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KMÜ 2. Etap Projelerle Büyümeye Devam Ediyor
Ermenek Sağlık Hizmetleri MYO’nun Temeli Atıldı
KMÜ Yeni Döneme Daha Güçlü Giriyor
Tıp Fakültesi Hayali Gerçek Oldu
Diş Hekimliği Fakültesi Yaptırılacak
KMÜ’den Akademik İşbirliği Protokolleri
Üniversite-Sanayi İşbirliği Ptorokolleri
KMÜ’den Bir Yeni Protokol Daha
KMÜ İle İŞKUR Arasında İşbirliği Protokolü
Akgül’den Hayata Dokunan Proje
KMÜ’den Öğrencilere Pedagojik Formasyon Fırsatı
7 Farklı Ülke İle 12 Yeni Anlaşma
KMÜ’nün Akademik Performans Sıralaması
KMÜ’de Bilimsel Çalışmalar Sürüyor
KMÜ’lüler Dosyalarını Buluta Yükleyecek
KMÜ’ye Engelsiz Üniversite Ödülü
KMÜ’den Afrin Operasyonuna Tam Destek
On Rektörden Ortak Basın Bildirisi
Yeni Bir Destan: Zeytin Dalı Harekâtı
KMÜ Senatosundan İsrail’e Kınama
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karaman’da
Milletvekilleri ve Rektörden Sağlık Bakanına Ziyaret
Sıfır Atık Projesi Karaman’da Hayata Geçiyor
Karaman Medyası, Basın Çalıştayında Biraraya Geldi
KMÜ Heyeti Konya’daki Tesislere Teknik Gezi Düzenledi
I. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu
KMÜ, Kalite Yönetim Sistemine Adım Attı
Geleceğin Öğretmenlerine Öğretmenlik Vizyonu
Ülkemizde İlk Hızlı Bitki Islahı KMÜ’de
KMÜ Öğrencileri Ulusal Spor Bilimleri Kongresinde Üçüncü Oldu
Başkan Çalışkan KMÜ’de Öğrencilerin Sorularını Yanıtladı
Karaman Kent Konseyi Öğrencilerle Buluştu
Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi
4. Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu
Dijitalleşen Ekonomilerde Rekabet ve Ahlak
Nükleer Enerji Konferansı
Ünlü Bilim İnsanından Enerji Verimliliği Konferansı
Prof. Dr. Çelik’ten Türkiye ve Ortadoğu Konferansı
Yavuz Bahadıroğlu, Sultan Abdülhamit’i Anlattı
Prof. Dr. Işık, Anadolu Uygarlığı İle İlgili Gerçekleri Anlattı
Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar
Londra’dan Girişimciliğe Davet Var!
7’den 77’ye Gıda Kültürü Bilgi Yarışması
KMÜ’de 3 Bin Fidan Toprakla Buluştu
KMÜ’de Kabza Alma Töreni Düzenlendi
Türkiye’nin İlk 4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet Platformu KMÜ’de
Milli Geleneklerimiz KMÜ’de Yaşatılmaya Devam Ediyor
Üniversitelerarası Boks Şampiyonası Düzenlendi
KMÜ Erkek Hentbol Takımı Süper Lige Yükseldi
KMÜ Tekvando Türkiye İkincisi Oldu
KMÜ Tanıtım Günleri ve Dil Bayramı Etkinlikleri
2. Kitap Fuarı’nın Açılışı Yapıldı
KMÜ, Oyun ve Gösterilerle Şenlendi
KMÜ’de Mezuniyet Sevinci

Kıymetli ‘KMÜ Bizbize Türkçe’ okurları;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak üniversitemizde gerçekleşen etkinlikler
ile yenilik ve gelişmeleri hafızalarımızda canlı tutmaya, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye,
yaptığımız iş ve projeleri kamuoyuyla paylaşmaya vesile olması için altı ayda bir çıkarttığımız
dergimizin yeni sayısını sizlerle buluşturmanın memnuniyeti içerisindeyiz.
Göreve geldiğimiz 2017 yılı ocak ayından bugüne kadar kuşkusuz hep birlikte önemli
projeleri hayata geçirdik. 2018 yılında ise çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek yine
mensuplarımızın güveni, çabası ve desteğiyle güzel gelişmelere şahit olduk.
Kısaca değinmek gerekirse, 2018 yılının ilk altı ayında Sağlık Bilimleri Enstitümüzün
kuruluşuna ve Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun temel
atmasına tanık olduk. Yine KMÜ ailesinin ve Karaman halkının merakla beklediği müjdeli
haberi haziran ayı itibariyle aldık ve üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması
kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üzerinde
çalıştığımız bir projemizi daha gerçekleştirmiş olduk.
Bununla birlikte Eğitim ile Sağlık Bilimleri Fakültelerimizin yeni bina inşaatlarına başladık.
Yine ilave Güneş Enerjisi Sisteminin temelini attık. Yılın ilk altı ayında ayrıca 12 yeni lisans
ve 5 yeni önlisans programı ile 6 yeni lisans üstü programın açılmasının gurur ve sevincini
yaşadık. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi verilmesinin onayını
aldık. Yedi farklı ülkeden sekiz üniversite ile 12 yeni uluslararası anlaşma imzalarken 2’si
üniversite, 2’si Milli Eğitim Müdürlüğü, 2’si sanayi kuruluşu ve 5’i de diğer kurum ve
kuruluşlar olmak üzere 11 yeni işbirliği protokolü imzaladık. Bunlar arasında Diş Hekimliği
Fakültemiz ile Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun inşası ve
üniversitemize bağışlanması da yer alıyor.
Ocak ayında, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilimizde faaliyet gösteren medya
mensuplarına yönelik Basın Çalıştayı’nı gerçekleştirirken üniversitemizde Türk Standartları
Enstitüsü işbirliğiyle Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini tamamladık. Nisan ayında,
düzenleyicileri arasında yer aldığımız I. Uluslararası Orta Asya Sempozyumunu Bişkek’te
gerçekleştirdik. Mayıs ayında ise İslami İlimler Fakültemizin Yükseköğretim Kurumu
tarafından ‘Eğitimde Erişilebilirlik' alanında 'Yeşil Bayrak' ödülüne layık bulunmasının
mutluluğunu yaşadık. Yine mayısta Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi işbirliğiyle
2. Kitap Fuarımızı düzenledik; 741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri
kapsamında iki hafta boyunca üniversitemizde pekçok değerli faaliyete imza attık. Mayıs
ayında son olarak öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine ortak olduk. Haziran ayında ise
üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik dış
tetkik sürecini başarıyla tamamladık.
Bütün bunların yanı sıra altı aylık dönemde üniversitemizde yine birbirinden değerli
konferanslar, eğitim seminerleri, söyleşi, dinleti, sergi ve gösteriler ile müsabakalar bizlerle
buluşurken mensuplarımızın elde ettiği ödül ve başarılar hepimizi mutlu etti.
Özenle hazırlanan ve siz değerli okurlarımızın beğenisine sunulan dergimizde bütün bu
gelişmeleri ve etkinlikleri keyifle takip edeceğinize ve her bir sayfasını çevirirken üniversitemize
ilişkin taşıdığımız güzel hislere bizimle birlikte ortak olacağınıza hiç şüphemiz yoktur.
Sizlere karşı duyduğumuz sorumluluğumuzun, üniversitemiz hakkındaki düşüncelerimizin
ve geleceğe dönük hedeflerimizin bir ifade şekli olan KMÜ Bizbize Türkçe dergisinin yeni
sayısında da siz değerli okurlarımızla buluşmak temennisiyle hepinize zevkli okumalar diler;
saygı ve selamlarımı sunarım.
Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

KMÜ
2. ETAP PROJELERLE
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), yeni altyapı projeleriyle büyümeye devam ediyor.
Üniversite yönetimi, yeni dönemde yeni eğitim-öğretim binalarından güneş enerjisi sistemine, çok
amaçlı salonlardan çevre düzenlemesine kadar önemli projeleri hayata geçiriyor.
Yeni Fakülte Binaları, GES ve Çok Amaçlı Salon
Master planına göre ilk etap projelerini büyük oranda tamamlayan Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, ikinci etap projelerini uygulamaya koydu. Buna göre Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi binalarıyla ilave güneş enerjisi panelleri üniversitenin ikinci etaptaki ilk projeleri arasında
yerini aldı.
Üniversitenin, yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan Eğitim Fakültesi binası, 9 bin 500 metrekare
kapalı alana kurulacak olup 28 derslik ve 1 amfiden oluşacak. Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ise 10
bin 500 metrekare kapalı alana kurulacak ve 28 derslik, 8 amfi, 6 laboratuvar, 1 konferans salonu ve
1 toplantı odasına sahip olacak. Her iki bina da en geç 2019 yılı temmuz ayında tamamlanmış olacak.
Üniversitede bir yıl önce faaliyete geçen Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesine ilave olarak yeni
dönemde ikinci etap Güneş Enerjisi Sisteminin de temelleri atıldı. Mevcut sisteme entegre edilecek
olan ve ekim ayından önce tamamlanması beklenen proje ile yılda 884 bin kilowatt saatlik enerji
üretilecek. Yeni Güneş Enerjisi Sisteminin faaliyete geçmesiyle üniversitenin tükettiği enerjinin yaklaşık
yarısı GES'lerden sağlanmış olacak.
Yeni dönemde ilçelerdeki altyapı çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda Kazım Karabekir
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 500 kişilik çok amaçlı salonun inşasına başlandı. 1.500 metrekarelik
alana kurulacak olan ve 500 kişi kapasiteli konferans salonu ile fuaye alanından oluşacak salon, en
geç aralık ayında teslim edilecek.
Üniversitenin yeni altyapı projelerini yerinde inceleyen Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi olarak yerleşke içerisindeki ilk etap projelerinin büyük oranda tamamlandığına, çevre
düzenlemelerinin ise devam edeceğine dikkat çekerek "Üniversitemiz özellikle ikinci etap projeleriyle
gelişimini sürdürmeye devam edecek. Bu bağlamda yeni fakülte binaları ve güneş enerjisi panellerine
ilave olarak 2018 yılı içerisinde ikinci etap ısı kanalı projesini de hayata geçirmeye çalışacağız.
Birinci etapta ise tribün yapımı projesine, engelsiz üniversite bağlamındaki düzenlemelere ve peyzaj
çalışmalarına devam edeceğiz. Yeni projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diler; Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesinin gelişime destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim."
açıklamasında bulundu.

ERMENEK
MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN

SAĞLIK HİZMETLERİ
TEMELİ ATILDI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Hayırsever İşadamı Hasan Kalan
arasında mart ayı başında Ermenek yerleşkesinde bina yapımına ilişkin protokol imzalandı.
Ermenek Belediyesinde düzenlenen ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İşadamı Hasan Kalan, Belediye Başkanı
Uğur Sözkesen, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanı Mustafa Bahar ve üniversite personelinin katıldığı imza töreninin ardından inşaat çalışmalarına başlandı.
Hayırsever İşadamı Hasan Kalan tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek yerleşkesinde yaptırılacak
olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun temeli mayıs ayında atıldı.
Temel atma törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Hayırsever İşadamı Hasan Kalan ve ailesinin yanı sıra
Ermenek Kaymakam Vekili Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş,
KMÜ Senato Üyeleri, üniversite personeli ve davetliler katıldı.
Tören protokolü, hayırlı olsun temennileri ve dualarla birlikte binanın ilk harcını döktü. Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu adıyla yapımına başlanan ve bir-iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan bina, 4 katlı ve
yaklaşık 5 bin 780 metrekare kapalı alana sahip olacak.

KMÜ YENİ DÖNEME

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yeni bölüm ve programlara yapılacak öğrenci alımları ile
istikrarlı büyüme devam ediyor.
26 Ocak 2017 tarihinde göreve geldiği günden bu yana KMÜ’nün gelişimi için belirlediği hedefler doğrultusunda
emin adımlarla ilerleyen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin altyapısını güçlendirecek akademik
birimleri bir bir açarak üniversitenin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmaya dönük çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor.
Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla 2017 yılında Edebiyat Fakültesi
bünyesinde Mütercim Tercümanlık (Arapça), Eğitim Fakültesi bünyesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kazım Karabekir Meslek
Yüksekokulunda Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Ameliyathane Hizmetleri, Ermenek
Meslek Yüksekokulunda ise Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programlarına öğrenci alımları yapılmıştı. Ayrıca Fen
Bilimleri Enstitüsünde Fizik ve Gıda Mühendisliği anabilim dallarında tezli yüksek lisans programları ile Sosyal
Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı açılmıştı.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kuruldu
Üniversitede 2018 yılında da yeni birçok bölüm ve program açılırken üniversite yeni bir enstitüye de kavuştu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2018 yılı şubat ayında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte
lisansüstü düzeyde sağlık alanında da akademik altyapısını güçlendirdi. Enstitü bünyesinde disiplinlerarası eğitim
vermek üzere Spor Bilimleri Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalına bağlı olarak Spor Bilimleri Tezli Yüksek
Lisans Programı açılması da onaylandı.
Yine 2018 yılında üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizik Doktora Programı ve Matematik
Doktora Programı ile Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli
Yüksek Lisans Programı ile Mühendislik Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun bulundu.

DAHA GÜÇLÜ GİRİYOR

Yeni Öğrenci Alımları
Yeni eğitim öğretim dönemine daha güçlü bir yapı ile girilmesi hedeflenen KMÜ’de Yükseköğretim Kurulunun
onayıyla yeni açılan 12 yeni lisans programına 830 öğrenci ve 5 yeni önlisans programına da 430 öğrenci
olmak üzere toplam 1260 öğrenci kabul edilmesi kararlaştırıldı. Böylece üniversitenin akademik gelişimine dönük
yapılan yatırımlar yeni eğitim neferlerinin de katılımıyla yükselişini sürdürmeye devam edecek.
Üniversitede 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alınacak bölüm ve programlar ile öğrenci
sayıları şöyle:
Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (N.Ö.)

70

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği (N.Ö.)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (N.Ö.)

70
90

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (N.Ö.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ. Ö.)
Makine Mühendisliği (N.Ö.)

70
40
60

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (N.Ö.)
Sağlık Yönetimi (N.Ö.)

60
70

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi (N.Ö. ve İ.Ö.)

110

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö. ve İ.Ö.)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (N.Ö.)
Rekreasyon Yönetimi (N.Ö.)

80
65
45

Ermenek Meslek Yüksekokulu

Sosyal Güvenlik (N.Ö)

50

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler (İ.Ö.)

50

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri (N.Ö. ve İ.Ö.)
Fizyoterapi (N.Ö. ve İ.Ö.)

90
140

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Güvenlik (N.Ö. ve İ.Ö.)

100

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İlk Öğrencilerini Alıyor
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümü ile Bankacılık ve
Sigortacılık bölümüne ve yine aynı yüksekokul bünyesinde eğitimi Ermenek Meslek Yüksekokulunda
verilmek üzere Rekreasyon Yönetimi bölümüne alınacak öğrenciler ise yüksekokulun ilk öğrencileri
olma özelliğini taşıyacak.
“Üniversitemiz yeni akademik birimler ve öğrencilerle gelişmeye devam edecek”
Konuya ilişkin bir açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinin sağlam adımlarla büyümesini devam ettirdiğini belirterek “Öncelikle yeni açılan bölüm ve
programlarımızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca 2017 yılı aralık ayında kurulan
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuza ilk öğrencilerimizi alacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemiz,
yeni akademik birimler ve yeni öğrencilerle gelişmeye, zenginleşmeye ve yükseköğretim sektörümüze katkı
vermeye devam edecek.” dedi.

HABER

KMÜ TIP FAKÜLTESİ
HAYALİ GERÇEK OLDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde
Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Merakla beklenen Tıp Fakültesi kararı üniversite
camiasında ve Karaman halkında büyük bir sevince neden
oldu. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün göreve
geldiği 26 Ocak 2017 tarihinden bu yana sürekli olarak dile
getirdiği ve bu hedefe ulaşmak için bütün gayretini ortaya
koyarak çalıştığı proje sonunda gerçek oldu.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 31 Mayıs 2018
tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda KMÜ bünyesinde
Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin görüşülen karar, gerekli
süreçlerin tamamlanmasının ardından son olarak 1
Haziran 2018 günü itibariyle Bakanlar Kurulu kararı için
Başbakanlığa iletilmişti.
Bakanlar Kurulunun 4 Haziran 2018 tarihli ve 11959
sayılı kararıyla birlikte KMÜ bünyesinde Tıp Fakültesi
kurulması, Resmi Gazete’nin 14 Haziran 2018 tarihli 30451
sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı ve gerçeğe
dönüştü.
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Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan KMÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, rektörlük görevinin başlangıcından
günümüze kadar geçen süreçte üniversitede Tıp Fakültesi
kurulmasına ilişkin temennilerin kendisine iletildiğini
belirterek, “Başta KMÜ ailesi olmak üzere Karaman
kamuoyunun yakından takip ettiği ve sonucunu merakla
beklediği Tıp Fakültesi projesinde nihayet beklediğimiz haber
geldi. Bugüne kadar söylenti ya da temenni şeklinde sürekli
olarak dillerde dolaşan Tıp Fakültesi hayali artık gerçek oldu
ve üniversitemiz çok değerli bir fakülteye kavuştu. Şahsım
ve ekibim olarak üniversitemizin akademik anlamda daha
ileri seviyelere taşınması, ülkemizde ve dünyada hak ettiği
konuma ulaşması ve uluslararası bir üniversite kimliğine
kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.
Hedeflerimiz doğrultusunda sarf ettiğimiz çabaların güzel
bir şekilde sonuçlanması, beklentilere olumlu bir şekilde
karşılık verebilmek bizleri son derece mutlu etmiştir.
İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm gayretimizle
çalışmaya devam ederek yakalamış olduğumuz bu ivmeyi
en iyi şekilde değerlendirip üniversitemizi hep birlikte daha
iyi yerlere taşıyacağız. Yeni kurulan Tıp Fakültemizin;
üniversitemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı
olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Kalkınma
Bakanımız Lütfi Elvan, Milletvekillerimiz Dr. Recep Şeker
ve Recep Konuk, Karaman Valimiz Fahri Meral, Belediye
Başkanımız Ertuğrul Çalışkan olmak üzere emeği geçen
tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

HABER

KMÜ’YE

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
YAPTIRILACAK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ile
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı arasında protokol imzalandı
Üniversite yerleşkesinde Diş Hekimliği Fakültesi binası
inşa edilmesini öngören “Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Diş
Hekimliği Fakültesi Yapım ve Bağışlama Protokolü”, KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Ahmet ve Nezahat
Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sonay
Gürgen’in imzasıyla yürürlüğe girdi.
Selçuk Ecza Deposu A.Ş.’nin İstanbul’daki Genel
Merkezinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçen
protokol kapsamında Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı
tarafından Diş Hekimliği Fakültesi binası inşa edilerek
KMÜ’ye bağışlanacak. Binanın gereksinim duyduğu iç
donanım; her türlü döşeme ve demirbaş eşyaları ile tüm araç
gereçler ve personel atamaları KMÜ tarafından sağlanacak.
Diş Hekimliği Fakültesi binası KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi

içerisine 12 bin 800 metrekare alana kurulacak olup beş
kattan oluşacak ve yapı ruhsatını müteakip üç yıl içerisinde
tamamlanacak.
İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Rektör
Akgül, “KMÜ olarak yeni fakülte kurulmasına ilişkin
bir protokol daha imzalamış olmanın memnuniyeti
içerisindeyiz. Üniversitemiz akademik altyapısını her
geçen gün daha da güçlendirerek milletimizin güven ve
emanetine layık olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın destekleriyle Diş Hekimliği
Fakültemizin binasını üniversitemiz yerleşkesi içerisine
inşa edeceğiz. Protokolün şimdiden hayırlı olmasını diliyor;
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’na destekleri ve katkıları
için teşekkür ediyorum.” dedi.
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KMÜ’DEN AKADEMİK
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
2017 yılında üniversiteler, sanayi sektörü, kamu ve
özel sektördeki kurum ve kuruluşlarla pekçok protokol
imzalayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
2018 yılında da önemli işbirlikleri gerçekleştirdi

