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HKÜLTÜR

Kültür, sanat ve yaşam alanla-
rında öncü ve özgün bir yer 
edinme hedefiyle yola çıkan 
dergimizin 6. sayısını yayın-

lamış olmaktan büyük mutluluk ve 
kıvanç duymaktayız. Uzun çalışma-
lar neticesinde ortaya çıkan bu der-
gi, birçok insanın emeğinin ortak bir 
ürünüdür.

Kurumları ölümsüz kılan değişime ve gelişmelere ayak uy-
durabilmeleridir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre 
içerisinde düzenlediği kongre, kurs, sempozyum ve diğer 
eğitim faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası alanda önemli 
başarılara imza atmış olan üniversitemiz de çağın ötesi-

ne geçecek insanları yetiştirmek için 
uğraşıyor ve gelişerek büyüyor. Her 
geçen yılın Hasan Kalyoncu Üniver-
sitesinin başarısına başarı kattığına 
ve yeni akademik yılın yeni başarılar 
getireceğine yürekten inanıyor ve 
herkese güzel bir akademik yıl dili-
yorum.

Bu vesileyle, başta derginin bu aşamaya gelmesinde her 
türlü desteği sağlamış olan üniversitemizin Rektörü Prof. 
Dr. Tamer YILMAZ olmak üzere tüm emeği geçenlere içten 
teşekkür eder, derginin yeni sayılarında buluşmak dileğiyle 
herkese selam ve saygılarımı sunarım.

MÜTEVELLİ HEYETİ
BAŞKANINDAN

Çok Kıymetli 

HKÜltür

Okurları,

Cemal KALYONCU



 3   |   www.hku.edu.tr

HKÜLTÜR

Altıncı sayımızı yayım-
lamanın mutluluğunu 
sizlerle paylaşmaktan 
gurur duyuyoruz. Dergi-

mizin sürekliliğini sağlamak için ka-
litesinden ödün vermeden büyük 
ümitlerleçıktığımız bu yolda sağ-
lam adımlarla ilerlemekteyiz. Ye-
nilenmeyi, adım adım ilerlemeyi temel politika edinerek 
yayın hayatına başlayan dergimiz; okuyucularına faydalı 
bilgiler ve haberler sunmaya gayret etmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak biliyoruz ki, bir üni-
versitenin gelişmişliğinin ölçütü belirli bir alanda çalış-
masıyla sınırlı kalmamalıdır. Belirli bir alanda çalışmasıy-
la sınırlı kalan üniversiteler, gerçek anlamda üniversite 
olma kimliğini kazanamaz. Bu bağlamda Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi, sadece sağlıkta, mühendislikte, hukukta, 
eğitimde değil aynı zamanda iletişimde, sanatta müzikte, 
sinemada ve kültürde de öne çıkan bir üniversite olma 
gayretini taşımaktadır. Yeni akademik yılın başlamak 
üzere olduğu bu günlerde sizlerle güzel bir haberi de 
paylaşmak istiyorum. Yenilikçi, girişimci ve proaktif bir 

üniversite mottosuyla yoluna de-
vam eden Hasan Kalyoncu Üni-
versitesi, Üniversite Araştırmaları 
Laboratuvarı (UNİ-AR) tarafından 
gerçekleştirilen Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 
raporuna göre Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinin de yer aldığı liste-

de, 164 üniversite arasında, genel öğrenci memnuniyeti 
sıralamasında 24. , vakıf üniversiteleri öğrenci memnuni-
yeti genel sıralamasında ise 12. sırada yerini aldı. Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi, “Yerleşke ve Yaşamın Doyuru-
culuğu”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği”, “Kurumun 
Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” konularında A+ ve 
genel konularda ise A üniversite olarak değerlendirildi. 
Bu başarı hepimizin başarısıdır.

Hep birlikte daha iyiye doğru yapacağımız yolculukta, 
tüm paydaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunar; dergimi-
zin yayınlanmasında  büyük bir özveri ile görev yapan, 
emek sarf eden ve katkı sağlayan herkese teşekkür ede-
rim.

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın.

REKTÖRDEN

Değerli

HKÜltür

Okurları,

Prof. Dr. Tamer YILMAZ





HKÜ’DE 3. MEZUNİYET HEYECANI

GÖKHAN TEPE’DEN EN GÜZEL ŞARKILAR HKÜ İÇİN

KALYON GRUP GAZİANTEP’TE İKİ ÖNEMLİ PROJEYE LİDERLİK EDİYOR

HER YIL EN İYİLER HKÜ’DE YARIŞIYOR

ÜNLÜ YÖNETMEN ÖMER FARUK SORAK’TAN SİNEMA SEVERLERE TAVSİYELER

3. ALTIN BAKLAVA FİLM FESTİVALİNDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

GAZİANTEP’İN STADINA KALYON GRUPTAN ÖNEMLİ DESTEK
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA AĞAÇ DİKİLDİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK HKÜ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
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EN İYİ KARİYER HKÜ’DE PLANLANIYOR

HKÜ’DEN PROAKTİF KARİYER PLANLAMASI

BAŞARILI İŞ HAYATI İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER
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BİNLERCE ÖĞRENCİ GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİNDE BULUŞTU
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YENİ ANAYASA PANELİ

TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI

YENİ VE HIZLI BİR ADALET SİSTEMİ: BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

STRATEJİK KARARLAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK YENİDEN TASARLANDI

YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ

HKÜ’DEN SGK PERSONELİNE EĞİTİM DESTEĞİ

PSİKOLOJİNİN GÜNDEMİ DOKUZUNCU KEZ HKÜ’DE BELİRLENDİ

SPAGETTİDEN KÖPRÜLER KIYASIYA YARIŞTI

İNOVATİF VE PROAKTİF ÜNİVERSİTENİN KODLARI TÜM BÖLGEYE YAYILIYOR

ENDÜSTRİ 4.0 İLE YÜKSEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞI BAŞLIYOR

GELECEĞİN LOJİSTİKÇİLERİNDEN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNE TEKNİK GEZİ

SİBER SALDIRILAR HKÜ’DE MASAYA YATIRILDI ‘‘HACKATHON’’

ÇAĞIMIZIN SORUNU: TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

TEŞVİKLER KAYITLI İSTİHDAMI ARTIRIYOR

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’DA ÖNEMLİ EĞİTİM TEMASLARI

İNGİLİZ GAZETECİNİN GÖZÜNDEN BATI MEDYASI VE İSLAMOFOBİ

EĞİTİMDE ALTERNATİF YAKLAŞIM: ULUSLARARASI BAKALORYA

GÖNÜLLÜ ELÇİLER HKÜ’DE

AİLE VE EVLİLİK İLİŞKİLERİ SANAT İLE BULUŞTU

AKADEMİSYENLER MESLEKİ ÖYKÜLERİNİ PAYLAŞIYOR
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KÜRESEL ÇAĞDA NASIL BİR GENÇLİK

HKÜ VE IATA’DAN HAVACILIK EĞİTİMİNDE DEV İŞBİRLİĞİ

ÇOCUKLARIN SANAT DÜNYASINA YOLCULUK

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ PANELİ

OTİZMİN FARKINDA OL GÖRMEZDEN GELME

ACİL DURUMA İLK MÜDAHALE EDEN PROFESYONELLER İÇİN KONFERANS

İLETİŞİM UZMANINDAN PERSONELE KURUMSAL AİDİYET EĞİTİMİ

REKTÖR TAMER YILMAZ TÜM ÖĞRENCİLERİYLE BİREBİR İLETİŞİM KURUYOR

HKÜ SEMİNERLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

KİTAP OKUMA PROJESİNE DESTEK

GELECEĞİN DİYETİSYENLERİ KARİYER GÜNLERİNDE

FARKLI SPOR DALLARINDA GELEN BAŞARI

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ENGELLERE KULAÇ ATIYOR

TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONU HKÜ’DEN

SANATA VE SANATÇIYA DESTEK VEREN ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN İLKOKUL KÜTÜPHANELERİNE DESTEK

ÜNİVERSİTE ADAYLARI BAŞARIYA GİDEN YOLU İZLİYOR

‘‘GÖÇ VE ÇOCUK’’ TEMALI KONGREDEYİZ

SİGARA KULLANIMI BESLENMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

ÜNİVERSİTE ADAYLARI HKÜ KAMPÜSÜNDE

‘‘GAZİANTEP MANİ, NİNNİ, FIKRA ve TANDIR HİKAYELERİ’’

ÖNCE İŞ DİYEN ve VAKIF RUHUYLA ÇALIŞAN MAHMUT ERDEM ŞAHİN
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HKÜ’DE 3. MEZUNİYET HEYECANI

2016-2017 eğitim-öğretim yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 
mezun olmaya hak kazanan bin 1416 öğrenci diplomasını aldı. 
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Tüm öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra, 
keplerini coşkulu bir şekilde havaya atarak me-
zuniyetin tadını çıkardı. Üniversite eğitim süre-
cinin son noktası olarak sembolleşen kep atma 

anı, ailelere ve mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Toplu 
halde kep atan öğrenciler, hem üniversiteden mezun ol-
manın, hem de yeni bir hayata başlamanın heyecanını 
birlikte yaşadılar. 

BİN 416 ÖĞRENCİ KEP ATTI

Üçüncü mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan HKÜ; 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte-
si, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulun-
da ve Meslek Yüksekokulunda öğrenimini tamamlayan 

bin 416 öğrenci kep atarak mezun oldu.

Eğitim-öğretim hayatına ilk olarak Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 
üçer bölümle başlayan HKÜ; 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında 5 Fakülte 24 Bölüm, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek 
Yüksekokuluyla yoluna devam ediyor.

HKÜ KKM’de düzenlenen 3. Mezuniyet Törenine; bir-
birinden değerli protokol üyeleri, HKÜ Mütevelli Heyet 
Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyet Başkan 
Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yıl-
maz, HKÜ Akademisyenleri, idari kadrosu ve mezun öğ-
rencilerin aileleri katıldı.

HKÜ 3. Mezuniyet Töreni açılış konuşmasını yapan HKÜ 

BİLDİĞİNİ ZANNETMEK 
ÖĞRENMENİN EN BÜYÜK 

DÜŞMANIDIR. 
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HKÜ 3. Mezuniyet töreni coşkusunu yaşayarak 
bin 416 öğrencisini mezun etti. Yapılan me-
zuniyet töreninin ardından toplu olarak kep 
atan HKÜ öğrencileri, yüzlerce hatıra fotoğrafı 

çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Mezuniyet töreninin ar-
dından eğlenceye devam eden HKÜ öğrencileri, konser 
eşliğinde sevinçlerini aileleri ile doyasıya yaşadı. 

Yoğun alkış ve heyecan içerisinde sahneye çıkan Ünlü 
Sanatçı Gökhan Tepe konsere katılanlar tarafından bü-
yük bir beğeni ile dinlendi. Özellikle sahne performansı 
açısından çok beğenilen Tepe, HKÜ konserinde dinleyici-
lere güzel dakikalar yaşattı.

Konser alanındaki kalabalık, Gökhan Tepe’nin şarkılarıyla 

keyifli saatler geçirdi. Coşkulu kalabalık Tepe’ye, sahne-
ye çıktığı ilk andan itibaren, sevgi gösterisinde bulundu. 
Duygulu şarkıların yanı sıra hareketli ve eğlenceli şarkıla-
rıyla binlerce kişiyi coşturan Tepe, birbirinden güzel par-
çalarını HKÜ için seslendirdi. 

Konserin ilerleyen saatlerinde HKÜ Mütevelli Heyeti Baş-
kan Vekili Haluk Kalyoncu Gaziantep’e gelerek HKÜ’de 
konser veren Gökhan Tepe’ye plaket takdim ederek te-
şekkür etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok şarkısını 
HKÜ öğrencilerince birlikte söyleyerek konsere katılan-
lara doyasıya eğlenme fırsatı sunan Tepe, kendisini din-
leyen binlerce kişinin sevgi gösterileri ve yoğun alkışları 
arasında konserini bitirdi.

GÖKHAN 
TEPE’DEN
EN GÜZEL 
ŞARKILAR
HKÜ İÇİN

Mezuniyet töreninin ardından sahne alan 
Gökhan Tepe, katılanlara
unutulmaz anlar yaşattı. 
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GAZİRAY İLE KENT İÇİ ULAŞIMA BÜYÜK KATKI

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak olan “GAZİRAY” projesine 
Kalyon Grup imzasını atıyor. 2018 yılında tamamlanması planlanan Gaziray, 25 kilometre uzunluğunda 17 
istasyonla hizmet verecek. Kent içi ulaşıma büyük ölçüde katkı sağlayacak olan proje ile ilk etapta 100 bin 
kişinin taşınması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ İÇME SUYU PROJESİ “DÜZBAĞ”

İçme suyunun büyük bir kısmını Kahramanmaraş’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarından karşılayan Gaziantep’te, Tür-
kiye’nin su temin edilen 2. büyük projesi olan “DÜZBAĞ” için start verildi. Kalyon Grup’un öncülük ettiği ve yedi yılda 
tamamlanması planlanan projenin, Gaziantep’in yaklaşık 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

KALYON GRUP GAZİANTEP’TE İKİ ÖNEMLİ 
PROJEYE LİDERLİK EDİYOR

Kalyon Grup, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile eğitime verdiği desteğin yanı sıra, 
nüfusu yaklaşık 2 milyona ulaşan Gaziantep için kent halkına önemli hizmetler 
sunacak iki önemli adım olan “GAZİRAY ve DÜZBAĞ” projelerine liderlik ediyor.
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HER YIL EN İYİLER
HKÜ’DE YARIŞIYOR

Bu yıl 3.sü düzenlenen 
Altın Baklava Film 
Festivalinde en iyiler jüri 
karşısına çıktı.

Hasan Kalyoncu Üniver-
sitesi (HKÜ) tarafından 
bu yıl üçüncüsü dü-
zenlenen festival için 

anlamlı ve güçlü bir jüri heyeti 
oluşturuldu. Gelenekselleşen Al-
tın Baklava Film Festivali 3-4 Ma-
yıs’ta Gaziantep’te gerçekleşti.

TÜRKIYE’DE TARIH YAZANLAR

20 dakikadan kısa kurmaca ve 
belgesel filmlerin yer alacağı fes-
tivalin bu yıl ki teması “Türkiye’de 
Tarih Yazanlar” olarak belirlendi. 
Ülkemizde yaşanan ve evrensel 
olarak yankı bulmuş kahraman-
lık hikayelerini “Türkiye’de Tarih 
Yazanlar” konsepti ile yaşatacak 
olan festival sinemaseverleri bir 
araya getirdi. 

SINEMA ATÖLYELERI

Sinemaya ilgi duyan, halihazır-
da sinema ile uğraşan, sinema 
ile tanışmak isteyen bireylere 
kendilerini göstermek için bir fır-
sat oluşturan Altın Baklava Film 
Festivali: Türkiye’nin önde gelen 
yönetmen, yapımcı, oyuncu kad-
rosundan oluşan jüri üyeleri ve 
finalistlerin yanı sıra gençlerin de 
katılımı ile gerçekleşti. 

Üniversiteler arası film platformu 
olan festivalin juri başkanlığını 
Hülya Koçyiğit yaptı. Jürisinde ise 
Engin Altan Düzyatan ve Ömer 
Faruk Sorak’ın yer aldığı festival 
birbirinden başarılı filmlere
sahne oldu.

HKÜLTÜR
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ÜNLÜ YÖNETMEN ÖMER FARUK SORAK’TAN 
SİNEMA SEVERLERE TAVSİYELER

Marka ve isim hakkı alınan “Altın Baklava Film Festivali”nin üçüncüsü, 
film gösterimleri ve ünlü isimlerin söyleşileriyle gerçekleşti

HKÜ tarafından gelenek-
selleşerek her yıl yapılan 
Altın Baklava Film Festiva-
linin başlamasıyla, sinema 

severler Gaziantep’te bir araya gel-
di. İki gün süren ve bu yıl üçüncüsü 
yapılan film festivaline yoğun ilgi 
gözlemlendi. Yurt içi ve yurt dışında 
okuyan bütün üniversite öğrencile-
rine açık olan yarışma, kurmaca ve 
belgesel film kategorilerinde, 3. Altın 
Baklava Film Akademisine katılan 
yarışmacıların kıyasıya yarıştığı film 
şölenine dönüştü.

Vizontele, Gora, Yahşi Batı, 8 sani-
ye, Aşk Tesadüfleri Sever gibi birçok 

sevilen filmi yöneten Ömer Faruk 
Sorak, HKÜ’de öğrencilerle buluştu. 
Kendinden, filmlerinden, hayatından 
bahseden ve öğrencilerin sorularını 
cevaplayan Sorak, yoğun ilgiyle kar-
şılandı. Bir daha dünyaya gelsem 
yine sinema ile uğraşmak isterdim 
diyen Sorak, sinemayı çok sevdiğini, 
bu işi yapmak için de öncelikle sine-
mayı çok sevmek gerektiğini vurgu-
ladı. Ayrıca Sorak, sinema ile uğraş-
mak isteyen, film çekmek isteyen 
genç sinemacılara tavsiyelerde bu-
lundu. Sorak: “Sinema ile uğraşmak 
öncelikle sinemayı çok sevmekle 
başlar. Genç sinemacılara en büyük 
tavsiyem asla yılmasınlar, pes etme-

sinler. Film çekmek, kaliteli çalışma-
lar yapmak elbette önemli ancak 
bunun kadar önemli olan bir şey ise 
çekilen filmi doğru yerlere ulaştıra-
bilmektir. Eğer gençler bir film çek-
tilerse, sosyal medyayı çok iyi kul-
lanmaları gerekir. Sosyal medyadan 
gerekirse reklamlar verip filmlerini 
tanıtabilirler. Ayrıca genç yönetmen-
ler çektikleri filmlerini mutlaka film 
yarışmalarına göndermelidirler. Ne 
kadar çok film yarışmasına filmleri-
ni gönderirlerse o kadar çok yerde 
isimlerini duyururlar” dedi. Öğrenci-
lerin sorularına cevap veren Sorak’a 
günün sonunda plaket takdim edildi.

SİNEMA İLE 
UĞRAŞMAK 
ÖNCELİKLE 

SİNEMAYI ÇOK 
SEVMEKLE 

BAŞLAR. GENÇ 
SİNEMACILARA 

EN BÜYÜK 
TAVSİYEM ASLA 
YILMASINLAR, 

PES ETMESİNLER.

HKÜLTÜR
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Kalyon Grup; Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve  Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu’nun büyük 
destek sağladığı stat, 33 bin seyirci kapasitesiyle, tam anlamıyla günümüzün en güzel statları arasında yeri-
ni aldı. Kalyon Stadyumu adını alan stadın toplam 120 milyon liraya mal olduğu belirtildi. Stadyum, mimari 
yapısı ve dış cephesiyle de dikkat çekiyor. Stadyuma farklı açılardan bakıldığında, Gaziantep’i simgeleyen 
kırmızı ve siyah renkler görülüyor. Bu özelliği sayesinde Gaziantepli taraftarların “renkli stat” adını verdiği 
stadyum, tüm beğenileri üzerine topluyor.

Gölgede kalan çimlerin güneş ihtiyacının karşılanması için “UV” cihazları alınan statta, çimlerin sağlıklı ola-
rak kalabilmesi için tercih edilen yöntem ile stattaki tüm çimler eşit biçimde güneş ile besleniyor. Ayrıca 
statta bölgenin mevsim şartları nedeniyle sıcağa daha dayanıklı özel bir çim kullanıldığı belirtildi.

GAZİANTEP’İN STADINA KALYON 
GRUPTAN ÖNEMLİ DESTEK

Geçtiğimiz yıl Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçla hizmete 
giren Gaziantep’in yeni stadyumu, “Gaziantep Kalyon Stadyumu” 
son teknolojiyle donatıldı. 

HKÜLTÜR
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HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçek-
leştirilen ödül törenine; Gaziantep Valisi Ali 
Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri ve Gazi-
antep Milletvekili Abdulhamit Gül Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 
ve birbirinden değerli protokol üyeleri katı-
lırken, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal 
Kalyoncu başta olmak üzere Mütevelli Heyeti 
Üyeleri, HKÜ Rektörü, HKÜ Akademisyenleri 
ve öğrencilerin katılımlarıyla başlayan prog-
ramda ödül heyecanı yaşandı.

Program kapsamında; 2016 akade-
mik yılında gerçekleştirdikleri bi-

limsel çalışmalarla Hasan Kal-
yoncu Üniversitesini temsil 
eden akademisyenler için 
“Akademik Ödül Töreni” 
ödüller sahiplerini buldu. 
Gaziantep’in, bölgenin ve 

ülkenin eğitimine kalite kat-
mayı ve akademisyenler ara-

sında farkındalık oluşturmayı 
hedefleyen “Akademik Ödül Tö-

reni”ne ilgi yoğun oldu.

“YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ OLMAK; YAYIN, 
PROJE VE PATENT ÜRETMEKTEN GEÇER”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
törenin açılış konuşması yapan HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Bugün burada 2016 
yılında akademik başarıları ile üniversitemizi 
temsil eden akademisyenlerimizi ve öğrenci-
lerimizi ödüllendireceğiz. Bilindiği gibi ülke-
mizdeki üniversite sayısı 200’e ulaşmıştır. Bu 
kadar yoğun bir rekabetin yaşandığı bir yük-
sek öğretim ortamında pro-aktif bir yaklaşım 
göstermeyen üniversitelerin orta ve uzun 
vadede sürdürülebilirliğini sağlaması müm-
kün değildir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ye-
nilikçi ve girişimci olmak zorundadır. Bunun 
göstergesi ise yayın, proje ve patent üret-
mekten geçer. Günümüzde bunlar da yeterli 

olmayıp, bütün bu faaliyetlerin ticarileşmesi 
oldukça önemlidir. Yani öğretim üyelerinin ve 
öğrencilerin şirketler kurması üniversitelerin 
bununla ilgili uygun ekosistemi oluşturması 
gerekmektedir” dedi

“HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNEMLİ 
BİR HAMLE YAPMIŞTIR”

Üniversitelerde AR-GE’nin önemli zeminle-
rinin lisansüstü programları olduğunu be-
lirten Rektör Yılmaz, şu ifadelerle açıklama 
yaptı: “2013’de 11 olan lisansüstü programı-
mız 2016 yılında 11’i doktora olmak üzere 
toplam 30’a yükselmiştir. Üniversiteler çeşitli 
indeksler tarafından taranmakta ve sıralan-
maktadır. Bunlardan URAP (ODTÜ), Yenilikçi 
ve Girişimci Üniversite İndeksi (TÜBİTAK) 
ve WEBOMETRICS (İspanya) sayılabilir. Bu 
indekslerde görünür olmak ve üst sıralarda 
yer almak için Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
önemli bir hamle yapmıştır.

