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Cemal KALYONCU
Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Tamer YILMAZ
Rektör

ÇOK KIYMETLI HKÜLTÜR OKURLARI,
Yeni bir sayıda sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. 
Öncelikle dergimize göstermiş olduğunuz samimi ilginize yürekten 
teşekkür ediyor, hepinizi en içten duygularla selamlıyorum.

Yeni bir sayıda sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Öncelikle 
dergimize göstermiş olduğunuz samimi ilginize yürekten teşekkür ediyor, 
hepinizi en içten duygularla selamlıyorum.

Üniversitemiz kurulduğu günden beri 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bireyler 
yetiştirirken, geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesine de katkı sağlamakta, 
geleceğin Türkiye’sinin ihtiyacını giderecek bir eğitim sistemini inşa etmek 
amacındadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda bölgemizin ve ülkemizin 
ihtiyaçlarına cevap verecek projelerle genç bir üniversite olmamıza rağmen 
küreselleşme yolunda oldukça önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız.
Stratejik planımız gereği, sadece eğitim ve araştırma odaklı bir üniversite 
değiliz. Aynı zamanda, kültürel ve sanatsal faaliyetler açısından da 
üniversitemizi daha üst seviyelere çıkarma amacındayız. 

Bu yıl itibariyle 10. yılını kutladığımız üniversitemiz; dinamik yapısı, artan 
birimleri ve büyüyen hedefleriyle kurulduğu günkü heyecanı hiç kaybetmeden 
ülkesine hizmet etmeye devam edecektir.

Bu duygularla dergimizin yedinci sayısının yayına hazırlanmasında emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor ve bu sayımızı keyifle okumanızı 
diliyorum

Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

SEVGILI HKÜLTÜR OKURLARI,
Dergimizin  10. yıl sayısında da 

sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

 Tüm yaşamını eğitime adamış kişiler olarak bugün, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesinin yalnızca bir üniversite olmanın çok daha ötesinde, bir 

prestij ve gurur kaynağı olduğunu görmek bizi son derece memnun ediyor. 
Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kadar misyon ve hedefinden hiç 

sapmadan; gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmayı, 
sağlıklı bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin 

katılımlarını sağlamayı hedefleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan gücünü yetiştirmek amaçlamıştır. Kuruluşunun 10. yıldönümünde de, 

bu vizyon ve inancını sürdürmeye devam etmektedir.

 Üniversitemizin gelişme planına uygun olarak, yeni yapılan binalarımızın 
da faaliyete girmesiyle birlikte, daha kaliteli ve daha modern bir kampüs 

oluşturmaya devam emekteyiz. Bir dünya üniversitesine yakışan çağdaş ve 
örnek bir üniversite yaratmaya yönelik atılımlarımızı bundan sonra da hız 

kesmeden devam ettireceğiz. 

Derginin sürekliliğinin sağlanması konusunda kaliteden, özgünlükten ödün 
vermeden çalışan herkesi tebrik ediyor, özverilerinden dolayı tüm dergi 

ekibine teşekkür ediyorum.

Bir sonraki sayıda sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,



6 H K Ü L T Ü R  -  7 
G Ü Z  2 0 1 8

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

ÜniAR tarafından gerçekleştirilen
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA 2018) kapsamında

öğrencilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan

üniversite olmaya hak kazanmıştır.

A Plus

ÜNİVERSİTE
ARAŞTIRMALARI
LABORATUVARI
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Hasan kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yükseköğretim İstihdam 
Endeksine göre mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite 
arasına girdi. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu  

‘’ Mezunlarımıza Türkiye’nin en önemli projelerinde çalışma fırsatı 
sunuyoruz dedi’’ dedi.

Güneydoğu’nun ilk vakıf üniversitesi olarak Gaziantep’te kurulan 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi kısa sürede Türkiye’de birçok ilke 
imza attı. Üniversite - iş dünyası koordinasyonu ile ön plana çıkan 
HKÜ, ) Yükseköğretim İstihdam Endeksine göre mezunları en hızlı 
iş bulan ilk 10 üniversite arasında yer alıyor. Mezunlar İstanbul’un 
üçüncü havalimanı, metro ve üstyapılar gibi Türkiye’nin mega pro-
jelerinde istihdam ediliyor. Tüm mezunları ile tek tek ilgilenen bir 
kariyer merkezine sahip olan HKÜ’nün Mütevelli Heyeti Başkanı 
Cemal Kalyoncu, üniversitenin başarı öyküsünü SABAH’a anlattı. 

Iş dünyası ve üniversite koordinasyonunu 
nasıl sağlıyorsunuz?
Mezunlarımıza Türkiye’nin  en önemli projelerinde çalışma fırsatı 
sunuyoruz. Büyük bir çoğunluğu İstanbul Üçüncü Havalimanı gibi 
projelerde staj imkanı buluyor. Metro ve üstyapı projelerimizde 
kendilerini gösterip başarılı olarak çalışmaya devam eden birçok 
mezunumuz var.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak açtığımız her bölümün, ülke-
mizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak titizlik-
le inceliyoruz. Amaçlarımızdan birisi de sektörün ihtiyaç duyduğu 
insan gücünü yetiştirmek.

Iş dünyasıyla olan işbirliğinizi nasıl bir 
eğitim modeliyle destekliyorsunuz?
Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni nesil üniversite olarak üniversi-
te-iş dünyası birliğinin en etkin olduğu CO-OP modeli eğitim sis-
temini uyguluyor. Bu sistem ile öğrenciler derslerini 3,5 (7 dönem) 
yılda tamamlayıp, kalan son döneminde ise sektörde çalışarak 
aldığı teorik eğitimi pratiğe döküyor.

CALIBRE tarafından hazırlanan Yükseköğretim İstihdam 2018 Ra-
poru’nda ilk 10 üniversitenin içindeyiz. Bu gurur verici raporda ol-
mamızın bence en önemli sebebi inşaat grubumuzda ve özellikle 
enerji grubumuzun yenilebilinir enerji yatırımları kapsamında me-
zunlarımıza sağladığımız istihdam imkanları.

Yurtdışı olanaklarınız nelerdir?
Başarılı öğrencilerimizi okurken yurtdışına dil eğitimine gönderi-
yoruz. Mezunlarımızın birçoğuna da yurtdışı projelerimizde destek 
veriyoruz. Aynı zamanda enerji grubumuz ve farklı sektörlerle yap-
tığımız işbirliği projelerimizde öğrencilerimize staj imkanı sağlıyo-
ruz. Mezunlarımızı da bu projelerimizde çalışmaya gönderiyoruz. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak kısa süre içinde hızlı ve nitelikli 
bir mesafe kat ettik. Mezun olan her öğrencimizle tek tek ilgilenen 
kariyer merkezimiz var. Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı olarak 
tüm mezunlarımız için ilişkim bulunan farklı sektörlerdeki işveren-
lerle temas haline geçerek öğrencilerimizin kariyerleri için destek 
oluyorum. Ayrıca proje ortaklığı yaptığımız büyük projelerimizde 
öğrencilerimizin profesyonel çalışma hayatını destekliyorum. Bun-
ları yaparken de en hassas ve en kıymetli şekilde öğrencilerimizin 
ideallerini ve beklentilerini göz önünde bulunduruyorum.

HKÜ MEZUNLARI
TÜRKİYE’NİN MEGA 
PROJELERİNDE

“HER MEZUNLA 
İLGİLENİYORUZ”

Cemal KALYONCU
Mütevelli Heyeti Başkanı



8 9H K Ü L T Ü R  -  7 
G Ü Z  2 0 1 8

H A S A N  K A L Y O N C U  Ü N İ V E R S İ T E S İ
 w w w . h k u . e d u . t r

BİLDİĞİNİ ZANNETMEK
ÖĞRENMENİN EN BÜYÜK 

DÜŞMANIDIR!

Kuruluşundan bu yana üniversitenin başarılarından bahseden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Onuncu kuruluş yılımızı kutladığı-
mız bugün, dördüncü mezuniyet törenimizde bin 650 mezunumuzu geleceğe uğurlamanın sevincini yaşıyoruz. Yaşamınızın en güzel 
yıllarını Hasan Kalyoncu Üniversitesinde yaşadınız, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kazandınız, derslerinizde elde ettiğiniz başarılar-
la bizlerin ve ailelerinizin gururu oldunuz. Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır. Asla bildiklerinizle yetinmeyin, zor 
koşullardan şikayet etmeyin, değiştirmeye çalışın ve yaşadığınız hayata anlam vermeye gayret edin. Başarılarınızın sonraki mezunla-
rımıza açılacak kapıların ve sunulacak fırsatların anahtarı olacağını hiç aklınızdan çıkarmayın. Bir Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu 
olarak; ülkenize, üniversitenize ve geleceğinize olan inancınızı ve kendinize olan güveninizi kaybetmeyin. Hasan Kalyoncu Üniversite-
sinden mezun olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinizden eksik etmeyin” diyerek tüm mezunları tebrik etti.

HKÜ 10. Yılında
Mezunlarını Uğurlamanın Gururunu Yaşadı

2018 MEZUNLARI KEPLERINI 
SEMAYA FIRLATTI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)  kuruluşu-
nun 10. yılında düzenlenen görkemli törenle, 
dördüncü mezunlarını uğurladı. HKÜ Mezu-
niyet Töreninde kep atan bin 650 öğrenci 
mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
törene; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HKÜ 
Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ 
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, 
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, değerli 
protokol üyeleri, aileler, çok sayıda akademis-
yen, idari personel ve basın mensubu katıldı.

GELECEĞIMIZ SIZ GENÇLERSINIZ
HKÜ Mezuniyet Törenine katılarak konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, me-
zunlara ve ailelerine seslenerek: “Gaziantep’e ve ülkemize büyük hizmetleri bulunan Ha-
san Kalyoncu Üniversitesinin nice 10 yıllara kavuşmasını diliyorum. Rahmetli Hasan Kal-
yoncu eğitime insana çok önem veren bir gönül insanıydı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
yaptığı işlerle çok büyük başarılara imza attı. Ben bu vesileyle de başta Rektör Hocamız 
olmak üzere tüm öğretim kadrosunu, rektör yardımcılarını tebrik ediyorum. Bizim birçok 
ülke gibi zengin doğal kaynaklarımız yok ama bizler şanslıyız ki sizler gibi iyi eğitim alan 
genç nesillerimiz var, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Geleceğimiz siz gençlersiniz, 
geleceğimiz sizler sayesinde çok daha iyi olacak. Bu durumlar doğrultusunda çeşitli 
sıkıntılar çekerek sizleri bu günlere getiren anne ve babalarınıza en derin saygılarımı 
sunuyorum. Eğer onlar olmasaydı bu başarılarda olmayacaktı. Eğitim hayatlarınızı böyle 
güzel başarılarla bitirdiğiniz sizlerle de gurur duyuyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi-
nin 10. yılında mezun olan siz gençlerin bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar 
diliyorum, hepinizi gönülden selamlıyorum” dedi. 

BIN 650 ÖĞRENCI KEP ATTI
Konuşmaların ardından HKÜ’de derece yapan ilk üç öğrenciye başarı belgeleri ve ödülleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından 
takdim edildi. Her fakülte ve bölümün ilk üçü kürsüye davet edilerek diplomaları takdim edildi. Ardından sırasıyla isimleri okunan tüm 
öğrencilere tek tek diplomaları verildi.
10. yılında dördüncü mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan HKÜ’de; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk 
Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda öğreni-
mini tamamlayan bin 650 öğrenci kep atarak mezun oldu. Coşkulu mezuniyet töreninin ardından HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal 
Kalyoncu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hediye takdim etti.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, diplomalarını aldıktan 
sonra keplerini coşkulu bir şekilde havaya atarak mezuniyetin tadını çıkardı. Üniversite eğitim sürecinin son noktası olarak sembolle-
şen kep atma anı, ailelere ve mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Toplu halde kep atan öğrenciler, hem üniversiteden mezun olma-
nın hem de yeni bir hayata başlamanın heyecanını birlikte yaşadı. 

Üniversitemizde okuyan her öğrencimizi 
bir evladımız olarak görüyorum diyen HKÜ 
Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu: 
“Onların üniversite hayatı boyunca sadece 
eğitimlerini değil aynı zamanda kariyer-
lerini, gelecek planlarını, iş imkanlarını 
ve sosyal gelişimlerini de takip ediyor ve 
destekliyoruz. Önünüzde çok parlak bir 
gelecek sizleri bekliyor. Burada aldığınız 
eğitimin, sosyal ve bireysel gelişimin gitti-
ğiniz her yerde sizleri başarılı kılacağından 
şüphemiz yok” dedi.  

Konuşmasında HKÜ’nün büyümesinde 
katkısı olan herkese teşekkürlerini dile 
getiren Kalyoncu: “Sevgili Mezunlarımız; 
dürüst, ahlaklı kendine inanan ve güve-
nen, meslek sahibi pırıl pırıl gençler olarak 
ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma 
zamanıdır. Bugünü, üniversitenize bir veda 
günü olarak görmeyin. Üniversitemizle 
bağlarınızı kesmeyin bundan sonraki 
başarılarınızı mezunlar merkezimiz ve biz-
lerle paylaşın. Özellikle mezunlar derneği-
mize üye olup aktif görevler almanızı arzu 
ediyorum” dedi.

“SEVGİLİ MEZUNLAR; 
ÜLKEMİZ VE KENDİNİZ İÇİN SORUMLULUK 

ALMA ZAMANIDIR”
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FETTAH
CAN

POP MÜZİĞİNİN DEV İSMİ 

HANDE
YENEREn Güzel Şarkılarını

HKÜ için söyledi HKÜFEST’TE SAHNE ALDI

HKÜ’YE COŞKULU
SAATLER YAŞATTI

 
Konser alanındaki kalabalık Can’ın, şarkıla-
rıyla keyifli saatler geçirdi. Coşkulu kalabalık 
Can’ın, sahneye çıktığı ilk andan itibaren, 
sevgi gösterisinde bulundu. Duygulu şarkı-
ların yanı sıra hareketli ve eğlenceli şarkı-
larıyla binlerce kişiyi coşturan Can, birbirin-
den güzel parçalarını HKÜ için seslendirdi. 
Konserin ilerleyen saatlerinde HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz Gaziantep’e gelerek 
HKÜ’de konser veren Fettah Can’a pla-
ket takdim ederek teşekkür etti. Gecenin 
ilerleyen saatlerinde birçok şarkısını HKÜ 
öğrencilerince birlikte söyleyerek konsere 
katılanlara doyasıya eğlenme fırsatı sunan 
Can, kendisini dinleyen binlerce kişinin sevgi 
gösterileri ve yoğun alkışları arasında kon-

serini bitirdi.

EN GÜZEL ŞARKILAR
HKÜ IÇIN

HKÜFEST’in son gününde sahne alan Hande 
Yener, birbirinden güzel şarkılarıyla üniversi-
telileri coşturdu. Konser alanındaki kalabalık 
Yener’in şarkılarıyla keyifli saatler geçirdi. 
Coşkulu kalabalık Yener’in sahneye çıktığı 
ilk andan itibaren, sevgi gösterisinde bulun-
du. Duygulu şarkıların yanı sıra hareketli ve 
eğlenceli şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturan 
Yener, birbirinden güzel parçalarını HKÜ 
için seslendirdi. Konserin ilerleyen saatle-
rinde HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz 
Gaziantep’e gelerek HKÜ’de konser veren 
Hande Yener’e plaket takdim ederek teşek-
kür etti. Birçok şarkısını HKÜ öğrencileriyle 
birlikte söyleyen Yener, konsere katılanlara 
doyasıya eğlenme fırsatı sunarken kendisini 
dinleyen binlerce kişinin sevgi gösterileri ve 

yoğun alkışları arasında konserini bitirdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “10. yıl “Bilim, Kültür ve Sanat Festivali; HKÜFEST” kapsamında konserlerine Fettah Can ile 
start verdi. Üç gün sürecek olan HKÜFEST’in ikinci günü gün boyu devam eden çeşitli etkinlikler kapsamında yapılan; spagetti 
köprü yarışması, film gösterimleri, baklava yeme yarışması, golf turnuvası, basketbol turnuvası, kort tenis turnuvası ve penaltı 
yarışmaları birçok etkinlikle öğrenciler doyasıya eğlendi. İkinci günde gün boyu yapılan etkinliklerin ardından akşam konser 

vermek için sahne alan ünlü sanatçı Fettah Can, binlerce kişiye en güzel şarkılarıyla seslenirken muhteşem görüntülere imza attı.

