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Yeni Rektörümüz ile İlk Toplantı 

  

Universitemize yeni atanan Rektör hocamiz Prof.Dr.Mehmet Sabri Celik bu 

sabah gorevine başladi, devir teslim töreni yapildi..Biz dekanlarla ilk 

toplantısını da yaptı..Hayirli olsun 



Sosyoloji Bölümümüzün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ortak İşbirliği  
Fakültemiz Sosyoloji Bolumu öğretim üyesi Dr. Hakan Gülerce ve bölüm başkanı Prof. Dr. Şevket 
Ökten hocamızın davetlisi olarak şehrimize gelen Göç idaresi Genel Müdür yardımcısı Dr. Gökçe 
Ok beye ev sahipliği yaptık, öğrencilerimizle buluşturduk, sunumunu dinledik. Aklımda kalan En 

etkileyici cümlesi " Göçün bin bir türlü derdi var, en hafifi ölümdür".. 



Sağlık Lisesinde Seminer  
Şanlıurfa Milli İrade Ve Teknik Anadolu Lisesinde, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Akan'nın konuşmacı olduğu, Hastalığa Manevi Bakış 
Semineri Düzenlendi  

Bugün Şanlıurfa Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, kısa adıyla sağlık 
lisesinde öğrencilere "Hastalığa manevi bakış" konusunda seminer verdik. Vesile 
olan ve emeği gecen Fatmagül Karademir hocamıza, okul müdürü Halil İbrahim 
Kanat beye teşekkür ederim.. 



Prof. Dr. Akan Erzurum’da ‘Yaradılış’ kongresine katıldı 
 



Lise Öğrencilerine Başarı-Motivasyon semineri  
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan AKAN, Karaköprü İsmail-Nazif 

Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine “Kariyer planlama, Başarı ve 
Motivasyon” konulu bir seminer verdi. 



Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Harran Üniversitesinin değerli hocalarından Prof. Dr. Hasan AKAN Okulumuz Öğrenclerine yönelik 

"Başarı ve Motivasyon" Konulu seminer verdi. Öğrencilerimiz için çok faydalı bir seminer oldu. 



Fakultemizin 3.geleneksel aşure etkinliginden kareler..Emegi gecen herkese tesekkur ederim 



Suruç’ta Lise Öğrencilerine Seminer 
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Suruç ilçesinde 

üniversiteye hazırlanan öğrencilere “Kariyer Planlama Başarı ve Motivasyon” konusunda bir 
seminer verdi. 



İlçelere de uzandık.. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle söyleşi.. 
 

Dun gece Sanliurfa"mizin Suruc ilcesindeki " Rehber Egitim kurumlarinin" davetlisi olarak üniversiteye 
hazirlanan genclerle birlikteydik.Piril piril, azimli, merakli ve vatanlarini seven genclerin olmasi beni cok 
umutlandirdi.Vesile olan Ahmet Yalçın hocamiza ve ekibine,bana eslik eden damadim İzzettin Alkiş"a da 

tesekkur ederim.. 



2'nci Aroid  Botanik Çalıştayına ev sahipliği yaptık.. 

Harran Üniversitesi'nde 3 günlük çalıştay başladı 

2'nci Aroid Çalıştayı Harran Üniversitesinde başladı. 
 



İlki geçen yıl Biruni Üniversitesi’nde (İstanbul) gerçekleştirilen Aroid 

Çalıştay’larının ikincisi, bu yıl 27-29 Eylül tarihlerinde Harran Üniversitesi’nde 

(Şanlıurfa) yapıldı. 
 



Kuran'da Adı Geçen Bitkilerin Biyolojik-Etnobotanik özelliklerini Malezya'da Anlattık 
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı ve aynı zamanda Botanik Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Hasan Akan, Malezya’da düzenlenen uluslararası konferansa bir bildiri ile katıldı. 



Bugun Malezya"da Universiti Putra Malaya"nin Fen Edebiyat fakultesi 

dekanini ziyaret ettim, karsilikli isbirligini konustuk ve seref defterine imza 

attik.Akabinde meslektaslarimi unutmadim ve universitedeki Biyoloji bolumu 

hocalariyla tanistim.. 



Şanlıurfa’nın doğal gıda bitkileri Ankara’da düzenlenen Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam 

Kongresinde tanıtıldı. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi 

Prof.Dr. Hasan Akan ve ekibi tarafından araştırılan Şanlıurfa’nın doğal gıda bitkileri ve Şanlıurfa’nın 

Doğal Bitki Çayları Potansiyeli isimli çalışmalar Ankara’da düzenlenen Avrasya Doğal Beslenme ve 
Sağlıklı Yaşam Kongresinde iki bildiri ile tanıtıldı. 

