatımlar yapan Akbaba: “Bir şey sizin için 
ne zaman imkansız görünüyorsa o gün sizler 
için her şey bitmiştir. Ben hayatımda istekle-
rim için hep büyük çabalar sarf ettim. Biliyo-
rum ki şu hayatta sadece ölüme çözüm yok 
ve dünü bugüne getiremeyiz bunun dışında 
hayatta hemen her şey mümkün. Sizler de 
bir şeyi yeter ki gerçekten yapmak isteyin ve 
bunun için çaba gösterin, işte o zaman iste-
ğinizin olabileceğine kendiniz şahit olacak-
sınız.

Şikayet edecek eleştirecek bir şeyler daima 
vardır. Çalıştığınız yerde bir şeyler yanlış ola-
bilir, size uymayan konular olabilir. Sürekli 
şikayet edecek kavramlar ararsak, her şeyi 
eleştirirsek, esas yapmamız gereken işlere 

adapte olamayız. Eğer bir kişi bunlardan arı-
nıp şikayet etmeden başarıya odaklanırsa ve 
çalıştığı yere aidiyet duygusu ile sahip çıkıp 
benimserse kazanacaktır.

Siz siz olun kimseyi dış görünüşleri ile yargı-
lamayın. Çalıştığınız yere gelen herkesi ken-
di aileniz gibi karşılayın ve öyle davranın. 
Unutmayın ki bugün siz nasıl davranırsanız, 
yarın sizin çocuklarınızda aynısını yaşaya-
caktır. İletişim kurduğunuz kişilerle can-ı gö-
nülden iletişime geçin, gönüllerini alın. Bir 
insanın ömrünü kazanmak için onun gön-
lünü kazanın. Gönlünü kazandığınız kişiler 
sizin kurumsal aidiyet gururunuzu daima 
önde taşıyarak, yaptığınız işin hakkını verme 
ve kazancınızın helal kazanç olma fırsatını 
sizlere verir. 

En basitinden örnekle, birçok kişi sigara içer 
ve gün içinde sigara içmek için zaman har-
car. Malumdur ki sigaraya dokunmadan da 
içilemez. İşte burada vurgulamak istediğim, 
insanlar sigaraya dokunduğu, onunla vakit 
geçirdiği kadar sevdikleriyle vakit geçirse 
birçok sorun daha da kolay çözülecektir. 
İnsanlar sigaraya harcadığı zaman kadar eş-
lerine çocuklarına zaman harcarsa, belki de 
aralarındaki sorunlar çözülecektir. En azın-
dan sigaraya harcadığınız zaman kadar sev-
diklerinize de zaman harcamayı ihmal etme-
yin” diyerek iş hayatında ve gündelik hayatta 
fayda sağlayacak önemli konuları personelle 
paylaştı.

Personele ders çıkarabilecekleri ve çıkarım-
lar yapabilecekleri önemli hikayeler anlata-
rak eğitim veren Akbaba, gösterilen ilgiden 
dolayı teşekkür etti.

Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, Hasan 
Kalyoncu Üniversitesinde, personele iletişim ve kurumsal
aidiyet eğitimi verdi.

İLETİŞİM UZMANINDAN PERSONELE 
KURUMSAL AİDİYET EĞİTİMİ
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Üniversitemiz 2016-2017 yılında 
kontenjanının tamamını doldurarak 
%100 doluluk oranına ulaştı.
2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk 
10.000' de 7 öğrencimiz bulunurken,
ilk 1000 de ise 1 öğrencimiz 
bulunmaktadır.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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H asan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde düzenlenen törenle 
yeni binanın açılışı gerçekleştirildi. 

2016 - 2017 eğitim öğretim yılına yeni 
binada merhaba diyen HKÜ Hukuk Fakültesi 
öğrencileri, geleceğin hukukçuları olarak yeni 
binada modern ve çağdaş ilkelerle eğitim 
görecek. HKÜ Kampüsünde gerçekleşen açılış 
törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, HKÜ 
Mütevelli Heyeti Başkanvekili Haluk Kalyoncu, 
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, ve 
üniversitenin akademik - idari kadrosunda yer 
alan personeller ile öğrenciler katıldı. Tancan 
sınıfta hazır bekleyen öğrencilere yaptığı 
konuşmayla ilk dersi başlattı ve öğrencilere 
enerji hukukuna yönelmeleri konusunda 
öneride bulundu.

“Enerji Hukukuna Önem Verin”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Abdullah Tancan, hukukun önemli 
bir alan olduğunu belirterek, “Her ne kadar 
teknik mühendis olarak görev yapıyor olsam 
da hukukçulara çok özeniyorum. Keşke 
hukuk okusaydım diye düşünüyorum. Henüz 
yolun başındasınız enerji hukuku alanında 
uzmanlaşmanızı tavsiye ediyorum. Hem yeni 
hem de iş hacmi geniş bir alan, hepinize hayırlı 
olsun” dedi.

“Adalet Mülkün Temeli İlkesine Sahip 
Hukukçular, Hakimler, Savcılar ve Avukatlar 
Yetiştireceğiz”

HKÜ Prof. Dr. Tamer Yılmaz, en çağdaş hukuk 
fakültelerinden birini açtıklarını söyledi. Prof. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 
için geleceğin çağdaş ve modern temellerini içinde 
barındıran yeni bir bina inşa ederek, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah 
Tancan’ın katılımıyla açılış programı düzenledi.

YENİ HUKUK FAKÜLTESİ
BİNASINDA GELECEĞİN
HUKUKÇULARI YETİŞECEK
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Dr. Tamer Yılmaz, “Modern bir donanım sistemi 
var. Amfilerimiz, dersliklerimiz akıllı amfi 
sistemiyle donatıldı. İçinde bulunduğumuz 
mahkeme salonu kurgusal bir mahkeme salonu, 
burada eğitimde pratik ve teoriyi bir arada 
yapıyoruz. Türkiye’de eşi benzeri olmayan 
bir mahkeme salonunda öğrencilerimize ve 
hukuk fakültemize kazandırmış olduk. Böylece 
artık adalet mülkün temeli ilkesine sahip 
hukukçular, hakimler, savcılar ve avukatlar 
yetiştireceğiz. Bu nedenle çok gururluyuz, çok 
mutluyuz. Üniversitemize ve hukuk camiasına 
hayırlı olmasını diliyorum. Dün bir enerji 
santrali açmıştık bugünde bir fakülte binası 
açtık. Her gün büyüyerek, derinleşerek eğitim-
öğretime devam etmeye çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.
Yeni Bina Öğrencilerin Pratik Yapabileceği 
Kurgusal Mahkeme Salonuna Sahip Hasan 

Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanvekili Haluk Kalyoncu, fakülte içerisinde 
öğrencilerin pratiklerini geliştirebilecekleri 
birde mahkeme salonu bulunduğunu söyledi. 
Kalyoncu, “Bu hukuk fakültesi binası yaklaşık 
3 bin 500 metrekare tamamen hukuk fakültesi 
öğrencilerimiz için yapıldı. Fakültemizde şu an 
bin 50 öğrenci mevcudu var. Hukuk fakültemiz 
tek fakülte, tek bina olarak üniversitemizde 
örnek ve Türkiye’deki diğer üniversitelere 
de örnek bir şekilde farklı amfilerde kendi 
mahkeme salonunda öğrencilerin ikinci 
ve üçüncü sınıftan itibaren avukatlığa, 
hakimliğe ve meslek hayatına hazırlanacak 
çok muhteşem bir fiziki alanlar oldu. İnşallah 
öğrenci arkadaşlarımız geleceğe en iyi şekilde 
hazırlanıp adil, adaleti hükmedecek bir şekilde 
yetişecek ve meslek hayatına atılacaklar diye 
inanıyorum” diye konuştu. 

“Adalet Mülkün Temeli İlkesine Sahip 
Hukukçular, Hakimler, Savcılar ve 
Avukatlar Yetiştireceğiz”
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SANAT

Banksy
En meshur mechul

BANKSY kadın mı erkek mi?

İngiliz mi, ya da başka bir coğrafyada mı doğmuş? 
Kaç yaşında?

Evli mi?

Çocuğu / çocukları var mı?

Sokakla böylesine iç içe bir yaşamı yansıttığına göre 
“suç sicili” var mı?

‘‘Dünyanın 100’ü arasında’’

BUNLARIN hiçbirinin cevabı bilinmiyor.

O sadece bir “dâhi sokak sanatçısı”
olarak tanınmakta.

Yüz binlerce hatta (Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin 
şatosundaki yapıtı gibi) milyon dolara alıcı
buluyor çizimleri.

Yüzünü gördüğü ve tanıdığı kesin olan tek kişi 
Küratör Steve Lazarides.

Belki bir gün Banksy’nin de kimliğini de ortaya 
çıkaran olur.

TIME dergisi 2010’da dünyanın en etkili
100’ünü seçmişti.

Obama ve Steve Jobs’un da yer aldığı 100 isim 
arasında (fotoğrafı, cinsiyeti, gerçek adı, milliyeti 
bilinmeyen) Banksy de vardı.
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HKÜ’ye gelerek ilham veren isimler; Model 
Grubundan Sanatçı Fatma Turgut, Tarihçi/
Yazar Ahmet Şimşirgil, Yazar/Araştırmacı/

Senarist Lütfiye Aydın, Araştırmacı Faruk Acar, Sa-
natçı/Müzisyen Bedük ve Oyuncu Serkan Ercan 
Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) öğrencilerle 
bir araya gelerek ideal yolculuklarını anlattılar.

HKÜ KKM’de gerçekleşen programa öğrenciler yo-
ğun ilgi gösterirken ünlüler kendisini dinlemeye 
gelen üniversiteli gençlere bol bol tavsiyesinde bu-
lundu.

Model Grubundan Fatma Turgut Öğrencilerle 
Keyifli Bir Söyleşiye İmza Attı

Birçok ünlü ismin konuk olduğu ideal bakışta ilk 
olarak müzik grubu Model’in solisti Fatma Tur-
gut, büyük bir katılım ve ilgiyle sahneye çıktı. 
HKÜ KKM’de düzenlenen program öğrencilerle 
soru-cevap biçiminde gerçekleşti. Fatma Turgut, 

hayranlarından gelen soruları içtenlikle yanıtladı. 
Programda; müzik, klip senaryoları, yaşanmışlık, 
ileriye dönük projeler vb. birçok konu öğrencilerle 
paylaşıldı.

Fatma Turgut müzikle tanışma macerasını anlata-
rak Model grubunu İzmir’de kurduklarını ve İstan-
bul’da müzik hayatına devam ettiğini dile getirdi. 
Ünlü sanatçı müzik yaparken ilham denilen olgu-
nun göz ardı edilemeyeceğini ancak bunu besleyen 
unsurun ise yaşanmışlık olduğunu vurguladı. Ay-
rıca Turgut, öğrencileri kırmayıp muhteşem sesiy-
le kısa bir şarkı seslendirerek, öğrencileri kendine 
hayran bıraktı.

“Yazarak Para Kazandım”

Yazar/Araştırmacı/Senarist Lütfiye Aydın, öğren-
cilerle bir araya gelerek ideal yolculuğunu anlattı. 
Programda; yazarlık, yaşanmış olaylar, senorya yaz-
ma teknikleri vb. birçok konular öğrencilerle payla-

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, sosyal etkinlikler çerçevesinde 
birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. HKÜ 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübünün organize ettiği; 
“İdealbakış ile Sen Sor Onlar Cevaplasın” programında öğrenciler 
sordu konuklar cevapladı.

İDEAL

BAKIŞ

HABER

şıldı. Aydın, kendisini dinlemeye gelen üniversiteli 
gençlere bol bol tavsiyesinde bulundu. 

TRT Ankara Radyosunda “Arkası Yarın” dizileri ve 
radyo oyunları yazan Lütfiye Aydın, ideal yolculu-
ğunda çok önemli yeri olan yazarlığın önemini an-
lattı. “Bugün ki bakış açınızla baktığınızda ilk yazıla-
rınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna cevap 
veren Aydın, ilk yazılarını acemice bulduğunu ve 
bundan ders çıkardığını ifade etti.

Tarihçi/Yazar Şimşirgil’den Tarihe Yolculuk

Osmanlıya olan sevgisi ve Osmanlı Devleti ile ilgi-
li araştırmalarıyla tanınan Tarihçi Yazar Prof. Dr. 
Ahmet Şimşirgil, öğrencileri tarihi bir yolculuğa 
çıkardı. Şimşirgil, televizyon programlarından çok 
konferanslara önem verdiğini belirterek, yüz yüze 
iletişime önem verdiğini dile getirdi. Öğrencilere ta-
rihin önemli olaylarından örnekler vererek, tarihte 
birçok bilinmeyene cevap veren Şimşirgil, birçok 

doğru olarak bilinenin aslında yanlış olduğunu, 
doğruyu bulabilmek için derinlemesine araştırma 
yapmak gerektiğini söyledi.

Araştırmacı Faruk Acar Öğrencilere Önemli 
Tavsiyelerde Bulundu

Andy-Ar Araştırma Şirketi  Yönetim Kurlu Başkanı 
Araştırmacı Faruk Acar öğrencilerle bir araya ge-
lerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Uluslararası 
alanda çalışmayı düşünüyor musunuz? Değişik ül-
kelerde seçim çalışmaları yapmak gibi bir isteğiniz 
var mıdır? Yakın bir zamanda Türkiye dışında bir 
ülkede seçim araştırmaları yapmak gibi bir planınız 
var mı? gibi sorulara cevap veren Acar, Türkiye’ nin 
yakın geleceğine değindi. 

Bedük Hem Güldürdü Hem Eğlendirdi

Müzik hayatına genç yaşlarda başlayan ünlü sanatçı 
Bedük HKÜ’ de öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. 

 33   |   www. hku.edu.trHKÜLTÜR  |  32 



HKÜLTÜR  |  34 

HABER HABER

Bedük, söyleşi kapsamında kendisiyle ilgili merak 
edilen soruları cevapladı. Eğlenceli dakikaların ya-
şandığı programda Bedük verdiği cevaplarla hem 
güldürdü hem eğlendirdi. Seslendirdiği şarkılar ve 
kendine has danslarıyla tanınan Bedük, eğlencenin 
hakkını vermek gerektiğini vurgulayarak, enerjisiy-
le herkesi büyüledi.

Oyuncu Serkan Ercan Dizi ve Tiyatro Deneyim-
lerini Paylaştı

“İdealbakış ile Sen Sor Onlar Cevaplasın” programı-
nın son konuğu olan oyuncu Serkan Ercan, oyun-
culukla ilgili ideal yolculuğunu öğrencilerle paylaş-
tı. Oyunculukla ilgili yaşamış olduğu deneyimlerini 
anlatan Ercan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 
Oyuncu Serkan Ercan, sinema, dizi ve tiyatro konu-
larına değinerek bugünlere nasıl geldiğini anlattı.
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Tarihi İpek Yolu Üzerinde
Yenilikçi ve Girişimci Bilim Merkezi

Gaziantep’in ve bölgesinin parlayan yıldızı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bilim ve teknoloji 
merkezi olarak her yıl yerli, yabancı binlerce öğrenciye kaliteli ve başarılı eğitim imkanını 

beraberinde sunuyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen HKÜ, Türkiye’nin her 
ilinden öğrencinin tercih adresi olurken, dünyanın çeşitli ülkelerinden eğitim görmeye gelen 

öğrenci çeşitliliğiyle de yabancı öğrenci sayısını giderek arttırıyor.

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan, yeşil ve akıllı kampüse sahip özel 
bir mimari yapıyı içinde barındıran HKÜ; kampüs olanakları, burs imkanları ve yeni geliştirdiği 

modelleri ile göz dolduruyor. 2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan yeni 
bir bilim kenti olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi; 5 fakülte, 24 bölüm, 2 yüksekokul ve 1 meslek 

yüksekokulu ile hızla büyüyüp gelişerek, Türkiye’nin önemli
vakıf üniversiteleri arasında yer almayı başardı. 