Gün boyu çeşitli etkinliklerin ardından doyasıya eğlenceye devam eden HKÜ öğrencileri, Fettah Can eşliğinde unutulmaz anlar yaşa-
dı. Yoğun alkış ve heyecan içerisinde sahneye çıkan Fettah Can konsere katılanlar tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi. Özellikle 
sahne performansı açısından çok beğenilen Can, HKÜ konserinde dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) kuruluşunun 10. yılına özel organize ettiği Bilim, kültür ve Sanat Festivali HKÜFEST’i popun 
dev ismi Hande Yener konseri ile taçlandırdı.

HKÜ 10. yıl Bilim, Kültür ve Sanat Festivali “HKÜFEST” kapsamında birbirinden çeşitli ve renkli etkinliklere imza attı. İlgi ve he-
yecanın yoğun olarak yaşandığı HKÜFEST, üç gün sürdü. Festival kapsamında; bilimsel sempozyum, resim sergisi, golf turnuvası, akıl 
oyunları, müzik kulübü konseri, dilek feneri şenliği, futbol ve masa tenisi final müsabakalarıyla üç gün boyunca devam etti. İlk gününe 
özel “HKÜ Kültür ve Sanat Merkezi”nin açılışını da yaparak öğrencilerine doyurucu bir içerik sundu. Etkinlikler kapsamında; spagetti 
köprü yarışması, film gösterimleri, baklava yeme yarışı, ebru sanatı gösterisi gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi. Birbirinden özel etkin-
liklerin yer aldığı festivalin ikinci günü Fettah Can sahne aldı.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ), kuruluşunun 10. Yılını 
özel düzenlediği “Bilim, Kültür 
ve Sanat Festivali HKÜFEST, 
son gününde dolu dolu 
programlara ev sahipliği yaptı.   

HKÜFEST son gün programları kapsamında; 
öğrenci konserleri, müzik yayınları, müna-
zara, kısa film gösterimleri, spor turnuvaları 
ödül töreni; golf, basketbol, kort tenis, masa 
tenisi ve futbol turnuvalarını kazananlara 
ödülleri verildi. Çeşitli aktivitelerin sonunda 
ise yapılacak olan Hande Yener konseri ile 
festival sona erecek.

HKÜ Münazara Kulübü tarafından hazırlanan etkinlikte öğrenciler gruplara bölünerek belirli konularda fikirlerini sunarak kendilerini ifade etti. 
Kulüpte görevli öğrenciler münazara etkinliğinin, düşünceleri şekillendirirken hayata geniş bir pencereden bakıp, empati kurabilmeyi ve çeşitli 
konularda bilgi sahibi olup bunu topluluk önünde ifade edebilmeyi amaçladıklarını belirttiler. Ayrıca öğrenciler bu nedenler doğrultusunda 
yaptıkları etkinliklerin, bir üniversitede olması gereken özgürlük ortamında dilediğince tartışabilmek, her şeyden önemlisi tartışmayı öğrene-
bilmek amacıyla münazara kulübünün faaliyetlerine devam ettiğini açıkladılar. Öğrencilerin ve jüri üyelerinin yerini almasıyla belirli konularda 
tartışarak düşüncelerini ifade etti. Öğrenciler belirli konular hakkında görüşlerini ifade ettikten sonra jüri tarafından değerlendirilip başarılı 
olan gruplar ödüllendirildi.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine son derece önem veren HKÜ; bilimsel ve teknolojik çalışmalarının yanında, spor aktivitelerine de 
son derece önem veriyor. 50’nin üzerinde öğrenci kulübüyle her dalda öğrencisine destek olan HKÜ, öğrencilerinin spor aktivitelerini 
geliştirmek için çeşitli faaliyetler düzenliyor. Öğrencilerine sporun hemen her dalında destek veren HKÜ, HKÜFEST kapsamında düzen-
lenen; golf, basketbol, kort tenis, masa tenisi ve futbol müsabakaları düzenleyerek kazanan öğrencilerini ödüllendirildi. Ödüllerini HKÜ 
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk kalyoncu ve Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’dan alan öğrenciler, ödül heyecanı yaşadı. Düzenlenen 
turnuvalar renkli görüntülere sahne olurken öğrenciler ödülün yanında doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. 

HKÜFEST, MUHTEŞEM ETKINLIKLERE EV SAHIPLIĞI YAPTI MÜNAZARADA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCILER ÖDÜLLENDIRILDI

SPOR MÜSABAKALARINI KAZANAN ÖĞRENCILERE ÖDÜL HALUK KALYONCU’DAN



Genç
Türkiye Zirvesi

81 Ilden Gelen Binlerce Genç Istanbul’da 
Genç Türkiye Zirvesinde Buluştu “BÜYÜMEK IÇIN MILLI, 

GELIŞMEK IÇIN YERLI”

Günümüzde giderek artan rekabet ve 
globalleşmenin gücünü, tüm kurumlardaki 
olduğu gibi ülkelere de avantaj sağlayacak 
yeni mekanizmaların keşfine götürdüğünü 
söyleyen Rektör Yılmaz, konuşmasında: 
“Bu sene de, geçen senelerde olduğu gibi 
rekabetçilikte ülkelere avantaj sağlayan 

stratejileri ve mekanizmaları konuşmaya, 
bilginin, teknolojinin ve yeninin gücünü 
yüceltmeye devam ediyoruz. Ancak önemli 
bir fark ile bu zirvede artık ‘Başarılı olmak 
ve rakiplerin arasından öne çıkmak’ için ne 
yapılması gerektiği ile ilgili net bir hedef 
koyduk. Bu hedef genç Türkiye zirvesi ara-
cılığıyla ülkemizin son yıllardaki en önemli 
stratejisine siz gençleri de ortak ediyor. 
Zirvenin sloganı da sizlere bu hedefi işaret 
ediyor; büyümek için milli, gelişmek için 
yerli” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin stratejik 
ortaklığıyla bu yıl altıncısı düzenlenen ve 
Türkiye’nin 81 ilinden vizyon sahibi binler-
ce gencin bir araya geldiği; “Genç Türkiye 
Zirvesi” (GTZ) İstanbul’da başladı.

Bu yıl; Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine 
yön veren “Yerli ve Milli” teması konusuyla 
alanında uzman konuşmacılar eşliğinde, 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde 
yapılıyor. Zirvenin yanında; fuar, ödül 
töreni, atölye ve start small (yatırımcılar 

ve girişimci gençlerin buluştuğu bir konfe-
rans) yapılarak öğrencilerin dolu dolu iki 
gün geçirmesine imkan tanınacak.

“Büyümek için Milli, Gelişmek için Yerli” 
sloganı ile yapılan zirvede, Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi ile birlikte proje de yer alan 
zirvenin diğer stratejik ortakları arasın-
da; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer 
alıyor.

Her yıl güncel ve stratejik temaların işlen-
diği Genç Türkiye Zirvesi, Türkiye’nin 81 ili 
ve 165 ülkeden üç bin öğrenciyi buluştur-
du.  Bugüne kadar liderlik, inovasyon ve 
bilgi toplumu, girişimcilik, dijital dönüşüm 
ve güçlü Türkiye gibi ana temaları ele 
alındı. 

“TÜM MEGA YATIRIMLAR HEPIMIZI CANI GÖNÜLDEN GURURLANDIRIYOR”

Program sonunda konuşmacılara ödüller 
ve plaketler takdim edildi. Rektör Yılmaz 
da 2017 Genç Türkiye Zirvesinde ödül alan 
isimler arasında yer aldı. Zirvenin ilk günü 
açılış kurdelesin kesilmesiyle başladı ve 
fuar alanında devam etti. Fuar alanındaki 
stantları ziyaret eden Bakan Osman Aşkın 
Bak, HKÜ standına gelerek hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Ülkede refahın ve ulusal rekabet avantajının iki esas kaynağından söz edildiğini söyleyen Yılmaz: “Fikrin sahibi olmaktan; yani milli-
den. Üretim yapmaktan; yani yerliden, bugün ülkelerin refah düzeylerini belirleyen faktörlerin başında ihracat yetenekleri, dolayısıyla 
da küresel piyasalardaki rekabet güçleri gelir. Ülkelerin uluslararası rekabetçiliğinin büyük oranda, döviz kuru, faiz oranları gibi makro-
ekonomik göstergeler ile işgücü maliyetleri ve ölçek ekonomileri tarafından belirlendiği görüşü yaygın olarak kabul görmektedir. 
Ancak, dünyada küresel rekabet düzeyinin her gecen gün artmasıyla birlikte rekabetin temeli de giderek bilginin üretilmesine doğru 
kaymaktadır. Yani milli olmanın temeli saydığımız fikrin sahibi olmaya. 

Dışa bağımlılığı azaltmaktan, ihracatı ve 
istihdamı arttırmaya çeşitli makro etkile-
riyle ulusal rekabet stratejisi millileşme ve 
bununla ilgili gündeme alınan milli enerji-
den madene, insansız hava araçlarından 
gemi ve otomobile tüm mega yatırımlar 
hepimizi canı gönülden gururlandırıyor. 
Arkadaşlar farklı olabilmek etkilenme 
ile başlar. Tüm bu etkilenmeler hayal 
etmenin gücünü arttırır. Fikirler hayaller-
den olgunlaşır. Büyük başarılı yenilikler ise 
bu fikirlerin aksiyona geçmesiyle ortaya 
çıkar” dedi.
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Katılımıyla Bölgenin İlk Golf Kulübü Açıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yapılan bölgenin ilk “Golf Sahası” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımıyla Hasan 
Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

HKÜ tarafından yapılan bölgenin ilk golf 
sahasının açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve HKÜ Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Cemal Kalyoncu Akademik Yıl Açılış 
Töreni öncesinde HKÜ tarafından yapılan 
bölgenin ilk “Golf Kulübü”nün açılışı ger-
çekleştirildi. HKÜ Kampüsü içerisinde yer 
alan golf kulübünün açılışı Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde açılışa 
katılan Çavuşoğlu yoğun ilgiyle karşılandı. 
Öğrenciler ve personelin yoğun ilgileri 
arasında golf sahasını gezen Çavuşoğlu, 
golf sahası içerisinde golf aracı ile gezdi. 
Golf kulübünü çok beğendiğini dile getiren 
Bakan Çavuşoğlu Gaziantep ve bölgeye 
yeni bir tarz getireceğini belirterek hatıra 
fotoğrafları çektirdi.

İLK TOPA BAKAN 
ÇAVUŞOĞLU 
VURDU
Golf kulübünün bölgemize ve ülkemize 
hayırlı olmasını temenni eden Bakan Ça-
vuşoğlu ve protokol üyeleri kurdele kesimi 
ile golf sahası açılışını gerçekleştirdi. Açı-
lış ile beraber golf alanına geçen Bakan 
Mevlüt Çavuşoğlu ve Cemal Kalyoncu golf 
sahasında ilk topa vurarak topu uzaklara 
gönderdi. Golf konusunda tecrübeleri göz-
den kaçmayan Çavuşoğlu, performansıyla 
büyük beğeni aldı. Bakan Çavuşoğlu ve 
Kalyoncu top atışları yaparak golf topunu 
uzak noktalara atmaya çalıştı. Çavuşoğlu 
ve Kalyoncu’nun performansı, profesyonel 
golf sporcularını aratmadı.

DIŞIŞLERI BAKANI
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN
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TÜRKIYE’DE BIR ILK
YARATICI BEYINLER GASTRONOMI VE BILIŞIM IÇIN ÜRETTI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kal-
yoncu Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ve 
Mühendislik Fakültesi tarafından geçen 
senelerde “Siber Güvenlik ve Akıllı Yaşam”  
adıyla gerçekleştirilen “Hackathon” etkin-
liği, bu sene “Gastrobilişim” adı altında 
yapıldı.

GAZIANTEP’TE
GASTROBILIŞIM HACKATHONU

Gaziantep’in zengin gastronomi kültürü-
nün bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, 
yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek 
şehrin tanıtımına katkıda bulunulması 
amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniver-
sitesi işbirliği ile Gaziantep’te Gastrobili-
şim Hackhatonu düzenlendi. Programın 
açılış konuşmasını; Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, HKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Yılmaz, İKA Genel Sekreteri Dr. 
Burhan Akyılmaz, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken 
yaptı. 

INOVATIF FIKIRLER BIR ARADA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Veysi İşler Moderatörlüğünde, 
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Bayram,  Sahan Restoran 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, 
Gıda Koçu Yeşim Kaya ve Yazılımcı Daron 
Yöndem’in katılımıyla “Gastronomi ve Bili-
şim” paneli gerçekleştirildi. Etkinlik teması 
ile ilgili tecrübe paylaşımların yapıldığı 

panelde program esnasında katılımcı-
lara, temel ihtiyaçların yanı sıra gerekli 
teknik teçhizat, kırtasiye ekipmanları ve 
danışman desteği sağlandı. Çoğunluğu 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep 
Üniversitesi öğrencilerinden oluşan katı-
lımcılar, alanında uzman kişiler tarafından 
profesyonel iş hayatında karşılaşabile-
cekleri zorluklar ve fırsatlar hakkında da 
bilgilendirildi. 48 saat süren Hackaton’da, 
13 takım halinde 50 kişi yer aldı. 

Bilişimin kültür ile desteklendiği ve yazılım teknolojilerinin üre-
tildiği Hackathon’un son gününde, geliştirilen projeler takımlar 
tarafından sunularak jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve 
dereceye girenlerler ödüllendirildi. 
Takımların 48 saatlik yoğun çalışmalar halinde rekabet içinde 
ürettiği yazılımsal projeler jüri tarafından teker teker değerlendi-
rildi. Jürinin titizlikle yürüttüğü incelemeler sonunda “Masterbug” 
isimli ekip üçüncü olurken, “Peakloop” isimli ekip ikinciliği elde 

etti. Birincilik ödülünü Fatma Şahin’in verdiği yarışmanın kazana-
nı ve 5000 TL’nin sahibi ise “Ctrl Alt Baklava” isimli ekip oldu.
Katılımcıların farklı kültürlere karşı duyarlılıklarının arttırılması ve 
her alanda beliren teknolojik gelişmeleri hayatlarının her noktası-
na uygulamalarının hedeflendiği etkinlikte üretilen proje fikirleri, 
Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinden 
faydalanılarak ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda desteklene-
cek. 

“CTRL ALT BAKLAVA” ÜRETIĞI YAZILIM PROJESI ILE BIRINCI OLDU
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GGJ ILE HER YIL DÜN-
YA ÜZERINDE BINLERCE 
OYUN GELIŞTIRILIYOR
2017 yılının Ocak ayında Gloabal Game 
Jam (GGJ)  etkinliğinde 95 ülkede 700 
konumda 48 saatte 7000’in üzerinde oyun 
geliştirildi. Her yıl tüm dünyada düzen-
lenen GGJ, bu yıl Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden sadece Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi ve  Zeugma Game Hub Oyun 
Ekibi  katılıyor ve organize ediyor. Etkin-
likte, katılımcıların oyun sektörü hakkında 
bilgi edinmeleri ve bu sektöre yönelik 
oyun geliştirmeleri amaçlandı. Etkinlik 
sonunda ortaya çıkan oyunların yatırıcı-
lar tarafından desteklenerek ülkemizde 
oyun sektöründeki teknoloji üretkenliğinin 
önünün açılması için destek sağlanması 
istendi. Ayrıca katılımcılar, alanında uzman 

kişilerle bir araya getirilerek profesyonel 
iş hayatında karşılaşacakları zorluklar ve 
fırsatlar hakkında bilgilendirilildi. Bunlarla 
beraber profesyonel kişilerin, iş hayat-
larında yaptıkları ve kullandıkları birkaç 
oyunun uygulamalı olarak gösterilmesi 
katılımcıların sahip oldukları yetkinlikleri 
ne yönde geliştirmeleri gerektiği hakkında 
öngörülerinin oluşması, etkinliğin hedefleri 
arasında gösterildi.
GGJ etkinliğinin, oyun geliştiricilerinin 
yeteneklerinin geliştirilmesini ve yeni tek-
nolojik araçları keşfedip bunları bir bütün 
içinde kullanmasını amaçladı. GGJ’nin bir 
yarışma olmadığı, işbirliği ile yardımlaş-
mayı ve dayanışmayı teşvik eden bir et-
kinlik olduğu yetkililer tarafından açıklan-
dı. Etkinlik süresince diğer merkezlerin ne 
yaptıklarını görebilmek için “Twitch” isimli 
bir sistem üzerinden yayın yapıldı. Etkinlik 
sonunda ise oyunlar sisteme yüklendi.