2013 yılında; 0,1 olan öğretim üyesi başına 
yayın sayısı 2015’de üç katına çıkarak 0,3’e, 
2016 yılında ise 0,45’e çıkmıştır. Yine 2016 
yılında 6’sı TÜBİTAK olmak üzere toplam 22 
projemiz kabul edilirken 30 patent başvu-
rusu yapılarak önemli bir hamle yapılmıştır. 
Bugün burada bilimsel yayınları ile üniver-
sitemizin ismini duyuran yaptıkları projeler-
le üniversite-sanayi işbirliğine katkı sunan 
akademik personele ödüllerini veriyoruz. 
Hepsine üniversitem adına şükranlarımı su-
nuyorum”.

“EN ÖNEMLİ YATIRIM EĞİTİME YAPILAN 
YATIRIMDIR.”

Rektör Yılmaz’ın ardından açılış konuşmasını 
yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal 
Kalyoncu ise şu ifadelere yer verdi: “Değerli 
Konuklarımız, insanlar yaşadıkları toprak-
lara benzermiş. Bizim için de, üniversitemiz 
için de Gaziantep; öğretmendir, referanstır 
ve benzemeye çalıştığımız kadim bir şehir-

B
İL

İM
 İN

S
A

N
LA

R
I

Ö
D

Ü
LL

ER
İY

LE
 B

U
LU

ŞT
U Hasan Kalyoncu Üniversitesi, bilimsel araştırmaları ve 

uluslararası yayınları ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunan 
akademisyenlerini ödüllendirmek düzenlenen “Akademik Ödül 
Töreni” sonrası, 15 Temmuz Şehitleri anısına da “Kalyon Hatıra 
Ormanı Ağaç Dikme Etkinliği” gerçekleşti.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
ANISINA AĞAÇ DİKİLDİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi mütevelli 
heyeti tarafından 15 Temmuz Şehitleri 

anısına “Kalyon Hatıra Ormanı Ağaç 
Dikme Etkinliği” gerçekleştirildi.

Ağaç dikme etkinliğine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak 
Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulha-
mit Gül Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin ve birbirinden değerli protokol üyeleri katılırken, 
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu başta ol-
mak üzere Mütevelli Heyeti Üyeleri, HKÜ Rektörü, HKÜ 
Akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

280 AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU

15 Temmuz Şehitlerinin anısına dikilen ağaçların 90 ta-
nesi protokol tarafından dikimi yapılırken, toplam 280 
tane ağacın dikimi gerçekleştirildi. HKÜ yetkilileri tarafın-
dan ağaç dikiminin bunlarla sınırlı kalmayacağı belirtile-
rek, ağaç dikim sayısının 500’e tamamlanacağı bildirildi.

Ağaç dikme etkinliğinde konuşma yapan Reyhan Kal-
yoncu: “15 Temmuz Şehitleri anısına yaptığımız Kalyon 
Hatıra Ormanı Ağaç Dikme Etkinliğine hepiniz hoş geldi-
niz. Kırk iki yıldır logomuzdaki mavi rengimiz gibi umutlu, 
beyaz rengimiz gibi temiz ve ülkemiz adına gurur verici 
işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bugün bu çabamızın üs-
tüne birde yeşil renk katıyoruz. Bugün Gazi Şehir Gazi-
antep’te 15 Temmuz Şehitlerimizin anısını yad ediyoruz. 
İnanıyoruz ki bu eşsiz hatırayı yaşatmak en çokta Ga-
ziantep’e yakışır. Çünkü istiklal ve istikbal için ileri atıl-
maktan geri durmamış Gaziantep, 15 Temmuz’un en iyi 
anlaşılabileceği bir yerdir” dedi. Konuşmaların ardından 
ağaç dikim alanına geçilerek 15 Temmuz Şehitleri anısı-
na ağaç dikimi gerçekleştirildi.

dir. Gaziantep, tarih şehridir. Tarihin emsalsiz sayfaları 
burada yazılmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilim 
insanları; kökü mazide, yüzü atide bir felsefenin sahibi 
olarak işte tam da bu şehrin ve bu ülkenin kendilerinden 
beklediğini yapmaktadır. Gaziantep, kültür şehridir. Ha-
san Kalyoncu Üniversitesindeki bilim insanlarının üret-
kenliğinin altındaki gerçek budur. Gaziantep, çalışkan şe-
hirdir. Dolayısıyla bu topraklardan yükselen üniversitemiz 
bilim ve eğitim treninin son katarında olmayı asla kabul-
lenemez. Eğitime ve bilime verilen önem bu üniversite-
nin temelinde vardır. Bu üniversite, sağlığını hiçe sayan 
ve kendini eğitime, bilime ve gençlere adayan Merhum 
Hasan Kalyoncu’nun eseridir. “En önemli yatırım eğitime 
yapılan yatırımdır” diyen bir anlayışın mahsulüdür. Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi; Ülkeyi kalkındırma sevdasının Ga-
ziantep’ten yükselen abidesidir”.

“FİKİR ÇİLESİNİ ÇEKEN KIYMETLERİMİZİ TEBRİK 
EDİYORUM”

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin, marka kentin marka 
üniversitesi olduğunu söyleyen Cemal Kalyoncu: ”Kısa za-
man içinde bilimde referans, üretimde model, dinamizm-
de sembol olmuştur. Akademisyenlerimizin performans-
larını sürdürülebilir kılacağından, elde edilen başarıları 
daha yükseğe ve daha çok sayıya çıkaracağından eminim. 
Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun yolcusu bilim insanla-
rımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Bilgi deryasına 
dalan, fikir çilesini çeken kıymetlerimizi tebrik ediyorum” 
diyerek konuşmalarını tamamladı.

BİLİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Dünyada ki en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır di-
yen Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Ab-
dulhamit Gül, herkesin yaşadığı coğrafyaya ve bulunduğu 
kainata karşı sorumlu olduğunu dile getirdi.

Bilgi üzerine kurulu bir sistemin olduğunu ve bu yüzden 
bilimi merkeze alarak yolumuzu aydınlatmamız gerekti-
ğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin: “Ülkemin yetiştirdiği en iyi akademisyenleri 
buraya çekme cazibesi oluşturdunuz. Bu sizin vizyonu-
nuzdur” diyerek Hasan Kalyoncu Üniversitesinin farkın-
dalık oluşturduğunu dile getirdi.

Akademik ödül töreninin son konuşmacısı olan Gazian-
tep Valisi Ali Yerlikaya ise konuşmasında ilim ve bilimin 
önemine dikkat çekti.

2016 yılında en çok indeksli makale yazan 6 akademisye-
ne plaket, 7 akademisyene sertifikaları, patent başvurusu 
yapan 15 akademisyene sertifika, proje başvuruları kabul 
edilen 8 akademisyene plaket takdimi ve proje başvurusu 
yapan 18 akademisyene sertifikaları takdim edildi. Prog-
ramda ayrıca, Kuluçka Merkezinde şirket kuran 11 akade-
misyene de sertifikaları verildi.
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Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, “Yeni 

Anayasa, Yeni Sistem” 
konulu panel için 

Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık’ı ağırladı. 

HKÜ Kongre ve Kültür 
Merkezinde (KKM) 

gerçekleştirilen panelde 
Bakan Fikri Işık HKÜ 

öğrencileriyle buluştu.

Bakan ve öğrencileri bir araya getiren programa: Milli Sa-
vunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir, Milletvekilleri, Gaziantep Valisi Ali Yer-
likaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 

Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Akademisyenler, çok sayıda basın 
mensubu ve öğrenciler katıldı.

“15 TEMMUZ’DAN İTİBAREN ÜLKE OLARAK HASSAS
GÜNLER YAŞADIK”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuş-
masını yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu: 
“15 Temmuz’dan itibaren ülke olarak hassas günler yaşandı. Ce-
haletin tezahürü olan sabırlarımızı zorlayan olaylara şahit olduk. 
Bizleri sosyal ve kültürel çatışmanın içine sürüklemek istediler” 
dedi.

Konuşmasının devamında öğrencilere hitap eden Haluk Kalyon-
cu: “Sürekli söylediğimiz bir şey var. Hasan Kalyoncu Üniversite-
si sadece lisans diploması alacağınız bir kurum değil. Amacımız, 
teorinin yanında gerçek hayatın pratiğini de öğretebilmektedir. 
Sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Üniversite yönetimi 
olarak güncel gelişmeleri takip etmeniz için çalışmalar yürütüyo-
ruz. Sizlerde ülkemizde yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek 
bizlerle yürürseniz, aynı yolda başarı ile yükseleceğimizi düşünü-
yoruz” dedi.

“GÜÇLÜ ORDU, GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜÇLÜ DEMOKRASİ” 

Kişinin akıllısı kendinden büyüklerle, kırkından sonra ise kendin-
den küçüklerle hasbihal edendir. Bu yüzden gençlerle interaktif 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK

HKÜ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

HKÜLTÜR
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iletişim kurmaya özen gösteriyorum diyerek konuşma-
sına başlayan Bakan Fikri Işık: “Hayatı ve çağı anlamanın 
en iyi yolu o çağın içinde yaşayan gençlerle iletişim kur-
maktır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi başarılı çalışmalara 
imza atarak inovatif bir üniversite olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Üniversitemizi tebrik ediyor ve başa-
rılarınızın devamını diliyorum” dedi.

 Yeni Anayasa ve yeni hükümet sistemi hakkında önemli 
açıklamalar yapan Bakan Fikri Işık: “Çok önemli bir halk 
oylaması sürecindeyiz. 16 Nisan’da Türkiye çok önemli 
bir karar için sandığa gidecek. Bu noktada iki soru çok 
önemli. Birincisi; Neden anayasa değişikliği oluyor, ikinci-
si ise ‘Evet’ dersek ne kazanacağız. Türkiye coğrafi konu-

mu dolayısıyla önemli ve kritik bir noktada bulunuyor. Bu 
nedenle ayakta kalmak için güçlü ordu, güçlü ekonomi 
ve güçlü demokrasiye ihtiyacımız var. Temsilde adalet ve 
yönetimde istikrarı sağlamak zorundasınız. Bunlar sağla-
namazsa demokrasi tehdit altındadır” diye konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Rektörü Prof. Dr. Ta-
mer Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde 
Bakan Fikri Işık öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Soru-cevap şeklinde devam eden “Yeni Anayasa, Yeni 
Sistem” paneli sonunda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a, 
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu pla-
ket ve hediye takdim etti. Toplu fotoğraf çekimin ardın-
dan program sona erdi.

GÜÇLÜ
ORDU,
GÜÇLÜ

EKONOMİ,
GÜÇLÜ 

DEMOKRASİ

HKÜLTÜR
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HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirilen programa; İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş, Gaziantep Valisi 
Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye 

Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri, HKÜ Mütevelli He-
yeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Ta-
mer Yılmaz, çok sayıda basın mensubu, akademisyen ve 
öğrenciler katıldı.

“KİMSE KENDİ COĞRAFYASINDA YALNIZ DEĞİLDİR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan programın teması “Siyaset, 
Liderlik ve Şehircilik” oldu. Konuşmasında yenilik, ino-
vasyon ve Ar-Ge’nin önemine sıklıkla değinen Topbaş: 
“Tarihin katmanlarını taşıyan bir kentte eğitim almak çok 
önemli. Çünkü tek bir kültürle gitmiyorsunuz. bir çok kül-
türün yaşandığı bir yerin sizin üzerinizdeki etkileri çok 
fazla oluyor. Günümüz dünyasında tüm insanların kaderi 

birbirine bağlıdır. Kimse kendi coğrafyasında yalnız de-
ğildir. Dünyanın herhangi bir yerindeki olumsuzluk bü-
tün dünyayı etkiliyor. Bu durumda bütün ülkeler dünya 
geleceği konusunda ortak kaygılar yaşamak zorundadır. 
Barışa huzura katkı sağlamayı hissetmeleri gerekir. Artık 
her şey uluslararası ölçekte cereyan ediyor. Bu yüzden 
dünyanın farkında olmak gerekir” dedi.

“YENİLİKLERE AÇIK OLMAK ZORUNDASINIZ”

Baş döndürücü bir gelişim ve değişim yaşandığını ifade 
eden Topbaş: “Bugün dünyanın bütün bilgileri avuç içine 
sığacak kadar küçüldü ve hızlı bir şekilde herkese ulaşı-
yor. Olan biten her şey anında cereyan ediyor. Böyle bir 
dünyada Türkiye yeniden kendini hissettirecek yerlere 
gelmek zorunda. Aksi takdirde yerinizde sayar, geriler 
ve durursunuz. Bu topraklarda bin yıllık medeniyet ta-
rihimiz var. Dünyaya medeniyetleri öğretmiş bir milletiz. 
Dünyanın bu kadar küçüldüğü bir yerde hala, katliamlara  

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI
KADİR TOPBAŞ’DAN
ŞEHİRCİLİK ÖNERİLERİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, “HKÜ Patronlar ve 
CEO’lar ile Buluşuyor” programından İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ağırladı. 
HKÜ Mimarlık ve KİT Kulübü tarafından organize 
edilen programda İstanbul’un Patronu Kadir Topbaş, 
HKÜ öğrencileri ile bir araya geldi.
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ve ölümlere şahit oluyoruz. Bu bakımdan böyle bir dün-
yada yaşıyorsak, akıl ve bilgiye tabi olmamız gerekir. Sağ-
duyu dediğimiz vicdan liderlikte vasıf olarak en önemli 
baktığımız yerdir. Bizim dünyamızda her günü eşit olan 
ziyandadır. Bu yüzden, yeniliklere açık olmak zorunda-
sınız. İnovasyonu her alana taşımanız gerekir. Ar-Ge’niz 
yoksa geleceğiniz yok demektir” diyerek yeniliğin önemi-
ne dikkat çekti.

“BAŞARILI LİDER; DÜNYAYI, ÜLKESİNİ VE KENDİNİ
İYİ TANIYANDIR”

Biz hizmetkar olmaya geldik diyerek yaptıkları ve yapa-
cakları çalışmalar hakkında bilgiler veren Kadir Topbaş: 
“Biz geleceği yakalamak zorundayız. Liderin siyasette 
toplumu geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğu var. 
Lider: Bir CEO, bir iş adamı gibi olmak zorunda. Başarılı 
bir lider, risk alır ve asla vazgeçmez. Lider; şartlara boyun 
eğmez, şartlara hakim olur ve geliştirmeye çalışır. Lider 

kendisini topluma adadığı sürece başarılı olur. Bu ne-
denle, başarılı olmak isteyen bir lider kendisini, ülkesini 
ve dünyayı iyi tanımak zorundadır. Sınırsız bir coşkuya ve 
çalışma azmine sahip olması, yeni fikirler üretmesi gere-
kir” diyerek lider olmanın özelliklerini vurguladı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın moderatörlüğün-
de devam eden programda İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş, öğrencilerin sorularını yanıtla-
dı.

“Siyaset, Liderlik ve Şehircilik” temalı program sonunda 
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a plaket ve 
hediye takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından 
program sona erdi.

AR-GE’NİZ YOKSA
GELECEĞİNİZ YOK
DEMEKTİR.



HKÜLTÜR

EN İYİ KARİYER HKÜ’DE PLANLANIYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrencilerin seçimlerini kolaylaştırmayı 
sağlayan ve geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmayı 

amaçlayan programlar düzenlemeye devam ediyor
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Öğrencilerin kariyer planlarına destek 
olmak ve istihdam olanağı sağlamak 
amacıyla HKÜ Hukuk Fakültesi tara-
fından organize edilen “Dünyanın En 

Büyük Konteyner Taşımacılığı Şirketinde İş İmkan-
ları” konulu kariyer günlerinin konuğu, Mediter-
ranean Shipping Company (MSC) Gemi Acenteli-
ği Şirket Temsilcileri oldu. HKÜ Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen programda öğrenci-
ler iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. 

Açılış konuşmasını yapan HKÜ Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan: “Bizim derslerde 
söylediğimiz şeyleri meslekten birileri söyleyince 
öğrencilerimiz üzerinde daha etkili oluyor. Öğren-
cilerimizi bu tür etkinliklerle buluşturmaya devam 
edeceğiz. Bizleri kırmayarak gelen MSC yetkilileri-
ne teşekkür ederim” dedi.

“CO-OP İLE ÖĞRENCİLER İŞ DÜNYASINA
UYUM SAĞLIYOR”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise “Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi olarak farklı bir yerde dur-
maya çalışıyoruz. İnovatif ve proaktif bir üniver-
site olarak rakiplerimizden bir adım daha önde 
olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu da gerçekleş-
tirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerle sağla-

maya çalışıyoruz. Üniversiteli olmak derslere girip 
yüksek not alarak mezun olmak demek değildir. 
Ders dışı etkinliklerde en az dersler kadar önemli. 
Bununla birlikte Hasan Kalyoncu Üniversitesi ola-
rak uyguladığımız modellerden bir tanesi de CO-
OP modeli eğitim sistemi. Birçok bölümümüzde 
bunu uyguluyoruz. CO-OP modeli kapsamında 
öğrencilerimiz 7 dönem eğitim görüyor. Kalan 
son dönemde ise iş hayatına atılarak sektörde 
çalışmaya başlıyorlar. MSC yetkililerinden de rica 
ediyorum, bizim CO-OP partnerimiz olun. Sizlere 
hukuk fakültesi öğrencilerimizi gönderelim. Biz 
pratik yönü daha önde olan, sektörün sorunlarını 
bilen ve çözüm üreten öğrenciler yetiştirmeyi he-
defliyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından; MSC Hukuk Mü-
şavirliğinden Av. Çağrı Üstünoğlu, MSC İnsan 
Kaynaklarından Erkin Gürcan ve MSC Gaziantep 
Şube Yöneticisi Ozan Gökduman tarafından öğ-
rencilere, MSC’nin iş imkanları ve çalışma yöntem-
leri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Alanında uzman kişi ve kuruluşlardan isimleri 
öğrencilerle bir araya getiren etkinlik soru cevap 
şeklinde devam etti. Program plaket takdimi ve 
toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

CO-OP MODELİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİMİZ
7 DÖNEM EĞİTİM GÖRÜYOR.
KALAN SON DÖNEMDE İSE

İŞ HAYATINA ATILARAK
SEKTÖRDE ÇALIŞMAYA BAŞLIYORLAR.
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HKÜ Kariyer Merkezinin öğrencileri iş dünyasıyla 
buluşturmak ve çalışma hayatını daha 
yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 
düzenlediği, kariyer günlerine ilgi yoğun oldu. 

İş dünyasının çeşitli öncü kuruluşlarının temsilcileri, 
öğrencilerin kariyer planlarına destek olabilmek için 
önemli tavsiyelerde bulundular.

Programın ilk konuşmacısı SANKO Holding Onursal 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun; adım adım başarı 
hikayesi konulu söyleşişi, birçok öğrencinin ilgi odağı 
olmayı başardı. Kariyer günlerinin devamında KOSGEB 
Gaziantep İl Müdürü Dr. Sadık Gözek; gençler için 
girişimcilik fırsatları, Kalyon Grup İ. K. ve Stratejik 
Planlama Grup Başkanı Abdurrahman Baş; özel sektörde 
başarının koşulları, Founder & General Manager at TSI 
Group’dan Nilay Aydoğan; özel sektörde hayatta kalmak, 
Çelebi Oğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Çiftçi; lezzeti ustadan hürmeti babadan, 
Schneider – Electric Adana Bölge Temsilcisi Yalçın 
Doyuran ise; geleceği inşa etmek konulu sunumları ile 
temsilciler, öğrencilere hitap etti.

HKÜ Kariyer Günlerinin açılış konuşmasını yapan HKÜ 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici: 
“Teorik gelişimin yanı sıra pratik gelişimin önemine vurgu 
yapan üniversitemizde kariyer 
günlerinin düzenlenmesi 
bu anlayışın açık bir 
yansımasıdır. Proaktif 
üniversite olabilmenin 
g ö s t e r g e l e r i n i n 
b a ş ı n d a 
öğrencilere 
sunulan 

akademik hizmetlerin yanı sıra, öğrencilerin kişisel 
gelişimleri ve kariyer gelişimleri için ihtiyaç hissettikleri 
diğer hizmetleri sunmak gelmektedir. Özellikle dünyada 
gelişmiş üniversiteler bu anlamda gelişmekte olan 
üniversitelere örnek olmakta ve yol göstermektedir. 
Dünyadaki iyi örnekler incelendiğinde öğrencilere 
hizmet veren kariyer merkezlerin en önemli özellikleri 
öğrencilerin geleceğe hazırlanmaları için sürekli olarak 
onların yanında olmalarıdır. HKÜ Kariyer Merkezinin 
misyonu siz öğrencilerin ve mezunların kariyer 
gelişim ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe çok yönlü 
hazırlanmanıza katkı sağlamaktır” dedi.

İki gün boyunca iş dünyasının saygın temsilcilerinden 
birçok isim, öğrencilerin kariyer planlamasına ışık tutmak 
için iş tecrübelerini ve çeşitli başarı hikayelerini paylaştı. 
Öğrencilerin, sektörel olanaklardan ve profesyonel iş 
dünyasındaki güncel gelişmelerden haberdar olmalarını 
amaçlayan organizasyonda konuşmacılar, deneyimleri 
ve önerilerinin yanında firmalarının sundukları iş ve 
staj olanaklarından da bahsederek öğrencilere önemli 
bilgiler verdiler.

HKÜ’DEN PROAKTİF
KARİYER PLANLAMASI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Merkezi  tarafından düzenlenen ve iki 
gün süren “Kariyer Günleri”, iş dünyasının saygın temsilcilerinin katılımıyla 
HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
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HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 
kariyer günleri konferanslarına ilk olarak Tür-
kiye’nin önde gelen iş adamlarından; Sanko 
Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konu-

koğlu konuşmacı olarak katıldı. 