HKÜ; teorik bilgileri sanayi ve iş dünyasında pratiğe dönüştürebilme imkanı, geniş burs 
imkanlarıyla başarıyı ödüllendirme, 50 ülkede erasmus imkanı ve 1 dönem ABD’de ücretsiz dil 

eğitimi, teknolojik projeler geliştirebilme ve kendi enerjisini üretebilme, kaliteli eğitim ve sosyal 
faaliyetlerin bir arada buluşması, Türkiye’nin ve dünyanın zengin  kaynaklarına sahip  kütüphane, 

Ortadoğu barışı için önemli çalışmalar yapan araştırmacı üniversite kimliği gibi birçok özelliğini 
öğrencilerine sunan bir bilim kenti olarak, beğenileri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Bu yıl beşincisi düzenlenen “Birikim 
Seminerlerinin” konuğu olan HKÜ Psikoloji 
Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Jak İçöz, 

öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği seminerde İçöz merak edilen 
soruları da cevapladı.

 “Sabit Fikirli Olmayın, Israrla Deneyin”

Geçmişten bugüne tecrübelerini aktaran Ferhat 
Jak İçöz; “Her zaman ne istediğini bilmek yetmiyor. 
Bununla beraber, hayat beni bir yerlere de 
sürükledi. Hem alanınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. 
Hem de karşılaştığınız şeylere kendinizi çok çabuk 
adapte etmeniz gerekiyor. Ben sabit fikirli biri 
olsaydım belki de başarılı olamazdım. Bu sadece 
alanınızla ilgili değil, hayatınızın tamamı için 
geçerli olan bir durumdur. Bu yüzden öncelikle 
ilginizi çeken şeylerin peşinden gidin. Bir şeyler 
yapmak istiyorsak çabalamamız lazım. İşsiz mi 
kaldınız, o zaman kitaplar okuyun. Konunuz 
ile ilgili uzmanları dinleyin, araştırın. Kendinizi 
mesleki anlamda iyi ifade edebileceğiniz şekilde 
geliştirin ve ısrarla deneyin” diyerek öğrencilere 
önerilerde bulundu. 

“Ne İstediğimden Şimdiki Kadar Emin Değildim”

Konuklardan birinin “Siz ‘Varoluşçuluk’ üzerine 
yönelmişsiniz. Bir de ne istediğini bilmeyenler var. 
Bu konuda bize nasıl bir öneride bulunabilirsiniz?” 
sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlayan İçöz; “Ben sizin 
zamanlarınızda ne istediğimden şimdiki kadar 
emin değildim. Psikoloji bölümünü seçtim ve 
ben varoluşçu olacağım demedim. Neyin ilginizi 
çektiğini takip etmeniz gerekiyor. Elbet bir şeyler 
size daha yakın gelecektir. Sonra da ilginizi çeken 
şeyler hakkında daha çok araştırma yapmanız 
gerekiyor. Böylelikle yavaş yavaş istediklerinizi 
bilir hale gelirsiniz” dedi.

Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Jak 
İçöz’ün konuşmasının ardından, öğrencilerin 
sorularına yanıt vermesi ile seminer sona erdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ) Psikoloji Bölümü tarafından 
düzenlenen, HKÜ Öğretim 
Üyelerinin tecrübe ve mesleki 
öykülerini paylaştığı “Birikim 
Seminerleri-5” HKÜ Kongre Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi.

AKADEMİSYENLER 
TECRÜBELERİNİ 
PAYLAŞIYOR

HKÜ Toplumsal Duyarlılık Projeleri 
kapsamında, gerçekleştirilen pro-
jeler sayesinde toplumun farklı 

kesimlerinde desteğe ihtiyaç duyulan 
konularda çeşitli vakıf ve derneklerin, 
sürdürdükleri çalışmalara katkıda bulu-
narak artı değer oluşturmanın yanı sıra, 
toplumda çoğu zaman göz ardı edilen ve 
sosyal sorumluluk gerektiren konularda 
farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

HKÜ Öğr. Gör Sakine Hakkoymaz öncü-
lüğünde, Toplumsal Duyarlılık Projesi 
kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık Bölümü öğrencilerinden; Mer-
ve Sağat, Bilge Kara, Kübra Kara, Gülseren 
Demirel ve Ayşe Koç anlamlı bir projeye 
imza attı. Proje kapsamında öğrenciler ta-
rafından hasta çocukların, ameliyathane 
sürecinin keyifli hale getirilmesi, moral 
ve motivasyonlarının arttırılması için Ga-
ziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesine 2 tane akülü araba hediye edildi.

Öncelikle çocukların ihtiyaçlarını tespit 
edip sonrasında bu ihtiyaçları karşılaya-
bilmek için ellerinden gelen (maddi-ma-
nevi) yardımı yaptıklarını söyleyen HKÜ 
öğrencileri; “Çocuk hastaların ameliyat-
haneye girerken heyecan ve korku yaşa-
mamaları için Tıp Fakültesi Hastanesine 
2 tane akülü araba hediye ettik” dedi.

Öğrencilikleri süresince 
“Toplumsal Duyarlılık Projesi” 
kapsamında birçok sosyal 
yardım programına dahil olan 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ) öğrencileri, bunlara 
bir yenisini daha ekledi ve 
Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde yatan 
hasta çocukların, ameliyathane 
sürecinin keyifli hale getirilmesi, 
moral ve motivasyonlarının 
arttırılması için görev aldı.  

HASTA ÇOCUKLARA
ANLAMLI DESTEK

HABER

Ç evre mühendisliği konularının yanı sıra ener-
ji – çevre ilişkilerini, çevrenin sağlık, ekono-
mik ve sosyal boyutlarıyla kapsamlı olarak 

incelendiği programın öğrenci kayıtlarının başladı-
ğı, yetkililer tarafından açıklandı.

HKÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan; Enerji ve 
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programının temel 
amacı, sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kap-
samında öğrencileri tam donanımlı olarak sektöre 
hazırlamak olduğu belirtildi. HKÜ Fen Bilimleri 
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu prog-
ramla ilgili: “Enerji üretimiyle beraber ortaya çıkan 
birçok çevresel soruna, objektif bir bakış açısıyla 
çeşitli çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştire-
bilmek en büyük hedefimiz. Ayrıca enerji üretimi, 
kullanımı esnasında ortaya çıkan su, toprak ve hava 
kirliliği konularını araştırmak, çeşitli konularda kul-
lanılabilirliği artırmak programın bir diğer amacı 
arasında yer almaktadır” dedi.

Karpuzcu: “Mühendislik ve bölüm ile ilgili alanlar-
da lisans eğitimini tamamlayan bireylere, sürdürü-
lebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli 
bilgileri kazandırmak, çevrenin sorunlarına akılcı 
yöntemlerle çözümler bulmak ve yenilikçi fikirler 
oluşturmak bölüm çerçevesi içerisinde bizler için 
son derece önemlidir. Özellikle ülkemizdeki yenile-
nebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek için 
çeşitli teknolojilerle ilgili bilgi birikimi oluşturmak 
ve ilgili konularda araştırma-geliştirme çalışmaları-
nın yapılması için projeler üretmek ve sanayi - üni-
versite işbirliğini geliştirerek yenilenebilir enerji 
ve geri dönüşüm teknolojileri konularında yapılan 
eğitim ve araştırma faaliyetlerini arttırmak, bu bö-
lümde üzerinde durduğumuz önemli
konulardandır.” dedi

Lisansüstü programının başvurularının 21 Ağusto-
sa kadar devam edeceği belirtilirken, toplamda 10 
tezli - 10 tezsiz olarak öğrenci alımının yapılacağı 
açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların üni-
versitenin internet sitesinden online olarak yapabi-
leceği ve merak ettikleri detaylara
ulaşabileceği bildirildi.

Lisans ve ön lisans 
programlarını her geçen yıl 

arttıran Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi lisansüstü 

programlar içinde önemli 
çalışmalar yaparak, 

lisansüstü program sayısını 
da arttırmaya devam ediyor. 

Bu bağlamda günümüzün 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
üniversite – sanayi işbirliği 

konseptine göre planlanan; 
“Çevre Bilimleri ve Enerji 

Yönetimi” lisansüstü programı 
HKÜ’de açıldı.

ÇEVREYE DUYARLI
UZMANLAR YETİŞECEK

HABER
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İmza protokolü Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlık makamında gerçekleşirken, 
protokolü Gaziantep Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Gaziantep Otizm 
Vakfı Kurucusu Gülçin İkizceli imzaladı. 
Ayrıca Eğitim çalışmalarına destek vermek 
için HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şener Büyüköztürk, HKÜ Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Latife Özaydın ve HKÜ Rektör 

Yrd. Prof. Dr. Yaşar Büyüköztürk imza pro-
tokolüne katıldı.

Eğitim çalışmalarını yürütecek olan Latife 
Özaydın, özel eğitime ihtiyacı olan çocuk-
ları/bireyleri; çeşitli nedenlerle bireysel ve 
gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri 
açısından akranlarından beklenilen dü-
zeyden anlamlı farklılık gösteren kişiler 
olarak açıkladı. Ayrıca Özaydın: “Özel ge-

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
ve Gaziantep Otizm Vakfı arasında, özel eğitime ihtiyacı olan 
çocuklar/bireyler için çalışmaların ortak olarak yapılacağı, 
Gaziantep Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
kurulmasını kapsayacak eğitim protokolü imzalandı.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN 
ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ KURULDU

reksinimleri olan çocukların sosyal etkile-
şim, dil ve konuşma, bilişsel, duygusal ve 
davranışsal gelişim alanları gibi akademik 
ve toplumsal becerilerinde de özel eği-
tim desteğine ihtiyaçları olduğu biliniyor. 
Özel gereksinimler içinde yer alan otizm, 
günümüzde rastlanan en yaygın nörolo-
jik bozukluktur ve “Hastalıkları Kontrol 
Etme ve Önleme Merkezi” (Centers for 
Disease Control Prevention)’nin verile-
rine göre 2006 yılında her 150 çocuktan 
1’inde otizm görülürken, 2012 yılında her 
88 çocuktan 1’inde otizm görülmeye baş-
ladı. 2014 yılında verilen son bilgiye göre 
de, her 68 çocuktan 1’inde otizm görülü-
yor. Otizm ile mücadelenin bugün için en 
etkili yolu, erken tanı ile birlikte eğitim ol-
duğu unutulmamalıdır” dedi.  

İmzalanan protokolün amacını açıklayan 
ve yapılacak olan eğitim çalışmalarını 
anlatan Özaydın, şu ifadeleri belirtti: “Ge-
lişimsel gerilikleri, yetersizlikleri  olan 
çocuklara ve ailelerine eğitsel değerlen-
dirilmeler doğrultusunda gelişimsel, eği-
timsel (akademik), toplumsal ve bağımsız 
yaşam becerilerini kazandırmak ilk ama-
cımızdır. Eğitim ortamları ile yaşadıkları 
topluma tam katılımlarına destek sun-
mayı amaçlayan disiplinler arası araştır-
malara ve etkinliklere ortam sağlayarak 
elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından 
etkin biçimde kullanılmasını sağlamak 
ise bir diğer amacımızdır. Erken tanısı ko-
nulan çocukların, özel eğitim ile topluma 
kazandırılmasına öncülük edilmesi ve 
Gaziantep’te yaygınlaştırılması amacıyla 
otizm ve gelişimsel gerilikler konusunda 
farkındalık yaratmak, ailelerin artan ihti-
yaçlarını ve çeşitlenen taleplerini karşıla-
mak üzere çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

İmzalan protokol; Gaziantep Özel Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi kurul-
masını ve yürütülmesini kapsayacak. 
Merkezde, gelişimsel gerilik veya geli-
şimsel yetersizlik tanısı konan çocukların 
gelişimsel olarak mümkün olduğunca ak-
ranları düzeyine ulaşmalarını sağlamak 
amacıyla özel eğitim uzmanları tarafın-
dan bireysel veya küçük grup eğitimleri 
ile gelişimsel ve davranışsal erken eğitim 
desteği sağlanacak.

“Her gün, daima öğleden sonra oraya 
gidiyor, koridorlardaki resimlere 

bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir 
sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen 

adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor, 
rastgele gözüme çarpmış gibi önünde 

durduğum “Kürk Mantolu Madonna”yı 
seyre dalıyor, ta kapılar

kapanıncaya kadar
orada bekliyordum.”

Kimi tutkular rehberimiz olur 
yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. 
Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve 

hiç pişman olmayacağımızı biliriz. 
Yapıtlarında insanların görünmeyen 

yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, 
bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini 

çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın 
uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına (?)

dair, yanıtlanması
zor sorular soruyor.

Sabahattin ALİ
KÜRK MANTOLU

MADONNA 



HKÜLTÜR  |  42  43   |   www. hku.edu.tr

YILDA 2.000 MEGAWATT SAAT
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLECEK
Tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar sürmekte. 
Çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan birisi de güneş ışığını kullanarak 
elektrik enerjisi üreten fotovoltaik sistemler. Bu bağlamda Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, Türkiye’de yenilenebilir enerji üreten üniversite olarak 
başarısını devam ettiriyor.

Y ılda yaklaşık 2.000 MWh (megawatt saat) 
elektrik enerjisi üretilecek ve HKÜ’nün 
elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını 

karşılayacak olan “1 MW Güneş Enerji Santrali”-
nin (GES) açılışı törenle yapıldı.
Santral sahasında düzenlenen açılış töreni; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rulu Başkanı Mustafa Yılmaz, HKÜ Mütevelli 
Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli 
Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rek-
törü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve beraberindeki he-
yetin katılımı ile gerçekleştirildi.
Güneş Enerji Santrali Sayesinde 1000 Tonun 
Üzerinde CO2 Salımı Engellenecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tamer Yılmaz; üniversitenin Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu bina çatısında ve HKÜ arazisinde 

kurulu olan 1MW gücünde ve fotovoltaik tekno-
lojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunduğu-
nu ve santralin ürettiği enerjinin öncelikle öz 
tüketimde kullanıldığını belirtti.

Güneş panelleriyle elektrik üreten bölgedeki ilk 
üniversite olduklarını vurgulayan Rektör Yıl-
maz, “Yenilenebilir enerjiyi kullanarak doğaya 
zarar vermeden, gelecek nesillere daha iyi bir 
dünya nasıl bırakabiliriz düşüncesiyle hareket 
ediyoruz. Bir yılda 1.000 ton CO2 salımını en-
gellemiş olacağız. Bu da 45.000 ağacın absorbe 
edebileceği CO2 miktarına eşittir. Santralin du-
rumu ve üretim değerleri internet üzerinden 
anlık takip edilebilmekte ve her ay KALİTTO 
(Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofi-
si) tarafından rapor edilmektedir. Akıllı, yeşil ve 
sıfır emisyonlu üniversite hedeflerimizle çalış-
malarımıza devam edeceğiz” dedi.
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Y enilikçi iş fikirlerinin hayat geçmesine destek verecek olan “HKÜ 
Girişimcilik Akademisi” eğitimleri Arş. Gör. Mehmet Örfi Sönmez’in 
koordinatörlüğünde tamamlandı. “TÜBİTAK 1601 Üniversiteler-

de Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi” destek 
programı kapsamında düzenlenen “HKÜ Girişimcilik Akademisi” yenilik-
çilik algısını arttırırken, başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata 
geçmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Eğitimleri yakından takip ederek girişimcilik akademisine son derece 
önem veren ve sık sık eğitimlere katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yıl-
maz, girişimciliğin önemini öğrencilerine devamlı vurgulayarak, öğrenci-
lere proaktif (vuku bulacak herhangi bir şeye önceden hazırlıklı, tedbirli) 
ve yenilikçi olmalarını tavsiye etti.

Ülkemizde az sayıda üniversitenin TÜBİTAK tarafından desteklendiği 
program kapsamında düzenlenen “HKÜ Girişimcilik Akademisi” kapsa-
mında; girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, özendirilmesi ve katma de-
ğeri yüksek fikirlerin erken dönemlerde hayata geçmesinin
hedeflendiği bildirildi. 

