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Sn. Cumhurbaşkanımızdan
2014-2015 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Kutlama Mesajı
2014-2015 Akademik Yılının, üniversitelerimiz, ülkemiz, aziz milletimiz, gurur ve güven kaynağımız sevgili
gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma sürecinde bizlere rehberlik edecek en
önemli faktörlerden biri de üniversitelerimizdir.
Bilgiyi değere dönüştüren ilim ve irfan ocağı üniversitelerimizin, bunun şuuruyla, yeni Türkiye vizyonu istikametinde
ülkemize hizmetlerini sürdüreceklerine inanıyorum.
Yeni eğitim-öğretim yılında başta öğrencilerimiz ve akademik personel olmak üzere üniversitenizin tüm
mensuplarına başarılar diliyor, sizleri ve değerli konukları en kalbi duygularımla selâmlıyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Sn. Başbakanımızdan Mesaj
2014-2015 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Kutlama Mesajı

Ülkemize ve bilime hizmet eden Harran Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yıl açılış törenine yoğun programım
sebebiyle aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Nazik davetinize içtenlikle teşekkür ederim. Yeni bilgi ve teknoloji
üretimleri ülkeleri geleceğin dünyasına taşıyarak sahip olduğu güç ve potansiyeli gün geçtikçe daha da arttırmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, bilgi bir milletin geçmişini tanıması, bugününü değerli kılması ve müreffeh bir gelecek inşa etmesi
için en önemli hazinedir. Bu nedenle dünyaya yön veren ülkeler arasına girmemiz ancak bilgiyi ve yeni teknolojileri hem
kullanan hem de üreten bir konuma gelebilmemizle mümkündür. Üniversitelerimiz ülkemizin gelişmesine büyük katkılar
sağlamakta çağdaş uygarlık düzeyine erişme çabamızda, yurdumuzun hemen her köşesine bilim ve bilgi ışığını
yaymaktadır.
Harran Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz, bütün akademik camia ve üniversite mensuplarımız için
hayırlı olması dileklerimi iletiyorum. Özellikle üniversiteye bu yıl başlayacakları tebrik ediyor, her bir üniversite
mensubuna eğitim yılının başarı ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Sn. Meclis Başkanımızdan Mesaj
Üniversitenizin 2014-2015 Akademik Yılı açılış törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim.
2014-2015 akademik yılı açılış töreninin başarılı geçmesini diliyor, şahsınızda tüm öğretim üyeleri, öğrenci ve
katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Sn. YÖK Başkanımızdan Mesaj
Üniversitenizin 2014-2015 Akademik Yılı açılış törenine davetiniz için teşekkür ederim.
Günümüzde yükseköğretim, sadece mesleki formasyon kazandırmak değil, aynı zamanda evrensel insanlık
birikiminden beslenen ve bu birikimin zenginleşmesine katkı sunan eğitimli bireyler yetiştirme hususunda merkezi bir
role sahiptir.
Ülkemizin eğitimli insan kaynağına sahip olması, uluslararası rekabette, demokratik bir kurumsal ve sosyal
düzenin gelişmesinde ve beşeri refahın artırılmasında tayin edici konumdadır.
Yükseköğretim kurumlarımız, gençlerimize çağın gerektirdiği akademik donanımları kazandırmak, onlara
entelektüel rehberlik yapmak, onları geleceğe hazırlamak ve kendi yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine imkan
sağlamak üzere eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini her geçen gün daha ileri noktalara
taşımaktadır.
Bu düşüncelerle, 2014-2015 Akademik Yılının değerli akademisyenlerimiz ve sevgili gençlerimiz başta olmak
üzere ülkemiz yükseköğretimi için başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı

Tarihin ve Medeniyetin Baþladýðý Yerden Yükselen
Bilim ve Kültür Üniversitesi
Eğitim, araştırma ve hizmet alanında yurtiçinde ve yurtdışında tanınan, çağdaş, katılımcı, öncü ve tercih
edilen bir üniversite olma vizyonuna sahip olan Harran Üniversitesinden hepinize selamlar.
Zengin tarihi kültürü ve medeniyetler gelişiminin yer aldığı Şanlıurfa'da kurulan ve tarihin önemli bir
bilim merkezi olan Harran Kenti'nden ismini alan Harran Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. 23. Yılına
ulaşmanın haklı gururunu yaşayan Harran Üniversitesi, öğrenciye değer ve sorumluluk veren, özgürlüğü
destekleyen, öğretme ve öğrenme coşkusunun yaşandığı, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün egemen
olduğu bir üniversitedir. Üniversitemiz, 10 fakülte, 5 yüksekokul, 1 konservatuar, 11 meslek yüksekokulu, 3
enstitü, 15 araştırma ve uygulama merkeziyle 22.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunmanın yanı sıra,
aynı zamanda bölgenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında da önemli bir rol üstlenmiştir.
Üniversitemiz, üstlenmiş olduğu rolün gereği olarak, kültürel, sosyal, sanatsal ve bilimsel alanlarda kurum ve

kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler ve faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle bölgenin gelişimine katkı
sunma gayreti içerisindedir.
İçerisinde bulunduğumuz küresel 21. Yüzyıl dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın ön plana çıktığı ve
dünya ülkelerinin birbirlerine eklemlendiği iletişim çağında yükseköğretimin sahip olduğu önem
üniversitelerde yeni bir dönüşümü başlatmıştır. Bu süreçte Harran Üniversitesi bir yandan, yükseköğrenimin
küreselleşmesi ilkesini temel değer olarak benimserken, diğer yandan, topluma hizmet ve liderlik ilkelerini
temel değerleri arasına dahil etmiştir. Bu bağlamda, küresel sürecin baş döndürücü hızla yükseköğrenime
kattığı yeni değerler lisansüstü eğitim-öğretim sürecinin önemini tüm dünyada bir kez daha vurgulamıştır.
Harran Üniversitesi bu yolda lisansüstü eğitim-öğretime her geçen gün yeni program dalları ile yenilikler
eklemekte bilgi ve iletişim çağının gereklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir.
Ayrıca, ilimizin tarım, turizm ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından taşıdığı büyük potansiyeli en iyi
şekilde değerlendirebilmesi için elinden gelen çabayı göstermekteki kararlığı ile her geçen gün yeni projelere
imza atmaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde tarım ağırlıklı teknokentimiz kurulmuş ve
faaliyetlerine başlamıştır. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirmeye yönelik projeye Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonundan Destek alındı ve Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Sürekli Eğitim Merkezi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) ve GAP
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV) kuruldu. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı tüm
Rektörlerin katılımıyla Üniversitemizde düzenlendi. Harran Üniversitesi I. Sanat Günleri Kapsamında
yurtiçinden ve yurtdışından 70 ünlü ressamın katılımıyla çalıştay düzenlendi.
Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için attığımız her adımda aydınlık yüzlerinizdeki güven ve umut dolu
bakışlarla yanımızda olmanız temennisiyle, Üniversitemizin kapılarını sizlere sonuna kadar açıyoruz.
Çalışma arkadaşlarım ve kendi adıma selam ve sevgilerimle…

Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU
Rektör

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YILI AÇILIŞI
Üniversitemiz 2014-2015 Akademik
Yılı açılış töreni yapıldı.
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Düzenlenen törenlerin ilki, üniversite akademisyen
ve öğrencilerinin Osmanbey Yerleşkesindeki Atatürk Anıtı
önünde Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve
Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'nun anıta çelenk
koyması ile başladı.
İkinci tören ise Fen- Edebiyat Fakültesi konferans
salonunda gerçekleşti. Burada yapılan törene, Vali
İzzettin Küçük, Büyükşehir Başkan Yardımcısı Mahmut
Kırıkçı, Rektör Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Haliliye
Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, İl
Defterdarı Ali Osman Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürü
Metin İlci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Âdemoğlu,
Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Akademisyenler
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Mavi Salonda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunması ile başlayan törende, öğrenciler adına törenin
ilk konuşmasını yapan üniversitemiz öğrencilerinden
Hatice Alan; “Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık
Fakültelerinin açılması üniversitemizin dinamik yapısına

www.harran.edu.tr

güç kazandıracaktır. Üniversite-sanayi işbirliği artmalıdır.
Üniversitemizin kapasitesi artmakta, ancak özellikle
Osmanbey Yerleşkesinde yurt büyük bir sorun haline
gelmektedir. Özellikle buraya yeni yurt binaları
yapılmalıdır. Eyyubiye Yerleşkesi ile
Osmanbey arası ulaşım hatları
açılmalı. Son olarak Şanlıurfa
Osmanbey Kampüsü arasında raylı
sisteme geçilmelidir” dedi.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu yaptığı konuşmada “Tarihin ve
medeniyetin doğduğu yerden
bilimsel ve kültürel alanda yükselen
değer Harran Üniversitesi'nin 20142015 Akademik Yılı Açılış Törenine
hoş geldiniz.
Bu yılki törenimizde farklı
duygular içerisindeyim ve benim için
çok daha anlamlı olduğunu
belirtmeden geçemeyeceğim.
Rektörlük görevimin 8. ve son yılında
akademik yıl açılış törenine son kez
Rektör olarak katıldığım için
hüzünlüyüm ama Şanlıurfalı bir
akademisyen olarak da
üniversitemize ve ilimize hizmet
etmenin gurur ve mutluluğunu bir arada yaşamaktayım.
Bu anlamlı günde törenimizi onurlandıran tüm
konuklarımıza teşekkür ederim. Üniversitemizi tercih
ederek aramıza yeni katılan 5.500 öğrencimize de hoş

geldiniz derken, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının tüm
öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için verimli ve
başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Harran Üniversitesi Haber Bülteni
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ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ İLE ŞANLIURFA’DA
SAĞLIK SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr Ercan Yeni'nin de aralarında bulunduğu heyet, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüştüler
Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, üniversite
hastanesine ek ödenek
verileceğini, Şanlıurfa'da
yapılması planlanan 1700
yataklı şehir hastanesinin
ihale aşamasında olduğunu
ve temelini 2015 yılının
b a ş ı n d a a t m a y ı
planladıklarının müjdesini
verdi.
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Şanlıurfa Milletvekilleri
Kasım Gülpınar, Abdülkerim
Gök, Halil Özcan, Harran
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, HRÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Yeni ile birlikte Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu makamında ziyaret
ettiler. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm. Dr.
Zafer Çukurova, Sağlık Bakanlığı İletişim Daire Başkanı
Osman Güzelgöz'ün de katıldığı toplantıda, Şanlıurfa'ya
yapılması planlanan sağlık yatırımları konuşuldu.
Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'daki sağlık yatırımları

12

Harran Üniversitesi Haber Bülteni

hakkında Sağlık Bakanı'na
brifing verirken,
Şanlıurfa'da yapılması
planlanan 1700 yataklı
şehir hastanesi, Osmanbey
Kampüsü'nde yapımı
devam eden Harran
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi ve diğer sağlık
yatırımlar ile ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu.
Bakan Müezzinoğlu,
şehir hastanesinin ihale
aşamasında olduğunu ve
2015 yılının başında
temelini atmak için çalışma
yaptıklarını belirterek, Urfa'da devam eden sağlık
yatırımlarının tamamlanabilmesi için de elinden geleni
yapacağını kaydetti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu'nun üniversite hastanesinin bitirilmesi
noktasında yoğun çaba ve gayretleri sonucu, üniversite
hastanesine her türlü desteği vereceğini ifade eden
Bakan Müezzinoğlu'na ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarına
üniversite hastanesi ile alakalı hazırlanan dosyalar teslim
edildi.

www.harran.edu.tr

HARRAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ
ARKEOLOJİ OKULU BELGE TÖRENİ
Üniversitemiz
Osmanbey Yerleşkesi
Mühendislik Fakültesi
Büyük Amfide yapılan
törene Vali Yardımcısı
Aylin Kırcı Duman,
Ş a n l ı u r f a A K Pa r t i
Milletvekili Zeynep
Karahan Uslu, Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet
Ekinci üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu, Rektör
Yardımcıları, Dekanlar,
Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Karataş,
Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal'ın yanı
sıra akademisyenler öğrenci velileri öğrenciler ve çok
sayıda basın mensubu katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla
başlayan etkinlik, yapılan faaliyetlerle ilgili sunumla
devam etti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu yaptığı konuşmada “Bizim zamanımızda böyle bir
imkânımız yoktu. Biz üniversiteyi gittiğimizde gördük, siz
bu yaşlarda öğreniyorsunuz ve burada konuşan öğrenci
kızımız üniversitede daha çok kalmak istediğini söyledi
ben ona söz veriyorum o liseyi bitirsin ben seni burada

tutmak için her türlü imkânı
sağlayacağım, bizim yerimize de
hoca olacaksınız inşallah.
Harran Üniversitesi deyince
sadece Çocuk Üniversitesiyle değil
sadece eğitimiyle değil birçok
şeylerle ilgilenmeye çalışıyoruz ve
bunu da başardık. 2007 yılından bu
güne kadar daha önce olmayan
birçok şey burada” dedi.
Yrd. Doç Dr. Hülya Karataş
yaptığı açıklamada “kentteki kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği
yaparak daha fazla çocuğa ulaşmak
istediklerini söyledi”.
Özellikle bölge illerindeki zeki ancak ekonomik
durumu iyi olmayan çocukların programlara alındığını
belirten Karataş, şu ana kadar yenilenebilir enerji,
ingilizce ve arkeoloji branşlarına yönelik programlar
gerçekleştirdiklerini aktardı.
Üniversiteye bölgeden yoğun talep olduğunu
vurgulayan Karataş, 250 çocuğun eğitim
programlarından faydalandığını ifade etti.
Tören katılımcı öğrencilere ve eğitmenlere Katılım
Belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son
buldu.

Harran Üniversitesi Haber Bülteni
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SULAMA PROJESİNE YOĞUN İLGİ
Japon İnsanlık ve Doğa İçin Araştırma Enstitüsü (RIHN) ile Harran,
Adıyaman ve Çukurova Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen bir proje ile
toprağın gereksinime duyduğu su oranı ölçülüp alınan verilere
dayalı, gece sulaması uygulaması yapılmakta.
Şanlıurfa'da pilot pamuk tarlalarında uygulanan "Gece
Sulaması" projesi sayesinde pamuk üretiminde yüzde 30 artış ve
kullanılan suda yüzde 25 tasarruf edilmektedir.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu ve
beraberindeki akademisyenler, projenin uygulandığı pilot
tarlalarda incelemelerde bulundu.
Rektör Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin
sudan tasarruf sağladığını buna bağlı olarak erozyonu
önlediğini ifade ederek, projenin etkilerinin daha net
görülebilmesi için taşlık ve toprağı verimsiz tarlaların seçildiğini
aktardı.
Proje sayesinde az sulanan araziden daha fazla verim
elde edildiğini vurgulayan Mutlu, "Bir karıştan fazla toprak
olmayan yerde gece sulamasıyla 5 bin dekarlık bir alanda
çiftçilerimiz daha az su kullanarak daha fazla ürün aldılar.
Örneğin bu arazide 300 kilo alınan yerde 635 kilo ürün
almışlar. Hem suyun az kullanımı hem de verim adına önemli
proje, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Aydemir de projenin
bir ilk olmasına rağmen oldukça başarılı tamamlandığını
söyledi.
Projenin en iyi tarafının çiftçiyle beraber çalışmak
olduğunu anlatan Aydemir, amaçlarının çiftçilerin refah
seviyesini, ürünlerin ise verimliliğini artırmak olduğunu
kaydetti.
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FELÇ GEÇİREN HASTALARA MÜDAHALE
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, hizmet açılımlarını
genişleterek, felç geçiren hastaların beyin damar tıkanıklığına erken
dönemde müdahaleye başladı.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Özcan Kocatürk, Başkent Üniversitesi Girişimsel
Nöroloji kliniğinde bu alandaki eğitimini başarıyla
tamamladı ve kendi kliniğinde bu uygulamaları
Şanlıurfa'mızdaki hastaların tedavisi için kullanacak.

Felç olayı; yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı olan
kişilerde ani başlayan ağızda kayma, konuşamama,
vücudun bir yarısında tutmama şeklinde kendini
göstermektedir. Bu semptomların erken tanınıp ilk 3
saatte hastaneye başvurmaları halinde bu tedaviden
faydalanılabilmektedir.
İnme geçiren hastalarda
erken dönemde uygulanan tıkalı
damar açma işlemi hastalarda
hastalık kalıntısı bırakmadan hızlı
düzelme imkânı sağlamaktadır.
Bu dönemde işlem
yapılmadığı zaman hastalarda
ağır kalıntı bırakan klinik tablolar
ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı
olarak da iyileşme süreci uzun
zaman almaktadır. Hastaları uzun
dönem rahatsız etmektedir.
Hastaneye geç gelen hastalarda
bu tedavi fırsatı kaçırılmaktadır.
Nöroloji Kliniğimizde başvuran
inme geçiren hastalara en erken
müdahale imkanı sunulacaktır.