Y

ükseköğretim camiasında geçtiğimiz yıl İstanbul
Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(İTÜ-KKTC) Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ve
Michigan State Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolleri
imzalayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bu yıl da
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İle Akademik
İşbirliği Protokolü
İlk olarak mart ayında Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi (KMÜ) ile Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
(KGTÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. KMÜ
Rektörlük Makamında düzenlenen imza törenine KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve KGTÜ Rektör V. Prof. Dr.
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Cumhur Çökmüş›ün yanı sıra KMÜ Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr.
Birol Üner ile KGTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Ali
Konukseven katıldı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile KGTÜ
Rektör V. Prof. Dr. Cumhur Çökmüş tarafından
imzalanarak yürürlüğe giren protokol; iki üniversite arasında
öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, öğretim elemanı
değişimi, kitap ve çeşitli yayınların değişimi, ortak bilimsel
amaçlı toplantılar düzenlenmesi, ortak araştırmalar ve
Ar-Ge işbirliklerinin yapılması, ortak müfredat faaliyetleri,
lisansüstü öğrencilerine akademik danışmanlık ve/veya eş
danışmanlık ile tezlerin yürütülmesi konusunda işbirliği,
ortak bilimsel ve teknik geziler, ortak yurt içi ve yurt dışı
fuar organizasyonları, kültür, sanat ve spor alanlarında
ortak çalışmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak
tanıtım faaliyetleri yapılmasını öngörüyor.
Protokol imza töreninin ardından açıklamada bulunan
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “İki üniversite
arasındaki işbirliğimizin büyüyerek gelişmesini diliyorum.”
temennisinde bulunurken KGTÜ Rektör V. Prof. Dr. Cumhur
Çökmüş de “Bu değerli protokolü somut projelerle, eğitim
işbirlikleriyle hayata geçireceğiz.” dedi. KGTÜ Mütevelli
Heyeti Başkanı Ali Konukseven ise öncelikle KGTÜ Kurucu
Başkanı ve Karaman Milletvekili Recep Konuk’a teşekkür
ederek protokolün iki üniversite için de hayırlı olmasını
diledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İle Akademik
İşbirliği Protokolü
Nisan ayında ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
ile protokol imzalandı. Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi (KMÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve
Kırgızistan Diplomasi Akademisi tarafından 18-20 Nisan
2018 tarihlerinde düzenlenen I. Uluslararası Orta Asya
Sempozyumu nedeniyle bir araya gelen üniversite rektörleri
ve bilim insanları, burada önemli işbirliklerine imza attı.

Bunlardan birisi de Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi (KMÜ) ile Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi arasında imzalanan akademik işbirliği protokolü
oldu. Protokol imza töreninde Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin
Balcı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev’in
yanı sıra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk
Keneşi) Genel Sekreteri Dr. Ömer Kocaman ve Konsey
üyeleri de hazır bulundu.
Protokolde; iki üniversite arasında öğretim üyesi
desteği, uzaktan eğitim desteği, akademik ve idari personele
yönelik eğitim programları, dil eğitimi konusunda karşılıklı
personel ve doküman desteği, özellikle Türk Cumhuriyetleri
ve akraba topluluklar üzerine ortak projeler, dönüşümlü
ortak bilimsel, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler, ortak
diploma ya da çift diploma programları, yaz stajı ile ilgili
karşılıklı öğrenci kontenjanı, sosyal tesislerden karşılıklı
yararlanma, uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri konusunda
haberleşme maddeleri yer alıyor.
Protokolün iki üniversite için de hayırlı olmasını dileyen
Rektörler Akgül ve Balcı, imza töreni öncesi Nobel Kimya
Ödülü sahibi Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile
bir araya geldiler. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
tarafından kendisine verilen fahri doçentlik unvanı nedeniyle
üniversitede düzenlenen törene katılan Prof. Dr. Sancar,
burada üniversite öğrencilerine konferans vererek Türk
dünyası arasında bilimsel işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Konferansın ardından Sancar, Rektörler Akgül ve Balcı ile
bir süre sohbet ederek üniversitelerle ilgili bilgi edindi.
Kendisini Türkçenin Başkenti Karaman’a davet eden Rektör
Akgül, eğitim-öğretim ve Türkçe bilim hakkında Prof. Dr.
Sancar ile görüş alışverişinde bulundu.
Üniversiteler arasında yapılacak ortak projeler üzerine
istişarede bulunulmasının ardından görüşmeler sona erdi.
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
Üniversite-sanayi işbirliği bağlamında 2017 yılında önemli
işbirlikleri gerçekleştiren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
geçtiğimiz yıl Karaman’da faaliyet gösteren Duru Bulgur ve Alp Tarım
şirketleriyle protokol imzalayarak ekmeklik kalite özellikleri üstün
buğday yetiştirilmesi ve bulgur üretimine uygun yerli makarnalık
buğdaylar geliştirilmesine yönelik projeler ortaya koymuştu.
Bu yıl ise üniversite öğrencilerinin başarılarını teşvik etmeyi ve
sektörlerinde bilgi, beceri ve donanımlarını artırmayı hedefleyen
projeler hayata geçirildi. Mart ayında imzalanan iki ayrı protokolle
belli programları kazanan KMÜ öğrencilerine burs desteği
sağlanması kararlaştırıldı.
‘Eğitime Destek Burs Protokolü’ adı verilen ilk protokol,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ile Duru
Bulgur Gıda San. Ve Tic. Anonim Şirketi arasında gerçekleştirildi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Duru Bulgur Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Duru’nun imzasıyla
yürürlüğe giren protokol çerçevesinde; KMÜ Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine ilk sıralarda
yerleşen toplam 10 öğrenciye öğrenimleri süresince karşılıksız burs
verilmesi onaylandı.
İkinci protokol ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörlüğü ile BİFA Bisküvi ve Gıda Anonim Şirketi (BİFA A.Ş.)
arasında düzenlendi. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile
BİFA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Babaoğlu’nun imzasıyla
yürürlüğe giren protokol ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından en yüksek puanla yerleşen KMÜ Makine
Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı ile İşletme bölümlerinde
öğrenime başlayan başarılı öğrencilere eğitimleri süresince
karşılıksız burs verilmesi kararlaştırıldı.
2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya
başlayacak olan Eğitime Destek Burs Protokolü sayesinde
üniversite-sanayi işbirliğinin artarak devam etmesi ve üniversite
öğrencilerinin uygulamalı eğitim fırsatı elde etmesi öngörülüyor.
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KMÜ’DEN BİR YENİ

PROTOKOL DAHA
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLE
TÜRKİYE MAARİF VAKFI ARASINDA
‘İŞBİRLİĞİ VE TANITIM PROTOKOLÜ’ İMZALANDI

Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezinde gerçekleştirilen
imza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı da yer aldı.
Protokol kapsamında KMÜ ve Maarif Vakfı birbirlerinin
yurtiçinde ya da yurtdışında yapılan tanıtım, kariyer günleri
ve sınav gibi eğitim faaliyetlerine imkânlar doğrultusunda
iştirak edecek. KMÜ, Vakıf ile işbirliği içerirsinde Türkçenin
yurt dışında öğretimini yaygınlaştırmak, Türkiye’yi ve Türk
kültürünü tanıtmak, kısa süreli eğitim vermek, araştırma
yapmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak gibi çalışmalar
yapacak. Ayrıca her akademik yıl için KMÜ’nün yurtdışından
öğrenci seçmesi ve kabulüne Vakıf destek verecek.

İmza töreninin ardından konuşan Rektör Akgül,
“Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi
olarak
uluslararasılaşma hedeflerimize ulaşmak için yeni bir
protokol daha imzaladık. Protokol ile üniversitemizi
evrensel ölçeklere taşımayı, Türkçe bilim ve eğitim
dilimizi yurtdışında yaygınlaştırmayı ve yurtdışından daha
fazla öğrenciyi üniversitemizde ağırlamayı hedefliyoruz.
Protokolün şimdiden hayırlı olmasını diler; Türkiye Maarif
Vakfı’na destekleri ve Türkçe hassasiyetleri için teşekkür
ederim.” açıklamasında bulundu.
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KMÜ İLE İŞKUR
ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile
Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından
‘Girişimcilik Eğitim Programları İşbirliği Protokolü’ imzalandı

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
ile İŞKUR Karaman Müdürü Kenan Ateş’in yanı sıra Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, İŞKUR Şube Müdürü Metin
Akgül, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi
Gökhan Akar ile Şube Müdürü Güngör Dolaşık da yer aldı.
Protokol kapsamında KMÜ ev sahipliğinde temel
seviyede girişimcilik eğitim programı düzenlenerek
katılımcıların kendi iş fikirlerine ilişkin iş planlarını
hazırlamaları sağlanacak. Üniversite personeli ve
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öğrencilerin yanı sıra vatandaşların katılabileceği
eğitimlerden toplam 750 kişi yararlanacak. Girişimcilik
eğitimi, 25’er kişiden oluşan 30 ayrı gruba dört gün
boyunca 32 saat süreyle verilecek ve eğitimler 31 Aralık
2018 tarihine kadar devam edecek. Girişimcilik eğiitm
programı KMÜ öğretim elemanları Doç. Dr. Bülent Darıcı,
Dr. Öğr. Üyesi İclal Çöğürcü, Öğr. Gör. Mehmet Ali Canbolat
ve Arş. Gör. Umut Çil tarafından verilecek.

HABER

AKGÜL’DEN
OJE
R
P
N
A
N
U
K
HAYATA DO
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörlüğü ile Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan
Toplu Konut Yapımı Protokolü ile üniversite
yerleşkesinde toplu konut projesi yapılması
için ilk adım atıldı.
Üniversite personelinin barınma ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen, toplam 315 konutun yer aldığı projeye
başvurular, 02-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
5’er katlı 16 bloktan oluşacak proje kapsamında 200 konut 3+1 ve 122 metrekareden oluşurken 115 konut da
2+1 ve 75 metrekareden oluşacak.
Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesinin desteğiyle üniversite yerleşkesinde tamamlanması öngörülen
toplu konut projesi ile ilgili açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Göreve geldiğimiz gün taahhüt
ettiğimiz ve bir süredir üzerinde çalıştığımız konut projesinin öncelikle personelimiz için hayırlı olmasını diliyor;
Valilik, Belediye ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz projemize destek veren tüm
kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın rahat ve uygun mekanlarda konaklamasının, birbirleriyle
daha yakın iletişim kurmaları ve kolay ulaşım imkanlarına kavuşmasının performanslarına ve iş motivasyonlarına
pozitif katkı sağlayacağına inanıyorum. Mekanı paylaşmak, kaderi paylaşmak gibidir. Çünkü mekanda şekillenen
huzur ve güven, kurumların iklimini de şekillendirir ve besler. Çalışanlarımızın ihtiyaç ve talepleri, bundan sonra da
hassasiyetlerimiz arasında yer almaya devam edecek.” dedi.
Toplu konut projesi, üniversite personeli tarafından da sevinçle karşılandı.

TEMMUZ 2018

19

HABER

MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ İLE
İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLLERİ
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2017 yılında üç farklı
protokol imzalayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
2018 yılının ilk yarısında iki yeni işbirliği protokolü daha
gerçekleştirdi. Bunlardan ilki ocak ayında, ikincisi ise mayıs
ayında imzalandı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman Milli
Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu’nun imzasıyla yürürlüğe
giren ilk protokol, ‘eğitim-öğretim, eğitim yönetimi, sosyal
ve kültürel etkinlikler, sağlık ve beslenme’ olmak üzere dört
temel alanda işbirliğini öngörürken öğretmen yeterliliğinin
uygulamalı eğitim faaliyetleri ile desteklenmesi, mezun olma
durumuna gelmiş öğretmen adaylarına mesleki tecrübe
kazandırılması gibi konuları da kapsıyor.
İkinci protokol ise Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı resmi eğitim kurumlarından Halk Eğitimi Merkezi,
Meslekî Eğitim Merkezi, Açık Öğretim Okulları ve Karaman
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ile Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesine bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından ortaklaşa kurslar düzenlenmesini içeriyor.
Buna göre, düzenlenecek kurslara katılanlara verilecek
belge ve sertifikalar hem KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezinden hem de Milli Eğitim Bakanlığından
onaylı olacak.
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KMÜ’DEN ÖĞRENCİLERE

PEDAGOJİK FORMASYON
FIRSATI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), öğretmenliğe dayalı lisans programlarında Pedagojik Formasyon
Eğitimi verecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Ocak 2018 tarihli toplantısında alınan kararla Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi verilmesi onaylandı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi
verilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül,
“Öğrencilerimiz, şimdiye kadar pedagojik formasyon eğitimlerini şehir dışında
gerçekleştirmek zorundaydı. Onların karşılaştığı zorlukları gidermek ve
eğitim-öğretimlerinin her alanında ihtiyaçlarına cevap verebilmek için,
üniversitemizin bu alandaki yeterliliğini göz önünde bulundurarak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına müracaatımızı yaptık.
Bundan sonra da öğrenci odaklı projeleri hayata geçirmeye
devam edeceğiz. Pedagojik Formasyon Sertifika
Programının hayırlı olmasını temenni ediyor; programın
başta KMÜ öğrencileri olmak üzere yükseköğretim
mezunlarının talep ve beklentilerinin karşılanmasına
katkı sunmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu.
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7 FARKLI ÜLKE
İLE
12 YENİ ANLAŞMA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ),
uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında 7 farklı ülkeden
8 üniversite ile 12 yeni anlaşma imzaladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile dünyanın 8
farklı üniversitesi arasında Erasmus+ KA103, Erasmus+
KA107, Mevlana ve Uluslararası Eğitim-Öğretim
Mutabakatı (Memorandum of Understanding) programları
çerçevesinde yapılan anlaşmalarla üniversiteler arasında
akademik işbirliğini geliştirmenin yanı sıra personel ve
öğrenci hareketliliğinin sağlanması öngörülüyor.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; Erasmus+
Program Ülkeleri ile yapılan KA103 anlaşması çerçevesinde
Romanya’nın Alba Iulia Üniversitesi ile öğrenci ve personel
değişimi konusunda anlaşma imzalarken Erasmus+ Ortak
Ülkeleri ile yapılan KA107 çerçevesinde Bosna Hersek’in
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Tuzla Üniversitesi, Malezya’nın Teknoloji Üniversitesi ve
Putra Üniversitesi, Arnavutluk›un Gjirokastra Eqrem Çabej
Üniversitesi, Kazakistan’ın Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
ve Ukrayna’nın Oles Honchar Dnipropetrovsk Ulusal
Üniversitesi ile değişim anlaşmaları imzaladı.
Mevlana Programı kapsamında Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi; Bosna Hersek’in Tuzla Üniversitesi,
Arnavutluk’un Gjirokastra Eqrem Çabej Üniversitesi ve
Azerbaycan’ın Devlet Petrol ve Endüstri Üniversitesi
ile öğrenci değişimi konusunda anlaşmaya varırken
Uluslararası Eğitim-Öğretim Mutabakatı kapsamında da
Bosna Hersek’in Tuzla Üniversitesi ve Kazakistan’ın Hoca
Ahmet Yesevi Üniversitesi ile eğitim-öğretim ve kültürel
alanlarda işbirliği anlaşması yaptı.

HABER

KMÜ’NÜN
AKADEMİK PERFORMANS
SIRALAMASI

Üniversite
Araştırmaları
Laboratuvarı
(ÜniAr)
tarafından
yürütülen
çalışmayla
2018 yılına
ait Devlet
Üniversiteleri
ve Fakülteleri
Sıralaması
(DÜS)
belirlendi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen
çalışmayla 2018 yılına ait Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması
(DÜS) belirlendi.
108 devlet üniversitesinin dahil edildiği araştırmada öğretim
elemanlarının akademik performansları proje, araştırma, yayın, patent,
uluslararası bildiri, ödül, tasarım, sergi ve atıflar olmak üzere dokuz
faaliyet türünde puanlandı.
Üniversitelerin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz
Komisyonlarınca hazırlanan akademik teşvik puanlarının esas alındığı
çalışmaya göre devlet üniversitelerinde görev yapan 124 bin 731 öğretim
elemanından 54 bin 366’sı yeterli puanı alarak akademik teşvikten
yararlandı.
Üniversiteler ile fakültelerin sıralamasına yer verilen DÜS raporuna
göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) genel sıralamada 108
devlet üniversitesi arasında 23’üncü olurken 2006 yılından sonra kurulan
55 üniversite arasında ise 7’inci sırada yer aldı.
Fakültelere göre yapılan sıralamada ise Kamil Özdağ Fen Fakültesi
3’üncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi 4’üncü, Mühendislik Fakültesi 12’inci,
İslami İlimler Fakültesi 14’üncü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 29’uncu,
Edebiyat Fakültesi de 30’uncu oldu. Bu sıralamada, 2006 yılından
sonra kurulan üniversiteler dikkate alındığında ise KMÜ Kamil Özdağ
Fen Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilk sıraya yerleştiği gözden
kaçmadı. Rapora göre ayrıca KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
25’inci olurken Meslek Yüksekokulları da 72’inci sırada yer aldı.
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KMÜ’DE
BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR
SÜRÜYOR
Üniversitenin kuruluşundan
2017 yılı sonuna kadar
23 adet TÜBİTAK projesi
sonuçlanırken yeni yılda ise
19 adet projenin çalışmaları
devam ediyor
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK
projeleri hız kesmeden sürüyor.
KMÜ öğretim üyeleri tarafından ilk olarak
2008 yılında yürütülmeye başlayan TÜBİTAK
bilimsel projeleri kapsamında Karaman’ı
yakından ilgilendiren tarımsal araştırmalardan
endüstriyel konulara kadar pek çok alanda
önemli bilimsel çalışma tamamlandı.
Son dönemde başlayıp halen devam
etmekte olan 19 proje içerisinde ise
biyokimyadan enerji sistemleri ve yenilenebilir
enerjiye,
uygulamalı
matematikten
mikrobiyolojiye,
gıda
ve
tarımdan
nanoteknolojiye, genetikten biyomühendisliğe
kadar farklı alanlardaki bilimsel çalışmalar
neticelenmeyi bekliyor.