“YAPACAĞINIZ İŞE ÇIRAK OLARAK BAŞLAMALISINIZ”

Öğrencilerin kariyer planlarına destek olabilmek için 
yapılan konferansta Abdulkadir Konukoğlu öğrencilere 
hem hayat hikâyesini anlattı hem de şu tavsiyelerde bu-
lundu: “Siz gençlere öncelikle kendi hayat hikâyemden 
kısaca bahsetmek isterim. Ben bu günlere hiçte kolay 
gelmedim. On beş yıl boyunca babam rahmetlinin sahibi 
olduğu yerde usta olarak çalıştım. O zamanlar babamın 
iş yerinde idari bina vardı ve asla orada bir işim olma-
dıkça idari binaya geçemez, daima işletmenin içinde çalı-
şırdım. İşletme içinde çalışan ustalarla beraber çalıştım, 
onlarla beraber yedim, içtim ve bununla da daima gurur 
duydum. Yani anlayacağınız ben kendi babamın işyerin-
de dahi çırak olarak başladım. Kendi babama iş yerin-
de ’baba’ diye hitap etmedim çünkü babam kendisine 
işyerinde ‘usta’ diye hitap etmemi isterdi. Bu nedenle 
siz gençlerde öncelikle yapacağınız işe çırak olarak baş-
lamalısınız”. 

 “GENÇLERİN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE DAHA ÇOK 
ÖNEM VERMELERİ GEREKİR” 

Öğrencilere üniversite eğitiminin kıymetini bilmeleri 
söyleyen Konukoğlu: “Üniversite ufkunuzu genişletir, 
zihninizi açar. Üniversite hayatınız bittikten sonra içi-
ni doldurmak size düşer. Üniversite eğitiminin yanında 
günümüzde bir kişide olması gereken en önemli özellik 
yabancı dil bilmektir ve özellikle de İngilizce artık gerçek-
ten çok büyük bir öneme sahiptir. Yabancı dil, bir insa-
na ekonomiden teknolojiye bütün kapıları açabilen bir 
anahtar konuma gelmiştir. Bu yüzden gençlerin yabancı 
dil öğrenimine daha çok önem vermeleri gerekir hayatta 
en büyük keşke dediğim şey İngilizce bilmemek” diyerek 
öğrencilere öğütlerde bulundu. 

“GENÇLERİN BİLGİ VE BECERİLERİ, BİZLERİN TECRÜ-
BELERİYLE ÜLKEMİZ DAHA İYİ YERLERE GELECEK”

Konferansın sonunda soru cevap kısmına geçildi ve Ko-
nukoğlu, öğrencilerin sorularına cevap verdi. Bir öğren-
cinin: “Ülkemizi ekonomik olarak nerede görüyorsunuz?” 
sorusuna Konukoğlu, şu yanıtı verdi: ”Ben eski günleri 
çok iyi hatırlayan birisiyim. Eskiden bir mühendis bulabil-
mek bile bazen imkânsızdı. Çok şükür ki artık ülkemizde 
her meslek grubundan bilgili ve becerili gençler var. Ben 
ülkemizin çok iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle de şunu belirtmek istiyorum ki; siz gençlerin bil-
gi ve becerileri, bizlerin tecrübeleriyle ülkemiz çok daha 
iyi yerlere gelecektir” şeklinde açıklaması salondan bü-
yük alkış aldı.

BAŞARILI İŞ HAYATI İÇİN
ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen, “Kariyer Günleri” 
kapsamında, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu 

öğrencilere, geçmişten geleceğe adım adım başarı hikayelerini 
anlatarak, önemli tavsiyelerde bulundu.
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HKÜ Kariyer Merkezi ve HKÜ Psikolojik Danış-
ma Topluluğunun İşbirliği ile organize edilen 
“Kariyerinizi Genişletecek Atölyeler” konulu 
program HKÜ Kongre ve Kültür merkezinde 

gerçekleştirildi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencileri için ka-
riyerlerine farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla dü-
zenlenen programa konuşmacı olarak Özel Sektörden 
Uzman Psikolojik Danışman Hayal Demirci ve İŞKUR’dan 
Uzman Psikolojik Danışman Ülkü Yüksel katıldı.

İş yaşamı hakkında konuşan Uzman Psikolojik Danışman 
Hayal Demirci, mesleki deneyimlerini öğrencilerle pay-
laştı. Meslek yaşamında ayakta kalmanın püf noktalarına  
değinen Demirci öğrencilere, kariyerlerine yön vermek 
için yapmaları gerekenleri anlattı.

“İŞ YAŞAMINA HAZIR MISINIZ?”

Sunumuna İŞKUR bünyesinde kariyer imkanları hakkın-
da bilgi vererek başlayan uzman psikolojik danışman 
Ülkü Yüksel ise öğrencilere mezun olduktan sonra ki 
aşamalarda ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler 
verdi. İş yaşamına hazır mısınız diye soru soran Yüksel; 
İş yaşamına hazırlanırken hedeflerinizi belirleyin. Sizi iş 
hedefinize ulaştırabilecek özgeçmişinizi farklı kurum ve 
farklı pozisyon özelliklerine göre ayrı hazırlayın. Mesleği 
ve sektörü değerlendirin ve becerilerinizi bu yönde ge-
liştirin” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 

Soru-cevap şeklinde devam eden programda HKÜ Eği-
tim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve HKÜ 
Kariyer Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici konuş-
macılara  teşekkür belgesi taktim etti. Toplu fotoğraf çe-
kiminin ardından program sona erdi.

HKÜ’DEN KARİYER
GENİŞLETECEK ATÖLYELER

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrencilerini geleceğe hazırlamak ve kariyerlerine 
yön vermelerini sağlamak amacıyla alanında uzman kişileri öğrencilerle 
buluşturan programlar düzenlemeye devam ediyor.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencile-
rini hayata hazırlarken iş dünyasından alanında uzman 
temsilcileri öğrencilerle buluşturmayı ve öğrencilerinin 
kariyer planlarına yön vermeyi hedefleyen programları-
na bir yenisini daha ekledi.

HKÜ Hukuk Fakültesi bu kapsamda organize ettiği kari-
yer günlerinde, Lojistik Firmaları Sektörü Yılın En Başarılı 
Markası 2016 ödülünün sahibi Arkas Lojistik Firma Tem-
silcilerini ağırladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve 
HKÜ Hukuk Amfisinde gerçekleşen programda, “Arkas 
Lojistik’te İş ve Staj İmkanları” konuşuldu.

“PROAKTİF VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTEYİZ”

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Hukuk Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Bağcı; “Rektö-
rümüzün sürekli söylediği bir şey var. Biz proaktif ve ye-
nilikçi bir üniversiteyiz. Bu yüzden bizler üniversitemizin 
idarecisi olarak öğrencilerimizi her sektörden en iyilerle 
buluşturmak istiyoruz. Türkiye’de deniz hukuku, deniz 
taşımacılığı ve lojistik denildiğinde ilk olarak akla Arkas 
Lojistik gelir ve sektörün başat aktörlerinden biridir. He-
pimizin vakti çok değerli. Bu anlamda bizim için  vaktini 
ayıran ve buraya kadar gelen değerli temsilcilerimize te-
şekkür ederim” dedi. 

ARKAS LOJİSTİK’TE İŞ VE STAJ İMKANLARI

Arkas Lojistik’in tanıtım filmi ile devam eden programa 
konuşmacı olarak; Arkas Lojistik’ten İnsan Kaynakları 

Müdürü Evrim Dal, Kurumsal Risk Yönetimi Departman 
Sorumlusu Avukat Tuğba Güldemir, Ulaştırma Hizmetleri 
Bölge Müdürü Yahya Ersoy katıldı. Firma hakkında genel 
olarak bilgi veren ve konuyu tüm yönüyle ele alan tem-
silciler, firmanın iş ve staj imkanları ile ilgili öğrencilere 
detaylı bilgiler verdi. 

Meslek yaşamı hakkında tecrübelerinden de bahseden 
temsilciler; firma içi kurumsal yapı, destek birimler, ku-
rumsal risk ve  firma hizmetleri gibi konuların yanı sıra iş 
yaşamı ile ilgili öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin merak ettikleri tüm soruların cevap buldu-
ğu program sonunda konuşmacılara plaket takdim edil-
di. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından program sona 
erdi.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinin  
(HKÜ’nün) de proje de yer aldığı zir-
venin stratejik ortakları arasında; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Her yıl güncel ve stratejik temaların işlendiği 
Genç Türkiye Zirvesi, Türkiye’nin 81 ili ve 165 
ülkeden 3 bin öğrenciyi buluşturdu.  Bugüne 
kadar liderlik, inovasyon, girişimcilik ve bilgi 
toplumu ana temaları ele alındı. Zirve, önemli 
protokol üyelerinin katılımı ve önemli konuş-
macıların sunumlarıyla yapıldı. Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz 
zirvede gençlere hitap ederek önemli mesaj-
lar verdi.

“EN GÜÇLÜ REKABET AVANTAJI İNOVASYON 
İLE OLDU”

Günümüzde giderek artan rekabet ve global-
leşmenin gücünü, tüm kurumlardaki olduğu 
gibi ülkelere de avantaj sağlayacak yeni me-
kanizmaların keşfine götürdüğünü söyleyen 

Rektör Yılmaz, konuşmasında: “Ucuz işçilik 
nedeniyle uzak doğuya kayan rekabet avan-
tajına batının cevabı, son yılların en popüler 
kavramı ve en güçlü rekabet avantajı ‘İno-
vasyon’ ile oldu. İnovasyon kavramının ulus-
lararası politikalar ve rekabet için global bir 
strateji olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, ino-
vasyon sağlayıcı patent üretimi, üniversite-sa-
nayi işbirliği, girişimcilik gibi ‘Bilgi ve Teknoloji 
Transferi’ mekanizmaları da önem kazandı. 
Bu bağlamda tüm dünyada teknoloji transfe-
rine ayrılan bütçeler hem ulusal hem de ku-
rumsal düzeyde arttı” dedi.

“ÜÇ ROBOT KANUNUNA EN FAZLA 
YAKINLAŞTIĞIMIZ O FANTASTİK ZAMANDA 

YAŞIYORUZ”

Yılmaz, 2011’de Almanya’nın Endüstri 4.0 
projesiyle sıfıra yakın maliyetli işçiyle üretim 
yapmaya başlamasını, dijital dönüşümün son 
yıllara damgasını vuran endüstri devrimini 
de beraberinde getirdiğini söyleyerek: “Bilim 
kurgu okuyanlarınız, bu işin en eski üstad-
larından Isaac Asimov’u da tanır. Asimov’un 
bilimkurguya en büyük katkısı Üç Robot Ka-
nunu’dur. Buna göre; ‘1-Robotlar, insanlara 
zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara 
zarar gelmesine göz yumamaz. 2-Robotlar, 
Birinci Kanun’la çakışmadığı sürece insanlar 
tarafından verilen emirlere itaat etmek zorun-
dadır. 3-Robotlar, Birinci ya da İkinci Kanun’la 
çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak 
zorundadır.’

Back to the Future (Geleceğe dönüş) filminde-

BİNLERCE ÖĞRENCİ GENÇ 
TÜRKİYE ZİRVESİNDE 
BULUŞTU

Beş yıldır düzenlenen ve vizyon 
sahibi gençlerin bir araya 
geldiği Genç Türkiye Zirvesi 
(GTZ) bu yıl, ‘Dijital Dönüşüm 
ve Güçlü Türkiye’ sloganıyla 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezinde gerçekleştirildi.
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ki gelecek 21.10.2015 yani bundan iki sene öncesiydi. İşte 
biz bugün yaşadığımız bu dünyada Asimov’un “I Robot” 
isimli fantastik bilim kurgu dünyasına ve üç robot kanu-
nuna en fazla yakınlaştığımız o fantastik zamanda yaşı-
yoruz.

Dijital Dönüşüm ve beraberinde getirdiği Endüstri 4.0 
bizlere sağlıkta, eğitimde, üretimde sunduğu yenilikler ile 
refah düzeyi daha yüksek bir toplum sunuyor” dedi. 

“PROAKTİF BİÇİMDE OLACAKLARA HAZIR OL”

Rektör Yılmaz Konuşmasına şu sözler ile devam etti: “Bir 
makinenin yedek parçası gibi tedavi edilemeyen organ-
ların üç boyutlu yazıcılar ile üretilerek geliştirilmesi, bir 
köprü inşaatının tüm aşamalarının modelleme ve simü-
lasyon ile uzaktan takip edilebilmesi,  uzaktan eğitimle 
dünyadaki en iyi bilginin dört bir yana yaygınlaştırılma-
sı, sanal üniversitelerin kurulması, bilginin soyutlaşarak 
daha rastlantısal ve gelişigüzel elde edilebileceği anlamı-
na geliyor. 

Siz gençler, dijital dönüşümde var olabilirsiniz. Biz üniver-
siteler olarak bu dönüşümde yer alabiliriz. Ancak, dijital 
dönüşümde var olabilmek proaktif biçimde olacaklara 
hazır olmak, önceden görmek, zamanın ruhunu yakala-
yarak, günün lideri olmaktan geçiyor. Bu anlamda, günü-
müzde  dijital okuryazarlığı öğrenmek, bu dönüşümün 
getirdiği yeni meslekleri, yeni girişimleri, yeni icatları or-
taya çıkartmak ve bunları icra etmek sizlere, bu imkanları 
sizlere sağlayacak mekanizmaları ortaya çıkartmak da 
bizlere düşüyor” dedi.

Program sonunda konuşmacılara ödüller ve plaketler 
takdim edildi. Rektör Yılmaz da 2017 Genç Türkiye Zirve-
sinde ödül alan isimler arasında yer aldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE VAR 

OLABİLMEK PROAKTİF BİÇİMDE 

OLACAKLARA HAZIR OLMAK,

ÖNCEDEN GÖRMEK, ZAMANIN 

RUHUNU YAKALAYARAK, 

GÜNÜN LİDERİ

OLMAKTAN GEÇİYOR.
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Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafın-
dan düzenlenen eğitim zirvesi, bu yıl İstan-
bul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapıldı. 
Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi 

(EURIE 2017), yurt dışı ve yurt içinden yüzlerce üniver-
sitenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kongre ve eğitim fuarına, üniversitelerin temsilcileri ve 
erasmus görevlileri başta olmak üzere; 53 ülkeden 2 

binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen 
ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanlar katıldı. 
HKÜ’yü ise HKÜ İnternational Relations Office (HKÜ 
IRO) Kurum Koordinatörü Zafer Kılıç ve HKÜ Mühen-
dislik Fakültesi Öğretim Görevlisi  Nurullah Akbulut 
temsil etti.

Dünya çapında gerçekleştirilen yükseköğretim çalış-
malarını İstanbul’a taşıyan ve ABD, Avrupa, Uzakdo-

DÜNYANIN
EN BÜYÜK 3.
EĞİTİM ZİRVESİNDEYİZ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, bu yıl İstanbul’da düzenlenen 
dünyanın en büyük 3. eğitim zirvesi olan Avrasya Uluslararası 
Yükseköğretim Zirvesine (EURIE 2017) katıldı. 
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ğu ve Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinin 
yer aldığı zirvede, 200 stant kuruldu. EURIE 
2017’de fuar ile eş zamanlı olarak 25’in üzerin-
de panel ve seminer gerçekleştirildi. Kongre ve 
eğitim fuarı olarak iki bölümde gerçekleşen, 
EURIE 2017’nin kongre oturumlarında; akade-
mik işbirlikleri ile uluslararası öğrenci sayıla-
rının arttırılması, yüksek öğretim sektörünün 
global platformda hak ettiği seviyeye nasıl taşı-
nabileceği, dünyaya açılma, eğitim politikaları, 
öğrenci değişim programları, eğitim stratejile-
ri, trendleri ve fırsatlar gibi sunumlar gerçek-
leştirildi. 

HKU IRO YENİ ANLAŞMALARLA DÖNDÜ 

EURIE 2017’nin eğitim fuarı bölümünde ise 
üniversiteler kendilerine ayrılan bölümlerde 
tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdi. Katılan di-
ğer üniversiteler ile birebir görüşme imkanı 
bulan erasmus koordinatörleri, erasmus+ iş-
birliği için görüşmelerde bulundu. HKÜ tem-
silcileri de bu kapsamda tanıtım faaliyetlerini 
gerçekleştirirken, bir yandan da ikili işbirliğini 
geliştirmek için birebir görüşmeler yaptı.

Önemli iletişimler ve temaslar kurarak, farklı 
ülkelerden gelen katılımcılarla detaylı bir şe-
kilde görüşen temsilciler; Pakistan, Azerbey-
can ve Hindistan ile üç yeni anlaşma ve  dört 
üniversite ile erasmus+ anlaşmasına imza attı. 
Bununla birlikte; yurt dışı fuarları ile ilgili olarak 
yeni aracı kurumlar ile tanışan temsilciler, iki 
Sivil Toplum Kuruluşuyla (STK) anlaşma yapa-
rak, TOEFL bölge temsilcisi olmak için de yeni 
bağlantılar kurdu.

Gala yemeği ile son bulan ve üç gün süren 
program boyunca ziyaretçilere HKÜ tanıtım 
materyalleri dağıtıldı.

İPEKYOLUNDA BİR
DÜNYA ÜNİVERSİTESİ



Programa; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Av. 
Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışma-
nı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Başdanış-
manı Ahmet Selim Köroğlu, Kadın ve Demokrasi 

Derneği (KADEM) Temsilcileri, HKÜ Mütevelli Heyeti Da-
nışmanı Songül Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz, HKÜ Akademisyenleri, başta Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere çok sayıda öğ-
renci katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğ-
lu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Köroğ-
lu: “Türkiye’nin siyasi tarihinin en önemli kırılma noktala-
rından bir tanesi olan referandumu 16 Nisan ile birlikte 
yaşayacağız. Bu çerçevede çok değerli sivil toplum kuru-
luşlarımızdan olan KADEM’in Gaziantep Şubesinin HKÜ 
ile müşterek tertiplemiş olduğu bu söyleşide bu konuyu 
bütün yönleriyle hep birlikte konuşacağız”  diyerek ko-
nuşmacılara söz verdi.

“15 TEMMUZ’DAN SONRA BU ÜLKE
ASLA BÖLÜNEMEZ”

Türkiye’nin 15 Temmuz’da muazzam bir kenetlenme hali 
yaşadığını, Ülkenin bekasına ve bütünlüğüne muazzam 
bir tehdit olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı Baş-
danışmanı Av. Özlem Zengin: “15 Temmuz’dan sonra bu 
ülke asla bölünemez. O gün Şırnak’ta, Trabzon’da, Edir-

YENİ ANAYASA
PANELİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ev 
sahipliği yaptığı ve KADEM tarafından 
düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi Demokrasi, İstikrar, Kalkınma 
ve Denetim İçin Yeni Anayasa” konulu 
program HKÜ Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

HKÜLTÜR
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ne’de, Ankara’da her yerde sadece 
Türk bayrakları vardı. Bu ülkede asla 
bir bölünme tehlikesi yok. Kaldı ki 
18 maddenin hiçbir yerinde ne fe-
deral yapıyla alakalı bir telaffuz var, 
ne buna giden bir ima var. Buradan 
federal devlet çıkarmak hiçbir yerde 
olmayacak bir şey” dedi.

“EN ÖNEMLİ MESELE ÇİFT 
BAŞLILIĞIN ORTADAN 

KALDIRILMASI”

Türkiye’de hiçbir darbede ve darbe 
girişiminde bu kadar sivil insanın 
katledilmediğini ifade eden Zengin: 
“Bu darbe milletin bire bir kendisine 
yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı siste-
miyle Türkiye’de yürütme erki tek bir 
yüze iniyor. Tek kişide temsilden kast 
edilen şey hukuken görünen yüz 
cumhurbaşkanı, arkasında cumhur-
başkanı yardımcıları, bakanlarıyla 
beraber şekillenen bir yürütme erki 
var. Yasama asli işini yapmaya güç-
lenerek devam ediyor. Sorumsuz 
cumhurbaşkanından işlemiş olduğu 
düşünülen herhangi bir suçtan do-
layı her tür sorumluluğu üstlenmesi 
gereken bir cumhurbaşkanına geçi-
liyor. En önemli mesele çift başlılığın 
ortadan kaldırılması” dedi.

“YENİ ANAYASA SİSTEM 
REFORMUDUR. SONUÇ 

DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, BAŞLANGIÇ 
DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Türkiye’de yaşanmış olan darbelere 
değinen Cumhurbaşkanı Başdanış-

manı Mehmet Uçum ise: “15 Tem-
muz gerici ve faşist bir hareketti. 
Devirme ve işgal amaçlıydı. Gericiy-
di, çünkü eğer başarılı olsaydı bu ül-
keyi alıp olduğundan çok daha geri 
noktalara götürecekti. Faşist bir ha-
reketti, çünkü topluma tek tipçi bir 
hareketi hem siyasal anlamda, hem 
yaşam tarzı anlamında, hem inanç 
değerleri anlamında dayatacaktı” 
dedi.

15 Temmuz anlaşılmadan siyasal sü-
reçlerin yeniden yapılandırılmasının 
söz konusu olamayacağının altını 
çizen Uçum: “Her devrimin iki aşa-
ması vardır. Birinci aşama devirme 
aşaması, yıkma aşamasıdır. Bu 15 
Temmuz devriminde devlet içindeki 
anti demokratik yapılar parçalandı. 
Her devrimin bir de inşa aşaması 
vardır. Siyasal sistemler boşluk ta-
nımaz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 15 
Temmuz’dan sonra yaptığı her ko-
nuşmasında söylediği, ‘biz bu devle-
ti sıfırdan inşa etmeliyiz’ dir. Bu ana-
yasa değişikliğinin ortaya çıkmasına 
sebep olanlardan birisi budur. Yeni 
anayasa sistem değişikliğidir. Sonuç 
değişikliği değil, başlangıç değişikli-
ğidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni 
anayasaya ilişkin konuların tüm yön-
leriyle tartışıldığı programda katılım-
cıların soruları da cevap buldu. Ko-
nuşmacılara plaket takdim edilmesi 
ve toplu fotoğraf çekiminin ardından 
program sona erdi.

YENİ ANAYASA SONUÇ DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, 
BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİDİR.

HKÜLTÜR
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Hasan Kalyoncu Üniversi-
tesinin ev sahipliği yaptı-
ğı panele: Gaziantep Vali 
Yardımcısı Uğur Aladağ, 

Gaziantep İl Ticaret Müdürü V. Bilal 
Yazıcı, Tüketici Hakları Derneği Şube 
Başkanı Bülent Yılmaz, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ko-
runması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Avni Dilber, HKÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi 
Aslan, Kamu Kurum ve Kuruluş İl 
Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları 
Başkanları, çok sayıda akademisyen, 
öğretmen ve öğrenci katıldı.