Harran Üniversitesi Haber Bülteni
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SU YÖNETİMİ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI BAŞLADI
3-4 Kasım 2014 Tarihinde Şanlıurfa Ziraat Odası Konferans Salonunda
başlayan çalıştay oldukça verimli oldu
Japon İnsanlık ve Doğa İçin
Araştırma Enstitüsü (RIHN) ile Harran,
Adıyaman ve Çukurova Üniversitesi
ortaklığıyla yürütülen SU YÖNETİMİ
PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI'nda Çalıştay
Başkanı Prof. Dr. M. Ali Çullu, Japonya
Kobe
Üniversitesinden Takanori
Nagano, Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Aydemir,
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu birer konuşma
yaptılar.
İki gün sürecek olan toplantıda
Japonya Kobe Üniversitesi, Japonya RIHN
INSTITUTE, Japonya Graduate School of
Fisheries
Science and Environmental
Studies, Adıyaman Üniversitesi, Şuski
Genel Müdürlüğü, TMMOB, DSİ
15.BÖL.MD, GAPTEYAM, Su Dernekleri,
Meta Research, Doğa Koruma Merkezi,
Önder Çiftçi Derneği, Koruklu, Yalınlı, Tahıl alan,
Haktanır, Cullap, Kurtuluş sulama birlikleri, Atatürk
Barajı Sulama Birliği, GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi, Halk Sağlığı Md., Gıda Tarım ve Hayvancılık il
Md. Adıyaman DSİ, Ziraat Odasından temsilciler
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katıldılar.
Su ve suyun kullanımı, önemi,
bölgede tuzlulaşma, sulama birliklerin
konuşulduğu açılış konuşmalarında çalıştay
komitesi tarafından yapılan ortak
açıklamada: Su sadece tarımda değil evde,
sanayide, günlük yaşamımızın her
aşamasında vazgeçilmez bir kaynaktır.
Eksikliğinde gıda üretimi azalmakta, hijyen
kaybolmakta, hastalıklar artmakta,
ekonomi bozulmakta ve insan psikolojisi
bile değişmektedir. Son yıllarda artan
nüfusa bağlı olarak doğanın tahrip
edilmesi ve sanayideki artış, küresel
ısınmayı beraberinde getirmiş ve iklim
dengelerinde kaymalar meydana gelmeye
başlamıştır. İklimsel değişimler ve
dönemsel kuraklıkların meydana geldiği
yıllarda, tarımsal üretim etkilenmekte,
ekonomi ve sosyal denge bozulmaktadır.
Yapılan çalışmalar insanlığın yakın bir gelecekte su
azalması nedeniyle birçok sorunla karşılaşacağını
göstermektedir. Bu nedenle günümüzde suyun etkin
kullanımı, yönetimi konusunda yapılacak farkındalık
çalışmaları ve yönetmelikler önem arz etmektedir.
Su, toplumun her bir ferdini ilgilendirdiği için,
toplumun her kesiminin de alacağı sorumluluk önemlidir.
İşte suyun etkin kullanımı, ileriye yönelik daha az
sorunlarla karşılaşmak, gelecekte insanlık için daha
sağlıklı ve yeterli su sağlamak için günümüzde yapılan
çalışmaların önemi çok büyüktür. Bu amaçla Japonya
İnsanlık ve Doğa İçin Araştırma Enstitüsü (RIHN)
tarafından desteklenen ve 5 ülkede devam eden Harran,
Çukurova ve Adıyaman Üniversiteleri tarafından
yürütülen bu çalıştay ile su kullanımına yönelik

çözümlerin üretilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında yüzlerce toprak ve su analizleri
yapılmış, Şanlıurfa, Adıyaman ve Adana'da sulama
birlikleri ve çiftçilerle anketler gerçekleştirilerek toprak, su
ve arazi kullanımına ait veriler elde edilmiştir. Sulama
birlikleri ve su ile ilgili her sektörle görüşmelere devam
edilmektedir.
Çalıştay da tüm katılımcıların görüş ve önerileri
sunması için ayrı oturumlar da yapıldı. Törende söz alan
çiftçiler ve sulama birlikleri yetkilileri bu projeden dolayı
Harran Üniversitesi'ne teşekkür ederek, eskiden bir
dönüm alandan 400-450 kg pamuk alırken, bu yıl
yapılan bu çalışmalarla 660-780 kg pamuk aldıklarını ve
50 dönüme bir günde 540 ton su tasarrufu yaptıklarını
ifade ettiler.

Harran Üniversitesi Haber Bülteni
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ÜNİVERSİTEMİZ’DE 10 KASIM ANILDI
Üniversitemizde gerçekleştirilen anma programına,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz'ın Yenişehir
Yerleşkesinde Atatürk Anıtına çelenk bırakmaları, Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Buradaki
programa, rektör yardımcılarının yanı sıra öğretim elemanları
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, Üniversitenin
Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonunda gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle devam etti.
Gerçekleştirilen programa, Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Halil Mutlu, rektör yardımcıları, fakülte dekanları,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan programda FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim İslam
tarafından “Çağının Lideri Atatürk” konulu
sunum yapıldı.
Program, Yrd. Doç. Dr. Afgan Zeki Saleh
piyano konseri ve Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı öğrencilerinin sunduğu
“Atatürk'ün Sevdiği Türküler” konseriyle
devam ederken, düzenlenen
programı
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr İbrahim Halil
Mutlu tarafından açılışı yapılan” Atatürk
konulu fotoğraf sergisi” ile sona erdi.

CAMİ VE GENÇLİK BULUŞMASI
Üniversitemiz ve İl Müftülüğü işbirliği ile
düzenlenen “CAMİ ve GENÇLİK BULUŞMASI”
Osmanbey Kampüs Camii'nde gerçekleştirildi.
15 Ekim 2014 Çarşamba günü Şanlıurfa İl
Müftülüğü tarafından organize edilen camiler haftası
programında, Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan bir
sohbet toplantısı düzenledi.
Öğle namazından sonra başlayan sohbet
toplantısına, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan
Açık, müftülük yetkilileri, İlahiyat Fakültesi dekanı,
öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen
etkinlikler çerçevesinde ''Cami ve Gençlik'' konulu
afişler, üniversitenin değişik yerlerinde asılarak
gençlerin camiye gelmeleri teşvik edildi.
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Müdürlüğünü üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. O.Ozan Bilen'in
yaptığı konservatuvarda Yrd. Doç. Efgan Zeki Saleh ve Yrd. Doç. Dr. Ozan Baldan
görev yapmaktalar

ÜNİVERSİTEMİZ DEVLET KONSERVATUVARI

BU YIL ÖĞRENCİSİNE KAVUŞTU
İlk aşamada Ud, Kanun ve Bağlama çalgılarında
özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Konservatuvar
“Geleneksel Çalgılar Programı” sınavına ilk
yıl olmasına rağmen on dokuz öğrenci
müracaatta bulundu.

Konu ile alakalı bir açıklamada bulunan Konservatuvar
Müdürü Doç. Dr. Ozan Bilen ”Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu'nun girişimleri ve yoğun gayretleri ile müziğin beşiği
sayılan Şanlıurfa'da konservatuvarın kurulması mutluluk veren bir
gelişmedir.
1996 yılından bu yana Şanlıurfa ve yöre müzik yaşantısının
niteliğinin artmasında önemli yer tutan Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalımızın varlığı sayesinde “Geleneksel Çalgılar
Programı'na can suyu verme olanağına kavuştuk. Gerekli altyapı
ve öğretim elemanı ihtiyacı karşılandıkça çalgılar çeşitlenecek ve
yanı sıra “Bestecilik”, “Şeflik”, “Piyano”, “Yaylı Çalgılar”, “Ses
Sanatçılığı”, “Müzikoloji” gibi alanlarda yeni programlar
açılacaktır. Bize üniversite dışından destek veren Belediyelerimiz,
Kültür Bakanlığı Koromuz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze de ayrıca
teşekkür ediyorum” dedi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu
açıklamalarında “müzik denilince akla Şanlıurfa, Şanlıurfa
denilince müzik” denilince Müzik öğretmenliği ve konservatuvarın
olmaması olmazdı. Bu bağlamda 2011 yılında gerekli izinleri
alarak konservatuvarı kurduk gerekli alt yapılarını hazırlayarak bu
yıl öğrenci alımına başladık. Sanatçılarımız artık okullu olacak. Bu
Şanlıurfa için bir güzellik ve beraberinde önem arz eder.
konservatuvarımız başta Şanlıurfa'mıza, bölgemize ülkemize hayırlı
olsun” dedi.
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HARRAN ÖREN YERİ’NDE ÜNİVERSİTEMİZ
TARAFINDAN 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Harran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALBAYRAK'ın Kazı Başkan
sahipliğinde Harran Ören yeri'nde, Harran Üniversitesi Yardımcısı, Arş. Gör. Süheyla İrem Mutlu'nun açma
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
sorumlusu, Metin ÇETİNER'in Bakanlık Temsilcisi olarak
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL ve kazı ekibiyle 14 Ağustos
görev aldığı anılan kazı çalışmaları iki öğretim üyesi, 3
2014 tarihinde kazı çalışmalarına başlanıldı.
arkeolog, bir sanat tarihçi, 1 restoratör, 22 işçi ve arkeoloji
öğrencileriyle devam etmektedir. 2 ay sürmesi planlanan
kazı çalışmalarının kaynağı Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından karşılanmaktadır. Harran Üniversitesi, Harran
Kaymakamlığı ve Harran Belediye Başkanlığı da bu
çalışmalara destek sağlamaktadır.
Temizlik ve karelaj çalışmaları sonrasında kazı
çalışmaları Harran Ulu Cami'nin doğu duvarı paralelinde
başlanılmış olup, jeofizik çalışmasının tamamlanmasının
ardından Höyük'te de sürdürülecektir. Ulu Cami'nin
doğusunda yapılan kazı çalışmalarında geçen yıl kısmen
kazılan A ve B yapılarının meydana çıkarılması
amaçlanmaktadır. Bu çalışma neticesinde işlevleri
belirlenecek olan bu yapıların Ulu Camii ile ilişkisi de
saptanacaktır. Ulu Cami'nin güney duvarı boyunca
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yapılacak kazı çalışmalarında meydana
çıkarılacak duvar ve mimari parçalar ile
Cami'nin restarasyonuna katkı da
sağlanacaktır.
HARRAN'IN ÖNEMİ
Harran'ın önemi anıtsal yapıları ve bilim
adamlarıyla öne çıkmaktadır. Bunlar
aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır:
a) Ay Tanrısı Sin Tapınağı.
Harran'da Sin Tapınağının olması tarih
çağları boyunca bu kentin kutsal olarak
görülmesini sağlamıştır. Krallıklar arasında
yapılan savaşlarda Harran'ın Ay Tanrısı Sin
şahit tutulmuştur. Bölgeye gelen krallar,
imparatorlar mutlaka bu tapınağı ziyaret
etmiştir.
Yeni Babil Kralı Nabonid'in annesinin
rahibesi olduğu bu tapınak anılan kral
tarafından onartılmıştır. Bu kralın diktiği
kabartmalı ve yazılı stel Şanlıurfa Müzesi
teşhirindedir.
b) Harran Okulları (Ulu Camii'nin
yakınında olduğu tahmin ediliyor):
Hellenistik mirasın matematik ve
astronomi konuları dini inançları gereği
Harranlı Paganlar tarafından bilinmekteydi.
M.S. 529 I. Justinianus'un pagan
görüşleri savunduğu gerekçesiyle Atina
Okulunu'nu kapatmış, bu okulun alimlerinden
Simplicius Harran'a gelmiş ve Harran
Okulu'nu kurmuştur.
Emevi Halifesi Ömer B. Abdülaziz
tarafından İskenderiye Okulu Tıp Bölümü
Harran'a getirilmiştir (M.S. 717-720). Abbasi
Hükümdarı Harun Reşit zamanında Harran Okulu'nun
etkinliği arttırılmıştır. İbn Şeddat, Harran'da 4
medresenin varlığından bahsetmektedir.
c) Ulu Cami:
Cennet ve Cuma Cami adlarıyla anılan Harran Ulu
Cami, Anadolu'nun ilk en büyük cami, Anadolu'nun en
zengin taş süslemeli cami ile şadirvanlı, revaklı en büyük
avlulu cami unvanına sahiptir. M.S. 260'da Moğollar
tarafından yakılıp yıkılmıştır.
d) İçkale
İçkale (kale-saray) 3 katlı 150 odalıdır.
e) Harranlı Bilim Adamları:
137 adet Harranlı bilim insanının varlığı tespit
edilmiştir. Bunların çoğu, Bağdat, Rakka ve Halep'de
eğitim görmüş ve ders vermiştir. Astronom-filozof,
çevirmen Sabit bin Kura, astronom el-Battani; Cabir bin
Hayyan; din bilgini Şeyh-ül İslam İbni Teymiyye; hadisçi
el-Ruhavi; tıp, felsefe, matematikçi İbrahim bin Zahrun;
hadis, fıkıh, tevsir, tarih alanlarında Yezid el Harrani,

Hiram el-Harrani.
f) Surlar:
Elips şeklinde 1350x1000m. ebadındadır. Yaklaşık
4km. uzunluğundaki sur, 8m. yüksekliğinde ve 1.50m.
genişliğindedir. Görülebilen sur kalıntıları Orta Çağ'a
aittir. Surlar molozla doldurulmuş olup, zayıf kireçtaşı ile
kaplıdır. Üzerinde 6 kapı yer alır.
g) Konik Kubbeli Evler:
Harran'ın yazın 45 dereceye ulaşan sıcağından
korunmak için arı kovanı biçiminde konik kubbeli ev
mimarisi oluşmuştur. Yontma taş döneminden beri bu
bölgede bu ev tipi tercih edilmiştir. Bu evler, yazları serin,
kışları ise ılık bir mekan oluşturmaktadır.
h) Höyük:
Yaklaşık 400m. çapında olan höyük, 25m.
yüksekliğindedir. Prehistorik Çağlardan Eyyubiler
dönemine kadar yerleşim görmüştür.
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MESNEVİNİN PEDAGOJİK BOYUTU HARRAN
ÜNİVERSİTESİNDE ELE ALINDI
Üniversitenin davetlisi olarak Şanlıurfa'ya gelen
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman
Doğan “Mesneviden Pedagojik Telkinler” konulu bir
konferans sundu.
Ziraat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen
konferansa üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu'nun yanısıra rektör yardımcıları, dekanlar,
üniversite akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.
Eğitimcilerin yoğun katılım gösterdiği seminer Doç.
Dr. Süleyman Doğan'ın Mevlana'nın çok iyi bir pedagog,
Mesnevi'nin ise bir ahlak ve pedagoji kitabı olduğunu
vurgulaması ile başladı. Doğan konuşmasında
Mesnevi'deki kıssalarda eğitim ve hoşgörü ile ilgili
telkinlerin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu
belirtti. Hz. Mevlana'nın mesnevisinin inceliklerinin
anlatıldığı ve günümüz meselelerinin çözüm
noktaları, öğrenme metotlarına uygunluğun
anlatıldığı konferans öncesi Rektör Mutlu kısa bir
konuşma yaptı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan
Mesnevi'den Pedagojik Telkinler isimli kitabın yazarı
Doç. Dr. Süleyman Doğan konuşmasında 13.
Yüzyılın İslam Bilgini Hz. Mevlana'nın ölümsüz eseri
Mesnevi ile asırlardan beri insanlığın aklını ve
kalbini aydınlattığını ifade etti. Doç. Dr. Süleyman
Doğan günümüze kadar birçok dile çevrilen
Mesnevi'nin bir evrensel değerler hazinesi olduğuna
vurgu yaptı. Mesnevi ile eğitimin ilişkisine de