HABER

KMÜ’LÜLER
DOSYALARINI

BULUTA

YÜKLEYECEK
“Dosyalar Buluta; Kaybolacak Diye Korkma”
sloganıyla http://bulut.kmu.edu.tr adresi üzerinden hizmete açılan uygulama sayesinde
üniversite personeli ve öğrenciler, dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak
cep telefonları ya da bilgisayarları vasıtasıyla dosya paylaşıp depolayabilecekler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı
tarafından hayata geçirilen
uygulamayla üniversite personeli ve öğrencileri artık
dosyalarını bulut aracılığıyla paylaşabilecek.
KMÜ’lülerin ücretsiz olarak yararlanacağı bulut
uygulamasının dosya saklama boyutu başlangıç için 1 Gb
olarak belirlenirken daha yüksek depolama boyutu talep
edenler için bu oran artırılabilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, bulut hizmetinin üniversite
çalışanları ve öğrencilerine hayırlı olmasını diledi. Bilişim
teknolojilerindeki gelişmeye bağlı olarak veri paylaşımının
çok arttığı günümüzde güvenli bilgi alışverişinin oldukça
önemli olduğunu belirten Rektör Akgül, bulut hizmetinin
KMÜ ailesine kazandırılmasında emeği geçenlere de
teşekkür etti.
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KMÜ’YE
ENGELSİZ ÜNİVERSİTE
ÖDÜLÜ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Yükseköğretim
Kurumu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde ‘Eğitimde
Erişilebilirlik’ alanında ‘Yeşil Bayrak’ ödülüne layık görüldü
“Üniversitemizin
tüm birimlerinde
eğitsel ve
mekânsal
alanlarla
sosyo-kültürel
faaliyetlerde
engelsiz
üniversite
olmak adına
gerçekleştirilen
tüm projelere
desteğimiz
devam edecek.”
YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Eğitim Çalıştayı
ve Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne KMÜ’yü temsilen
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Başkonak katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Başkonak ödülünü
Milletvekili Necdet Ünüvar’ın elinden aldı.
Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde toplam 18
üniversiteye “Eğitimde, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde ve
Mekan’da Erişilebilirlik” alanlarında ödüller verildi. Törende
KMÜ İslami İlimler Fakültesi, engelli öğrencilerin kampüsteki
engellerini ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalar
sonucunda ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ alanında Yeşil Bayrak’la
ödüllendirildi. Ayrıca KMÜ, Mekân’da Erişilebilirlik (Turuncu
Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi
Bayrak) ödüllerine de aday gösterildi.
KMÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü ve İslami
İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak, ödül
töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü
makamında ziyaret ederek proje ve ödül hakkında kendisine
bilgi verdi; ayrıca projelerine desteklerinden ötürü Rektör
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Akgül’e teşekkür etti. Ziyarette KMÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ercan Oktay ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fikret Karapınar da hazır bulundu.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak’ı engellilerle ilgili
üniversitede ve Karaman’da yürüttüğü faaliyetler nedeniyle
tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, İslami İlimler
Fakültesinin almış olduğu Yeşil Bayrak ödülünün diğer
akademik birimlere de örnek olmasını diledi. KMÜ olarak
engelli öğrencileri her zaman önemsediklerini ve onların
ihtiyaçlarını gidermek için gereken çalışmaları yapmaya
devam edeceklerini söyleyen Rektör Akgül, “Üniversitemizin
tüm birimlerinde eğitsel ve mekânsal alanlarla sosyokültürel faaliyetlerde engelsiz üniversite olmak adına
gerçekleştirilen tüm projelere desteğimiz devam edecek.
Yükseköğretim Kurumu tarafından düzenlenen çalıştay ve
ödül töreninin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında yapılması
da ayrıca önem arz ediyor. Dilerim üniversitelerimiz,
bundan sonra engelli öğrenciler için daha erişilebilir hale
getirilir.” dedi.

HABER

KMÜ’DEN AFRİN

OPERASYONUNA TAM DESTEK
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SENATOSU,
AFRİN OPERASYONUNA DESTEK İÇİN TOPLANDI
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül başkanlığında toplanan
Üniversite Senatosu, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir bildiri
yayımlayarak şunları dile getirdi:
“Bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK)
tarafından terör örgütlerine yönelik olarak; ülkemizin
güvenliği ve milletimizin huzurunu temin etmek, milli
sınırlarımızın hemen yanı başında, özellikle komşumuz
Suriye’de emperyalist güçler tarafından oynanan oyunu
bozmak amacıyla, adına yakışır bir biçimde, masum
insanların hayatını koruyarak bölgeyi terörist unsurlardan
arındırmak için Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır.
Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de bütün
farklılıklarımızla, milli birlik ve beraberlik duygusu
içerisinde terörle mücadelemizin başarılı olacağı aşikardır.
Devletimizin bekası için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı
süresince milli birlik ve beraberliğimize kast ederek bu
onurlu mücadelemizi zedeleyecek her türlü beyanat ve
girişimden kaçınılması son derece önem arz etmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin’e yönelik
yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyor,
Cenab-ı Allah’tan ordumuza ve milletimize muvaffakiyet
vermesini niyaz ediyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Senatosu olarak, her türlü terör faaliyetini,
teröre açık ve gizli destek veren herkesi lanetle kınıyoruz.
Bilim camiası olarak, ülkemizin özellikle son dönemde

içeride ve dışarıda verdiği ekonomik, askeri, diplomatik ve
kültürel pekçok alanı kapsayan kararlı mücadelesine ve
bu mücadelenin bir parçası olan Zeytin Dalı Harekatı’na
desteğimizin eksilmeksizin devam edeceğini belirtiyor;
bu ülkenin fertleri olarak vatanımıza ve milletimize karşı
üzerimize düşen herşeyi yapmaya hazır olduğumuzun
ve Milli Mücadele ruhunu sonuna kadar yaşatmaya,
devletimizin bekası için var gücümüzle çalışmaya and
içtiğimizin bilinmesini istiyoruz.
Bu münasebetle, sınırlarımızın güvenliğini canları
pahasına koruyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anarken gazilerimize acil şifalar, Mehmetçiğimize de
başarılar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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ON REKTÖRDEN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Toplantıya, ev sahibi olan Kilis 7
Aralık Üniversitesi rektörünün yanı sıra
Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin
Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gaziantep,
İzmir
Demokrasi,
Karamanoğlu
Mehmetbey ve Osmaniye Korkut Ata
Üniversitelerinin rektörleri katıldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un
ev sahipliğinde bir araya gelen rektörler,
karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak
ortak bir basın bildirisi yayınladılar.
Rektörlerden
Zeytin
Dalı
Harekatı’na Destek İçin Ortak Basın
Bildirisi
On üniversitenin rektörünün ortak
beyanıyla yayımlanan basın bildirisi
şöyle:
“Üniversiteler
temelde
bütün
insanlığın barış ve huzuru için doğru
ve gerçek bilgiyi üreten ve insanlığın
hizmetine
sunan
kurumlardır.
Yaşadığımız coğrafya yüzyılı aşan bir
süredir emperyalist güçlerin hedefinde,
barış ve huzura hasret yaşamaktadır.
Türkiye bu coğrafyada bütün saldırılara
rağmen, insanlığa örnek olacak şekilde
bir barış ve huzur adası olduğunu tüm
dünyaya kanıtlamıştır. Ülkemiz evi ve
yuvası dağılmış mazlumlara, yetimlere
ve muhtaçlara el uzatıp onlara sığınak
olmaya devam etmektedir. Üniversite
Rektörleri olarak, yanı başımızda süren
ahlaksız bir savaşın kurbanı olan
binlerce insanın kanına elini bulaştırmış
Batılı güçlerin oyunlarını bozmak ve
bölgenin huzuru ve barışı için Zeytin
Dalı Harekâtı’nı başlatan devletimizin
yanında olduğumuzu ifade etmek üzere,
üniversitelerimizi temsilen ensar şehir
Kilis’te bulunmaktayız.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,
Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh
Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis
Eren Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi,
İzmir
Demokrasi
Üniversitesi,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi Rektörleri olarak,
göreve atanmamızın I. yıldönümünde
bir değerlendirme toplantısı için Kilis’te
bir araya gelişimizi vesile kılarak,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ufku
olan adalet ve insanca yaşamın bu
coğrafyaya umut getirmesi için tüm
terör gruplarına karşı düzenlediği Zeytin
Dalı Harekâtı’nın tereddütsüz destekçisi
olduğumuzu gururla belirtmek isteriz.
‘Zeytin Dalı Harekâtı’ herhangi bir dini
ya da etnik gruba yönelik olmayıp
yegâne hedefi bölgenin, bölge huzurunu
bozan teröristlerden ve terörizmden
arındırılmasıdır. Üniversite rektörleri
olarak bilim etiğine inanan bütün
aydınları, bilim adamlarını ve bütün
Dünya üniversitelerini, emperyalizmin
hedef tahtası haline getirilen bu mazlum
coğrafyaya sahip çıkmaya, ülkemizin
verdiği ve insanlığa yüz akı olacak
barış ve huzur mücadelesine destek
olmaya çağırıyoruz. Bu vesile ile Türk
aydının ve akademisinin üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirmenin onurunu
tarihe not düşmekten de ayrıca şeref
duymaktayız. Yine ülke olarak verdiğimiz
bu haklı mücadelede hayatını kaybeden
kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor,
yiğit gazilerimize yüce Mevlâ’dan
şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.”

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül,
2017 yılında atanan
rektörlerle Kilis’te bir
araya geldi. Kilis 7 Aralık
Üniversitesi ev sahipliğinde
düzenlenen toplantıya
katılan on üniversitenin
rektörü, burada bir yıllık
değerlendirme toplantılarını
yaparken Zeytin Dalı
Harekatı’na katılan
Mehmetçiğe de destek
bildirisi yayımladı.

HABER

ÖĞRENCİLER

ZEYTİN DALI HAREKÂTINA
DUALARLA DESTEK OLDU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Beş Mevsim Değişim Öğrenci
Topluluğu üyeleri Zeytin Dalı Harekatı’na
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla destek
oldu.
Afrin’de kahramanca mücadele ederek
şehit düşen Türk askerleri için düzenlenen
program, KMÜ yerleşkesi içerisindeki
açık alanda gerçekleşti. Programda
Mehmetçik için daha önceden okunan
hatimler ve Yasin-i Şeriflerin dualarının
yapılmasının ardından Müezzin Muhammed
Tunca tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti
gerçekleştirildi.
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YENİ

BİR

DESTAN
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Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden geçen 295 günün ardından ülkemizin sınır hattının terör
koridorundan tamamen temizlenmesi için yeni bir operasyon gündeme geldi. Bu operasyonun adı
Zeytin Dalı Harekatı, hedefi ise Afrin’di.
Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattının terörden temizlenmesinin ardından adeta bir terör yuvasına
dönüşen Afrin’in, PKK/PYD’den temizlenmesi için 20 Ocak 2018 tarihinde saatler 17’yi gösterirken
düğmeye basıldı. Türk ordusunun bizzat eğittiği gruplardan oluşan ‘Özgür Suriye Ordusu’ ile birlikte
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonun daha ilk saatlerinde, belirlenen 113 PYD/PKK
hedefinden 108’i vuruldu.
Türk tarihi açısından anlamlı bir gün olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde ise yeni bir
zafer yazan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak
terör gruplarını geri püskürtmeyi başardı.
Harekatta Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması, sivil halkın zarar görmemesi, şanlı
tarihimiz ve kültürümüz gereği sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve
gereçlerin hedef alınması en büyük öncelik olarak öne çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından en modern harp silahları ile tüm askerî teçhizat ve mühimmatın
büyük bir dikkat ve hassasiyetle kullanıldığı harekât; masum insanlara ve çevreye zarar vermeden,
dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler
gözetilerek sürdürülmektedir.
Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 50’ye yakın
şehidimiz, 200’ü aşkın yaralımız oldu. Buna karşın harekâtın başlangıcından itibaren 4 bine yakın
terörist etkisiz hale getirildi.
Harekat, sınırlarımız güven altına alınana
dek, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek tek
bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla
sürdürülmeye devam edecek. KMÜ ailesi
olarak vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal
değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü
kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize
Allah’tan rahmet; çatışmalarda yaralanan
kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve
gazilerimizin değerli ailelerine de sabırlar
dileriz.

50’ye yakın şehidimiz,
200’ü aşkın
yaralımız oldu.
Buna karşın;
harekâtın
başlangıcından itibaren
4 bine yakın terörist
etkisiz hale getirildi.
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KMÜ SENATOSUNDAN İSRAİL’E KINAMA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu,
Filistinlilere destek için toplandı.
İsrail’in saldırılarını kınayan Üniversite Senatosu,
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül başkanlığında toplanarak
bir bildiri yayımladı.
Üniversite Senatosunun yayımladığı bildiri şöyle:
“Bir süre önce Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak
tanıdığını resmen beyan eden Amerika Birleşik Devletleri, Tel
Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alarak bölge
ve dünya barışına büyük bir darbe vurmuştur. Bu kararın
tam da Nekbe’nin (Felaket Günü) 70’inci yıldönümüne denk
getirilmesi, olayın ne kadar büyük bir tahrik içerdiğini gözler
önüne sermektedir.
Uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını,
bölgenin tarihî ve sosyal gerçeklerini görmezden gelen,
dahası vicdan ve muhakeme sınırlarını zorlayan ABD ve
onun bölgedeki kolu terörist İsrail, büyük bir suça ortaklık
etmektedir.
Masum Filistin halkına yönelik soykırımcı terörist
İsrail’in dün gerçekleştirdiği saldırılar ve bu saldırılarda çok
sayıda Müslüman Filistinlinin yaşamını yitirmesi tarihe bir
kez daha kara bir leke olarak yazılacaktır.
Dün masum, onurlu, temiz ve kutlu Kudüs’ün kanı
akıtılmıştır. Yine dün insanlığın huzurunun, güveninin, fikir
hürriyetinin ve farklılıkların, yaşama tutunma hissinin, tüm
insanî değerlerin ve inançların üzerine bomba atılmıştır.
İnsanlık onurunun çiğnendiği, üç dinin kutsal mekanı
Kudüs’ün kirletildiği ve dünya barışının tehdit edildiği bu
şuursuz eylemler, tüm sağduyu sahibi insanların yüreğinde
ve cesaretini yitirmemiş devletlerin meclislerinde ve
senatolarında karşılığını bulacaktır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu
olarak bu kasıtlı, pervasız, utanç verici olayı kınıyor; şehit
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düşen Müslüman Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet
niyaz ediyor; tüm Filistinlilere ve İslam âlemine başsağlığı
diliyoruz.
Bizler yüzyıllar boyu dünyaya adalet, huzur ve güven
getiren bir milletin evlatları olarak tarihimizden aldığımız
güç ve ilhamla mazlumların yanında yer almaya, kan
ve gözyaşından beslenen katil ve canilere dur demeye,
haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
İslam âlemi olarak dün yaşadığımız kanlı günün tekrar
etmemesini temenni ediyor; akademik camia olarak
milletimizle birlikte Müslüman kardeşlerimiz için elimizden
gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

HABER

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI

AHMET ARSLAN

KARAMAN’DA

Ülkeyi
doğudan
batıya birçok
ana koridorla
bağladığımız
gibi, kuzeyden
güneye 18
farklı koridorla
bağlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan’ın da yer aldığı ‘Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü’
temel atma törenine katıldı.
Temel atma töreni öncesi Valilik ve Belediyeyi ziyaret eden Arslan
daha sonra Karaman-Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul Geçidi’ne
yapılacak olan Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü’nün temel
atma törenine katıldı.
Törene Bakan Arslan’ın yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman
Milletvekilleri Recep Konuk ve Dr. Recep Şeker, Garnizon Komutanı Per. Alb.
Yurdakul Kazım Türkmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Adalet ve Kalkınma
Partisi İl Başkanı Mehmet Er ve davetliler katıldı.
Bakan Arslan, “15 senede bitirilen tünellerin uzunluğu 389 kilometre; şu
anda yapımı süren 158 tünelin uzunlukları da 438 kilometre. Ülkede 6 bin 100
kilometre bölünmüş yol varken, bugün 26 bin kilometre bölünmüş yolumuz var.
Ülkeyi doğudan batıya birçok ana koridorla bağladığımız gibi, kuzeyden güneye
18 farklı koridorla bağlıyoruz. İşte o koridorlardan biri Karadeniz üzerinden gelip
Karaman üzerinden Mersin’e, orayı da Akdeniz’e bağlayan bu önemli koridor.”
ifadelerini kullandı.
Sertavul Tüneli ile kışın bir ay boyunca karanlık olan kavşağı kesintisiz
olarak geçişe sunacaklarını belirten Arslan, “Bu bizim için önemli. Sadece o
1.650 rakımlı geçit vermez yolu, inşallah tünellerle, çift yollarla kesintisiz hale
getirmiş olacağız. Bunun yanı sıra 298 metrelik bir viyadük yapıyoruz. Biz
yıllarca Bolu Tüneli’ni konuştuk. Şimdi sadece bu tünelin uzunluğu 3 bin 300
metre. Sözleşmeye göre bitim süresi üç yıl. Ama milletvekillerimizle, valimizle
firma yetkilileriyle konuştuk; iki sene sonra burayı bitireceğiz.” dedi.
Açılış konuşmaların ardından Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğünün
temeli Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile protokol
üyeleri tarafından atıldı.
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MİLLETVEKİLLERİ VE REKTÖRDEN

SAĞLIK BAKANINA
ZİYARET
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül; Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve
Recep Konuk ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Karaman’daki sağlık sektörünün durumu hakkında Bakan Demircan’a bilgi verilirken Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan, sağlık alanında eğitim-öğretim verecek, uygulama ve araştırma
altyapısına sahip yeni akademik birimler hakkında da görüş alış verişinde bulunuldu.
Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından son buldu.
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REKTÖR AKGÜL,

YÖK’TE DÜZENLENEN
KONFERANSA KATILDI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol
Üner, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen ‘Üçüncü
Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar’
konulu konferansa katıldılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi
olarak Türkiye’ye gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Dr.
Gjorge Ivanov tarafından verilen konferansa Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara Valisi Ercan
Topaca, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye
Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi, aralarında Makedonya
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi’nin de yer aldığı Makedonya
Heyeti, YÖK üyeleri ve Türkiye’deki üniversitelerin rektörleri
ile akademisyenler katıldı.
Kendisi aynı zamanda tarih ve siyaset bilimi profesörü
olan Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, YÖK
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile birlikte değişen

dünyada yükseköğretimde yaşanan gelişmelere ilişkin
düşüncelerini paylaştı.
Ivanov, Makedonya Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı
olmanın ötesinde bir üniversite profesörü olarak Türkiye’nin
en önemli zihinlerinin içinde olmanın kendisi için gerçekten
büyük bir onur olduğunu söyledi.
Gençlerin geleneksel olarak verilen derslerden ziyade,
yeni çevrimiçi dersler ve uzaktan öğrenim ile ilgilendiğini,
üniversite kütüphanelerinden ziyade, bilgi ve becerilerini
küresel dijital kütüphane olan internetten daha sık edindiğini,
uzun klasikleri okumak için daha az zaman harcayarak
dikkatlerini, karmaşık teorik ve bilimsel kavramları basit
ve anlaşılır bir şekilde açıklayan kısa ve popüler içeriklere
odakladıklarını dile getiren Makedonya Cumhurbaşkanı, bu
gibi durumlarda, eğitimin ve özellikle yükseköğretimin bir
dönüm noktasında olduğunu vurguladı.
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SIFIR ATIK PROJESİ
KARAMAN’DA HAYATA GEÇİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde (KMÜ) 1. Çevre Çalıştayı’nın kapanış törenine katıldı.
Karaman Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen
törene Bakan Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral,
Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Dr. Recep Şeker, Belediye Başkanı
Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Adalet ve Kalkınma
Partisi İl Başkanı Mehmet Er ve davetliler katıldı.
Programda, ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tanıtım videosu izlendi; devamında Çevre ve Şehircilik İl
Müdür V. Türkmen Hacıhaliloğlu, 06-09 Mart tarihlerinde
Karaman’da gerçekleştirilen 1. Çevre Çalıştayı ile ilgili
verileri paylaştı. Sonrasında sırasıyla Karaman Valisi Fahri
Meral ve Bakan Mehmet Özhaseki dinleyenlere hitaben
birer konuşma yaptılar.
“Çevrecilik bir medeniyet ölçüsüdür”
Bakan Özhaseki, “Sıfır atık projesini pilot il olarak
Karaman’da başlatıyoruz. Sıfır atık projesi ile Karaman’dan
dışarıya çöp çıkmayacak. Evlerimizde ayrıştırma
başlayacak ve bütün atıklar geri dönüşümde kullanılacak.
Sıfır atık projesi içerisinde ayrıştıracağımız şişe, cam, kağıt
hepsi ekonomiye katkı sağlayacak. Bir ton kâğıdın geri
dönüşümüyle 17 ağaç kurtarabileceğiz. Sıfır atık projesinin
uygulamasını Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdik.
En kısa sürede tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da
başlatacağız.” açıklamasında bulundu.
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Çevrenin bütün toplumları ilgilendirdiğini belirten Bakan
Özhaseki, “Çevre konusunda sempozyumlar, uluslararası
konferanslar düzenleniyor. Sanayi devrimiyle birlikte
makineleşme başladı ve çevreden koptuk, tahribatlar
başladı. Çevrecilik bir medeniyet ölçüsüdür, her birimiz
bu konuda titiz davranmalıyız. Dünyadaki ekosistem
bozulmaya başladı; yeryüzünün ısısı arttı, deniz seviyesi
yükseldi, havadaki karbon miktarı arttı, bunun sonucunda
da doğal afetler oluyor. Tabiat; toprak, su, hava ve enerji
olmak üzere dört unsurdan oluşuyor. Cenab-ı Hakk’ın bize
vermiş olduğu bu emanete sahip çıkmalıyız ve korumalıyız.
Doğada bulunan bu döngü bozulursa eğer her şey bozulur.
Ülkemizin çevre konusunda imzalamış olduğu çok sayıda
anlaşma var. Biz ülke olarak üzerimize düşen her şeyi
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