TÜRKİYE’DE
TÜKETİCİ

MEVZUATI VE
UYGULAMALARI

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, İl Ticaret 

Müdürlüğü, İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı ve 
Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi iş birliği 
ile 15-21 Mart Dünya 

Tüketiciler Haftası 
kapsamında “Türkiye’de 

Tüketici Mevzuatı ve 
Uygulamaları “ konulu 

panel düzenlendi. 

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ; İHTİYACA 
GÖRE SATIN ALANDIR”

Bütün tüketicilerin aynı haklara sahip 
olması için gereken görevleri yerine 
getirmeye çalıştıklarını belirten Gazi-
antep İl Ticaret Müdürü V. Bilal Yazıcı; 
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis 
İllerinde müdürlük personelince ger-
çekleştirilen faaliyet istatistiklerine 
değindi. Yazıcı konuşmasının deva-
mında: “Bilinçli Tüketici; satılana ih-
tiyaç oluşturan değil, ihtiyacına göre 
satın alandır” dedi.

Tüketici haklarının korunmasının ve 
bu konuda düzenlemelerin yapılma-
sının son derece önemli olduğunu 
dile getiren HKÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hanifi Aslan, bilinçli tüketi-
ci konusunda farklı bir noktaya dik-
kat çekerek; bilinçli tüketici sadece 
haklarını gözeten tüketici değil, aynı 
zamanda çevreyi de düşünen tüketi-
cidir” dedi. 

Programda söz alan ve tüketici hak-
larının tarihçesine değinen Tüketici 
Hakları Derneği Şube Başkanı Bülent 
Yılmaz konuşmasında, tüketici hakla-
rının korunmasının önemini ve bu-
nunla ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Tüketici hakları evrensel bildirgesine 
atıfta bulunan Vali Yardımcısı Uğur 
Aladağ ise “Yaşı, ırkı, dili, cinsiyeti ne 
olursa olsun tüketici haklarının ev-
rensel bir hak olduğunu ifade etti.

Günün anlam ve önemine dair ya-
pılan açılış konuşmaların ardından 
Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü per-
soneli tarafından düzenlenen 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-

da Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği 
eğitimine katılan Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Daire Başkanlığı perso-
neline ve eğitim görevlilerine katılım 
belgesi dağıtıldı. Bununla birlikte 
Şehitkamil Servi Erdemoğlu Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 
arasında Aile ve Tüketici Hizmetleri 
alanında düzenlenen sloganlı afiş ya-
rışmasında dereceye giren ilk üç öğ-
renciye hediyeleri takdim edildi.

“TÜKETİCİ HAKLARI VE 
UYGULAMALARI HER YÖNÜYLE 

DEĞERLENDİRİLDİ”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketi-
cinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdür Yardımcısı Avni Dil-
ber’in moderatörlüğünde gerçekle-
şen panelde: Gümrük ve Ticaret Uz-
manı Muhittin Yıldırım, HKÜ Öğretim 
Görevlisi Ahmet Çetindaş, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube 
Müdürü Mehmet Arif Akpınar pane-
list olarak yer aldı.

Panelde: ““6502 sayılı kanun ile ilgili 
genel bilgiler, tüketici haklarının ve 
tüketici kavramının müşteri kavra-
mından farkı, tüketici davranışları, 
tüketici haklarının lojistikte yeri ve 
güncel vakalar, gıda güveliği, gıda de-
netimlerinde nelere dikkat edildiği ve 
gıdaları satın alırken dikkat edilmesi 
gereken hususlar üzerinde duruldu. 

Tüketim ve Tüketici haklarının her yö-
nüyle ele alındığı panel plaket takdi-
mi ve toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan sona erdi.
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HKÜ Hukuk Fakültesi 
tarafından, öğrencile-
re teorik eğitimin yanı 
sıra pratik eğitim de 

vererek mesleki anlamda yeterli-
lik kazandırmak amacıyla düzen-
lenen programda Gaziantep’in 
yeni Bölge Adliye Mahkemesi tüm 
yönleriyle ele alındı.

“TÜRKİYE’NİN EN PROAKTİF 
HUKUK FAKÜLTESİ”

Programın açılış konuşmasını ya-
pan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz: “Hasan Kalyoncu Üniver-
sitesi inovatif, yenilikçi ve girişim-
ci bir üniversite. Teorik ve pratik 
eğitimin bir arada verilmesi ko-
nusunda da çok iddialıyız. Bugün 
Gaziantep’te yeni olan Bölge Ad-
liye Mahkemesini konuşarak bu-
nun uygulamasını göreceğiz. Yeni 
bir üniversiteyiz ama çok ciddi atı-
lımlar gerçekleştirdik. Hem ulusal 
hem de bölgesel olarak özellikle 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nin geldiği nokta 
çok önemli. Eğitimde ve pratikte 
gerçekleştirmiş oldukları faaliyet-
ler de bunun göstergesi. Ciddi 
emek veriliyor bu yüzden fakülte-
miz, Türkiye’nin en proaktif hukuk 
fakültesi. Bunu bize kazandıran 
da mezunlarımızdır” dedi.

“PRATİK EĞİTİM, TEORİK 
EĞİTİM KADAR ÖNEMLİ”

Ders dışı faaliyetlerin de en az 
dersler kadar önemli olduğunu 
ifade eden Rektör Yılmaz: “Sade-
ce derslere girmekle üniversiteli 
olunmaz. Bu bizim moddomuz. 
Ders dışı faaliyetler de en az ders-
ler kadar önemli. Bunlar da yet-
mez, başka faaliyetlerin içinde de 
olmamız gerekiyor. Siz mutlaka 
sosyal girişimci gençler olmalısı-

nız. Hayat çok farklı deneyimlerle 
dolu” diyerek öğrencilere tavsiye-
lerde bulundu.

“GECİKEN ADALET,
ADALET DEĞİLDİR”

Gaziantep Bölge Adliye Mahke-
mesi (BAM) Başkanı Yusuf Kaya 
ise: “Ülke Genelinde 7 adet Böl-
ge Adliye Mahkemesi kuruldu 
ve faaliyete geçirildi. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Gazian-
tep, Erzurum ve Samsun Bölge 
Adliye Mahkemeleri olarak işleyi-
şini sürdürmektedir. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi İlleri, Akdeniz 
Bölgesinden; Adana, Hatay ve 
Kahramanmaraş, Doğu Anadolu 
Bölgesinden; Malatya ve Elazığ 
illeri olarak Bölge Adliye Mah-
kemesine bağlı toplam 15 il bu-
lunmaktadır. Yeni Kurulan Bölge 
Adliye Mahkemesi: Adaletin hızlı 
işlemesi, adaletin bir an önce te-
celli etmesi ve ‘Geciken Adalet, 
Adalet Değildir’ ilkesinden yola 
çıkarak vatandaşlara ve hak ara-
yanlara haklarını teslim etme gö-
revini üstlenmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından: Gazi-
antep Bölge Adliye Mahkemesi 
(BAM) Başkanı Yusuf Kaya, 2. 
Ceza Dairesi Başkanı Mehmet 
Yüksek, 7. Hukuk Dairesi Başkanı 
Uğur Ocak, 7. Hukuk Dairesi Üye-
si Dr. Ali Bulut ve 4. Hukuk Dairesi 
Üyesi Caner Eroktay: “Bölge Adli-
ye Mahkemesini tüm yönüyle ele 
alarak katılımcılara konu hakkın-
da önemli bilgilendirmeler yaptı.

Soru cevap şeklinde devam eden 
programda konuşmacılara pla-
ket takdim edildi. Toplu fotoğraf 
çekilmesinin ardından program 
sona erdi.

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi tarafından 
organize edilen, 

Gaziantep’in yeni adalet 
sistemi “Bölge Adliye 
Mahkemesi: Önemi, 

İşleyişi ve Mesleki 
Bilgilendirmeler” 

programı HKÜ Hukuk 
Amfi’de gerçekleştirildi.

YENİ VE
HIZLI BİR

ADALET
SİSTEMİ:

BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ
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Arabuluculuk eğiti-
minde öncü kurum-
lardan birisi olan 
HKÜ Hukuk Fakültesi 

tarafından, öğrencilere teorik 
eğitimin yanı sıra pratik eğitim 
de vererek, mesleki anlamda 
yeterlilik kazandırmak amacıyla 
düzenlenen sertifika progra-
mında, konu tüm yönleriyle ele 
alındı.

Yapılan sempozyum yoğun il-
giyle karşılanırken, birbirinden 
değerli katılımcılar farklı otu-
rumlarda konuşmalarını yaptı. 
Gaziantep Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Kürşat Göncü, HKÜ 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şaban Kayıhan, ABD’den 
Arabulucu John Thomas Porter, 
İngiltere’den Arabulucu Michel 
Kallipetis, Belçika’dan Arabulu-
cu Gerard Kuyper, Arabulucu-
luk Kurulu Üyesi Fatih Soysal, 
Afrika’dan Arabulucu Ebrahim 
Patelia, Arabulucu Erol Koç, Ara-
bulucu Neyir Şeyda Musal, TBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Yurdagül 
Gündoğan, Arabulucu İrfan 

Medet Akpınar, Eurosia Arabu-
luculuk Merkezinden Mehmet 
Akuğur ve Arabulucu Aşiyan 
Süleymanoğlu sempozyumda 
konuşmalarını yaptı. Konuş-
macılar, “Ticari Uyuşmazlıkların 
Çözümünde Arabuluculuk”, “İş 
Uyuşmazlıklarının Çözümünde 
Arabulucuk” ve “Arabuluculukta 
Avukatın Rolü” konulu sunum-
larını yaparak konuları detaylı 
olarak inceledi.

 “DEVLETİN MAHKEMELERİ-
NİN İŞ YÜKÜ AZALACAK”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan programda açılış 
konuşmasını yapan HKÜ Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şabah 
Kayıhan: “Hepimizin bildiği gibi 
uyuşmazlıklar olduğu zaman 
ilk etapta başvurulacak olan 
yer,  devletin görevli mahke-
meleridir. Bu temel uyuşmazlık 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet 
Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının girişimiyle 
organize edilen “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve 
Arabuluculukta Avukatın Rolü” Sempozyumu HKÜ Kongre ve 
Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 
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çözüm yöntemidir. Bununla beraber 
bir diğer uyuşmazlık yöntemi tahak-
küm usulüdür” Diyerek arabuluculuk 
çözüm yönteminin önemine dikkat 
çekti. Arabuluculuk konusunda ciddi 
anlamda farkındalık oluşturulduğu-
nu ifade eden Kayıhan, arabulucu-
luk yönteminin ülkemizde oturduğu 
taktirde devletin mahkemelerinin iş 
yükünün azalacağını dile getirdi. 

“1100 AVUKAT VE ADAYLARIMIZA
ARABULUCULUK EĞİTİMİ ALDI”

Arabuluculuk kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üniversite-
miz hukuk fakültesi ve üniversitemiz 
sürekli eğitim merkezi olarak 1100 
avukat ve adaylarımıza arabuluculuk 
konusunda eğitim sertifikaları dü-
zenledik diyen HKÜ Mütevelli Heyeti 
Başkan Vekili Haluk Kalyoncu: “Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi, arabuluculuk ile ilgili ilk kez 
bu sertifikanın yetkisini alan kurum-

lardan bir tanesi olmuştur.  Özellikle 
hukuk alanında bildiğiniz gibi nüfus 
yoğunluğunun artışı, iktisadi geliş-
meleri ve günlük hayatın içerisinde 
cereyan eden vakaların hemen hepsi 
mahkemelerimizde iş yükünü ciddi 
anlamda arttırmış durumdadır. Mah-
kemelerimizin iş yükünü hafifletmek, 
tarafların iradesine bırakılan konu-
larda arabuluculuk yöntemi ile uyuş-
mazlıklara uzlaşı kültürü getirmek 
hedefini üniversitemiz olarak bu eği-
timle desteklemekteyiz. Aile hukuku, 
ticaret hukuku, iş hukuku gibi birçok 
alanda açılan davalarda üniversite-
miz sertifikasını alan arabulucuların 
hızlı ve uzlaşıcı bir anlayışla birçok 
dosyada arabuluculuk sertifikamızı 
da kullanarak müdahil olduğunu da 
gözlemlemiş durumdayız” dedi. 

 “ARABULUCULUĞUN GELİŞTİRİL-
MESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ 

VERMEYE HAZIRIZ”

Türkiye genelinde gündeme gelen 
birçok uyuşmazlığın arabuluculuk 
yöntemiyle kısa zamanda çözüldü-
ğünü vurgulayan Gaziantep Baro 
Başkanı İskender Kahraman: “Gazi-
antep Barosu olarak bu konunun ge-
liştirilmesi için her türlü desteği ver-
meye hazır olduğumuzu belirtmek 
istiyorum” dedi.

Açılış Konuşmalarının ardından üç 
oturumda devam eden sempozyum-
da arabuluculuk uzlaşma yönteminin 
her yönüyle ele alındığı program so-
nunda HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Haluk Kalyoncu, ABD’den sem-
pozyuma katılan; Arabulucu John 
Thomas Porter’a plaket takdim etti. 
Tüm katılımcılara ayrı ayrı plaket tak-
dimi yapılan sempozyum, toplu fo-
toğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi mensuplarının 
bir arada bulunduğu ortak akıl platfor-
munda, vizyonel hedefler ve bu bağlam-
daki stratejik kararlar gözden geçirildi ve 
yeniden tasarlandı.

GRUPLAR YOĞUN ÇALIŞMALARLA
ÖNEMLİ VERİLER ELDE ETTİ

HKÜ’nün üçüncü olarak yaptığı arama konferansında 
önemli çalışmalar yapıldı. Birçok konferans ve ekip çalış-
malarıyla yapılan çalıştayda, binlerce yeni veri elde edil-
di. Her tür fikre ve bilgiye önem verilen arama konferan-
sında birbirinden önemli fikirler ortaya atıldı. Gruplara 
ayrılarak çeşitli ekip çalışmaları yapan HKÜ Akademis-
yenleri, ortak çalışmalarda binlerce fikir ve strateji üretti. 

ARAMA KONFERANSIYLA
STRATEJİK KARARLAR
GÖZDEN GEÇİRİLEREK
YENİDEN TASARLANDI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 
düzenlenen ve 3 gün süre ile yapılan 
“Arama Konferansı” alanında 
uzman bilim insanlarının katılımıyla 
Kahramanmaraş’ta yapıldı.



 41   |   www.hku.edu.tr

HKÜLTÜR

Her günün sonunda tüm bilgiler 
toplanarak ayrı ayrı işlendi. İşle-
nen bilgiler sonuca gitmek için 
toplandı ve bu şekilde HKÜ’nün 
ilerleyen yıllardaki yol haritası 
çizildi.

Arama Konferansında: “HKÜ 
10 yıl sonra nerede? Nasıl ol-
malı? HKÜ bugüne kadar neleri 
hedefledi ve buna bağlı olarak 
neleri gerçekleştirdi? Başarılı 
kabul edilen Türk ve dünya üni-
versitelerinin genel stratejileri ve 
vizyonel hedefleri nelerdir? HKÜ 
mensubuna göre başarı nedir? 
HKÜ’nün güçlü ve zayıf yönleri 
nelerdir? Mevcut çevresel koşul-
lar (fırsatlar ve tehditler) neler-
dir? HKÜ hangi stratejik öncelik-
lere ve vizyonel hedeflere temel 
oluşturmalıdır? HKÜ’de ne gibi 
sosyal etkinlikler sürdürülmeli-
dir?” gibi birçok konu ele alınarak 
çeşitli çalışmalar ile yapıldı.

REKTÖR YILMAZ’DAN EKİP
ÇALIŞMASINA BÜYÜK DESTEK

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yıl-
maz arama konferansı boyunca 
yoğun çaba sarf etti. Ekip çalış-
malarının doğru ve aktif yapıla-
bilmesi, konuların tam anlamıyla 
işlenmesi gibi çeşitli konularda 
büyük bir başarı ile süreci yö-
netti. Yoğun çalışmalarla yapı-
lan arama konferansıyla ilgili ise 
şu ifadelere değindi; “Yenilikçi, 
girişimci ve proaktif üniversite 
kavramının gereği olarak tüm 
akademisyenlerimizi bir araya 
getirerek arama konferansın-
da, vizyonel hedeflerimizi ve bu 
bağlamdaki stratejik kararları-
mızı gözden geçirerek, yeniden 
tasarladık. Önemli bir kurumsal 
sinerjiyi oluşturmayı planlayarak 
yaptığımız çalışmalarla, vizyo-
nel hedeflerimizin yanı sıra yeni 
proje önerilerini de dinlediğimiz 
konferans, üç günlük bir çalıştay 
niteliğinde oldu”.

HKÜ 10 YIL SONRA
NEREDE?

NASIL OLMALI?
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Proje kapsamında, sertifika töreninden önce 
Kahramanmaraş’ta üç gün süren “Arama Kon-
feransı” gerçekleştiren HKÜ, stratejik kararlarını 
gözden geçirerek yeniden tasarladı. Arama kon-

feransından sonra iki kurum arasında uzun zamandır 
devam eden eğitim çalışmalarının sertifika töreni ger-
çekleştirildi. Yapılan eğitimlerin HKÜ  ile  Dulkadiroğlu 
Belediyesinin bölgesine daha kaliteli bir hizmet sunması-
nın amaçlanarak yapıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen sertifika programında 
konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Neca-
ti Okay, projenin verimli geçtiğini, belediye olarak daha 
fazla tecrübeye ihtiyaç duyduklarını ve bu kapsamda da 
HKÜ ile işbirliği yaptıklarını belirti.

“Bölgemizdeki Eksikliklerin Tespiti Konusunda Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Özel Bir Çalışma Yürütmektedir”

Daha farklı ve özel projeler geliştirmek amacı ile HKÜ ile 
protokol imzaladıklarını hatırlatan Okay, şu ifadelerle 
çalışmalarını özetledi: “Üç ay önce başlayan bu süreçte 
yaklaşık 700 personelimiz Hasan Kalyoncu Üniversite-
sinden gelen öğretim görevlileri tarafından kendi alanla-
rında eğitime tabi tutuldu. Bunun yanı sıra bölgemizdeki 
eksikliklerin tespiti konusunda da Hasan Kalyoncu Üni-

versitesi özel bir çalışma yürütmektedir. Bu projeleri kısa 
sürede yapabilme adına özel bir gayretimiz söz konusu-
dur. Ayrıca üniversitemizin ve bizlerin yapmış olduğu bu 
çalışmaların sonucunu vatandaşlarımıza yönelik yapmış 
olduğumuz çalışmaların anketinde de görmekteyiz. Kısa 
zamanda kıt imkanlarla hizmet etmeye çalışıyoruz. Tüm 
bunlara rağmen her şeyin en iyisine layık olan vatandaş-
larımıza en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunun 
için bilgi birikimine ihtiyacımız var. Bu birikimini de Ha-
san Kalyoncu Üniversitesi bizlere sağlamaktadır.”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz ise Dulakdiroğlu ilçesinin gelişmeye açık bir ilçe 
olduğunu dile getirdi. Dulkadiroğlu ilçesinin gelişime açık 
bir yönünün olduğunu anlatan Yılmaz, bu yönünü en iyi 
şekilde analiz eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanının 
projelerine ortak olduğunu projenin personel eğitimin 
yanı sıra Ar-Ge ve İnovasyon’u da kapsadığını, ilçenin 
gelişimi ve kalkınması için gereken tüm çalışmaları yapa-
caklarını aktardı.

Konuşmaların ardından eğitim programına katılan per-
sonele sertifikaları takdim edilmesiyle program son bul-
du.

YEREL YÖNETİMLERLE
İŞ BİRLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Dulkadiroğlu Belediyesinin başlattığı 
“Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinin 
Oluşturulması” Projesi kapsamında personel eğitimi tamamlandı ve 
Dulkadiroğlu Belediyesi Personeline sertifikalar dağıtıldı.
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Toplantıya; Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkan Yardımcısı 
Opr. Dr. Orhan Koç, Genel 
Sağlık Sigortası Genel Mü-

dürü Gazi Alataş, Araştırma ve Ge-
liştirme Daire Başkanı Ertan Yığman 
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 
HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şener Büyüköztürk, proje uygulama 
eğitimine katılan SGK uzman perso-
neli ve eğitimi veren öğretim üyeleri 
katıldı.

BU PROJE ÖRNEK OLACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
ve yürütülen projenin örnek bir proje 
olduğuna dikkat çeken Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürü Gazi Alataş: 
“Projeyi sorunsuz bir şekilde bugüne 
getirdik. Bundan sonra da üniversi-
teler ile işbirliğine devam edeceğiz. 
Çalışmalarda emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum” dedi.  

“PROJENİN MUTFAĞINDA CİDDİ 
BİR EKİP VARDI”

Proje süreçlerine ve sonuçlarına 
ilişkin açıklamalarda bulunan HKÜ 

Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Tür-
kiye’nin en büyük kurumlarından bir 
tanesi olan SGK ile ortak yürüttü-
ğümüz projeyi tamamladık. Burada 
kapanışını yaptığımız proje bizim 
için çok çok önemliydi. Bu projenin 
mutfağında çalışan ciddi bir ekip 
vardı.  Örnek olabilecek nitelikte bu 
projenin bundan sonraki çalışmalara 
ön ayak olabilmesini temenni ediyo-
rum.  Proje çıktılarının SGK ve tüm 
ülke için hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

KURUMSAL KAPASİTE
OLUŞTURULDU

SGK veri tabanlarındaki sağlık bilgile-
ri kullanılarak, hastalıkların veri ma-
denciliği teknikleri ile seçilerek ma-
liyetlerinin belirlenmesi ve hastalık 
maliyet bilgilerinin kullanımı ve ana-
lizi süreçlerinin devamlılığını sağla-
yabilmek için kurumsal kapasitenin 
oluşturulmasının amaçlandığı proje 
sonucunda SGK çalışanları sertifika-
larını aldı.