Şanlıurfa’nın doğal gıda bitkilerini Ankara’da Kongrede Anlattık 



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Nusaybin'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Demokrasi nöbetinde Harran Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan ve Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi 

Ruhullah Öz vatandaşlara hitap etti. 

Videonun tamımını izleyebilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=LktC70IZe08 

Nusaybin Kaymakamlığının davetlisi olarak 
Halkımıza 15 Temmuz’u anlattık 



Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimini verdik.. 

 

Teknokent bünyesinde organize edilen toplantıda Şanlıurfa ili için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” 

konusunda bir eğitim gerçekleştirildi.  
 



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yazılmakta olan Resimli Türkiye Florası’nın 9. Cildinin 
yazımı için çalışmalara Gazi Üniversitesinde başladık. Her ne kadar zor ve meşakkatli bir süreç olacak olsa da 20 

senedir elimden düşürmediğim Türkiye Florasının yazarlarından birisi olmak en büyük hayallerimden birinin 
gerçekleşmesi demek. Bu sebeple her türlü emeğe değer... 

Prof. Dr. Zeki Aytaç Prof. Dr. Murat Ekici Prof. Dr. Hasan Akan ve Dr. Fatma Taeb hepimize kolay gelsin 

Türkiye Bitkilerinin yeniden yazacak ekibe dahil olduk..  



Sanliurfa Senocak ortaokulunda bilim fuarina TÜBİTAK adına gözlemci olarak katıldık 
 

3 yil once Hru Shmyo ogrencileriyle birlikte diktigimiz agaclarin da okul bahcesinde korunduguna 
sevindim. 



Milli İrade Kiz Anadolu Imam hatip Lisesi bilim fuarina katkı sunduk  
 

Genclerimiz piril piril ve birbirinden guzel projeler hazirlamislar. 



Bugun de Viransehir ilcemizde Tubitak adina Bilim fuarlarini inceledik 
Genc bir bilim ordusu var her yerde ve genclerle gurur duyduk. 



Bugun Sanliurfa"mizin Viransehir ilcesindeki bilim fuarlarini TÜBİTAK adına izlemeye gittik 
, 

4 farkli köy okulunda 40"tan fazla bilimsell projeleri yerinde inceledim, gelecegin mucitleriyle 
gurur duydum..Tubitak tarafindan desteklenen bu projeler gelecek adina umut verici. 



Bugun Sanliurfa"mizin Viransehir ilcesinde Tubitak 4006 kodlu bilim fuarlarini izlemeye gittik, 
birbirinden guzel projelerle genc yavrularimiz adeta birer bilim insanlari gibiydiler, gelecek adina 

umutlandim, onlari yetistiren ogretmenlerini tebrik ederim.. 



Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “1. Harran şiir ve 
edebiyat günleri" etkinliği başladı. 

Osmanbey Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi büyük amfi’de başlayan şiir günleri iki gün boyunca 
devam edecek. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile  
“1. Harran şiir ve edebiyat günleri" etkinliğini düzenledik   



Ankara"da Tubitak-4006 projeleri icin toplantidaydik 



Şanlıurfa’nın Şifalı Sularını Bilimsel Kongrede Anlattık 
Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘3. Uluslararası Su Kongresi ve Sergisi’ne katılan Harran 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan ‘’Su ve Şifa: Şanlıurfa Örneği’ 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 



Sanliurfa Spor lisesinde genclerle bir araya geldik. 
Basariya giden hayat hikayelerini anlattik.Davet eden okul muduru Diyar Karademir ve ekibine 

tesekkur ederim.. 



Ulkemizde "bilimsel muzecilik" anlayisi her ne kadar cok yaygin degilse de " fakultemizde bitki 
muzesi dedigimiz herbaryumu" gelistirmenin mutlulugunu yasiyoruz..Botanik ve Flora alaninda 

arastirma yapan yuksek lisans ve doktora ogrencilerimiz bolgenin bitkilerini arsive aliyorlar.. 

Fakultemizde bitki muzesi dedigimiz herbaryumu" kurduk 



Edessa Tv Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya'nın hazırlayıp sunduğu  
'Edessa'da Sabah' programına konuk olduk, fakültemizin faaliyetlerini anlattık 

https://www.youtube.com/watch?v=pGV5NkvjjvM 



Sosyal sorumluluk dersi kapsamında okulumuzun paramedik bolumu öğrencileri ile Sanliurfa"nin 
Senocak koyu okulunda ağaç dikme etkinliğini yaptık. 