Uygulama ağırlıklı eğitimlerin verildiği “HKÜ Girişimcilik Akademisi” sü-
resince; girişimciliğin temelleri, iş modellemesi, tecrübe paylaşımı, etkili 
sunum, iş planı hazırlama, yaratıcı düşünme ve fikir üretimi konularında 
eğitimler verilerek tamamlandı. “HKÜ Girişimcilik Akademisi” programına 
katılarak eğitim gören katılımcıların, yenilikçi fikirleri “HKÜ Kuluçka Mer-
kezi”nde hayat bulması için destekleneceği açıklandı.

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi 
“TÜBİTAK 1601 
Üniversitelerde 
Girişimcilik 
Sertifika Programı 
Oluşturulması 
ve Yürütülmesi” 
kapsamında 
“HKÜ Girişimcilik 
Akademisi” 
eğitimleri düzenledi.

YENİLİKÇİ İŞ FİKİRLERİ
GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİNDE
BÜYÜYOR

HABER

Fatma ÖZCAN  |  Desen Çalışması  |  Görsel İletişim Tasarımı

ÖĞRENCİ ÇALIŞMASI

İzel ARGÜL   |  Desen Çalışması  |   Görsel İletişim Tasarımı
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“Ö ğrenmeyi öğrenirsen yaşam boyu öğre-
nirsin” sloganı ile başlatılan seminerler 
HKÜ mensubu lisans, yüksek lisans, dok-

tora öğrencileri ve akademisyenlere yönelik düzen-
lendiği belirtildi.
 
HKÜ Kütüphane Müdürü Mustafa Cesur proje-
nin amacını: “Bilindiği üzere öğrenmeyi öğrenme 
ve bilgi okur yazarlığı yaşamış olduğumuz bilgi 
çağında başarının ve yaşam boyu öğrenmenin 
anahtarıdır. Ayrıca, günümüzde inovasyonun, 
değişimin sürekliliği ve hızı, eğitim kurumların-
da kazandırılan bilgi ve becerilerin zaman içinde 
yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu hızlı 
değişimle başa çıkabilmenin en iyi yolu ise öğ-
renmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenen, bilgi 
okuryazarı bireyler yetiştirmekle mümkündür” 
diye açıkladı.
Seminerlerde; bilgi okuryazarlığı, akademik 
bilgiye erişim, e-veritabanlarını etkin kullan-
ma, etkili sunum hazırlama teknikleri, öğrenim 
teknolojilerini etkin kullanma, video hazırlama 
programları ile öğretim materyalleri oluşturma, 
intihal tespitinde yeni teknoloji kullanımı, kişisel 
blog ve web sitesi ile öğretim materyallerini web 
üzerinden yayınlama, Google servislerini etkin 
kullanma, web 2.0 ve web 3.0 uygulamalarının 
eğitim-öğretimde kullanımı, akademik sosyal ağ-
lar ve kullanımı, on-line ofis programları ve etkin 
kullanımı, sosyal medya araçlarının eğitim-öğre-
timde kullanımı, açık ders materyalleri ile yaşam 
boyu eğitim başlıklı konularda devamlı ve dü-
zenli olarak eğitimler düzenleneceği ve eğitimle-
rin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Mütercim Asım Kütüphanesi 
Müdürlüğü  “HKÜtüphaneAkademi” 
projesi kapsamında “Bilgi 
Okuryazarlığı” eğitim
seminerleri başlattı. 

HKÜ’DE BİLGİ
OKURYAZARLIĞI
EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

BİLGİ
OKURYAZARLIĞINA
TALEP ARTIYOR

HKÜ’de kısa bir zaman önce lisans, yüksek 
lisans, doktora öğrencileri ve akademisyen-
le yönelik başlatılan “Bilgi Okuryazarlığı” 

eğitimlerinde bilgi ve öğretim teknolojilerini daha 
etkin kullanmanın yolları anlatılmaktadır.  Kütüp-
hane Müdürü Mustafa Cesur tarafından verilen 
eğitimlere üniversite dışından da eğitim talepleri 
gelmeye başladı. Son olarak Gaziantep Şahinbey 
Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
tarafından gelen talep üzerine belediye meclis sa-
lonunda “Prezi ile etkili sunum hazırlama eğitimi 
semineri” düzenlendi. Belediye mensubu yönetici 
ve personellerin katıldığı eğitimde etkili bir sunum 
nasıl hazırlanır, sunum hazırlama aşamaları, etkili 
bir sunum içerisindeki bölümler ile prezi ile çevri-
miçi sunum hazırlama gibi konular hakkında bilgi-
ler verdi.

Prezi Nedir ve Etkili Sunum Nasıl Yapılır?

Prezi konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunan 
Mustafa Cesur: “Prezi, çevrimiçi olarak hizmet 
veren, sunumlarınıza resim, ses, video vb. uygu-
lamaları ile görsel içerik ve zenginlik kazandıran 
alternatif bir sunum programıdır. Prezi ile tüm su-
numlarınızı çevrimiçi ortamda saklayabilir, istediği-
niz zaman üzerinde değişiklikler yapabilir, internet 
ortamının olduğu her yerde erişebilir ve  bütün su-
numlarınızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz” diyerek 
prezinin günümüz şartlarında kullanımının önemi 
üzerinde durdu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Mütercim Asım Kütüphanesi 
Müdürlüğü tarafından başlatılan 
“HKÜtüphane Akademi” projesi 
kapsamındaki ‘Bilgi Okuryazarlığı’ 
eğitim seminerleri büyümeye
devam ediyor.

KALİTTO (Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından ger-
çekleştirilen TÜBİTAK proje yazma atölyesiyle, üniversite 
bünyesinde hazırlanan bilimsel projelerin artmasına katkı 

sağlanacağı belirtildi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Yeni 
nesil üniversite kavramının ön plana çıktığı günümüzde öğretim 
üyelerinin ders verme ve yayın yapma görevlerine ek olarak proje 
üretme ve uygulamaları gerekmektedir. Pozitif bilimler dışındaki 
alanlarda proje uygulanamayacağı şeklindeki düşünce yanlış bir 
kanaattir. Mühendislikte olduğu gibi sosyal bilimlerde de çok fazla 
proje üretilmesi ve bu sayede bilimsel, toplumsal ve kişisel kaza-
nımlar elde edilmesi mümkündür. Sosyal bilimlerin her alanında 
disiplinlerarası çalışmalar yapılması halinde projeler gerçekleştiri-
lebilmektedir” dedi.

HKÜ tarafından, TÜBİTAK ve AB hibeleri başta olmak üzere ulusal 
ve uluslararası fonların bölgeye çekilmesi, üniversitenin Ar-Ge alt-
yapısının geliştirilmesi amacıyla çok farklı projeler uygulandığını 
dile getiren Rektör Yılmaz, proje sayısının artırılması amacıyla pro-
je yazma atölyesinin organize edildiğini vurguladı. Ayrıca Yılmaz: 
Üniversitemiz öğretim üyelerine TÜBİTAK proje programlarına 
yönelik proje yazımı ve yönetimi konularında eğitimler verildi. Ku-
ramsal ve uygulamaya dönük olarak, konularında proje deneyimi 
sahibi uzman eğitmenler tarafından sunulan dersler, katılımcıların 
proje yönetiminden bütçelemeye, değerlendirme ölçütlerinden 
ekip oluşturmaya kadar tüm aşamalarda yetkinliğini artırmayı he-
deflemekte. Eğitimin Gaziantep ve çevresinde gelişmekte olan üni-
versitelerin kurumsal kapasitelerinin (AR-GE) geliştirilmesine de 
katkı sağlayacak niteliktedir” dedi.

Üniversite bünyesinde Ar-Ge projeleri 
geliştirilmesini hedefleyen Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi bu amaçla öğretim üyelerine yönelik 
olarak “TÜBİTAK Proje Yazma Atölyesi” düzenledi.

TÜBİTAK PROJE
YAZMA ATÖLYESİ

Franz Kafka’nın 1915’te 
yayımlanan Dönüşüm adlı 

öyküsü, yazarın, anlatım 
sanatının doruğuna ulaştığı 
bir eseridir. Küçük burjuva 

çevrelerindeki yozlaşmış 
aile ilişkilerini en ince 

ayrıntılarına kadar irdeleyen 
bu uzun öykü, aynı zamanda 

toplumun dayattığı, işlevini 
çoktan yitirmiş kalıplara 

bilinç düzeyinde başkaldıran 
bireyin tragedyasını çarpıcı bir 

biçimde dile getirir. 

Franz KAFKA
DÖNÜŞÜM
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S erkan Aracı, Uluslararası SCI/SCI-E indeks-
li olan önemli dergilerde hakemlik görevi 
yaparak, 300’den fazla makaleye hakem-

lik yaptı. Bunların yanında çalıştığı alanları 
içeren “Applied Mathematics and Computation 
(SCI-E), Journal of Number Theory (SCI\SCI-E), 
Advances in DifferenceEquations (SCI-E), Jour-
nal of Inequalitesand Applications (SCI-E), 
TaiwaneseJournal of Mathematics (SCI)” isim-
li birbirinden önemli birçok dergide aktif ha-
kemlik yapan Aracı, 75 yıldır veri tabanı olan 
ve milyonlarca dergiyi tarayan “Mathematical 
Reviews” gibi önemli bir dergide hakem olarak 
görev aldı.

“2009 Yılı ile Birlikte Akademik 
Çalışmalarıma Bir Hafta bile Ara Vermedim” 

Akademik çalışmalara olan ilgimden dolayı, 
üniversitenin yaz tatilinde memleketim Ha-
tay’a gidemiyorum, ikamet ettiğim yerde sü-
rekli makale araştırıyor ve okuyorum, 2009 yılı 
ile birlikte akademik çalışmalarıma bir hafta 
bile ara vermedim diyen Serkan Aracı, kendisi-
ni şu ifadelerle anlattı: 

“Ülkemiz Matematiğinin Gelişimine 
Önemli Ölçülerde Katkıda Bulunmak için 
Çalışıyorum”

“Son zamanlarda matematiğin özel fonksiyon-
lar teorisi hızlıca gelişmekte ve bu konu üzeri-

ne çalışan bazı bilim insanları araştırma grupla-
rı kurmaktadır. Özel fonksiyonlar matematiksel 
analiz, fonksiyonel analiz, quantum analiz, p-a-
dik analiz, fizik ve diğer alanlarda önemli role 
sahip fonksiyonlardır. Bu konuda ülkemiz ma-
tematiğinin gelişimine önemli ölçülerde katkı-
da bulunmak için çalışıyorum. 

Son zamanlarda, pek çok bilim insanı ile ortak 
çalışmalar yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışma-
lardan elde ettiğimiz sonuçları dünyanın say-
gın dergilerinde; Ramanujan Journal, Journal 
of Number Theory, Applied Mathematics and 
Computation, Ukrainian Mathematical Journal 
gibi dergiler yayınlatmayı başardık. Bu yıl 100’ü 
aşkın makalelere hakemlik yaptım. Aktif olarak 
da 10’nun üzeri dergide editörlük yapıyorum.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, Kanada, 
Amerika, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, 
Mısır ve Kuveyt gibi pek çok ülkenin bilim in-
sanları ile yakından çalışmalar yürütüyorum. 
İngiliz matematikçi G. H. Hardy’nin dediği gibi, 
‘-Matematikçinin işlevi bir şeyler ortaya koy-
mak, yeni teoremler ispatlamak, matematik 
bilimine katkıda bulunmaktır; kendisinin ya da 
diğer matematikçilerin neler yapmış olduğunu 
anlatmak değil’ sözünü hayat biçimim haline 
getirerek, devamlı olarak çalışmalarıma yoğun-
laşıyorum” dedi.

6 yıl üst üste aldığı TÜBİTAK Teşvik 
Ödülleriyle beraber dünyanın saygın 

bilim dergilerinde; makaleleri 
yayımlanan, editörlük ve hakemlik 

yapan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi 
Serkan Aracı genç bir bilim insanı 

olarak, dünya çapında önemli 
bilim insanlarıyla ortak çalışmalar 

yürütüp, ülkemizi bilimsel çalışmalar 
yönünden önemli yerlere taşıyor.

GENÇ BİLİM İNSANI DÜNYA ÇAPINDA 
BAŞARILARA İMZA ATIYOR
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EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MESLEK YÜKSEKOKULU

473 öğrencİ
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238 öğrencİ
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 5748
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3205 Erkek

250 Erkek

119 Erkek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, her geçen yıl doluluk oranını artırıyor. Son olarak 2015’te 1130 kontenjanının 1113’ini doldurarak 
%98 doluluk oranına ulaşan HKÜ, 2015‐2016 eğitim‐öğretim yılında ilk 10.000’de 12 öğrenci tarafından tercih edilmiştir. 

İlk 1000’de 3 kişi, ilk 5000’de 7 kişi HKÜ’yü tercih etmiştir.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Y E N İ L İ K Ç İ • G İ R İ Ş İ M C İ • P R O A K T İ F

1003 öğrencİ

109 öğrencİ

Öğr. Gör. Serkan Aracı
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

“Özel Fonksiyonlar Teorisi” alanında genç yaşta dünyada saygın bir konuma sahip.

Alanında 100 den fazla bilimsel yayın ve uluslararası 13 dergide aktif  editor, 30’a yakın 
dergide aktif hakemlik tecrübesine sahip. 2011 yılından bu yana her yıl yayın 
teşvik ödülleri. 

Temel ilgi alanları: Özel Fonksiyonlar Teorisi, Quantum Analiz, 
Analitik sayılar teorisi, p-adik analiz.
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HKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
öğrencilerinden Efgan Uğur, Nihat 
Yılmaz Şimşek, Mücahid Kaya ve 

Mehmet Kiraz  bilgisayar görü tabanlı akıllı 
sandalye projesiyle binlerce engelli insanın 
hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. HKÜ 
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Abdulhafez Abdulhafez ve 
sanayi ortağı A2tech Bilişimden HKÜ 
Araştırma Görevlisi Ali Acıoğlu’nun desteğiyle  
gerçekleşen proje, birçok yeniliği beraberinde 
getirmesiyle birlikte, engelli vatandaşlara umut 
olması bekleniyor.
   
Cihazın tasarımını yapan HKÜ Mühendislik 
Öğrencilerinden Efkan Uğur: “Günümüzde 
görüntü işleme uygulamaları, özellikle 
dijital teknolojilerin hızlı gelişimi ile hemen 
hemen her sektörde uygulanmakta ve bu 
uygulamaların kullanım alanları giderek 
artmaktadır.  Özellikle gelişen görüntü işleme 
teknolojisiyle beraber yeni birçok cihaz üretildi 
ve birçok cihazda güncellenerek daha iyi 
hale getirildi. Görüntü işleme teknolojisi ile 
geliştirilen tekerlekli sandalyeler ise engelli 
kişilere daha kolay ulaşım imkanı sağlıyor. 
Yapılan birçok sandalyenin aksine bu projedeki 
akıllı sandalye daha etkili yöntemlerle 
doğuştan, kaza veya rahatsızlık sonucu 
reflekslerini kullanamayan engelli 
insanlar için tasarlanmakla birlikte, 
her engelli insan için de uygun ve 
güvenliklerini artırıcı bir 
proje oldu” dedi.

Projede manuel olarak çalışan bir elektrikli 
sandalye ele alınıp, bir kamera ve bir işlemci 
ile akıllı sandalye haline getirildiğini söyleyen 
Ali Acıoğlu: “Tasarımda akıllı sandalye 
hareket ederken görüntü işleme teknolojisini 
kullanarak, kameradan alınan görüntü 
“Raspberry Pi” adlı işlemcide işlenip motor 
kontrolü için mikro kontrole gönderilmektedir. 
Bu sayede sandalye varış noktasına sürücü 
müdahalesi bulunmadan otonom (uzaktan 
kumandalı olmayan, kendi iradesiyle hareket 
edebilir) bir şekilde gidebilmektedir” dedi.
 