HABER

KARAMAN MEDYASI,
BASIN ÇALIŞTAYINDA BİRARAYA GELDİ
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesinde ‘10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’ nedeniyle Basın
Çalıştayı düzenlendi. KMÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül; programa
konuşmacı olarak katılan Selçuk
Üniversitesi
İletişim
Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin
Ayhan, Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri
Hamdi Koçoğlu, TRT Haber Yapımcı
Yardımcısı Elif Şimşek, Selçuk
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim
Elemanı Uzm. Dr. Adem Demirsoy’u
çalıştay öncesinde makamında kabul
etti.
Üniversite Rektörlüğü tarafından
yerel basın çalışanlarına yönelik
düzenlenen çalıştayda ilk olarak
Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Ahmet Küçükcicibıyık günün anlam ve
önemine ilişkin bir konuşma yaparak
yerel basının sorunlarına değindi.
Ardından konuşan KMÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, “Bilindiği
üzere gazetecilik mesleği dinamik ve
özverili çalışma, toplumsal duyarlılık
ve entelektüel bakış gerektiren
önemli mesleklerdendir. Mesleğini
en iyi şekilde yerine getirmeye
çalışan basın mensupları, yaptıkları
faaliyetle toplumu bilgilendirme ve
aydınlatmanın yanı sıra dil ve iletişim
potansiyelimizi artırmakta, toplumsal
bağlarımızı
güçlendirmektedirler.
10 Ocak nedeniyle tüm basın
mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler
Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine
çalışmalarında başarılar diliyorum.”
dedi.

Prof. Dr. Akgül, “Düzenlemiş
olduğumuz Basın Çalıştayı ile
akademisyenlerimizi
ve
sektör
temsilcilerimizi siz değerli basın
çalışanlarıyla bir araya getirerek bu
özel günde güzel paylaşımlar yapmak
istedik. Umarım ki çalıştayımızdan
azami düzeyde istifade eder ve buradan
birtakım kazanımlarla ayrılırsınız.
Ben
çalıştayımıza
sunumlarıyla
destek veren bütün katılımcılarımıza
ve davetimize icabet eden başta
Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza
ve siz değerli basın mensuplarımıza
teşekkürlerimi sunuyor, hepinizin 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü
tebrik ediyorum.” diyerek sözlerini
noktaladı.
Açılış konuşmalarının ardından
KMÜ hakkında brifing verildi.
Sonrasında ise çalıştay sunumlarına
geçildi. Çalıştayda söz alan Selçuk
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Ayhan,
‘Olağanüstü Durumlarda Gazeteci
Olmak’, Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri
Hamdi Koçoğlu, ‘Türkiye’nin Son Dört
Yılına Gazeteci Olarak Tanık Olmak’,
TRT Haber Yapımcı Yardımcısı Elif
Şimşek,
‘Türkiye’de
Televizyon
Habercisi Olarak Çalışmak’, Selçuk
Üniversitesi
İletişim
Fakültesi
Öğretim Elemanı Uzm. Dr. Adem
Demirsoy ise ‘Yerel Gazeteciliğin
Sorunları’ konularında sunumlarını
gerçekleştirdiler.
Karşılıklı düşünce ve görüşlerin
paylaşıldığı çalıştay, plaket ve hediye
takdiminin ardından toplu fotoğraf
çekimiyle sona erdi.
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KMÜ HEYETİ
KONYA’DAKİ TESİSLERE
TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve
yönetim kurulu üyeleri Konya’da bir dizi
teknik gezide bulundular.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile
düzenlenen işbirliği protokolü kapsamında
gerçekleştirilen teknik geziye Rektör Akgül’ün
yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan
Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner ile yönetim
kurulu üyeleri tam kadro katıldılar.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Mütevelli
Heyeti Üyesi Ali Konukseven, Çumra Şeker
Fabrikası İdari İşler Müdürü Dede Ülker ve
Konya Şeker Fabrikası İdari İşler Müdürü
Muhterem Küçüktongur tarafından karşılanan
KMÜ Heyeti; Çumra Şeker Fabrikası, Panagro
Et ve Süt Entegre Tesisleri ile Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesini (KGTÜ) ziyaret ederek
fikir alışverişinde bulundular.
İlk olarak Çumra Şeker Fabrikası ile
başlayan ziyarette KMÜ Heyeti fabrika
hakkında teknik bilgi alarak fabrika
yerleşkesinde incelemelerde bulundular.
Daha sonra Panagro Et ve Süt Entegre
Tesislerine geçen KMÜ Heyeti burada da
çiftlikler ile et ve süt ürünlerinin üretim
aşamalarının gerçekleştiği tesisleri gezerek
fabrika yetkililerinden bilgi aldılar. KMÜ Heyeti
son olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini
ziyaret ederek yerleşkede incelemede
bulundular. Rektör Akgül ve KMÜ Heyetinin,
KGTÜ Yabancı Diller Koordinatörlüğünde
faaliyete geçirilen sanal sınıf uygulaması ile
yabancı dil eğitiminde kullanılan teknolojileri
yerinde incelenmesinin ardından ziyaret
sona erdi.
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I. ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Kırgızistan
Diplomasi Akademisi tarafından ortaklaşa I. Uluslararası
Orta Asya Sempozyumu düzenlendi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Göç, Yoksulluk ve
Kimlik” temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye ve
Kırgızistan Cumhuriyeti büyükelçilik temsilcileri, protokol
üyeleri, üniversite yetkilileri, bilim insanları, araştırmacılar
ve öğrenciler katıldı.
Ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başlayan
sempozyumun açılış konuşmasını yapan KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin
Balcı, “Şefkati, merhameti, paylaşmayı, yardımı ve kendi
ayakları üstünde durup insanların kendi topraklarında
yaşamasını sağlamak; elinde olanın ihtiyacı olana yapacağı
görev ve Allah rızası için kazanmanın en güzel yoludur.”
dedi. Rektör Balcı, konuşmasının devamında, 800 milyar
dolar gayri safi milli hasılası olan Türkiye’nin, yılda 4 milyar
dolar yardım yaparak nüfusuna oranla dünyada birinci
sırada yer aldığına dikkat çekti.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev’in selamlama konuşmasının
ardından sahneye gelen Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de “Üniversitem
adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyerek
sözlerine başladı. Akgül, göçün yüzyıllardır savaşlar, iklim
değişiklikleri, ticaret gibi nedenlerle insanların hayatlarını
etkileyen bir olgu olageldiğini ifade ederek “İnsanların
yaşadıkları mekanı bırakıp başka bir yere yerleşmeleri
sadece bir yer değiştirme olayı değildir. Gidenleri etkilemekle
kalmayan, gidilen yeri dönüştüren, ilişkileri değiştiren,
insanı ve vicdanı hedef alarak dışlama/kabullenme gibi
psikososyal ikilemleri ortaya çıkaran ve pek çok yönüyle
ele alınması gereken bir olgudur. Ancak gerek son yıllarda
gündemde olan ve savaşla şekillenen göç süreçleri, gerekse
ekonomik nedenlerle yapılan göçler; hem göçmenleri hem
de göç edilen sosyo ekonomik yapıyı olumsuz olarak

etkilemektedir. “ dedi.
Rektör
Akgül,
sözlerine şöyle devam
etti: “Göç ile birlikte farklı
toplumsal,
ekonomik
ve kültürel değişimler
yaşanmaktadır.
Bu
değişimler kimi zaman
yeni devletlerin, yeni
kültürlerin
ortaya
çıkmasına sebep olmakta; kimi zaman farklı iki kültür için
birleşme zemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla çok kültürlülüğü,
çok kimlikliliği kısaca çoklu bir toplumsal gelişme sürecini
de başlatmaktadır. Göç süreci, psikososyal ve ekonomik
etkilerinden dolayı farklı boyutlarıyla ele alınması ve dikkatle
yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu bağlamda sürecin temel
objesinin insan olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak,
sempozyum ana teması ‘Göç, Yoksulluk ve Kimlik’ olarak
belirlenmiştir. Sempozyum programındaki bildiri başlıkları
incelendiğinde sempozyumun kendisinden beklenilen
faydayı sağlayabileceği görülmektedir. Uluslararası Orta
Asya Sempozyumu’nun tüm katılımcılara faydalı olmasını
diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Sempozyumda açılış töreninin ardından bildirilerin
sunulacağı oturumlara geçildi. ‘Küreselleşme, Göç, Kimlik,
Yoksulluk, Ulus-Devlet, Ekonomi, Entegrasyon, Eğitim, Din,
Güvenlik, Politik Koşullar, Sosyal Yapı, Büyüme, Yenilik,
Sanayileşme ve Kalkınma’, temalarını içeren sempozyum
üç gün boyunca devam etti.
Türkiye ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere
dünyanın pekçok yerinden bilim insanları ve araştırmacıları
bir araya getiren sempozyuma Karaman’dan da önemli
sayıda katılım gerçekleşti. Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de ev sahibi
üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör
Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ve Rektör Yardımcısı
Anvarbek Mokeev tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesinde ağırlandı.
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KARAMAN BİLİM ŞENLİKLERİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen
7’den 70’e Karaman Bilim Şenliği’nin açılışına katıldı
Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen
şenliğin açılışını Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra
Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Milli Eğitim
Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ve davetliler gerçekleştirdiler.
Şenliğin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü
Kuntoğlu, üç gün sürecek olan şenliklerde il genelinden
60 bilim atölyesinin öğrenciler ve vatandaşların ziyaretine
açık olacağını belirterek, “Proje kapsamında öğrencilerin
fen bilimleri, matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji,
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müzik, resim, Türkçe ve zekâ oyunları gibi pek çok alanda
çalışmaları sergilenecek. Bunun yanı sıra hızlı okuma ve
ileri hafıza teknikleri ile rehberlik eğitimleri de şenlikler
kapsamında sunulacak çalışmalar arasında yer alıyor.”
dedi.
Açılış töreninin ardından Vali Meral, Zehra Meral, Rektör
Akgül ve Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu ile beraberindekiler
standları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

HABER

REKTÖR AKGÜL, MİNİKLERLE KİTAP OKUDU
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde
‘Kitap Değiştirir’ temalı okuma
etkinliği gerçekleştirildi.

“Okumak
aydınlanmak
demektir.”

Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Halk
Kütüphanesi Müdürü Adile Uyar, Karaman Gevher
Hatun Anaokulu’nun minik öğrencileri, üniversite
personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
KMÜ Kütüphanesi önünde gerçekleştiren etkinlikte
herkes sevdiği ve istediği bir kitabı otuz dakika
boyunca okudu. Rektör Akgül’ün minik öğrencilere
hikâye okumasıyla da etkinlik keyifli dakikalara sahne
oldu.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Akgül,
“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak
Kütüphane Haftası nedeniyle okuma etkinliği
düzenledik. İnşallah bundan sonraki dönemde
halkımız da öğrencilerimiz de daha çok okumaya
yönelirler.” dedi.
İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adile Uyar ise
“Karamanoğlu Mehmetbey İl Halk Kütüphanesi
olarak hafta boyu üniversitemizin katkılarıyla etkinlik
düzenledik. Okumak aydınlanmak demektir. Çağdaş
bir ülke olabilmek için tüm Karaman halkını ve
üniversite öğrencilerini kütüphanelerimize bekliyoruz.”
dedi.
Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri, İl Halk
Kütüphanesinde düzenlenen masal okuma saatiyle
devam etti.
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REKTÖR AKGÜL,
BASIN MENSUPLARI İLE
BİR ARAYA GELDİ
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde, KMÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün
göreve geldiği 17 aylık sürede
üniversitede yaşanan gelişmeleri
değerlendirmek amacıyla
basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Rektör Akgül’ün yanı sıra Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ercan Oktay, üniversitenin akademik ve idari
personeli ile çok sayıda basın temsilcisi katıldı.
“Hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül,
göreve geldiği günden itibaren üniversite bünyesinde
gerçekleştirilen yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi
verdi. Rektör Akgül, 17 aylık süreçte belirlenen hedefleri
gerçekleştirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek, “2017 yılı ocak ayından 2018 yılı
haziran ayına kadar üniversitemizde Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi ile Tıp Fakültesi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu kurduk. Bunların
yanı sıra İletişim Fakültesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu
Diş Hekimliği Fakültesi ve Uysal-Hasan Kalan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için de teklifimizi sunduk.
Yine Ermenek’te baraja nazır bir konumda Rehabilitasyon
Merkezi ve Uygulama Oteli kuruyoruz.” dedi.

“

Üniversitemizde 70’in üzerinde yeni
bölüm ve program açtık; bunlardan
32’sine ise öğrenci alımı sağladık.
Akademik personel sayımızı 516’dan
620’ye, öğretim üyesi sayımızı da
132’den 235’e çıkarttık.
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“

“Ciddi bir mesafe kaydettik”
Yeni açılan bölümler ve programlardan akademik ve
idari personel sayılarına, iş birliği protokollerinden bilimsel
toplantılara kadar pek çok konuda veriler paylaşan Rektör
Akgül, “Üniversitemizde 70’in üzerinde yeni bölüm ve
program açtık; bunlardan 32’sine ise öğrenci alımı sağladık.
Akademik personel sayımızı 516’dan 620’ye, öğretim üyesi
sayımızı da 132’den 235’e çıkarttık. Laboratuvarlarımızın
sanayicilere ve araştırmacılara daha iyi hizmet vermesi
için Uluslararası Akreditasyon sürecini başlattık ve bu
konuda ciddi mesafeler aldık. Yine 17 aylık süre zarfında
7 büyük bilimsel toplantı ve eğitim programı düzenledik;
yıl sonuna kadar ise 4 önemli kongre ve sempozyum daha
düzenleyeceğiz. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası
tanınırlığını artırmak ve yükseköğretim kurumlarıyla
işbirliğini güçlendirmek için çok sayıda protokol imzaladık.”
şeklinde konuştu.

HABER

“Üniversite olarak çok daha fazla sanayiye dokunan Ar-Ge projeleriyle
halkımızın hizmetinde olacağız.”
“Sosyal hayatın her alanında başat rol üstlenme
gayreti içerisindeyiz”
Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan
projeleri sıralamaya devam eden Rektör Akgül konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Diş Hekimliği Fakültemiz ile Ermenek’teki
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun bina
yapımları ile ilgili hayırsever işadamlarımızın desteğini
aldık; Ermenek’teki binamızın temelini attık. Ayrıca
ilimiz ve bölgemizin ekonomik gelişimi ve kalkınması ile
üniversite olarak sosyal hayatın her alanında başat rol
üstlenme gayretimiz neticesinde ‘Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması’ çalışmalarımızı tamamlayarak geçen ay
YÖK’e ön müracaatımızı yaptık. Karaman’ın tarıma dayalı
gıda sanayisine sahip olduğunu göz önünde bulundurarak
ortaya koyduğumuz bu çalışma ile Kalkınma Bakanlığımız
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun bulması
halinde üniversite olarak çok daha fazla sanayiye dokunan
Ar-Ge projeleriyle halkımızın hizmetinde olacağız.”
“İlk günkü gibi aşkla ve heyecanla devam edeceğiz”
Rektör Akgül, konuşmasının son bölümünde ise genel
bir değerlendirme yaparak “Üniversitemizin akademik
gelişimi ve fiziki altyapısının güçlenmesi, eğitim-öğretim
kalitesinin ve tercih edilirliğinin artması, bölgesine daha
fazla katkı sunması ve yükseköğretim sektöründe daha
üst seviyelere çıkması için çalışmalarımıza ara vermeden
ve yorulmadan, ilk günkü gibi aşkla ve heyecanla devam

edeceğiz. Tarafımıza tevdi edilen bu kutsal görevi layıkıyla
yerine getirebilmek temennisiyle katılımlarınız için ayrıca
teşekkür ediyorum.” dedi.
Rektör Akgül’ün konuşmasının ardından üniversitenin
gelişimini anlatan slayt sunumuna geçildi. Basın
temsilcilerinin merak ettikleri soruların yanıtlanması, dilek
ve temennilerin dile getirilmesiyle birlikte basın toplantısı
sona erdi.
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KMÜ,
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE
ADIM ATTI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde üniversite
bünyesinde Kalite Yönetim Sistemi eğitim programı
düzenlendi.
KMÜ Çalıştay Salonunda, TSE ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi belgesi alınmasına yönelik düzenlenen
eğitim programına üniversitenin çeşitli akademik ve idari
birimlerinden toplam 36 kişi katıldı.
“Temel Eğitim, Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik
Eğitimi” olmak üzere üç aşamadan oluşan ve TSE
uzmanları tarafından 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında
verilen eğitim programının ardından üniversitede Kalite
Yönetim Sisteminin adımları uygulanmaya başlandı.
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KMÜ’DE

İÇ TETKİK
TOPLANTISI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Türk Standartları
Enstitüsü tarafından ocak ayında verilen eğitimlerle başlatılan
Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Dış değerlendirme süreci öncesinde, üniversite bünyesinde
TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmasına
yönelik olarak iç tetkik toplantısı yapıldı.
KMÜ Kalite Komisyonu üyelerinin katıldığı iç tetkik
toplantısının açılış konuşmasını yapan KMÜ Genel Sekreteri
Ahmet Tüfekci, “Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili epey mesafe aldık.
Kalite Yönetim Sistemi ve buna bağlı olarak kurumsallaşma,
bir kurumun kendisini tanımlaması ve paydaşlarına açıklaması
zor ve zahmetli bir süreçtir. Üniversite olarak bu süreci
tamamlamak üzereyiz. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantının
ardından iç tetkiklerimizi değerlendireceğiz; sonrasında
bağımsız dış denetçileri üniversitemize davet edeceğiz. Ben
özverili çalışmalarından dolayı Kalite Yönetim Birimimize ve siz
Kalite Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Açılışın ardından iç tetkik konusunda bilgi vermek üzere
sahneye gelen KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr.
Öğretim Üyesi Sami Karagöz, üniversitede göreve gelmeden
önce kalite yönetim sistemi ve tetkik süreciyle ilgili pekçok
çalışma yürüttüğünü ifade ederek iç tetkik konusunda
katılımcıları bilgilendirdi.
Dr. Öğretim Üyesi Karagöz, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde Kalite Yönetim Sistemi bağlamında çok kısa
sürede büyük mesafe katedildiğini söyleyerek bundan sonra
yapılması gerekenlerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Karagöz,
KMÜ Kalite Komisyonu üyelerinden oluşan iç tetkikçilerin
birimlerde yaptığı ve yapacağı tetkiklerin son derece önemli
olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “İç tetkik, kalite ile ilgili
faaliyetlerin son olarak gözden geçirildiği safhadır. Kurumun
kendi elemanlarıyla kendi sistemini dokümanlara ve beyanlara
dayanarak tarafsız bir şekilde tetkik etmesidir.»
Dr. Öğr. Üyesi Karagöz, konuşmasının devamında iç
tetkikçilerde olması gereken nitelikleri sıralayarak bunları;
‘objektiflik, nezaket, pozitiflik ve analitik düşünme yeteneği’
şeklinde açıkladı. İç tetkik usul ve yöntemlerine de değinen
Karagöz, tetkik planının beyan edilmesi, rapor ve formların
düzenlenmesi, düzeltici ve iyileştirici tekliflerin ve önerilerin
yazılması, soru listeleri, tetkik öncesi ve sonrası süreç sahibi
ve birim yöneticileriyle toplantılar gibi hususlarda ayrıntılı
açıklamalarda bulundu.
Toplantı, Kalite Yönetim Sistemine ilişkin diğer belge,
faaliyet ve süreçlerin istişare edilmesiyle sona erdi.