Proje kapsamında MEDULA sistemi 
üzerinden sağlık kurum ve kuruluş-

larının kendi iç iş süreçlerine müda-
hale edilmeden, hastalara yönelik 
oluşan her türlü bilginin elektronik 
ortamda SGK’ya aktarılması sağlanı-
yor. Bu yolla hastalara ait tüm veriler 
SGK veri tabanında toplanıyor. Ayrıca 
hastalıkların maliyet analizi süreçleri 
ve veri madenciliği uygulamalarına 
yönelik olarak Genel Sağlık Sigortası 
Genel Müdürlüğü personeline Üni-
versite yetkilileri tarafından iki gün 
süreli bir uygulama eğitimi verildi. 

Eğitimlere katılan personele HKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Baş-
kan Yardımcısı Orhan Koç ve GSS 
Genel Müdürü Gazi Alataş tarafın-
dan katılım sertifikası verildi. Prog-
ram sonunda her iki kurum arasında 
plaket takdimleri yapıldı ve toplu fo-
toğraf çekimi ile sertifika töreni sona 
erdi. 

HKÜ’DEN SGK PERSONELİNE
EĞİTİM DESTEĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu
işbirliği ile yürütülen “Belirlenen 
Hastalıkların Maliyetlerinin 
Analizi ve Hesaplanması 
Projesi” tamamlandı. Projenin 
kapanış toplantısı ise Ankara’da 
gerçekleştirildi.
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HKÜ’nün ev sahipliği yaptığı 
ve dokuzuncusunun ger-
çekleştiği Psikoloji Gün-
deminin bu yıl ki teması 

“Çocuklar, Aileler ve Varoluşçu Psiko-
terapi” oldu. Katılımcı profili, yoğun 
katılımcı sayısı ve doyurucu bilimsel 
içeriği ile “Çocuklar, Aileler ve Varoluş-
çu Psikoterapi” temalı etkinlikte konu, 
alanında uzman konuklarca her açı-
dan ele alındı.

“HER BİLİM DALININ İNSAN 
YAŞAMINI DAHA YAŞANABİLİR 

KILMA AMACI VARDIR”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
layan programın açılış konuşmasını 
yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
bilim dünyasına katkı yapmayı hedef-
leyen yenilikçi bir üniversitedir. Bu 
yeniliklerden biri de üniversitemizde 
her yıl düzenlenmekte olan Psikoloji 
Gündemleridir. Psikoloji Gündemle-
ri, alanında uzman bilim insanlarının, 
uygulamacıların, öğrencilerin, fikir 

üretme ve paylaşma arzusu taşıyan 
kişilerin deneyimlerini paylaşma or-
tamı sağlamaktadır. Her bilim dalı-
nın insan yaşamını daha yaşana-
bilir kılma gibi bir amacı vardır. 
Psikoloji de gerek bireysel ge-
rekse toplumsal açıdan daha 
iyi bir yaşamın nasıl olacağı 
sorusuna çözüm arayan 
bir disiplindir” dedi.

“ÜNİVERSİTELERİN 
ÜÇ TEMEL GÖREVİ 

VARDIR”

Üniversitelerin eği-
tim vermek, araş-
tırmalar yapmak ve 
topluma hizmet et-
mek olarak en temel üç 
görevi olduğunun altını 
çizen Yılmaz: “Son yıllarda 
ise üniversite-toplum iş-
birliğinin önemi giderek an-
laşılmaya başlanmıştır. Disip-
linlerarası bir yaklaşımla kuram 
ve uygulama birleştirilerek toplumsal 

PSİKOLOJİNİN GÜNDEMİ
DOKUZUNCU KEZ HKÜ’DE BELİRLENDİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından organize edilerek her yıl 
düzenlenen ve marka haline gelen Psikoloji Gündemi-9 HKÜ 
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
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GÜNÜMÜZ DÜNYASININ KAOTİK VE SÜREKLİ DEĞİŞEN ŞARTLARINDA TOPLUMDA 
SAĞLIKLI RUHSAL GELİŞİME SAHİP BİREYLERİN, AİLE YAPILARININ VE BUNA 

BAĞLI OLARAK SAĞLIKLI ÇOCUK GELİŞİMİNİN OLUŞMASI İÇİN PSİKOTERAPİ VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SON DERECE ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR.

sorunlara çözüm üretmede kurum-
lararası koordinasyonun olumlu so-
nuçları görülmeye başlanmıştır. Gü-
nümüz dünyasının kaotik ve sürekli 
değişen şartlarında toplumda sağ-
lıklı ruhsal gelişime sahip bireylerin, 
aile yapılarının ve buna bağlı olarak 
sağlıklı çocuk gelişiminin oluşması 
için psikoterapi ve danışmanlık hiz-
metleri son derece önemli hale gel-
miştir. İhtiyaç duyulan bu hizmetlerin 
verilmesi noktasında üniversitelere 
de çok büyük görevler düşmektedir. 
Bugün bu sempozyumda alanında 

yetkin akademisyen ve araştırmacı-
larımız bilgi ve deneyimlerini sizlerle 
paylaşacaklar” dedi.

Programın devamında; Uzman Klinik 
Psikolog Ferhar Jak İçöz “Varoluşçu 
Psikoterapiler nedir?”, Psikolojik Da-
nışman Büşra Küçük “İntihar, Yaşa-
mın Anlamı ve Terapide ‘İntihar Fikri’ 
ile Çalışmak”, Psikolog Berçem Gök-
türk “Zorunlu Ayrılık”, Uzman Klinik 
Psikolog Büşra Tarçalır “Çocuklarla 
Zor Konuları Konuşmak: Varoluşçu 
Bakış Buna Nasıl Yaklaşır”, Psikolog 

Süreyya Aysun “Varoluşçu Teoriyle 
Aileye Yaklaşmak: İlişkisel Alanın Ye-
niden Ele Alınması” konulu sunumla-
rını yaptılar.

Alanında uzman araştırmacı ve 
akademisyenlerin “Çocuklar, Aileler 
ve Varoluşçu Psikoterapi” konusu-
nu her yönüyle değerlendirdikleri 
Psikoloji Gündemi-9 programında, 
konuşmacılara teşekkür belgesi ve 
hediyeler verildi. Çekilen hatıra fo-
toğrafı ve katılımcılara verilen katılım 
belgesi ile program sona erdi.
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HKÜ, öğrencilerin doğru hedeflere 
ulaşabilmelerine ışık tutan semi-
nerlerine, Gaziantep’in yanı sıra 
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve 

Adıyaman’ı da dâhil ederek “Kariyer Planla-
ma Seminerleri” düzenledi. 12 Mart Yüksek 
Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde üni-
versite adaylarına destek olabilmek için dü-
zenlenen seminerler ile “İnovatif ve Proaktif 
Üniversitenin Kodları” tüm bölgeye yayıldı.

“SİZİN MESLEĞİNİZLE NE KADAR
UYUŞTUĞUNUZ ÇOK ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından yapılan 
seminerlerde Yılmaz, öğrencilere şunları an-
lattı: “Çok değerli gençler, sizlere en doğru 
yollardan hedeflerinize ulaşabilmeniz için bir 
nevi kariyer toplantıları düzenliyoruz. Bazı 
kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle 
kendi karakterinizi çok iyi tanıyor olmanız ge-

İNOVATİF VE PROAKTİF
ÜNİVERSİTENİN KODLARI
TÜM BÖLGEYE YAYILIYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi sınav 
motivasyonu, sınav kaygıları, doğru 

meslek gibi konularda “Kariyer Planlama 
Seminerleri” düzenlemeye devam ediyor. 

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz 
tarafından üniversite adayları için yapılan 

seminerler, büyük ilgi görüyor. 
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rekiyor. Burada rehberlik öğretmen-
leri size fayda sağlayacaktır. Ama 
önce kendinizi bir gözden geçirme-
niz gerekiyor. Hangi meslekte hangi 
kariyer planında mutlu olacaksınız 
bunu bilmeniz lazım. Devamlı birta-
kım klişe meslekler üzerinde durulu-
yor. ‘Evet bunlar önemli ama gerçek-
ten bu bölümleri istiyor muyuz?’ diye 
düşünün daha sonra tercih yapınız. 
Eğer bir meslek seçecekseniz, mes-
leğin kendisinden çok sizin o mes-
lekle ne kadar uyuştuğunuz önemli. 
Benim en büyük tavsiyem önce mes-
leği iyi seçmek ondan sonra üniver-
site tercihi yapmak gerekir”. 

“ÜNİVERSİTELERİN 3 TEMEL 
GÖREVİ VAR”

Üniversitelerin 3 temel görevi oldu-
ğunu ve bunların mutlaka incelen-
mesi gerektiğini söyleyen Yılmaz: 
“Üniversitenin 3 temel görevinden 
birincisi eğitim ve öğretimi çok iyi 
yapması ki, genellikle çok üniversite 
bunu çok iyi yapar ama diğer nokta-
lara dikkat etmez. Önemli olan diğer 
maddeler ise bir üniversitenin, araş-
tırmacı ve gelişimci olması ve de bir 
nesli çok iyi yetiştirmesinin gerekli-
liğinin bilincinde olmasıdır. Bunların 
yanında toplumda ‘eski köye yeni 
adet getirme, başımıza icat çıkarma’ 
gibi ifadeler kullanılır ama biz sizler-
den; başımıza icat çıkarın, eski köye 
yeni adet getirin istiyoruz. Öğrenci-
lerimizin araştıran, sorgulayan, yeni-
likçi olan, yeni icatlar bulan, projeler 

üreten kişiler olmasını istiyoruz. Bu 
nedenle Hasan Kalyoncu Üniversite-
si yenilikçi ve girişimci bir üniversite-
dir” dedi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlı-
urfa ve Adıyaman şehirlerinde dü-
zenlenen seminerlere öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi. Yapılan semine-
rin kendileri için çok etkili olduğunu 
ifade eden öğrenciler, Rektör Tamer 
Yılmaz’ı çok sevdiklerini ve çok ener-
jik bulduklarını söylediler. Ayrıca 
öğrenciler, yapılan seminerin, doğ-
ru meslek seçmelerinde yardımcı 
olacaklarını ifade ederek, HKÜ’ye ve 
Rektör Yılmaz’a teşekkür ettiler.
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GAGİAD tarafından Gaziantep Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğünde düzenlen seminerde; 
“Endüstri 4.0 ve Gaziantep Sanayisine Bakış” 
her yönüyle incelendi. Toplantıya katılan HKÜ 

Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın yanı sıra Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz 
Köken, Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy 
konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacıların yanında Gü-
neydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı ve GAGİAD 
4.ve 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, GAGİAD Üyeleri ve HKÜ öğrencileri semi-
nere katıldı.

“HER ZAMAN SANAYİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Deniz Köken, Gaziantep sanayisinin ihracatta ülke-
mizde ilk 5’te yer aldığını belirterek: “Gaziantep olarak, 
ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisi olmanın önemli 
sorumlulukları var. Her anlamda üretimi, istihdamı ve 
AR-GE faktörlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Organi-

ze sanayimizde 950 firmamız var. Yenilikleri sanayimi-
ze katmak, işgücümüzü arttırmak, üretim kapasitemizi 
yükseltmek için her zaman sanayicilerimizin yanındayız’’ 
diye ifade etti.

“BİLİŞİM AĞIRLIKLI 4. SANAYİ DEVRİMİ YAŞANIYOR”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın konuşmacı olarak 
katıldığı programda Rektör Yılmaz, endüstri 4.0 ve ino-
vasyonun öneminden bahsetti. Ayrıca Yılmaz konuşma-
sında: “Gaziantep sanayi alt yapısı ile ülkemizin ve böl-
genin önemli itici güçleri arasında. Sanayi devrimi, akıllı 
üretim sistemleri teknoloji yol haritasına göre endüstri 
4.0 farkındalığını hayata geçirmek için gerek üniversite-
miz, gerekse sanayicilerimiz birçok çalışmalarda artık yer 
almaya başlamıştır. Üniversite-sanayi işbirliği bu bağ-
lamda daha da önemli bir duruma gelmektedir. Bugün 
bilişim ağırlıklı 4. sanayi devrimi yaşanıyor. Türkiye bu 
devrimi kaçırmayacak, tam göbeğinde olacaktır. Bilişim 
ağırlıklı teknoloji üretimine ağırlık verilmesi gerekmekte-
dir. Biz de Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu değişi-
me katkı koyacağız’’ dedi.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE
YÜKSEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞI

BAŞLIYOR 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gaziantep Genç 

İşadamları Derneğinin Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde; 
“Endüstri 4.0 ve Gaziantep Sanayisine Bakış” konulu bir toplantıya katıldı.
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HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğ-
rencileri, “Enerji Lojistiği” dersi kapsamında 
enerji sistemleri ile ilgili öğrendikleri bilgileri 
uygulamalı olarak görmek ve bilgilerini pekiş-

tirmek için HKÜ sahip olduğu bulunan güneş enerjisi tar-
lası ziyaret edildi.

“İŞ HAYATINA DAHA DONANIMLI ADIM ATIYORLAR”

HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Öğ-
retim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben ve Arş.Gör. Can 
Özcan öncülüğünde düzenlenen gezide öğrenciler, Üni-
versitenin sahip olduğu güneş enerjisi tarlasında incele-
melerde bulundu.  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben gezide 
öğrencilere teknik bilgiler aktardı ve güneş enerjisinden 
elektrik enerjisi üretilmesi hakkında bilgiler verdi.

“GÜNEŞ PANELLERİYLE ELEKTRİK ÜRETEN 
BÖLGEDEKİ İLK ÜNİVERSİTE”

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin, güneş panelleri ile 
elektrik üreten bölgedeki ilk üniversite olduğunu ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben: “Üniversitemiz, bilgi 
ve tecrübe donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi her zaman 
hedef edinmiştir. Bu nedenle öğrencilerine pratik olarak 
ta kendini geliştirebilme imkânı sunan üniversitemizin 
bünyesinde bulunan güneş enerjisi tarlasına gezi düzen-
ledik. Böylelikle öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri 
teorik bilgilerin yanı sıra yapılan teknik geziler sayesinde 
öğrendiklerini gözlemleyerek pekiştiriyorlar. Bunun ya-
nısıra Uluslararası ticaret ve Lojistik bölümü öğrencileri 
yaptıkları proje ödevleri ile hem sınav stresinden uzak 
kalıyorlar hem de pratik yaparak daha iyi öğreniyorlar. 
Böylece iş hayatına da daha donanımlı olarak adım atı-
yorlar” dedi.

GELECEĞİN LOJİSTİKÇİLERİNDEN
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNE TEKNİK GEZİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, geleceğin lojistikçilerini yetiştirerek lojistik 
sektörünün yetişmiş işgücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu bağlamda 

teknik geziler düzenleyerek öğrencilerine teorik bilgilerini sahada pekiştirme 
fırsatı sunan HKÜ, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri için 

teknik gezi düzenledi.
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Projenin paydaşlarını oluş-
turan meslek örgütlerinin 
temsilcileri, KOBİ’lerin ça-
lışanları ve öğrencilerin 

katılımları ile gerçekleştirilen top-
lantıda mevcut teşviklere ek ola-
rak 687 sayılı KHK ile getirilen yeni 
istihdam teşviki hakkında katılım-
cılara detaylı bilgiler verildi.

“İŞSİZLİK % 10’UN ALTINA ÇE-
KİLMELİ”

İşsizliğin tüm dünyayı kasıp kavu-
ran büyük bir problem olduğunu 
ifade eden HKÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hanifi Aslan; “İnsanların 
iş bulma problemi varken kayıt 
dışı istihdamla mücadele etmek 
daha zordur. Avrupa’daki işsizlik 
seviyesinin ABD’den daha yüksek 
olmasının sebebinin sosyal devlet 
uygulamaları olduğu şeklinde dü-
şünce mevcut. İşsizliğin % 10’un 
altına çekilmesi gerekiyor. Bunun 
için de işgücünün eğitilerek nite-
likli hale getirilmesi büyük önem 
taşıyor” dedi.

“SOSYAL GÜVENLİK HAKTIR”

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde düzenli olarak çalışmalar 
yürüttüklerini ifade eden SGK Ga-
ziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, 
“Kayıt dışı kavramı dünyada da 
bulunmakla birlikte ülkemizde bü-
yük bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kayıt dışı istihdam 
oranı % 32,7 seviyesinde iken iş-

sizlik oranı ise % 12,7’dir. Kayıt dı-
şının devlet, işveren ve çalışanlar 
açısından ayrı ayrı zararları bulun-
maktadır. Sosyal güvenlik, lütuf 
değil haktır. SGK olarak kültür ve 
algıyı değiştirerek bu sorunu kök-
ten çözme gayretindeyiz” dedi.

“DENETİMDEN ÇOK 
REHBERLİĞE AĞIRLIK 

VERİYORUZ”

SGK bütçesinin Türkiye bütçesinin 
yarısı büyüklüğüne ulaştığını be-
lirten SGK AB ve Dış İlişkiler Daire 
Başkanı M. Taha Sökücü; “Kayıt 

dışı istihdam, sosyal güvenlik sis-
teminin sürdürülebilirliğinin önün-
deki engeldir. Bu problem sadece 
denetimlerle çözülemez. Kalıcı 
çözüm için vatandaşlarımızda sos-
yal güvenlik bilinci oluşmalıdır. 
Bu nedenle biz, denetimden çok 
rehberlik faaliyetlerine ağırlık ve-
riyoruz. KITUP-II programı kapsa-
mında toplam 44 proje desteklen-
di. SGK kapasitesi artırılarak risk 

analizi yapıldı. Kayıt dışı istihdam 
eylem planı güncellendi. Kayıt 
dışı istihdam oranı son 15 yılda % 
50’nin üzerinden 32-33 seviyesine 
çekildi” şeklinde gerçekleştirilen 
çalışmaları anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından 
SGK İl Müdür Yardımcısı Mustafa 
Kahraman ve İŞKUR Gaziantep 
Şube Müdürü Mehmet ÖZCAN 
tarafından çeşitli kanun, yönetme-
likler ve KHK ile sağlanan istihdam 
teşvikleri konusunda sunumlar 
yapıldı. Kayıtlı İstihdamın Teşviki 
Paneli, HKÜ İktisat Bölümü Öğre-

tim Üyesi Prof. Dr. İbrahim KAN-
YILMAZ, Adıyaman Üniversitesi 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mücahit ÇELİK, Adıyaman 
Üniversitesi İktisat Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ekrem 
AKBAŞ, HKÜ İşletme Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
ÇÜTCÜ’nün katılımları ile gerçek-
leştirildi.

TEŞVİKLER KAYITLI İSTİHDAMI ARTIRIYOR
Kayıt dışı istihdam olgusu ve kayıtlı istihdama yönelik teşvikler 
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde organize edilen panelde tartışıldı. 
HKÜ tarafından uygulanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB 
Koordinasyon Başkanlığı desteği, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası 
ortaklığı ile yürütülen “Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor 
Projesi” kapsamında Kayıtlı İstihdamın Teşviki Paneli gerçekleştirildi. 
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Azerbaycan’ın Başken-
ti Bakü’ye giden HKÜ 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yaşar Özbay 

ve HKÜ Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Bölümü Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev öğ-
rencilere seminerler verdi.

Bakü’deki okullarda seminer 
programlarına katılan Prof. Dr. 
Yaşar Özbay; “ Sosyal Etkileşim 
ve Pozitif Genç Gelişimi” isimli 
seminerde, öğrencilerin so-
rularını cevaplandırdı. Özbay, 
öğrencilere; hayal kurmanın 
önemi, uzun vadeli hedeflerde 
karşılaşılabilecek engeller gibi 
konularda bilgiler verdi. HKÜ ile 
ilgili bilgiler ve Türkiye’de eğitim 
hakkında Azeri öğrencileri bilgi-
lendiren Yrd. Doç. Dr. Ramin Ali-
yev, öğrencilerin merak ettikleri 
soruları cevaplandırdı.

Seminerlerin yanında çeşitli 
işbirliği görüşmeleri de yapan 
HKÜ Akademisyenleri, Azerbay-
can Kaspi Koleji, Türkiye Diyanet 
Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Bakü 
Türk Anadolu Lisesinde işbirliği 
görüşmeleri yaptı. Yapılan işbir-
liği görüşmelerinde öğretmen 
ve öğrenci eğitimi konusunda 
çeşitli işbirliği sözleri alındı.  

Hazar Üniversitesinde düzenle-
nen IV. Uluslarası Psikoloji Kong-
resine de katılan HKÜ Akade-
misyenleri, önemli seminerlere 
imza attı. “Pozitif Aile Gelişimi 
ve Yılmazlık” konusunda konuş-
malar yapan akademisyenler 
seminerlerle beraber atölye ça-
lışmaları yaptı. Seminerlerde ve 
işbirliği görüşmelerinde yoğun 
ilgi ile karşılan HKÜ Akademis-
yenleri, katıldıkları görüşme ve 
seminerlerde hatıra fotoğrafları 
çektirdi.

KARDEŞ ÜLKE 
AZERBAYCAN’DA

ÖNEMLİ EĞİTİM 
TEMASLARI 

Yurtiçi ve yurt dışında 
çeşitli seminerlere 

katılan Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, yeni 

seminerler ve işbirliği 
görüşmeleri için yurt 

dışına çıktı. Azerbaycan’ın 
Başkenti Bakü’ye giderek 

seminerler veren ve iş 
birliği görüşmeleri yapan 

HKÜ Akademisyenleri, 
Azerbaycan’da önemli 
temaslarda bulundu. 
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Tony Blair’in baldızı olarak tanınan ve Müslüman 
olan İngiliz Gazeteci Lauren Booth, “Media and 
Islamophobia” konferansının konuğu oldu. Açı-
lış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın 

yaptığı konferansta Prof. Dr. Edibe Sözen konferansın 
moderatörlüğünü yaptı.

LAUREN BOOTH KİMDİR?

1967 yılının bir yaz günü Londra’da dünyaya gelen ve 
Kuzey Londra’da büyüyen Lauren Booth, 1997 de ilk 
olarak gazeteci olarak işe başlıyor. 2006 yılında ilk olarak 
Filistin’e bir yardımda bulunarak ilk kez İslam dünyasıyla 
yaklaşıyor. 2008’e kadar İslam ile ilgili çeşitli çalışmalar 
yaparak ülkesi İngiltere’de Filistin’in sorunlarını ve de-
vamında İslam Dünyasının sorunlarını yansıtıyor. Yü-
rüttüğü aktiviteler itibariyle Müslüman dünyaya daha 
da yakınlaşan Lauren Booth, 2010 yılında İslam’ı seçe-
rek Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra artık 
doğrudan kendine yönelik de bir sorun olan İslamofobi, 
onun içinde ciddi bir sorun haline geliyor. 