Proje TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Bitirme 
Projesi desteği ile gerçekleşti.  TÜBİTAK’tan  
alınan bu destekle öğrencilerin, hem 
motivasyon hem de kendilerini daha iyi olanı 
yapmaya teşvik etmesinin sağlandığı belirtildi  
Ayrıca projede uygulanan görüntü işleme 
teknolojisi ve bu teknolojide edinilecek bilgi 
birikimi bu tekniğin farklı alanlarda büyük 
işlere imza atılmasını sağlayacağı açıklandı. 
Yaptığı projelerle ileride adından sıkça 
bahsettirmeyi planlayan A2Tech Bilişim ile 
bu projenin ticarileştirilmesi amaçlanıyor. 
Projenin akıllı sandalyeler üzerinde yeni bir 
dönem başlatması ve görüntü işleme teknolojisi 

hakkında çalışmalar yapılması, bu 
projenin en önemli getirisi olacağı 

söyleniyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri bilgisayar 
görüş tabanlı akıllı sandalye projesi geliştirerek, binlerce engelli insanın 
hayatını kolaylaştıracak tasarım üretti.

ENGELLERİ AŞAN TASARIM

İşte Hayat Budur!

Senenin birliği olarak tavla bir tanedir. 4 köşesi 4 
mevsimi, tavlanın içindeki karşılıklı 6’şar hane 12 

ayı, pulların toplamı ayın 30 gününü,
siyah beyaz pullar gece ve gündüzü, karşılıklı 

12’şer hane günün 24 saatini simgeler... 

Eski zamanlarda Hint İmparatoru, satranç 
oyununu Pers imparatoruna, yanında bir mektup 

ile hediye olarak göndermiştir. Mektubunda 
oyunla ilgili hiç bir açıklama yapmazken şöyle bir 

mesaj yazmıştır.

Pers imparatoruna: 

Kim daha çok düşünüyor,
Kim daha iyi biliyor,

Kim daha ileriyi görüyorsa
O kazanır.

İşte hayat budur...

Pers imparatoru dönemin en alim veziri olan 
Buzur Mehir ile bu mesaji paylaşarak, ondan 

oyunu çözmesi ve kendisinin de karşılık olarak 
Hint imparatoruna hediye edilmek üzere başka bir 

oyun icat etmesini ister. 

Vezir haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen 
satrançın her taş hareketini ve oyunu çözer daha 

sonra da on günde tavlayı icad eder ve
imparatora sunar.

Hint imparatoruna tavla oyunuyla birlikte 
gönderilmek üzere şöyle bir mesaj hazırlanır. 

Hint imparatoruna: 

Evet,
Kim daha çok düşünüyor,

Kim daha iyi biliyor,
Kim daha ileriyi gorüyorsa

O kazanır.
Ama biraz da şanstır. 

İşte hayat budur...
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HKÜ MÜHENDİSLERİ
İNSANSIZ HAVA
ARAÇLARI ÜRETTİ

TÜBİTAK İHA yarışları için büyük bir emek ve özveri ile çalışarak 
tasarladıkları İHA’larının ilk uçuş denemesinde başarı elde eden 
HKÜ Mühendisleri, yarışlara kadar İHA’larını tam olarak hazır hale 

getirip, yarışmayı kazanmak istediklerini ifade ettiler. Daha öncede HKÜ 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdul Hafez ABDUL HAFEZ ile ekibinin, yo-
ğun çalışmalarının sonucu hazırlayarak başvurusunu yaptıkları; “İnsan-
sız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine 
Yönelik Araştırmalar”da ikinci aşamaya geçmeyi başaran HKÜ bu defa da 
İHA yarışlarına hazırlanıyor.

Projenin akademik çalışmaları; HKÜ Mühendislik Fakültesi Araştırma 
Görevlileri Ali Emre Öztürk ve Ali Acıoğlu tarafından yürütülüyor. Öz-
türk ve Acıoğlu mühendislik öğrencileriyle beraber tasarlayarak uçur-
dukları, İHA’larının zorlu şartlarda yüksek irtifa kazanarak uçabilecek 
şekilde tasarladıklarını ifade ettiler. 

HKÜ, yapılacak olan yarışmada sabit kanatlı ve döner kanatlı olmak 
üzere iki farklı İHA kategorisinde yarışmaya katılacak. Ayrıca Öztürk; 
HKÜ’de birçok teknolojik çalışmaların yapıldığını, kendi öğrencileriyle 
beraber ürettikleri İHA’larının da teknolojik çalışmalara katkı sağladığını 
ve öğrencilerin gelişimi için son derece önemli bir proje olduğunu ifade 
etti. Acıoğlu ise; 4 aydır çalışmalarını sürdürdükleri İHA’larının henüz 
istedikleri kadar yüksek menzile ulaşmadığını, kısa bir süre içerisinde 
çalışmalarını tamamlayarak istedikleri mevzilere getireceklerini ve pro-
jenin diğer etaplarında İHA’larını çok daha geliştirerek, dünya çapında 
sıralamalara girecek kadar başarılı hale getirmek istediklerini söyledi.

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi 
TÜBİTAK 
destekli, 
TÜBİTAK insansız 
hava araçları 
(İHA) yarışları 
için mühendislik 
fakültesi öğretim 
elamanları ve 
mühendislik 
fakültesi 
öğrencileriyle 
birlikte 
tasarladıkları, 
insansız hava 
araçlarının 
ilk uçuş 
denemelerinde 
büyük bir başarı 
elde etti.
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Ö ğrencilerin iş hayatında güncel uygula-
malar ışığında, donanımlı biçimde yetiş-
meleri ve mezun olmalarının ardından iş 

bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla hayata 
geçirilen ve “CO-OP (Cooperative Education)” 
sistemi olarak isimlendirilen uygulamayla, öğ-
renciler üniversite eğitimlerince aldıkları teo-
rik bilgileri, sanayi ve iş dünyasında pratiğe dö-
nüştürme imkanına sahip oluyor. Mühendislik 
fakültesinin tüm bölümlerinin yanısıra iktisat 
ve işletme bölümlerinde uygulanan CO-OP sis-
temiyle, öğrenciler iş hayatına tam donanımlı 
olarak hazırlanıyor. 

CO-OP sistemi uygulanan öğrenciler, dersleri-
ni 7 dönemde (3,5 yılı) bitirdikten sonra, kalan 
son dönemi sanayi işletmeleri ve iş dünyası-
nın çeşitli yerlerinde tamamlıyor. Bu sayede 
üniversitede teorik dersleri aldıktan sonra reel 
sektörde pratik uygulamalar yapabilme ve iş 
dünyası ile entegre olabilme imkanı bulan öğ-
rencilerin başarıları, firma yetkilileri ile üniver-
site öğretim elemanları
tarafından değerlendiriliyor.

CO-OP sistemi ile beraber HKÜ’de “Mentörlük 
(Rehber)” uygulaması da hayata geçirildi. Mü-
hendislik fakültesinin tüm bölümlerinde ve 
iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesinin 
işletme ve iktisat bölümlerinde her öğrenci-
ye üst sınıflardan, akademik kadrodan ve iş 
dünyasından bir mentör atanıyor. Böylece öğ-
renciler tüm sorunlarının çözümünde, kariyer 
planlamasında ve iş dünyasına adaptasyonda 
uzmanlardan yardım alabiliyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
öğrencilerine, teorik olarak 
öğrendikleri bilgileri sanayi ve 
iş dünyasının çeşitli yerlerinde 
uygulama fırsatı sunarak, 
üniversiteden mezun olmalarının 
ardından, iş dünyasına adapte olma 
ve iş hayatına hazır hale gelme 
imkanı sağlıyor.

ÖĞRENCİLERE TEORİK
BİLGİLERİNİ SAHADA
UYGULAMA FIRSATI
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H asan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisi Merve Durdu; 100 met-
re serbest, 100 metre kurbağalama, 100 metre sırt üstü ve 
200 metre karışık kategorilerinde yarıştı. Şampiyonada Mer-

ve Durdu, 200 metre karışık ve 100 metre sırt üstü kategorilerinde 
birinci olarak “Altın” madalya kazandı. Ayrıca, 100 metre kurbağlama 
ve 100 metre serbest kategorilerinde ise 3. Olarak “Bronz” madalya 
kazanarak HKÜ’yü gururlandırdı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Merve Durdu; “Ben küçük yaşta yüzmeye 
başladım. Ailem en büyük destekçim oldu. Haftanın 3 günü sürekli 
antrenman yapıyorum ve yüzmeye verdiğim çalışmaların sonuçları-
nı almaya devam ediyorum. Başarılarımın artarak devam edeceğine 
inanıyorum. Yüzme dalında ilerleyerek Antrenör olmayı istiyorum. 
B a n a  d e s te k  o l a n  H K Ü  yö n e t i c i l e r i n e  ve  a i l e m e  te ş e k k ü r
ediyorum” dedi. 

Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası 
Sakarya Olimpik Yüzme Havuzunda 
gerçekleştirilen müsabakalarda Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Merve Durdu 
katıldığı yarışmalarda 4 farklı dalda madalya aldı.

YÜZMEDE HKÜ BAŞARISI 
DEVAM EDİYOR‘Tutunamayanlar’, Türk 

edebiyatının en önemli 
eserlerinden biridir. Berna 

Moran, Oğuz Atay’ın bu ilk 
romanını “hem söyledikleri 

hem de söyleyiş biçimiyle bir 
başkaldırı” olarak niteler. 

Moran’a göre “Oğuz Atay’ın 
mizah gücü ve duyarlılığı ve 
kullandığı teknik incelikler, 

Tutunamayanlar’ı büyük 
bir yeteneğin ürünü yapmış, 

eserdeki bu yetkinlik Türk 
romanını çağdaş roman 
anlayışıyla aynı hizaya 
getirmiş ve ona çok şey 

kazandırmıştır.” Küçük 
burjuva dünyasını ve 

değerlerini zekice alaya alan 
Atay, “saldırısı tutunanların 

anlamayacağı, rededeceği 
türden bir romanla yapar.”

Oğuz ATAY
TUTUNAMAYANLAR

HKÜ Yeni Amfi 2’de Yüksek Takdir Öğren-
cileri ile buluşan Rektör Yılmaz, prog-
rama katılan her öğrenciye ayrı ayrı söz 

vererek görüş ve önerilerini dinledi. 

“Her Kurumun ve Her İnsanın Bir Vizyonu 
Olmalı”

Tüm bölümler, akademisyenler ve idari perso-
nel ile üç yıldır toplantılar düzenleyerek mev-
cut durum analizi yaparak yol haritası çizen 
Tamer Yılmaz; “Hepinizi tebrik ediyorum. Ba-
şarılı öğrencilersiniz, ancak akademik başarı 
her zaman yeterli değil. Üniversitede ki per-
formansınız mesleğinizi yaparken başarıya dö-
nüşüyor. Bu yüzden stratejik planınızı yaparak 
vizyonunuzu belirleyin. Bir kurumun, bir üni-
versitenin stratejik planını yapmak istiyorsanız 
mevcut durumu analiz etmeniz gerekir. Her ku-
rumun ve her insanın bir vizyonu ve stratejik 
planlaması olmalıdır. Bu nedenle üniversiteyi 
yönetirken öğrencilerimizin bizi yönlendirme-
si, değerlendirmesi çok önemlidir. Bu bilgiler 
doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” 
diyerek mevcut durum analizinde öğrenci gö-
rüşlerinin önemine vurgu yaptı. 

“Geldiğimiz Nokta, Sizin Başarınızı ve 
Kariyerinizi Etkileyecek”

Öğrencilerin üniversite hakkında güçlü ve za-
yıf buldukları yönler, fırsatlar ve tehditler ile 
ilgili değerlendirmelerini dinleyerek, “SWOT 
Analizi” yapan Yılmaz; “Bize her zaman ulaşa-
bilirsiniz. Söylediklerinizi dikkate alıp süreç 
içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağız. Mezun 
olup gittikten sonra Hasan Kalyoncu Üniversi-
tesi’nin geldiği nokta sizin başarınızı ve kariye-
rinizi etkileyecek. O yüzden bu süreç içerisinde 
olun. Daha iyiye gitmemiz için siz de elinizden 
geleni yapın. Bizim bazen görme şansımız ol-
mayabilir; bu yüzden bizi sürekli bilgilendirin” 
dedi.

Alınan bilgileri kullanacaklarını ve yönetim ra-
porlarında bu görüşlerden faydalanacaklarını 
ifade eden Rektör Yılmaz; “Başarılarınızın de-
vamını diliyorum, iyi ki varsınız” diyerek top-
lantıya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yüksek Takdir 
Öğrencileri ile SWOT Analizi için bir araya geldi.

YÜKSEK TAKDİR ÖĞRENCİLERİ
NE DÜŞÜNÜYOR?
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HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü 3. sınıf 
öğrencileri, Öğretim Görevlisi Selver 

Güler ve Arş. Gör. Mehmet Eren Gökçen’in 
yürüttüğü “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği dersi stajı” kapsamında, 
Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesinde bebeği tedavi 
gören annelere; anne sütünün bebeğe ve 
anneye faydaları, el hijyeni, kişisel bakım, 
emzirme teknikleri, lohusalıkta beslenme, 
yenidoğanda hijyenik bakım ve ek gıdalara 
geçiş eğitimi veriyor.

Güler, 2015 yılında  öğrenciler ile birlikte 
annelere benzer eğitimler verildiğini 
ve özellikle annelerden çok güzel geri 
bildirimler aldık. Bu bağlamda 2016 yılında 
da Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Anne Sütü 
Teşvik Eğitim Hemşiresi Filiz Özbay ile 
birlikte annelerin hangi konularda eğitim 
almak istedikleri belirlendi ve eğitim 
konuları güncellenerek annelere eğitimler 
verildi” dedi.

Eğitime katılan anneler verilen 
eğitimlerden ötürü çok memnun 
olduklarını ifade ederek HKÜ öğrencilerine 
teşekkür ettiler.

Kaliteli ve modern eğitimiyle 
beğenileri üzerine toplayan 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ), herbir bölümüyle 
başarılara imza atıyor. Her 
bölümünde başarılı ve nitelikli 
öğrenciler yetiştiren HKÜ, Sağlık 
Bilimleri Yüksekokulunda 
(SBYO) verdiği eğitimle geleceğe 
güvenle bakan
nesiller yetiştiriyor.

ÖĞRENCİLERİNDEN 
ANNELERE
ANLAMLI EĞİTİM

HKÜ Eğitim Fakültesi; Okul Öncesi 
Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğret-
menliği ve Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bölümü işbirliği ile gerçek-
leştirilmesi planlanan proje, erken çocuk-
luk dönemi eğitimcilerinin mesleki beceri-
lerini artırmayı hedefliyor.  

Proje yürütücüsü HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Şermin Metin; 21. yüzyılda gelişi-
min ve değişimin bireylerin sahip olması 
gereken becerilere yön vereceğini belir-
terek: “Günümüz toplumları, iletişim be-
cerisi gelişmiş, işbirliği yapabilen, yaratı-
cı, yaşam ve kariyer becerileri kazanmış, 
teknolojiyi etkin ve amacına uygun kulla-
nabilen bireylerin yetiştirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Ayrıca özel eğitim gerektiren 
bireylerin, eğitimden yaralanmaları geliş-
miş toplumların bir göstergesi olarak gö-
rülmektedir. 

Bu projenin amacı okul öncesi öğretmen-
lerinin ve sınıf öğretmenlerinin, çocuklara 
kazandırılması gereken 21. yüzyıl yaşam 
becerileri ve özel eğitim gerektiren çocuk-
ların kaynaştırma uygulamalarına yönelik 
becerilerinin geliştirilmesi projenin amaç-
ları arasında bulunuyor. Teorik ve uygula-
malı eğitimin yanında, Kosovalı öğretmen 
ve öğretim üyelerinin katılımı ile öğret-
menlerin eğitim boyunca elde ettikleri bil-
gi ve becerileri üzerine görüş alışverişinin 
yapılacağı bir çalıştay gerçekleştirilecek” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı tarafından 
2016 Kosova yılı programı 
kapsamında, “Erken Çocukluk 
Dönemi Eğitimcilerinin Mesleki 
Niteliklerinin Geliştirilmesi” adlı 
proje başlatıyor.