değinen Doğan; mesnevide hayatın bir olgunlaşma
süreci olarak görüldüğünü ve tüm çabaların insanı
olgunlaştırma amacı taşıdığını bildirdi. Bu nedenle
eğitimde asıl gayenin değişim olduğunu belirten Doç.
Dr. Süleyman Doğan, bireysel ve toplumsal olarak
hayatta kalmanın yolunun değişim ve gelişim olduğunu
sözlerine ekledi.
Yaklaşık bir saat süren konferans sonunda üniversite
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Doç. Dr. Süleyman
Doğan'a plaket takdim etti.
Osmanbey Yerleşkesini gezen Dr. Doğan Rektör
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'dan üniversite hakkında
bilgiler aldı.
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HARRAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ
FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
Harran Üniversitesi bünyesindeki HRÜ Çocuk
Üniversitesi'nde eğitim alan öğrenciler, Harran Ören Yeri'nde
kazı çalışması yaptı.
Harran Ören Yeri'nde, arkeologlar nezaretinde çapa, mala
ve fırçalarla kazı yapan öğrenciler, toprak altından çıkan
parçalara ilişkin bilgi aldı.
Üniversitede eğitim alan yaşları 7 ile 14 arasında değişen
30 öğrenci, "Arkeolojiyi öğreniyorum, kentimi keşfediyorum"
projesi kapsamında tarihi Harran ilçesini ziyaret etti. Daha sonra
Harran Ören Yeri'ne geçen öğrencilere Kazı Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Önal ve arkeologlar, tarihi kalıntılara ilişkin bilgi verdi.
Ardından çocuklar için Emeviler döneminden kalma Ulu
Camisi kazı alanında yaklaşık 30 metrekarelik bir alanda heykel,
seramik parçaları ve bakır eşyaların bulunduğu özel bir yer
oluşturuldu.
Arkeologlar nezaretinde çapa, mala ve fırçalarla kazı
yapan öğrenciler, toprak altından çıkan parçaların üzerindeki
yazı ve sembollere ilişkin bilgi aldı.
Önal, yaptığı açıklamada, kazı çalışmasına katılan
çocukların tarihi eserlere bakış açısının değişeceğine inandığını
söyledi.
Öğrencilerin bir eseri bulmanın heyecanıyla sevinç çığlıkları
atmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Önal,
"Uygulama, çocukların birer 'kültür elçisi' olarak yetişmesine ciddi
katkı sağlayacak" dedi.
Harran Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya
Karataş da öğrencilere yönelik çeşitli projeler geliştirdiklerini
kaydetti.
Öğrenciler ise ilk defa kazı çalışmasına katıldıklarını ve çok
heyecanlandıklarını söyledi.
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BÖLGE’NİN EN BÜYÜK TIP FAKÜLTESİ
ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE SON RUTUŞLAR
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu Osmanbey Yerleşkesinde yapımına devam
edilen Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
incelemelerde bulunarak gelinen süreç hakkında
bilgiler verdi.
Şanlıurfa'da, bölgenin en büyük
hastanelerinden olan 600 yataklı Harran
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin ek ödeneğe
ihtiyacı olduğu bildirildi.
Ek kaynaklar geldiği takdir de hastanenin
2015 Şubat ayında hizmete girmesi bekleniyor.
Harran Üniversitesi Rektörü İbrahim Halil
Mutlu “İhtiyaçlarımızı listeledik. İhtiyaçlarımız
karşılanırsa Şubat ve Mart ayında hastanemiz
faaliyete geçer. Tabi bunlar ek bütçelere bağlıdır''
dedi.
BÖLGENİN EN BÜYÜK TIP FAKÜLTESİ
Osmanbey Yerleşkesinde yapılan hastane bölgenin
en büyük tıp fakülteleri arasında olduğunu ifade eden
Mutlu '' 600 yataklı bir hastanemiz var. Bunun 250 tanesi
yoğun bakım ünitesi ve 23 tane ameliyathanesi olan 118
Bin Metrekare kapalı olan, A, B, C, D blokları olan zemin
artı dört katlı olan bir hastane'' ifadelerini kullandı.
Bu arada Harran Üniversitesi Osmanbey
Yerleşkesinde bulunan 600 Yataklı Araştırma ve
Uygulama Hastanesi 4 bloktan oluşuyor. Hastanede
Helikopter pisti, 14 adet poliklinik, 23 tane

ameliyathane bulunuyor.
BÜTÇE OLMADIĞI İÇİN HEP ERTELENDİ
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu
konuşmalarında.'' 1996'da temeli atılan hastane bütçe
bulamadığından dolayı hep ertelendi, krizlerden ve diğer
ekonomik nedenlerden dolayı ertelenen inşaata
2007'den sonra tekrar başladık.
Bu sefer proje tadilatları karşımıza çıktı.
Gördüğünüz gibi koğuş sistemlerinden iki kişilik ve tek
kişilik odalara geçtik. Isı sitemimiz kesinlikle doğalgaz
çevreye dönük oldu, bunları yetiştirme adına son proje
tadilatını yapıp 2012 yılında ihaleye çıkmıştık.
Bugün gördüğünüz gibi önümüzdeki yıl bize ek
kaynaklar verildiği takdirde ihale bedeli içerisinde Ocak,
Şubat ayında bu hastanenin inşaatının tümüyle biteceğini
söyleyebilirim. Ama içerde bir o kadar da makine ve
tesisat ihtiyacımız var. Bunu başta Başkanlığa, Kalkınma
Bakanlığımıza Maliye Bakanlığımıza iletmiş
bulunmaktayız. Tabi yanı sıra tefrişat noktasında ben
biliyorum ki Şanlıurfa halkı alicenaptır, cömerttir.
Üniversiteye gereken desteği Valimiz, Belediye
Başkanlarımız ve Şanlıurfalılar bir araya gelip ne
yapılabilir bunları da değerlendirmeye alacağız '' dedi.
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İLK KARACİĞER NAKLİ YAPILDI
Harran Üniversitesi, her geçen gün yeniliklere
imza atarken 2012 yılında karaciğer nakil merkezi
kurulmasına müracaat etmiş, uzmanlar tarafından
yapılan denetimler sonucunda 02.04.2014 tarihinde
ORGAN NAKLİ MERKEZİ Ruhsatı almıştı.
Gelişen süreçle birlikte E.B (36) isimli hasta
karaciğer şikâyeti ile hastanemize başvurmuş
yapılan incelemeler sonucu hastanın karaciğer
noroendokrin tümör tanısı konulmuştur.
Hastaya, karaciğer nakli önerilirken verici
bulması istenmiştir.
Hastanın (19) M.B isimli kızı karaciğerinin bir
kısmını vermeyi kabul etmiş, alıcı ve verici 30 Ağustos
2014 tarihinde üniversitemiz tıp fakültesi
hastanesinde iki ameliyathane kullanılarak, eş
zamanlı, Malatya karaciğer nakli ekibi ile uzun süren
başarılı bir ameliyatla karaciğer nakli
gerçekleşmiştir.
On saat süren ameliyatta 15 kişi görev alırken,
ameliyat sonrası 5. günde olan hastaların genel
durumları iyi, servisi takipleri devam etmektedir.
Konu ile alakalı bir basın toplantısı düzenleyen
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr İbrahim Halil Mutlu:
”Harran Üniversitesi olarak mutlu bir gündeyiz,
akademisyenlerimiz ilk kez karaciğer naklini
gerçekleştirdiler.
Bu bölge ve gerekse Şanlıurfa için bir dönüm
noktasıdır. Yeni hastanemiz tamamlandığında bu ve

26

Harran Üniversitesi Haber Bülteni

buna benzer ilklere imza atmaya devam edeceğiz.
Emeği geçen başta Doç. Dr Abdullah Özgönül'e
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli
Ekibi Başkanı olan Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a Baştabibimiz
Prof. Dr İbrahim Can Kürkçüoğlu'na ve tüm ekip
arkadaşlarına teşekkür ederim dedi.
Doç. Dr. Abdullah Özgönül ise açıklamalarında;
“Hasta genel durumu hakkında bilgiler sunarken,
Şanlıurfa karaciğer hastalığının yaygın olduğu bir il
150'ye yakın karaciğer nakli olmaya hazır hasta mevcut,
ileriki zaman sürecinde bu ameliyatların daha da sık
yapılacağını söyledi”.
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ÜNİVERSİTEMİZ AB MÜZAKERE HEYETİNE
SEÇİLDİ
22.08.2014 tarihinde Avrupa Birliği Eski Bakanı ve
Başmüzakerecisi Mevlüt ÇAVUŞOĞLU imzalı gelen
yazıda Harran Üniversitesine hitaben aşağıda ki metin
yer aldı.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 Bireylerin
Öğrenme Hareketliliği 2014 yılı Yükseköğretim Öğrenci
ve Personel Hareketliliği proje başvurunuz kabul edilerek
hibe almaya hak kazanmanızdan dolayı kurumunuzu
tebrik ederim. Artık kurumunuz da Türkiye'nin Avrupa
Birliği müzakere heyetinin bir üyesidir.
Bildiğiniz gibi, Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Birliği
reform sürecimizin ve genel
olarak Avrupa Birliği sürecinin
milletimize yansıdığı,
milletimizle doğrudan temas
ettiği noktada bulunuyor. Bugün
yurdumuzun dört bir yanında
Ulusal Ajans aracılığıyla hayata
geçirilen projelerle bir yandan
ülkemizin Avrupa Birliği
standartlarını yakalama süreci
hızlanıyor, diğer taraftan
toplumun her kesiminden
insanımıza Avrupa ülkelerinin
y o l u a ç ı l ı y o r. P r o j e
yöneticilerimiz ve
katılımcılarımız sadece Avrupalı
meslektaşlarıyla ve akranlarıyla
yurt dışında ortak çalışmalar
yapmakla kalmıyor, aynı
zamanda onları ülkemizde
misafir ederek kültürümüzü,
misafirperverliğimizi, mesleki
alandaki başarılarımızı tanıtıyor.
Bu programlar sayesinde Avrupa Birliği sürecinde
yediden yetmişse bütün vatandaşlarımız önemli aktörler
haline gelmiştir. Bizim arzu ettiğimiz ve kararlıkla
üzerinde durduğumuz husus da başından beri bu süreçte
sahiplenme duygusunu daha da geniş bir yelpazeye
yerleştirmekti.
2004 yılından bu yana Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından desteklenen programlardan yararlanan kişi
sayısı 400 bine ulaşmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl 60 binin
üzerinde vatandaşımızı yurt dışına gönderdik. Öte
yandan, bu programlara sadece istatistik gözüyle
bakmıyoruz. Türkiye Ulusal Ajansı sayesinde Türkiye ile
Avrupa'nın Avrupa ile Türkiye'nin birbirine daha da
yaklaştığını görüyoruz. Bu esasen sizin gibi eğitimli,

donanımlı ve vizyoner yararlanıcılarımız sayesinde
oluyor. Avrupa'da Türkiye'ye karşı önyargıların da yavaş
yavaş kırılması anlamına geliyor.
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
Türkiye Ulusal Ajansı'nın onuncu yılı vesilesiyle
gerçekleşen Avrupa Proje Festivali'nde belirttiği üzere,
“Ulusal Ajans Projeleri Türkiye ile Avrupa arasında
önyargıları kırarak günümüz dünyasının ivedilikle ihtiyaç
duyduğu diyalog ikliminin yakalanmasına önemli katkı
sağlıyor”. Artık siz de bu çabaların bir parçasısınız. Bu
sayede Avrupa'da yepyeni dostluk köprüleri ve iletişim
kanalları kuracaksınız. Ülkemizi, kültürümüzü,

zenginliklerimizi ve en önemlisi de Türkiye'nin Avrupa
Birliği'ne yapacağı katkıları en iyi şekilde anlatacak,
tanıtacaksınız. Bir araya geleceğiniz Avrupalı
muadillerinizle işbirliği halinde sektörünüzde önemli
yeniliklere imza atacaksınız. Kuracağınız yeni işbirliği
ağları ve dostluklar sayesinde kurum olarak
bulunduğunuz yerdeki
“en iyi” olma hedefine
ulaşacaksınız.
Bu vesileyle, kurumunuzu ve proje hazırlanmasında
emeği geçmiş olan çalışmalarınızı göstermiş olduğunuz
başarıdan dolayı tebrik eder, proje faaliyetlerinizin
bitiminde elde ettiğiniz sonuçların Ulusal Ajans ile
paylaşımında sağlayacağımız destek için şimdiden
teşekkür ederim.
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KARACİĞER NAKLİ OLAN
ANNE VE KIZI TABURCU OLDU
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
ilk kez yapılan karaciğer nakli ameliyatı sonrası hastalar
taburcu oldu.
Karaciğer hastası anne ve ona karaciğerinden bir
parça veren kızı taburcu olurken, hastaneden mutlu
ayrıldılar.
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama
Hastanesi'nde geçen hafta Emine Başıbeyaz'a kızından
alınan karaciğer parçası nakledilmişti. Kızı Melike'den
aldığı karaciğer nakli ile hayata tutunan anne Emine
Başıbeyaz, bugün son kontrolleri yapıldıktan sonra
taburcu oldu.
Anne ile kızın taburcu olduğunu açıklamak üzere
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,
aileyle birlikte basın toplantısı düzenledi.
Düzenlenen basın toplantısında ameliyatı
gerçekleştiren Doç. Dr. Abdullah Özgönül 'ün yanı sıra
Doç. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu ve Baş Hekim Vekili Doç. Dr.
Turgay Ulaş hazır bulundular.
Harran Üniversitesi'nde ilk defa karaciğer nakli
yapıldığını ifade eden Rektör Mutlu,” bundan sonrada
başarılı nakil operasyonlara imza atacaklarını” söyledi.
Annesine karaciğerinden parça vererek, hayata
tutunmasını sağlayan Melike Başıbeyaz, birlikte taburcu
olduğu annesinin elini öperek, "Kendi sağlığımdan önce
annemin sağlığını düşündüm. Annem iyileşsin iyi olsun
başka bir şey istemiyorum. Şu an kendimi çok iyi
hissediyorum. Hiç kimse organ bağışından korkmasın
ben organımı verirken, hiç korkmadım. Herkes organ
bağışı yaparak fedakârlık göstermelidir" dedi.
Yörede hastalığın çokluğuna dikkat çeken Dr.
Uyanıkoğlu ve Dr. Özgönül açıklamalarında:” organ
bağışının önemini anlatarak bu gibi hastalara da
kadavradan organ almanın daha kolay olduğunu, organ
bağışının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.”
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KARDİYOLOJİDE YENİ KAZANIMLAR
Üniversitemize bağlı Tıp Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, bir
yandan bölgenin kardiyoloji alanında yükünü
hafifletirken, bir yandan da akademik çalışmalar,
yapılan yayınlar ve gelişen teknoloji ile alt yapısını
yenilemektedir.
Eylül 2014 Yabancı Dil Sınavında Dr. İ. Halil
Altıparmak ve Dr. M. Emre Erkuş'un, Üniversiteler
Arası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavını Dr.
Özgür Günebakmaz ve Dr. Zekeriya Kaya
hocalarımızın başarıyla vermeleri Kliniğe ayrı güç
kazandırmıştır.
Yanısıra Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep
Demirbağ SCI-E indeksine giren Türk Kardiyoloji
Camiasının en prestijli dergisi; “Anadolu Kardiyoloji
Dergisi” editör yardımcılığına getirilerek, Türk
kardiyolojisinin gelişimine katkıda bulunacaktır.
Konu hakkında bir açıklamada bulunan Tıp
Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Demirbağ açıklamalarında;
“Branşımız, Kardiyoloji alanındaki gelişmeleri yakın
takip ederek bilgi ve donanım bakımından sürekli
geliştirmektedir. Hedefimiz; gerek ilimize gerekse
bölgemize Kardiyoloji alanında nitelikli eğitim, araştırma
ve sağlık hizmeti sunmaktır. Kardiyoloji alanındaki
hastalara önerilen işlemlerin tamamına yakını
yapılmaktadır.
Bölüm olarak sürekli yenilenmeyi kendimize esas
almaktayız. 34 akademik ve idari personelin görev

yaptığı kliniğimizde, yoğun bakım dahil olmak üzere tam
donanımlı 22 yatağı, ekokardiyografi cihazı, Efor, Holter,
Event Recorder, EKG, 3 ve 4 Boyutlu Kalp Ultrasonu
(EKO), Eğik masa testi, koroner anjiyo cihazları
mevcuttur. Acil ve normal kardiyoloji polikliniğimize yılda
ortalama sekiz bin hasta müracaat etmekte, 2000
hastaya Koroner anjiyografi işlemi uygulanmaktadır.
Başarılı olmuş akademisyenlerimizi tebrik eder, bu
süreçte her türlü desteği sağlayan başta Rektörümüz
olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi
sunarım” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ YÜZDE 96 ORANINDA
TERCİH EDİLDİ
Programlara göre ÖSYM'den gelen öğrenci sayılarında üniversiteye tanınan 5150 kontenjandan toplam gelecek
öğrenci sayısı 4962 olarak açıklandı.
Yüzde 96'lık bir dilimle tercih edilen üniversitemiz, tercih
edilmenin yanında, ülke ve bölge eğitiminde büyük bir
misyonu üstlenip, bu alanda kendisinden önce kurulan
birçok üniversitenin önüne geçti.
Harran Üniversitesinin kendisini aştığını ifade eden
Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Harran
Üniversitesinin tercih edilen bir üniversite olduğunu ifade etti.
Birkaç bölüm ve program hariç tüm branşların yüzde yüz
dolduğunu söyleyen Rektör Mutlu, kayıt yaptıracak olan
öğrenciler, ek kontenjan, özel yetenek sınavları ve yabancı
uyruklu öğrencilerle öğrenci sayılarının 20 bini geçeceğini
söyledi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
MEHMET AKİF PANELİ
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalının tertiplediği “BİR ŞAİR VE
FİKİR ADAMI” olarak Mehmet Akif Ersoy Konulu
panel düzenlendi.
Fen -Edebiyat Fakültesinde düzenlenen
konferansa üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan törende üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dilsiz birer açılış konuşması yaptılar.
Mehmet Akif Ersoy'un tüm yaşantısı ve fikirlerinin anlatıldığı panelin oturum başkanlığını Doç. Dr. Ekrem Bektaş
yaparken, Prof. Dr. Fazıl Gökçe, Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Çağın ve Yrd. Doç. Dr. Levent Bilgi konuşmacı olarak
katıldılar.
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince.
Günler şu heyulayı da er geç silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma.
Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir.
(Mehmet Akif Ersoy)