Milli Egitim Bakanligi Ozel ogretim kurumlari genel mudurlugunun Sanliurfa"da duzenledigi 
yonetici kursunda egitmen olarak gorev aldik.. 



AB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen bir alt/üst yapı 
projesi olan “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” kapsamında belgeli rehberlerin şehrin turizmine 

daha çok katkı sağlamasının temini için yoğun bir eğitim programının içindeyiz. Çok değerli katılımcı 
rehberlerimiz kadar Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Üniversite ve yerel basının ilgisi de üst düzeyde... 

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesine katıldık 



 Üniversitemizin kampüsü karşısındaki köyden geçerken otostop çeken 

10 yaşlarında RESUL adında bir gencin imdadına koştuk.. 



Biyoloji kulübümüzün Kermesine katıldık  



Fakultemizin Sosyoloji Bolum baskani Şevket Ökten hocamizin 

Profesorlugunu kutlamaya gittik..Renkli kisiligi ile sevdigimiz 

Sevket hocamizin ikram sofrasi son derece zengindi, kacirmayin 

derim,) 



Fakultemiz Cografya bolum baskani Sedat Benek hocamizin 

Profesorlugunu kutlamaya gittik..Sedat hocamiz renkli bir kisilik ve ayni 

zamanda iyi bir belgeselci, televizyon yapimcusidir.Tebrik eder, 

basarilarinin devamini dilerim. 

https://www.facebook.com/sedat.benek.585?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBe5DyXFT0_r85j1QFDyLcTVAIgabxV3ejUaaZQURV-rqR88sjM_KgbcWpAB5jv7M6JxI7Md-lbMtBf&fref=mentions


Fakultemiz Sosyoloji Bolumu ogretim elemani Mahmut Kaya hocamizin 

docentligini kutlamaya gittik.Hocalarimiz yukseldikce, bolum kadrosu 

zenginlestikce bizler de mutlu oluyoruz..Yuksek lisansin acilacagi 

mujdesini de buradan verebilirim. 

https://www.facebook.com/mamoste.mahmut?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD3WyMDL2XVsl0bDkubgaBqVBkqiBfX0xSAm08SDieRyzZQspM9xct4yRCL0YBodLRqlZq-CyRVP50D&fref=mentions


Fakultemizin Arkeoloji bolumunu kazanan 1.sinif ogrencilerine 

hosgeldin dedik..Bolgemizin Arkeolojik zenginlikleri size emanet 

dedik.. 



Gecen sene bir ilke imza attik ve uluslararasi Yaratilis kongesini 

duzenledik.Bu kongrede sunulan bilimsel tebligleri bir bir kitaba 

donüstürdük ancak gönlumuz razi olmadi ve istedik ki genclerimiz, 

halkimiz, yediden yetmişe herkesimiz bu konuyu anlasin! Buyrun her 

yönuyle YARATILIS"I bizim 4 farkli populer kitaplardan rahatlikla okuyun.. 



Fakultemiz hocalari tarafindan kaleme alinan kitaplari rektör yardimcimiz 
Prof Dr Burhan Akpunar'a tanitirken 



Fakultemizin amfilerindeki ses duzenleri yenilendi, dönem icinde kongre ve 

konferanslara simdiden hazir oldugumuzu belirtmek isterim..Emegi 

gecenlere tesekkur ederim 



Fakultemizin dIş cephe mermerlerini onarip, saglamlastiriyoruz.Eskiden 

her an düsme tehlikesi olan bu yapilarin guclendirme calismalari son hiz 

devam ediyor..Katkilari icin rektorlugumuz yapi isleri daire baskanligina 

tesekkur ederiz 



Fakultemizde  her 

ramazan saat 12.00"de 

cüz okuma etkinligi  
 



Fakultemizin gizli kahramanlari ve vefali calisanlarimiz olan idari personel ile 

bayramlastik.Kendilerine tesekkur ederim 



http://www.balikligol.com/kultur-sanat/hrude-turkiyedeki-suriyelilerin-entegrasyonu-ele-alindi-
h62426.html?fbclid=IwAR0Mb1T8eyaXPlOA_ob8nbyGDC40KgqIPDcpb4RdVCh3TGZ_643G7M63jZk 

HRÜ’de Türkiye’deki Suriyelilerin Entegrasyonu Ele Alındı 

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde, "Türkiye’deki 

Suriyelilerin Sosyal ve Ekonomik Entegrasyonu” konulu panel 

düzenlendi. 