ERKEN ÇOCUKLUK 
DÖNEMİ EĞİTİMLERİ 
GELİŞTİRİLİYOR

HABER

HKÜ Kariyer Merkezi tarafından  
“Kariyer.net’ten Kariyer Tüyo-
ları” semineri düzenlendi. Ka-

riyer.net etkinlik takım lideri Bahtiyar 
Gençero tarafından gerçekleştirilen 
seminerde öğrenciler iş görüşmesi, iş 
arama ve işe yerleşme süreci gibi ko-
nular hakkında bilgi edinme fırsatı 
buldu. Program sonunda 5 öğrenciye 
hediye verildi.

HKÜ Kariyer Merkezi ve sektörün 
önde gelen firmalarından Kariyer.net 
ortaklığıyla gerçekleştiren etkinlik 
HKÜ Kariyer Merkezi koordinatörü 
Arş. Gör. Ahmet Ayaz’ın açılış konuş-
masıyla başladı.  Kariyer.net etkinlik 
takım lideri Bahtiyar Gençero’nun 
sunumuyla devam eden etkinliğe, öğ-
renciler yoğun ilgi gösterdi. 

“Kariyerinizi 3 Adımda Belirleyin”

Etkili özgeçmiş oluşturma, mülakat 
teknikleri ve etkili özgeçmiş yazma 
hakkında bilgilendirme yapan Gençe-
ro konuşmasında, “Kendi kendinize 
sorular sorun, yapmak istediğiniz işi 
araştırın, staj yaparak kendinizi gö-

rün“ diyerek öğrencilere kendini tanı-
manın iş hayatındaki önemini anlattı.

Özgeçmiş hazırlarken dürüst olmak 
gerektiğinin altını önemle çizen Bah-
tiyar Gençero; “İş görüşmesinin bir 
aday için olumlu sonuçlanması veya 
sonuçlanmaması pek çok etkene bağ-
lıdır. Adayın pozisyona olan uygun-
luğu, iş ile ilgili tecrübesi, insan kay-
nakları uzmanına verdiği cevaplar, bu 
etkenlerin başında gelir. Bunlar kadar 
önemli olan diğer bir unsur ise beden 
dilidir. Beden dili, adayın duyguları ve 
düşünceleri hakkında insan kaynak-
ları uzmanına fikir verir. Bu nedenle 
adayların iş görüşmelerinde beden 
d i l i n i  d o ğ r u  k u l l a n m a l a r ı  b ü y ü k
önem taşır” dedi.

Öğrencilerin katılımıyla soru cevap 
şeklinde devam eden programda 5 öğ-
renciye kariyer planlama ile ilgili he-
diye verildi. Program sonunda Kariyer 
Merkezi Koordinatörü Ahmet Ayaz, 
kariyer merkezinin etkinliklerinin öğ-
rencilerin ihtiyaçlarına yönelik devam 
edeceğini belirtti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi kariyer merkezi öğrencilerine 
kariyer desteği vermeye devam ediyor.

EN İYİ KARİYER
NASIL BELİRLENİR?



HKÜLTÜR  |  58  59   |   www. hku.edu.tr

HABER HABER

HKÜ FTR bölümü, çok sayıda protez 
(eksik olan vücut uzuvlarını taklit 
edecek şekilde yapılmış aygıtlar) ve 

ortez (işlevini kısmen veya tamamen kay-
betmiş uzuvların performansını arttırmak ve 
daha fazla kullanılabilir hale getirmek ama-
cıyla vücuda takılan yardımcı cihazlar) kul-
lanmaya  ihtiyaç duyan hastaların varlığından 
dolayı, bu konuya dikkat çekmek, farkındalık 
yaratmak ve detaylı araştırmalar için bu semi-
neri düzenlediğini belirtti. 

HKÜ FTR bölüm başkanı Prof. Dr. Kezban 
Bayramlar’ın açılış konuşmalarını yaptığı 
toplantıya; Gaziantep Üniversitesi, Dr. Ersin 
Arslan Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, 
farklı hastane ve üniversitelerden çok sayıda 
akademisyen ve doktor, çeşitli özel eğitim ve 
rehabilitasyon kurumlarından  fizyoterapist-
ler, konuyla yakından ilgilenen protez-ortez 
teknikerleri/teknisyenler ve çeşitli üniversite-
lerden öğrenciler katıldı.

HKÜ FTR bölümü, protez-ortez alanındaki 
rehabilitasyon ekibini (hekim, fizyoterapist, 
protez-ortez teknikeri/teknisyeni) bir araya 

getirmek, bilgi paylaşımında bulunmak, tek-
nolojik gelişmelerin Gaziantep’te yaşayan 
hastalara ulaşmasını sağlamak ve protez-or-
tez kullanıcılarına başka bir yere gitmeden 
bulunduğu yerde bu hizmetleri sunma gibi 
çeşitli nedenler seminerin asıl amacı olduğu-
nu açıkladı. 

Toplantıda 3 oturum yer aldı. İlk oturumda; 
protez-ortezlerdeki güncel teknoloji ile birlik-
te bu konuyla ilgili SUT (Devletin sağlık ile il-
gili sosyal politikalarının uygulamasına imkan 
veren, klavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenle-
yen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren 
mevzuatlar) ile ilgili değişiklikler tartışıldı. 
İkinci oturumda; teknolojik protez-ortezler-
de reçetelendirme ve teknolojik protezlerde 
rehabilitasyon konusu ele alındı. Son oturum-
da ise; ortezleme konusu, hekim ve fizyotera-
pist  bakış açısıyla tartışıldı ve ortez teknikeri 
tarafından yapılan dinamik ayak - ayak bileği 
ortezi (Dynamic Ankle Foot Orthosis / DAFO) 
uygulaması katılımcılardan büyük ilgi gördü. 
Seminer teşekkür sertifikaları ve toplu fotoğ-
raf çekimiyle son buldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon (FTR) bölümü tarafından  düzenlenen ‘’Protez 
ve Ortezlerde Güncel Teknoloji’’ konulu seminer  Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından KİTTECH İnovasyon Günleri Ar-
Ge Proje Pazarı kapsamında düzenlenen; “Akıllı Şehir Gaziantep” konulu program 
birbirinden değerli konukların konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi.  

PROTEZ-ORTEZ FARKINDALIĞI İÇİN 
ÖNEMLİ SEMİNER

AKILLI ŞEHİR GAZİANTEP

P rogram üç ayrı oturum ile HKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Yılmaz’ın moderatörlüğünde 
başladı. HKÜ’nün ev sahipliği yaptığı 

programa; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı 
Rıdvan Fadıloğlu, Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Daire Başkanı Fatih Tanrıöver, İstanbul 
Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) 
Genel Müdürü Muhammed Alyürük, Director of 
BIM İstanbul Grand Airport Dr. Ozan Köseoğlu, 
Workinton Kurucusu Gökhan Beydoğan, 
Turkcell M2M Servisleri Çözüm Pazarlama 
Yöneticisi Aykut Ayaz, HKÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, TAV 
Mühendislik ve Tasarım Direktörü, Startershub 
Program Direktörü İnci Çömlekçioğlu, 
Başakşehir Living Lab Koordinatörü Ömer Onur 
gibi önemli isimler katıldı.
Akıllı Şehir Nedir ?
İlk oturumun moderatörlüğünü yapan HKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; güvenlik, ulaşım, 
ekonomi, çevre yönetimi, teknolojik altyapı, 
sosyal yaşam ve daha birçok konuda teknoloji 
kullanarak vatandaşların ve kamu otoritelerinin 
hayatlarını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için 
hayata geçirilen uygulamaların, akıllı şehri 
oluşturduğunu söyledi. Üniversite olarak akıllı 
şehir ile ilgili gerçekleştirilen projelerden 
bahseden Yılmaz; Gaziantep’in akıllı şehir 
kimliğine bürünmesinin çok önemli olduğunu 
ifade etti.
“Türkiye’nin En Büyük Solar Otoparkı 
Kuruldu”
Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı projeler 
konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Daire Başkanı Fatih Tanrıöver: Son 
teknoloji kullanılarak tasarlanmış GASKİ’ye 
ait Türkiye’nin en büyük solar otoparkının 
kurulduğunu söyledi. Tramvaylarda, 
otobüslerde akıllı durak ve ücretsiz Wİ-Fİ 
uygulaması, hafriyat araçlarında araç izleme 
özelliği, elektrik ve su kontrolü” gibi projelerden 
de bahseden Tanrıöver, çalışmaların devam 
edeceğini dile getirdi.

Akıllı Şehir İçin Kaynakların Verimli 
Kullanılması Önemli
Akıllı şehir için teknolojinin imkânlarından 
faydalanmanın önemi üzerinde duran 
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; 
“Göreve geldiğimiz ilk gün geçmişteki 
çalışmaları incelemek için tüm arşivi titiz 
bir çalışma ile dijital ortama aktardık” dedi.  
kaynakların verimli kullanılabilmesi ve 
işletim süreçlerinin hızlandırılabilmesi adına 
çalışmalar yaptıklarını söyleyen Fadıloğlu, 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri konuklarla 
paylaştı.
“Bilgi Güçtür Ama Doğru ve Verimli 
Kullanırsak”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 
Teknolojinin nimetlerinden faydalanmamız 
lazım, ancak kölesi olmamamız gerekir diyerek: 
“Gelişen dünyada bilgi teknolojilerini iyi takip 
etmek gerekir. Bilgi güçtür ama doğru ve verimli 
kullanırsak, zamanı daha verimli kullanmak 
için teknolojiyi kullanırsak daha sağlıklı bir 
toplum oluşturacağız. Biz vatandaşlarımızın 
zamanı daha verimli kullanması için e-belediye, 
kent rehberi, e-mimar gibi uygulamalar ile 
vatandaşlarımızın işlemlerini en hızlı şekilde 
yapmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.
 “Teknoloji Amaç Değil, Gerekliliktir”.
 Program ikinci ve üçüncü oturumda 
konuşmacıların önemli sunumlarıyla devam 
etti. Akıllı Şehir Gaziantep programında sunum 
yapan ve yoğun ilgiyle dinlenen; BIM İstanbul 
3. Havalimanı Direktörü Dr. Ozan Köseoğlu,  
İstanbul’da yapımı süren 3. Havalimanı tanıttı. 
Dr. Köseoğlu, yapımı süren ve Kalyon Grubun 
da yapımında ortak olduğu 3. Havalimanını 
Cumhuriyet Tarihinin en büyük yatırımı ve 
projesi olarak nitelendirdi.

Gelişen teknolojiyle “Akıllı Şehir Gaziantep” 
için neler yapıldığı ve neler yapılacağı ile 
ilgili önemli konuların konuşulduğu program 
konuşmacılara plaket takdim edilmesi ve toplu 
fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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Ş ehitkamil Kongre ve Kültür Mer-
kezinde gerçekleştirilen “Gazian-
tep 1. Yenidoğan Günleri”ne, Sağ-

lık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 
Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri Hayati Deniz, HKÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hanifi 
Aslan, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan 
Sivaslı, HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Ayla Yava, HKÜ Sağlık Bilimle-
ri Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Baş-
kanı Tülay Ortabağ ile çok sayıda aka-
demisyen, hemşire ve sağlık çalışanları 
katıldı.

Törenin açılış konuşmaları; Prof. Dr. 
Nurullah Okumuş, Prof. Dr. Ercan Si-
vaslı, Doç. Dr. Tülay Ortabağ ve Doç. 
Dr. Hayati Deniz tarafından yapıldı. 
Ortabağ konuşmasında: “Ülkemizde 
bebek ölümlerinin büyük bir kısmı, 
yaşamın ilk 28 gününde yenidoğan dö-
neminde olmaktadır. Yenidoğanların 

yaşatılmasında yoğun bakım hizmetle-
rinin yaygınlaştırılmasının ve bu alan-
da personelin yetiştirilmesinin büyük 
önemi bulunmakta. Yenidoğan yoğun 
bakımlarının vazgeçilmezi hemşirele-
rin, eğitimlerinin daha da iyileşmesini 
sağlamak mortaliteye (ölüm oranı) ve 
morbiditeye (hastalık oranı), olumlu 
katkıda bulunacaktır. Yenidoğan yo-
ğun bakım ortamı bebeğin sadece ha-
yatta kalmasını değil; bununla beraber 
bebeğin en iyi şekilde gelişimini de 
sağlamalıdır” dedi.

Bilimsel programın ardından sosyal 
etkinlikle devam eden programın so-
nunda katılımcılara katılım belgeleri; 
organizasyonu düzenleyen komiteye 
teşekkür plaketleri Gaziantep Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ha-
yati Deniz ve diğer davetliler tarafın-
dan verildi ve toplu fotoğraf çekimi ile 
son buldu. Yoğun ilgi gören programın 
her yıl düzenleneceği yetkililer
tarafından bildirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Gaziantep Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği işbirliği ile 
“Gaziantep 1. Yenidoğan Günleri” düzenlendi. 

SAĞLIKLI BEBEKLER İÇİN
YENİ DOĞAN GÜNLERİ
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Ş ahinbey İlçe Müdürlüğü Doktorlarından Erkal Ay 
tarafından katılımcılara “Organ Bağışı Hayat Kurtarır” 
konulu seminer verildi. Seminerde organ bağışı ve bu 

konuda oluşacak farkındalığa duyulan ihtiyacın önemine 
değinildi. Seminerin başında ve sonunda Sağlık Bakanlığının 
kamu spot filmleri gösterildi. Seminerde Dr. Erkal Ay: 
“Bağışlanan her organ yeni bir hayattır, organ bağışı hayat 
kurtarır ve bağışlanan her organ yaşama tutunan bir insandır 
bu nedenle kalbinize bir kez sorun: hayat vermek ister mi?” 
gibi söylemleri katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ve ilgi 
ile dinlendi.

Seminerin yanında üniversitenin iki ayrı yerinde açılan stantlara 
öğrencilerin yoğun bir ilgi ve alaka gösterdiği gözlemlendi. Dr. 
Ay: “Hafta boyunca çok sayıda kişiye konu ile ilgili bilgilendirme 
yapıldı. Zaman içerisinde ve özellikle eğitim kurumlarında bu 
konu ile ilgili olarak yapılacak bilinçlendirme çalışmalarından 
sonra mevcut bilinç ve hassasiyetin daha da artacağın net 
olarak farkına vardık. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bizlere 
çalışmalarımızda ciddi anlamda destek verdi. Çalışmalarımıza 
yoğun ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederiz” dedi. 

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi (HKÜ) 

Sağlık Bilimleri  
Yüksekokulu, 

Şahinbey İlçe Sağlık 
Müdürlüğüyle 

organize edilen 
organ ve doku bağış 

haftası etkinlikleri 
kapsamında; 

“Bağışlanan her organ 
yaşama tutunan bir 

insan” sloganı ile 
seminer düzenledi.

HKÜ’DEN ORGAN BAĞIŞINA 
YOĞUN İLGİ 
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HKÜ Öğretim Görevlisi Dilek Yamak, astım 
hastalığı olan kişilerin sigara içmesinin özel-
likle akciğerlerinde kalıcı ciddi hasarlara yol 

açabileceğini belirterek şunları ekledi: “Sigara du-
manı solunum yollarını irrite eder. Solunum yolu-
nun şişmesine, daralmasına ve yapışkan bir mukus 
ile dolmasına sebep olur. Aynı bulgular astım kriz-
lerinde de tespit edilir. Yoğun sigara dumanı bulu-
nan ortamlarda daha sık ve daha ciddi astım krizleri 
ortaya çıkar. Bu alevlenmeler çok şiddetli olursa, 
kontrol edilmesi çok güç olabilir. Eğer sigara içilen 
bir ortamda bulunuyorsanız, bu ortamdan ayrılmak 
astımınızın iyileşmesine katkı sağlar” dedi.

“Astımı Olanlar Soğuğa Dikkat”

Sigara kullanmamasına rağmen yoğun sigara du-
manı altında kalan kişilerle ilgili risk unsurlarına da 
değinen Yamak: “Astımlı iseniz ve sigara içmiyorsa-
nız bol sigara dumanı bulunan toplu yerler ve hatta 
evinizin bir odası sizi sıkıntıya sokabilir. Bu durum-
da size pasif içici (ikinci el içici) denir ve astımınız 
tetiklenir. Eğer odanızı havalandırmak istiyorsanız, 
Ozon’un zararlı etkilerini azaltmak için sabah erken 
saatlerde odanızı havalandırmalısınız. Kış aylarında 
bir odada kapalı kaldığınızda akarlar, tozlar, şömine 

ateşi, soba dumanı ve sigara dumanı astım atakları-
nı ortaya çıkarır veya şiddetlendirir.