Etkinliğe büyük destek veren HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Yenilikçi girişimci 
ve proaktif bir üniversite olarak bunu 
artık daha net ortaya koymaya başla-
dık. Eğer yenilikçi ve girişimciyseniz bu 
tarz etkinlikleri geliştirerek arttırmanız 
gerekiyor. Öğrencilerimiz için girişimci-
liği geliştirecek çeşitli imkanlarımız var. 
Bunlardan mutlaka faydalanmalarını 
öneririm. Endüstri 4.0’a ciddi bir ilgimiz 
var. Bunu da yaptığımız her işte ortaya 
koymaya devam ediyoruz. Bugün burada 

başlattığımız etkinlik ile hep beraber oyun 
geliştirdik. Geçen yıl çok ciddi rakamlarda 
oyunlar geliştirildi. Çeşitli çalışmalarla 
bu yıl geliştirilen oyun sayısının daha da 
artacağı kanaatindeyim. Üniversitemizde 
buna ciddi anlamda önem vererek bu 
konuda çalışmalar yapacak. Bugün itibarı 
ile katılımcıları zorlu ve yorucu 48 saati 
geride bıraktı. Çalışmaların sonunda çok 
başarılı işlerin çıkacağına da şüphem 
yok. Ben şimdiden emeği geçen herkese 
teşekkür ederim” dedi. 

KATILIMCILARI 
ZORLU VE YORUCU

48 SAATI GERIDE BIRAKTI

HKÜ TÜM DÜNYA ILE 
AYNI ANDA OYUN GELIŞTIRDI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ), sıra dışı bir etkinlik ile tüm 
dünyada aynı anda başlayan ve 
katılımcıların 48 saat uyumadan 

devam ettiği “Global Game Jam” (GGJ) 
adı verilen etkinlikte, oyun geliştiriciler bir 
araya gelerek temaya göre çeşitli oyunlar 
geliştirdi.
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Rektör Yılmaz, medya temsilcileri ve 
yazarlara bir sunum yaparak HKÜ ile 
ilgili merak edilenlere cevap verdi. Rektör 
Yılmaz, sunumunda: “Üniversitelerin reka-
betçi olması için AR-GE ve sosyal sorum-
luluk projeleri ile de bütünleşmesi gerekir. 
Şu anda geldiğimiz noktada üçüncü nesil 
üniversiteler patent ve proje üretmesi 
gerekiyor” dedi. Uluslararası rekabet için 
inovatif ve proaktif olunması gerektiğini 
ifade eden Yılmaz, AR-GE ve girişimcilik 
ekosistemlerinden bahsederek kent ile 
üniversitenin iç içe olmasının önemle altını 
çizdi.

Rektör Yılmaz’ın sunumunun ardından 
HKÜ Kampüsünü gezen usta yazarlar, 
üniversitenin dış mimari yapısı kadar iç 
mimari yapıyı da çok beğendiklerini dile 
getirdiler. Yazarlar; uygulamalı mahke-
me salonu, amfi sınıflar, sinema odası, 
fakülte binaları, kongre ve kültür merkezi, 
fizyoterapi hastanesi gibi bir çok yeri ge-
zerek yerinde incelediler. Ayrıca kampüste 
bulunan Güneydoğu’nun ilk golf sahasını 
da ziyaret eden yazarlar, golf denemeleri 
yaparak keyifli vakit geçirdiler.

Türkiye’nin önemli ve usta yazarlarından olan Sabah Gazetesi ve Takvim Gazetesi yazarları Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ’yü) ziya-
ret etti.

HKÜ Kampüsüne ziyaret için gelen; Şeref Oğuz, Şebnem Bursalı, Mahmut Övür, Ozan Ceyhun, Ergün Diler, Hasan Basri Yalçın, Bekir 
Hazar ve Faruk Erdem gibi önemli medya temsilcileri ve yazarlar, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile buluştu.

HKÜ’YÜ ZIYARET ETTI

“ÜÇÜNCÜ NESİL 
ÜNİVERSİTELERİN PATENT 
VE PROJE ÜRETMESİ 
GEREKİYOR”
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HASAT-7

proje pazarının

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 
Kongre ve Kültür Merkezinde “Sağlık ve 
Yaşam Teknolojileri” ana temalı “AR-GE 
(araştırma-geliştirme) Teknolojileri Proje 
Pazarı HASAT 7” etkinliği düzenlendi. 

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje 
pazarında arttırılmış sanal gerçeklik, 
simulasyon,  sağlık sektöründe 3D yazıcı 
ve tarayıcı uygulamaları, teknolojik 
cihazlar ve ekipmanlar, tanı sistemleri, 
hasta güvenliği, mobilite, giyilebilir 
teknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka ve 
robot teknolojiler, robotik cerrahi gibi 
konularda fikirler ortaya atıldı. Bunların 
yanında bakım teknolojileri, myoelektrik 
protezler, mikro işlemcili alt ve üst 
protez komponentleri incelenirken engelli 
ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini 
artıracak ürünler ve asistif teknolojiler,  
teknolojik evde bakım, entegre dijital 
sağlık uygulamaları, implante edilebilir 
teknolojiler,  sağlık bilişim uygulamaları, 
sağlıkta bilgi güvenlik sistemleri, sağlık 
alanında görüntü işleme teknikleri, 
sağlıkta inovatif teknolojiler, sağlıkta 
nesnelerin interneti gibi konularda da 
proje fikirleri sunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından HKÜ 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever 
moderatörlüğünde ilk oturum başladı. 
Kripto Para Uzmanı ve Danışmanı Bilal 
Yağcı, HKÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Zehra Vildan Serin, HKÜ İşletme 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi 

Erdoğan Yayla, HKÜ İşletme Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Yunus Kılıç, Gaziantep 
üniversitesi Enformatik Bölümü Öğr. 
Gör. İlker Avşar, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik ABD Yüksek Lisans Öğrencisi 
Ömer Yıldırım, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik ABD Yüksek Lisans Öğrencisi 
Uğur Yıldızhan konuyu çok yönlü ele 

alarak inceledi. Blockchain tarihçesinden, 
teknolojinin yaygın olan ülkelere, 
iktisadi getirisinden güncel durum 
değerlendirmesine kadar her yönüyle ele 
alınan programa, öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi.

160’DAN FAZLA PROJE FİKRİ YARIŞTI
Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın bilim kurulu başkanlığında HKÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi katkılarıyla düzenlenen etkinlik ELSA 
Ortopedi, Bilim Ortopedi, Ottobock Ortopedi ve rehabilitasyon firmaları tarafından da desteklendi. 160’dan fazla proje fikriyle katılımın 
gerçekleştiği proje pazarında ilk 5’e giren proje sahipleri ödüllerine kavuştu. Dereceye girenlere ödülleri Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Şuayip Birinci, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Haluk Kalyoncu tarafından verildi.

Dünyanın Konuştuğu Teknoloji:

BLOCKCHAIN  VE DIJITAL PARA MADENCILIĞI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından dünyada en çok konuşulan teknoloji olan 
‘’Blockchain  ve Dijital Para Madenciliği’’ konulu panel düzenledi.
HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde, alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan panelistler ‘’Blockchain  ve 
Dijital Para Madenciliği’’ çok yönlü ele aldı. 

DEV KADRODAN
BLOCKCHAİN VE DİJİTAL PARA DEĞERLENDİRMESİ
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TEMA VAKFI ÜYELERINDEN

HKÜ’YE ZIYARET

Yurt dışında yaşayan Türk bilim 
insanlarının başarılarını Türkiye’ye ve 
dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 
Türk Hava Yolları 6. Bilim Elçileri Zirvesine, 
bu kez Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 
ev sahipliği yaptı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen zirveye, yurt içinden ve 
yurt dışından çok sayıda bilim insanı, 
akademisyen ve öğrenciler katıldı. Yurt 
dışında yaşayan Türk bilim insanlarının 
başarılarını Türkiye’ye ve dünyaya 
tanıtmayı, gençler ile bilim insanları 
arasında köprü kurmayı amaçlayan 
zirvenin bu yıl ki teması, “Bilimi teşvik 
etmek ve bilim iklimi oluşturmak” oldu.

‘’BEYIN GÖÇÜ DEĞIL, BEYIN GÜCÜ’’

Bilim Elçileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Alçık Bilim Elçileri 
Derneğinin gelişim sürecinden bahsederek 
önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 
Bilim elçileri zirvelerinin hangi şehirlerde 
devam edeceğini söyledi. ‘’Başlangıç 
sloganımızı ‘Beyin Göçü Değil, Beyin Gücü’ 
olarak belirledik diyen Alçık: ‘’Dünyanın 
farklı noktalarında bilime bir çok katkı 
sağlayan bilim insanlarımız var. Biz bunları 
sadece ödül aldıkları zaman duymayalım, 
aracı olalım, bilim insanlarımızı ve 
yaptıkları çalışmaları öğrencilerimize 
tanıtalım diye böyle bir proje başlattık. 
Dünyanın herhangi bir yerinde bilime katkı 
sağlayan bilim elçilerimizin birikimlerini 
aktarmak için uğraşıyoruz’’ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından; MIT-
JACOBS Üniversitesinden Prof. Dr. 
Yılmaz Uygun, Endütri 4.0’ın gelişim 
süreci, dünyadaki durumu ve sürecin 
geleceği ile ilgili bilgiler verdi. Bilim 
için Avusturalya’dan yola çıkan Dr. 
Hilkat Özgün ise Avusturalya’nın bilim 
çalışmalarından bahsetti. Katılımın ve 
bilimsel içeriğin yoğun olduğu programın 
devamında; Oxford üniversitesinden Dr. 
Emre E. Korkmaz, KAIST- İSVİÇRE’den 
Doç. Dr. Ali Coşkun, NASA’dan Uzay 
Araçları Pyrotechnic Sistemler Yöneticisi 
Dr. Sırrı Oğuz ise bilim alanında yapılan 
çalışmalardan bahsederek tecrübelerini 
katılımcılarla paylaştı. 

TEMA ÇALIŞMALARI IVME 
KAZANACAK

Rektörlük makamında gerçekleşen 
ziyarette, Gaziantep Tema Vakfı İl 
Temsilcisi Muharrem Katıoğlu ve HKÜ 
öğrencilerinin içinde bulunduğu Tema 
Vakfı üyeleri,  gerçekleştirilen projeler 
ve çalışmalar hakkında Rektör Yılmaz’a 
bilgi verdi. Görüşme sırasında HKÜ’de 
çalışmalarına başlayan Genç TEMA 
Topluluğu hakkında bilgi alan Yılmaz, 
öğrencilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Yönetimi olarak yeşil ve çevreci bir 
üniversite olmak için birlikte hareket 

etmenin önemini anlattı. TEMA Vakfı 
Gaziantep İl Temsilcisi Katıoğlu ise çevre 
ve doğa çalışmalarında  TEMA Vakfı 
olarak her türlü desteğe hazır olduklarını 
vurguladı.

YEŞIL VE ÇEVRE DOSTU, HKÜ         

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin yeşil 
ve çevre dostu üniversite olduğunun 
altını çizen Rektör Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz: “ Üniversitemiz geniş, yeşil 
ve refah bir kampüse sahip. Ayrıca 
kendi enerjisini güneşten üreten çevre 
dostu bir üniversitedir. Bununla birlikte 

üniversitemiz, Üniversite Araştırmaları 
Laboratuvarı (UNİ-AR) tarafından 14 bin 
öğrenci görüşü alınarak gerçekleştirilen 
Türkiye Üniversite Memnuniyet 
Araştırması (TÜMA) raporuna göre, 
164 üniversite arasında genel öğrenci 
memnuniyeti sıralaması yerleşke ve 
yaşamın doyuruculuğunda 24., vakıf 
üniversiteleri öğrenci memnuniyeti genel 
sıralamasında ise 12. sırada yer aldı” dedi.
Ziyaret sonunda, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi olarak TEMA çalışmaları 
konusunda da paydaşlar ile ortak akıl 
yürüterek örnek çalışmalara imza atılacağı 
vurgusu yapıldı. 

Bilim Elçileri,
Bilim İklimi Oluşturmak İçin

HKÜ’DE BULUŞTU
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Eğitim-öğretim faaliyetleriyle beraber üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ), ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü olan girişimcilikte de önemli projeleri hayata geçiriyor.

YENILIKÇI FIKIRLER
DESTEKLENECEK

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz 
tarafından konu hakkında yapılan açıkla-
mada, ders, sertifika programı, seminer ve 
danışmanlık hizmetleri ile akademisyen ve 
öğrenciler nezdinde girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmayı hedefledikleri belirtildi. 

HKÜ’NÜN 2018 PROJESI
KABUL EDILDI

Akademisyen ve öğrencilerine ait katma 
değer yaratma potansiyeli yüksek, nitelikli 
iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla; 
“Kuluçka Merkezi”ni 2014 yılında kuran 
HKÜ tarafından; “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve 
Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırıl-
masına Yönelik Destek Programı” 2018 
yılı proje başvurusu kabul edildi. “TÜBİTAK 
1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Prog-
ramı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş” olma 
hakkı kazanan HKÜ tarafından, girişimcilik 
alanında tüm bölge ve hatta ülkeye hiz-
met verilebilecek.

Sermaye destek programı ile ilgili açık-
lama yapan Yılmaz: “TÜBİTAK, 1512 Tek-
nogirişim Sermayesi Desteği Programı ile 
girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam 
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından 
pazara kadar olan faaliyetlerinin destek-
lenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 
üniversitemiz bünyesinde faaliyet gös-
teren KALİTTO tarafından başvuruların 
alınması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi ve 
değerlendirilme sonucu uygun bulunan iş 
fikirlerinin iş planına dönüşme sürecinde 
girişimcilere ön kuluçka ve hızlandırma 
hizmetleri verilecektir. İş planı hazırlama, 
iş modeli oluşturma, fikri mülkiyet hak-
ları, şirket kurma, iş hukuku vb. eğitimler 
ile mentörlük faaliyetlerinin ardından 
teknoloji odaklı girişimciler 150 bin TL 
hibe alabilecek ve şirketlerini kurmak için 
KALİTTO aracılığıyla TÜBİTAK’a başvurabile-
cekler. dedi”

SmartBigg projesinin hedef grubunda; 
dördüncü sınıf lisans ve tüm lisansüstü 
öğrencilerinin yanı sıra bu programlardan 
en fazla 10 yıl önce mezun olan ve her-
hangi bir şirkette hissesi olmayan girişim-
ci adayları yer alıyor. Bu kriterleri karşı-
layan girişimci adayları, 1 Temmuz 2018 
tarihinden itibaren “www.smartbigg.com” 
internet sitesinden yenilikçi iş fikirleriyle 
programa başvuru yapılabilecekler.

HKÜ’DEN GIRIŞIMCILIK ATAĞI
“TEKNOLOJI ODAKLI GIRIŞIMCILER

200 BIN TL HIBE ALABILECEK”
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SPAGETTIDEN KÖPRÜLER 
RENKLI GÖRÜNTÜLERE 
SAHNE OLDU

BIRINCILIK ÖDÜLÜ
“GIZA”

GRUBUNUN OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi “HKÜ-
FEST 10. Yıl Bilim, Kültür ve Sanat 
Festivali” kapsamında düzenlenen 
etkinlikler arasında yapılan, Türki-
ye’nin dört bir yanından üniversite 
öğrencilerinin katılımıyla gerçekle-
şen “IV. Ulusal Spagetti Köprü Ya-
rışması 2018”, spagettiden yapılan 
köprülerin kıyasıya yarışıyla tamam-
landı.