http://www.hurriyet.com.tr/harran-
universitesinde-mezuniyet-coskusu-40837175 

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesinde  mezuniyet coşkusu 



http://www.balikligol.com/kultur-sanat/hrude-turkiye-deki-suriyeliler-ic-ice-
gecisler-konferansi-
h62397.html?fbclid=IwAR2wEN_ZPI9mDm7hGgWy_sxTue3P3ZBgImRvBU8sFqh2Sy
mjRWBhrhmqsMA 

HRÜ’de Türkiye'deki Suriyeliler iç içe geçişler Konferansı 

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Şanlıurfa Kent 

Konseyi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği 

“Türkiye'deki Suriyeliler, iç içe geçişler” konferansı düzenlendi. 



https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/60648490-harran-universitesinde-bilim-yazarligi-soylesisi 

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesinde "Bilim 

Yazarlığı" söyleşisi 



http://www.guncelurfa.com/haber/11552/harran-universitesi-fen-edebiyat-fakultesi-ogrencilerinden-tiyatro-
gosterisi.html?fbclid=IwAR02eTEHrjTOoKQYt30xLAnxTClA3BSCUo6kuZUZyyD3XuZN8EVucFWY3mk 

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Öğrencilerinden Tiyatro Gösterisi 



Fakultemiz Turk Dili ve 

Edebiyat Bolumu ogretim 

uyesi Levent 

Bilgi tarafindan organize 

edilen "Leyla ile Mecnun 

Yasasaydi" konulu tiyatro 

oyununu izlemeye 

bekliyoruz.. 

https://www.facebook.com/levent.bilgi.96?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQyvE49rEbkujGC8rrJqCU6GzbQeQgDPJNTx7hSTjhZ3I8fTXR-vO4j4kU-KADImTnjK-XSBQpEa7D&fref=mentions
https://www.facebook.com/levent.bilgi.96?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQyvE49rEbkujGC8rrJqCU6GzbQeQgDPJNTx7hSTjhZ3I8fTXR-vO4j4kU-KADImTnjK-XSBQpEa7D&fref=mentions


Dünya kadınlar gününü kutladık.. 



Fakultemiz Turk Dili ve Edebiyat Bolumunde 25 yildir bir seminer 

ve toplanti odasi yoktu.Geceyi gunduzune katarak calisiyoruz ve 

eksikliklerimizi gideriyoruz..Bize katki sunan Rektorlugumuze de 

tesekkur ederiz. 



Fakultemizde güller acildi, 

baharin guzelliklerini 

yasiyoruz, her tarafta cevre 

temizligi 

yapildi..Sef Mehmet 

Karabulut ve temizlik 

iscilerine tesekkur ederiz 

https://www.facebook.com/mehmet.karabulut.315213?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXGggG6qEkFdiksz0FxlXfhKyKA7ssmBpyC2mAzvm04tlX8yOlucyhUQQk79dM85Itn-LtwPBxvuQA&fref=mentions
https://www.facebook.com/mehmet.karabulut.315213?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXGggG6qEkFdiksz0FxlXfhKyKA7ssmBpyC2mAzvm04tlX8yOlucyhUQQk79dM85Itn-LtwPBxvuQA&fref=mentions


Basit bir hizmet gibi algilanabilir ama 20 yili askindir fakultemizde olmayan 

kantin hizmetini kazandirdik.Simdilik seyyar bufe kurduk ancak zamanla 

buyuk bir kantine donusur diye umit ediyorum..Fakultemize hayirli olsun, 

destekleri icin rektorlugumuze tesekkur ederiz.. 



https://www.sanliurfaolay.com/guncel/hru-akademik-tesvikte-turkiye-dorduncusu-
oldu/24181?fbclid=IwAR3H1N0p-lIGVDzt0FONlcVEXjwFAK06xRlL9-
SMnxdRu5pqtCxt81txDvw#.Wpla2WgGoup.facebook 

HRÜ, Fen Edebiyat akademik teşvikte Türkiye dördüncüsü oldu 

 Fen Edebiyat Fakültesi, akademisyenlerin bilim, teknoloji ve sanata 

katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma ve yayınlarını desteklemek 

amacıyla verilen akademik teşvik puan sıralamasında Türkiye 

dördüncüsü oldu. 

 
 



Bunca işlerimizin arasında 
Babaocağını ziyaret edip, 
Anne-babamızın duasını 
aldık, 
Annemin en son torunu 
olan Memo’nun doğum 
gününü bile kutladık.) 
 
 



Tüm meslektaşlarımın, 
Akademik ve idari 
personelimizin, 
Öğrencilerimizin 2019 
yeni yılını kutlar, 
saygılar sunarım.. 
 
Prof. Dr. Hasan Akan 

Dekan V.  