Soğuk havada dışarı çıkmak, bu havayı solumak ve 
bu ortamda sigara içmek ölümcül etkide bulunabi-
lir. Artan soğuk nedeniyle kapalı mekanlarda daha 
çok zaman geçirilmesi, artan soğuk nedeniyle kapa-
lı mekanlarda daha çok zaman geçirilmesi, yakıtlar-
dan çıkan kirleticiler, ev tozları, sigara dumanı, grip 
gibi viral enfeksiyonlar astım krizinin ortaya çıkma-
sını ve alevlenmesini kolaylaştırır.

Astım hastalarının çok gerekmedikçe soğuk hava-
larda dışarı çıkmamaları, toplu ve kapalı alanlarda 
kalmamaları, ev içinde sigara içiminin yasaklanma-
sı ve ilaçların düzenli alınması gerekmektedir. Dış 
ortamda hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde 
gereksiz aktivitelerden kaçınılmalı, evin pencerele-
ri kapalı tutulmalı, evde sigara içilmemeli ve dışarı 
çıkılmamalıdır” diyerek dikkat edilmesi gereken 
konuları anlattı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü (FTR) Öğretim 
Görevlisi Dilek Yamak, günümüzün en 
tehlikeli bağımlılıklarından biri olan sigaranın 
zararlarını açıklarken, soğuk havalarla beraber 
sigaraya bağlı astım hastalığı ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.

SİGARA KULLANIMI
ASTIMI TETİKLİYOR
Öğr. Gör. Dilek YAMAK

T ören için hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı. HKÜ akademik 
idari personeli ve öğrenciler tören için rektörlük önündeki alana geldi. 
Çok sayıda personelin katıldığı törene ilgi büyüktü. Rektör Yardımcı-

ları ve Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın tören alanına gelişiyle tören başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 78. Yıldönümü 
için yapılan törende Rektör Yılmaz, Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Ar-
dından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşıyla bera-
ber tören son buldu.

Törenden sonra Rektör Yılmaz: “Bütün hayatını bir milletin var olma müca-
delesi üzerine şekillendiren ve kahraman ulusumuzla birlikte yepyeni bir 
devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk, bu yolda dost düşman tüm milletlerin 
takdirini kazanmış büyük bir asker ve devlet adamıdır. Bizlere düşen en bü-
yük görev, fikir ve başarıları ile dünya milletlerine örnek teşkil etmiş olan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak ve gele-
cek nesillere onun fikirlerini aktarmak olacaktır” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ulu Önder Atatürk’ün vefatının 
78. yıldönümünde; 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni düzenledi.

10 KASIM TÖRENİYLE 
ULU ÖNDER ANILDI



HKÜLTÜR  |  64  65   |   www. hku.edu.tr

SİNEMA

“D igital Cinema” için   yapım aşamasında 
elektronik kameraların kullanıldığı ve 
HD dediğimiz yüksek çözünürlüklü 

görüntü elde edilmesi, görüntülerin yine elektronik 
ortamlarda işlendiği, (bilgisayar destekli kurgular) 
her türlü ses ve görsel düzenlemenin bu ortamda 
yapıldığı ve yine bir DLP projeksiyon ile seyircilere 
ulaşan bir sinema demek gerekli.  

Sinemada, ışığın serüveni önündeki nesnelerden 
yansıyıp girdiği optik lenslerde başlar ve yine optik 
olarak perdeye yansıtılması ile son bulur. 

Gösterim, seyirci ile filmin buluştuğu an, bu nedenle 
en önemli aşamasıdır.  Sinemada projeksiyonlar 
1920’lerden bu yana teknik olarak birkaç eklemenin 
dışında hemen hemen aynı kaldı.

Bir görüntüyü kaydetmek için gerekli ışık miktarı 
kolayca sağlanır, oysa bir görüntüyü göstermek için 
gereken çok daha fazla miktardaki ışık, göstericinin 
arkasındaki küçük kaynaktan sağlanmak zorunda 
ve 20.96x15.29 mm boyutunda bir 35 mm’lik film 
karesinin perdeyi kaplaması için 300.000 ya da 
daha fazla kez büyütülmesi gerekir. Yakın zamanlara 

kadar ticari göstericilerin ışık kaynağı, gerekli olan 
6000 Kelvinlik yoğun ışığı sağlayabilen kömürlü 
ark lambasıydı. İki kömür çubuk arasındaki yüksek 
voltaj akımından meydana gelen ark doğrudan ışık 
kaynağını oluşturuyordu. Kömürlü ark lambasıyla 
ilgili güçlük çubukların gösterim süreci içinde 
tükenmesi ve sürekli olarak ayarlanmak zorunda 
oluşuydu. Ayrıca CO ve CO2 gazlarından dolayı güçlü 
havalandırma sistemine gerek vardı. Günümüzde 
kömürlü ark lambalarının yerini daha dayanıklı 
olan, sürekli ayarlanmaya ve özel havalandırmaya 
gereksinim duymayan ksenon lambalar almıştır. 

Yine de ksenon lambaların kullanılması filmin 
daha iyi görüntü kalitesinde perdeye yansımasını 
sağlasa bile, ışığın çok güçlü olması nedeniyle 
film kopyası her gösterimde yıpranır. Güçlü ışık 
film üzerindeki renklerin  zamanla solmasına ve 
kuruyup yıpranmasına neden olur. 

Bir film kopyası ticari sinema salonlarında haftada 
normal olarak 35-40 kez gösterildiğinden çok 
daha büyük bir  baskıya maruz kalır. Gösterici 
filme daha kibar davranmak zorundadır. Gösterici 
tasarımında çok az ilerleme olduğu için, filmler çok 

GİT Bölümü Öğr. Gör. Yönetmen Turhan YAVUZ

Sinemanın icadından bu yana sinema ile ilgili bir dizi 
teknolojik gelişme oldu.  Ama hiçbiri son yıllarda oluşan, 
olgunlaşması süren bu değişim kadar etkili olmadı ve  
bu sinema endüstrisini temelden etkiledi. 

SİNEMADA GÖSTERİMİN DEĞİŞİMİ

SİNEMA

daha fazla gereksiz hasarlara uğrar. Sonuç olarak, bir 
yönetmenin filmi çok nadir olarak ideal koşullarda 
izlenir.

Sinema salonlarında gösterilen filmler ne kadar 
özen gösterilirse gösterilsin çizilmekte, kopmakta, 
yıpranmakta ve çoğu zaman gösterimi yapan 
makinistin sansürüne kurban olmakta. 

Çoğu zaman da seyirci sayısı az olduğunda filmin 
belli yerleri kesilerek, filmin süresi kısaltılmakta ve 
bu da  filmin bütünlüğünün bozulmasına neden 
olmaktadır. Eski projeksiyon makineleri kömürlü 
ark sistemi ile çalıştığından gösterim sırasında 
ışımayı yapan kömürler tükendiği için filmin süresi 
kısaltılırsa kömür de az tüketilmiş olacağından 
tek çözüm filmi kesmek olurdu. Filmin belli 
yerleri kesilerek ya da belli bobinler hiç gösterime 
girmeden film bitmiş olurdu. Bu ekonomik nedenle 
filmi kesme çoğu zaman sinema salonu sahibi olan 
makinistler tarafından yapıldı.  Diğer bir kesme ise 
filmin gösterildiği sinema salonuna ve yerelliğe 
bağlı olarak tek seçici olarak makinistin makasına 
maruz kalan ve gayri ahlaki olduğuna kesin karar 
verilen halk arasındaki deyimle “açık sahneler”  
üzerinde oluyordu. Bu sahneler bazen kesildikten 
sonra film geriye gönderilirken  yerine konuluyor, 
bazen de makinistin özel arşivine giriyordu.  Daha 
sonra bu film parçaları diğer bir filmin bütünlüğünü 
bozarak olmadık bir anda “makinist parça koy “ 
sesleri arasında perdeye yansıyordu. Birçok sinema 
salonunda ise sıralı olan bobinler karıştırılır, final 
sahnesi önce, ortadaki bölümler sonra olmak 
üzere karışık bir şekilde gösterilirdi. Bu tamamen 
makinistlerin bilinçli ya da bilinçsiz yaptığı hatalardı 
ve filmin bütünlüğünü bozmaktaydı.

Film izlendikten sonra bobinlerin başa alınması 
gerekirdi, çünkü bir sonraki seansta her bobin başta 
olmalıydı. İşte bu aşamada bir başka sorun ortaya 
çıkmakta ve ilkel olan sarma makinelerinde film 
bobinleri sarılırken çizilmekte. Film üzerindeki 
çiziklerin yoğunluğu o filmin kaç defa perdede 
izlendiğini de ortaya koyuyordu. Şanslı izleyiciler 
genellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi 
şehirlerde olanlardı çünkü ilk gösterimler bu 
kentlerde başlardı. Daha sonra diğer kentlere ve 
kasabalara giderdi film bobinleri. Çuvallar içindeki 
bazı bobinler bu yolculuk sırasında kaybolurdu 
ve daha sonraki gösterimler bu bobinler olmadan 
devam ederdi. Gösterime devam edilen bobinler ise 
çizikten ve renklerin solmasından dolayı perdede 
şöyle bir geçer giderdi. 

Makinistlerin ustalığı filmi odakta tutmak yani 
perdede filmin net olmasını sağlamak ve filmin 

çekildiği gösterim çerçevesini doğru olarak 
projeksiyona takmakta.  Çoğu film orijinal haliyle 
gösterim yapılmaktan yoksun kalmakta ve seyirci 
filmi perdede gösterildiği hali ile bilmekte. 

Dijital sisteme geçildiğinden bu yana gösterimde 
olan filmler orijinal haliyle ve renkleriyle çiziksiz 
olarak izlenmekte. Kısaca bu sistemde film 
izlemenin seyirciye ve filmin yönetmenine 
sağladığı iyi yönlere bakalım:

Birincisi film yönetmenin kurguladığı biçimiyle 
eksiksiz olarak gösterilmekte.

Film döneminde olduğu gibi filmin çizilmesi 
ortadan kalktı.

Film projeksiyonlarındaki yüksek ışıma sağlayan 
lambanın yarattığı renk solması olmadığından her 
seansta film en yüksek ve aynı görüntü kalitesiyle 
izlenmekte. 

Filmler bir harddiskte olduğundan makinistin 
politik ve cinsellik sansürüne uğramadan bütünlük 
içinde izlenmekte.

Film döneminde  2 saatlik bir film için 8 bobin  
(1200 x 5= 6000 metre)  gösterim kopyası olurdu 
ve gösterim sonrası bu film şeritlerinin ortadan 
kaldırılması çevre kirliliğine neden olurdu. Dijital 
sinema döneminde gösterim sonrası harddiskler 
silinip tekrar kullanıldığından çevre kirliliği 
oluşmamakta.

Harddisklerin küçük boyutlarda olması taşımada 
büyük kolaylık sağlamakta.

Harddiskler sinema salonunda kodlanan saatte 
açılır ve gösterim yapılır. Bu işlem için DCP (Digital 
Cinema Package) içinde bir program yazılır. Film 
için gerekli ses dosyaları ve tüm altyazılar DCP 
içinde yer alır ki bu da her dilde gösterim için ayrı 
bir film kopyası yapılmasını ortadan kaldırdı.

DCP’ler, güçlü şifreleme ile sıklıkla şifrelenir; 
böylece, yalnızca belli projektörler tarafından 
belirli tiyatrolarda belirli bir süre gösterim yapılır. 
Bu standartın olması sistemin korsana karşı daha 
korunaklı ve de güvenilir olmasını  sağlamakta.

Veri akış hızına bağlı olarak bir DCP dakika başına 1.5 
– 2 GB kadar depolama yeri gerektirir.  Tüm ülkelerde 
görüntü aktarım hızı istenen seviyeye ulaştığında 
harddisk transferi olayı da ortadan kalkacak ve tek 
bir merkezden tüm sinema salonlarında gösterim 
yapılabilecek.



HKÜLTÜR  |  66  67   |   www. hku.edu.tr

HABER HABER

M edya Kulübünün düzenlemiş olduğu teknik gezi, HKÜ Gör-
sel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri ile medyaya ve 
tasarıma ilgi duyan farklı bölümlerden diğer öğrencilerin 

yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Televizyon, sinema ve tasarım 
dünyasını daha iyi anlamak amacıyla yapılan gezide medya kulübü 
üyelerine; Ünlü Belgesel Yönetmeni ve HKÜ Öğretim Üyesi Yelda Ya-
nat Bağcı eşlik etti.  Bağcı’yla birlikte medya kulübü üyeleri büyük 
basın kuruluşlarını ziyaret ederek sektörün mutfağını görme imkanı 
buldular. Canlı yayın stüdyoları, kurgu-montaj odaları, reji odaları 
öğrencilerin en çok ilgisini çeken yerler olurken, merak ettikleri tüm 
soruların cevaplarını da uzmanlarından aldılar.  

“Amacımız Öğrencilerin Sektörü Yakından Görmesi”

Bağcı gezi ile ilgili olarak: “Sanat, duygu ve düşünceden bağımsız ola-
mayacağı gibi gözlemden de uzak olamaz, tasarım da tıpkı sanatın 
beslendiği gibi beslenmelidir. Günümüzde iyi bir tasarımcının sanat 
felsefesini bilmesi gerektiği kadar düşün dünyasını sürekli olarak 
okuyarak, gözlemleyerek zenginleştirmesi gerekir. Medya kulübü 
ile birlikte bu geziyi  düzenlerken ilk olarak amacımız öğrencilerin 
sektörü yakından görmesiydi. Bunun yanında geleceğin başarılı ta-
sarımcılarının yetiştiği görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerini, 
sanatın ruhunu hissetmeleri, düşün dünyalarını zenginleştirmeleri 
için gezi rotamızda;  Salt Müzesi, Pera Müzesi ve İstanbul Modern 
gibi yerlere yer verdik” dedi. Ayrıca Bağcı, kültür-sanat etkinlikle-
rinin, öğrencilerin görsel algılarını olumlu yönde etkileyeceği için 
gelecek günlerde de bu gibi etkinliklerin devamlı ve düzenli olarak 
yapılacağını belirtti.

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, her 
bölümü iş hayatına 
daha iyi adapte 
edebilmek için 
ayrı ayrı geziler 
ve programlar 
düzenliyor. Bu 
bağlamda en 
aktif öğrenci 
kulüplerinden 
olan HKÜ Medya 
Kulübüyle, HKÜ 
Görsel İletişim ve 
Tasarımı bölümü 
öğrencileri için 
İstanbul’un 
büyük medya 
kuruluşlarına  gezi 
düzenledi.

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi(HKÜ) Türkiye’nin 

örnek üniversitelerinden 
olmanın ayrıcalığı  içerisinde, 

topluma duyarlı öğrenciler 
yetiştiriyor. Bu anlamda HKÜ 

öğrencilerinin örnek projeleriyle 
de adından söz ettiriyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN
MEDYA DEVLERİNE ZİYARET

TOPLUMSAL 
DUYARLILIK 

PROJESİ 
MEYVELERİNİ 

VERİYOR

T oplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri 
tarafından yürütülen kampanyaya HKÜ 

personelleri ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen kan bağışı ile 
40 ünite kan toplandı. Gelen Kızılay yetkilileri 
tarafından düzenli kan bağışının  bağış yapan 
kişinin sağlığına olan faydaları anlatıldı. Kan 
bağışının bir insanlık görevi olduğundan bahseden 
yetkililer kana ihtiyaç duyan insanlar için hayati bir 
önem taşıdığını ve Hasan Kanyoncu Üniversitesi ve 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerine bu 
imkanı sağladıkları için teşekkür ettiler.