YENİ DOĞAN GELİŞİMSEL BAKIM KURSU
Harran Üniversitesi
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı ve Şanlıurfa
Çocuk Hastalıkları
Hastanesi Yenidoğan
yoğun bakım ünitesi
işbirliği ile 1 Kasım 2014
tarihinde "Yenidoğan
yoğun bakım ünitelerinde
bireyselleştirilmiş
gelişimsel bakım kursu"
düzenlendi.
Şanlıurfa ilindeki
resmi ve özel hastanelerin
yeni doğan servislerinde
çalışan 105 hemşirenin
katılımı ile Şanlıurfa
Dedeman Otelde
gerçekleştirilen etkinliğe
ilgi büyüktü.
Kursun organizasyonunu yapan Yrd. Doç. Dr. Hülya Karataş, Yenidoğan bakımı konusunda 1980 yılından
itibaren dünyada uygulanmakta olan yenidoğan gelişimsel bakım programlarının çocuk nüfusunun yüksek
olduğu Şanlıurfa'da ikinci kez uygulanmasından ve ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
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GÖBEKLİTEPE SEMPOZYUMU
Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda
düzenlenen ve üniversitemizin destek verdiği
“Kıtalararası Köprü Anadolu'nun İlk Neolitik
Toplumları Uluslararası Sempozyumu” tarihe ışık
tuttu.
Prof. Dr. Klaus Scmidth'in anısına düzenlenen
sempozyum 21 Eylül 2014'te saat 19.30'da
Nevali Otelde açılış konuşmaları ile başlarken,
yakın zamanda kaybettiğimiz Göbeklitepe Kazı
Başkanı Prof. Dr. Klaus Scmidth anıldı.
Düzenlenen sempozyumda Rektörümüz
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Vali
Yardımcısı Aylin Kırcı Duman birer konuşma
yaptılar.
22 - 23 Eylül tarihlerinde de devam edecek
sempozyumda, neolitik dönemde başta
Göbeklitepe olmak üzere Anadolu'daki birçok neolitik alanla
ilgili dünyanın neolitik dönem arkeolojisi alanında öne çıkan
yurt dışından ve yurtiçinden bilim adamları sunumlar yaptı.

7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF.DR. İSMAİL GÜVENÇ’E ZİYARET
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü
P r o f . D r. İ s m a i l G ü v e n ç ,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil
Mutlu'yu ağırladı. Rektör Prof. Dr.
Halil Mutlu, öncelikle Rektör Prof. Dr.
İsmail Güvenç'i makamında ziyaret
etti. Rektör Mutlu ile Rektör Güvenç,
rektörlük hizmet binasında bulunan
idari birimleri, üniversitenin
galerisini, sosyal ve kültürel merkez
binasını, öğrenci yemekhanesini,
misafirhaneyi ve kampüs meydanını
gezdiler.
Rektör Güvenç, Rektör Mutlu'ya
öğrencilerin giriş-çıkışlarda
turnikelerde ve yemekhanelerde kullandıkları akıllı
kartlar hakkında da bilgi verdi. Rektör Güvenç,
kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Rektör Mutlu'ya
teşekkür etti.
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BÖLGENİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA SPOR TESİSİ
ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI
Yaklaşık 32.000 m² alanda yapımı gerçekleştirilen
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Açık Spor Sahaları ve
Çevre düzenlemesi tamamlandı.
Yapılan düzenlemede gençlerin spor ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri;1 adet 2'li tenis kortu,1 adet
Basketbol sahası, 1 adet Voleybol sahası, 1 adet tribünlü
Plaj Voleybolu-Plaj futbolu sahası, 1 adet balon
kapatmalı 2'li tenis kortu, 1 adet balon kapatmalı 2'li
badminton ve voleybol sahası, 600 m koşu ve yürüyüş
parkuru, 3 farklı alanda aletli fitness alanı, 945 m² alana
sahip kauçuk zemin serbest fitness alanı ve kullanıcılara
hizmet edecek kafe ve gölgelikli oturma alanları
yapılmıştır.
16.000 m² si yeşil alan olarak ayrılan alanda çeşitli
türlerde 613 ağaç, 708 adet çalı ve 13.900 adet yer
örtücü kullanılmıştır. Ayrıca 91 araç kapasiteli, alana ve
BESYO'ya hizmet edecek açık otopark bulunmaktadır.
Yapılan çalışmaları BESYO Müdürü Prof. Dr. Atilla
Gür ile yerinde gezerek inceleyen üniversite Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Halil Mutlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
Kampüs alanında boş bir alanı değerlendirdiklerini,
tüm gençlerin boşta kalan zamanlarını burada
geçirmelerinin yanı sıra, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunun uygulama derslerini de burada
görebileceklerini söyledi.
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REKTÖR MUTLU
CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDÜL TÖRENİNDE
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri törenine katıldı.
Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaskanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni,
düzenlenen tören ile sahiplerine verdi.
Cumhurbaskanlığı Sarayı'nda gerçeklesen törende
Cumhurbaskanı Erdoğan, ödüllerini alacak sanatçı,
bilim insanları ve kurumlara tebrik ve tesekkürlerini
ifade etti.
Cumhurbaskanlığı tarafından her yıl düzenlenen
kültür ve sanat ödülleri ödül törenine Harran
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'da
katıldı.
Çok sayıda aday arasından titiz bir çalışma
neticesinde bu anlamlı ödüle layık görülen kıymetli
sanatçı, bilim insanı ve kurumları tespit eden seçici
kurula ve törene katılanlara da teşekkür eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Ödülleri'ni kime verelim diye bir çalışma
yaptığımızda gerçekten bereket fışkıran bir liste çıktı. Bu
ödüle layık olabilecek birbirinden değerli çok sayıda
eser ve hizmet sahibinin olduğunu gördük. Bundan
dolayı da Allah'a hamd ettik. Allah'a hamdolsun bu
topraklar yüzyıllar boyunca olduğu gibi bugün de
âlimler, sanatçılar, çok değerli münevverler yetiştiriyor.
Tohum toprağa öyle bir samimiyet, hasbilik ve öyle bir
dua ile atılmış ki, toprağın üzerinde fırtınalar da, sel de,
kuraklık da olsa, o tohum canlı kalmaya, uygun ortam
bulduğunda filizlenmeye devam ediyor" dedi.
Cumhurbaskanı Erdoğan, 2014 Yılı
Cumhurbaskanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni;
sinema alanında Hülya Koçyiğit'e, müzik alanında
Niyazi Sayın'a, edebiyat alanında Alev Alatlı'ya, tarih
alanında Prof. Dr. Engin Akarlı'ya, kurum kategorisinde
ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne verdi.
Törende yaptığı konusmada Cumhurbaskanı Erdoğan,
"Bütün yabancılastırma gayretlerine rağmen kendisini,
milletini, toprağını ve medeniyetini bilen ilim
insanlarımız hâlâ var" dedi.
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‘DİN GÖREVLİSİ SAĞLIK EĞİTİMİ’
Program yöneticisi Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
tarafından programın amacı şöyle açıklandı.

B

ir toplumda hastalıkları/erken ölümleri
önlemek için eş zamanlı yapılması gereken iki
yöntem vardır. Bunlardan biri, insanların
kendilerini hastalandıran faktörleri bilmesi, bunları
öğrenmek için aile hekimine/ebesine/hemşiresine
başvurması ve öğrendikten sonra gerekeni yapmasıdır. El
yıkama, aşıları zamanında yaptırma, gebeyken düzenli
kontrole gitme, 19 yaşından önce gebe kalmama,
bakabileceği kadar çocuk sahibi olma, doğru beslenme,
yürüyüş yapma, sigara içmeme birinci yönteme örnek
olarak verilebilir.
Hastalıkları önlemek için eş zamanlı yapılması
gereken diğer iş, yasal düzenlemelerin uygulanması ve
uygulamaların sürekli denetimidir. Temiz içme kullanma
suyu sağlama, çöplerin toplanması, hayvanların
aşılanması, sağlıklı gıda sağlama ve denetimi, trafik
kontrolü gibi pek çok hastalıkları/kaza ve yaralanmaları
önleyici hizmetler yasalarla düzenlenmiş ve bu işlere göre
de kurumlar oluşturulmuştur. Hastalıkları önleme
hizmetlerinin bir kısmı doğrudan halk sağlığı teşkilatının
görevi iken, bazıları diğer kurum ve kuruluşların görevidir
ve işbirliği yapılmak zorundadır. Bu işbirliğinin yasal
çerçevesi de 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzısıhha
Kanunu'dur. Kanun çıktığından bu yana da tüm il ve
ilçelerde, tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile illerde
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vali, İlçelerde kaymakam başkanlığında İl/İlçe Hıfzısıhha
Kurulu (İl/İlçe Sağlığı Koruma Kurulu) toplanır ve
yapılması gereken işlere karar verirler. Dolayısıyla
hastalıkların önlenmesinde sağlık dışındaki kurum ve
kuruluşların yapacağı önemli görevler vardır. Bu
kurumlardan biri de Müftülük'tür. Çünkü insan
davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biri inançtır.
İşte bu nedenle 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Otel
El Ruha'da Din Görevlisi Sağlık Eğitimi programı yapıldı.
Programda Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Zeynep ŞİMŞEK, Doç. Dr. Fuat DİLMEÇ, Doç. Dr.
Mete KÖKSAL, Sağlık Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Fatma ERSİN, Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nebiye YENTÜR DONİ, öğretim
Görevlisi Sami AKPİRİNÇ bilgiler verdi.
Konularla ilgili dini yaklaşım konusunda ise İlahiyat
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri
GÜLER açıklamalar yaptı.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİNDEN SERGİ
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinden "Kur'an 'da özlü
sözler" konulu sergi.
İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencileri medya ve
iletişim dersi içeriğinde düzenlemiş oldukları sergi,
üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi merkezi kafeteryada
gerçekleşti. Sergiye Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,
üniversite öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Serginin içeriği hakkında bir açıklama yapan İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç . Dr. Mahmut Öztürk ;
"Bizim öğretilerimize göre Allah'ın hem sözlü ayetleri
hem de tabiattaki ayetleri var. Bu sergi kapsamında
Allah'ın kulları ile olan iletişimine bir örnek olmak üzere

Kur'andaki yazılı ayetler ile tabiattaki yine Allah'ın
ayetlerini bir araya getirip bir sergi ortamında izleyicilere
sunmak istedik. Gayemiz tefekkür ederek Kur'an-ı
okurken tabiatı izleyip Kur'anın ayetlerini hatırlamak,
hayatımıza bu bakış açısı ile yeni bir ivme kazandırmaktır.
Bizler her baktığımız objede Allahtan bir iz bir nişane
bulabileceğimizi düşünüyoruz. Sergiyi gezenlerin
hayatlarında olumlu yönde değişikler olması ve tefekkür
niyetiyle Allah'ın ayetlerini hatırlaması en büyük
dileğimizdir" dedi.
51 adet tablonun sergilendiği etkinlik bir hafta
boyunca devam etti.
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BAŞKAN GÜVENÇ VE DEMİRKOLDAN
REKTÖRE ZİYARET
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Celalettin Güvenç Harran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'yu
makamında ziyaret eti.
Üniversitenin Yenişehir Yerleşkesinde
yapılan ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.
Yapılan ziyarette yeni eğitim ve öğretim
yılının açılmasıyla Şanlıurfa'ya gelecek
öğrenci yoğunluğu, Osmanbey
Yerleşkesine ulaşımda yaşanacak olası
sorunlar konuşuldu.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi
Demirkol Harran Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Halil Mutlu'yu makamında
ziyaret etti.
Rektör Mutlu yeni eğitim ve öğretim
yılında Şanlıurfa'ya gelecek öğrenciler için
tüm hazırlıkların tamam olduğunu,
özellikle ulaşım noktasında öğrencilerin
olası bir sorun yaşamaması için ellerinden gelen tüm
gayretleri gösterdiklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör
Mutlu; “Başkanımız kendi alanında uzman bir
a r k a d a ş ı m ı z d ı r. U z u n y ı l l a r d ı r t a n ı d ı ğ ı m ı z
arkadaşımızdır. Şanlıurfa'ya çok güzel hizmet edeceğini
biliyor ve inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum”
dedi.

ECON HARRAN 2014 ULUSAL EKONOMİ KONGRESİ
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin
tertiplediği,” Econ Harran 2014 Ulusal Ekonomi
Kongresi “ Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde
yapıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan törene Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu, GAP Kalkınma İdaresi Başkan
Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sabri Ertekin, Haliliye Belediye Başkan Vekili
Mehmet Faik Demir, Eyyübiye Belediyesi Başkan
Yardımcısı Mehmet Elgül, Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Nihat Taş, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Pınar ve
Fakülte Akademisyenleri öğrenciler katıldı.
23 – 24 Ekim 2014 tarihlerinde iki gün devam
edecek olan kongre açılış töreninde, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Nihat Taş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Pınar, İktisat Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Nazım Kadri Ekinci birer konuşma yaptılar.
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AŞÇILIK PROGRAMINA MODERN UYGULAMA MUTFAĞI
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Bölümü Aşçılık Programı'nın mevcut
mutfağı genişletilerek daha
modernize edildi.
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncer
Demir, yaptığı açıklama da, Aşçılık
Programına ilginin yüksek olması
nedeniyle mevcut Örgün öğretime
ilave olarak 2. Öğretim Aşçılık
Programı açtıklarını, böylece, zengin mutfak kültürüne
sahip Şanlıurfa'lı gençlerin okumalarının önünü
açtıklarını, hem çalışıp hem okumak isteyen gençlere
fırsat yarattıklarını belirtti. Demir, Şanlıurfa'nın, UNESCO
Gastronomi kenti adaylığını da hatırlatarak, Mutfak
sanatının bir ilin turizmi için önemini vurguladı.
Prof. Dr. Demir açıklamasında, mutfak sanatları
bölümüne önem verdiklerini, ulusal düzeydeki tüm
yarışmalara katılımı desteklediklerini ve öğrencilerinde
neredeyse tüm yarışmalardan derece yaparak
döndüklerini, Üniversitenin, Şanlıurfa mutfak kültürünü
ve Harran Üniversitesini başarıyla temsil ettiklerini bunun
da gurur verici olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Demir ayrıca 2011-2014 yılları arasında