“Kalite Yönetim Sistemi
ve buna bağlı olarak
kurumsallaşma, bir kurumun
kendisini tanımlaması ve
paydaşlarına açıklaması zor
ve zahmetli bir süreçtir”
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TOPLANTISI YAPILDI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Kalite Yönetim Sistemi
belgelendirme süreci kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya tüm
birimlerin kalite yönetim sorumluları katıldı.

“Kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirme esaslı bir
yönetim anlayışıdır”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme
Daire Başkanı Hidayet Akman, üniversitede bir süredir
yürütülmekte olan kalite yönetim sistemi çalışmaları sonunda
bağımsız dış değerlendiriciler tarafından 28-29 Haziran
tarihlerinde dış tetkiklerin gerçekleştirileceğini hatırlatarak,
“Süreçle ilgili çalışmalar ve bunun sonucunda iç tetkik
aşaması tamamlanmış olup dış tetkik ve belgelendirme
aşamasına gelinmiştir. Belgelendirme aşamasının
tamamlanmasının ardından, sürecin sağlıklı olarak devam
ettirilmesi ve sürekli kılınması tüm birimlerimizce yapılan
çalışma ve hazırlıkların iş ve işlemlere yansıtılması ile
mümkün hale gelecektir. “ şeklinde konuştu.
Kalite yönetim sistemine ilişkin bilgi ve dokümanların
paylaşıldığı KMÜ Kalite Yönetim Biriminin internet
sayfası hakkında bilgilendirme yapan Akman, kalite
sürecinin belgelendirme ile bitmeyeceğini; kalite yönetim
sisteminin öğrencilerin yanı sıra iç ve dış paydaşların
istek ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya ve
memnuniyetlerini arttırmaya yönelik sürekli iyileştirme
esaslı bir yönetim anlayışı olduğunu ifade etti.
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“Kalite yönetim sistemini tüm alanlarda uygulamaya
devam edeceğiz”
Toplantının son bölümünde ise Genel Sekreter Ahmet
Tüfekci bir teşekkür konuşması yaparak şunları söyledi:
“Süreçle ilgili bütün hazırlığımızı yaparak dış tetkik ve
belgelendirme aşamasına geçiyoruz. Çalışmalarımızı ve
bugüne kadar elde ettiğimiz bütün bilgilerimizi en iyi şekilde
dış tetkik aşamasında da ortaya koyacağımıza inanıyorum.
Üniversitemizin tüm birim ve çalışanlarının katılımıyla
yürütülen bu süreci belgelendirerek sürekli kılacağız.
Kurumsal yönetişimin bir parçası olarak sürekli iyileşmeye
dönük yapılan bu çalışmalar, üniversitemizin kurumsal
kimliğini pekiştiren bir çalışma haline dönüşecektir. Bu
konuda kurumsal hareket ederek belgelendirme sonrasında
da kalite yönetim sistemini tüm alanlarda uygulama devam
edeceğiz. Hepinize özverili çalışmalarınız için teşekkür
ediyorum.”
Toplantı, soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

EĞİTİM

KMÜ’DE KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini alma sürecinin son aşaması olan dış
tetkik sürecini başarıyla tamamladı.
2018 yılının ocak ayında başlayarak haziran ayına kadar
devam eden süreçte üniversitede temel eğitimler ve iç
tetkik eğitimleri verildi. Eğitim sürecinin tamamlanmasının
ardından 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen dış
denetimler sonucunda KMÜ, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Belgesine sahip kurumlar arasına adını yazdırma
yolunda önemli bir adım attı.
Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin
dâhil olduğu çalışmalar kapsamında ‘Kalite El Kitabı,
Prosedürler, Süreçler, İş Akışları, Görev Tanımları, Liste,
Form ve Talimatlar’ hazırlanarak Kalite Yönetim Sisteminin
tüm aşamaları yerine getirildi. Üniversitedeki çalışmaların
tamamlanmasının ardından dış tetkik süreci başlatıldı.
Kıdemli Baş Denetçiler Canan Topcu ve Eyüp Erkesim ile
Denetçi Mert Gümüş tarafından yapılan
tetkikler başarıyla tamamlandı. Öncelikle
Genel Sekreter Ahmet Tüfekci’yi
makamında ziyaret eden dış denetçiler,
tanışma toplantısının ardından KMÜ
Kalite Yönetim Biriminde incelemelerde
bulundular. Sonrasında üniversitenin
akademik ve birimlerine ziyaretlerde
bulunarak tetkiklerine devam ettiler.
İki gün süren tetkiklerin ardından,
üniversitede gerçekleştirdikleri denetimi
sorunsuz bir şekilde neticelendirdiklerini
ifade eden Kıdemli Baş Denetçiler Topcu
ve Erkesim ile Denetçi Gümüş, denetime

kadar geçen sürede yapılan özverili çalışma ve hazırlık için
başta KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül olmak üzere
üniversite yönetimi ve personelini tebrik ettiler.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise sürecin ve
belgelendirme aşamasına ilişkin dış denetimin başarıyla
tamamlanmasının KMÜ ailesi için sevindirici bir gelişme
olduğunu belirterek, “Belgelendirme sürecinde gösterilen
başarının bundan sonraki dönemde de devam ettirilmesi;
yapılan çalışmaların süreklilik kazanması açısından
büyük önem taşıyor. Üniversitemizin kurumsal kimliğini
güçlendirmesi ve yönetim sistemini daha evrensel kriterlere
taşıması açısından büyük önem taşıyan bu süreçte
çalışmalarımıza katkı veren tüm personelimizi tebrik ediyor,
özverili faaliyetleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”
şeklinde konuştu.
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KARAMAN TEKNOPARK ÇALIŞTAYI
KMÜ’DE DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev
sahipliğinde ‘Karaman Teknopark Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
Karaman Teknopark koordinatörlüğünde 26 - 27 Nisan
2018 tarihleri arasında düzenlenen çalıştay, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Atilla
Arıcıoğlu ve Inocon Danışmanlık firması moderatörlüğünde
gerçekleştirildi.
Çalıştaya, KMU PTTO Koordinatörü Doç. Dr. Murat
Yıldız, Karaman Teknopark ve Karaman İŞGEM Destek
Hizmetleri Müdürü Nezihe Saygı Günaltay, KMÜ öğretim
elemanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge
tabanlı ürünlerin geliştirilmesi konusunda önemli bir yere
sahip olan teknoparklar ile Türkiye’nin 2023 hedefleri
doğrultusunda ihracat oranlarının artırılması ve katma
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değeri yüksek ürünlerin üretilmesine dayalı bir ekonomik
kalkınma modeline geçiş sürecinin başladığını ifade eden
Doç. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, 24 Haziran 2015 tarihinde
29396 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu
kararı ile kurulan Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni
Karaman’ın markalaşması ve geliştirilmesi konusunda
büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.
Karaman Teknopark’ın paydaşları arasında görüş
alışverişlerinin yapıldığı çalıştayda, Karaman Teknopark’ın
üniversite sanayi işbirliğinin artırılması ve bölgede
inovasyona dayalı Ar-Ge tabanlı üretimin gerçekleştirilmesi
için önemli faaliyetlerde bulunacağına dikkat çekildi.
İki gün süren çalıştay, Karaman Teknopark ile ilgili SWOT
analizi yapılarak katılımcıların önerilerini paylaşmasıyla
sona erdi.

EĞİTİM

CV HAZIRLAMA
VE MÜLAKAT
TEKNİKLERİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (KMÜ SEM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
işbirliğinde ‘İŞKUR’un Tanıtımı, CV Hazırlama ve Mülakat
Teknikleri’ konulu eğitim düzenlendi.
Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve
Meslek Danışmanları Emrah Pempe ve Rahim Bilgiç’in
konuşmacı olarak katıldığı eğitimi çok sayıda öğrenci takip
etti.
“İş bulma süreci çaba ve sabır gerektirir”
Eğitimde ilk olarak söz alan Rahim Bilgiç, “İŞKUR, işe
yerleştirme ve aktif işgücü hizmetleri, işsizlik sigortası,
danışmanlık hizmetleri, çalışma ilişkileri gibi pek çok
iş yapar. İş ve Meslek Danışmanları ise öğrenciler, iş
arayanlar, işverenler, veliler ve rehber öğretmenlerle hem
bireysel hem de grup görüşmeleri yapar.” dedi.
İş arama becerileri, başarı faktörleri ve iş arama
kanalları hakkında da açıklamalarda bulunan Bilgiç şunları
söyledi: “İş bulma süreci çaba ve sabır gerektirir. Mesleki
yeterlilik, uygun ve farklı stratejiler kullanmak iş bulma
ihtimalini yükseltir ve süreyi kısaltır. Harcanan zaman, çaba,
kişilik, motivasyon iş aramadaki başarı faktörlerini artırır.
İş başvurusu; Türkiye İş Kurumu, özel istihdam büroları,
online iş arama siteleri, iş verenlere mektup yazma, gazete
ilanları, kişisel ilişkiler, sosyal medya hesapları, istihdam

fuarları ve kariyer günleri gibi pek çok kanaldan yapılabilir.”
Özgeçmiş (CV) hazırlama ve mülakat teknikleri
konusunda sunum yapan Emrah Pempe ise “İyi bir
özgeçmiş ne kısa ne de uzun olmalıdır. Okunması kolay,
iyi organize edilmiş, başvuru yapılan pozisyon ve kuruma
yönelik olmalıdır. Kişinin güçlü yönlerine vurgu yapılmalı,
doğru bilgiler içermeli ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir.”
dedi.
Emrah Pempe konuşmasının devamında, “Mülakat;
işveren ve iş arayan olmak üzere iki yönlü bir süreçtir.
Mülakatta beden dili yüzde 55, ses yüzde 38, söz yüzde
7 etkilidir. Mülakatın bireysel, grup, panel, dizi, telefon
ve bilgisayar olmak üzere altı çeşidi var. İyi bir mülakat
için; işin özellikleriyle kendi sahip olduğunuz özellikleri
karşılaştırmak, özgeçmiş hazırlamak, iyi giyimli olmak ve
beden dilini iyi kullanmak, sorulan soruları doğru yanıtlamak,
görüşmeye zamanında gitmek gerekir. Mülakat esnasında
şahsi meseleleri dile getirmeyin, saate bakmayın, sorulara
acele cevap vermeyin, münakaşalı konulardan kaçının,
fazla espri yapmayın, argo ya da ara sesler kullanmayın,
ücret, izin süreleri, sosyal haklar hakkında size iş teklifi
yapılmadıkça soru sormayın.” diyerek sözlerini tamamladı.
Eğitim, plaket takdimi ile sona erdi.
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EĞİTİM

GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNE
ÖĞRETMENLİK VİZYONU

K

aramanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesinde
(KMÜ) “Geleceğin Öğretmenlerine Öğretmenlik
Vizyon Programı” başlığı altında eğitim semineri
düzenlendi.
KMÜ İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu, İlim Yayma
Cemiyeti Karaman Şubesi ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal
Araştırmalar Derneği (ERSAD) tarafından düzenlenen
programa özellikle Eğitim Fakültesi öğrencilerinin ilgisi
yoğun oldu.
Semineri, Eğitimci-Yazar Muhammet Yılmaz, Marmara
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Otrar ve Hacettepe
Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın
verdi.
Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammet Fatih Topal
ve İlim Yayma Cemiyeti Kurucu Üyesi Murat Şen’in açılış
konuşmalarının ardından ilk olarak söz alan Eğitimci
Muhammet Yılmaz, “Etkili Öğretmenlik Tecrübeleri” konusu
hakkında konuştu.
“Öğrencinin zihnine giden yol kalbinden geçer”
Muhammet Yılmaz, “Despot ve sert bir öğretmen
olarak öğrencilere tam anlamıyla hitap edemezsiniz;
öğrenciler ilgiye ve sevgiye muhtaçtır. Sadece neşeli ve
enerjik olarak da bütünüyle sürdürülebilir bir öğretmenlik
oluşturamazsınız. En doğrusu otoriter ve aynı zamanda
karizmatik bir öğretmen olmak. Otoriter olmak kötü bir
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şey değildir çünkü bütün güzelliklerin yanında disiplini
de sağlamak zorundasınız. Ayrıca artık bilgi çağında
yaşamaktayız ve bilgiyi bir kişinin bilmesi doğru değildir. Bir
öğretmen olarak sadece ben bilirim, ben anlatırım diyerek
öğretmen merkezli bir ders anlatımı gerçekleştiremezsiniz.
Günümüzde öğrenciler derslerde aktif olmalılar. Etkinliklerle
ve oyunlarla dersleri yürüterek öğrencinin bilgiye kendisinin
ulaşmasını sağlamalısınız. Artık öğrenciler, tüm bilgiyi
tek düze bir şekilde öğretmenin anlattığı bir ders değil,
kendisinin de içinde olduğu bir öğretimden etkileniyor.”
diyerek yeni nesil öğretmenlerin nasıl olmaları gerektiğini
anlattı.
Bugüne ve geleceğe hitap eden etkili bir öğretmen olmak
için önerilerde bulunan Yılmaz, “İlk ve en önemli özelliğiniz
mesleğinizi seven bir öğretmen olmanızdır, sevmediğiniz
müddetçe başarıyı elde edemezsiniz. Öğrenmeye açık
olmalısınız. Mezun olup atanmakla iş bitmiyor, aksine süreç
yeni başlıyor demektir. Öğrencilerinizi sevin ve iletişim
becerilerinizi geliştirin. Çünkü öğrencinin gözünde siz bir
öğrenme rehberi olacaksınız. Artık günümüzde bilgiyi
bilen sadece siz değilsiniz; öğrenciler de bilgiyi elde ediyor
fakat siz öğrencinin bilgi çöplüğünden kurtulup doğru
bilgiye ulaşmasını sağlamalısınız. Bunun için de medya
okuryazarlığı özelliğinizi sürekli olarak geliştirmelisiniz.
Ayrıca lider ve rol model bir öğretmen olmalısınız.” dedi.

EĞİTİM

“Çocukların gelişim dönemlerini dikkate alın”
İkinci konuşmacı, eğitim psikolojisi alanında uzman olan Dr.
Öğr. Üyesi Mustafa Otrar, “Eğitimde Etkili İletişim” konusunu ele
alarak eğitim sürecinde dilin kullanımı hakkında bilgi verdi.
İnsan gelişimini gösteren bir videoyla seminerine başlayan
Otrar, öğretmenlik mesleğinin özünün dilin kullanımı olduğunu
ifade ederek, “İnsanın gelişim süreçlerinde dilin kullanımı değişim
gösterir. Çocukların gelişim dönemlerini dikkate alarak onlara
hitap etmek zorundasınız ki doğru bir eğitim-öğretim süreci takip
edilebilsin. Sadece dilin kelime zenginliği bağlamında değil, gelişim
düzeyine uygunluğu anlamında da doğru kullanılması gerekir, aksi
takdirde bireye ulaşamazsınız. Ayrıca öğretim sürecinde birden
fazla kanala hitap etmek iletişimi daha etkin kılar ve daha çok geri
dönüş almanızı sağlar.” açıklamasında bulundu.
Otrar, etkili iletişim için öğretmenin taşıması gereken
özelliklerden de bahsederek “Çocuğun ihtiyaçlarına ve doğasına
ilgi gösteren, empati kurabilen, öğrencinin doğru bildiğini cesurca
söylemesini sağlayan, gelişim fırsatlarını iyi değerlendiren, merak
duygularını körükleyen, öğrenmeyi öğreten ve hiçbir şey yapmadığı
halde bile örnek alındığının farkında olan öğretmenler öğrencilerle
doğru ve etkili iletişim kurabilir.” dedi.