G örsel İletişim Tasarımı Bölümü 
öğrencilerinden Fatma Özcan 
ve Nurendam Demirdöğmez’in 

hazırlamış olduğu Okul Sporlarına 
Destek projesi kapsamında Çıksorut 
Mahallesinde sabahtan öğleye kadar 
Türk öğrencilere, öğleden akşama kadar 
da Suriyeli öğrencilere eğitim veren 
Mütercim Asım İmam Hatip Orta Okulu 
Kickbox Takımının ekipman ihtiyaçları 
giderildi. Öğrencilere çeşitli kırtasiye, 
spor malzemesi ve çanta yardımları 
yapıldı. Götürülen malzeme  ve 
yardımların akabinde okul kız  kick box 
takımı Gaziantep’de  il genelinde yapılmış 
olan müsabakalarda  üç altın madalya, bir 
gümüş madalya ve üç de bronz madalya 
kazanırken  Bölgede Gaziantep’i temsil 
edecekler. Projeye destek veren İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, HKÜ 
öğrencilerini tebrik ederek’’ Kardeşlik 
duygularını pekiştiren bu örnek proje 
hem okul öğrencilerinin motivasyonunu 
arttırdı, hem okul sporlarına yeni katılan 
kickboxa dikkat çekti  hem de kızlarımızın 
sosyal hayata katılmalarını destekledi. Bu 
anlamda Hasan Kalyoncu Üniversitesini 
ve öğrencilerini tebrik ediyorum.’’ dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Toplumsal Duyarlılık Dersi 

kapsamında Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü öğrencileri 

tarafından organize edilen Kan 
Bağışı Kampanyasına destek verdi.

TÜRK KIZILAYI 
HASAN KALYONCU 
ÜNİVERSİTESİNDE

GİT Öğrencisi Aslı Nur GEZER

GİT Öğrencisi Fatma ÖZCAN
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M uş Öğretmenevi Kültür ve Konferans 
Salonunda düzenlenen programa, Ha-
san Kalyoncu Üniversitesinden HKÜ 

Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Son-
gül Kalyoncu ve HKÜ Öğretim Görevlisi Klinik 
Psikolog Mehmet Dinç katıldı. Mehmet Dinç’in 
konuşmacı olarak katıldığı seminerde öğrenci-
lere, velilere ve öğretmenlere; “Sınav Kaygısı ve 
Motivasyonu” ile ilgili önemli bilgiler anlatıldı.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yapılan 
“Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri”ne; Muş 
Valisi Seddar Yavuz, Muş İl Milli Eğitim Müdü-
rü Cevdet Arslan, önemli protokol üyeleri, okul 
müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

“Mazeretlerden Kaçının”

Sınav motivasyonu ile ilgili önemli açıklamalar 
yapan HKÜ Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog 
Mehmet Dinç, yüzlerce öğrenciye seslenerek 
salondaki öğrencilere moral depoladı. Mehmet 
Dinç seminerde şunları anlattı: “Yakın zaman-
da LYS ardından YGS var. Zaman hızlı geçiyor. 
Zamanı verimli kullanmak çok önemli. Bu süre 
zarfında önce ekeceksiniz ki daha sonra hasat 

yapabilesiniz. Bir şeyler ekmeden asla hasat 
yapamazsınız. Zaman kadar önemli olan bir 
diğer kavram ise; bir şeyi gerçekten istemektir. 
Eğer siz tüm bahanelerden arınarak sınavınıza 
adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı 
isterseniz başaran sizler olacaksınız. Bu neden-
le mazeretlerden kaçının, çünkü hiçbir mazeret 
geçerli olmayacaktır. Mazeretlerden kaçınanlar 
başarıya ulaşacaktır.  Evet sınav çok önemli ama 
kesinlikle dünyanın sonu değil bunu da asla 
unutmayın. Eğer sınavınız iyi geçmese bile, bu 
size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. 
Hedefe ulaşana kadar çabalayın, olumsuz dü-
şüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun 
ve başarıya odaklanın. 

Seminer sonrası, Hasan Kalyoncu Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Son-
gül Kalyoncu’ya ve Uzman Psikolog Mehmet 
Dinç’e, Muş Valisi Seddar Yavuz hediye taktim 
etti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkan Danışmanı Songül Kalyoncu’da, gü-
nün anısına Muş Valisi Seddar Yavuz ve Muş İl 
Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan’a plaket
takdim etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’nin dört bir yanında 
seminerlerine sürdürüyor. Bu bağlamda Doğu Anadolu Bölgesinde 

Muş’ta; Muş Valiliği ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle 
seminer düzenleyerek öğrencilere ve öğretmenlere hitap etti. 

HKÜ HER YERDE

HABER

Ü niversiteye hazırlık aşamasındaki 
öğrenciler tercihlerinde yardımcı 
olabilmek ve HKÜ’yü daha iyi ta-

nımalarını sağlamak amacıyla gerçekleş-
tirilen gezi programında öğrencilere ilk 
olarak HKÜ Merkez Yerleşkesi tanıtıldı. 
Ayrıca LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) 
için öğrenciler, hem moral depoladı hem 
de üniversite hayatını yakından incele-
me fırsatı buldu.
Öğrenciler, HKÜ Kongre ve Kültür Mer-
kezinde, Eğitim Fakültesin Pisikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Araş-
tırma Görevlisi Özgür Osman Demir tara-
fından, “Sınav Kaygısı ve Başarıya Giden 
Yol” semineri verildi. Öğrenciler seminer 
ile hem sınav stresine karşı yapılması ge-
rekenleri, hem de doğru tercih ve doğru 
meslek seçiminin püf noktalarını öğrendi.

Üniversite kampüsü içindeki binaları 
gezen üniversite adayları HKÜ’nün; ta-
rihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğren-
cilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, 
sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi-Eras-
mus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programları 
hakkında, sınav öncesi detaylı bilgiler aldılar.

Üniversiteyi yerinde görmenin motive 
olmaları açısından daha yararlı olduğunu 
düşünen öğrenci grubuna gezi progra-
mı çerçevesinde; HKÜ’nün Mühendislik 
Fakültesi (MF), Eğitim Fakültesi (EF), 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesi (İİSBF), Hukuk Fakültesi (HF), Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GSMF), 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO), Ya-
bancı Diller Yüksekokulu (YDYO), Mes-
lek Yüksekokulu (MYO), HKÜ Mütercim 
Asım Kütüphanesi ve tüm HKÜ Kampüs 
alanı gezdirildi.
Öğrenciler, Gaziantep’te HKÜ gibi bir 
eğitim kurumunun bulunmasından do-
layı çok mutlu olduklarını dile getirerek, 
sağlanan burs imkanları, mimari yapı, 
eğitim olanakları açısından HKÜ’yü çok 
beğendiklerini ve sınavda iyi bir puan 
alarak HKÜ’yü kazanmak istediklerini 
ifade ettiler.

Türkiye’nin ve Gaziantep’in farklı bölgelerinden gelen lise 
öğrencileri belirli aralıklarla Hasan Kalyoncu Üniversitesini 
ziyaret ediyor. Bu kapsamda, bu yıl ilk olarak  Gaziantep Pozitif 
Ayrıntı Temel Lisesinden 100 kişilik öğrenci grubu, rehber 
öğretmenleri eşliğinde HKÜ’yü ziyaret etti.

ÜNİVERSİTE ADAYLARI
MORAL DEPOLADI
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B inlerce üniversite adayı ve ve-
lilerini bir araya getiren İstan-
bul Tercih Fuarında, yeşil ve 

akıllı kampüs görselli özel tasarımlı 
standı ile dikkat çeken Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi (HKÜ), fuarda 
birçok üniversitenin standının ya-
nında ilgi odağı oldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kül-
tür Merkezinde gerçekleştirilen, İs-
tanbul Üniversite Tercih Fuarında 
aday öğrencilerle buluşan HKÜ stan-
dı, HKÜ temsilcilerinin katılımının 
yanı sıra, HKÜ Mütevelli Heyeti Baş-
kan Vekili Haluk Kalyoncu ve Rektör 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz katılımıyla 
gerçekleşti.

Rektör Yılmaz fuara katılımının ya-
nında adayları yakından ilgilendiren  

“Proaktif ve İnovatif Üniversitenin 
Kodları” adlı bir seminer gerçekleş-
tirerek, seminerde doğru meslek 
seçimi ve doğru kariyer için önemli 
bilgiler verdi.

Her yıl yenilenen tanıtım materyal-
leri ile ziyaretçilerin dikkatini çeken 
HKÜ, özellikle yeşil ve akıllı kam-
püsü ile birçok adayın ilgisine tabi 
oldu. Üniversite adayları HKÜ’nün 
tek bir binadan oluşmadığı, yeşil ve 
geniş bir kampüse sahip olmasının 
ilk görüşte oldukça ilgi çektiğini be-
lirterek, temsilciler ile görüştükten 
sonra eğitim olanaklarının, bursları-
nın ve imkanlarının da çok cazip oldu-
ğunu söylediler.

Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen üniversite 
tercih fuarlarının en büyük ve en prestijlisi 
İstanbul’da yapılarak, üniversite adaylarına doğru 
kariyer ve doğru meslek seçimi için destek sağladı.

TERCİH FUARINDA BİNLERCE ADAY 
HEDEFİNDEKİ BÖLÜMÜ YAKINDAN İNCELEDİ

HKÜ, Şanlıurfa Kongre ve Sergi Merkezinde 
gerçekleştirilen binlerce üniversite adayı 
ve velilerini bir araya getiren, Şanlıurfa 

Üniversite Tercih Fuarında aday öğrencilerle 
buluştu. Fuara HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz’da katılım yaparak, üniversite adayları-
nı yakından ilgilendiren bir seminer düzenledi.

“Önce İstediğiniz Mesleğinizi İyi Seçin, Sonra 
Üniversite Tercihi Yapın”

Rektör Yılmaz fuara katılımının yanında aday-
ları yakından ilgilendiren  “Proaktif ve İnovatif 
Üniversitenin Kodları” adlı bir seminer gerçek-
leştirerek, seminerde doğru meslek seçimi ve 
doğru kariyer için önemli bilgiler verdi. Yılmaz 
öğrencilere şunları anlattı: “Çok değerli gençler; 
bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Önce-
likle kendi karakterinizi çok iyi tanıyor olmanız 
gerekiyor. Ama önce kendinizi bir gözden geçir-
meniz gerekiyor. Hangi meslekte hangi kariyer 
planında mutlu olacaksınız bunu bilmeniz la-
zım. Devamlı birtakım klişe meslekler üzerinde 
duruluyor. ‘Evet bunlar önemli ama gerçekten 
bu bölümleri istiyor muyuz?’ diye düşünün 
daha sonra tercih yapınız. Eğer bir meslek se-
çecekseniz, mesleğin kendisinden çok sizin o 
meslekle ne kadar uyuştuğunuz önemli. Benim 
en büyük tavsiyem önce istediğiniz mesleğinizi 
iyi seçin ondan sonra üniversite tercihi yapın”. 

“Yeni Nesil Üniversitelerde daha Pro-Aktif 
Bir Eğitim Var”

Rektör Yılmaz: “3. nesil üniversiteler var, siz 
gençler bu üniversiteleri iyi takip etmeniz ge-
rekir. Bir üniversite çok köklü bir üniversite 
olabilir ama yeni nesil üniversite değilse, sizin 
istediğiniz eğitimi verme şansı olmayabilir. Ar-
tık yeni nesil üniversitelerde daha pro-aktif bir 
eğitim var. Pro-aktif eğitim ne demek; bir şey 
yapmaya karar verdiğinizde ona önceden aksi-
yon göstermek demektir. 

Şanlıurfa Fuarı Aday Öğrencilere İstedikleri 
Üniversiteyi ve Bölümü Yakından İnceleme 
Fırsatı Sundu

Şanlıurfa’da 2 gün süren tercih fuarı, Türkiye 
genelindeki vakıf ve devlet üniversitelerini bir 
araya getirerek, üniversite adaylarına ve velile-
re doğru tercih imkanı sundu. Fuar alanına ge-
len adaylar ve veliler, temsilciler ile yüz yüze 
görüşerek; fakülteler, yüksekokullar, bölümler, 
kontenjanlar, burslar, indirimler, derece burs-
ları, uluslararası değişim programları, yurtdışı 
eğitim olanakları, çift anadal, yandal, yatay/
dikey geçiş vb. konularda detaylı bilgilere ula-
şabilme imkanına sahip oldular. Özellikle yeşil 
ve akıllı kampüsü ile birçok adayın ilgisini çek-
ti. Üniversite adayları HKÜ’nün tek bir binadan 
oluşmadığı, yeşil ve geniş bir kampüse sahip 
olmasının çektiğini belirterek, temsilciler ile 
görüştükten sonra eğitim olanaklarının, burs-
larının ve imkanlarının da çok cazip olduğunu 
söylediler.

Türkiye’nin çeşitli illerinden, birçok üniversitenin stant kurduğu 
Şanlıurfa Eğitim Fuarında, özel tasarımlı fuar standıyla Hasan 

Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) yoğun ilgi gördü.

ŞANLIURFA EĞİTİM FUARINDA
HKÜ’YE YOĞUN İLGİ



HKÜLTÜR  |  72 

SAĞLIK

Ülkemizde Her Üç Kişiden Biri Hipertansiyon 
Hastası

Hipertansiyonun ülkemizde her üç kişiden 
birinde görülen, yaşla birlikte görülme sıklı-
ğı artan önemli bir sağlık sorunu olduğunu 

söyleyen Eralp: “Özellikle kadınlar menopozdan 
sonra daha fazla risk altındadır. Yaşın dışında alkol, 
sigara, kötü beslenme, hareketsiz yaşam durumu 
tetikler. Hipertansiyon diğer bir deyişle yüksek 
tansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli 
olan kan basıncının normalden fazla olması duru-
mudur. Bu basınç artışı sonucu, kalp kanın damar-
larda dolaşımını sağlamak için normalden daha 
fazla çalışmak zorunda kalır. Yüksek tansiyon kal-
bin iş yükünü artırır ve atar damarlarda geri dönüşü 
mümkün olmayan zararlara sebep olur. Kan basın-
cı kalp kaslarının kalp atışları arasında kasılmasına 
(büyük tansiyona) veya gevşemesine (küçük tansi-
yona) bağlıdır. 

Yüksek tansiyonun en çok etkilediği organlar; kalp, 
beyin, böbrekler, büyük atardamarlar ve gözlerdir.  

Bu organlar yüksek basınca uzun yıllar boyunca 
sessizce direnebilir. Bundan dolayı kan basıncında-
ki yükselmenin vücutta yarattığı harabiyeti fark et-
mek zordur. Erken teşhis edilip, tedavi edilmediğin-
de; kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalbi besleyen 
damarlarda daralma, kalp krizi, beyin damarlarında 
daralma ve tıkanma, beyin kanaması, felç, böbrek 
yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında bozulma, gör-
me azalması, körlük ve hatta ölümle sonuçlanabilir.
Tansiyonunuz, 180/110 mmHg gibi çok yüksek dü-
zeye erişmediği sürece kolay kolay belirti vermez ve 
sizi bir sağlık kurumuna yönlendirmez. Birçok has-
tanın hipertansiyon tanısı farklı bir sağlık problemi-
nin taramasında tesadüfen konulmuştur. Yüksek 
tansiyonun en sık rastlanan belirtileri; baş dönme-
si, baş ağrısı (özellikle ense kısmında ve sabahları), 
kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya 
bulanık görme, burun kanamaları ve düzensiz kalp 
atışlarıdır. Eğer bunlardan bir kaçını dahi yaşıyorsa-
nız, en yakın sağlık kurumuna hemen  başvurarak 
mutlaka tansiyonunuzu kontrol ettirin. Unutulma-
malıdır ki erken teşhis doğacak birçok sağlık soru-
nunu engeller” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Ezgi Eralp, sessiz bir 
şekilde tehlikeli olarak gelen bir hastalık olarak nitelendirdiği, 
hipertansiyona karşı önemli uyarılarda bulundu.