iştirak edinilen toplam 8
ulusal yarışmada
Öğrencilerin; 9 Altın
madalya, 21 Gümüş
madalya ve 7 Bronz madalya
k a z a n d ı ğ ı n ı ,
Üniversitelerarası yarışmada
da 3. lük derecesi yapıldığını,
ayrıca 28-31 Ocak 2015 13.
Uluslararası İstanbul
Gastronomi Festivaline
gitmek için hazırlık
yapıldığını açıkladı.
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Tuncer Demir, Rektör Prof. Dr. Halil
İbrahim Mutlu'nun teşvik ve desteği ile, öğrencilerin daha
rahat uygulama yapabilmeleri için mevcut mutfağa ek
olarak yeni bir mutfak laboratuvarını daha hizmete
soktuklarını ve böylece öğrencilerin mesleki uygulama
ortamlarının daha da genişlediğini açıkladı. Yeni mutfak
ile her öğrencinin özel tezgahı, kuzinesi, ankastre fırını ve
evyesi olan tam donanımlı laboratuvar ile, 2 sınıfın aynı
anda uygulama imkanına kavuştuğunu, önümüzdeki
dönemlerde Aşçılık programımızın daha nice büyük
başarılarla adını duyuracağını, Şanlıurfa'nın ve
Üniversitemizin en iyi şekilde temsil edileceğini açıkladı.
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BEDEN EĞİTİMİ ÖZEL
YETENEK SINAVLARI YAPILDI
Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi beden eğitimi
spor salonunda yapılan özel yetenek sınavlarına
204 bayan,887 erkek,12 milli sporcu olmak üzere
toplam 1103 aday müracaatta bulundu.
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Yapılan sınavları yerinde inceleyen üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu “Gerek kayıtlar
gerekse özel yetenek sınavları son hız ile devam
etmekte, hiçbir sorun yaşamamaktayız, kayıtlar için
gelen öğrencilerimiz otogarda kurduğumuz Harran
Üniversitesi danışma masası ve Osmanbey
yerleşkesine ulaşım servisini çok rahat
kullanmaktadırlar dedi.”
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencileri tebrik
ederek başarılar dileyen Rektör Mutlu özel yetenek
sınavları için sağlıklı bir sınav ortamının olduğunu
resim, müzik, beden eğitimi sınavlarının tamamının
kayıt altına alındığını, adayların aldıkları puanın
anında görülmekte olduğunu, adayın, aile ve
yakınları için kurulan tribünlerde dev ekranlar
aracılığıyla performanslarının rahatlıkla izlendiğini
söyledi.
Harran üniversitesinin Yüzde 96'lık bir dilimle
tercih edilen bir üniversite olduğunu söyleyen Rektör
Mutlu;” bu seviyeye gelmede emeği geçen herkese
teşekkür etti”.
Beden Eğitimi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Atilla Gür yaptığı açıklamada; “Sınavların 4 gün
boyunca devam ettiğini, aşırı sıcaklar dolayısıyla özel
yetenek sınav tarihlerini okulların açılmasına yakın
yaptıklarını söyledi.”
Harran Üniversitesinin tercih edilen bir
üniversite olduğunu ifade eden Dr. Gür sınavlara aşırı
başvurunun olduğunu ifade etti. Sınavların iki
aşamalı olduğu ve 35 kişilik bir ekiple yapıldığını,
ailelerin dışarı kurulan dev ekranda sınavları
izlediklerini söyledi.
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HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN
TÜRKİYE BASKETBOL FİNALİ TAMAMLANDI
Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonun 2014-2015
Faaliyet Programında yer alan 2. Lig Üniversiteler grup
basketbol müsabakaları27 Aralık 2014 tarihinde İnönü ve
Bozok Üniversiteleri arasında yapılan final maçı ile sona erdi.
7 Üniversite'den 40 bayan sporcu ve 80 erkek
sporcunun katıldığı müsabakalarda bayanlarda;
Dicle Üniversitesi bayanlar basketbol takımı 1.lik
Erzincan Üniversitesi bayanlar basketbol takımı 2.lik
Harran Üniversitesi bayanlar basketbol takımı 3.lük
ödülünü aldı.
Erkekler basketbol takımlarında; Canik Başarı
Üniversitesi erkekler basketbol takımı 1.
İnönü Üniversitesi erkekler basketbol takımı 2.
Harran Üniversitesi erkekler basketbol takımı 3.lük
ödülü aldı.
1. olan üniversite takımları önümüzdeki sezon
üniversiteler 1.’liğine mücadele etmeye hak kazandı.
Dereceye giren üniversitelerin ödüllerini bayanlara
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ziya Karakılçık takdim ederken,
erkeklere ise ödüllerini Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu takdim etti.
Rektör Mutlu; Tüm takımlara katılımlarından dolayı
teşekkürlerini sunarken, takımlara başarılar diledi.

ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜ
29.CAM SEMPOZYUMUNA KATILDI
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu ve
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Aslan “29. Cam ve Cama Değer Katan
Kaplamalar” konulu cam sempozyumuna katıldı.
07 Kasım 2014 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsünde gerçekleştirilen sempozyumda Cam ve cama
değer katan malzemelerin bilimi ve teknolojileri konularında
akademik dünyada ve endüstride çalışan bilim insanları ve
uzmanları bir araya geldi.
Sempozyumda Harran Üniversitesinin sunumu olan”
OPTOELEKTRONİK UYGULAMALAR İÇİN SAYDAM İLETKEN
KAPLAMALI CAM ALTLIK GELİŞTİRİLMESİ” konulu sunum
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Aslan tarafından gerçekleşti.
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ORTOPEDİ BÖLÜMÜNE ÇİFTE ÖDÜL
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji bölümüne çifte ödül 12-16 Kasım 2014
tarihinde Antalya Belek Kongre Merkezinde düzenlenen
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nde
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üüyesi Doç. Dr.
Mehmet Akif ALTAY'a iki ödül birden verildi.
360 sözel bildiri arasından "Kalsiyum fosfat bazlı
kemik dolgu maddesinin insan periferik mononükleer
lökositleri üzerine in vitro genotoksisitesi"(kemik
çimentosu) başlıklı sözel bildiri ile 24. Ulusal Türk
Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde toplam Genel
Ortopedi alanında birinciliğe layık görülmüştür. Harran
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ile
Biyokimya Anabilim Dalları tarafından ortaklaşa
yürütülen bu çalışma bölümde sevinçle karşılanmıştır.
İkinci ödül ise “Comparison of intracompartmental
pressures in a rabbit model of open and closed tibial
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fractures” (kırılma sonrası gangren) başlıklı çalışmanın
Ortopedi ve Travmatoloji alanında dünyanın en saygın
dergilerinden biri olan The Bone and Joint Journal adlı
dergide yayınlandığı için “TOTBID Ortopedik Travma
Şubesi Tarafından Yayın Teşvik Ödülü” ne layık
görülmüştür.
Doç. Dr. Mehmet Akif Altay yaptığı açıklamada
çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederken,
“Elde edilen başarı üniversitenin, dekanlığın başarısıdır,
bizlere bu imkanları sağlayan, biz akademisyenleri
destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu olmak üzere, tıp fakültemiz dekanı ve baş
tabibimize teşekkür ederim. İnanıyorum ki fiziki
şartlarımız tamamlandığında Osmanbey' de yapımına
devam edilen hastane bittiğinde ilimizde yapılması zor
düşünülen bir çok ortopedik ameliyatlara imza atacağız”
dedi.
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II. HARRAN AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ
SEMPOZYUMU TAMAMLANDI
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD'nin
düzenlediği ll. HARRAN AİLE HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU
tamamlandı.
Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadırcının
yaptığı sempozyum Dedeman Oteld’e gerçekleşti.
Düzenlenen sempozyumda Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu TAHUD Başkanı Prof. Dr.
Okay Başak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Sabuncu,
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Osman Koyuncu, Aile Hekimliği
Derneği Şanlıurfa Başkanı Dr. Yusuf Eryazgan ve
Sempozyum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadırcı birer
konuşma yaptılar.
Yapılan açıklamada, Dünyada hızla ilerleyen ve
gelişen tıbbi yaklaşımları takip etmek sürekli gelişimi
sağlamak açısından önemlidir. İlki 2006 yılında
gerçekleşen Harran Aile Hekimliği Günleri'nin 2.’sini
düzenlerken, Aile Hekimliğinde gelişen ve değişen tıbbi
yaklaşımları paylaşması ve bilgi birikimimize yenilerinin
katılması amaçlandı.
Bu amaçla; sempozyumda günlük uygulamada sık
karşılaşılan hipertansiyon, anemi ve malnutrisyon
konuları ele alındı.
Sempozyumumuza Şanlıurfa'da görev yapan Aile
Hekimlerinin çevre illerin üniversite aile hekimliği
anabilim dallarından hocalarımız ve asistanlarımız
katıldı.
Sempozyumda dokuz sunum gerçekleşirken, Ayrıca
İzmir, Batman, Eskişehir, Ankara illerinden katılımcıların
olduğu sempozyumumuzda ilk gün oturumlardan sonra
"Birinci Basamakta Bilimsel Araştırma" kursu
gerçekleştirildi.
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ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE
LAPOROSKOPİ İLE ÇİFT AMELİYAT YAPILDI
Fıtık şikâyetiyle başka merkezlerde üç kez ameliyat olan ağrılı hasta
Şanlıurfa'da sağlığına kavuştu.
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
bir keside Laparoskopi sistemle aynı anda iki ameliyat
yapıldı.
Üniversitemiz hastanesine şiddetli karın ağrısı ve
fıtık şikâyetiyle ağrıdan müracaat eden (56) Hasan Çetin
farklı merkezlerde üç kez fıtık ameliyatı geçirmiş, bir
sonuç alamayarak, üniversitemiz hastanesi Genel
Cerrah Anabilim Dalı başkanlığı öğretim üyeleri
tarafındanhastayı ameliyata alınmıştır.
Laparoskopi yöntemi ile aynı anda kasık fıtığı
ameliyatı ve safra kesesi ameliyatı yaparak
bölgede bir ilki gerçekleştirmişlerdir.
Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr.
Alparslan Terzi, Yrd. Doç. Dr. Orhan Gözeneli ve
beraberindeki heyet yaklaşık 2,5 saat süren
operasyonla hastayı eski sağlığına
kavuşturmuşlardır.
Konuyla alakalı bir açıklamada bulunan Doç.
Dr. Alparslan Terzi ; “Hastamız bize şiddetli ağrı ve
fıtık şikâyeti ile müracaat etti.
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Safra kesesi taşı mevcutken kasık fıtığıda gelişmiş ve
daha önce başka hastanelerde üç kez başarısız
operasyon geçirmiştir. Laparoskopi yöntemiyle
yaptığımız iki ameliyatla hastayı sağlığına kavuşturup
taburcu ettik dedi.
Dr. Alpaslan açıklamalarında;” hastanenin fiziki
şartları tam istenildiği gibi olmasa da teknik anlamda
büyük merkezlerden hiçbir eksiklerinin olmadığını ve
birçok önemli operasyona imza atabileceklerini söyledi.”
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ÜNİVERSİTEMİZ DÜNYAYA AÇILIYOR

Özellikle Üniversitelere girme aşamasında olan
gençlerin takip ettiği, İngilizce, Rusça, Arapça, Türkçe
olmak üzere dört dilde yayın yapan üniversite tercihleri
sitesi, Harran Üniversitesini sitesine ekledi.
On kişilik kadrosuyla iki gurup halinde bir hafta
boyunca
Harran Üniversitesi tesislerinde çekimler
yaparak 130 öğrenci ile söyleşi yapan üniversite
tercihleri.com ekibi, söyleşileri sitesinde paylaştı.
Öğrencilerin öğrenmek istedikleri genel bilgiler,
lisans ve ön lisans programları, spor takımları ve tesisler,
barınma imkânları, öğrenci toplulukları, haber ve
duyurular, burslar ve maddi destekler, uluslararası
imkânlar hakkında bilgiler sunan site, Rektör Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu'nun öğrencilere olan mesajını da
yayınladı.
Konu hakkında bir açıklama yapan üniversite
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, “Harran
Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla yol
alıyor. Bu site aracılığıyla dört dilde gerek ülkemizden
gerekse

dünya ülkelerindeki insanların, Harran Üniversitesi'ni
merak eden veya Harran Üniversitesi’ne gelmek isteyen
gençlerimiz, üniversite ile irtibata geçebilecektir.
Bu proje Üniversitemizin uluslararası arenada
tanınması hususunda ve yabancı öğrenciler tarafından
üniversitemizin tercih edilmesi noktasında etken
olacaktır. Hedefimiz, 86 olan yabancı uyruklu öğrenci
sayımızı daha da yükseltmektir. Öğrenciler bu site
aracılığı ile kampüslerimizi bilgisayar ortamında
gezerek, yurt, beslenme, araştırma projeleri hakkında
bilgi sahibi olacak ve öğrenim gören öğrencilerimizden,
4 dilde hazırlanan görüntüler eşliğinde bilgiler
alacaklardır. Ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın ve
Basın-Yayın müdürlüğümüz aracılığıyla hazırlanan
programla, üniversitemizi sanal turla gezmiş
olacaklardır.
Bu proje ile üniversitemiz dünyaya açılarak,
üniversitenin ilk Harran okulu misyonu yeniden
canlandırılacaktır” dedi.

Harran Üniversitesi Haber Bülteni
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REKTÖRÜMÜZ GAZETECİLER GÜNÜNE KATILDI
Şanlıurfa Gazeteciler Derneği'nin 2015 yılı
faaliyet programı kapsamında “10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü” nedeni ile “Yerel Medya ve
Yaygın Medya Buluşuyor” etkinliğinin üçüncüsü
Hilton Şanlıurfa Oteli'nde gerçekleşti. Etkinliğin
akabinde ise, “Medya ve Çözüm Süreci“ konulu
panele Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE BASIN TOPLANTI
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu, basın toplantısı düzenledi.
Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi
Dekanlık salonunda gerçekleşen toplantıya
Rektör Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Rektör
Yardımcıları, Genel Sekreter ve Şanlıurfa'da yerel,
ulusal ajans ve televizyonlarda görev yapan basın
mensupları katıldı.
Toplantıda, üniversitenin 2007 yılından
2015 yılına kadar gelinen durumu hakkında
değerlendirme yapan Rektör Mutlu, daha sonra
basın mensupları ile Harran Üniversitesi
Osmanbey Kampüsünü gezdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE GENÇLİK EVİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Programı
Destekleme kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından desteklenen “Spor Varsa Engel Yok “ projesi
kapsamında Osmanbey Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu alanı içine yapılan gençlik evi tamamlandı.
Bakanlığın “Damla Projesi” kapsamında

Şanlıurfa'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri
Metin Ayvazoğlu ile çalışmaları yerinde izleyen Rektör
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'nun, üniversitenin yaptığı
çevre düzenlemesi ile gençlik evinin açılışına Gençlik ve
Spor Bakanını davet etmesi bekleniyor.

Harran Üniversitesi Haber Bülteni
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KALKINMA AKADEMİSİ TOPLANTISI
Şanlıurfa'da Kalkınma Akademisi tarafından
organize edilen "Güneydoğu'da Kalkınma Süreci" ile ilgili
iki günlük program gerçekleşti.
Şanlıurfa Hilton Otel'de gerçekleştirilen,
Şanlıurfa'nın kalkınma sürecinin tartışıldığı toplantıya,
Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, Harran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Haliliye Belediye
Başkanı Fevzi Demirkol, GAP İdaresi Başkanı, ŞUTSO
Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Abuzer Pınar, Kalkınma Akademisi Başkanı Mahmut
Barut, yazar Orhan Miroğlu ve çok sayıda oda ve Sivil
Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,
üniversitemizi temsilen toplantıda görüşlerini sundu.
Toplantı sonunda Kalkınma Akademisi Başkanı
Mahmut Barut, Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu'ya plaket takdim etti.
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KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNDEN ZİYARET
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Uzm. Dr.
Zafer Çukurova ve Şanlıurfa Genel Sekreteri Cihan
Ekmen, Harran Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu tarafından karşılanan heyet, inşaatı devam eden
ve 2015 yılında tamamlanacak Harran Üniversitesi 600
yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatı
hakkında bilgiler aldılar.