Yapılan Açılış Konuşmaları sonrası 
protokol ve jüri üyeleri estetik ve 
özgünlük açısından değerlendirme-
lerini gerçekleştirdi. Yapılan incele-
melerin ardından “Taşıma Kapasitesi 
Testi” kısmına geçildi. Köprülerin 
orta kısmına yerleştirilen aparatlar 
ile yüklemeler gerçekleştirildi. Ya-
rışmanın bu kısmı büyük heyecana 
sahne oldu. Son ana kadar heye-
canın sürdüğü yarışmada; Antalya 
Bilim Üniversitesinden “GİZA” grubu-
nun köprüsü mutlu sona ve şampi-
yonluğa ulaştı.
Farklı iller ve üniversitelerden ka-
tılımcıların bulunduğu yarışmada; 
proje sunumu, estetik ve özgünlük, 
yapısal verimlilik ana kriterler olarak 
esas alındı. Yarışmada her bir takım 
iki ile dört kişiden oluştu. 
Yarışmayı; Antalya Bilim Üniversi-
tesinden “GİZA” grubu birinci, Çu-
kurova Üniversitesinden “This Last” 
grubu  ikinci, ve Gaziantep Üniversi-
tesinden  “Golden 3M” grubu üçüncü 
sırada tamamladı. 3. Ulusal Spagetti 
Köprü Yarışmasında Hasan Kalyoncu 
Üniversitesinden “3GEN” grubu ise 
Mansiyon özel ödülüne layık görül-
dü. 

SPAGETTILER YEMEK DIŞINDA
FARKLI BIR ŞEKIL ALDI

Hemen her kesimin, özellikle de öğ-
rencilerin yıllardır severek tükettiği 
bir makarna çeşidi olan “Spagetti”, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 
(HKÜ) farklı bir şekle büründü. HKÜ 
KIT (Kalyoncu Institute of Techno-
logy) Öğrenci Topluluğu tarafından 
düzenlenen spagetti köprü yarış-
ması ile spagettiler değişik ve farklı 
mimari tasarımlarla, köprü şeklini 
aldı.

ÖZEL MIMARI TASARIMA SAHIP
SPAGETTI KÖPRÜLER KIYASIYA 
YARIŞTI

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 
(KKM) gerçekleştirilen yarışmada 
spagetti makarnadan yapılmış 
birçok köprü yer aldı. Farklı üniver-
site ve bölüm öğrencilerinin yaptığı 
köprüler fuaye alanında sergilendi. 
Yarışmada katılımcılar, takım olarak 
tasarımını ve üretimini kendi yap-

tıkları maket köprüler ile yarışmaya 
katıldılar. Yarışma, katılımcıların teo-
ride öğrendikleri bilgileri sistematik 
ve pratik olarak uygulama becerisini 
gözleme imkanı sundu. “HKÜ KIT 
Öğrenci Topluluğu”nun misyonu olan 
“Eğlen ve Öğren” ilkesi ışığında ger-
çekleştirilen organizasyon, katılımcı-
ların memnun kalması ve öğrencilik 
hayatlarında güzel bir anı olarak yer 
alması için tertip edildiği belirtildi.
Dördüncü kez düzenlenen spagetti 

köprü yarışmasında ilginç eserler 
ortaya çıktı. Spagettilerin silikonla 
yapıştırılarak yapıldığı köprüler, ger-
çek köprüleri aratmadı. Birbirinden 
iddialı birçok köprü birbiriyle kıyasıya 
yarıştı. İlk olarak tasarımları fuaye 
alanında jüri karşısına çıkan köprüler 
tasarımdan puan aldı. Daha sonra 
her köprü teker teker belirli ağırlık-
larla güç ve dayanıklılık testine çıktı. 
En çok ağırlığı taşıyarak dayanan 
köprüler sıralamaya girdi.
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A R AYA  G E T İ R D İ

“AMACIMIZ TÜRK DÜNYASI
KÜLTÜRÜNE HIZMET ETMEK”

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye 
alanında; “Türk Sineması’nda Geleneksel 
Kahramanlar Sergisi” ile başlayan festival, 
açılış konuşmaları ile devam etti. Türk 
Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başka-
nı Menderes Demir açılış konuşmasında 
festivalin amacından bahsetti. Türk dün-
yasına ait kültürel değerleri tüm dünyaya 
sunmak amacıyla yola çıktıklarını söyleyen 
Demir; “Maksadımız Türk’ün engin kültü-
rünü geniş coğrafyaya yayarak belgesel 
aracılığıyla bir değer çıkarmaktır” dedi.

HKÜ Rektör Yardımcısı ve HKÜ İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen ise 
“Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kurucusu 
Hasan Kalyoncu’nun bir cümlesi olan, “Bir 
milletin bekasını sağlamak için bilgi üret-
mek gerekir” cümlesinin hepinizin beynine 
nakş etmesini canı gönülden isterim. 
Hiçbirimiz olduğumuz yerde, hiçbirimiz 
doğduğumuz yerde değiliz. Belki de 21. 
yüzyılı kurtaracak olan Türk Dünyasında ki 
bu haraketlilik olacak. Bilginin bekasından 
bahsedeceksek bir sanat misyoneri olarak 
kültürümüzü yaşatmaya çalışacağız” diye-
rek sanat misyonerlerine seslendi. 
Türk Dünyası ile arada kısa mesafeler 

olmasına rağmen çok az şey bilindiğini 
vurgulayan Sözen; “Belgesel filmler vesile-
siyle çok şey öğreneceğiz ve öğrenmemiz 
gerek. Bu coğrafyayı nasıl yeniden akraba 
toplulukları coğrafyası haline getirebiliriz 
diye bir iletişim bilimci, bir sosyal bilimci, 
bir beşeri bilimci olarak içimizde sorguladı-
ğımız çok olmuştur. İşte sinema ve kültür 
dünyası bu coğrafyaları yeniden bir araya 
getirmek için çok önemli bir araç olacak. 
Bu vesile ile kültür misyonerliği yapan bu 
yolda emek harcayan herkese teşekkür 
ediyorum ve böyle bir organizasyonun 
paydaşı olduğumuz için gurur duyuyorum” 
dedi.

“BİR MİLLETİN
BEKASINI

SAĞLAMAK İÇİN 
BİLGİ

ÜRETMEK GEREKİR”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), sinemaseverleri bir araya getiren bir festivale daha imza attı. Türk Dünyası 
Gazeteciler Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gaziantep Gösterimlerinin” 
ilk gününde; sergi, film gösterimleri, panel ve yönetmenlerle söyleşi yer aldı. 



SAVAŞ MUHABIRLIĞI SON DERECE TEHLIKELI VE 
ZOR BIR IŞTIR

Program ile ilgili açılış konuşması yapan Durdu: “Şu anda 
bölgede askerlerimiz şanına yakışır şekilde mücadelesini 
sürdürüyor. Bölgeyi terör unsurlarından arındırmak için var 
güçleriyle mücadele ediyorlar. Bölgede bu uğurda şehit 
düşen kahraman askerlerimize Yüce Allahtan rahmet diler, 
yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı dilerim. Bugün 
burada ekip arkadaşlarımızla beraber sizlere önemli bilgiler 
ve tecrübelerimizi aktarmaya geldik. Savaş muhabirliği son 
derece tehlikeli ve zor bir iştir. Bir vizörün arkasında bir 
görüntü için büyük bir fedakarlıkla ne ailenizi ne yakınlarınızı 
düşünüp her tür tehlikeye rağmen işinize adapte olup en iyi 
şekilde işinizi yaparsınız. Savaş muhabirliği her tür zorluğa 
rağmen kutsal bir iştir. Benim özellikle muhabir olmak isteyen 
öğrenci arkadaşlarıma söylemek istediğim bir şey var. Bu iş 
her ne kadar zor bir iş olsa da kutsal bir iştir” dedi.

AFRIN VE SAVAŞ MUHABIRLIĞI HKÜ’DE MASAYA 
YATIRILDI

Açılış konuşmalarının ardından panel ile devam eden 
programın moderatörliğünü HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Murat Aslan yaptı. Alanında uzman temsilcilerin bir araya 
geldiği panelde konuşmacı olarak; Anadolu Ajansı Genel 
Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, TRT World Direktörü 
Fatih Er, NTV’den Mete Çubukçu, TRT’den Bülent Çulcuoğlu 
yer aldı. Her konuşmacının tecrübelerini ve bilgilerini ayrı 
ayrı paylaştığı program katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile 
takip edildi. Özellikle hala bölgede aktif olarak görev yapan 
Muhabir Çulcuoğlu, yaşadığı olayları paylaştı. Her tür zorluğa 
rağmen Türk Askeri ile beraber görevini yaptığını ifade eden 
Çulcuoğlu, güvenlik güçlerimizin bölgede emsali görülmemiş 
başarılara imza attığını ve bölgede yaşayan sivillerin zarar 
görmemesi için yoğun bir çaba sarf ederek adeta bölgede 
destan yazdığını belirtti.  

Bir Gazetecilik 
Serüveni:
Afrin ve Savaş 
Muhabirliği

SAVAŞ MUHABIRLERI BILGI VE TECRÜBELERINI PAYLAŞTI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile TRT Akademi “Afrin ve Savaş Muhabirliği” programı gerçekleştirdi. Program kapsamında 
Suriye’de aktif olarak görev yapan savaş muhabirleri ve alanında uzman katılımcılar bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TRT Akademi ile bir araya gelerek “Afrin ve Savaş Muhabirliği” konusunu masaya yatırdı. Önemli protokol 
üyelerinin yanında Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Songül Kalyoncu’da programa katıldı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleşen programın açılış konuşmasını HKÜ Rektör Yardımcısı ve Iletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen ile TRT Genel 
Müdür Yardımcısı Erkan Durdu yaptı.
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HKÜ, GAZETECI FUAT 
KOZLUKLU’YU AĞIRLADI

Gazeteci ve Sunucu Fuat Kozluklu, Ha-
san Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim 
Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
tarafından organize edilen “Haber ve Pro-
paganda” söyleşisinin konuğu oldu.

HKÜ’de gerçekleşen programa; HKÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Rektör Yar-
dımcısı ve HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Görsel İletişim 
Tasarımı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümünden çok sayıda akademis-
yen ve öğrenci katıldı.

“Amacım Tarihe
Tanıklık Etmekti”
Meslek hayatına nasıl başladığını anlatan 
ve yarım asırlık mesleki bilgi ve tecrübe-
lerini konuklarla paylaşan Fuat Kozluklu, 
gazetecilik yapmaktaki amacım tarihe 
tanıklık etmekti dedi. Bombanın düştüğü 
yerde gazetecilik yapmanın bir insanlık 
görevi olduğunu söyleyen Kozluklu; “Biz 
önce insan olursak gazetecilik yapabili-
riz. Gazeteciliğimizin; İnsani değerlerin, 
merhametin, ahlak anlayışının önüne 
geçmesine engel olursak gerçeği adaletli 
bir şekilde paylaşabiliriz” dedi.

“Gazetecilik Bir Öğrenme 
Mesleği”
Gazetecilik yaparken çok şey öğrendiğini 
ve mesleğinin bir öğrenme mesleği oldu-
ğunu dile getiren Fuat Kozluklu: “Şu an 
öğrenmenin en değerli olduğu bir kurum-
da Hasan Kalyoncu Üniversitesindeyim. Bir 
idealle burada okuduğunuzu görüyorum. 
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ciddi bir 
kampüs atmosferi var. Burada değerli 
bilgilerin paylaşıldığına inanıyorum” dedi.
Propagandanın; dünyanın önde gelen 
sinir bilimcilerinin, psikologlarının, iletişim 
uzmanlarının kullandığı çok önemli bir 

alan olduğunu ifade eden Kozluklu; “Pro-
paganda ikna etmenin ilmi ve sanatı olan 
bir konudur. Önemli olan şey ise dil, din, 
ırk ayrımı gözetmeden, nefret söylemine 
prim vermeden bu mesleği yapabilmektir” 
diyerek geleceğin iletişimci ve siyaset 
bilimcilerine tavsiyelerde bulundu.
Soru cevap şeklinde devam eden program 
sonunda, HKÜ Rektör Yardımcısı ve HKÜ 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe 
Sözen, Fuat Kozluklu’ya plaket takdim 
etti. 

“BILGIYI YÖNETEBILEN ADAYLAR TERCIH EDILIYOR”

Kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayan ve gelişmeye devam eden Hasan kalyoncu 
Üniversitesi 3. Nesil Üniversite olmak yolunda çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Arıöz: 
“Hasan Kalyoncu Üniversitesi ezbere dayalı eğitimden çok proje odaklı eğitim modelini 
uygulamayı tercih etmektedir. CO-OP uygulamamız ile öğrencilerimizi iş dünyasına 
hazırlıyoruz. Kariyer merkezimizde öğrencilerimizin kariyer planlamalarına büyük 
destek vermekte onlar için yıl içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Günümüz 
iş dünyasında iletişimi güçlü, kendini iyi ifade edebilen, ekip çalışmasına uygun, bilgiyi 
yönetebilen adaylar tercih edilmektedir. Bu yüzden öğrencilerimizin düzenlediğimiz bu 
etkinliklere aktif katılım göstermesi ve kendilerini geliştirmeleri çok önemli” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 
Kariyer Merkezi, öğrencilerin kariyer 
yolculuklarında karşılaşabilecekleri 
durumlarla önceden yüzleşmelerini 
sağlayan ve geleceklerine yön 
vermelerine yardımcı olmayı amaçlayan 
programlarına bir yenisini daha ekleyerek 

“Kariyer Şöleni” düzenledi.
HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen programda öğrenciler 
iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. 
Saygı Duruşu ve Istiklal Marşı ile başlayan 
programın açılış konuşmasını HKÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz yaptı.

Kariyere Adım Adım:

HKÜ’de Kariyer Şöleni
ETKILI ILETIŞIM VE KIŞISEL 
IMAJDAN, KARIYER YÖNETIMINE 
DOPDOLU ETKINLIK

Açılış konuşmasının ardından: “HKÜ 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Rengin Gül Küçükerdoğan “Etkili 
İletişim”, İzgören Akademi’den Ece Üvey 
“Profesyonel Hayatta Kişşisel İmaj”, 
İGA İşletme CEO’su Kadri Samsunlu 
“Kariyer Serüveni”, Kalyon Holding 
İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Sever 
Kalkan ise “Kariyer Yönetimi” konulu 
sunumlarını yaptı. 
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.