SESSİZ GELEN TEHLİKE:
HİPERTANSİYON
Arş. Gör. Ezgi ERALP

SAĞLIK

B ağımlılığı kişinin kullandığı bir nesne veya 
yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kay-
betmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye 

başlaması olarak açıklayan Mehmet Dinç, açıkla-
malarını şu ifadelerle detaylandırdı: “Günümüzde 
çoğu bireyde gördüğümüz internet ve teknoloji 
kullanım şekli, bağımlılık tanımı ile örtüşmektedir. 
Eğer bir takım önlemlerle teknoloji ve internet kul-
lanımına tedbir getirmezsek çağımızda her geçen 
gün artarak devam eden, teknolojik bağımlılığa ya-
kalanmak pek mümkün bir hale geliyor. Teknoloji-
nin; cep telefonları, tablet bilgisayarlarlar, dizüstü 
bilgisayarlar vb. gibi cihazlarla çok kolay bir biçim-
de ulaşılabiliyor oluşu, teknolojik bağımlılağa yaka-
lanma riskini daha da arttırıyor. Bu noktada internet 
bağımlılığını engellemek, doğru internet kullanımı 
için çocukluktan itibaren dikkat edilmesi gereken 
hususlar vardır. Dikkat ederken de çocukların tek-
noloji kullanımı ile ilgili en önemli soru, gelişimleri 
ile alakalı üç temel özelliğin teknoloji kullanımıyla 
engellenip engellenmediğidir ki bunlar; çocuğun 
toplumun yararlı bir üyesi olmaya hazırlanması, 
çocuğun bireysel olarak kendi geleceğine hazırlan-
ması ve çocuğun zamanını değerlendiriyor olması-
dır. Teknoloji bu üç özelliğe hizmet ettiği kadar ve 
oranda kullanılmadır.” 

Teknolojik Bağımlılığı Önlemenin İlk Yolu 
Çocuklarda Alınması Gereken Tedbirler

Teknoloji bağımlılığı ile ilgili yapılması 
gerekenleri maddeler halinde açıklayan 
Dinç, bağımlılığın önlenmesi için ilk 
adım olarak çocuklara bir takım alış-
kanlıkların yüklenmesi gerektiğini 
vurgulayarak, çocuklarda bağımlı-
lığın önlenmesi ve kontrol edilme-
sini şu maddelerle açıkladı:
“İnternetin dilini öğrenin: İnter-
nette çocuğunuzu kötüden 
koruyup iyiye yönlendirebil-
meniz için öncelikle sizin 
onları bilmeniz gerekir. 

İnterneti alırken kılıfını hazırlayın: Bilgisayar ve in-
terneti alır almaz bilgisayarınıza zararlı sitelerden 
koruma programlarını yükleyin.

İnternet evinizin başköşesinde olsun: İnternet evin 
ortak kullanım alanlarında olmasına dikkat edin.
Çocuğunuz nerede bilin: Çocuğunuzun dışarıda ne-
reye gittiğini bildiğiniz gibi bilgisayarda neler yaptı-
ğını, internette hangi sitelere girdiğini, playstation 
da hangi oyunları oynadığını da bilmelisiniz.
Zaman sınırlaması koyun: Çocuğunuzun fiziksel, 
zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz et-
kilenmemesi için internet kullanmasına sınırlar ge-
tirin ve o sınırların ödev ya da proje hazırlama gibi 
makul sebepler olmaksızın aşılmasına
izin vermeyin.

İnterneti paylaşın: İnterneti zaman zaman beraber 
kullanın ve bu kullanım süresini paylaşım haline 
dönüştürerek hem çocuğunuzun bildiklerini sizin-
le paylaşmasını hem de sizin bildiklerinizi onunla 
paylaşmayı sağlayın.

Sağlığını korumayı öğretin: Uzun süreli internet 
kullanımı bilinçsiz kullanım halinde bedensel (baş, 
göz, boyun, omuzlar, dirsekler, kollar, bilek, ön kol, 

el ve parmaklar, aşağı sırt ve bel, yukarı sırt, kal-
ça, bacak, diz, ayak ve ayak bileklerinde gö-

rülen sorunlar gibi) veya psikolojik (stres, 
sinirlilik, acelecilik gibi) boyutlu sağlık 

problemlerine yol açabilmektedir.

Alternatif oluşturun: Çocukların inter-
nette uzun süreli vakit geçirmesinin 
en önemli nedenlerinden bir tanesi 
şehir hayatında yapabilecekleri di-
ğer aktivitelerin fazla olmamasından 
kaynaklanmaktadır.

Kullanım sözleşmesi yapın: İn-
ternet kullanımının kuralları ve 

şartları olduğunu çocuklarınıza 
anlatıp, doğru kullanım için bir 
internet kullanım sözleşmesi 
hazırlayabilirsiniz.”

Son yıllarda giderek artan ve bağımlılık haline dönüşen “Teknoloji 
Bağımlılığı” tehlikeli bir hal almaya başladı. O halde bağımlılık nedir, 

teknoloji bağımlılığı nedir, özellikle çocukları teknoloji bağımlılığından 
nasıl koruruz? Bu konulardaki tüm sorulara ve detaylarına Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümü Öğretim Görevlisi Klinik 

Psikolog Mehmet Dinç açıklık getirdi.

‘‘TEKNOLOJİ KULLANIMI KONTROL ALTINA 
ALINMAZSA BAĞIMLILIK HALİNE GELİYOR’’
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu (SBYO) Beslenme & Diyetetik Bölümü 
Araştırma Görevlisi Enes Bahadır Kılıç, soğuk havaların, 
mevsim geçişlerinin ve soğuk havalarla birlikte gelen 
enfeksiyonların önüne geçmek için dengeli beslenmenin 
en önemli korunma yöntemlerinden biri olan, mucize 
sebze ve meyvelerin önemini anlatan açıklamalar yaptı.

MUCİZE SEBZE VE 
MEYVELER HASTALIKLARDAN 

KORUYOR

Arş. Gör. Enes Bahadır KILIÇ

SAĞLIK

S oğuk havaların yüzünü göstermesiyle birlik-
te, sağlık problemlerinde artış meydana geldi-
ğini belirten Enes Bahadır Kılıç, sebze ve mey-

velerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Evimizde, 
işyerimizde, sokakta yürürken ve bunun gibi birçok 
yaşam alanında karşılaştığımız insanların en az ya-
rısı gribal enfeksiyon geçiriyor. Bunun yanı sıra var 
olan sağlık problemlerimiz de kendimizi iyi koru-
madığımız takdirde soğuklarla birlikte şiddetlene-
biliyor. Bunun gibi durumlar haliyle hayatımızı alt 
üst ediyor. Kışın özellikle yeterli ve dengeli beslene-
rek kış hastalıklarından korunabiliriz. En azından 
doğru beslenmeyle bu gibi hastalıkların etkisini en 
aza indirebiliriz. 

Kışın özellikle sebze ve meyve tüketimine ağırlık 
vermek, bizim için doğru beslenmenin ilk adımı 
sayılabilir. Kış sebze ve meyveleri sadece kış mev-
siminde en doğal haliyle bulunmaları sebebiyle 
bizim için önem arz etmektedir. Bu besinlerin lifli 
yapıları ve içerdiği zengin besin öğeleri vücudumu-
zun ihtiyacı olan besin öğelerini kolayca karşılama-
larını sağlamaktadır. Mevsiminde sağlıklı ve denge-
li beslenme kavramı bu dönemde daha fazla dikkat 
edilmesi gereken bir kavramdır” dedi.

Sofralarının Mucizevi Lezzetleri

Fayda ve lezzetlerinden en iyi şekilde faydalanabil-
meniz için özellikle sonbahar ve kış mevsiminde 
sebze ve meyvelere sofralarınızda yer vermenizi 
tavsiye eden Kılıç, sebze ve meyvelerin hangilerinin 
ne gibi koruyucu etkileri olduğu hakkında önemli 
bilgiler verdi. Bu sebze ve meyveleri şu şekilde açıkladı: 

Elma: Kışın hepimizin kolaylıkla ulaşabildiği elma 
C ve A vitamini gibi vitaminlerden zengindir. Özel-
likle bağışıklığın güçlenmesine yardımcıdır. 

Portakal: C vitamini için iyi bir kaynak olan porta-
kal özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek kış 
aylarında sık karşılaştığımız gribal enfeksiyonlar-
dan korumaktadır.

Mandalina: Portakal gibi bol miktarda C vitamini 
içeriğine sahiptir ve gribal enfeksiyonların tedavi-
sinde çok yardımcıdır.

Armut: A vitamininin ön maddesi olan karoten açı-
sından çok zengin olan armut kronik hastalıklardan 
korunmada faydalı sonuçlar vermektedir. A, B1, B2, 
B3 gibi vitaminlerden de zengin olan bu besin sağlı-
ğa etkisini antioksidan ve diğer aktiviteleri
yoluyla yapmaktadır.

Nar: Doğadaki en yüksek antioksidan aktiviteye 
sahip meyvelerden biridir. İçerdiği C vitamini ile 
bağışıklığı sistemini koruduğu gibi, kansere karşı da 
koruyucu etkilere sahiptir.

Ayva: Barsak sağlığı için önemli olan pektin madde-
sini en fazla içeren meyvelerden biri olan ayva özel-
likle kış aylarında sıklıkla ortaya çıkan ishale karşı 
faydalı etkilere sahiptir.

Greyfurt: İlaç kullanan bireylerin dikkat etmesi ge-
reken ve bu konuda sağlık profesyoneline danışa-
rak tüketilmesinin önerildiği greyfurt yüksek mik-
tarda C vitaminine sahiptir ve bağışıklık sistemi için 
yararlıdır.

Muz: Serotonin hormonunun salgılanmasını da 
uyararak mutluluk veren muz, ishal tedavisinde de 
yardımcıdır. Ayrıca kalp hastalıkları, dolaşım siste-
mi için de faydalı etkileri vardır.

Ispanak: Barsak sağlığı açısından yararlı olan posa 
ve C vitamini içeriği nedeniyle oldukça yararlı bir 
besindir.

Brokoli: Son yıllarda üstünde en çok çalışma yapı-
lan ve revaçta olan brokoli antioksidan etkili kükürt-
lü bileşikler, minerallerden potasyum açısından ve 
A vitamininin ön maddesi açısından zengindir. Bu 
nedenlerle brokoli kanserlere karşı da koruyucu 
etki göstermektedir.

Lahana: Bol çeşitte bulunan lahananın hem beya-
zı hem kırmızısı aynen brokolide olduğu gibi içeri-
ğindeki kükürtlü bileşikler, vitamin ve mineraller 
nedeniyle bağışıklığı güçlendirir ve kansere da karşı 
koruyucu etkilere sahiptir. 

Maydanoz: İçerdiği zengin C vitamini sayesinde 
bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle gribal 
enfeksiyonlardan korur.

Turp: Kükürtlü bileşikler içeriği, barsak sağlığı ve 
tokluk hissi veren özellikleri nedeniyle hem kilo 
kontrolünde, hem de bağışıklıkta olumlu etkileri 
sebebiyle kışın ideal bir besindir.”
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Kısaca kendinden bahseder misiniz
• 1988 Gaziantep doğumluyum, ilk ve orta eğiti-
mimi burada tamamladım. Anadolu Üniversitesi İş-
letme Bölümü Mezunuyum, Hasan Kalyoncu Üni-
versitesinde de İşletme Bölümünde Yüksek Lisans 
eğitimimi tamamladım.

Sizin için Hasan Kalyoncu Üniversitesi serüveni 
nasıl ve ne zaman başladı?
• 2010 yılında başladım Hasan Kalyoncu Üniver-
sitesine, o dönemde başka bir işim vardı. Hasan 
Kalyoncu Üniversitesiyle tanıştıktan sonra buranın 
benim için çok büyük bir deneyim olacağını ve aynı 
çok güzel bir imkan olduğunu düşündüm. Tabii bu-
nun yanında sorumluluğu çok fazla olan bir iş olma-
sı dolayısıyla gözüm de korkmadı değil, çünkü yeni 
üniversite mezunuydum ve iş hayatında yeniydim. 
Üniversite ortamında çalışmak bana çok korkutucu 
gelmişti.

Bir Fakültenin sorumluluğunu almanın yanında 
kurucu ekibin içinde olmak çok fazla sorumluluk 
gerektiriyor olmalı
• Kesinlikle doğru. Kuruluş aşamasında tüm sü-
reçlerin nasıl işlediğini öğrenmek, sonrasında işime 
daha hakim olmamı sağladı. Özveri ile çalışan ça-
lışma arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin işbirliği 
sayesinde bu sorumlulukları yerine getirmem nok-
tasında çok fazla zorlanmadım.

Her yeni işe başlarken insanların işten belli 
beklentileri vardır, sizin için Hasan Kalyoncu 
Üniversitesinde çalışmak bu beklentilerinizi 
karşıladı mı?
• 2010 senesine dönersek o günden bu güne gele-
ne dek bu iş beni çok yüksek seviyelere getirdi yani 
bana çok şey kattı burada çalışmak, bu ortamda bu-
lunmak. Burada kurumun bana gösterdiği güven; 
yöneticilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın tavrı-
nın olumlu yönde olması mesleki tatminimi üst se-
viyeye taşıdı.

Öğretim elemanlarının her konuda danıştığı 

merci olmak bunun yanında öğrencilerin her 
noktada size başvurması için ne söylersiniz, öğ-
rencilerin her sorunu çözen ‘Merve Ablası’ ol-
mak nasıl bir duygu?
• Burada olmak, bu konumda olmak aslında bunu 
gerektiriyor, öğrencilerimiz ve hocalarımız her so-
runda buraya geliyor ve sorunu çözmemiz gereki-
yor ki süreçler sağlıklı devam edebilsin. Öğrencileri-
miz sadece okul ile ilgili sorun yaşadıklarında değil, 
özel hayatlarında da bir sorunları varsa da rahatlıkla 
gelip paylaşabiliyorlar, onların mümkün olduğunca 
sorunlarını çözüme ulaştırmak, buradan mutlu ay-
rıldıklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Öğren-
cilerin hayatlarına dokunup iyi olmalarına sebep 
olabiliyorsam o gün için kazanabileceğim bütün 
artıları kazanmış oluyorum.

Bu tatmin iş motivasyonunuzu da yükseltiyordur.
• Oldukça yükseltiyor, hayat felsefesi olarak da 
edindiğim bir konu vardır; belki hiçbir şey olmaya-
biliriz bu hayatta ya da çok fazla şey olabiliriz ama 
benim için en önemli olan şey insanların yüzünde 
bir gülümseme olabilmektir ve bu benim için çok 
önemlidir. Koridorda yürürken çalışma arkadaşla-
rımın, hocalarımızın, öğrencilerimizin içten selam-
ları, o gün ne sıkıntı yaşamışsam hepsini silmemi 
sağlıyor.

Yeni bir döneme başlıyoruz, son olarak 
bahar dönemi için neler söyleyebilirsiniz 
öğrencilerimize...
• Bahar dönemi öğrenciler için daha keyifli geçen 
dönem oluyor genellikle, özellikle Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi için Görsel İletişim Tasarımı Bö-
lümü öğrencilerimiz dış çekimlere başlıyorlar, Mi-
marlık Bölümü öğrencilerimiz arazi çalışmalarına 
başlıyorlar. Derslerin dışında sosyal etkinlik açısın-
dan, konserler, bahar şenlikleri film festivalleri gibi 
etkinliklerle bahar dönemi daha dolu dolu geçiyor. 
Tabi bahar dönemi öğrencilerin biraz dikkatlerinin 
dağıldığı bir dönem oluyor, öğrencilerin derslerini 
daha sıkı asılmalarını tavsiye ederim. Tabi Merve 
Ablaları hep burada, her ne sorunları olursa...

Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakülte Sekreteri Merve 
Tatlı ile keyifli bir keyifli bir 
röportaj geçirdik.

HER SORUNU 
ÇÖZEN FAKÜLTE 
SEKRETERİ 
MERVE TATLI

“Belki hiçbir şey olmayabiliriz bu hayatta ya da çok 
fazla şey olabiliriz ama benim için en önemli olan şey 

insanların yüzünde bir gülümseme olabilmektir.”
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