“Ben sizlere bildiklerimi iletmeye değil,
düşündüklerimi paylaşmaya geldim”
Üçüncü ve son konuşmacı Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın ise katılımcılara “Öğretmenin
İnsan ve Eğitim Felsefesi” hakkında bilgi verdi. “Ben
sizlere bildiklerimi iletmeye değil, düşündüklerimi
paylaşmaya geldim.” diyen Açıkalın, “Sihirli üç kelime
vardır: ‘teşekkür ederim, lütfen ve özür dilerim.’ Bu
kelimeleri kullanmayı alışkanlık haline getirin ki kolay
ve doğru bir iletişim kurabilesiniz. Üç zehirli kelime ise,
‘zeka, yetenek ve kapasite.’ Okullarda bu kelimeleri
kullanmamaya özen gösterin, kullandığınız taktirde
öğrencinin kapasitesinin sınırlı olduğunu söylemiş
olursunuz.” şeklinde konuştu.
Plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve katılımcılara
katılım belgelerinin dağıtımıyla eğitim semineri sona
erdi.
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ÜLKEMİZDE

İLK

HIZLI BİTKİ ISLAHI
KMÜ’DE
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), bitki ıslahında yeni bir uygulama
olan hızlı ıslah yöntemini ülkemizde ilk kez hayata geçiren üniversite oldu.
Avustralya’da bulunan Queensland Üniversitesinden
Dr. Lee Hickey tarafından NASA’nın uzayda bitki yetiştirme
çalışmalarından esinlenerek geliştirilen hızlı ıslah yöntemi
(speedbreeding), ülkemizde ilk kez Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesinde uygulandı.
KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın’ın başkanlığında
TÜBİTAK tarafından 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler
Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen
projeyle, buğdayda bir yetiştirme döneminin 60 gün gibi
kısa bir sürede tamamlanması sağlandı.
Projenin yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Nevzat Aydın,
projeye 2017 yılında başladıklarını ve projeden elde edilen
ilk sonuçlara göre buğdayın bir yetiştirme dönemini 60
gün gibi kısa bir süreye indirdiklerini belirterek “Hızlı ıslah
yöntemiyle yazlık buğdayda bir yılda altı generasyon ürün
alınabiliyor. Başka bir ifadeyle bu yöntem kullanılarak
buğdayda açılan generasyon dediğimiz ıslah süreci bir
yıl gibi kısa bir sürede tamamlanabilecek. Hızlı ıslah
yönteminin ülkemizdeki tohumculuk firmalarının ve
araştırma kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarına büyük bir
katkı ve hız kazandıracağını düşünmekteyiz.” dedi. Prof. Dr.
Aydın, hızlı ıslah yönteminin Dr. Lee Hickey ve arkadaşları
tarafından Nature Plants dergisinde yayınlanmasıyla
yönteme olan ilginin bütün dünyada arttığını ve yöntemin,
bitki ıslahı konusunda çalışan önemli kuruluşlar tarafından
kullanılmaya başlandığını da sözlerine ekledi.
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Rektör Akgül’den Üniversite-Sanayi İşbirliği Vurgusu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde uygulanmaya
başlanan hızlı bitki ıslah yönteminin gerek bilim camiası
adına gerekse tarım sektörü ve bölgesel kalkınma adına
önemli bir gelişme olduğunu söyleyen KMÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Akgül ise proje sayesinde artık tohumculuk
sektöründe faaliyet gösteren firmaların tohum geliştirme
konusundaki taleplerinin üniversite tarafından bir-iki yıl gibi
çok kısa bir sürede karşılanabileceğini belirtti.
Rektör
Akgül,
“Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi, bugün gelinen noktada sanayicilerimiz ve
araştırmacılarımızın pekçok konuda araştırma, tetkik ve
ölçüm yapabilecekleri Ar-Ge altyapısına ve teknolojik
donanıma sahip bir üniversitedir. Nevzat Hocamızın
yürüttüğü hızlı bitki ıslah projesi de dünyada bir süredir
uygulanmakla birlikte ülkemizde ilk kez uygulanan bir
projedir. Proje yürütücümüz Prof. Dr. Nevzat Aydın
Hocamıza ve proje ekibine bu vesileyle teşekkür ediyorum.
Son olarak tüm sanayicilerimiz, Ar-Ge kuruluşlarımız ve
üniversitelerimizle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu
belirtmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.

BİLİM

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ

DEMİRCİOĞLU

ÖDÜL ALMAYA DEVAM EDİYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
son sınıf öğrencisi Erhan Demircioğlu, iki farklı proje ile yeni başarılar elde etti.

Demircioğlu,
Bülent
Ecevit
Üniversitesi tarafından 2 Mayıs
Çarşamba günü düzenlenen Farabi 5.
Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nda
‘Güneş Enerjisi İle Çalışan Oksihidrojen
Cihazı İle Tekstil Boyama Atık Sularının
Geri Kazanılması’ isimli projesi ile 116
proje arasından ikincilik ödülüne layık
bulundu.
Demircioğlu ayrıca aynı proje
ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
(UTİB) tarafından düzenlenen ‘Türkiye
Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 10.
Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’na da
davet edildi.
“Tekstilde sürdürülebilir temiz
üretim”
Projesi hakkında bilgi veren
Erhan
Demircioğlu,
tekstilde
sürdürülebilir temiz üretime dikkat
çekerek, “Tekstil sektöründe güncel

problemlerin başında boyama atık
sularının arıtılması geliyor. Tekstil
endüstrisinden kaynaklanan atık sular
yüksek konsantrasyonda organik
ve inorganik kimyasallar ile oldukça
kuvvetli renk ve kalıntı içeriyor. Tekstil
endüstrisi atık sularından renk ve kalıntı
giderimi kimyasal arıtma prosesleri ile
giderilebilir. Ancak kimyasal arıtma
için kullanılan kimyasalların ekstra
çevre kirliliğine sebep olması ve
prosesin maliyetinin oldukça yüksek
olması büyük bir sorun oluşturuyor.
Projede, kimyasal arıtma proseslerine
alternatif olarak enerjisini güneşten
alan oksihidrojen cihazı ile su
moleküllerinin boya kalıntılarından
uzaklaştırılması hedeflendi. Böylece
tekstil boyama endüstrisi atık suları
çevreci ve maliyeti düşük bir şekilde
arıtıldı. Arıtılan sular üretimde tekrar
kullanılmak üzere geri kazanıldı.”
şeklinde konuştu.
KMÜ Öğrencisi, Araç Yakıt
Tasarruf Cihazı Geliştirdi
Demircioğlu, ayrıca çok ses
getirecek bir projeye daha imza attı.
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller
İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından
düzenlenen ‘Metalik Fikirler Ar-Ge
Proje Pazarında’ finale davet edilen
Demircioğlu, burada ‘Sülfohidrojen
(HHS) Araç Yakıt Tasarruf Sistemi’
isimli projesi ile 153 proje arasından
seçilen 30 proje arasında yerini aldı.

“Artan akaryakıt fiyatları bu
projeyi geliştirme isteğimi artırdı”
Son
zamanlarda
akaryakıt
fiyatlarına yapılan üst üste zamların cep
yakan boyutlara ulaştığına dikkat çeken
Demircioğlu, “Dünyada kullanılan
enerjinin birincil kaynağını hidrokarbon
yakıtlar oluşturmaktadır. Hidrokarbon
yakıtların başlıca olumsuz yan etkileri
arasında zararlı kirletici emisyonları,
artan sera gazı seviyeleri ve yüksek
maliyetleri gelmektedir. Özellikle son
zamanlarda akaryakıt fiyatlarının ciddi
oranda artması bu projeyi geliştirme
isteğimi artırdı.” dedi.
Projesi hakkında ayrıntılı bilgi
veren Demircioğlu, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Artan akaryakıt
fiyatlarından tasarruf etmenin yolu,
yakıt takviyesi olarak hidrojen gazı
kullanmaktan geçiyor. Hidrojen gazının
araç motorunda yakıt ile birlikte
yakılması hem yakıt tüketiminde
azalma sağlıyor hem de çevreye
verilen zararlı emisyonların düşmesine
katkıda bulunuyor. Yapmış olduğum
testlerde üretmiş olduğum yakıt
tasarruf cihazının motorda iyi yanma
sağlayarak yakıt tüketimini ve zararlı
emisyonları azalttığını ortaya koydum.
Hidrojen gazının yakıt takviyesi olarak
kullanımı aynı zamanda motor gücünü
de artırıyor.”

TEMMUZ 2018

53

BİLİM

KMÜ ÖĞRENCİLERİ ULUSAL

SPOR BİLİMLERİ KONGRESİNDE

ÜÇÜNCÜ OLDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencileri 11. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresinde üçüncü oldu.
Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde Spor
Bilimleri Derneğinin katkılarıyla düzenlenen 11. Ulusal
Spor Bilimleri Kongresine KMÜ Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencileri de katıldı. Kongrede en çok bildiri
sunan üniversiteler sıralamasında KMÜ, üçüncü sırada yer
alarak ödül belgesi almaya hak kazandı.
18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kongreye
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini temsilen
katılan Doç. Dr. Murat Tekin, “Öğrencilerimiz ve biz
akademisyenler açısından faydalı bir kongre oldu. Genç
spor bilimi insanlarının, özellikle de akademik kariyer
düşünen öğrencilerin bu tarz kongrelere katılarak kendilerini
geliştirmeleri gerekiyor. Bu tip etkinlikler onlar için birer
fırsat.” şeklinde konuştu.
Kongrede öğretim elemanlarının rehberliğinde 11
farklı bildiri sunan KMÜ öğrencilerinin hazırladıkları bildiri
başlıkları şöyle:
Atletizm Kros Sporcularının Başarı Algısı ve Hayal Etme
Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yaratıcı
Dramaya Dayalı Oyunsal Formun Çocukların Sosyal
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Beceri Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Kadın Öğretmen
Adaylarının Beden Algı Düzeylerinin İncelenmesi, Üniversite
Öğrencilerinin Sosyal Kaygı ve Yaratıcılık Düzeylerinin
Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin
Yeme Tutumlarının İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaş Değişkenine
Göre Problem Çözme Düzeylerinin İncelenmesi, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaş
Değişkenine Göre Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim
Gören Öğrencilerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören
Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi,
Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Öğrenme
Yaklaşımları ve Yaratıcı Kişilik Düzeylerinin Araştırılması,
Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Biliş Üstü
Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi.

SÖYLEŞİ

BAŞKAN ÇALIŞKAN
KMÜ’DE ÖĞRENCİLERİN
SORULARINI YANITLADI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Gençler Soruyor, Karaman Belediye Başkanı
Cevaplıyor’ konulu söyleşi programı düzenlendi.
“Bireysellikten uzaklaşarak kurumsallaşma yönünde
hareket etmeliyiz”
Üniversite ortamında bulunmanın ve öğrencilerle
bir araya gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen
Başkan Çalışkan, Karaman’ın gelişimi ve tanıtımı ile ilgili
şöyle konuştu: “Şehirler, yaşayan canlılar gibidir. Karaman’ı
mevcut nüfusu ile değerlendirmek yanlış olur. Çünkü gerek
ülkemizin gerekse dünyanın pek çok şehrinde Karamanlılara
rastlamanız mümkündür. Karaman, Hz. Mevlana’nın
annesinin bize emanet edildiği, sevgi ve hoşgörünün
mayalandığı, insan sevgisinden ilahi aşka yürünülen bir
şehirdir. Şehirlerin gelişiminin kişilere dayalı olmaması
gerektiği kanaatindeyim. Karaman’ın bütün kurum ve
kuruluşlarının ortak bir akılla hareket ederek, bireysellikten
uzak bir şekilde kurumsallaşmaya gidilmelidir. Ancak bu
şekilde etkili bir tanıtım gerçekleştirilebilir. Bu yapının temel
taşlarından birisinin de üniversite olduğunu düşünüyorum.”
“Birlik ve beraberlik, projelerimizi gerçekleştirmek
için en önemli etken”
Karaman ile ilgili projelerden de bahseden
Başkan Çalışkan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Belediyemizin pek çok alanda hayatı
kolaylaştırmaya yönelik projeleri mevcut.
Havaalanı, Serbest Bölge, Lojistik Merkezi gibi
ekonomik alanı ilgilendiren projelerimiz mevcut.
Üniversitemizle birlikte Teknokent projemizi
hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şehir olarak sıfır

atık projesine hazır durumdayız. Şehrimizin belli bölgelerinde
düzenli depolama ve çöp toplama sistemleri kuracağız.
Türk Dünyası Kültür Parkı da projelerimiz arasında yer
alıyor. Bütün bunların yanı sıra Karaman Belediyesi olarak
evde bakım, engelli evi, yaşlı ve emekli evi, gıda bankası ve
sosyal destekler gibi çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz
bulunuyor. Bütün bu projelerin gerçekleştirilebilmesi için
birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki
süreçte yine bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde çok daha
güzel ve büyük projelere hep birlikte imza atacağız.”
Öğrencilere hayatla ilgili tavsiyelerde bulunan
Başkan Çalışkan, hayatı boyunca makamın değil
verilen sorumluluğun önemine inandığını hatırlatarak,
“İnsan ilişkilerinin temelinde saygı olması gerektiğini
düşünüyorum. Arkadaşlık ve dostluk üzerine kurulan
ilişkiler her zaman işinize yarar ve sizi mutlu eder. Makam,
hizmet etmek adına önemlidir fakat şahsım adına önemli
değildir.” şeklinde konuştu.
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KARAMAN
KENT KONSEYİ
ÖĞRENCİLERLE
BULUŞTU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu
‘Karaman Kent Konseyi Gençlerle Buluşuyor’
konulu söyleşi düzenledi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından
‘Karaman Kent Konseyi Gençlerle Buluşuyor’ konulu
söyleşi düzenlendi.
Üniversite personeli, davetliler ve çok sayıda öğrencinin
katılımıyla düzenlenen söyleşi saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açılış
konuşmasını yapan Topluluk Başkan Yardımcısı Mustafa
Akça, topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Karaman Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ise
konseyin idari yapısı, çalışma alanları ve faaliyetlerini
anlatarak, “Konseyimiz her kesimden vatandaşa hizmet
veren ve bünyesinde her kesimden insanı barındıran bir
yapıya sahiptir.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Dr.
Öğr. Üyesi Sefa Usta’nın yaptığı söyleşiye geçildi. Söyleşiye
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Karaman Kent Konseyi bünyesindeki Meclis Başkanları
katıldı. Spor, Tarım, Kadın, Çocuk, Engelli, Gençlik, Mülteci,
Çevre ve Bilinçli Tüketici Meclisi Başkanları söyleşide söz
alarak meclislerin çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi
verdi.
Meclis Başkanları Mehmet Yıldırım, Zeliha Akcan (vekil)
, Muttalip Yıldırım, Özlem Attar (vekil), Ali Akar, Mehmet
Ali Demir, Emine Erdemsoy ve Ali Eren Kazan; Karaman
Kent Konseyi çatısı altında vatandaşlara vermiş oldukları
hizmetleri anlatarak projelerini öğrencilere aktardılar.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanları
günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar ve buna karşı
geliştirilen çözüm yollarının yanı sıra karşılaştıkları ilginç
olayları da öğrencilerle paylaştılar.
Söyleşi, plaket takdimiyle sona ererken söyleşiye
katılan öğrencilere sertifika verildi.

SÖYLEŞİ

KMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARI
ÖĞRENCİLERE SEKTÖRÜ ANLATTI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi
programında fakültenin mezun öğrencileri ile halen
eğitimine devam etmekte olan öğrenciler bir araya geldiler.
Fakültenin 2016 mezunu Merve Çelik ve 2017 mezunları
Derya Bulutdağ, Zafer Salur ile Meltem Kaymakçı katıldıkları
söyleşide öğrencilere çalışmakta oldukları kurumlar ve
mezun olduktan sonra yaşadıkları süreçle ilgili tecrübelerini
aktardılar.
Fakülte öğretim elemanlarının da katılımıyla düzenlenen
söyleşi samimi bir ortamda gerçekleşirken eğitimine
devam eden öğrenciler merak ettikleri soruları mezun olan
meslektaşlarına yöneltme imkânı buldular.
Mezun öğrencilerden Merve Çelik, “Öğrencilik
dönemimde ‘bunu neden öğreniyoruz’ diye söylendiğim
bilgiler mezun olduktan sonra iş yaşantımda muhakkak
karşıma çıktı. Bu yüzden öğrendiğiniz bilgileri
sorgulamadan içselleştirmeye çalışın. Nedenlerini öğrenin
fakat gereksiz bilgiymiş gibi davranmayın. Unutmayın ki
burada öğrendiğiniz her şey meslek hayatınızda işinize
yarayacak.” dedi.
Zafer Salur ise mezun olduktan sonra kimsenin
umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini hatırlatarak,
“Fabrika fabrika gezmeniz gerekebilir. Yaptığınız işi asla
küçümsemeyin. Tecrübe edinmeyi ilke edinin. Para
kazanmak ikinci planda olsun. Temelden edindiğiniz
tecrübe daha sonra size başarı olarak geri dönecektir.”
şeklinde konuştu.
Derya Bulutdağ ve Meltem Kaynakçı ise eğitim
görmekte olan arkadaşlarına mezun olduktan sonra bir
süre işsiz kalabileceklerini fakat kesinlikle morallerini
bozmamaları gerektiğini hatırlatarak, çevrelerindekilere
kulak asmadan, inançlarını yitirmeden iş aramaya devam

“Temelden
edindiğiniz
tecrübe daha
sonra size başarı
olarak geri
dönecektir.”
etmeleri gerektiğini söylediler. Bulutdağ ve Kaynakçı ayrıca
öğrenci arkadaşlarına Karaman’da çalışacak olsalar dahi
yabancı dil problemlerini çözmeleri yönünde tavsiyede
bulundular.
Mezun öğrencilerin soruları cevaplandırması ve plaket
takdimlerinin ardından söyleşi sona erdi.
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KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ

“Zenginliğimin tek
sebebi girişimciliktir.
Girişimcilik, bakış
açısıyla alakalıdır ve
herkesin baktığı yerden
bakmamaktır.”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç
Girişimciler Öğrenci Topluluğu ve İŞKUR işbirliğinde ‘İşkur
Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi’ konulu söyleşi düzenlendi.
Ünlü İşadamı Ecz. Ataman Özbay ile Kişisel Gelişim
ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın’ın konuşmacı olarak katıldığı
söyleşiye il ve üniversite protokolü ile çok sayıda öğrenci
katıldı.
“Hayat sizin elinizde”
Programda ilk olarak söz alan, hayat hikâyesini ve
başarılı olmak için neler yaptıklarını anlatan Ataman
Özbay, on yaşından beri çalıştığını ve ailesinden hiç para
almadığını belirterek, “Başarı merdivenlerini tırmanmak o
kadar zor ki yukarıya çıkarken terlemezseniz eğer aşağıya
ağlayarak inersiniz. Bir işadamına sormuşlar başarının sırrı
ne diye, ‘doğru kararlar’ demiş. Peki, doğru kararlarının
sırrı ne demişler, ‘tecrübeler’ demiş. Tecrübelerinin sırrı
ne demişler, ‘yanlış kararlarım’ demiş. Mücadele ruhunuzu
ne olursa olsun kaybetmeyin ve devam edin.” şeklinde
konuştu.
Hayat ağacının sevgi, saygı ve sabırdan oluştuğunu
vurgulayan Ataman Özbay, “Dürüstlük hayatınızın altın
kuralı olmalı, eşlerinizi seçerken bile dürüst olmasına dikkat
edin. Unutmayın güven ruhtur. Zenginliğimin tek sebebi
ise girişimciliktir. Girişimcilik, bakış açısıyla alakalıdır ve
herkesin baktığı yerden bakmamaktır. Ben kendi üretmiş
olduğum; saç yıkama bonesi, etiketli ilaç satışı, makyaj
temizleyiciler, kozmetik ve bebek ürünlerinde ıslak mendil
gibi icatlarımı hep yaşadığım olaylar sayesinde düşünerek
ürettim ve sektör içinde lider oldum. Siz de yapabilirsiniz.
Öncelikle hayal kurun, başlayın, devamlılık arz edin,
vazgeçmeyin ve başkalarının dertlerini düşünmeyi de ihmal
etmeyin.” dedi.
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Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ataman Özbay, “Sanal
ortamlarda dolaşmaktan ve dizi izlemekten vazgeçin. Gece
gündüz demeden düşünün, okuyun ve çalışın. Zaman
altındır, zamanı dikkatli kullanın. Karşılıksız iyilik yapın.
Mutlu etmek; çalışmakla, vermekle olur. Kendinizi tanıyın
ve menfaatlerinizi bilin. Günlük hayatın içinde finansal
durumları, haberleri takip edin. Cesaretli olun, inancınız
ve hedefiniz varsa bu hayatta her şey mümkün. Başarı
da başarısızlık da mutluluk da sizin elinizde. Hayat sizin
elinizde.” diyerek sözlerini tamamladı.
“İletişimde uyum ve ahenk çok önemli”
Oğuz Saygın ise farkındalık ve insanları tanıma sanatı
hakkında bilgiler aktardı. Saygın, “İletişimde uyum ve ahenk
çok önemli. Dünyada en çok konuşulan dil beden dilidir.
Konuşmadan da çok şey anlatabilirsiniz. Hayatı farkında
olarak yaşayın. Düşünmeyi öğrenin ve içinizdeki gücü
dışarıya çıkarın. Ne istediğimi biliyor muyum sorusuna
cevap verirken olumlu cevaplar verin. Her sorun bir fırsattır.
Beynimiz bizden net emirler bekliyor. Günlük hedefler
koyarak çözüme ulaşın. Hayatı sorgulayın. Vazgeçmezseniz
eğer hayat size gerekeni verir.” dedi.
İnsanları kişilik özelliklerine göre dört farklı renge
ayrıldığını ifade eden Saygın, “Sonuç odaklı, kafasına
koyduğunu yapan, risk alan, enerjik özelliklere sahip kişiler
‘kırmızı’, barışçıl, sevecen, hiçbir şeye hayır diyemeyen,
uyumlu kişiler ‘yeşil’, düzenli, tertipli, ayrıntıcı, planlı
programlı kişiler ‘mavi’, dağınık, eğlenceli, çocuk ruhlu
olan kişiler ise ‘sarı’ olarak nitelendirilir. Her rengin artısı
ve eksisi vardır. Karşıdaki kişinin ağırlıklı olarak hangi gruba
girdiğini anlayıp ona göre yaklaşır ve bir uyum yakalarsanız
eğer işiniz kolaylaşır.” şeklinde konuştu.