“MÜSLÜMANLAR HER FIRSATTA KARALANIYOR”

Batının Müslümanlara bakışı, İngiliz medyasının bunu 
nasıl kullandığı, İngiltere’nin Müslümanlara bakış açısı ve 
bunların üzerindeki tespitlerini anlatan Lauren Booth, 
şu ifadelerle açıklamalar yaptı: “Müslümanlara ilk görü-

nen olumsuz bakışlar 11 Eylül saldırısı ile başladı. Ancak 
bu olumsuz bakışlar esasında bin yıl öncelerde başla-
mıştı. Sosyal düzlemde bakınca, özellikle Müslümanlar 
her fırsatta karalanıyor. Özellikle batı medyası Müslü-
manların birçok hakkını elinden alarak, Müslümanları 
olumsuz yansıtıyor. İfade özgürlüğü öyle bir şekilde kul-
lanılıyor ki batı medyası istediği zaman bir grubu kötü-
lemek için inanılmaz biçimde bunu kullanarak, olumsuz 
propagandaya dönüştürebiliyor. Batı medyası tarafın-
dan Müslümanlara karşı bakış açısı medyada, ‘ülkede 
çok fazla değişik gruplar (mülteciler) bulunuyor’ ifadele-
riyle anlatılıyor ve olumsuz bir hale getiriliyor. Maalesef 
ki bunlar değişik anlatımlarla, küçümsemelerle basında 
sıkça yer alıyor. Bu çok hafife alınacak bir şey değil, özel-
likle bu tarz haberler ırkçı atakları arttırıyor. IŞİD’e bağlı 
olanların İslam ile ilgili korkunç görüşlerini de medyada 
sıklıkla görüyoruz. Bu tarz gösterimler ise İslam’ı kötü 
göstererek, İslam ile alakası olmayan imajları oluştur-
maktan ibarettir.”

İngiliz vatandaşı olan Booth, yaşadıklarını ve gördükle-
rini tüm katılımcılara detaylı bir şekilde anlattı. Program 
soru cevap kısmının ardından toplu fotoğraf çekimiyle 
son buldu.

İNGİLİZ GAZETECİNİN GÖZÜNDEN
BATI MEDYASI VE İSLAMOFOBİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından 
düzenlenen, günümüzde İslam’a karşı yanlış bakış açıları ve medyanın 
tutumunun detaylı bir şekilde ele alındığı, “Media and Islamophobia” 
konferansı, HKÜ Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
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Ar-Ge ve Proje odaklı çalışmalar yaparak alanın-
da birçok verimli programlara imza atan HKÜ 
Eğitim Fakültesi, gerçekleştirdiği eğitimsel 
programlara bir yenisini daha ekledi. Alanında 

uzman panelistlerin yer aldığı programda “Eğitimde Al-
ternatif Yaklaşımlar” ele alınarak tartışıldı. 

“ÜNİVERSİTELERİN TEMEL ODAKLARINDAN BİRİ 
ULUSLARARASILAŞMADIR”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın 
açılış konuşmasını yapan HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk: “Üniversitemizin vizyonu ile 
tutarlı olarak yerel, ulusal ve uluslar arası düzeylerde bir 
yandan hizmet, bir yandan da Ar-Ge projeleri üreterek, 
topluma ve milletimize hizmet etme çabası içerisinde-
yiz. Günümüzde üniversitelerin temel odaklarından biri 
de uluslararasılaşmadır. Ama bu sadece üniversitelerin 
değil tüm eğitim kurumlarının bir sorunudur. Uluslara-
rasılaşma, çeşitli bilimsel kurumlar ve eğitim kurumları 

ile ortak çalışmalar yaparak sürdürülmektedir. Üniversi-
temizde ortak projeler üretme konusunda bir hayli de-
neyim kazanmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz IB 
programlarını evrensel düzeyde gerçek yaşam becerisi 
yüksek insanlar yetiştirmeye hizmet eden bir uygulama 
olarak tanımlayabiliriz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konuyu detaylı olarak in-
celemek üzere panelistler yerini aldı. HKÜ Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Görsev Sönmez Boran’ın 
moderatörlüğünü yaptığı programın panelistleri ise Doç. 
Dr. M. Sencer Çorlu, Resmi IBPYP Danışmanı ve Eğitim 
Alanında Proje Yönetimi ve Akreditasyon Danışmanı Sel-
da Mansur ve IBMYP Koordinatörü Nur İpek Aydın oldu. 

Soru-cevap seklinde devam eden programın sonunda 
konuşmacılara plaket takdim edildi. Eğitimde alternatif 
yaklaşımların her yönüyle tartışıldığı sempozyum, toplu 
fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

EĞİTİMDE ALTERNATİF YAKLAŞIM: 
ULUSLARARASI BAKALORYA
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen, 
“IB İnternational Baccalaureate (Öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki 
yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan bir eğitim programı)” 
sempozyumu HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
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HKÜ Kongre ve Kültür 
merkezinde gerçekleşen 
programda, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bö-

lümü 4. sınıf öğrencileri “Aile ve Ev-
lilik İlişkililerini” sanatla buluşturdu. 
HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyele-
ri Prof. Dr. Yaşar Özbay ve Yrd. Doç. 
Dr. Didem Aydoğan’ın öncülüğünde 
organize edilen etkinlikte; resim ve 
karikatür sergisi, zeybek, konser ve 
tiyatro gösterisi gibi birçok sanatsal 
etkinlik yer aldı.

BİR YASTIKTA ŞİİRİ 
DUYGULANDIRDI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
layan programda öğrenciler tarafın-
dan hazırlanan resim ve karikatür 
sergisi yer aldı. Programın açılışında 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü öğrencisi Yasin Sinan Dişli 
tarafından okunan, şair İbrahim Sad-
ri’nin “ Bir Yastıkta” şiiri ise katılımcı-
ları duygulandırdı. 

PSİKOPAT PSİKOLOĞUN 
GÜNCESİ HEM GÜLDÜRDÜ HEM 

DÜŞÜNDÜRDÜ

Zeybek gösterisi ve müzik dinletisi ile 
devam eden programda, “Psikopat 
Psikoloğun Güncesi” isimli tiyatro 
gösterisi de seyircileri hem güldürdü 
hem düşündürdü. Aile ve evlilik iliş-
kilerinde yaşanan sorunların aile da-
nışmanına taşınmasını konu edinen 
tiyatro gösterisi konuyu eğlenceli bir 
şekilde işledi. Tiyatro gösterisinin ar-
dından Pargalı İbrahim Paşa’nın Ha-
tice Sultan için yazdığı “Ey Sevgilim, 

Ey Sultanım” şiirini ise Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğ-
rencisi İbrahim Özyavuz seslendirdi. 

HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üye-
si Yaşar Özbay program sonunda:  
“Dopdolu bir etkinlik oldu. Öğrenci-
lerimiz çok ciddi bir çalışma içerisin-
de hazırlandılar. Çok güzel anlattılar 
ve konu hakkında söylenecek her 
şeyi söylediler. Bu vesileyle progra-
mın hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” diyerek 
düşüncelerini dile getirdi. 

Aile ve evlilik ilişkilerinin sanatla yoğ-
rulduğu ve eğlenceli bir şekilde ele 
alındığı program yoğun ilgi gördü. 
Program toplu fotoğraf çekiminin ar-
dından sona erdi.

AİLE VE EVLİLİK İLİŞKİLERİ
SANAT İLE BULUŞTU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen, 
HKÜ Akademisyenlerinin tecrübe ve mesleki öykülerini paylaştığı “Birikim 
Seminerleri-6” HKÜ Hukuk Amfi’de gerçekleştirildi
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Geleneksel hale gelen ve altıncısı düzenlenen 
“Birikim Seminerlerinin” konuğu olan HKÜ 
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Han-
na Nitta Scherler, öğrencilerle deneyimlerini 

paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde 
Scherler, öğrencilerin merak ettikleri soruları da cevap-
ladı.

“DEĞİŞİME, GELİŞİME VE DÖNÜŞÜME İLİŞKİN UMUT 
BARINDIRIYORUM”

Mesleğe başlamadan önceki başarı ve başarısızlıkların-
dan bahseden Hanna Nitta Scherler: “Klinik psikolog 
olarak umut barındıran bir insanım. Değişime, gelişime 
ve dönüşüme ilişkin umut barındırıyorum. Benim işim 
değişim, gelişim ve dönüşüme rehberlik etmek. Eğer bir 
hayat başarısından söz etmek gerekiyorsa, bu kesinlik-
le kendimi geliştirebilmiş olmamdır. Bir rehber ve klinik 
psikolog olarak güvenirlilikte bundan kaynaklanmakta-
dır. Çünkü o yoldan kendisi önce geçmiş bir danışman, 
böylelikle danışana öncülük edebilir” dedi.

“EĞİTİM VE DONANIM GEREKLİ, ANCAK
YETERLİ DEĞİL”

Eğitim ve donanımın gerekli olduğunu, ancak yeterli ol-
madığını ifade eden Scherler: “Mükemmel bir eğitime 

sahiptim ve mesleki anlamda yeterli donanımım da var-
dı. Eğitim ve donanım gerekli ama hiçbir şekilde yeterli 
değil.  Çünkü eğitimin ve donanımın benim sudan çık-
mış balık olmamı ve çaresizlik yaşamamı engellemedi. O 
zaman anladım ki eğitim ve beceriler esas güç değildi. 
Mesleğinizi icra ederken özgün, içten ve samimi olmak 
çok önemli. Bir insanla iletişime girdiğinizde insanın ken-
di ile temas etme eğiliminizi hiçbir zaman kaybetmeyin. 
Bir düşünce ne kadar saçma olursa olsun heves ve ener-
jiyi desteklemek lazım” diyerek öğrencilere tavsiyelerde 
bulundu.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanna Nitta Sc-
herler konuşmasının ardından, öğrencilerin sorularına 
yanıt verdi. Seminer toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

AKADEMİSYENLER MESLEKİ 
ÖYKÜLERİNİ PAYLAŞIYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından “Aile ve 

Evlilik İlişkileri” konulu program düzenlendi.



Koordinatörlüğünü HKÜ Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Bilal Çıplak’ın yaptığı, proje ekibinde ise HKÜ 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serdar Erdurmaz ve 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Keser’in yer aldığı çalışma sonuçla-
rının analizinde araştırma bulguları basın ile paylaşıldı.

PROJE 12 AY SÜRDÜ

Proje Koordinatörü HKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal Çıplak: 
“KALMEC araştırmacılarının yaptığı araştırmaya göre 
Gaziantep’te yaşayan Suriyeli göçmenlerin yaklaşık %70’i 
Avrupa’ya gitmek yerine Türkiye’de kalmayı tercih ediyor. 
Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriyeli misafirlere sunmuş 
olduğu sosyal ve ekonomik fırsatların, güvenlik hizmet-
lerindeki başarının ve misafirperverliğinin bir gösterge-
sidir. 1.6 milyon nüfuslu Gaziantep’e 350 bin civarında 

Suriyeli göç etmiştir. Bu kadar büyük bir grubun berabe-
rinde getirdiği sorunlar göz önünde bulundurulduğun-
da %70 oranının büyük bir başarı olduğu anlaşılacaktır” 
dedi. 

1100 TANE SURİYELİ GÖÇMEN GÖRÜŞÜ ALINDI

Alanında yapılan sayılı araştırmalardan biri olan bu proje 
kapsamında, Gaziantep’te yaşayan Suriyeli Göçmenlerin 
sosyo-ekonomik durumları analiz edildi. Yürütülen ça-
lışmalarda Gaziantep sosyo-ekonomik özelliklere göre 
10 bölgeye ayrıldı. Temsil düzeyi yüksek olan proje için 
anketörler hem Arapça hem de Türkçeyi çok iyi konuşan 
öğrenci ve profesyonellerden oluşturuldu. Bir haftalık 
eğitimden sonra sahaya gönderilen anketörler Gazian-
tep’te yaşayan 1100 tane Suriyeli Göçmenle görüşmeler 
yaparak “Geleceğe yönelik beklenti ve planları” ile ilgili 
görüşler aldı. 

GAZİANTEP ENTEGRASYON KONUSUNDA 
DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Kalyoncu Ortadoğu Araştırma-Uygulama Merkezi (KALMEC) tarafından 
yürütülen “Suriyeli Mültecilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Gelecek 
Öngörüleri” araştırma projesi kapsamında, Gaziantep’te yaşayan Suriyeli 
misafirler ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldı.
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Projenin Bazı Önemli Bulguları

 Göçmenler daha çok akraba ve arkadaşların 
bulunduğu yerlere taşınmayı tercih ediyor. Ankete 
katılanların %90’ı Halep’ten geldiklerini belirtiyor.

 Suriyeli göçmenlerin %67.48’i Gaziantep’te ya-
şamaktan memnun olduklarını söylüyor. Erkekler 
arasındaki memnuniyet kadınlar arasındaki mem-
nuniyetten daha yüksek. 

 Ankete katılanların %84,6’sı Suriye’ye geri 
dönmek istediklerini belirtiyor. Ancak dönme iste-
ği ile dönme eylemi bir birinden farklı çıkıyor. Dön-
me isteği daha çok ev ve memleket özleminden 
kaynaklanıyor. Önceki araştırmalar, yüksek dön-
me isteği oranına rağmen, geri dönme eylemini 
gerçekleştirenlerin, tüm göçmen nüfusunun en iyi 
ihtimalle %30 civarında olduğunu gösteriyor. 

 Suriye’ye hangi şartlar oluştuğunda dönebile-
cekleri sorulduğunda, katılımcıların %42‘sinin dö-
nüşlerini rejimin değişmesine bağladığı görülüyor. 
% 15,4’ü ise dönüş için savaşın bitmesini bekleme-
yeceğini, ilk fırsatta dönmeyi planladığını bildiri-
yor. % 19,3 ile dönüşünü güvenliğin sağlanmasına 
bağlayanlar ve Suriye’de sosyal-ekonomik şartla-
rın sağlanmasına bağlayanların oranının birbirine 
eşit olduğu görülüyor.

 Herhangi bir Avrupa ülkesine gitmek iste-
yip istemediğine yönelik soruya ise, örneklemin 
%74,63’ü “gitmeyi düşünmüyorum” şeklinde ce-
vap veriyor.

 Avrupa’da bir ülkeye gitmeyi düşünenlerin 
hangi ülkeyi tercih ettikleri sorulduğunda %26,79 
ile ilk sırayı Almanya alıyor. % 15,09’u İsveç, % 
15,47’si İngiltere, % 10,19’ü Fransa, % 4,15’i İtalya, 
% 3,02’si Belçika, % 3,40’ı Norveç, % 2,26’sı Yuna-
nistan ve yine % 2,26’sı İspanya’yı tercih edeceğini 
bildiriyor.

%67.48

%42

%15

%19

%30 

%74,63

Proje ile ulaşılan bulgular, TC İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü resmî genel ağ sitesinde bulunan verilerle 
karşılaştırıldığında; 2015 yılında Suriyelilerin açık ara başı çektiği ve koruma başvurusu yapan göçmenlerin ülkelere 
göre dağılımı hakkında ortaya konulan veriler ile birbirini teyit eder nitelikte olduğu görülüyor.
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TÜRKİYE’DE YABANCI DİL OLARAK 
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ ELE ALINDI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği Bölümü “Türkiye’de Yabancı Dil Olarak 

İngilizce Öğretimi” konulu sempozyum düzenledi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirilen sempozyumda “Türkiye’de Yabancı Dil 
Olarak İngilizce Öğretimi” tüm yönüyle ele alı-
narak tartışıldı. İngilizce konusunda ülke olarak 

geldiğimiz yer, İngilizce öğrenirken toplum olarak yaptığı-
mız hatalar, yaygın olarak yapılan yanlışlar ve bu hataların 
istatiksel veriler ile sunumu gibi çeşitli konularda detaylı 
tespitler incelendi.

“TOPLUMSAL GELİŞİM VE KALKINMA İÇİN
İNGİLİZCE ÇOK ÖNEMLİ”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Küreselleşen dünyada bilgi üreti-
mi ve teknolojik gelişmeler; özellikle ekonomik, akademik 
ve siyasi ilişkiler de yeni bir dönem başlatmış ve günü-
müz küresel dünyasında uluslararası iletişim kaçınılmaz 
hale gelmiştir. İngilizce bu bağlamda tüm ülkelerin ortak 
dili haline gelmiştir. İngilizce öğrenimi gerek toplumsal 
gelişim, gerekse toplumsal kalkınma bakımından son de-
rece önemlidir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak İngi-
lizce öğretimi giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Tüm 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilköğretimden üniver-

siteye önem verilmekte ve farklı program uygulamaları 
ile başarıya ulaşmanın yolları aranmaktadır. İngilizce öğ-
retmenliği lisans programımızda bilinçli sorumluluk küre-
selleşmenin taleplerini karşılamak üzere dil yeterlilikleri 
gelişmiş, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi amaç 
edinmiş, nitelikli ingilizce öğretmenleri yetiştirmeyi he-
deflemekteyiz” dedi.

SEMPOZYUM GELENEKSEL HALE GELECEK

HKÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Görsev Sönmez ise: “Sürekli gelişen ve 
ilerleyen bir dünyada inovatif kimliği Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Yılmaz öncülüğünde her geçen gün ilerleten bir 
üniversite olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bizler İngiliz 
Dili Bölümü olarak bu sorumlulukla ülkemizde bu alanda 
araştırmaları ve eğitimleriyle ileri gelen kıymetli öğretim 
üyelerimiz ile birlikte, yapabileceklerimizi tartışacağımız 
bir sempozyumla karşınızdayız” dedi ve sempozyumun 
her yıl bir gelenek olarak düzenleneceğini bildirdi.

Seminere katılan önemli isimlerden Çukurova Üniversi-
tesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden; Prof. Dr. Hatice 
Sofu ve Doç. Dr. Cem Can, Gazi Üniversitesi İngilizce Öğ-
retmenliği Bölümünden Doç. Dr. Paşa Tevfik Cephe kon-
feransta önemli sunumlar gerçekleştirdi. Hatice Sofu, 
birinci dil edinim adlı sunumunu gerçekleştirirken, Paşa 
Tevfik Cephe, İngilizce Öğretmenlerinin hizmet eğitimi 
ve İngilizce Öğretmeni yetiştirme programındaki uygu-
lamalar konulu sunumunu yaptı. Cem Can ise; yabancı 
dil olarak İngilizce öğretiminde derlem kullanımı ve hata 
çözümlemesinde bize sundukları, konulu sunumunu ger-
çekleştirdi.

Konunun geniş bir yelpazede tartışıldığı ve soru-cevap 
şeklinde devam eden sempozyum, toplu fotoğraf çekim-
leri ve plaket takdimleriyle son buldu.
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İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ GEREK TOPLUMSAL GELİŞİM, 
GEREKSE TOPLUMSAL KALKINMA BAKIMINDAN SON 
DERECE ÖNEMLİDİR.
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Öğrencilerin gelişimi için 
birçok anlaşma ve deği-
şim programlarına imza 
atan HKÜ Uluslararası 

İlişkiler Ofisi, Erasmus+ ve yurtdı-
şı programlarına katılmak isteyen 
öğrencileri bilgilendirmek amacıyla 
“Erasmus Tanıtım ve Bilgilendirme 
Toplantısı” düzenledi. HKÜ Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Cep 
Sineması’nda düzenlenen prog-
ramda; Erasmus, Farabi ve Mevlana 
programları hakkında ayrıntılı bilgi-
ler verildi.

“AMAÇ: YÜKSEKÖĞRETİMDE KA-
LİTEYİ ARTTIRMAK”

Erasmus+ programının amacına 
değinen HKÜ Uluslararası İlişkiler 
Ofis Uzmanı Cuvan Tanık “Erasmus 
bir yabancı dil, bir diploma veya bir 
burs programı değildir. Erasmus+ 
programının amacı; yükseköğretim-
de kaliteyi arttırmak, mezunların 
donanımını geliştirmek ve kültürle-
rarası algıyı iyileştirmektir” dedi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
OFİSİNE BAŞVURU YAPMAYI 

UNUTMAYIN

Erasmus programı kapsamında 
hibe işlemleri ile ilgili bilgiler veren 
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kurum 
Koordinatörü Zafer Kılıç ise,  Avru-
pa’nın ve Dünya’nın çeşitli ülkeleriy-
le Erasmus+   ve yurt dışı program-
ları kapsamında birçok anlaşmaya 
imza attıklarını ifade etti. Değişim 

programları sayesinde öğrencilere 
kendilerini geliştirme, yeni bilgi ve 
kültürler öğrenme imkanları suna-
bilmek için çalışmalarına devam et-
tiklerini belirten Kılıç, hibeden yarar-
lanmak isteyen öğrencilerin mutlaka 
Uluslararası İlişkiler Ofisine başvuru 
yapmaları gerektiğini söyledi.

İNGİLİZCE NEDEN BU KADAR 
ÖNEMLİ?

Toplantıya misafir olan katılan Glo-
bal Eğitim Organizasyonu (GEO) 
Başkanı Canan Severoğlu, eğitimde 
yabancı dilin öneminden bahsetti.  
Severoğlu konuşmasının devamın-
da; uluslararası iletişim ve eğitimin 
dili olduğu için, Dünya’da ki yenilikle-
ri takip etmek ve çağı yakalamak için, 

yurtdışında maaşlı staj yapmak için, 
iyi standartlarda maaş alarak global 
şirketlerde çalışabilmek ve sertifika, 
diploma, yüksek lisans gibi program-
larda burs alabilmek için İngilizce 
eğitiminin çok önemli olduğunun 
altını çizdi.

Yurt dışı ülkeleri hakkında da bilgiler 
veren Severoğlu: “ Öğrencilerin ka-
rakterine, bölümüne en uygun olan 
ülkeleri seçmeleri eğitimin kalitesi 
için çok önemli. Biz bu noktada da-
nışmanlık hizmeti vererek yardımcı 
olmaya çalışıyoruz” dedi.

Program sonunda Global Eğitim Or-
ganizasyonu (GEO) Başkanı Canan 
Severoğlu öğrencilerin sorularını 
yanıtladı.