Heyet daha sonra üniversitenin Osmanbey
Yerleşkesindeki hastane inşaatını gezerek inşaatta
gelinen noktayı inceledi.
Yapılan gezi ve incelemeler sonrası Harran
Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleriyle bir araya
gelen başkan Uz. Dr. Zafer Çukurova birliğin çalışması,
ülkemizde sağlıkta gelinen nokta, Türkiye'de dünden
bugüne Birlikte Kullanım ve İşbirliği hususunda bilgilerini
sundu.
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ÜNİVERSİTEMİZ İNOVASYON HAFTASINDA
Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla TİM tarafından
Arçelik AŞ ve TEB stratejik partnerliğinde
İnovasyon kültürünü Anadolu'ya yaymak
amacıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon
Haftası Gaziantep etkinliği yoğun katılımla
başladı.
İzmir ve Ankara'nın ardından Güneydoğu
Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin organizasyonuyla
Şehit Kamil Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlikte,
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi evsahipliğinde
gerçekleştirilen açılışa, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin yanı sıra, bölge şehirlerinden çok sayıda
iş adamı, akademisyen ve öğrenci katıldı.
Üniversitemizden Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
akademisyen ve öğrencilerinin de katılımıyla
gerçekleşen Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin de katıldığı
etkinlik kapsamında "Türk İş Dünyası" paneli de
düzenlendi. Panelde iş adamları Abdülkadir
Konukoğlu, Ethem Sancak, Vahap Küçük ve Hamdi
Akın, inovasyonla ilgili fikirlerini paylaştı.
"Her konuda bilgi üretmeliyiz"
Açılışa katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
6 milyar dolarlık ihracat yapan Gaziantep'in, dış
ticaret açığı vermeyen önemli bir kent olduğunu dile
getirdi. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne
kadarki başarılı ihracat serüveninin edilgen bir
anlayışla büyüdüğünü söyleyen Zeybekçi, “Bu şekilde
2023 hedefine ve dünyanın en büyük 10'uncu
ekonomisi olma hedefine ulaşamayız. Ne pahasına
olursa olsun, her konuda bilgi üretmeliyiz. Türkiye'nin
edilgen yapıdan kurtulup etken durumda olması
gerekiyor” diye konuştu.
Etkinlik üç gün sürecek
Açılışın ardından Türk iş dünyasının inovasyonu
tartıştığı panel düzenlendi. Bugün de inovasyon
konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan bilimadamı
Dennis Hong, Türk mucitler ve tasarımcılar
sunumlarını yapacak. Yarın ise, yazar Robert Tucker'in
yanı sıra işadamı Ali Koç katılımcılarla inovasyon
hakkındaki görüşlerini paylaşacak. Etkinlik boyunca
bölgedeki üniversiteler, Ar- Ge merkezleri
stantlarında inovatif çalışmalarını tanıtacak. Şirket
CEO'ları girişimci öğrencilerle kariyer etkinliklerinde
buluşacak.
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DAMLA PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZE GELEN
ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZDE BULUŞTULAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü tarafından yeni hayata geçirilen
'Damla Projesi', 29 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında
Rize ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak başlattığı
Üniversite öğrencilerinden oluşan 80 genç, gönüllülük
esasına göre iki ilde 8 gün boyunca düzenlenecek olan
çeşitli etkinliklere katılacak.
Aile, kurum, yetimhane, huzurevi ve engelli
dernekleri gibi çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunacak
olan katılımcı gençler, yatılı ilköğretim bölge okulu
etkinliklerine katılacak, çevre ve mezarlık temizliği
yapacak. Proje ile gençler, gittikleri şehrin kültürünü
ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı bulacak.
'Damla Projesi', katılımcı alanında uzman kişiler
tarafından gönüllülük, insan sevgisi, iyilik, empati,
fedakarlık, tasavvuf, sürdürülebilirlik, çevre ve
gençlik eğitimi gibi çeşitli konularda eğitim alacak.
Gençlere ayrıca gidecekleri ilin ve yörenin kültürel
yapısı ve davranış kalıpları hakkında bilgiler
verilecek.
Bu proje kapsamında üniversitemizi Gençlik ve
Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu
koordinasyonunda, projenin üniversite temsilcisi Yrd.
Doç. Dr. M. Akif Nacar eşliğinde üniversitemizi gezen
gençler, üniversitedeki çeşitli etkinliklere katıldılar.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu ile yerleşkeyi gezen 22 ülkeden gelen lisans
ve yüksek lisans öğrencileri Şanlıurfa'ya ve Harran
Üniversitesine hayranlıklarını gizleyemediler.
Topluluk, gezi sonunda, Fen-Edebiyat Fakültesi
konferans salonunda düzenlenen törenle proje
sertifikalarını, Rektör Mutlu ve Müşavir Ayvazoğlu'nun
elinden aldılar.

Harran Üniversitesi Haber Bülteni
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ÜNİVERSİTEMİZDE İSOTLU ZEYTİNYAĞI
Üniversitemizden İsotlu Zeytinyağı Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
bünyesinde Organik Zeytin İşletme Tesisinde İsotlu Zeytinyağı üretildi

Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesinde yapımı
tamamlanan zeytin işleme tesisinde isotlu zeytinyağının
yanı sıra biberiyeli, limonlu, naneli zeytinyağı da üretildi.
Türkiye'de ilk kez bir üniversitenin faaliyete geçirdiği
zeytin işleme tesisi ile zeytinin anavatanı olan GAP
bölgesi illerinden biri ve en eski üniversite olarak tarihte
yer alan Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bünyesinde
yapılan bu projeyle yeni ufuklar açarak kaliteli zeytinyağı
üretimi yapmayı hedefliyor.
Tesisi yerinde gezerek bilgiler alan Harran
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Harran
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Üniversitesinin ilklerin üniversitesi olduğunu ifade
ederek, “Üniversitemiz kendi imkânlarıyla bu tesisi
kurdu. Parasını kendi öz kaynaklarımızla karşıladık, tesis
tamamen kendi akademisyenlerimizin eseridir. Bundan
böyle tesisimizde isotlu, limonlu, biberiyeli, nane aromalı
zeytinyağı da üretilecek, bunun ilimizde ve bölgemizde
karşılık bulmasını bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür
ederim”dedi.
Yrd. Doç. Dr. Ebru Sakar'dan yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler alan Rektör Mutlu üretilen yağların
tatlarını kontrol etti.
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“DOĞU’DAN BATI”YA ÜNİVERSİTE VE BİLİM”
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi tarafından düzenlenen “Doğu’dan Batı’ya
Üniversite ve Bilim” konulu panel gerçekleşti.

Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi
konferans salonunda gerçekleşen
konferansa rektör yardımcıları, dekanlar,
akademisyenler ve öğrenciler katıldılar.
Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer
Pınar'ın yaptığı panelde, Sabancı
Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.
Ahmet Öncü ve İstanbul Teknik
Üniversitesinden Prof. Dr. Gürcan Koçan
sunumlar yaptılar.
Üniversitelerde bilimin içerikleri ve
metotları hakkında yapılan sunumlar
sonrası panelistler, öğrencilerden gelen
soruları cevapladılar.

ÜNİVERSİTEMİZDE
TİYATRO
Tiyatro Kare'nin sahnelediği ''MÜZİKSİZ EVİN
KONUKLARI'' Urfa City AVM nikah salonunda
gerçekleşti. Tiyatroya katılan Üniversitemiz Rektörü
Prof.Dr. İbrahim Halil Mutlu tiyatro sonun da
oyuncaları tebrik ederek, çiçek taktim etti.
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ARASINDAN TOPLUM
SAĞLIĞI ARACISI YETİŞTİRME PROGRAMI TAMAMLANDI
Konu hakkında Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK tarafından
yapılan yazılı açıklamada aşağıdakiler yer aldı. Yapılan
araştırmalar mevsimlik tarım işçilerinin eğitim
düzeylerinin düşük olması, sağlık bilgisinin yetersizliği,
kültürel nedenler ve tarım alanlarında yaşamaya bağlı
olarak hastalık/erken ölümlerin yüksek ve hastalıkları
önleyici hizmetleri kullanma düzeylerinin düşük
olduğunu göstermektedir. Harran Üniversitesi'nin
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı işbirliği ve Toros Tarım katkılarıyla
yürüttüğü ülke programı kapsamında Adıyaman ve
Şanlıurfa il merkezlerinde toplam 233 kişi sağlık aracısı
olarak yetiştirildi. Sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerle
sağlık hizmeti kullanımının düşük olduğu bölgelerde
toplum sağlığı aracılarının kullanımı, hastalıkları önleme
hizmetlerine erişimi artırmada ve sağlıklı yaşam
davranışlarının yayılmasında kullanılan bir modeldir.
Program kapsamında 2012-2014 yıllarında Adıyaman
ve Şanlıurfa il merkezlerinde yaşayan mevsimlik tarım
işçileri arasından seçilen kişiler 10'ar günlük hastalıkları
önleme eğitimine alındılar. Eğitim programında,
solunum ve sindirim hastalıklarından korunma, şark
çıbanı, sıtma ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşli
hastalığından korunma, vücut sıvılarıyla bulaşan
hastalıklardan korunma, aşılar, tarlada sağlıklı yaşam
alanı oluşturma, anne-bebek ölümlerini önleme, erken
yaş evliliklerini önleme, şiddeti önleme, ruhsal
bozuklukları önleme ve erken tanı-tedavi gibi pek çok
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konu yer aldı. Ayrıca eğitim programının sonunda
belirtilen konularla ilgili dini açıklamalar yapıldı. Sağlık
aracısının görevleri şunlardır;
1. Yaşadıkları mahalle ve tarım alanlarında aileleri
ziyaret ederek hastalıkları ve anne-bebek ölümlerini
önleme ve erken tanı bilgisinin topluma yayılmasını
sağlama, aile hekimi olmayanlara yardım ederek kayıt
olmalarına yardımcı olma,
2. Kontrole gitmemiş gebe, bebek, lohusa ve 15-49
yaş kadınları aile sağlığı merkezine götürme ve izlemleri
sürdürmelerine yardımcı olma,
3. Erken tanı amaçlı mamografi, sürüntü testi gibi
taramaların amacını çevrelerine anlatarak Kanser Erken
Tanı ve Tedavi Merkezi'ne gitmelerine yardımcı olma,
4. Yaşadıkları yerlerde sağlıklı davranışların kültür
haline gelmesi için olumlu rol modelleri olmadır.
20-30 Aralık 2014
tarihlerinde de Eyyübiye
ilçesinden 45 kişi daha bu eğitime alındı. Sağlık aracıları
Halk Sağlığı Müdürlüğü'nü Toplum Sağlığı Merkezi'ni,
Kanser Erken Tanı-Tedavi Merkezi'ni de ziyaret ettiler.
Böylece Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde 2014 Aralık
itibariyle toplam 233 sağlık aracısı yetiştirilmiş oldu.
Toplum sağlığı aracılarının mevsimlik tarım işçilerinin
hastalık ve erken ölümlerinin önlenmesinde çok büyük
önem taşıdığı belirtilen toplantıda Tıp Fakültesi, Sağlık
Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi'nden öğretim
elemanları eğitim verdiler.
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AVRUPA İNSANLIK TARİHİ ANADOLU’DAN GÖÇMÜŞ
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir'in de içinde yer aldığı
uluslararası bir grup yapmış oldukları bilimsel çalışmalar
ve sahada buldukları bulgularla Avrupa insanlık tarihinin
Anadolu'dan göçtüğünü kanıtladılar.
Avrupa'nın birçok köklü gazete ve dergilerinde
yayınlanan bu tez, oldukça ilgi gördü.
Kula Volkanik Yöresinde tesadüfen bulunan
Artefakt, ilk insanların Anadolu'dan Avrupa'ya göçünün
düşünülenden daha eski olduğuna işaret etmektedir. Batı
Anadolu'nun günümüzden yaklaşık olarak 1.240 ile
1.170 milyon yıllar arasındaki dönemde insanların
Afrika'dan Avrupa'ya yayıldığı önemli göç yolu üzerinde
bulunduğunu ortaya koyması bakımından son derece
önemlidir.
Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tuncer Demir'inde içinde yer
aldığı Uluslararası grup 2001 yılından
beri Manisa'nın Kula Volkanik yöresinde
jeomorfolojik ve jeolojik amaçlı bilimsel
araştırma ve incelemeler yapmakta idiler.
Türk, İngiliz ve Hollandalı yer
bilimcilerden oluşan uluslararası bu
araştırma grubu, yaptıkları bu
araştırmalar kapsamında Erken
Pleistosen döneminde oluştuğu ileri
sürülen Paleo- Gediz Nehri'ne ait
oluşturulan bir menderes büklümü ve bu
büklümün taşkın ovası üzerinde
günümüzden takriben 1.240 ila 1.170
milyon yılları arasında yaşadığı
düşünülen insanların el ürünü olan
kuvarstan üretilmiş bir adet aleti (artefakt)
tesadüfen bulmuşlardır. Bu buluntunun
yaşı ise, üzerinde bulunduğu taşkın ovası
oluşumunun öncesi ve sonrası
dönemlerde meydana gelmiş volkanik lav akıntılarının
yüksek çözünürlüklü radio-izotopik tarihleme ve
paleomanyetik ölçümler yolu ile belirlenmiştir. Güvenilir
mutlak yaş belirlemelerine dayanan bu tespit Batı
Anadolu da, şimdiye kadar bilinenlerin aksine, insanlık
tarihinin çok daha eski dönemlere dayandığını
bildirmiştir.
Batı Anadolu'da daha önce Paleolitik döneme ait
taştan yapılmış birtakım insan el ürünü aletler bulunmuş
ise de bunların çok az bir kısmının içinde bulunduğu
jeolojik depoların muhtemel yaşları yaklaşık olarak
bilinmektedir. Bu sebepten dolayı Anadolu
yarımadasında insanlık tarihinin en eski dönemleri
hakkındaki bilgilerimiz yetersiz düzeyde kalmıştır. Her ne
kadar Kula volkanik yöresinden yaklaşık olarak 100 km

güneyde Denizli havzasında bulunan Kocabaş'ta da
2007 yılında traverten depoları içinde 1.3 milyon ile 1.1
milyon yılları arasında yaşadığı tahmin edilen ve insana
ait olduğu ileri sürülen bazı fosiller bulunmuş ise, de bu
çalışma ile ilgili olarak birçok belirsizliğin bulunduğu ileri
sürülmektedir.
Prof. Dr. Tuncer Demir açıklamalarında;
Kula volkanik yöresinde bulduğumuz bu aletin
önemi, onun ait olduğu dönemin ve dolayısı ile o
dönemde var olan insanların yaşadıkları periyodun
büyük bir doğrulukla belirlenmesinden
kaynaklanmaktadır. Bulunan bu alet yaklaşık olarak 5
cm uzunluğunda bir kuvars kayacından oluşmaktadır.
Alet üzerindeki şekil ve izler üzerinde paleoantoglar
tarafından yapılan incelemeler, bu şekil ve izlerin doğal

süreçlere bağlı olarak oluşmaktan ziyade sert bir çekiç
veya taş aletle vurulmalar sonucunda oluştuğunu,
dolayısı ile insan el ürünü olduğu gerçeğini ortaya
koymuştur. Bu aletin ait olduğu dönemin yaş tayini büyük
bir doğrulukla belirlenmiş ve Anadolu'da İnsan
tarafından yapılmış ve kullanılmış en eski alettir.” dedi.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu açıklamalarında başta Prof. Dr. Tuncer Demir'i
tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Yapılan tüm bilimsel çalışmaları desteklediklerini
ifade eden Rektör Mutlu, Harran Üniversitesi olarak
birçok alanda böylesine önemli çalışmaların devam
ettiğini ifade etti.
Makalenin yayınlandığı SCI kapsamında bulunan
dergi: http://authors.elsevier.com/a/1QEFB-4PRZl5I
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MUSTAFA SANDAL HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE
Avrupa Gençlik Kulübü
tarafından gerçekleştirilen Biz de
Varız! Projesi kapsamında davet
edilen sanatçı Mustafa Sandal
Harran Üniversitesi gençleriyle
sohbet edip şarkılar söyledi.
Harran Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,
dekanlar ve akademisyenlerinde
katıldığı söyleşi, program oldukça
renkli geçerken, Semih Yalman
konuşmacı olarak katıldı.
17 Aralık Çarşamba günü
saat 13.00'da Mühendislik
Fakültesi Büyük Amfi'de
yapılan Dreamstalk
etkinliğinde hayal bulutu
üzerine çıkıp, 3 dakika
içerisinde hayalini anlatarak
hayalini gerçekleştirmek için
ilk adımı attılar.
İki saat süren program
sonunda sanatçı Mustafa
Sandal'a Harran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu tarafından plaket
takdim edildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE PİYANO KONSERİ
Ünlü Piyanist Prof. Dr. Türev Berki
Üniversitemizde bir piyano konseri sundu.
Üniversitemizin davetlisi olarak Şanlıurfa'ya
gelen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, ünlü
piyanist Prof. Dr. Türev Berki üniversitemiz Fen
Edebiyat Fakültesi konferans salonunda bir
konser sundu.
Düzenlenen konsere üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'nun yanı sıra müzik
bölümü akademisyenleri, öğrenciler ve davetliler
katıldı.
Beş eserin icra edildiği konserde sanatçı
Türev Berki tarafından eserlerin doğuş hikâyesini,
sanatçıların geçmişini anlattı.
İki saat süren konser sonunda Rektörümüz
Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu tarafından sanatçı
Türev Berki 'ye çiçek ve sanat kitabı hediye edildi.
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ŞANLIURFA’DA İLK KEZ TRAVMA VE
RESUSİTASYON KURSU