38 H K Ü L T Ü R  -  7 
G Ü Z  2 0 1 8

YENILENEBILIR ENERJIDE 
ÖNCÜ ÜNIVERSITE
Güneş panelleriyle elektrik üreten bölge-
deki ilk üniversite olduklarını vurgulayan 
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 
yenilenebilir enerjiyi kullanarak doğaya 
zarar vermeden, gelecek nesillere nasıl 
daha iyi bir dünya bırakabiliriz düşünce-
siyle hareket ettiklerini ifade etti. Sahip 
olduğumuz güneş enerji santralimiz ile bir 
yılda 1.000 ton CO2 salımını engellemiş 
olacağız diyen Rektör Yılmaz: ‘’Akıllı, yeşil 
ve sıfır emisyonlu üniversite hedeflerimiz-
le çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

TÜM ELEKTRİK İHTİYACINI
GÜNEŞTEN KARŞILIYOR

AKILLI, YEŞIL VE SIFIR
EMISYONLU KAMPÜS
Teknoloji üretimi, edinimi ve kullanımı dâ-
hil olmak üzere birçok alanda yeni projeler 
üreten Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 
Sağlık Bilimleri Fakültesi bina çatısında ve 
HKÜ arazisinde  1.2MW kurulu gücünde, fo-
tovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji 
santrali bulunuyor. Santralin ürettiği 
enerji öncelikle öz tüketimde kullanılıyor. 
Santralin durumu ve üretim değerleri ise 
internet üzerinden anlık takip edilebilir-
ken, her ay KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon 
ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından da 
rapor ediliyor. Bu bağlamda yılda 45.000 
ağaç kadar CO2 emisyonu azaltılabiliyor. 
HKÜ bu tür çalışmalarıyla akıllı, yeşil ve 
sıfır emisyonlu üniversite hedefleri ile 
çalışmalarını sürdürüyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’de üniversite olarak 
kendi elektriğinin tamamını yenilenebilir enerji teknolojilerini 
kullanarak güneşten elde ediyor. Gaziantep’in ve bölgesinin 
parlayan yıldızı, teknoloji ve inovasyonun merkezi HKÜ,  Güneş 
panelleriyle elektrik enerjisi üreten bölgedeki ilk üniversite 
olarak yoluna devam ediyor.
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Y E N İ L İ K Ç İ • G İ R İ Ş İ M C İ • P R O A K T İ F

Ö Ğ R E N C İ
SAYILARIMIZ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 8563

EĞİTİM FAKÜLTESİ 885
KADIN

228
ERKEK

GÜZEL SANATLAR VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

643
KADIN

506
ERKEK

511
KADIN

569
ERKEK

523
KADIN

490
ERKEK

16
KADIN

29
ERKEK

749
KADIN

340
ERKEK

FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ

MESLEK YÜKSEKOKULU

117
KADIN

251
ERKEK

339
KADIN

794
ERKEK

155
KADIN

86
ERKEK

340
KADIN

211
ERKEK

123
KADIN

658
ERKEK

4401 KADIN 4162 ERKEK

T A L E P  A R T I Y O R
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3. Ulusal Dahili ve 
Cerrahi Yoğun Bakım 
Hemşireliği Kongresi 
Düzenlendi

YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI FARK 
YARATIR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
tarafından her yıl düzenlenen 3. Dahili ve 
Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 
Gaziantep Grand Otelde gerçekleştirildi. 
Ulusal boyutta düzenlenen kongreye 

ülke genelindeki pek çok hastane ve 
üniversiteden hemşireler, lisansüstü 
öğrenciler ve akademisyenler katıldı.
Katılımın ve bilimsel içeriğin yoğun 
olduğu kongrenin teması bu yıl; “Yoğun 
Bakım Hemşireliği Fark Yaratır” olarak 
belirlendi. Kongre başkanlığını HKÜ 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava 
ve Prof. Dr. Nermin Olgun’un yaptığı 
kongrenin birinci gününde yoğun bakım 

hemşirelerinin uygulamalarında en fazla 
ihtiyaç duydukları tıpta; “EKG yorumlama” 
ve “Mekanik Ventilasyon” konularında iki 
ayrı kurs programı yaklaşık 110 kursiyerin 
katılımı ile tamamlandı. Kursiyerlerin hem 
teorik hem de uygulamalı eğitimlerle 
gerçekleştirilen kursların konularını ve 
sunumlarını çok yararlı buldukları ve ilgiyle 
izledikleri gözlendi. 

“ÜLKELERIN GELIŞMIŞLIK 
GÖSTERGELERINDEN BIRI DE 
SAĞLIK BAKIMI VERILERIDIR”

HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ve 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava ise 
“Yoğun bakımlar, hemşireler için diğer 
çalışma alanlarından farklıdır. Yoğun 
bakım hemşireliği çok özel eğitimleri 
ve uygulamaları içeren, sağlık bakımı 
alanındaki teknolojik ilerlemeler ve 
araştırma sonuçlarından sürekli haberdar 
olmayı gerekli kılan bir hemşirelik alanıdır. 
Günümüzde tıbbi bilgi ve teknoloji 
hızla gelişmektedir. Gelişmelerin bakım 

ortamlarına yansıtılması hemşirelerin 
bu gelişmelerden haberdar olması, 
bilginin paylaşılması ve özellikle 
kendi uygulamalarının etkinliğini 
meslektaşlarına aktarma yolu da etkili 
olabilmektedir” dedi.
Bilgili ve deneyimli hemşireye en fazla 
ihtiyaç duyulan alanın yoğun bakım 
olduğunu ifade eden Ayla Yava, yoğun 
bakımda çalışan hemşirelerin bilinçli, 
özverili ve bilimsel bilgiye dayanan 
bakımları sağlık bakım kalitesinin en 
önemli bileşenleri olduğunun altını çizerek 
ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden 
birinin de sağlık bakımı verileri olduğunu 

söyledi.
İki gün süren kongrenin bilimsel 
programında temaya uygun olarak 
hasta ve yakınları ile hemşire, hekim, 
fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık 
çalışanlarının, yoğun bakımın fiziki, 
sosyal ve psikolojik çevresinin bir bütün 
olarak ele alınmasına olanak sağlayan 
konferanslar, paneller ve tartışmalı forum 
programları düzenlendi. Kongrede ulusal 
düzeyde 40’ın üzerinde alanında uzman 
akademisyen ve klinisyen konuşmacı 
tarafından yapılan sunumlarla kongre tam 
bir bilimsel şölene dönüştü. 



“TÜRKIYE’DE PSIKOLOJI 
ÇALIŞMALARINA YÖN VEREN 
GENÇ ÜNIVERSITE”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan programın açılış konuşmasını 
yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Edibe Sözen: “Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü yapmış 
olduğu çalışmalarla Türkiye’de ki psikoloji 
çalışmalarına yön veren genç bir 
üniversite. Bu bağlamda gerçekleştirilen 
bu programın öğrencilerimize çok büyük 
katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
İnanıyorum ki daha önce ki toplantılarda 
olduğu gibi psikoloji de yeni eğilimler ve 
yeni yönelimler ile oyun terapisi, enine 
boyuna tartışılacak. Ben şimdiden değerli 
konuşmacılarımıza; öne sürecekleri 
görüşler, psikoloji dünyasına ve psikoloji 
ilmine katacakları paradigmalar için çok 
teşekkür ediyorum“ dedi.

HAYDI GEL OYNAYALIM

Açılış konuşmasının ardından; HKÜ 
Psikoloji Bölümü tarafından çocuk için 
oyunun önemine dikkat çekmek amacıyla 
oluşturulan “Haydi Gel Oynayalım” 
sosyal medya kampanyasının tanıtım 
filmi izleyici ile buluştu. Çocuk için 
oyunun önemine dikkat çeken ve sosyal 
medyada #haydigeloynayalim hashtagı 
ile gerçekleşen kampanya, katılımcılar 
tarafından yoğun ilgi gördü.
Programın devamında; Dünyaca Ünlü 
Reyhana Seedat “Magic Of Play Therapy”, 
Uzm. Pedagog Mehmet Teber “Çocuk 
Merkezli Oyun Terapisi”, Uzm. Psk. Aslı 
Candan Kodalak “ Oyun Terapisi”, Uzm. 
Klinik Psk. Nazende Öksüz Demir ise 
“Oyun Terapisinde Vaka Örnekleri” konulu 
sunumlarını yaptı.
Alanında uzman araştırmacı ve 
akademisyenlerin Oyun Terapisi konusunu 
her yönüyle değerlendirdikleri Psikoloji 
Gündemi-11 programında, konuşmacılara 
teşekkür belgesi ve hediyeler verildi. 
Çekilen hatıra fotoğrafı ve katılımcılara 
verilen katılım belgesi ile program sona 
erdi.

Psikolojinin 
Gündemi Bu Kez 
Oyun Terapisi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Iktisadi, Idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 
bölümü tarafından her yıl düzenlenen ve on birincisi geçekleştirilen Psikoloji Gündemi, 
HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 
HKÜ’nün ev sahipliği yaptığı ve Türkiye’nin en proaktif Psikoloji Bölümünün organize 
ettiği, programda “Oyun Terapisi” tüm yönleri ile ele alınarak konuşuldu. Katılımcı 
profili, yoğun katılımcı sayısı ve doyurucu bilimsel içeriği ile “OyunTerapisi” temalı 
Psikoloji Gündemi-11, dünyaca ünlü konuşmacıları ağırladı.
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RENKLI GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

HKÜ ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
tarafından hayata geçirilen, özel 
gereksinimleri olan çocukların erken 
eğitimden yararlanmaları, gelecekteki 
akademik ve sosyal gelişimlerinin 
desteklenmesi, erken özel eğitim ile 
ileriki eğitim yaşamlarına hazır hale 
getirilmelerinin hedeflendiği Gaziantep 
Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde organize edilen etkinlik renkli 
görüntülere sahne oldu.

Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Özel 
Eğitim Bölümü öğrencilerinin işaret dili 
gösterisi yer aldı. Katılımcılarla pasta 
kesilmesi ile başlayan etkinlikte, müzik 
eşliğinde otistik çocuklarla baskı boyama 
ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 
Ardından çocuklar yine müzik eşliğinde 
ritimli hareketler yaparak oyun oynadı. 
Bununla birlikte günün anlamına yönelik; 
otizmli çocuklar, aileleri ve katılımcılar 
mavi balon uçurarak farkındalık oluşturdu.

OTIZM NEDIR?
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 bozukluktur. 
Otizm erken evrede basit belirtileri 
dikkate alındığında kolayca teşhis 
edilebilir ve bebeklere uygulanacak iyi bir 
rehabilitasyon programı ile etkileri önemli 
oranda azaltılabilir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 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 çeşitli etkinliklerin organize edildiği günler 
kapsamında, HKÜ Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, otizmli  çocuklar ve aileler otizme dikkat çekti.

HKÜ Otizm’e 
Dikkat Çekti
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Sürdürülebilir 
ve Erişilebilir 
Eğitim İçin: 
Dünya Engelliler 
Günü Etkinliği
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), engelsiz üniversite olma yolunda çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dünya Engelliler 
Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. 

“Herkes Için Sürdürülebilir ve Erişilebilir Eğitim” amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan
“Herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir eğitim” yaklaşımını engelli-engelsiz ayrımı 
yapmadan uygulamaya geçirmeyi hedefleyen; HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 
HKÜ Engelsiz Üniversite Birimi, Özel Eğitim Kulübü, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Dünya Engelliler Gününe dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklere imza attı.
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“EĞITIM KURUMLARININ 
SORUMLULUĞU BULUNUYOR”

HKÜ Kampüsünde düzenlenen etkinlik, 
günün anlam ve önemini belirten açılış 
konuşmaları ile başladı. Her öğrencinin 
bireysel farklılıklarını dikkate alıp eşit 
ve erişilebilir bir eğitim ortamı yaratma 
hedefiyle programı hazırladıklarını 
dile getiren Özel Eğitim Öğretmenliği 
Bölümü öğrencisi Betül Türkan: “Bireysel 
farklılıkların kabul görmesinde ve var 
olan sorunlar için çözüm önerileri 
geliştirilmesinde eğitim kurumlarının 
sorumluluğu bulunmaktadır. Bizlerde 
Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Kurumu 
ve engelsiz Hasan kalyoncu Üniversitesi 
olarak engelli bireylerin sorunlarına dikkat 
çekmeyi ve çözüm önerileri geliştirerek 
farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi.

“ÖZEL EĞITIME GÖNÜL VERECEK 
KIŞILERE IHTIYACIMIZ VAR”

Özel Eğitim Bölümü Öğrencisi Görme Engelli 
Yakup Yüksekkaya ise “Özel Eğitim Kulübü 
olarak bu programı düzenlememizin en 
büyük amaçlarından bir tanesi, engelli 
bireylerimizle birlikte onların hayatlarında 
yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek bu 
konuda çalışmalar yapmaktır.
Özel eğitim çok zahmet gerektiren ama çok 
güzel bir bölümdür ve bu bölüme gerçekten 
gönül verecek kişilere ihtiyacımız 

var” diyerek günün önemine dikkat çekti.

Yoğun ilgi ile izlenen etkinlikte HKÜ Özel 
Eğitim Bölümü öğrencilerinin İşaret dili 
gösterisi yer aldı. Sırasıyla; Sekizinci Renk, 
İzmir Marşı ve Benim Adım Öğretmen 
şarkıları eşliğinde işaret dili gösterisi 
gerçekleştirildi. Gösterinin ardından Özel 
Eğitim Bölümü Öğrencisi görme engelli 
Esmanur Taş, Dünya Engelliler Günü için 
birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. 
Herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir bir 
eğitim anlayışı ile farkındalık oluşturmak 
için düzenlenen programda, özel 
gereksinimli bireyleri tanıyarak sorunlarına 
çözüm önerileri geliştirildi. Katılımın 
yoğun olduğu gözlemlenen program, 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Cep 
Sinemasında gösterime sunulan “Koro” 
filmi ile devam etti. Program sonunda ise 
tüm katılımcılar müzik eşliğinde doyasıya 
eğlendi.



Üstün Yetenekliler 
İçin Çok Yönlü 
Eğitim Kongresi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından; yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik 
teması ile ‘’Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi (ÜYEK)’’ düzenlendi. 

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve iki gün süren programa, ulusal ve uluslararası alanda adını duyurmuş birçok 
akademisyen, eğitim uzmanları, okul idarecileri, her branştan öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler ve aileler katıldı. 

115 SÖZEL BILDIRI VE 
46 POSTER BILDIRI

Konu hakkında 115 sözel bildiri ve 
46 poster bildiri sunumu yapılırken, 

aynı zamanda atölye çalışmaları 
gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları 

kapsamında: Prof. Dr. Ali Yıldırım; ‘’Nitel 
Araştırma Yöntemleri’’ ve Doç. Dr. Saniye 

Bencik Kangal: ‘’Karton Kutu Gelişimi 
Destekler mi?’’ konulu çeşitli uygulamalar 

gerçekleştirildi.

Konunun her yönüyle ve doyurucu bilimsel 
içeriğiyle ele alındığı Üstün Yetenekliler 

ve Eğitimi Kongresi sonunda tüm 
konuşmacılara plaket ve teşekkür belgesi 
takdim edildi. İki gün süren program toplu 

fotoğraf çekimi ile sona erdi.

‘’KANATLARINIZI BILGININ 
TÜRÜBÜLANSINA DOĞRU AÇIN’’

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz: ‘’Üniversitelerde eğitim 
fakültelerinin ayrı bir önemi vardır. Eğer 
toplumla bütünleşmek istiyorsanız eğitim 
fakültenizin çok iyi işler çıkarması gerekiyor. 
Türkiye’nin en iyi eğitim fakültelerinden 
birine sahibiz. Çünkü standart eğitimin dışına 
çıkıp yenilikçi, girişimci ve proaktif olarak 
ilerleme kaydediyoruz. Bizim en çok eğitimcilere 
ihtiyacımız var. Önemle altını çizmek istiyorum 
ve tüm eğitimcilerimize sesleniyorum. Lütfen 
müfredata takılıp kalmayalım. Yeni projeler 
üretelim. Bizim farklı düşünen insanlara 
en çok da farklı düşünebilen eğitimcilere 
ihtiyacımız var. Artık devir bilgi devri. 
Bilginin türbülansını görmek ve ulaşmak 
ne kadar kolaysa anlamak ve yakalamak 
da o kadar güç. Bu meydan okumaya siz 
de dahil olun. Lütfen zamanın ruhunu 
yakalayın ve başarısızlıktan korkmadan 
kanatlarınızı bilginin türbülansına doğru 
açın!” dedi. 
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Özel Gereksinimli 
Çocuklara
Multidisipliner Yaklaşım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ) Psikoloji, Özel Eğitim 
Öğretmenliği ve Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü 
işbirliği ile “Özel Gereksinimli 
Çocuklarda Multidisipliner 
Yaklaşım”programı 
gerçekleştirildi.