ERASMUS TANITIM VE
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar Arası İlişkiler Ofisi, farklı programlarla 
öğrencilere sosyal ve kültürel değişim fırsatları sunmak için çalışmalarına 
devam ediyor.
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Başbakanlık Müşaviri Doç. 
Dr. Kudret Bülbül’ün konuş-
macı olarak katıldığı konfe-
ransta Kudret Bülbül öğ-

rencilere verdiği örnekler ve yaptığı 
açıklamalarla tavsiyelerde bulundu.

“KENDİNİZİ ÇAĞIN GEREKLERİNE 
GÖRE YETİŞTİRİN”

Başka ülkelerde yaşanan en ufak 
gelişmelerin herkesi çok yakından 
ilgilendirdiği ve etkilediği küresel bir 
çağda yaşandığını ifade eden Doç. 
Dr. Bülbül: “Küresel çağda yaşıyor-
sak küresel çağın gereklerine uygun 
bir donanıma sahip olmamız gerekir. 
Dünya yeniden şekillenirken ülkesini 
ve bölgesini yakından bilen, dertleri, 
riskleri ve sıkıntıları yakından izleyen 
bir gençlik gerekir. Bunları bu yaşta 
takip edip ülkemiz dışında ne yaşan-
dığı konusunda fikir sahibi olursanız 
ileride çözüm üretebilirsiniz” dedi.

“GÖÇDUT, REKABETÇİ OL”

“GÖÇ dut, rekabetçi ol!” sloganından 
bahsederek ‘GÖÇ’ olarak kodladığı 
kısaltmanın baş harflerini açan ve 
bunların sırasıyla “Güvenilir”, “Öğ-
renmeye açık”  ve “Çalışkan olma” 
özelliklerine değinen Doç. Dr. Kudret 
Bülbül, hayatı bir anlamda göç etme-
ye benzetti. Başarının ya da dünya-
nın ihtiyacı olan en temel özelliklerin 
bu kavramlar olduğunu ifade eden 
Bülbül; bu özelliklerin bir merdivenin 
basamakları gibi birbirini tamamla-
dığını söyledi. 

“KÜLTÜREL, AKADEMİK VE 
MESLEKİ DONANIM ÖNEMLİ”

Mezun olmadan önce alanın gerek-
lerini takip etmenin, kitap okumanın 
ve çalışkan olmanın önemine dikkat 
çeken Doç. Dr. Kudret Bülbül: “Bir 
başka önemli unsur ise donanımlı 
olmaktan geçiyor. Sadece mesleki 

değil, aynı zamanda kültürel dona-
nım olarak kendinizi geliştirmeniz 
çok önemli. En zayıf halka ise dil do-
nanımı. Küresel çağda dil bilmiyor-
sanız, küresellik tamamen bitiyor. 
Dil öğrenimini ders olarak değil de 
gündelik hayatın bir parçası olarak 
görmeniz gerekir. Küreselleşme 
aynı zamanda sivil toplum çağıdır. 
Öğrenci iken bir STK’da öğrenci der-
neklerinde aktif olmak hayatı tanı-
mak açısından son derece önemli” 
diye konuştu.

Bazen gençlerimiz gerekli donanım 
ve birikime sahip oldukları halde 
gereksiz korkulara kapılabiliyorlar. 
Gerekli donanıma sahipseniz engel-
sizsiniz, ama buna rağmen korkula-
rınıza teslim oluyorsanız engel sizsi-
niz diyen Kudret Bülbül: “Öğrenilmiş 
çaresizliklerin ardına saklanmayın, 
mazeret üretmeyin. Mutluluğun for-
mülü, Göç tut, rekabetçi ol ve çalış.” 
diyerek sözlerine son verdi.

Konferans sonunda HKÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Doç. 
Dr. Kudret Bülbül’e plaket takdim 
etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan konferans sona erdi.

KÜRESEL ÇAĞDA
NASIL BİR GENÇLİK

Hasan Kalyoncu üniversitesi Öğrenci Konseyi, HKÜ Mezunlar Derneği, Gaziantep 
Eğitim ve Hizmet Vakfı ve Gaziantep Cihannüma Dayanışma  Platformu işbirliğiyle 

“Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik” konulu konferans düzenlendi. 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve 
Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği 
(IATA) arasında Havacılık Eğitimine 
ilişkin protokol törenle imzalandı. 

HKÜ VE IATA’DAN
HAVACILIK EĞİTİMİNDE
DEV İŞBİRLİĞİ
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Çocuk ve Sanat konusunun her 
yönüyle tartışıldığı seminerde 
çocukların sanat dünyasına 
doğru keyifli bir yolculuğa çıkıl-

dı. Programın açılış konuşmasını yapan 
HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şener Büyüköztürk: “Fakültemiz üni-
versitemizin vizyonuyla tutarlı olarak 
girişimci ve proaktif bir anlayışla eğitim 
süreçlerini sürdürüyor. Bir yandan bilim 
üretmek, bir yandan da bulunduğumuz 
toplumun sorunlarına çözümler getir-
mek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenli-
yoruz. Her şey yürekte başlar. Özellikle 
muhatabınız çocuk olunca bu daha da 
önemli” dedi.

YILMAZ, GELECEĞİN ÖĞRETMEN 
ADAYLARINA TAVSİYELERDE 

BULUNDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi belirli bir 
noktaya geldiğini ve  Eğitim Fakültesi 
çok iyi ilerlediğini söyleyen HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Üniversitelerin 
yeri ve önemi son derece önem arz et-
mektedir. Çünkü ülkenin geleceğini be-
lirleyen en önemli kurumların başında 
hiç şüphesiz teknolojinin üretildiği üni-
versiteler gelir. Ama üniversite öncesi 
eğitim de bazı durumlarda daha önemli. 
Eğitimi bir bütün olarak düşünürseniz, 
eğitimin tamamı aslında bir zincirin hal-
kalarını oluşturuyor. Eğer çok iyi bir or-
taokul veya lise eğitimi yoksa, çok iyi bir 
üniversitede olsa bile eğitiminiz tamam-
lanmamış oluyor ve halka orada kopu-
yor”dedi.

“ÇOCUKLARA FAYDADAN ÇOK ZARAR 
SAĞLAYAN GEREKSİZ ÖDEVLER VER-
MEYİN”

Eğitim kadar önemli bir diğer hususun 
ise sanat olduğunu vurgulayan Yılmaz: 
“Çocuklarımızı mutlaka sanatla buluş-
turmamız gerekiyor. Bir çocuğu şekillen-
dirmek ve yoğurmakta en önemli görev 
ise okul öncesi öğretmenlerine düşüyor. 
Benim burada geleceğin öğretmen ada-
yı öğrencilerimden özel bir ricam var. 
Standart kalıp içerisinde sıradan bir öğ-
retmen ve sıradan bir eğitimci olmayın. 
Benim sıklıkla takip ettiğim çocuklara 
faydadan çok zarar sağlayan gereksiz 
ödevler vermeyin. Takip edemeyece-
ğiniz ödevler vererek kolaya kaçmayın. 
Siz Hasan Kalyoncu Üniversitesinin öğ-
rencilerisiniz, bu yüzden farklı olun, fark 
katın” dedi.

“GÜNEŞİN ÇİÇEKLERİ 
RENKLENDİRMESİ GİBİ, SANAT DA 

HAYATA RENK VERİR”

Açılış konuşmalarının ardından HKÜ 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nilüfer Darıca okul öncesi eğitimde bi-
reylerin gelişimine katkı sağlayan önem-
li etkinliklerden birinin görsel sanatlar 
eğitimi olduğunu dile getirerek: “Leonar-
do Da Vinci’nin de dediği gibi; ‘güneşin 
çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da 
hayata renk verir.’ Okul öncesi eğitimde 
öğrenme aktif katılımla gerçekleşir. Aktif 
katılım için en uygun ortam oyunun yanı 
sıra sanat etkinlikleriyle oluşur. Bu yüz-
den sanat etkinlikleri aktif katılımı sağ-

ÇOCUKLARIN
SANAT DÜNYASINA YOLCULUK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul 
Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından organize edilen 
“Çocuk ve Sanat” konulu seminer HKÜ Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi. 



 71   |   www.hku.edu.tr

HKÜLTÜR

layan en önemli etkinliklerdir” ifadeleriyle görsel sanat 
eğitiminin önemine dikkat çekti.

HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şermin Metin “Çocuk ve 
Çizim” konusunda bilgiler verdi. Metin: “Çocukları sanat 
yapmak için zorlamayın, sanat özgürdür” diyerek çocuk-
ların hayal güçlerine müdahale edilmemesi gerektiğinin 
altını çizdi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Hasan Açılmış ise “Erken Çocukluk Döneminde Müzik 

Eğitimi” konusunda sunumlarını yaptı. Müziğin öncelikle 
beden ile yapılmasının önemini vurgulayan Açılmış, sa-
londaki konuklarında eşlik etmesiyle bedeni kullanarak 
nasıl müzik yapılacağını gösterdi. 

Seminer konuşmacılara plaket verilmesinin ardından, 
HKÜ Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin ha-
zırladığı “Görsel Sanatlar Sergisi”nin gezilmesiyle sona 
erdi.
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Genel sağlık alanında böbreklerin önemi ko-
nusunda farkındalık yaratmak, böbrek has-
talıkları ile ilgili sağlık sorunlarının sıklığını ve 
etkilerini dünya çapında azaltmak amacıyla 

düzenlenen programda “Böbrek Sağlığı” konusu tüm 
yönleriyle ele alındı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda 
HKÜ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 2016-2017 yılında eği-
tim-öğretime başlayan ‘Diyaliz Programının’ tanıtımını 
yaptı. 

ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU: BÖBREK 
HASTALIKLARI

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Sağlık Bilimleri 
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayla Yava: “Böbrek hastalıkla-
rı ile mücadele eden insanların oranı, hem hasta hem 
de hastasına bakan insanlar olarak giderek artmakta. 
Buna bağlı olarak çektikleri sıkıntılar da aynı oranda artış 
göstermektedir. Bu konuya dikkat çekmek isteyerek bu 
programı düzenleyen başta HKÜ Meslek Yüksekokulu ol-
mak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Dünya Böbrek Gününün ne zaman ve nasıl ortaya çıktı-
ğına değinen HKÜ Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Semra Çelikli ise: “Biz üniversitemizde 2016-2017 

eğitim-öğretim yılında diyaliz programını başlattık. Böb-
rek hastalıkları son yıllarda önemli bir halk sağlığı soru-
nu haline geldi. Yapılan çalışmalarda gelişmiş ülkelerde 
daha da arttığı gözlemleniyor. Çoğu da gizli seyrediyor. 
Farkındalık yaratmak ve bu halk sorunu hakkında bilinç-
lendirmek için bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz panelimiz 
önümüzde ki yıllarda gelenekselleştirerek devam ettire-
ceğiz” dedi. 

BÖBREK HASTALIKLARI VE SAĞLIĞI TÜM 
YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Diyaliz Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Atsü’nün moderatörlü-
ğünde; Prof. Dr. Necmettin Atsü “Transplantasyon”, HKÜ 
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Ol-
gun “Diyabetik Nefropati”,  Nefrolog Doç. Dr. Funda M. 
Türkmen “Akut-Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hipertansi-
yon”, Uzm. Aynur Ekren “Diyaliz”, ve HKÜ Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ünlü 
“Beslenme ve Böbrek hastalıkları” konusunda sunumla-
rını yaptılar.

Böbrek sağlığının tüm yönleriyle tartışıldığı programda 
konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. Program 
toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ PANELİ

Her yıl Mart ayının ikinci perşembesi olarak ilan edilen “Dünya Böbrek Günü” 
nedeniyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından, Dünya 
Böbrek Günü Paneli düzenlendi. 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 
”Otizm Farkındalık Ayı” dolayısıyla otizmli çocuklara

dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. 

Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada 
otizm farkındalık ayı olarak belirlenen ve nisan 
ayı boyunca çeşitli etkinliklerin organize edildiği 
ay kapsamında, HKÜ Özel Eğitim Bölümü öğ-

rencileri, otizmli  çocuklar ve aileler otizme dikkat çekti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

HKÜ ve Gaziantep Büyükşehir Belediye tarafından ha-
yata geçirilen, özel gereksinimleri olan çocukların erken 
eğitimden yararlanmaları, gelecekteki akademik ve sos-
yal gelişimlerinin desteklenmesi, erken özel eğitim ile 
ileriki eğitim yaşamlarına hazır hale getirilmelerinin he-
deflendiği Gaziantep Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde organize edilen etkinlik renkli görüntülere 
sahne oldu.

Katılımcılarla pasta kesilmesi ile başlayan etkinlikte, mü-
zik eşliğinde otistik çocuklarla baskı boyama ile farkında-

lık ağacı yapıldı. Ardından çocuklar yine müzik eşliğinde 
ritimli hareketler yaparak oyun oynadı. Bununla birlikte 
günün anlamına yönelik; “Onların Yanındayım, Bazen 
Sende Farklısın, Otizmin Farkındayım, Görmezden Gel-
me” sloganları ile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 
Yürüyüşün ardından otizmli çocuklar, aileleri ve katılım-
cılar mavi balon uçurarak farkındalık oluşturdu.

OTİZM NEDİR?

Otizm; yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve yaşam boyu 
devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan 
iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi 
alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bo-
zukluktur. Otizm erken evrede basit belirtileri dikkate 
alındığında kolayca teşhis edilebilir ve bebeklere uygu-
lanacak iyi bir rehabilitasyon programı ile etkileri önemli 
oranda azaltılabilir.
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OTİZMİN FARKINDA OL
GÖRMEZDEN GELME
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Profesyonel Sağlık Teknikerleri Paramedikler Has-
tane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını 
oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya 
veya yaralıya ilk anda müdahale eden profesyo-

nel sağlık teknikerleri olan “Paramedik”lerin, mesleki açı-
dan gelişmeleri ve sektörleriyle ilgili önemli tecrübeleri 
edinmeleri için HKÜ’de kendilerine eğitim amaçlı konfe-
rans verildi. Paramedik adaylarına sağlık sektöründe ça-
lışmanın önemi ve sağlık çalışanı olarak dikkat etmeleri 
gereken hususlar konusunda bilgiler verildi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve HKÜ Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Semra Çelikli’nin açılış ko-
nuşmalarının ardından, Prof. Dr. Cuma Yıldırım, Prof. Dr. 
Behçet Al, Yrd. Doç. Dr. Murat Oktay, Paramedik Çağlar 
Uz gibi birbirinden değerli konuşmacıların katılımlarıyla 
gerçekleşen konferans yoğun ilgi gördü.

“PARAMEDİKLER, ACİL SİSTEMİNDEKİ KÖKLÜ 
DEĞİŞİKLER SONUCU ÖNEMLİ VE ZORUNLU HALE 

GELDİLER”

Seminerde paramedik adayı olan öğrencilere seslenen 
Rektör Yılmaz: “1950 yıllarının sonları itibariyle hastane 
öncesi acil sağlık hizmetleri mesleğini geliştirmek ve ka-

liteyi arttırmak için yeni bir meslek grubuna ihtiyaç du-
yulmuş, böylece dünyada Kanada’dan başlayarak para-
medik meslek grubu gün yüzüne çıkmıştır. 1993 yılında 9 
Eylül Üniversitesinin girişimiyle ülkemizde de paramedik 
mesleğinin eğitimlerine başlanmıştır. Paramedikler gü-
nümüzde ise ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve 
hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonu-
cu önemli ve zorunlu hale geldiler. Sektörün bu önemli 
ihtiyacını karşılayan Semra Çelikli Hoca öncülüğündeki 
paramedik programımızın bu doğrultudaki misyonu da 
bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış, nitelikli 
paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmiştir” 
dedi. 

Rektör Yılmaz’ın ardından açılış konuşması yapan Yrd. 
Doç. Dr. Semra Çelikli, ilk ve acil yardım programı me-
zunlarının acil sağlık sistemi içinde paramedik olarak 
adlandırıldığını belirterek, paremedik ile ilgili önemli bil-
giler verdi. Türkiye’de paramediğin öneminin bilinmedi-
ğini, önceki yıllarda ülkemizde paramedik diye bir biri-
min mevcut olmadığını ancak paramediğin günümüzde 
önemli bir birim haline geldiğini belirtti.

Acil tıp tarihi ve paramedik mesleği tarihçesi hakkında 
bilgi veren Prof. Dr. Cuma Yıldırım,  öğrenciler ile saha 
tecrübelerini paylaşarak, öğrencilerin dikkat etmesi ge-
reken hususlar ve yapmaları gerekenlerle ile ilgili açıkla-
malarda bulundu. Yıldırım, paramedik öğrencilerine dai-
ma sabırlı olmalarını, her zaman okuyup araştırmalarını 
ve hasta ile devamlı empati kurmaları gibi tavsiyelerde 
bulundu.

Konferansın, diğer konuşmacıları paramedik eğitiminin 
tanıtılması ve gelişimi açısından önem arz ettiğini belir-
tirken, paramedik kavramının her geçen gün öneminin 
arttığı ve ülkemizde paramedikçilerin gerekliliğinin de bu 
bağlamda önem kazandığını vurgulayan önemli açıkla-
malarda bulundu.

ACİL DURUMA İLK MÜDAHALE EDEN 
PROFESYONELLER İÇİN KONFERANS

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve İlk ve Acil Yardım 
(Paramedik) Bölümü tarafından hazırlanan Paramedik Sempozyumu, 
HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. 
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İLETİŞİM UZMANINDAN PERSONELE 
KURUMSAL AİDİYET EĞİTİMİ

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

AKBABA’DAN PERSONELE ÖNEMLİ MESAJLAR

Fatih Akbaba HKÜ personeline giyim kuşamdan, 
telefonla konuşmaya, insanlara davranış biçimle-
rinden, karşılıklı iletişime kadar birbirinden önem-
li 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 isteklerim için hep büyük çabalar sarf et-
tim. Biliyorum 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 
isteğinizin olabileceğine kendiniz şahit olacaksınız.

Şikayet edecek eleştirecek bir şeyler daima vardır. Çalış-
tığınız yerde bir şeyler yanlış olabilir, size uymayan konu-
lar olabilir. Sürekli şikayet edecek kavramlar ararsak, her 
şeyi eleştirirsek, esas yapmamız gereken işlere adapte 
olamayız. Eğer bir kişi bunlardan arınıp şikayet etmeden 
başarıya odaklanırsa ve çalıştığı yere aidiyet duygusu ile 
sahip çıkıp benimserse kazanacaktır.

Siz siz olun kimseyi dış görünüşleri ile yargılamayın. Ça-
lıştığınız yere gelen herkesi kendi aileniz gibi karşılayın 

ve öyle davranın. Unutmayın ki bugün siz nasıl davra-
nırsanız, yarın sizin çocuklarınızda aynısını yaşayacaktır. 
İletişim kurduğunuz kişilerle can-ı gönülden iletişime ge-
çin, gönüllerini alın. Bir insanın ömrünü kazanmak için 
onun gönlünü kazanın. Gönlünü kazandığınız kişiler si-
zin 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 için-
de sigara içmek için zaman harcar. Malumdur ki sigaraya 
dokunmadan da içilemez. İşte burada vurgulamak iste-
diğim, insanlar sigaraya dokunduğu, onunla vakit geçir-
diği kadar sevdikleriyle vakit geçirse birçok sorun daha 
da kolay çözülecektir. İnsanlar sigaraya harcadığı zaman 
kadar eşlerine çocuklarına zaman harcarsa, belki de 
aralarındaki sorunlar çözülecektir. En azından sigaraya 
harcadığınız zaman kadar sevdiklerinize de zaman har-
camayı ihmal etmeyin” diyerek iş hayatında ve günde-
lik hayatta fayda sağlayacak önemli konuları personelle 
paylaştı.

Personele ders çıkarabilecekleri ve çıkarımlar yapabile-
cekleri önemli hikayeler anlatarak eğitim veren Akbaba, 
gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.
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REKTÖR TAMER YILMAZ TÜM 
ÖĞRENCİLERİYLE BİREBİR İLETİŞİM KURUYOR 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz her öğrencisinin 
ayrı ayrı fikrini alabilmek için çeşitli toplantılar düzenliyor. Bu bağlamda 
Rektör Yılmaz öğrencileriyle; “SWOT (zayıf – güçlü yönler, fırsatlar, tehditler) 
Analizi” yaparak, görüş ve öneriler dinliyor.

Fakülte bazında birçok bölümle değerlendirme ve 
analiz toplantıları yapan Rektör Tamer Yılmaz, öğ-
rencilerin görüş ve önerilerini dinleyerek, kendile-
rine çözümün bir parçası olmaları gerektiğini an-

lattı. Öğrenci aidiyetini artıran bu toplantıların, öğrenci 
odaklı bir eğitim öğretimin gereği olarak sürdürüleceğini 
belirten Yılmaz, bu toplantılarda öğrencilerden alınan 
geri dönüşleri kullanacaklarını ve yönetim raporlarında 
bu görüşlerden faydalanacaklarını söyledi. 

Öğrencileri ile her vesileyle bir araya gelerek fikir alışve-
rişi yapmayı amaç edinen HKÜ Rektörü, toplantı ve ana-
lizden çıkan sonuçları kullanarak; stratejik yol haritasının 
yönünü belirlediklerini söyledi. Ayrıca Yılmaz, üniversite-
nin erişmeyi arzu ettiği yere ulaşmasında etkili olacak iç 
ve dış faktörleri analiz ederek, HKÜ’nün diğer yol harita-
larının tasarlanmasını amaçladıklarını belirtti.

“GİRİŞİMCİ OLMAYA HAYATINIZIN HER EVRESİNDE 
GAYRET GÖSTERİN”

Her öğrenciye ayrı ayrı söz vererek onların görüşlerini 
alan Yılmaz, öğrencilerin kendileri ve üniversite hakkında 
güçlü/zayıf buldukları yönler, fırsatlar ve tehditler ile ilgili 
değerlendirmelerini dinleyerek “SWOT Analizi” yaptı. Öğ-
renci görüşlerinden sonra Rektör Yılmaz öğrencilerine; 
daha başarılı olabilmeleri için nelere dikkat etmeleri ge-
rektiği, neleri yapmaları/yapmamaları gerektiği konula-
rında öğütler verdi. Öğrencilerine her fırsatta yenilikçi ve 
girişimci olmaları vurgusu yapan Tamer Yılmaz; “Devamlı 
olarak yeniliklere açık olun, bunun bir diğer adı “eski köye 
yeni adet getirmek”tir. Bizler başımıza adet çıkaran, eski 
köye yeni adetler getiren öğrenciler olmanızı istiyoruz. 
Siz devamlı yeniliklere açık olun ki daha başarılı olabile-
siniz. Girişimci olmaya hayatınızın her evresinde gayret 
gösterin. Girişimci olan bir birey hayatında mutlaka ba-
şarıyı yakalayacaktır” dedi.