H

arran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığınca
tertiplenen, organizasyonunu Prof. Dr. Ali
Uzunköy'ün yaptığı Travma ve Resusitasyon kursu yapıldı.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Mavi Salonda yapılan kursun açılış töreninde,
Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu kısa bir
açılış konuşması yaptı.
Kurs yöneticisi Prof. Dr. Ali Uzunköy yapmış olduğu
konuşmada kursun önemini anlatarak, kursa katılan
doktorlardan, yapılacak sınavlarda başarı beklediklerini
söyledi.
Düzenlenen kursa diğer illerden 30 ve ilimizden de
20 katılımcı doktor katıldı.
Derslere katılımın mecburi olduğu ve doktorlara
teorik eğitim yanında pratik uygulamalar yaptırılacak
olan 4 günlük kurs sonunda yapılan sınavda, 80 ve üzeri
alanlara Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ve Sağlık
Bakanlığınca onaylı sertifika verilecektir.
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TEKNOKENT YENİ BİNASINDA
İLK TOPLANTI
Üniversitemiz tarafından kurulan Şanlıurfa
Teknokent yeni binasında ilk toplantısını yaptı.
Üniversitenin Şair Nabi Kampüsünde
yapımına 2013 yılında başlanılan Şanlıurfa
Teknokent, ilk kez kendi yönetim kurulu
toplantısına ev sahipliği yaptı.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu'nun başkanlık ettiği
toplantıya üniversite adına üyelerden Prof. Dr.
Mehmet İriadam, Prof. Dr. İrfan Özberk, Prof.
Dr. Bülent Yeşilata, Doç. Dr. Akif Nacar
katılırken, ortaklar adına Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Sabri Ertekin, Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet Kaya'da hazır bulundular.
Yaklaşık iki saat süren toplantıda
gündem maddeleri görüşüldü.
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TARIM ÖĞRETİMİNİN 169.YILI KUTLANDI
“Türkiye'de Tarım Öğretiminin 169. Yılı” Harran Üniversitesi, GAP BKİ, GAP Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın ortaklaşa düzenledikleri
bir dizi etkinlikle kutlandı.
8 O c ak 2 0 1 5 Pe r ş e m b e g ü n ü
düzenlenen programın ilki üniversitenin
Yenişehir Yerleşkesindeki Atatürk Anıtına
çelenk konulmasıyla başladı.
Düzenlenen kutlama programı, GAP
Tarımsal Eğitim Merkezi tesislerinde devam
etti.
Düzenlenen programa, Üniversite
Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, GAP BKİ
Başkanı Sadrettin Karahocagil, GAP Tarımsal
Araştırmalar Enstitüsü Müdürü İbrahim
Çetiner, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa
Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen,
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet
Eyyüboğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının
yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan programda, Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Salih Aydemir, Ziraat Fakültesi öğrencisi
Su Zelal Aydın, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube
Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Şanlıurfa Tarım İl
Müdür Vekili Faik Çelik, GAP BKİ Başkanı Sadrettin
Karahocagil ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Yılmaz birer
konuşma yaptılar.
Programda konuşma yapan Ziraat Mühendisleri
Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza
Öztürkmen, “Bu yılda tarımsal öğretimin 169.
Yıldönümünü kutlamanın kıvancı ve mutluluğunu
yaşıyoruz.10 Ocak gününü kapsayan hafta ülkemizde
tarım haftası olarak kutlanmaktadır.169 yıl önce

başlayan tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri bugün tarım
öğretimini lise düzeyinde Tarım Meslek Liseleri, ön lisans
düzeyindeki MYO tarım programları, lisans düzeyinde
Ziraat Fakülteleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise
üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde
yürütülmektedir. Eğitim ve öğretimde 169 yıllık köklü bir
tarihsel geçmişe sahip bir meslek grubu olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz” dedi.
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, “Tarımın eksikliklerine göz
atmamız lazım, Tarımın kaynağı toprak ama biz kıymetini
bilmiyoruz. Arazilerde taban suyu çoğalıyor. Bundan
dolayı topraklarımız çoraklaşıyor. 24 milyon hektar
toprağımız var, bunun yüzde 10'u derin topraktır. Harran
ovasına baktığımız zaman ne yazık ki burası
betonlaştırılıyor. Bir önlem alınmıyor, bunlar bizi
üzen kayıplardır” dedi.
Ziraat Fakültesi'ne 30 yıl emek veren
öğretim üyelerine, tohum tescili yapan
akademisyenlere, ayrıca Ziraat Mühendisliği
mesleğinde 40. Yılını doldurmuş üyelere
teşekkür plaket verildi.
Program, Moderatörlüğünü Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Aydemir'in
yaptığı, panelistliğini Çukurova Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Ankara
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin
Yaşar Çiftçi'nin gerçekleştirdiği panelle devam
etti.
Ayrıca, program kapsamında
“Şanlıurfa'nın Endemik Kuşları” konulu fotoğraf
sergisi açıldı.
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TARİH BÖLÜMÜNDEN KIRGIZİSTAN GÜNLERİ
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin Çağdaş Türk
Cumhuriyetleri adlı derste Kırgızistan'ın yaşamsal,
sanatsal, folklorik, sosyal yemeklerini faaliyete çevirdiler.
Bu konuda konuşma yapan Tarih Bölümü Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci; “Tarih bölümü,
6.’sını düzenlediği Kırgızistan Öğrencilerimiz büyük
çalışmalar gayretler neticesinde bugün bu programı
düzenleyerek bölümümüze aksiyon kattılar. Tabi bu
çalışmayla öğrencilerimiz Kırgızistan'ın kültürel sanatsal
yemek faaliyetlerini araştırırken, hem bu kentin tarihini
öğrenmiş hem de konsolosluklarla ikili diyaloglar

58

Harran Üniversitesi Haber Bülteni

kurması bize bir mutluluk vermiştir. Emeği geçen
öğrencilerime, programı tertipleyen hocamıza teşekkür
ederim” dedi. Programı düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Dr.
Gülşah Eser;“Türki Cumhuriyetler adlı dersimizin konusu
olan Kırgızistan'ın tarihini, edebiyatını, yemeklerini,
folklorik olarak ne varsa uygulamalı olarak ele aldık.
Öğrencilerimiz ile koordineli bir çalışmamız oldu. Bu
konuda bizlere destek veren başta rektörümüze,
yaptığımız çalışmada bize destek olan dekanımıza,
bölüm başkanımıza, emektar öğrencilerime teşekkür
ediyorum.”dedi.
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“AFİLASYON PROTOKOLÜ” İMZALANDI
Valilikte yapılan törende, Sağlık Bakanlığını
temsilen Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Harran
Üniversitesini temsilen Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu,
hazırlanan protokolü imzaladılar.
Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Uzm. Dr. M. Cihan Ekmen'inde hazır bulunduğu törende
imzalanan protokol, 4 yıllığına geçerli olacak.
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük yaptığı açıklamada;
“Bugün bu hadise çok önemlidir. Şu anda hastanenin iç
donanımı, tefrişatı yapılmaya başlanıyor. Dev bir eser
kazandırılıyor Şanlıurfa'ya. Afilasyon protokolümüzü
imzaladık ve Sağlık Bakanlığı ile müştereken
üniversitemizin birlikte çalışmasını ortaya koyduk.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu'nun çok emekleri oldu. Her defasında Ankara'ya
giderek ödenek arayışında bulundu, kendisini tebrik
ediyorum.
Sağlık Bakanlığı'nın tüm çalışanlarına bu manadaki
katkılarından dolayı müteşekkiriz.
Hastanemiz yaklaşık 3-4 ay sonra hizmete
girecektir. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun” dedi.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu ise açıklamalarında; “Bizde üniversite olarak
kendimize yakışanı, fonksiyonuna uygun bir şekilde
beraber çalışmayı ortaya koyacağız.

Hastanemizin devri üniversitemiz ve Şanlıurfamız
için önemli bir çığır olacaktır. İyi ve faydalı bir iş yaptık.
Daha önceleri de sayın vekillerimle Sağlık Bakanımızla
görüşmüştük, geçen günlerde Kamu Hastaneleri Birliği
Başkanı geldiğinde akademisyenlerimizle bir toplantı
yapıp, geçişin faydalarını konuşmuştuk.
Bu birliktelik ile oluşacak sinerjiyle Şanlıurfa halkı
büyük bir istifade sağlamış olacaktır. Bu mutluluğu
paylaşmış olduğumuzdan dolayı memnuniyetimizi ifade
ediyoruz.
Bundan sonra çok daha iyi işler yapacağımızı
düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa 2015 in Mart
sonunda Osmanbey Yerleşkemizdeki bina hizmete
girmiş olacak.
Bu ortak kullanım bir sinerji oluşturacak ve Şanlıurfa
halkına nitelikli sağlık hizmeti olarak yansıyacaktır.
Hastanemizde görev yapacak olan değerli hocalarımız
ve uzman hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarının
ortak paydası ilin sağlık hizmet kalitesini artırmak
olacaktır. Şanlıurfa halkı sağlık hizmetleri noktasında
sürekli yeniliklerle buluşacak ve hak ettiği sağlık
hizmetlerini ziyadesiyle alacaktır.
Şanlıurfa kendi bölgesinde sağlık kenti olmaya aday
bir il konuma gelecektir. İnsan yaşamı için hayati önem
arz eden bu yatırımların ilimiz halkına hayırlı olmasını
diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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ÜNİVERSİTELER ARASI BASKETBOL
MÜSABAKALARI BAŞLADI
Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi spor
salonunda başlayan turnuvalara 9 üniversite
katıldı.
Saat 10.30'da Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasıyla başlayan müsabakalar
öncesi Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu bir açılış konuşması yaptı.
3 bayan üniversite takımının da bulunduğu
müsabakalar 4 gün devam etti.
Harran, Kahramanmaraş Sütçü İmam,
Erzincan, Bozok, İnönü, Canik Başarı, Nuh Naci
Ya z g a n , D i c l e v e G ü m ü ş h a n e
Üniversitelerinin katıldığı turnuvaların
ilk gününde Harran Üniversitesi
erkeklerle Erzincan Üniversitesi erkekler
karşılaştı.
Müsabaka öncesi takım
kaptanlarını tebrik eden üniversite
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, ilk
karşılaşmanın başlama topunu attı.
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SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ
BİNASI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ
Açılış dolayısıyla Üniversite Senatosu, Siverek Meslek Yüksekokulunda toplandı.
Yapılan açılış törenine Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük,
Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, Rektör Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu, Siverek Kaymakamı Hamza Erkal,
Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Belediye
Başkanı Aslan Ali Bayık, rektör yardımcıları, üniversite
senato üyeleri, partililer ve Siverek halkı katıldılar.
Törende Siverek Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Murat Sevgili, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz,

Siverek Kaymakamı Hamza Erkal, Rektör Prof. Dr.
İbrahim Halil Mutlu, Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım
Gülpınar ve Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük birer konuşma
yaptılar.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Murat Sevgili yaptığı
konuşmada misafirlere hoş geldiniz diyerek, okulun bu
aşamaya getirmede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Okul hakkında bilgiler verdi.
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Siverek Kaymakamı Hamza Erkal konuşmalarında;
“Siverek böyle güzel bir okulu hak ediyordu. Okulun bu
aşamaya gelmesi için çok büyük emek sarf edildi. Burası
daha önce yatılı okuldu ve Köy işlerinin şantiyesiydi.
Gayretlerimiz netice verdi. Rektörlüğe devrettik. Rektör
hocamız buraya bir kaynak ayırdı, Siverek için yaptığı
çalışmalardan dolayı Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu'ya
teşekkür ederim.” dedi.
Rektör Mutlu konuşmalarında; “2007 yılında
göreve geldiğimizden beri, Şanlıurfa merkez
kampüsümüzle birlikte ilçelerimizde bulunan
okullarımıza da büyük önem veriyoruz. Birecik,
Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan bunlara birer örnektir.
Üniversite yönetimi olarak elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz.
Siverek Meslek Yüksekokulu binamızın ulaşım ve
yurt sorunu var. Bu sorunu da yerel yönetimlerle çözmeye
çalışacağız. Bize ayrılan bütçeyle ancak bu kadar
yapabildik.
Siverek için iki müjdem var. Artık Siverek te açık
öğretim ve üniversite sınavının ilk aşaması yapılacak.
İkincisi senatodan karar aldık. YÖK'e gönderdik.
Siverek'e bir Uygulamalı Bilimler Fakültesi açmak
istiyoruz. Tabi bunun içinde ayrı bir bütçe lazım.
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Siverek Meslek Yüksekokulunu bu aşamaya
getirmemizde bizlere destek olan herkese şükranlarımı
sunuyorum.” dedi.
Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar; “Bugün
güzel bir gün yaşıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür
ediyorum. Rektör Bey müjdeyi verdi. Bunlar kolay elde
edilmiş kazanımlar değil. Siverek'te üniversite
sınavlarının yapılacak olması önemli bir olay. Bizim imaj
sorunumuz vardı. Bunu aşmak kolay olmadı. Siverek çok
daha güzel şeylere layıktır. Ben de buraya emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun”
dedi.
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük; “ Siverek
Yüksekokulunun ilçemiz için çok önemli olduğunu
biliyoruz. Üniversitenin ilçelerde okullarının olması,
ilçeler açısından önem arz etmektedir. Siverek nüfus
bakımından büyürken kendini de geliştirmiş bir
ilçemizdir. Okulun bu duruma gelmesinde emeği
geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlara vesile olmasını
diliyorum” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIM MERKEZİ OLDU

H

arran Üniversitesi, başta Şanlıurfa ve
bölgenin gelişmesi noktasında yaptığı
yatırım ve bilimsel projelerle, GAP
bölgesinde eğitim ve bilimsel araştırmaların merkezi
olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Yapılan araştırma ve elde edilen istatistik bilgiler
doğrultusunda Harran Üniversitesi, bilimsel projelere
2013 yılı itibari ile 4.590.725 harcama yapmıştır.
Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, GKİB ve Harran
Üniversitesi bütçeleriyle 2007 yılını 84 projeyle
kapatırken, bu rakam 2013 yılında 386'ya yükselmiştir.
2007 yılında bilimsel projelere yapılan harcamalar
1.365.879 gösterirken, bu harcamalar 2013 yılında
4.590.725 TL ulaşmıştır.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu, sanayinin gelişmesi için üniversitelerin sağladığı
bilimsel destekler ve üniversitenin yaptığı araştırmalar ile
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Harran Üniversitesi olarak eğitim vermemizin yanı
sıra kurumumuzun temel ilkesi olan araştırmaya hep
önem verdik.
2007'den bu yana kadar araştırma bütçemiz 4
katına kadar arttı. 2007'de 1 milyon 300 civarında olan
araştırma projelerimize ayırdığımız pay bugün 4,5-5
milyonu bulmuştur. 2007'de başladığımızda 84 projesi
olan ki bunun içinde TÜBİTAK'tan, DPT'den tutun birçok
projemiz varken bugün 400'e yakın projeyle üniversite
yayın sıralamasında Türkiye'deki yerini almaya
başlamıştır. Bugün Türkiye üniversiteleri arasında da
üniversitemiz 50. sıralarda yer almaktadır. Hedefimiz
daha üstlere tırmanmak, daha iyi işler yapmaktır. Geçen
hafta bunun meyvesi olarak Japonlarla birlikte yaptığımız
çiftçilerin gece sulamasıyla hem su tasarrufuna hem de
fazla ürün alma yoluna gidildi. Yine önümüzdeki dönem
temeli atılacak GAP-YENEV projesiyle güneş enerjisinden
faydalanılacak. Yine sosyal bir yara olan tarım işçilerinin
sorunlarını ele alarak Bakanlıklar ve daha sonra Birleşmiş
Milletler nüfus fonu ile birlikte ülke bazında bu sorunun
çözümü için seferber olduk. Yine yapılan çalışmalarla çok

güzel bir biyoteknoloji laboratuvarı tesis edildi.
Teknoparkımızın önümüzdeki dönem sonunda
açılmasıyla başta tohumculuk olmak üzere biyoteknoloji
yönünden de bölgemiz yararına önemli çalışmalar
yapılacaktır. Bunlarla birlikte öğretim üyesinin sayısının
artması, master doktora programlarının açılması sonucu
gelecekte bizim üniversitemiz hızla yukarılara
tırmanacaktır.
Üniversitelere bakıldığında girişimci üniversiteler
arasında daha çok sanayiyle içli dışlı olan, sanayi işlerini
yapan başta ODTÜ, İTÜ gibi Marmara Bölgesi ve diğer
bölgelerde sanayi holding ve ARGE'ye önem veren
işkollarının olduğu yerde olan üniversiteler üst sıralarda
yer alıyor. Bizim bölgemizin gereksinimlerinden dolayı
tarım ve tarımın getirdiği ürünlerle ilgileniyoruz. Burada
tarımın öncülüğünde bu işleri yapmak istiyoruz. Sadece
üniversitenin yaptığı bilimsel faaliyet yeterli
olmamaktadır. Buna gönül verecek iş adamları
gerekmektedir. Onlarında bu işlerde kar edebilmeleri
için yatırım yapması gerekmektedir. Bundan dolayı
üniversitemiz bakıldığında bir şey yapmamış gibi
görünüyor. Ama gelecekte bu iş kollarının burada
olmasından sonra üniversitemiz bunlara da katkı
verecek. Ve en girişimci üniversite olma yolunda hızlı
adımlar atmaya çalışacaktır.
Bugün üniversitemiz Şanlıurfa'daki sanayicilerle
işbirliği yaparken, geçen hafta toplantısına gittiğimiz
ŞİŞECAM'la birlikte ortak SANTEZ Projesi yapmıştır.
Türkiye'nin cam üretiminin % 80 -90'ı bu büyük firma
tarafından üretilmektedir. Biz yavaş yavaş artık batıdaki iş
kollarına da Güneydoğuda olan bir üniversite olarak,
onların desteğini alıp birlikte iş yapmaya başladık.
İnşallah bunların devamı gelir, dün bunlar yoktu bugün
biz başlattık. Gelecekte bunların sayılarının artacağını
ümit ediyorum. Buna hazırlık olarak ta altyapılarımızı
hazırladık. Gelecekte Harran Üniversitesi tarihteki yerini
alacaktır. Tarihte en iyi üniversite bu bölgede, bu
coğrafyada Harran Okuluydu. Harran Üniversitesi bu
hedefe hızlı adımlarla ulaşacaktır.
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ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜNDEN
GAZİ LİSESİNE ZİYARET
Üniversitemiz Rektörü
Prof.Dr. İbrahim Halil Mutlu, Gazi
Lisesini ziyaret ederek,
öğrencilerle sohbet etti.
Gazi lisesi son sınıf
öğrencilerine “NASIL
B A Ş A R I R S I N I Z ” Ko n u s u n d a
konuşan Rektör Mutlu, kendi
hayatından deneyimlerini
aktardı.
Konuşma sonunda Rektör
Mutlu tarafından öğrencilere
kırtasiye yardımı yapıldı.