SÖYLEŞİ

SOSYAL MEDYA

FENOMENİ

METİN SAYGIN
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç
Önder Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Sosyal Medya
Fenomeni ile Gençlik Buluşmaları’ konulu etkinlik
düzenlendi.
Sosyal medyada paylaştığı videolar ve Erzurum şivesi
ile yaptığı dublajlarla tanınan Metin Saygın’ın sahne aldığı
programa davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Sosyal Medya Fenomeni Metin Saygın, dördüncü
sınıftan beri tiyatro ile uğraştığını, 11 yıldır süren bu
sevdaya sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile devam

ettiğini dile getirdi. Altı bölümlük bir internet dizisi çektiğini
de ifade eden Saygın, önceliğinin öğrenciler olduğunu ve
onlara ücretsiz film izletmek için bir de televizyon filmi
çektiğini söyledi.
2017 yılının en beğenilen sosyal medya fenomeni
olduğu ve yaptığı Trump, Recep Tayyip Erdoğan dublajının
Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle layık görüldüğünün
hatırlatılması üzerine Saygın, bu durumla gurur duyduğunu
dile getirdi.

TEMMUZ 2018

59

SÖYLEŞİ

MURAT
DANACI
ÖĞRENCİLERLE
BULUŞTU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fikri Gelişim
Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşide ‘Beni
Affet’ dizisinin beğenilen karakteri ‘Cüneyt’ örgencilerle
buluştu.
‘Cüneyt’ karakteri ile tanınan ve beğenilen oyuncu
Murat Danacı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle
birlikte olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen
Danacı, yoğun bir programı olduğunu fakat buna rağmen
çeşitli illerde gerçekleştirilen etkinliklere katılmaya gayret
gösterdiğini belirtti.
Şuan içinde yer aldığı projenin ardından yeni projelerde
de çalışmak istediğini dile getiren Danacı, “Daha iyi
filmlerde ve dizilerde oynamak istiyorum. İnsanlar her
zaman her şeyin iyisini ister. Para kazanma düşüncesinden
ziyade daha iyi projelerde ve işlerde yer alma düşüncesinde
olan birisiyim. Onun dışında tiyatro oyunlarıma da devam
ediyorum. Yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışıyorum.”
dedi.

Tiyatrocu olmadan önce asker olmayı istediğini belirten
Danacı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çevremin de etkisiyle
tiyatroculuğa başladım. Türkiye’de çok yetenekli oyuncular
var fakat biz şanslı olan grupta yer aldık. Şuan 42 yaşındayım
ve yoğun tempoya rağmen mutluyum. İnsanlarla sıkı bir
bağımız var. Sokakta görüp dokunan, sarılan sevenlerimiz
oluyor. Bizi canlandırdığımız karakterle özdeşleştiriyorlar
fakat biz de onlar gibi birer insanız. Bir oyuncu hiçbir
zaman gündemden ve hayattan kopmamalıdır. Ben hayata
olabildiğince düz bakmaya çalışıyorum.”
Murat Danacı konuşmasının son bölümünde ise
hayatta en mutlu olduğu zamanın oğlu ile geçirdiği zaman
olduğunu söyleyerek, “Bu toprakların ekmeğini yiyen birisi
olarak bu topraklara hizmet etmekten büyük keyif alıyorum.
Oğlumu da aynı şekilde yetiştiriyorum. Yoğunluğum olsa
da oğluma zaman ayırmaya, onunla vakit geçirmeye gayret
gösteriyorum. O benim hayattaki en büyük mutluluğum.”
şeklinde konuştu.

“

Bir oyuncu
hiçbir zaman
gündemden
ve hayattan
kopmamalıdır.

“
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4. HASTANE ÖNCESİ

ACİL TIP SEMPOZYUMU
KMÜ’DE DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Paramedik ve Hastane
Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) işbirliğinde ‘4. Hastane
Öncesi Acil Tıp Sempozyumu’ düzenlendi.
Üniversite personeli ve öğrencilerin yoğun katılımıyla
gerçekleştirilen sempozyum saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sempozyumun
açılış konuşmasını KMÜ Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölüm
Başkanı Öğretim Görevlisi Nergiz Eryılmaz yaptı. Eryılmaz,
sağlık alanının statik olmadığını aksine çok dinamik bir alan
olduğunu belirterek, “Sürekli gelişime açık olun ve kendi
alanınızdaki yenilikleri takip ederek kendinizi geliştirin.
Mesleki yaşamınızın temellerinin atıldığı bu dönemde sizlere
çok büyük katkılar sağlayacak olan bu sempozyumun
faydalı geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Öğretim
Görevlisi Fatma Gök’ün yaptığı sempozyuma geçildi. Gök,
“Geleceğimizin sağlık personeli olan öğrencilerimizin
alacakları bu eğitim onların mesleki kalitelerini arttırma
noktasında fayda sağlayacak ve mezun olduktan sonra
burada öğrendikleri bilgileri kullanma fırsatı bulacaklardır.”
şeklinde konuştu.
Sempozyumun ilk konuşmacısı olan PARHAD
Karaman İl Başkanı ve Paramedik Nebi Çelik, paramedik
mesleğinin tarihçesi ve gelişimi hakkında öğrencilere bilgi
verdi. Türkiye’de paramedik mesleğinin temellerinin 1986
yılında atıldığını hatırlatarak, “Şuan birçok devlet ve özel
üniversitede paramedik eğitimleri verilmekte. Mezun sayısı
arttıkça meslektaşlarımızın istihdam sorunu da ortaya
çıkmaktadır. Bu aşamada paramediklerin yalnızca hastane
öncesi acil hizmetlerinde değil farklı alanlarda da hizmet
verebilmelerinin önü açılmalıdır.” diye konuştu.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü personeli Paramedik Nazik
Yaprak ise ‘acil olgu yönetimi’ konulu bir sunum yaptı.
Acil olgu yönetiminin ne olduğunu ve bu durumun nasıl
karşılanması gerektiğini anlatan Yaprak, “Belli bir hedefi
olan ve bu hedef uğruna emek sarfeden insanlar hedefe
daha kolay ulaşır. Ekip halinde çalışırsak hastanın sağlığına
yapacağımız katkı daha iyi olur. Acil bir olgu karşısında
hazırlıklı olmak ve bu hazırlıklar doğrultusunda hareket
etmek krizin iyi yönetilmesi için en büyük etkendir.” dedi.
PARHAD Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi
Fatma Hakyemez ise ‘paramedik meslek etiği, sahada
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri’ üzerine bir sunum
yaptı. Hakyemez, “Bireylerin yaşatılması ve sağlıklarının
korunmasını amaç edinen acil tıp, en önemli ilim dallarından
birisidir. Sağlık sistemi içinde ambulans hizmetlerinin
kendine özgü bir konumu vardır.” dedi.
Karaman’da paramedik olarak görev yapan Serkan
Uysal ise iş yaşantısında karşılaştığı olaylarla ilgili
tecrübelerini öğrencilere aktardı.
Sempozyumun ikinci bölümünde ise öğrencilere
‘ambulans malzeme ve ekipmanları, havayolu yönetimi,
travmalı hastaya yaklaşım, resüsitasyon, hızlı EKG analizi,
elektriksel tedaviler’ hakkında uygulamalı eğimler verildi.
Sempozyum, plaket takdimi ile sona erdi.
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DİJİTALLEŞEN EKONOMİLERDE REKABET VE AHLAK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kamu
Denetçiliği ve Gençlik İnisiyatifi Öğrenci Toplulukları
tarafından ‘Dijitalleşen Ekonomilerde Rekabet ve Ahlak’
konulu konferans düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, KMÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, üniversite personeli ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Murat Öz’ün açılış konuşmasıyla başlayan
program Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’ın
konferansı ile devam etti.
Prof. Dr. Torlak, dünyanın en önemli kaynağının artık
bilgi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Dijitalleşen
bir dünyada yaşıyoruz. İnsan zihniyetinin üretmiş olduğu
nesneler hayatımıza yön verebiliyor. Artık big dataları
konuşuyoruz. Pazar, piyasa ve ekonomi de bu anlamda
değişiyor. Sınırsız bir şekilde hem biz hem ürünler yer
değiştiriyor. Bunun sonucunda da rekabet ortaya çıkıyor.”
“İnovasyon, yeni bir fikrin kâra dönüştürülmesidir.” diyen
Prof. Dr. Torlak, konuşmasına şöyle devam etti: “İnovasyon
tüketici lehine olursa sorun yok; fakat kurumların rekabetini önlüyor
ve girişimcinin pazara girmesini engelliyorsa sorun vardır. Piyasa ise
alıcıların ve satıcıların buluşması, değişim ilişkisinin ortamıdır. Son
dönemde alıcı ve satıcıların fiziken bir araya gelmesi gerekmiyor. Dürüst
ve adaletli değişimin önünde piyasadaki aksaklıklar söz konusu. Bunlar;
piyasa ve rekabet şartlarının değişimi, alıcı ya da satıcının pazar gücü,
bilgi asimetrisi, firmaların tekel konuma geçme girişimleri ve talep
esnekliğidir. Rekabeti yanlış anlamak yani ‘işletmelerin tek sorumluluğu
kârlarını maksimize etmek’ anlayışı piyasaları bu noktaya getirmiştir.”
“Rekabet etmek doğru şekilde yapıldığında güzel bir şey.” diyen
Prof. Dr. Torlak, geçmiş dönemlerde İslam’ın pazar ve rekabete bakış
açısında sadece yazılı kural ve yasaklamaların değil, ahiret hayatının
kaybedilmesi inancının da önemli olduğunu ifade etti. Ahilik oluşumuna
de dikkat çeken Prof. Dr. Torlak, “Toplum hayatına bütüncül bir bakış
açısıyla yaklaşan ahilik, piyasayı amaç değil, araç olarak görür. Ahilikte
mevcut olan bütüncül yaklaşımı bugüne uyarlamalıyız.” diyerek sözlerine
son verdi.
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“Sınırsız bir
şekilde hem biz
hem ürünler yer
değiştiriyor. Bunun
sonucunda da
rekabet ortaya
çıkıyor.”

KONFER ANS

NÜKLEER ENERJİ KONFERANSI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Kültür
ve Sağlık Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Türkiye’nin Nükleer Enerji
Serüveni’ konulu konferans düzenlendi.
Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mahmut Doğru ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Uğur Çevik’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz,
üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının
okunmasıyla başlayan konferans, Prof. Dr. Mahmut Doğru’nun
sunumu ile devam etti. Prof. Dr. Doğru, nükleer enerji ve nükleer
silahlar hakkında yaptığı slayt sunumu ile nükleer enerjinin elde
ediliş aşaması ve kullanılış amaçlarını anlattı. Yenilenebilir ve
yenilenemeyen enerji kaynakları hakkında da bilgi veren Prof. Dr.
Doğru; fosil, hidro, güneş ve nükleer enerji kaynaklarının kullanım
şekilleri ve çalışma sistemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Uğur Çevik ise Türkiye’nin nükleer enerji politikası
ile ilgili slayt sunumu yaptı. Dünyadaki kavganın temelinde enerji
kaynaklarının paylaşımının söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Çevik, “Yenilenemeyen enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarı
yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla çok fazla. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı ise dünya genelinde çok az. Ülkemiz yüzde
66’lık bir enerji ithal etmektedir. Enerjiye 60 milyar dolar civarında bir
para aktarıyoruz. Yani sahip olduğumuz paranın yüzde 60’ını enerjiye
harcıyoruz. Gazın yüzde 58’ini, petrolün ise yüzde 35’ini Rusya’dan
sağlıyoruz.” dedi.
Prof. Dr. Çevik, Türkiye’de ilk reaktörün 1962 yılında kurulduğunu
fakat o günden bu yana bu alanda bir gelişme yaşanmadığını
hatırlatarak, “Gerek siyasi gerekse ekonomik koşullar dolayısıyla
nükleer enerji konusunda bir ilerleme sağlanamadı. Bulgaristan,
Macaristan, Ermenistan ve Ukrayna gibi komşu ülkeler nükleer enerjiyi
kullanmakta. Nükleer enerjiye kötü bir şey gibi bakmamak gerek.
Enerji tercihinde sadece kazanımlar değil, çevre de düşünülmelidir.”
şeklinde konuştu.
Konferans, plaket töreninin ardından sona erdi.
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KONFER ANS

ÜNLÜ BİLİM
İNSANINDAN

ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
KONFERANSI
“Kullanılmayan
yenilenebilir
enerji israf
edilen enerjidir.”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2.
Enerji Bilim Şenliği düzenlendi. KMÜ Mühendislik Fakültesi
Konferans Salonunda Enerji Verimliliği Topluluğu tarafından
düzenlenen Bilim Şenliğinde dünyaca ünlü bilim insanı
Prof. Dr. Yunus Ali Çengel, öğrencilerle buluştu.
“Verimlilik olmayan yerde israf vardır”
Dünyada enerji alanında konuşulan üç temel konunun
‘yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji depolama’
konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Yunus Ali Çengel,
“Kullanılmayan yenilenebilir enerji israf edilen enerjidir.
Verimlilik olmayan yerde israf vardır. Verimlilik konusu bir
kültür ve yaşam tarzı olmalıdır. Türkiye’de önce bürokrasi
verimli hale gelmelidir.” dedi.
“Enerji verimliliği en yerli enerji kaynağıdır”
“Enerji verimliliği bir enerji kaynağıdır.” diyen Prof.
Dr. Çengel, sözlerine şöyle devam etti: “Petrol, kömür,
doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiye ilave olarak
altıncı yakıtımız enerji verimliliğidir. Enerji verimliliği; en
büyük, en ucuz, en temiz, en yerli enerji kaynağıdır. Hayat
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standardınızı değiştirmeden, konfordan feragat etmeden,
üretim kapasitesini etkilemeden ve işletme karlılığını
düşürmeden enerji tüketimini en aza indirmektir.”
“Teori, pratiğin yoğunlaşmış halidir”
Konferansında katılımcılardan gelen soruları da
yanıtlayan Prof. Dr. Çengel, üniversitelerde verilen teorik
eğitim konusundaki eleştirel bir soruya; “Gerçek hayattaki
uygulamalar eğitimin bir parçası olmalı; eğitimin etkin
olabilmesi için gerçek dünyanın sınıfa gelmesi gerekir.
Ancak teori de son derece önemlidir. Çünkü bir teorinin
ortaya konması dünyanın tecrübesini gerektirir. Teori,
pratiğin yoğunlaşmış halidir. Yani araştırmacı yaklaşım ve
teori iç içe olmalıdır.” dedi.
Konferans sonrasında KMÜ Enerji Sistemleri
Mühendisliği 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin Enerji
Verimliliği dersi kapsamında Doç . Dr. Buket Çarbaş ve
Dr. Öğretim Üyesi Selmin Ener Ruşen danışmanlığında
hazırlamış oldukları posterler ve prototip projeler
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

KONFER ANS

PROF. DR. ÇELİK’TEN

TÜRKİYE VE ORTADOĞU
KONFERANSI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev
sahipliğinde Genç Önder Öğrenci Topluluğu ve ÖNDER
Karaman Şubesi tarafından “Yeni Türkiye ve Ortadoğu’nun
Geleceği” konulu konferans düzenlendi. Prof. Dr. Mehmet
Çelik’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Ak Parti
Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker’in yanı sıra kurum ve
kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Mehmet Çelik, Osmanlı Devletinin
varoluşundan bu yana milletimiz üzerinde çeşitli oyunlar
oynandığını belirterek, “Yaklaşık yüz yıldır Ortadoğu’da kan
ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Bu zulüm yalnızca bu
coğrafyada sürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu
savaşlar İslam ülkelerinin bulunduğu coğrafyada bitmek
bilmiyor.” dedi.

“İslam ülkeleri bir imame arayışındadır”
Prof. Dr. Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarihte
hiç kimse bize sömürgeci diyemedi. Batılı tarihçiler dahi
Türklerin tarihteki önemi konusunda hemfikir durumdalar.
Osmanlı Devleti zamanında dünyanın herhangi bir yerinde
problemi olan toplumlar heyet gönderirdi, yardım isterlerdi.
Biz de oraya asker gönderip o devletin dinine, ırkına, diline

bakmaksızın zulmü engellerdik. Bizim ordumuz İstanbul’dan
Viyana’ya giderken ne bir kadına ilişmiştir ne de bir bağdan
üzüm yemiştir. Osmanlı Devleti tespihin imamesi gibidir;
imame koparsa boncuklar dağılır, o boncukları istediğin
gibi şekillendirirsin. İslam ülkeleri bir imame arayışındadır.
Yeni Türkiye bu yüzden rahat bırakılmıyor. Bugün, İslam
ülkelerinin umudu kendi devletleri değil, Türkiye’dir.”
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KONFER ANS

YAVUZ BAHADIROĞLU, SULTAN

ABDÜLHAMİT’İ
ANLATTI

“Sultan Abdülhamit tahttan
indirilmeseydi 1. Dünya
Savaşı çıkmayabilirdi.”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç
Önder Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Tarih Söyleşileri’
konulu program düzenlendi. ‘Tarihi Sevdiren Adam’
kimliğiyle tanınan Yavuz Bahadıroğlu’nun verdiği söyleşiye
Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, ÖNDER
Karaman Başkanı Mehmet Sarı, il ve üniversite protokolü,
davetliler ve öğrenciler katıldı.
“Sultan Abdülhamit dönemi ile bu dönem birbirine
çok benziyor”
Program, açılış konuşmalarının ardından Yavuz
Bahadıroğlu’nun konferansı ile devam etti. Sultan
Abdülhamit döneminde İngilizler tarafından dört ayaklı bir
plan yapıldığından bahseden Bahadıroğlu konuşmasını
şöyle sürdürdü: “1850 yılından itibaren uygulamaya
konulan plan; Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması,
Filistin’de Yahudi devleti kurulması, petrol yataklarına el
konulması ve İslam âleminin dağıtılmasını öngörüyordu.
Tarih sosyologları bugün halen ‘Sultan Abdulhamit tahttan
indirilmeseydi 1. Dünya Savaşı çıkmayabilirdi’ demektedir.
Devlet adamlığı bakımından Sultan Abdülhamit’in bir dahi
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olduğu unutulmamalıdır. Onun sayesinde Filistin’de Yahudi
devleti kurulması elli yıl engellenmiştir. Filistin Yahudilere
satılmasın diye tapusunu kendi üzerine yaptırmıştır. Sultan
Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle birlikte imparatorluk
da bitirildi. Devlet, İttihat ve Terakki’nin eline geçtiğinde
zaten bitmişti. Fakat Sultan Abdülhamit’in devleti bu şekilde
bırakmış olmasını halen anlamlandıramıyorum.”
Sultan Abdülhamit’in eğitim sistemi hakkında da bilgi
veren Bahadıroğlu, “Onun eğitim sistemi özgür bir sisteme
dayalıydı. Anlatılanların aksine eleştiriye açık, nezaketli bir
kişilikti. Öğrenciler her alanda özgürce eğitim alabiliyorlardı.
Bu eğitim sistemi yeniden gündemimize alınmalıdır. Necip
Fazıl Kısakürek’in, ‘Onu anlamak her şeyi anlamak olacaktır’
şeklinde bir söylemi vardır. Şimdi günümüze baktığımızda
ise bugünü anlamak için onun yaşadığı dönemi de iyi
algılamamız gerekmektedir. Ülkemiz bireylerinin ebediyen
ezan sesi altında, istiklal içinde yaşaması için dikkat
edilmesi ve gençliğimizin de bu istikamette yetiştirilmesi
gerekiyor.” dedi.