Tüm bölümler, akademisyenler ve idari 
personel ile düzenli olarak gerçekleştirilen 
toplantılarda mevcut durum analizi yapan 
Rektör Tamer Yılmaz, her görüşe tek tek 
yer vererek HKÜ için yol haritası çiziyor.

HKÜ Kongre Kültür Merkezi (KKM) ve Sağ-
lık Kültür ve Spor Toplantı Salonunda ger-
çekleştirilen toplantılarda Rektör Yılmaz, 
tüm akademisyenler ve öğrencilerle tek 
tek konuşarak görüş ve önerilerini dinledi.

“SONUÇ ODAKLI OLUP, İLERİYE 
YÖNELİK ADIMLAR ATMALIYIZ”

HKÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenleriyle 
bir araya gelen Tamer Yılmaz, mevcut du-
rum analizi yapmanın öneminden bahset-
ti. 

Sizler eğitimcisiniz ve yeni nesli yetiştiren 
sizlersiniz diyerek sözlerine devam eden 
Yılmaz: “Yeni nesil için yeni şeyler üretme-
miz gerekir. Sonuç odaklı olup ileriye yö-
nelik adımlar atmalıyız. Bu nedenle görüş-
leriniz ve sunacağınız öneriler bizim için 
çok değerli” dedi.

“ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI 
OLABİLİRSİNİZ”

Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle de top-
lantıda buluşan Yılmaz: Öğrenci aidiyetini 
artıran bu toplantıların, öğrenci odaklı bir 
eğitim öğretimin gereği olarak sürdürüle-
ceğini belirtti. Yılmaz: “Üniversiteyi yöne-
tirken öğrencilerimizin bizi yönlendirmesi, 
değerlendirmesi çok önemlidir. Bu bilgiler 
doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışı-
yoruz. Öğrencilerimizden aldığımız geri 
dönüşleri kullanarak, yönetim raporların-
da bu görüşlerden faydalanacağız” dedi.

Toplantı boyunca bütün görüş ve öneriler 
not edildi.
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HKÜ, öğrencilerin doğru hedeflerine ulaşabil-
melerine ışık tutan seminerlerine yenilerini 
ekleyerek, Çağdaş Bilgi Koleji ve Gaziantep 
Anadolu Lisesinde seminer düzenledi. Semi-

nerler, üniversite adayı öğrencilerin yoğun katılımlarıyla 
yapıldı. 

Çağdaş Bilgi Koleji ve Gaziantep Anadolu Lisesinde dü-
zenlenen seminerler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle ger-
çekleşti.  Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından yapılan se-
minerde Yılmaz, öğrencilere şunları anlattı: “Çok değerli 
gençler, sizlere en doğru yollardan hedeflerinize ulaşa-
bilmeniz için bir nevi kariyer toplantıları düzenliyoruz . 
Bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle kendi 
karakterinizi çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Burada 
rehberlik öğretmenleri size fayda sağlayacaktır. Ama 
önce kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Han-
gi meslekte hangi kariyer planında mutlu olacaksınız 
bunu bilmeniz lazım. Devamlı birtakım klişe meslekler 
üzerinde duruluyor. ‘Evet bunlar önemli ama gerçekten 
bu bölümleri istiyor muyuz?’ diye düşünün daha sonra 
tercih yapınız. Eğer bir meslek seçecekseniz, mesleğin 
kendisinden çok sizin o meslekle ne kadar uyuştuğunuz 
önemli. Benim en büyük tavsiyem önce mesleği iyi seç-
mek ondan sonra üniversite tercihi yapmak gerekir”. 

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YENİ İCATLAR BULAN, 
PROJELER ÜRETEN KİŞİLER OLMASINI İSTİYORUZ”

Üniversitelerin 3 temel görevi olduğunu ve bunların 
mutlaka incelenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, şu 
ifadelerle açıklama yaptı: “Üniversitenin 3 temel göre-
vinden birincisi eğitim ve öğretimi çok iyi yapması ki, 
genellikle çok üniversite bunu çok iyi yapar ama diğer 
noktalara dikkat etmez. Önemli olan diğer maddeler ise 
bir üniversitenin, araştırmacı ve gelişimci olması ve de 
bir nesli çok iyi yetiştirmesinin gerekliliğinin bilincinde 
olmasıdır. Bunların yanında toplumda ‘eski köye yeni 
adet getirme, başımıza icat çıkarma’ gibi ifadeler kullanı-
lır ama biz sizlerden; başımıza icat çıkarın, eski köye yeni 
adet getirin istiyoruz. Öğrencilerimizin araştıran, sorgu-
layan, yenilikçi olan, yeni icatlar bulan, projeler üreten 
kişiler olmasını istiyoruz. Bu nedenle Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir”.

Öğrenciler, yapılan seminerin kendileri için çok etkili 
olduğunu ifade ederek, Rektör Tamer Yılmaz’ı çok sev-
diklerini ve çok enerjik bulduklarını söylediler. Ayrıca öğ-
renciler, yapılan seminerin, doğru meslek seçmelerinde 
yardımcı olacaklarını söyleyerek, HKÜ’ye ve Rektör Yıl-
maz’a teşekkür ettiler. YGS’nin de yaklaşması nedeniyle 
seminerlerini arttıran HKÜ, sınava kadar seminerlerin 
devam edeceğini belirtti.

HKÜ SEMİNERLERİ HIZ KESMEDEN 
DEVAM EDİYOR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi sınav motivasyonu, sınav kaygıları, doğru meslek 
ve kariyer seçimi gibi konularda seminerler düzenlemeye devam ediyor. HKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından üniversite adayları için yapılan 
seminerler, büyük ilgi ve beğeniyle gerçekleşiyor. 
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53. Kütüphane haftası dola-
yısıyla Türkiye genelinde 81 
ilde aynı anda kitap okuma 
etkinliği düzenlendi. Geçtiği-

miz günlerde “İnsan Her Yerde Okur” 
etiketi ile sosyal medyada gündem 
olan etkinliğe  HKÜ Mütercim Asım 
Kütüphanesi de destek verdi. Öğ-
rencilerin okuma alışkanlığını ve 
zevkini geliştirmek, kitap sevgisini 

artırmak, okuyucuların kitaplardan 
daha çok faydalanmalarını sağlamak 
amacıyla düzenlenen etkinlikte HKÜ, 
Gaziantep Bayramlı İlköğretim Okulu 
öğrencilerini ağırladı.

HKÜ Kampüsü çim alanında düzen-
lenen etkinlikte HKÜ Kütüphane 
Müdürü Mustafa Cesur, HKÜ öğ-
rencileri, Bayramlı İlköğretim Okulu  
öğretmen ve öğrencileri 30 dakika 

boyunca kitap okudu. 

“HKÜ’DE OKU-YORUM ”

“HKÜ’de Oku-Yorum” teması adı 
altında düzenlenen etkinlik hakkın-
da görüşlerini dile getiren HKÜ Kü-
tüphane Müdürü Mustafa Cesur: 
“Kütüphane haftası dolayısıyla bir 
çok etkinlik düzenleniyor. Biz de ço-
cukların okuma sevgisini arttırmak, 
kütüphane bilinci kazandırmak ve 
gelecek hayatlarına güzel bir alış-
kanlık bırakmak amacıyla bu projeye 
destek verdik. Farkındalık oluştur-
mak adına yürütülen bu projede 
çocukları kitaplarla buluşturarak her 
yerde kitap okunabileceği anlayışını 
vurgulamaya çalıştık” dedi.

Bayramlı İlkokulu ve İslam Ülkeleri 
Akademisyen ve Yazarlar Birliği’nin 
(AY-BİR) de katkıları ile HKÜ Kampü-
sü çim alanında düzenlenen etkinlik-
te HKÜ öğrencileri ve Bayramlı İlköğ-
retim okulu öğrencileri görülmeye 
değer bir manzara sergilediler.  Et-
kinlik sonunda üniversite kampüsü-
nü ve HKÜ Kütüphanesini de gezen 
Bayramlı İlkokulu yönetici ve öğren-
cileri hediyelerle uğurlandı.

KİTAP OKUMA PROJESİNE DESTEK
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 53. Kütüphane Haftası dolayısıyla Türkiye 
genelinde 81 ilde aynı anda gerçekleşen kitap okuma etkinliğine katıldı.
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federas-
yonu tarafından organize edilen ve Mersin 
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçek-
leştirilen Şampiyona’da 5 farklı kategorilerde 

mücadele eden Merve Durdu, 4 dalda madalya alarak 
Türkiye Şampiyonluğu ile evinde döndü.

Gaziantep Olimpik Kulaçlar Spor Kulübünün başarılı 
yüzücüsü Merve Durdu; 100 m kelebekte birincilik, 
100 m serbestte birincilik, 50 m serbestte ikincilik,  
200 ferdi karışıkta üçüncülük ve 100 metre kurbağa-
lamada dördüncülüğü elde etti.

“HAYATINIZDA BAHANELERE YER VERMEYİN”

Asıl engel bedensel veya zihinsel değil, vicdan yok-
sunluğudur diyerek düşüncelerini dile getiren Merve 
Durdu:  “İnsan istediği sürece her şeyi yapar. Haya-
tınızda bahanelere yer vermediğiniz sürece başarı 
hep sizinledir. Bu başarıyı elde etmemde bana büyük 
katkısı olan antrenörüm Aykut Asım Kara’ya ve bana 
bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim” 
dedi.

Gelecekte Milli bir mimar olmak istediğini ifade eden 
Durdu: “Gelecek planlarım hem iç mimarlıkta ilerleyip 
hem de sporda kendimi daha çok geliştirerek  Milli Mi-
mar olmak. Mimarlığın yanı sıra antrenörlük okuyarak 
sporda da kendimi geliştirmek için çaba gösterece-
ğim” dedi.  

TÜRKİYE ŞAMPİYONU
ENGELLERE 

KULAÇ ATIYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık 

Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 
2. Sınıf öğrencisi Merve Durdu, 

Bedensel Engelliler Türkiye 
Yüzme Şampiyonası’nda 4 

dalda madalya alarak Türkiye 
Şampiyonu oldu.

TÜRKİYE KARATE
ŞAMPİYONU HKÜ’DEN
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TÜRKİYE KARATE
ŞAMPİYONU HKÜ’DEN

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Abdülsamet 
Küçükoğlu, Türkiye Üniversiteler 

arası Karate Şampiyonasında 84 kilo 
kategorisinde yarışarak

Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversiteler Spor 
Federasyonu tarafından or-
ganize edilen ve Konya’nın 
ev sahipliği yaptığı  Şampi-

yona’ya 50’ye yakın üniversiteden 
ortalama 500 sporcu katıldı. Dört 
gün süren Üniversitelerarası Türkiye 
Karate Şampiyonası genel klasman-
da 84 kilo kategorisinde yarışan Ab-
dülsamet Küçükoğlu Türkiye Şampi-
yonluğu ile evinde döndü.

REKTÖR YILMAZ, ŞAMPİYONU 
TEBRİK ETTİ

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Üni-
versitelerarası Karate Şampiyona-
sında, Türkiye birincisi olan Abdül-
samet Küçükoğlu’nu makamında 
ağırladı. Başarıyı her zaman destek-
lediklerini dile getiren ve Yılmaz, Kü-
çükoğlu’na teşekkür belgesi takdim 
ederek günün anısına hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.

“HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAKTI”

Hedefinin şampiyon olmak olduğu-
nu dile getiren Küçükoğlu: “Üniversi-

te 2. Sınıfta olmakla birlikte hazırlık 
sınıfı ile 3. Kez bu yarışmaya katılı-
yorum ilk yılımda final oymama rağ-
men kıl payı şampiyonluğu kaçırmış-
tım ve böylelikle 2. Oldum. Geçen yıl 
ise sağlık problemim yüzünden iğne 
ve serum destekleri alarak girdiğim 
maçta 3. Oldum. Bu yıl hedefim 
şampiyonluktu her zaman olduğu 
gibi , çalışmalarımı o yönde devam 
ettirip güzel bir şekilde hazırlandım 
ve sonunda çok şükür  şampiyon ol-
mak kısmet oldu” dedi.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 
İLKOKUL KÜTÜPHANELERİNE DESTEK
Öğrencilikleri süresince birçok sosyal yardım programına dahil 

olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri, bunlara bir yenisini 
daha ekleyerek il ve ilçe geneli birçok okulun kütüphanesine kitap 

bağışlarında bulunarak destek oldu.  

HKÜ ODBK (Ortadoğu Barış Kulübü) öğrenci-
leri, Gaziantep Oğuzeli/Altınyurt köyündeki 
İsmail Doğan İlkokulu başta olmak üzere pek 
çok okula, kitap bağışında bulunarak kütüpha-

neleri zenginleştirdi. Şehrin pek çok noktasında ve üni-
versite kampüsünde stant kurarak kitap toplayan HKÜ 
öğrencileri, topladıkları kitaplarla okul kütüphanelerine 
katkı sağladı. 

Okulların daha zengin kütüphanelere sahip olmaları için 
kolları sıvayan HKÜ öğrencileri, çalışmalarını büyük bir 
hassasiyet ile sürdürdü. Birçok noktadan ve üniversite 
kampüsünden kitap toplayan üniversite öğrencileri, okul 
kütüphanelerini hem düzenledi hem de yeni kitapları 
raflara yerleştirerek, okullarında öğrenim gören öğren-
cilerin daha iyi ve daha güzel bir kütüphaneye sahip ol-
malarını sağladı. 

Okul kütüphanelerine destek olabilmek için görev alan; 
Ali Barçın, Can Karaoğlan Yunus Emre Dağlıoğlu, Nuray 
Ürker, Fulya Kurt, Sümeyye Yılmaz, Özge Yılmaz, Mertcan 
Sabancıoğlu, Şehmuz Can Erdoğan ve Bilge Çevik  proje 
kapsamında yoğun bir çaba ile çalışarak projeye destek 
verdi.

Kitap toplama projesi kapsamında yaşadığı duyguları ak-
taran HKÜ ODBK Başkanı Ali Barçın: “Kitapları vermeye 
gittiğimizde okul yetkilileri ve öğrenciler tarafından çok 
güzel karşılandık, kitapların geldiğine çok mutlu oldular. 
Onların bu mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Bu proje-
nin onlara katacağı değerleri bilmek bizler için çok büyük 
bir mutluluk oldu. Yüzlerindeki bu eşsiz gülümseme her 
şeye değdi. Emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz 
teşekkür ederiz.” dedi.
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Alanında birçok verimli projelere imza 
atan HKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğ-
retmenliği Bölümü ikinci sınıf öğren-
cileri, Konya Selçuk Üniversitesi Sağ-

lık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
öğrencileri tarafından organize edilen 4. Ulusal 
Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresine katıldı.

TEMA GÖÇ VE ÇOCUK OLDU

HKÜ Akademisyenleri, Yrd. Doç. Dr. Zehra Kılıç 
Özmen, Öğr. Gör. Neşe Uygun, Öğr. Gör. Sakine 
Hakkoymaz ve Arş. Gör. Nurgül Çakmak önder-
liğinde hazırlanan sözlü bildiri-
lerle öğrenciler Hasan Kal-
yoncu Üniversitesini temsil 
etti. Konya Selçuk Üni-
versitesinde gerçekleşen 
kongrede HKÜ öğrencile-
ri, “Bir Göç Romanı Olan 
Uçurtma Avcısında Göç ve 
Çocuk”, “ Göç ve Çocuk Sine-
madan Topluma Yansıyanlar”, 
“Göçle Gelen Çocukların Yaşa-
dıklarının Sosyokültürel Açıdan 

İncelenmesi” başlıklı bildirilerini sundu. Ana te-
ması “Göç ve Çocuk” olan kongrede sözlü bildi-
rilerin yanı sıra serbest bildiri, poster, alandaki 
yenilikler ve araştırmalar da yer aldı. Türkiye’nin 
dört bir yanından öğrencilerin katıldığı kongre-
de, çocuğun gelişimi, korunması ve eğitimi gibi 
pek çok alan hakkında bilgiler de konuşuldu.

“ÇEVREMİZDE GELİŞEN OLAYLARA DUYARLI 
OLMALIYIZ”

Konu hakkında düşüncelerini dile getiren öğ-
renciler, “Böyle bir kongreye katılmak bizim için 
onur verici. Çevremizde gelişen olaylara duyar-

lılık göstermemiz gerekir. Bu en başta insani 
bir sorumluluktur. Son zamanlarda ülkemi-
zin güneyinde gelişen olaylar ve yaşanan 
göç en çok çocukları etkilemektedir. Böyle 

bir konuyu gündeme getirerek bizlerin de 
fikir ve önerilerimizi paylaşmamızı sağ-
layan bir kongre oldu” diye konuştu.

Üç gün süren kongreye HKÜ’den se-
kiz öğrenci katıldı.

‘‘GÖÇ VE ÇOCUK’’
TEMALI KONGREDEYİZ

Başarılarına yenilerini ekleyerek büyümeye devam eden Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), öğrencilerinin başarılarıyla da ismini 
farklı alanlarda duyuruyor.





Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrenciler 
tercihlerinde yardımcı olabilmek ve HKÜ’yü 
daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla ger-
çekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk 

olarak HKÜ Merkez Yerleşkesi tanıtıldı. Ayrıca LYS-YGS 
(Lisans Yerleştirme Sınavı) için öğrenciler, hem moral 
depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme 
fırsatı buldu.

MOTİVASYONLARINI YÜKSELTTİLER

Üniversite kampüsü içindeki tüm binaları gezen misafir 
öğrenciler HKÜ’nün; tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün 
öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sos

yo-kültürel faaliyetleri, Farabi-Erasmus programları hak-
kında bilgilendirildi.

Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından 
daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi 
programı çerçevesinde, HKÜ’nün; Mühendislik Fakültesi, 
Eğitim Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte-
si, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 
Meslek Yüksekokulu, HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi 
ve tüm HKÜ Kampüs alanı gezdirildi.

Gezi sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, üni-
versiteyi kazanmadan böyle bir ortamda bulunmanın 
kendilerini motive ettiklerini dile getirdiler.

ÜNİVERSİTE ADAYLARI
HKÜ KAMPÜSÜNDE

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen lise öğrencileri belirli aralıklarla Hasan 
Kalyoncu Üniversitesini ziyaret ediyor. Bu kapsamda, İskenderun Yükseliş 
Koleji öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde HKÜ’yü ziyaret etti.

HKÜLTÜR
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Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
1975 Gaziantep islahiye doğumluyum. İlkokul, ortaokul 
ve liseyi İslahiye’de okudum. Evliyim ve bir kızım var.

Hasan Kalyoncu Üniversitesine başladığınızdan beri 
şoförlük yapıyorsunuz. Daha önce başka bir işle 
uğraştınız mı?
Daha önce elektronik eşya alım satım işiyle uğraşıyor-
dum. Daha sonra şoförlüğe geçtim. On beş yıldır bu 
mesleği icra ediyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 
ise sekizinci yılım. Burada ki işime başlamadan önce de 
yedi yıl bu işi yaptım.

“BÜYÜK BİR AİLE OLDUK”

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin İlk Yıllarını Bir de 
Sizden Dinlesek...
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde göreve başladığımda 
binalar yeni yeni yapılıyordu. Çok kısa sürede büyük bir 
gelişim göstererek modern bir üniversite kampüsü hali-
ne dönüştü. Tabi ilk başladığımda kadro bu kadar geniş 
değildi. Üniversite yeni olduğu için hem fakülte, hem öğ-
renci, hem de personel sayısı azdı. Şimdi ise üniversite 
kurumsal kimlik kazandı. Büyük bir aile olduk. Üniversi-
tenin kuruluşuna şahit olmanın güzel yönlerini yaşıyo-
rum. Kurumla birlikte büyüdüğünü hissediyorsun. Tüm 
gelişmelerine şahit olduğun için daha da bağlılık duyarak 
çalışıyorsun. Bir yerden sonra yaptığın şeyler sana iş ola-
rak görünmüyor. O kurumun bir parçası oluyorsun. 

Üniversite gibi kendisini de proaktif olarak 
tanımlayan, enerjik  ve aktif bir rektörle 
çalışıyorsunuz. Bu tempoya ayak uydurmak zor
oluyor mu?

Rektörümüz gerçekten proaktif. Hem genç, hem de çok 
enerjik. Onun bu enerjisine çok kısa bir sürede uyum 
sağladım. Dört yıldır görevimi büyük bir özveri ile icra 
ediyorum. Zaten meslek olarak bizim de aktif bir tem-
pomuz var. Araç kullanırken hem seri hem de dikkatli 
davranıyorum. Rektörümüzün programlarını özel kalem 
müdürümüz ile organize bir şekilde takip ediyorum. Rek-
törümüzü programlarına hem dakik hem de güvenli bir 
şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden de çok zor-
luk çekmiyorum.

“VAKIF RUHUYLA ÇALIŞIYORUM”

Üniversitenin çok yoğun bir programı var ve 
dolayısıyla sizin de çok yoğun geçen bir iş hayatınız 
var. Bu kadar yoğunluğun arasında ailenize zaman 
ayırabiliyor musunuz?
Ayırabiliyorum. Çünkü ailemde benim iş yoğunluğuma 
alıştı. Benim için öncelik işimdir ve elimden geldiği kadar 
yarım bırakmadan en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir 
yerden sonra da o iş zaten tamamen hayatınız oluyor. 
İşim de ailem de benim hayatımın birer parçası. İkisini 
de dengeli bir şekilde elimden geldiğince yürütmeye ça-
lışıyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi içinde bulunmaktan 
mutluluk duyuyorum. İyi ki burada çalışıyorum ve yap-
tığım işten zevk alıyorum. Bence en önemlisi bu. Sekiz 
yıldan beri işimi severek yapıyorum. Burası vakıf üniver-
sitesi, ben de bu yüzden vakıf ruhuyla çalışıyorum. 

ÖNCE İŞ DİYEN ve VAKIF RUHUYLA 
ÇALIŞAN MAHMUT ERDEM ŞAHİN
Rektörlük Makam Şoförü Mahmut Erdem Şahin ile meslek hayatı ve Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi serüveni hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 
Şahin, ona yönelttiğimiz sorulara şu şekilde cevap verdi:
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