“
MULTIDISIPLINER ÇALIŞMALIYIZ

Programın açılış konuşmasını yapan 
HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül, 
Neden Multidisipliner Çalışmalıyız, 

Neden Özel Gereksinimli Çocuklar ve 
Neden Spor? sorularını sorarak konuya 
açıklık getirdi.  Bölümlerimiz çoğunlukla 
aynı paydada birleşirken tek başımıza 
değil multidisipliner çalışmamamız gerekir 
diyen Başgül: “Öğrencilerimizin bu bakış 
açısıyla yetişmesi gerektiğine inanıyorum. 
Hangi meslekte olursak olalım, hangi 
konuda çalışırsak çalışalım diğer meslek 
gruplarıyla da omuz omuza çalışmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Özel eğitime ve 

fizyoterapiye ihtiyacı olan insanların 
tedavileri ve eğitimleri için 

uğraşıyoruz ama bunun 
çok önemli alternatifi 

olan sporu atlıyoruz. 
Bilişsel gelişimi fiziksel 

gelişimden ayrı 
düşünemezsiniz. 
Gelişen dünyada 
çok daha büyük 
bir perspektifle 
düşünmeliyiz” 
dedi.

HKÜ’NÜN VIZYONUNA YAKIŞAN 
ÇALIŞMA

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar 
Özbay ise “Bugün gerçekleştirdiğimiz 
programın günümüz ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek nitelikte olduğunu 
düşünüyorum. Psikoloji bölümü olsun, 
özel eğitim bölümü olsun, fizyoterapi 
ve rehabilitasyon bölümü olsun insanla 
ilgili çalışmalar yaptığımız için ortak iş 
çıkarmaları üniversitemizin vizyonuna çok 
uygun bir program oldu” diyerek işbirliği 
içinde olan bölümlere çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Özel 
Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nilay 
Kayhan, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale 
Şehitlerine adlı şiirini seslendirdi.  Duygu 
dolu anların yaşandığı programda; HKÜ 
Özel Eğitim Bölümü İşaret Dili Korosu, 
Ünzile ve Benim Adım Öğretmen şarkıları 
ile işaret dili gösterisi gerçekleştirdi.
 Katılımın ve ilginin yoğun olduğu 
etkinlikte, “Özel Gereksinimli Çocuklarda 
Spor” konulu sunum yapan Özel Çocuklar 
ve Bedensel Engelliler Milli Takım 
Antrönörü Dr. Duran Aslan, sunumunda 
engelliler için sporun önemine değinerek 
konu ile ilgili kısa videolara yer verdi. HKÜ 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Arş. Gör. Tuba Kaplan Maden ise “Özel 
Gereksinimli Çocuklarda Fiziksel Aktivite” 
konulu sunumunu yaptı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) , “Eğitimin Hayat Boyu Seninle” sloganı ile yola çıkarak
öğrencilerini meslek hayatına hazırlamak için “Kariyer Gelişim Atölyeleri” düzenliyor.

Mesleğe Giden Yol: 
Kariyer Gelişim 
Atölyeleri

KARİYERİMİ NASIL İNŞA 
EDECEĞİM?

HKÜ Kariyer Merkezi tarafından 
organize edilen ve birincisi düzenlenen 

kariyer atölyesinin ilk konusu 
“Kariyerimi Nasıl İnşa Edeceğim?” 

oldu. Atölyeyi yöneten HKÜ Kariyer  
Merkezi Koordinatörü Arş. Gör. 

Ahmet Ayaz’ın eğitimci olduğu atölye 
serisinin ilkinde öğrencilerin; uyum 
sağlama, esneklik, problem çözme, 

takım çalışmasına yatkınlık gibi 
becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığında düzen-
lenen, Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde ‘’Engelsiz Üniversite Nişanı Ödülü’’ alan üç 
üniversiteden biri oldu. 

Ülkemizdeki vakıf ve devlet üniversitelerinin herkes için erişilebilir eğitim ortamları ve 
programları oluşturmaları ile ilgili belirleme yapma, özveri ile çalışan kurumları tespit 
etme amacıyla 2018 yılı ‘’Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödülleri Töreni’’ 
düzenlendi. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Uluslararası 
öğrenciler ile “SWOT Analizi” (zayıf – güçlü 
yönler, fırsatlar, tehditler) için bir araya 
geldi.
HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bina-
sında HKÜ’nün uluslararası öğrencileri ile 

buluşan Rektör Yılmaz, programa katılan 
her öğrenciye ayrı ayrı söz vererek görüş 
ve önerilerini dinledi. 
Tüm bölümler, akademisyenler ve öğrenci-
ler ile toplantılar düzenleyerek mevcut du-
rum analizi yapan Tamer Yılmaz, öğrenci 
görüşlerinin önemine vurgu yaptı. 

HKÜ’NÜN GELDIĞI NOKTA
GELECEĞINIZI ETKILEYECEK
Öğrencilerin üniversite hakkında güçlü ve 
zayıf buldukları yönler, fırsatlar ve tehdit-
ler ile ilgili değerlendirmelerini dinleyerek, 
“SWOT Analizi” yapan Yılmaz; “Bize her 
zaman ulaşabilirsiniz. Söylediklerinizi dik-
kate alıp süreç içerisinde gerçekleştirmeye 
çalışacağız. Mezun olup gittikten sonra 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin geldiği 
nokta sizin başarınızı ve kariyerinizi etkile-
yecek. O yüzden bu süreç içerisinde olun. 
Daha iyiye gitmemiz için siz de elinizden 
geleni yapın. Bizim bazen görme şansımız 
olmayabilir; bu yüzden bizi sürekli bilgilen-
dirin” dedi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCI
SAYIMIZI ARTTIRMALIYIZ
Uluslararası öğrenci sayımızı arttırmamız 
lazım diyerek öğrencilerin fikirlerinin bu 
konuda önemli olduğuna vurgu yapan 
Yılmaz: “Üniversiteyi yönetirken öğrencile-
rimizin bizi yönlendirmesi, değerlendirmesi 
çok önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda 
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrencile-
rimizden aldığımız geri dönüşleri kullana-
rak, yönetim raporlarında bu görüşlerden 
faydalanacağız” dedi. Toplantı boyunca 
bütün görüş ve öneriler HKÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz tarafından not 
edildi. 
Alınan bilgileri kullanacaklarını ve yöne-
tim raporlarında bu görüşlerden fayda-
lanacaklarını ifade eden Rektör Yılmaz, 
toplantıya katılan öğrencilere teşekkür 
etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

ENGELSİZ ÜÇ 
ÜNİVERSİTEDEN 

BİRİ HKÜ

Ankara’da düzenlenen törende, farklı 
engeli olan bireyler için kampüs genelin-
de tam ve adil bir biçimde katılımlarının 
desteklenmesi amacıyla yükseköğretim 
kurumları değerlendirildi. Mekanda erişi-
lebilirlik, eğitime erişilebilirlik ve sosyokül-
türel faaliyetlere erişilebilirlik kapsamında 
değerlendirme ölçütlerini karşılayan 
kurumlara sırasıyla ‘’turuncu, yeşil ve mavi 

bayrak ödülü’’ verilirken; programlarını 
belirledikleri bir engel türüne göre her 
yönüyle erişilebilir hale getiren bölüm-
lere ise ‘’Engelsiz Program Nişanı’’ ödülü 
verildi. HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Bölümü ise YÖK tarafından ‘engelsiz 
program nişan ödülüne’ layık görülen üç 
üniversiteden biri oldu.

ULUSLARARASI ÖĞRENCILER 
HKÜ’YÜ DEĞERLENDIRDI

HKÜ’YE ENGELSIZ ÜNIVERSITE 
NIŞANI ÖDÜLÜ



Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 
öğrencileri tarafından hazırlanan, çocuklara özel tiyatro gösteriminde, üniversite 
öğrencileri çocuklarla buluşarak keyifli bir tiyatro gösterisine imza attı.

Öğrenciler, Doç. Dr. Ebru Hasibe Tanju Aslışen önderliğinde hazırladıkları tiyatro 
gösterileri keyif veren görüntülere sahne oldu. Öğrenciler hazırladıkları tiyatro ile 
öğretmenlik hayatlarına başlamadan önce çeşitli konularda pratik yapabilme imkanı 
bulup okul öncesi grubu çocuklarla buluştu. “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, “Kırmızı 
Başlıklı Kız” gibi çocuklar tarafında çok sevilen hikayeleri, farklı bir bakış açısıyla anlatan 
öğrencilerin gösterileri büyük beğeni aldı. Tiyatroyu büyük bir keyif ile izleyen çocuklar, 
tiyatro boyunca her anı heyecan ile takip edip unutulmaz vakitler yaşadı.

HKÜ Öğrencilerinden 
Çocuklara Özel Tiyatro 

“PRATIK YAPMANIN 
AYRICALIĞINI YAŞADIK”

Tiyatro gösterimi ile ilgili açıklama 
yapan Aslışen: “Okul öncesi 
öğretmenliği bölümü olarak okul 
öncesi dönemindeki çocuklarla 
buluştuk. Öğrencilerimiz ile beraber 
pratik yapmanın ayrıcalığını yaşadık. 
Sergilediğimiz tiyatro oyunu ile 
çocuklarla önemli çalışmalar yapıp 
hem eğlendik hem eğlendirdik. Ayrıca 
öğrencilerimiz öğretmenlik hayatına 
başlamadan önce, bu tarz etkinliklerle 
birebir pratik yapabilme imkanını 
yaşıyor. Bu nedenle bu tarz etkinlikler 
bizim için büyük önem arz ediyor. 
Çocuklar için yaptığımız bu gösteride 
öğrencilerimin hepsini tebrik 
etmek isterim. Yoğun çalışmalar ile 
hazırlandıkları tiyatroyu sahnelediler. 
Öğrencilerim bu süreçte gerçekten 
çok yoruldular. Ancak çocukların 
bir anlık mutlulukları için her tür 
çabamızın hedefe ulaştığını gördük. 
Çocukların mutluluğunu görünce, 
emeklerimize değdi diyebildik.” dedi.

Öğrenciler ise yaptıkları etkinlik 
hakkında: “Çocuklar ile buluşmak 
anlatılmaz keyif verici bir his. Tiyatro 
gösterileri yaparak hem dersimiz 
kapsamında önemli çalışmalar 
yaptık hem de çok eğlendik. Çocuklar 
ile vakit geçirmek bizler için çok 
keyifli oldu. Süreç ne kadar zor 
olsa da çalışmalarımız bir o kadar 
eğitici ve heyecan verici  oldu” 
diyerek açıklamalarda bulundular. 
Tiyatro gösterimi sonunda salonda 
tiyatroyu izleyen öğrenciler sahneye 
gelerek öğrencilerle müzik eşliğinde 
doyasıya eğlendi. Güne dair yapılan 
etkinlik anları, fotoğraf kareleri ile 
ölümsüzleştirilerek hatıra fotoğrafları 
ile etkinlik sona erdi.
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ILETIŞIM FAKÜLTESI AÇILDI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bün-
yesine kattığı yeni fakülte ve bölümleriyle 
büyümeye devam ediyor. Bilim ve teknoloji 
merkezi olarak her yıl yerli, yabancı binler-
ce öğrenciye verdiği kaliteli eğitimi ile Gü-
neydoğu´nun en çok tercih edilen vakıf üni-
versitesi HKÜ’de, ‘’İletişim Fakültesi’’ açıldı.

SEKTÖRÜN IHTIYAÇ DUYDUĞU 
ILETIŞIMCILER YETIŞECEK

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim 
hayatına başlayan HKÜ; Hukuk, Eğitim, Gü-
zel Sanatlar ve Mimarlık, Mühendislik, Sağ-
lık Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültelerinin yanı sıra İletişim Fakültesini 
de bünyesine ekledi. Güçlü akademik kad-
rosu ile Güneydoğu’nun iletişimci ihtiyacını 
karşılayacak olan fakülte, sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli ve donanımlı iletişimciler 
yetiştirecek. Fakültede ‘Görsel İletişim ve 
Tasarımı Bölümünün’ yanı sıra bu yıl ilk kez 
öğrenci alacak olan ‘Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümü’ de olacak. Yenilikçi, giri-
şimci ve proaktif vizyonu ile eğitim veren 
ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğ-
renci alacak olan fakülte, 50 kişilik öğrenci 
kontenjanı ile yeni eğitim öğretim dönemi-
ne giriş yapacak.

HKÜ’DE İLETİŞİM FAKÜLTESİ AÇILDI

’RTS BÖLÜMÜ ILK ÖĞRENCILERINI BEKLIYOR’’

İletişim Fakültesinin amacından bahseden HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen: ‘’ Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi bilgi ve 
enformasyonu üretme, yayma ve dağıtma konusunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiş-
tirme hedefindedir. Fakültemizin amacı öğrencilerimize medya üretim sürecinde kazan-
maları gerekenleri kazandırmak ve onların kendi toplumlarından ve dünyadan haberdar 
olmalarını sağlamaktır. Ayrıca meslekleri konusunda onları layıkıyla yetiştirmek ve med-
ya sektöründe  üretimi en iyi gerçekleştiren kişiler olmalarını sağlamaktır. Radyo, Tele-
vizyon ve Sinema bölümümüz ise bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Tüm akademik kadromuz, 
enerjimiz ve heyecanımız ile yeni öğrencilerimizi bekliyoruz’’ dedi.
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ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ, ÇOCUKLARA

KEYİFLİ ANLAR
YAŞATTI

Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi (HKÜ) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü 

tarafından organize edilen 

bir program ile Gaziantep 

Çocuk Hastanesinde, 

hemşirelik bölümü üçüncü 

sınıf öğrencileri tarafından, 

çocuk sağlığı ve hemşireliği 

dersi kapsamında çocuklara 

yönelik önemli bir etkinlik 

düzenlendi. 

Öğrenciler, HKÜ Hemşirelik Bölümü 
Öğrt. Gör. Selver Güler ve Arş. Gör. 
Mehmet Eren Gökçen önderliğinde 
örnek bir davranış sergiledi. 
Çocuk sağlığı ve hemşireliği dersi 
kapsamında, yapılan etkinlikler 
ile palyaço ve konser etkinliği 
düzenleyerek çocuklara güzel 
vakitler yaşatan öğrencilerin 
gösterileri renkli görüntülere 
sahne oldu. Çocuklar için hastane, 

bayrak ve balonlar ile süslendi. 
Ayrıca öğrenciler çocuklara, 
Nasrettin Hoca gibi sevilen çeşitli 
tiyatro oyunları ve kostümlerle 
çeşitli tiplemeler canlandırarak 
keyifli dakikalar yaşattılar. 
Bunlarla beraber çocuklara; yüz 
boyama, hikaye okuma, resim 
çizme, boyama ve çocuk şarkılarını 
içeren mini bir konser vererek 
unutulmaz vakitler yaşattılar.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 
(HKÜ) bu yıl ilk kez kurulan Bas-
ketbol ve Futsal (Salon Futbo-
lu) takımları UNİLİG Erkek grup 
müsabakalarında rakiplerini geride 
bırakarak üçüncü oldu.

Karaman’ın ev sahipliği yaptığı 2. 
Lig Basketbol müsabakalarında 
40 takım kıyasıya mücadele etti. 
İskenderun Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salo-
nunda gerçekleşen 2. Lig salon 
futboluna ise 43 takım katıldı. 
Türkiye Üniversiteler  Arası 2. Lig 
Salon Futbolu ve Türkiye Üni-
versiteler  Arası 2. Lig Basketbol 
müsabakalarında rakiplerini geride 
bırakan HKÜ Basketbol ve Futsal 
takımları, kendi gruplarında üçün-
cü olarak kupayla döndü.

“GURUR DUYUYORUZ”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Bas-
ketbol ve Futsal takımlarıyla yemekte bir 
araya geldi. Üniversite olarak başarıyı her 
daim desteklediklerini ifade eden Rektör 
Yılmaz; “Sizinle Hasan Kalyoncu Üniversi-
tesi olarak gurur duyuyoruz. İlk müsabaka 
olmasına rağmen büyük bir başarı elde 
ettiniz. Her iki takımımızı da gönülden 
tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını 
diliyorum” dedi.