ŞANLIURFA’DA TOPRAĞA SAYGI
YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
TEMA Vakfı, Harran Üniversitesi/Harran
Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının
katkılarıyla, Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri
çerçevesinde “Toprağa Saygı” yürüyüşü ve çevre
etkinliği düzenleniyor. 22 Kasım 2014 Cumartesi
günü saat 14.00'da Abide Park'ta başlayacak etkinlik
Rabia Meydanı'nda son bulacak. Yürüyüşle, erozyon,
su ve kuraklık konusuna dikkat çekiliyor.
Tüm sivil toplum örgütlerine ve duyarlı vatandaşlara
yürüyüşe katılması için çağrıda bulunuldu.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
SILA KONSERİ

P

op müzik sanatçısı SILA üniversitemiz
gençlerine bir konser verdi.

12 Aralık 2014 tarihinde üniversitemiz spor
salonun da gerçekleşen konserde öğrenciler
doyasıya eğlendi.
İki saat süren konsere üniversitemiz Rektör
Vekili Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Vali Yardımcısı Aylin
Kırcı Duman ve akademisyenlerde katıldı.
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KALKINMA KURULU İKİNCİ TOPLANTISI
ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİ

Hilton Garden Inn Hotel'de düzenlenen
toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Kalkınma
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Vali
Yardımcıları Uğur Sezer, Aylin Kırcı Duman, Şanlıurfa
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri Ertekin, GAP
BKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin
Birtane ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun katıldı.
Toplantıda konuşan Şanlıurfa Ticaret Borsası ve
Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kaya şunları
söyledi: “Bölgesel kalkınmada yeni aktörlerden biri
olan Kalkınma Ajansları bu hedef çerçevesinde kısa
sürede kuruluşunu tamamlamış, bugün sahip olduğu
kurumsal yapı, insan kaynakları ve destek araçları ile
ülkemizin önemli kuruluşları arasına girmiştir.
Bölgemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sunan
Ajansımız, 2010 yılından itibaren ağırlıklı olarak özel
sektör olmak üzere proje bazlı çeşitli mali destekler
sağlamaktadır. Ayrıca, bölgedeki kamu kurumları,
yerel yönetimler ve STK'lara çeşitli konularda eğitim
ve teknik destekler verilmektedir. Proje bazlı destek
sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2010-2014
döneminde teklif çağrıları kapsamında KOBİ'lere,
yenilenebilir enerjinin kullanımına ve sanayi ile turizm
altyapısının geliştirilmesine yönelik çeşitli hibe
destekleri vermiştir. Bu programların bir kısmı
tamamlanmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir.
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
ÜNİVERSİTEMİZDE KUTLANDI
Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük
Amfi 'de düzenlenen tören saat 10.00'da başladı.
Resim İş Öğretmenliği Bölümünün hazırladığı
öğretmenler konulu resim sergisinin açılışı ile start alan
törene Rektör Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu, Rektör
Yardımcıları, Dekanlar, Öğretim Elemanları, Şanlıurfa'da
eğitim veren kurumlardan gelen öğretmenler ve
üniversite öğrencileri katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan programda, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Gencer ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Halil Mutlu Öğretmenlik mesleğinin önemini anlatan bir
açılış konuşması yaptı.
Kısa film gösterimi ve şiir dinletileri ile devam eden

program, Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Gülçin Demir
ve Tuğba Demir'in seslendirdiği şiir dinletisi ve “Reşo Ağa
Sınavda” tiyatro oyunu ile devam etti.
Harran Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Emin Usta'nın “Kuramdan Uygulamaya
Öğretmenlik” başlıklı sunumlarıyla devam eden
program, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Ömür Arda Özçelik'in yönettiği konserle devam
etti.
Düzenlen kutlama programı, Öğretim Görevlisi
Emine Teker'in hazırlayıp öğrencilerin sahnelediği
pandomimle sona erdi.
Program sonunda üniversite rektörü tarafından
programın hazırlamasında görev alan öğrencilere
teşekkür belgesi verildi.
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EDUCATURK YÜKSEKÖĞRETİM
GÜNLERİ FUARI
Üniversitemiz, doğru ve kaliteli eğitimi arayan
öğrencileri kazanmak amacıyla önem verdiği yurtiçi ve
yurtdışı fuarlar takvimine bir yenisini daha ekledi. 01-02
Aralık tarihlerinde Şanlıurfa'da Educaturk Yüksek
Öğretim Günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
Eğitim Fuarı'na katıldı.
Eğitim sektöründe hizmet veren kuruluşların hedef
kitle ile karşı karşıya gelmeleri, üniversitelerin kendilerini
ve hizmetlerini birinci elden tanıtabilmeleri, diğer
kuruluşlar ile ilişkilerini geliştirmeleri, kurumsal imajlarını
sağlamlaştırabilme konularında imkanlar sunan
Educaturk Şanlıurfa Yükseköğretim Günleri Fuarına ilgi
yoğundu.
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Çok sayıda vakıf ve devlet üniversitesinin katıldığı
fuarda, üniversitemiz standına ziyaretçiler tarafından
yoğun ilgi gösterildi. Standı ziyaret eden öğrencilerin
merak ettiği üniversitenin tüm eğitim birimlerinin yanı sıra
şehrin ve üniversitenin sosyal, sportif ve kültürel
olanakları öğrencilere anlatıldı.
Sosyo-kültürel sanatsal ve en önemlisi bilimsel
anlamda öğrencilerimizi hayata hazırlayarak yeni
ufuklar kazandıran üniversitemiz fuar boyunca kariyerine
yön vermek isteyen gençlere yenilikçi eğitim sistemi,
geleceğin mesleklerinden oluşan müfredatı ve eğitim
alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.
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ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON
STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI
Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü
tarafından “ Çocuk
Koruma Hizmetlerinde
Koordinasyon Strateji
Belgesi Hazırlık Çalıştayı”
GAPTAEM tesislerinde
başlayarak 2 gün boyunca
devam etti.
Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Halil
Mutlu'nunda katıldığı
Çalıştayın açılış
konuşmasını Şanlıurfa Aile
ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Murat Demirkol
yaptı.
Çocuk dili, dini, ırkı olmayacak kadar en eşit
varlıklardır. olduğunu belirten Demirkol, tertemiz bir fıtrat
üzerine yaratılmış topraklar üzerindeki en masum
varlıklardır. Hayata hazırlanacak kadar güçlü, ama bunu
nasıl yapacağını bilemeyecek kadar güçsüzdür. Çocuk
dönemi karakterin, doğruların ve yanlışların,
değerlerimizin toplumsal rollerin belirlendiği kritik bir
dönem. İşte bu kadar önemli bir dönemin heder
olmaması adına bugün yapacağımız bu çalıştayın ayrı bir
öneminin var olduğunu söyledi.
Çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin etkin ve
verimli bir şekilde
koordinasyonunu sağlamak ve
ilimizdeki çocuklara yönelik
yaşanan sorunların doğru bir
şekilde tespitini yaparak gerekli
çözümlere acilen ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu ihtiyaçların tespiti ve
giderilmesi için planlanan strateji
belgesinin verimli ve etkin
oluşturulabilmesi için kurumların
kendilerini tanımaları için
“Çocuk Koruma Hizmetlerinde İl
Strateji Belgesi Hazırlık Çalıştayı”
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çalıştay da çocuk ele
alınacak ve her konuda çocuğun üstün yararı
gözletilecektir.
Çalıştaya katılan ve destek sunan çocuk hizmetleri
genel müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı ve Karacadağ
Kalkınma Ajansına ve siz değerli katılımcılara teşekkür
ediyorum” dedi.

Aile ve Sosyal
Po l i t i k a l a r B a k a n l ı ğ ı
Çocuk Hakları Koruma
Daire Başkanı Abdullah
Ö z b a y, ç o c u k
koordinasyon merkezleri
daha öncede bildiğiniz
gibi Adalet Bakanlığına
bağlıydı. 2011 yılından
itibaren Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına
bağlandı. Bakanlığımıza
bağlanmasının ardından
20 ilde pilot çalışması
yaptık. Bu çalışmalar
doğrultusunda ilgili kamu
kurum kuruluşların da
çeşitli çalışmalar yaptık. Bu doğrultuda bir eylem planı
oluşturuldu. Eylem planının şuan uygulanmaya
başladığını ifade etti.
Şanlıurfa'da ilk defa bir çalıştayın yapıldığını belirten
Özbay, çocuk koordinasyon merkezleri olarak 20 ilde iyi
bir katılım sağlandı. Sağlanan katılımların ardından Bu
uygulama Türkiye'nin 81 iline yayıldı. 1989 yılında çocuk
hakları sözleşmesi imzalandı. Katılım, kurulma, gelişim
gibi maddelerden oluştuğunu belirtti.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman ise,
“çocuklar bizim hayatımızın en önemli varlıklarıdır.
Hepimiz çocuklarımız için
canımızı feda ederiz. Ama
nedense onların gelişimi ve
hayata hazırlanması ile ilgili
pek çok sorunuda toplum içinde
yaşıyoruz. Şanlıurfa doğum
oranında Türkiye birincisi. Yıllık
60 bin doğum gerçekleşmekte.
Dolayısıyla nüfusun üçte birini
çocuk oluşturmaktadır. Kent
merkezinde çocuklarla ilgili pek
çok sorun var. Bu sorunları
aşmak ve diğer illere yetişmek
adına biraz daha koşmak
zorundayız ”şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından panelistlere
teşekkür belgesi verildi. Ardından program çocuk ihmal
ve istismarı önleme, suça sürüklenen çocuklar, Suriyeli
çocuklar, çocuk işçiliği, özel eğitim gerektiren çocuklar,
madde bağımlısı çocuklar ve çocuk dostu kentler gibi
konulara değinerek panel devam etti.
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ÜNİVERSİTE MARŞIMIZ
Harran’da ilk fakülte, beşbin yıl önce vardı
El Battaniler, El Cabirler, ilimde son duraktı
Sonra güneş karardı, sular tersinden aktı
Tarihin sahnesinde perde birden kapandı
Cumhuriyetle beraber, perde yeniden açıldı
Osmanbey Kampüsünde, ilimler kucaklaştı
Rektörün gayretiyle, eksikler tamamlandı
Asil bir at gibi fakülteler, rektörüyle şahlandı
Hem anasın, hem yarasın, sıcacık bir yuvasın
Eşsiz bir güzelliğe sahip, sanki çölde vahasın
Öğretim kadrosuyla, dillerde hep destansın
Rönesansa ilhamsın, medeniyetlere taçsın
Asırları aydınlatan, beşbin yıllak Harransın...

Yazan: Osman KILIÇASLAN / 10.10.2013
Düzeltmeler: Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU
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ELVEDA
Kahramanlar diyarında
Güzel, asil bir köyde doğdum.
Önce ebeveynim, sonra hocalarım
Lif lif dokudu beni.
Severiz ulemayı, ehli imanı
Cüheladan iraz edip soğdum.
Şanlı şehirde ehli irfanı anarım
Bir bir okudu beni.
Bilirim gelen sevmiş
Giden hayran olmuş ilinize
Kur'an ile Evrad-ı Fethiye
Vird-ü zeban olmuş dilinize
Ey ehli ruha, şahadet ederim ki
Siz ehli senasınız, hem ehli vefa
Hepiniz ehli iman, Halili ve Eyubi
Hem ümmeti Muhammed Mustafa
Dostluğu sabrı ve hikmeti burada
Tam kaynağından içti gönlüm.
Heyhat dalamadım bahr-i irfana
Ta kıyısından geçti gönlüm.
Agah olalım, kem söz sahibine döner
Kil-ü kal memnu, zarar verir dinimize
Hak güneş gibidir. Doğunca yıldızlar söner.
Atalım yükü yoksa zarar verir bize.
Ey bikes garip yolcu uzatma sözü
Hayat bir imtihan, acıları tadınca sen
Hemen gitme, tatlı gelir bana
Tesseliyi mazide ara, yuma gözünü
Zalime karşı o gün bin atlı gelir sana
Ey azizler vakit ayrılık vakti
Çok hakkınız hukukunuz var
Helallık isterim sizden, helal ediniz.
Ne güzel renginiz ne güzel dokunuz var
Haklıya CEMAL, haksıza CELAL ediniz.

Ramazan TAHİROĞLU
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HARRAN’DA GÖREV
Bir Eylül sabahıydı uyandığımda
Yavaş yavaş Urfa’ya yaklaşan otobüste
Yanık bir türkü çalıyor yerel radyoda
“Bu da gelir bu da geçer ağlama”
Soğuk, sıcak, yağmurlu, karlı, yalnız, buruk
Kadim dostlarım, fedakâr öğrencilerim
Çok şey öğretti bana bu şehir
Şimdi, şimdi dönüyorum
Gelen ağlar, giden ağlar dediler
Gelirken gözümde iki damla vardı
Giderken gözyaşım sanki bir pınar
Elveda seyrine doyamadığım dumanlı dağlara
Elveda gönlü bizimle bir arkadaşlara
Ne vakit yolunuz düşerse unutmayın
Can bir dost var Ankara’da
Bir gün biri sorsa, kardaş nerelisen?
Gözlerimi kapatıp şöyle bir durmalıyam
El cevap, ben gerçek bir Urfa’lıyam
İşte geldim; gidiyorum
Hepinizi Allah’a emanet ediyorum
Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

ÖZ GEÇMİŞ
1963 yılında Bursa'da doğan
Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR, ilk ve orta
öğrenimini Bursa'da tamamladı.
1981 yılında Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesini kazanarak
1986 yılında mezun oldu, 1987
yılında Anatomi Anabilim Dalı'na
Araştırma Görevlisi olarak atandı.
Anatomi Bilim Dalında 1991'de
Doktor, 1995 yılında Doçent, 2001
yılında ise Profesör oldu. Doçentlik
yıllarında Harran Üniversitesi'nde
40/b maddesi çerçevesinde bir yıl
dersler verdi. Halen Ankara
Üniversitesi'nde Profesör olarak
görevini sürdürmektedir.
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Şehir merkezine 22 km uzaklıkta
bulunan Osmanbey Yerleşkesinde
öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap
verecek Öğrenci Yaşam Merkezi (Çarşı)
inşaatının temeli 2014 yılında atılmış olup,
Nisan ayı içerisinde faaliyete geçmesi
planlanmaktadır.
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GAP Bölgesinde bulunan tüm üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile
potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği bir 'Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
Merkezi (GAP-YENEV)' altyapısı kurmaktır. Nitelikli eğitim imkânlarının, yeni
teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek, bölgeye yeni yatırımları cazip
kılacak ve yerel ve uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği
fırsatları yaratacak bu Merkez vasıtasıyla, bölgenin zengin yenilenebilir enerji
potansiyeli ve henüz bakir sayılabilecek enerji verimliliği olanakları, bölge için
önemli bir fırsata dönüşebilecektir.
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Harran Üniversitesi'nin yer aldığı Şanlıurfa, günümüzden on bir bin yıl
öncesine dayanan tarihiyle Anadolu'nun en eski kentlerinden biridir. Arkeolojik
kaynaklarda Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölge üzerinde yer alan Şanlıurfa,
zengin Anadolu kültürü ile Mezopotamya kültürünün kesişme noktasında
bulunduğundan engin bir kültür birikimine sahiptir. Üniversite olarak kentin
misyonuna yakışır bir kampüs için çevre düzenlemeleri devam etmektedir.
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