“BAŞARI MOTIVE ETTI”

Takımlar adına konuşan takım kaptanları 
ise her yıl daha çok çalışıp başarılarını 
arttırmak istediklerini ifade etti. Kıyasıya 
geçen mücadele sonunda ilk kez girdikleri 
müsabakadan başarıyla dönmelerinin 
kendilerini motive ettiğini ifade eden 
takım kaptanları, bu süreçte emeği geçen 
herkese ve Hasan Kalyoncu Üniversitesine 
desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
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Öğrencilerin
Sahnelediği Oyun
Büyük Beğeni Topladı

ADALET AĞAOĞLU‘NUN KALEME 
ALDIĞI KOZALAR, IZLEYICIYLE 
BULUŞTU

HKÜ öğrencileri tarafından kurulan 
“Tiyatro Topluluğu”, 2014 yılından beri 
birçok önemli eseri tiyatro severlerle 
buluşturarak çeşitli oyunları sahnede 
canlandırdı. Son olarak Adalet 

Ağaoğlu’nun 1971 yılında yazdığı “Kozalar” 
isimli eserini canlandıran ekip, hem 
güldürdü hem düşündürdü. Yaptığı 
çalışmalar büyük beğeni ile takip edilen 
tiyatro topluluğunun profesyonel olarak 
sahnelediği ilk oyunu; “Korkma” adlı uzun 
metrajlı belgeselin, “Akif Olmak” adlı 20 
dakikalık uyarlamasını sahneledi. Ayrıca 
“Artiz Mektebi”, “Kadınlık Bizde Kalsın” 

ve ”Komşu Köyün Delisi” gibi oyunlarını 
da sahneleyen topluluk, çeşitli skeçlerle 
izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. İlk 
olarak HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 
oyunu sergileyen ekip, kaçıranlar ve 
daha fazla kitleye ulaşabilmek için aynı 
oyunu ikinci kez Onat Kutlar Sahnesinde 
canlandırdı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) “Sadece derslere girmekle üniversiteli olunmaz” sloganı doğrultusunda her tür 
sanat faaliyetinde öğrencisini desteklemeye devam ediyor. 
Sanatın her dalına destek veren HKÜ, öğrencilerinin tiyatro çalışmalarına da destek olmaya devam ediyor. “HKÜ 
Tiyatro Topluluğu” isimli ekibin yoğun çalışmalarıyla sahnelediği “Kozalar” isimli eser, izleyiciden tam not aldı.

ÇÖLYAKLI ÇOCUKLAR IÇIN “GLUTENSIZ TARIFLER”

Ankara Metvak Uzm. Diyetisyeni Elif Figen Kutluay ile birlikte HKÜ öğretim elemanları  Arş. Gör. Hülya YILMAZ,  Arş. Gör. Anıl Erbağcı, 
Arş. Gör. Gülcan BektaşlI, Öğr. Gör. Mehmet Uz ve HKÜ Nane Limon Kulübü öğrencileri şenliğe katılan çölyaklı çocuklar için bir 
workshop yaparak glutensiz tarifler geliştirdi. 

Metvak Diyetisyeni Elif Figen Kutluay’ın açılış konuşmasından sonra Gaziantep Çölyak Derneği Başkanı Ökkeş Kala tarafından 
çocukların büyüme ve gelişmelerini izlemek amacıyla antropometrik ölçümleri yapılarak aileler bilgilendirildi. HKÜ Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü beslenme ilkeleri laboratuvarında gerçekleştirilen glutensiz workshop da, hazırlanan çeşitli tarifler öğle yemeğinde 
çölyaklı çocuklara ikram edildi. Günün sonunda çocuklara, sponsorların desteğiyle hazırlanan  glutensiz ürünlerden oluşan hediye 
paketleri verildi ve aileler için hazırlanan “Glutensiz Tarifler” kitapçığı dağıtıldı. Hepimizin günlük hayatta tükettiği besinleri ilk defa 
glutensiz formda tüketen çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları ve HKÜ Nane Limon Beslenme Kulübü 
Öğrencileri tarafından “1. Çölyak Şenliği” gerçekleştirildi. 

Çölyak hastalığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl ilkini düzenleyen HKÜ, çölyaklı çocuklar (Başta buğday olmak üzere 
çavdar, arpa, yulaf gibi bazı tahıllarda bulunan Gluten isimli proteine enteropatisi olan çocuklar) için farklı bir organizasyona ev 
sahipliği yaptı.

1. Çölyak Şenliğinde 
Çölyaklı Çocuklar 
Buluştu
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Yurtiçi birçok ilde eğitim fuarlarına 
katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 

çalışmalarını yurtiçiyle sınırlı bırakmayarak 
yurtdışına da taşıyor.

Dünyanın hemen her ülkesinden yüzlerce üniversitenin 
katılım sağladığı dünyanın en büyük eğitim fuarı olan; 

“NAFSA 2018 International Education Expo (Uluslararası 
Eğitim Fuarı)” Washington’da düzenlendi. Fuara katılım yapan 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi de fuarda yoğun ilginin odağı olmayı 
başardı.

ÜNIVERSITELER ULUSLARARASI ANLAŞMALAR YAPTI

Fuara katılan HKÜ Akademisyenleri, dünyanın çeşitli yerlerinden katılım 
yapan birçok üniversiteyle karşılıklı öğrenci değişimi ve ortak çalışmalar 

yürütme gibi çeşitli konularda anlaşmalar yaptı. HKÜ Temsilcileri 
başta; Japonya, Kore, Hindistan, Çin, Çek Cumhuriyeti ve Endonezya 
olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden önemli üniversiteler ile 
karşılıklı uluslararası anlaşmalara vardı.

NAFSA’NIN AMACI NEDIR?

Dünya çapında uluslararası eğitimcileri bir araya getiren NAFSA 
(National Association for Foreign Student Advisers) Fuarı, bu yıl 
ABD’nin başkenti Washington’da yapıldı. NAFSA dünya çapında 10 

bin bireysel ve üç bin 500 kurumsal üyesi bulunan ve eğitim sektörüne 
hizmet veren 60 yıllık uluslararası bir kuruluş olarak nitelendiriliyor. 

Ayrıca NAFSA’nın amacı; uluslararası eğitimi desteklemek, öğrenci 
değişim fırsatları yaratmak, profesyonel standartlar oluşturmak ve bu 

doğrultuda eğitim sektöründe bulunan profesyonellere eğitimler sunmak 
olarak da açıklanıyor.

HKÜ, Amerika’da 
Dünyanın En Büyük 
Eğitim Fuarına 
Katıldı

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Uluslararası Kerpic’18 Konferansı “ Back to Earthen Architecture “ başlığıyla Hasan Kalyoncu 
Üniversitesinin (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin modern bilgi ve becerilerle donatılması, akademisyenlerin ve alanında uzman kişilerin bulgu ve deneyimlerini 
paylaşmaları amacıyla gerçekleştirilen kongreye; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Bakbak, Gaziantep AFAD Il Müdürü Sinan Atakan, protokol üyeleri  ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

“SON YILLARDA KERPIÇ 
KULLANIMI ARTIYOR”

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: 
“Kerpicin tarihte bilinen en eski birkaç 
yapı malzemesinden birisi olması, 
üstelik gelişimini bugüne kadar 
tamamlamayarak, ar-ge gelişimine devam 
etmesi, tek bir konferansa sığmayacak 
kadar geniş bir yelpazesi olduğu anlamına 
gelmektedir. Son yıllarda kerpicin 
kullanımı tüm dünyada artış göstermiştir. 
Bu artışın sebebi çevre dostu ve sağlıklı 
yapı gerekliliğinin farkındalığıdır. Bu 
bağlamda kerpiç yapıların, sahip 
olduğu olumlu özelliklerden günümüzde 
de faydalanmak amacıyla, bu yapı 
kültürünün yeni teknolojilerle desteklenip 

geliştirilmesi, çağdaş inşaat sektörüne 
kazandırılarak 
kullanım alanının artırılması önem arz 
etmektedir” dedi.
Doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesi 
olan kerpicin Türkiye ve dünyadaki 
yapı mirasının korunmasının önemini 
belirten Yılmaz: “Bu malzemenin yeniden 
gündeme getirilmesi ve bu konuda 
farkındalık oluşturarak kullanım alanının 
genişletilmesini temenni ediyorum. 
Konferansta emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Açılış konuşmalarıyla devam eden 
programda protokol üyeleri kerpiç 
yapıların ve günümüzde teknoloji ile 
birleşiminin önemine dikkat çekti.

40 BILDIRI ILE KERPIÇ YAPI VE 
TEKNOLOJI

Alanında uzman kırka yakın konuşmacının 
bildirisini sunduğu konferansta; Toprak 
Mimarisi ile Konut İçin Büyük Talebi 
Çözme, Dünya Mimarlık Mirasının Sosyal, 
Kültürel, Turistik Yeniden Kullanımı, Toprak 
Mimarisinde Ticari Gelişim, Toplumun 
Geleneksel Miras Değerindeki Değişiklikler, 
Dünyada Gelişmiş İnşaat Teknikleri 
(Kerpiç), Toprak Evler İçin Standartlar 
ve Kurallar, Araştırmalarda İlerlemeler 
(Kerpiç) konuları yer aldı.
Kerpiç yapıların geliştirilebilirliği, 
avantajları ve dezavantajlarının 
uluslararası olarak tartışıldığı konferans 
sonunda konuşmacılara plaket takdim 
edildi. 

HKÜ 6. Uluslararası 
Kerpiç Konferansına

Ev Sahipliği Yaptı
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 
Erasmus+ programı kapsamında 28 
öğrencisini Avrupa’nın çeşitli ülkele-

rine gönderiyor. İngiltere, Malta, Fransa, 
İtalya, Almanya ve Polonya başta olmak 
üzere toplamda 10 farklı ülkeye gitmeye 
hak kazanan öğrenciler, Erasmus+ kapsa-
mında Avrupa’nın kapılarını aralıyor.

ULUSLARARASI 
IŞBIRLIĞI GÜÇLENIYOR

Uluslararası temas ve iş birliğini gün geç-
tikçe güçlendiren HKÜ, yeni düşüncelere 
ve evrensel görüşe açık, farklı insanlarla 
ve kültürlerle iç içe mezunlar vermek için 
düzenlediği farklı programlarla öğrencile-
rine sosyal ve kültürel değişim fırsatları 
sunuyor. Bu kapsamda üniversitenin 
vizyon ve misyonlarını geliştirme yolunda 
çalışmalar yapan HKÜ Uluslararası İlişkiler 
Ofisi, Avrupa’ya gitmeye hak kazanan 
öğrenciler için Erasmus yemeği düzenledi. 
Bu yıl farklı olarak öğrencilerle iftarda bir 
araya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz, öğrencilerle fikir alışverişi yapma 
imkanı buldu.

“FARKLI COĞRAFYALAR 
KEŞFEDIP, FARKLI KÜLTÜRLERLE 
BULUŞACAKSINIZ”

Düzenlenen yemekte öğrencileri tek tek 
tebrik eden Rektör Yılmaz: “Sizlere sunu-
lan imkânları en iyi şekilde değerlendirece-
ğinize olan inancım tam. Farklı coğrafyalar 
keşfedip, farklı kültürlerle buluşacaksınız. 
Bu da sizin üniversite öğrencileri olarak 
gelecek hayatınızda çok önemli bir tecrübe 
olacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak 
her zaman öğrenci odaklı çalışmalar 
yaptık. Birçok öğrencimizin farklı alanlarda 
başarılarına şahit olduk. Hepinizle gurur 
duyuyor ve başarılarınızın devamını diliyo-
rum” dedi.
Konuşmasının devamında yurtdışına 
çıkıp eğitim görmenin getirilerini anlatan 
Yılmaz, öğrencilerin bölümleriyle ilgili 
görüşlerini de dinledi.

ERASMUS+ ILE ÖĞRENCILER 
AVRUPA’NIN
KAPILARI ARALANDI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ); 
teorik İngilizce bilgilerini pratiğe dökerek 
İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrencile-
rine, Speaking Club (Konuşma Kulübü) ile 
destek veriyor. 

HKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi (IRO) ve HKÜ 
English Language Teaching (ELT Club) 
işbirliğiyle yapılan “Speaking Club” ile 
günlük hayatta İngilizcesini pratik olarak 
uygulama alanı bulamayan öğrenciler dil-
lerini geliştiriyor. Haftada bir gün öğrenci 
merkezli öğrenme yönteminin uygulandığı 
kulüpte, profesyonel ve günlük yaşamda 
sıkça kullanılan İngilizcenin daha iyi konu-
şulması ve günlük konuşma dilinin daha 
akıcı olması hedefleniyor.

ELT Club önderliğinde buluşan öğrenciler, 
uzman eğitimci eşliğinde her derste yeni 
bir konuyu gündeme alıyor. Kendi fikirle-
rini özgürce beyan ederek aynı zamanda 
eğlenceli ve hoş vakit geçiren öğrenciler 
Speaking Club sayesinde sosyalleşerek 
özgüven kazanıyor.

Speaking Club (Konuşma Kulübü), varolan 
İngilizce bilgilerinin çoğunlukla konuşarak 
pratik yapılmasını sağlayan bir etkinlik 
kulübüdür.  Speaking Club, İngilizce’nin 
özgüvenli, doğru ve akıcı bir şekilde 
konuşulmasına yardımcı olmayı amaçlar. 
Eğitmen eşliğinde İngilizce’yi ve İngilizce 
konuşmayı sevdiren ders dışı bir uygula-
malı eğitimdir.

SPEAKING
CLUB
NEDIR?

TEORIYI PRATIĞE 
DÖNÜŞTÜREN EĞITIM: 

SPEAKING CLUB
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TRT GENEL MÜDÜRÜ IBRAHIM EREN

HKÜLTÜR’E VERDIĞI ÖZEL RÖPORTAJDA GENÇLERE SESLENDI

Üniversitelere, özellikle 
de iletişim fakültelerine 
yönelik olarak sektör 
uzmanlarının katılacağı 
atölyeler planladıklarını 
belirten TRT Genel Müdürü 
İbrahim Eren: ‘’Kurumsal 
tecrübemizi akademik camia 
ile paylaşıyoruz. Geleceğin 
iletişimcilerine TRT markası 
altında ürünlerini sunma 
imkânı oluşturuyoruz. 
Uluslararası eğitim işbirliği 
imkânları geliştirerek, TRT’nin 
yayıncılık tecrübesini dünya ile 
paylaşıyoruz.” diyor.

Geleceğin İletişimcilerine

TRT Tecrübesini
 Taşıyoruz

Üniversitelere, özellikle de 
iletişim fakültelerine yönelik 
olarak sektör uzmanla-
rının katılacağı atölyeler 
planladıklarını belirten TRT 
Genel Müdürü İbrahim Eren: 
‘’Kurumsal tecrübemizi 
akademik camia ile payla-
şıyoruz. Geleceğin iletişim-
cilerine TRT markası altında 
ürünlerini sunma imkânı 
oluşturuyoruz. Uluslararası 
eğitim işbirliği imkânları 
geliştirerek, TRT’nin yayın-
cılık tecrübesini dünya ile 
paylaşıyoruz.” diyor.
 
1968 yılında yayına baş-
layan TRT, İbrahim Eren’in 
2013 yılında TRT Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine 
ve 2017 yıl itibariyle TRT 
Genel Müdürlüğü görevi-
ne gelişiyle yeni ve daha 
dinamik bir çizgiye büründü. 
Son yıllarda kaliteli yayın-
larıyla adında sıkça söz 
ettiren Türkiye Radyo ve 
Televizyonu (TRT)’nin vizyon 
ve projelerini TRT Genel 
Müdürü İbrahim Eren’e ile 
ele aldık.  

Özellikle merak ediyoruz, TRT-Çocuk 
kanalının başarısının arkasında ne gibi 
faktörler yer almakta?
Biz kurum politikası olarak çocuğun yük-
sek yararını her şeyin üstünde görüyoruz.
Çocuklarımız; geleceğimizi kazanmak 
anlamına geldiği için titiz bir çalışma ser-
giliyoruz. Bunun da olumlu sonucu kanalın 
başarısı oluyor. TRT Çocuk’ta içeriklerin 
yüzde 80’i yerli. Yaptığınız işlerde refe-
ransımız tarihi, milli ve manevi köklerimiz. 
Bu düsturun üzerine bir de içeriğin dünya 
standartlarında bir kaliteyi tutturmasını 
sağlarsanız işte sonuç TRT Çocuk ve TRT 
1’deolduğu gibi memnuniyet verici bir 
başarı oluyor.
TRT Çocuk markasını güçlü kılan temel 
faktör ise, hedef kitlesiyle özdeşleşebilme 
kabiliyetidir. TRT Çocuk, hedef kitlesiyle 
birlikte hareket eden, gerek sosyolojik 
dönüşümler gerekse teknolojik gelişme-
lerle birlikte kendini ve kitlesini yeniden 
konumlandırabilen bir kanaldır. Zaten bir 
markayı güçlü kılan da tam da budur: 
hedef kitlenin memnuniyetiyle, ondan 
beslenerek ve onu besleyerek büyümek.
TRT Çocuk’u güçlü kılan bir diğer önem-
li unsur da kamu yayıncılığı yapıyor 
olmanın getirdiği yelpaze genişliği ve 
hedef kitleye ulaşabilme imkânıdır. Kamu 
yayıncılığı yapmanın kattığı artı değer 
kadar getirdiği yükümlülük ve hassasi-
yet de var elbette. Hele de söz konusu 
çocuk ve medya olunca! Bu sorumluluk ve 
hassasiyet ile çok daha özenli çalışmak, 
eş zamanlı birçok konuyu birlikte değer-
lendirmek durumunda kalıyorsunuz ve bu 
da günün sonunda kaliteli ve sorumlu bir 
yayıncı bakış açısı ile işlerin yine özenle 
yürütülmesine vesile oluyor.
TRT Çocuk, içerik üretirken çocuklara ne 
katabileceğini titizlikle hesap ediyor. Yal-
nızca bir televizyon kanalı olarak değil bir 
marka olarak hareket ediyor. Çocukların 
duygusal, bilişsel, fiziksel, davranışsal ve 
kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak 
içerikleri üretiyor ve temin ediyor. Diğer 
taraftan hedef kitlemiz olan çocukların 
Türkiye’ye özgü, yani Türkiyeli bir tasavvu-
ra, bir gelecek perspektifine sahip olma-
larını önemsiyoruz. Çocukların da bu bakış 
açısıyla üretilmiş içerikleri seyretmelerini, 
onlarla beslenmelerini istiyoruz. Yani yerli 
ürünleri kullanmalarını istiyoruz.
Mesela TRT Çocuk, yerli mobil oyun uygu-
laması üreten ilk çocuk kanalı oldu. İki yıl 
içerisinde otuzu aşkın kendi mobil ve web 
oyunlarımızı ücretsiz ve reklamsız olarak 
çocuklarımıza sunuyoruz.
TRT Çocuk Mobil adlı video uygulamamız 
ile de çocuklarımıza kanalımızı kişisel-
leştirebilme imkânı sunduk. Çocuklar en 
sevdikleri programları listeleyip çevrimdışı 
mod ile yani internet bağlantısı olmadan 
bu programlara erişebiliyor. En önemlisi 
Aile modu ile ebeveynler video izleme 
sürelerini belirleyebiliyor, çocuklarının izle-
mesini istediği içerikleri listeleyebiliyor.
Tüm bunlar, TRT Çocuk markasının başa-
rısını sağlayan faktörlerdir diye düşünü-
yorum.

Türkiye’nin dünya markası olma ve de-
ğişime ilham olma sloganı ile yola çıkan 
TRT World’ün yeni dönemde amaç ve 
vizyonu nedir?
TRT WORLD olarak, insanı merkeze koyan 
bir perspektifimiz var. Bunu artık herkes 
biliyor. Haktan ve adaletten yana taraf 
olanlar için referans olacak bir haber 
kanalıyız. Dünyaya bu bakış açısıyla haber 
sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz.
Yakın geçmişte, bunu desteklemek, 
uluslararası platformda konuşulmayanları 
gündeme taşımak ve medyanın sorum-
luluğuna odaklanmak için TRT WORLD 
FORUM’u gerçekleştirdik. Bu Forum, siya-
set ve medyanın Davos’u olma gayesiyle 
başlatıldı. TRT WORLD FORUM bir gelenek 
haline gelecek inşallah. Biz dünyada 
siyasal meselelerin çözüm ve insan odaklı 
bakış açısıyla tartışıldığı, çıkar merkezli 
olmayan ve fikir üreten bir organizasyon 
gerçekleştirdik ve buna benzer organizas-
yonların altında TRT WORLD imzasını daha 
çok göreceksiniz inşallah.
Türkiye’nin dünya sorunlarına çözüm 
fikirleri üretme misyonuna katkıda bulu-
nacak birçok projemiz var. Bu projelerle 
dünya kamuoyuna önemli mesajlar verme 
gayesindeyiz.
 
Özellikle Türkiye’nin kültürel diplomasi-
sinde önemli yer teşkil eden dizi sektö-
ründe, TRT’nin Diriliş Ertuğrul, Payitaht 
Abdulhamid ile yakaladığı başarıyı Alija 
ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi yapımlar-
la da sürdürdüğünü görüyoruz. Bundan 
sonra özellikle yurtdışına yönelik yeni 
yapımlar görecek miyiz?
TRT’nin yurt dışındaki faaliyetleri yurt içi 
kadar önemli. Yaptığımız diziler hamdol-
sun dünyada birçok ülkede seyrediliyor. 
Bunların izleyici bulması bir kültürün bura-
dan oralara taşınması demek. Bu sayede 
milletler arasında bağlar da artıyor.
Şu anda dünyaya ihraç ettiğimiz yapımla-
rımızla vermeye çalıştığımız şey, Türki-
ye’nin kendisini yansıtmak. Bunu ne kadar 
yansıtırsak, o kadar diğer ülkelerde rağbet 
görüyoruz. Bazı yeni projeler seneye ya-
yına hazırlanıyor. Bu sayede önümüzdeki 
3-4 yıl dolu dolu geçecek. Ama zannedil-
mesin ki; perspektifimiz 3-4 yıllıktır. Biz, 
önümüzdeki 10-15 yılı içine alacak şekilde 
bütün içerikleri planlamak, kurum olarak 
milli menfaatlere uygun biçimde bir stra-
teji ortaya koyma amacındayız. İzleyicile-
rimizin çok keyif alacakları içerikler olacak. 
Gelecek yıl için tarihimizin farklı kesitlerini 
işleyecek birçok proje üzerinde çalışıyoruz. 
Yani tarihten ilham alıp, geleceğe yansı-
yan işler yapmaya devam ediyor olacağız.
 
Özellikle genç izleyici kitlesine yönelik 
programlar ve gençlerin yayınlarda daha 
fazla seslerinin duyurulması için TRT’nin 
yeni yılda yeni açılımları olacak mı?
Daha önce yayında olan ve kültür-sa-
nat içeriğiyle dikkat çeken TRT 2 kanalı, 
inşallah bu yıl içerisinde yine ‘TRT 2’ adıyla 
yayına başlayacak.
Teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği 

bir dönemde kültür sanat odaklı yayın 
yapan bu kanalımızın TRT’nin ‘2’ncisi ol-
ması önemliydi, şimdi biz tekrar bu kanalı 
hayata geçiriyoruz.
Kültür-sanat içerikli yayın yapacak olan 
bu kanalımızda festival kuşakları, filmler, 
kültür sanat programları yer alacak.
Ayrıca, burada gençlere yönelik çok güzel 
içerikler üretmeyi hedefliyoruz. Ana 
mecrasında olmayan ancak gençlerin ilgi 
duyduğu birçok içeriği bu kanalda yayınla-
mayı düşünüyoruz.
Gençlik kanalı, televizyon kanalı olarak 
tartışmalı bir konu. Çünkü bu konuda ku-
rulan televizyon kanalları, daha önce ifade 
ettiğim gibi gençler artık pek de televiz-
yon seyretmedikleri için, bugüne kadar 
başarılı olmamış. Ama yine hep belirttiğim 
gibi ‘içerik’ en önemli nokta. Eminim ki, 
TRT 2 kendi kitlesini yeniden yakalayacak 
ve tekrardan önemli bir marka olmaya 
devam edecek.
 
TRT Akademi projesi ile Türkiye’deki tüm 
üniversitelerde TRT uzmanları ve akade-
mi dünyası bir araya geliyor. Bu projede-
ki amacınız ve hedefleriniz nelerdir?
TRT’nin geçmişten beri süregelen bir okul 
misyonu var. Usta-çırak ilişkisi şeklinde 
devam eden ve bugüne kadar sektörü 
insan kaynağı olarak besleyen TRT’nin bu 
geleneğini akademik bir formatta gün-
celleyerek geliştirme çabasının bir ürünü 
TRT Akademi. Medya sektörü ile akademi 
arasındaki etkileşimi artırmak için bir köp-
rü işlevi görüyor. Kurduğumuz bu iletişim 
yoluyla sektörün ve akademinin kamu 
yayıncısı olarak TRT’den beklentilerini de 
ölçerek kurumsal kapasitemizi geliştiriyo-
ruz.
TRT Akademi ile; Medya ve yayıncılık 
alanında akademi dünyasının istifade 
edebileceği özgün çalışmalar yayınlıyoruz. 
Kurumsal tecrübemizi akademik camia ile 
paylaşıyoruz. Geleceğin iletişimcilerine TRT 
markası altında ürünlerini sunma imkânı 
oluşturuyoruz.
Uluslararası eğitim işbirliği imkânları geliş-
tirerek, TRT’nin yayıncılık tecrübesini dün-
ya ile paylaşıyoruz. Üniversitelere, özellikle 
iletişim fakültelerine yönelik, TRT’nin ve 
sektör uzmanlarının katılacağı atölye 
çalışmaları planlıyoruz. Böylece medya ve 
yayıncılık alanında nitelikli insan kaynağı 
yetişmesine katkıda bulunuyoruz.
TRT Akademi bünyesinde gerçekleştirdi-
ğimiz bir diğer çalışma Medya Akademi 
Programı. Yayıncılığın felsefî arka planını 
tartıştığımız bu programa geçen yıl 70 
ülkeden 162 medya çalışanı katıldı. Bu yıl 
daha zengin bir içerikle dünya kamuoyu-
nun dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. Hak-
kaniyete dayalı yayıncılık için uluslararası 
bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Sayın Eren, TRT’nin yeni dönem vizyo-
nunun temel öğeleri nelerdir? Kamu 
yayıncılığında bugüne kadar görmedi-
ğimiz ne gibi yeni projeler ve farklılıklar 
öngörülüyor?
TRT Genel Müdürü olarak yaşadığım en 
büyük duygu, sorumluluk duygusu. Sizin 
de belirttiğiniz gibi biz kamu yayıncısıyız. 
Bundan dolayı yaptığımız işlerde çok 
hassas davranıyoruz. Bize düşen her ne 
şartta olursa olsun doğruyu yapmak.
TRT yapacağı yayınlarla özel sektöre de 
öncü olacaktır. Bu şekilde de Kurumumuz 
hem hak ettiği konuma gelir, hem de 
biz hissettiğimiz sorumluluğun karşılı-
ğını verebiliriz. Yaptığımız bir işin ekran 
karşısında yer alan herkesin ruh dünyasını 
etkilediğinin bilinciyle çalışıyoruz. Kurum 
olarak milli menfaatlere uygun biçimde 
bir strateji ortaya koyma amacındayız. 
İzleyicilerimizin keyif alacakları içerikler 
aynı zamanda da dünyaya da hitap eden 
projeler için hızla ve titizlikle çalışıyoruz.
TRT kendi içinde geri dönüşü olmaz bir şe-
kilde büyük dönüşümü başlattı. Biz, kamu 
yayıncılığı misyonuyla özgün formatlara 
en çok yer açan kanal olma vizyonunu 
hâkim kıldık.

Dünyadaki kamu yayıncılığı ile kıyaslan-
dığında TRT kendisini bu alanda nerede 
görüyor?
Dünyadaki kamu yayıncılarının geçirdiği 
evreleri biz de geçiriyoruz. Her kurumun 
zaman içinde çağa ayak uydurması ve 
yenilenmesi gerekir. Biz bu devrimi ortaya 
koyduğumuz yeni yaklaşımlarla, TRT Genel 

Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğüm 
dönemden itibaren yapmaya başladık.
Bu değişim ve yenilenmenin etkisini TRT 
yayınlarında görürsünüz. TRT 1 özellikle 
dizi ve film sektöründe bizim için önemli 
olan toplum hafızasında iz bırakacak 
yapımları ile lider konuma gelmiştir. Bu 
içeriği dünyaya ihraç ediyoruz. 40’ın üze-
rinde ülkeye program lisanslıyoruz.
Dünyaya program lisanslama konusunda 
en önemli marka kamu yayıncılarından 
biri BBC’dir. Bu sebeple yayıncılık dün-
yasında “BBC yapımı” gibi bir kavram 
oluşmuş durumda. İşte biz de bu sahada 
artık iddialıyız. “TRT yapımı” kavramını, bu 
tanınırlığı hak ettiğimizi düşünüyorum. 
Bunun için de anlatım dili, üslubu, içeriği 
bize özgü yapımlar gerçekleştiriyoruz ve 
projeler geliştiriyoruz.
Gelecek perspektifimiz; “TRT Yapımı” 
dendiğinde, uluslararası alanda herkesin 
kalite olarak ulaşmaya çalıştığı bir seviye 
ve böyle bir marka haline gelmektir.
Diğer bir nokta habercilik alanında. 
Dünyadaki güçlü kamu yayıncılarının çoğu 
bir propaganda aracı olma geleneğinden 
geliyor. Habercilikteki hâkim dili kullanıyor-
lar. Biz TRT World’ü kurarak buna karşı bir 
itiraz geliştirdik. Görülmeyeni göstermek-
ten yana bir tavrımız var. Habercilik dilimiz 
sesi duyulmayanların sesini yükseltmekte. 
Böyle olmaya da devam edeceğiz.
Milli ve manevi değerlerimiz bizim daha 
farklı bir tutum sergilememize engeldir. 
Bizim ülkemizde ve dünyada sergilediği-
miz habercilik üslubumuz insanı merkezi-
ne alır, vicdanı ön planda tutar.
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GEZI EKIBI HEM EĞLENDI HEM 
ÖĞRENDI

Kulüp üyelerine fotoğraf ve fotoğrafçılık 
hakkında teknik bilgi vermek, aynı 
zamanda yeni yerler keşfederek bakış 
açısını geliştirmek amacıyla hareket 
eden HKÜ Fotoğrafçılık Kulübü, 
Kapadokya-Erciyes güzergâhlı teknik 
fotoğraf ve eğlence gezisi düzenledi.

HKÜ Fotoğrafçılık Kulübü üyelerinin 
katılımıyla düzenlenen gezi ilk olarak 
Kapadokya’da başladı. Otuz kişilik 
ekibin yer aldığı gezide kulüp üyeleri, 
ileri seviye fotoğrafçılık eğitimi aldı. 
Teknik fotoğraf ve eğlence gezisi olarak 

düzenlenen ve dört gün süren etkinliğin 
son durağı ise Erciyes oldu. Etkinliğin 
ilk gününde Kapadokya aşıklar 
vadisinden eşsiz gün doğumunu ve 
balonların uçmasını seyreden kulüp 
üyeleri bol bol fotoğraf çekme fırsatı 
buldu. Kapadokya’da Avanos ve Ihlara 
Vadisini ziyaret eden kulüp üyeleri, 
ATV turu eşliğinde peri bacalarını 
ve vadileri de gezdi. Yöreye ait 
kültürel aktiviteleri de ihmal 
etmeyen kulüp, çanak çömlek yapımını 
yerinde gördü ve yine yöreye ait özel 
üretim şerbetlerinin yapıldığı fabrikayı 
gezdi. Akşam yemeğini canlı müzik 
ve halk oyunları eşliğinde yiyen gezi 
ekibi, etkinliğin dördüncü gününü ise 

Erciyes’te 
geçirdi. Erciyes 
gezisinde ise kayak, 
dağ motoru ve snowboard yapan 
gezi ekibi hem eğlendi hem öğrendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKU) Fotoğrafçılık Kulübü, geleneksel olarak düzenlediği teknik 
fotoğraf gezilerine bir yenisini daha ekledi. 

HKÜ’den Kapadokya’ya 
Fotoğraf Yolculuğu
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