KONFER ANS

PROF. DR. IŞIK, ANADOLU

UYGARLIĞI İLE İLGİLİ

GERÇEKLERİ ANLATTI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Arkeoloji Öğrenci Topluluğu
tarafından Arkeoloji Bilim Konferansı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Işık’ın verdiği konferansa
çok sayıda öğrenci katıldı.

D

ünya üzerindeki insan göçlerinin medeniyetlere
etkilerini anlatan Prof. Dr. Işık, “İnsanlar,
Afrika’dan Avrupa’ya Anadolu üzerinden göç
etmiştir. Yeryüzünde bilinen ilk tapınaklara da Göbeklitepe’de
rastlanmıştır. Batılılar halen Anadolu insanının yaratıcılığı
ile ilgili şüphe duyuyor fakat Anadolu’da bin yıllar süren
bir gelenek ve uygarlık mevcuttur. Anadolu’ya ulaşan her
toplum, yerine geldiği topluma bir şeyler ilave etmiş, onu
geliştirmiştir ve Anadolu uygarlığı bugünlere bu şekilde
ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir toprağında böyle bir geleneği
bulamazsınız.” şeklinde konuştu.
“Arkeolog, resimden tarih çıkaran
insandır”
Prof. Dr. Işık konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Bir uygarlığın gelişimini o
toplumların bırakmış oldukları eserlerle
anlamamız mümkündür. Arkeolog,
resimden tarih çıkaran insandır.
Yunanistan’daki ‘onların deyimiyle
yerli ve milli’ yapıların hepsi Anadolu
uygarlıklarının etkisiyle gelişmiştir.
Anadolu’yu Anadolu’ya gelen Yunanlılar
değil, daha öncesinde Batı’ya göç
eden ve Batı’yı şekillendiren, aslında
buralı olan toplumlar şekillendirmiştir.
Bizler ise Anadolu’yu Yunan uygarlığı
ile dünyaya tanıtmışız. Uygarlıkları
kökünden koparırsanız bu çok büyük
bir yanlış olur. Her yıl 300 adet arkeolog
yetişiyor bu topraklarda. Neden her
birimiz Batı’ya bu kadar mecbur olduk,
özgüvenimizi neden kaybettik. Bu
toprakların arkeolojisini siz tanıyacak ve
siz tanıtacaksınız. Kendi değerlerimizin
farkında değiliz. Eğer biz değerlerimizin
farkında olmazsak başkaları bu
değerleri sahiplenir ve kendi değeri gibi
anlatır dünyaya. Değerlerimize sahip
çıkmalısınız. Özveri gösterin ve bizim
sizlere anlattıklarımızı sizler de gelecek
nesillere aktarın.”
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KONFER ANS

EROL GÜNGÖR’Ü ANLAMAK
“Ona sadece sosyolog demek
doğru olmaz; sosyoloji,
psikoloji, felsefe, hukuk gibi
alanlarda düşünce üretecek
kadar bilgisi olan, disiplinler
arası bir insandı.”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından “Erol
Güngör’ü Anlamak” konulu konferans verildi.
KMÜ Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Topluluğu
işbirliğinde düzenlenen ve öğrencilerin ilgiyle takip ettiği
konferans, Sosyoloji Öğrenci Topluluğu Başkanı Zeynep
Kübra Karadağ’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Açılışın ardından sahneye gelen Prof. Dr. Mustafa
Aydın, önemli değerlerin kıymetinin çoğunlukla yaşarken
bilinmediğine dikkat çekerek sözlerine başladı.
“Egosunu değil, bilimi konuşturdu”
Konferansına Prof. Dr. Erol Güngör’ün biyografisiyle
başlayan Aydın, şunları dile getirdi: “Erol Hocamızı
bundan 35 yıl önce 24 Nisan 1983 tarihinde, 45 yaşında
iken kaybettik. Bu dünyadan göçtüğünde 20 civarında
kitap yazmıştı. Ancak onun verimliliği kitap sayısıyla ilgili
bir konu değil. Erol Hoca, yalnız bir bilim adamı değil, bir
düşünürdü de. Ona sadece sosyolog demek doğru olmaz;

68

TEMMUZ 2018

sosyoloji, psikoloji, felsefe, hukuk gibi alanlarda düşünce
üretecek kadar bilgisi olan, disiplinler arası bir insandı.
Diğer düşünürler gibi polemikçi değildi. Çözümlemeleri
hep kültüreldi. Dili çok iyi kullanırdı. Ülkemizde mevcut
sisteme tam zamanında eleştiri getiren ve bu görüşleriyle
tepki de çekmeyen bir isimdi; çünkü egosunu değil, bilimi
konuşturdu.”
Prof. Dr. Aydın, Erol Güngör’ün din sosyolojisi ve İslam
Sosyolojisi ile de yakından ilgilendiğini belirterek onun
“İslam’ın Bugünkü Sorunları” ve “İslam Tasavvufunun
Meseleleri” kitaplarını örnek verdi. Güngör’ün İslam
dünyasının geri kalış sorunlarını yapısal, yöntemsel ve
epistemolojik sorunlar olarak ele aldığını belirten Aydın,
Güngör’ün Değerler Araştırmaları konusunda da ender
çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Aydın, öğrencilere Erol Güngör, Mümtaz Turhan,
Cemil Meriç, Nurettin Topçu gibi değerleri muhakkak
okumalarını tavsiye ederek konuşmasını tamamladı.

PA N E L

NURETTİN TOPÇU’YU ANLAMAK
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde
“Nurettin Topçu’yu
Anlamak” konulu panel
düzenlendi
KMÜ Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen panelin
oturum başkanlığını KMÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Aydın yaparken sunumlarını KTO Karatay
Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Nacak, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Hakkı
Akın ve KMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Güllü yaptı.
Panelde ilk olarak Nurettin Topçu ile ilgili genel bilgiler
paylaşan Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Nurettin Topçu;
1909 yılında doğmuş, 1975’te vefat etmiştir. 1928
yılında Fransa’ya gitmiş; orada yedi yıl kalarak çeşitli
üniversitelerde değişik dersler almıştır. Ahlâk felsefesiyle
ilgili hazırladığı teziyle Sorbonne’da felsefe doktorası
vermiş ancak kendisi Türkiye’de o günkü tekelci yapı
nedeniyle üniversitelere kabul edilmemiştir. Bunun üzerine
Topçu, liselerde öğretmenlik yapmış; yazıları ve düşünceleri
nedeniyle çeşitli soruşturmalar geçirmiştir. Nurettin Topçu,
önemli düşünürlerimizdendir. Tek disiplinle yetinmemiş,
değişik alanlarla ilgilenmiştir. Felsefe, sosyoloji, psikoloji,
tarih, iktisat onun ilgilendiği alanların başında gelir. Hep
okumuş ve yazmıştır. İki düzine kadar kitabı vardır. Kitapları
arasında ortaöğretim ders kitapları, roman ve hikayenin
yanı sıra okurları derinden etkileyen Türkiye’nin Maarif
Davası, İsyan Ahlakı, Yarınki Türkiye, Millet Mistikleri,
Kültür ve Medeniyet gibi kitapları gelir. Onun en çok işlediği
konu ahlaktır. Maarif davamız yani milli eğitim, ilgilendiği
diğer bir konudur. Aydın sorunu da bütün düşünürler gibi
Topçu’nun kafa yorduğu başlıca konular arasındadır.” dedi.
Panelde ilk olarak söz alan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Nacak,
“Nurettin Topçu’da Aydın” konusunu ele alarak şunları
ifade etti: “Nurettin
Topçu, bilgi birikimiyle
bir entelektüel; toplumun
derdiyle
dertlenmesi,
toplumla
arasına
mesafe koymamasıyla
da bir aydındır. Topçu,
modernleşme
fikrinin
kendisi nasıl taklitse
aydınların
da
ithal
düşüncelerle
taklide
yöneldiğini
belirterek
onları eleştirir; Türk

aydınının özgün düşünce üretmediğini ifade eder.
Topçu, kendi geleneğimizi küçümsemez hatta aydınların
ancak toplumumuzun mazisini dikkate alarak toplumsal
dönüşüme katkı sunabileceklerini savunur.”
Panelin ikinci konuşmacısı olan Doç. Dr. Mahmut Hakkı
Akın ise “Türkiye’de Ahlak Sorunu ve Nurettin Topçu’da
Ahlak” konu başlığı altında düşüncelerini dile getirdi. Doç.
Dr. Akın, Nurettin Topçu’yu daha çok anlamaya ihtiyacımız
olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Nurettin Topçu’da
bütün mesele ahlakta düğümlenir. Bu konudaki en dikkat
çekici kitabı İsyan Ahlakı’dır. Türkiye’nin ahlak sorununa
ilişkin bazen onun kendi isyanına dönüşen serzenişlerini
bu kitapta bulabilirsiniz. Topçu, belli isimleri övülen yada
sövülen kişiler haline getirmez; karşıtlıklardan, kavgalardan
beslenmez. Örneğin Millet Mistikleri kitabında Sabahattin
Ali’ye yer verir. Topçu, ezber bozan biridir. Bunun bedelini
de hayatında çokça ödemiştir. Topçu, ahlakı sadece
konuşmuş ve yazmış biri değildir; yaşamıştır da. Onun
ahlak anlayışı harekete dayalı ve her engele meydan
okuyan tarzdadır.”
Panelin son konuşmacısı olan Doç. Dr. İsmail Güllü
de “Nurettin Topçu’nun
Eğitim Davası” konu
başlığı altında Topçu’nun
milli eğitime bakış açısını
irdeledi. Onun özellikle
Türkiye’nin
Maarif
Davası kitabı üzerinden
muallimlik ve talebeliğe
yüklediği anlamı, ders
ve mektep konularını,
ahlaklı insan inşa etme
önerilerini ele aldı.
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YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL SORUNLAR
GENÇLERLE KONUŞULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Yerel
Yönetimlerde Güncel Sorunlar’ konulu panel düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının
okunmasıyla başlayan program Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma
Yanartaş’ın açılış konuşması ile başladı.
Moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç.
Dr. M. Fatih Bilal Alodalı’nın yaptığı panelde ilk sözü Sakarya
Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Tuncer aldı.
Doç. Dr. Aziz Tuncer, ‘Şehir, Yerel Yönetimlerin Doğuşu
ve Gelişimi’ konusu hakkında açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. Tuncer, ”Yerel yönetimlerin doğuşu İtalyan şehir
devletleri ile başladı. İtalyan şehir devletlerinde doğu ve
batı şehirleri aynı değildi. 1183’de Konstanz anlaşması ile
yerel yönetimler kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi.
Fransız devrimi sırasında bile müdahale edilmeyen tek yer
belediyelerdi. Belediyeler kişisel ve özel hayatın devamı
görüldüğü için dokunulmadı. Bizde yerel yönetimler ise
köy, mahalle, cemaat üzerine konuşuldu.” dedi.
“Demokrasinin yaşadığı en iyi yer yerel
yönetimlerdir”
Ahi Evran Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mustafa Kocaoğlu ise ‘Yerel Yönetimlerde Demokratik
Katılım Kültürü’ hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Kocaoğlu,
“Yerel yönetimlerde etkinlik, verimlilik, özerklik, kültür ve
demokratik katılım gibi pek çok değer vardır fakat
demokratik katılım önemlidir. Demokrasinin
yaşadığı en iyi yer yerel yönetimlerdir. Demokratik
katılım kültürünün sosyolojik, psikolojik,
toplumsal ve yönetsel etkileri vardır. Bilinçli ve
duyarlı vatandaş olmanın en önemli kuralı katılım
kültürünü benimsemektir. Katılım kültürü bizlere
gelecekte nasıl yönetileceğimizi ve nasıl hesap
sormamız gerektiğini gösterir.” dedi.
“Yerelde halka daha yakınsınız”
Panelde ‘Yerel Politikalara Katılım ve Kent
Konseyi’ konusu hakkında gençleri aydınlatan
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dr.
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Öğr. Üyesi Cenay Babaoğlu ise, “Yerel politikalara katılım;
küreselleşme, teknoloji, yeni kamu işletmeciliği ve
yönetişim kavramları ile gerçekleşir.” diyerek ortak değerler
etrafında bir araya gelme, ağbağ (network) ve lobicilik
faaliyetlerine vurgu yaptı.
Dr. Öğr. Üyesi Babaoğlu, kent konseylerinin de önemine
değinerek, “Yerelde halka daha yakınsınız. Sivil bir yapı
olan kent konseyi ise yerel yönetimlerde bir anahtardır.
Kent konseylerinin belediye ile iletişimi yüksektir. Belediye
ile organik bağları olduğu için de etkilidir. Kentlilik
bilincinin daha çok oluşması için de kent konseyleri
yaygınlaştırılmalıdır.” dedi.
“Yavaş şehir; yaşam felsefesidir”
Son olarak söz alan Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF
Dr. Öğr. Üyesi Elvettin Akman ise ‘Yerelde Sürdürülebilir
Kalkınma İçin Yavaş Hareket Et’ konusuna vurgu yaparak
interaktif bir sunum gerçekleştirdi.
Yerel kimlik ve değerlerin giderek azaldığını belirten Dr.
Öğr. Üyesi Akman, “Yavaş şehir; küreselleşmeye karşı değil,
sadece küreselleşmenin olumsuz etkilerini azaltmak için
ortaya çıkmıştır. Bir şehrin bu şekilde adlandırılabilmesi için
kendine has tarihi dokusunun korunması, yerel lokantaların
desteklenmesi önemli. Ayrıca bu şehirlerin nüfusu 50
binin altında olmalı; çevre, altyapı, kentsel yaşam, turizm,
sanat, sosyal uyum, misafirperverlik konuları hakkında
kriterlere sahip olmalı. Dünyada otuz farklı ülkeden 236
farklı şehir ‘Yavaş Şehir’ unvanıyla öne çıkıyor. Türkiye’de
ilk yavaş şehir unvanını alan kent ise İzmir’in Seferihisar
ilçesi. Ayrıca Isparta’nın Eğirdir, Sinop’un Gerze, Muğla’nın
Akyaka, Çanakkale’nin Gökçeada, Şanlıurfa’nın Halfeti,
Ordu’nun Perşembe, Artvin’in Şavşat, Sakarya’nın Taraklı
olmak üzere daha birçok ilçe de yavaş şehir olarak anılıyor.
Yavaş şehrin pek çok olumlu etkisi mevcut. Yavaş şehir;
yaşam değişikliği ve yaşam felsefesidir.” diyerek sözlerine
son verdi.
Panel, soruların cevaplandırılmasının ardından plaket
takdimi ile sona erdi.

PA N E L

LONDRA’DAN
GİRİŞİMCİLİĞE
DAVET VAR!
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İngiltere’de faaliyet gösteren
başarılı Türk girişimcilerini ağırladı

Üniversite Kamu Denetçiliği Öğrenci Topluluğunun
davetiyle biraraya gelen girişimciler öğrencilerle buluştu.
Topluluk Başkanı Mualla Nur Küçükler’in yaptığı
açılış konuşmasıyla başlayan söyleşide Necmettin
Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Mercan
moderatörlük yaptı.
“İnsanlar neden etliekmek yerine pizza almayı tercih
ediyorlar?”
Moderatör Mercan panelin başında, Türkiye’de genç
işsizlik oranının yüzde 18 ile yüzde 24 arasında olduğunu
ve tüketen bir toplumdan üreten bir topluma geçmek
zorunda olduğumuzu vurguladı. Devletin çoğunlukla
iş veren konumunda bulunduğu bir ülkede gelişmenin
olamayacağını vurgulayan Mercan, artık fetihler devrinin
bitip girişimcilerin devrinin başladığını söyledi.
Mercan, “Her konuda bir girişim yapabiliriz. Örneğin,
insanlar neden etliekmek yerine pizza almayı tercih
ediyorlar? Etliekmek neden uluslararası olamıyor? Zeynep
Hanım, bu konuda girişimlerde bulundu ve Türk ürünlerini
ulusallaştıran adımlar attı. Bunu nasıl başardı, nereden
başladı, bizlere tecrübelerinden bahsedecek.” diyerek ilk
söz hakkını Girişimci Zeynep Turudi’ye verdi.
“Beni motive eden para değil, ürünlerimi raflarda
görmek”
İngiltere’de doğup büyüyen Zeynep Turudi, okuduğu
bilgisayar mühendisliği bölümünü bırakarak kendi
işini yapmaya karar verdiğini ve evinin garajını ofise
dönüştürerek orada pazar araştırmaları yaptığını söyledi.
Pazar araştırmasının sonucunda Japonya’dan yüksek
teknoloji ürün getirtip İngiltere’ye pazarlamak istediğini
ifade eden Turudi, ancak bir Türk olarak Türkiye’ye faydalı
olmak adına pazar araştırmasını Türkiye üzerinden yaptığını
belirtti.
Turudi sözlerine şöyle devam etti: “Türk ürünlerini
tanıtmaya karar vererek yaptığım araştırmalar sonucunda

lokum ve şekerleme piyasasının açık
olduğunu fark ettim ve şirket kurarak
Türkiye’den seçtiğim markaların ürünleri
ile İngiliz piyasasına girdim. Şirket
olarak; aromasıyla, renkleriyle, tadıyla ve
Türk kültürünü yansıtan ambalajlarıyla
lokumun tarihine ve doğallına vurgu
yaptım.”
Her geçen gün hızla büyüyen
bir marka haline geldiğini söyleyen
Zeynep Turudi, “Beni motive eden
paradan öte, pazarlamasını yaptığım ürünlerimi raflarda
görmek, insanların kaliteli ürünlere kolay ulaştığını bilmek
ve insanlardan aldığım güzel geri dönüşlerdir. Çünkü
sadece paraya odaklanırsanız, başarısız olduğunuz anda
vazgeçersiniz. Etrafınızda sizi geriye götürecek değil,
ileriye götürecek insanları bulundurun. Başarılı olmak için
ihtiyaçları iyi belirlemek, çok gezmek ve gözlem yapmak
gerekiyor.” diyerek başarı hikayesinden bahsetti.
Zeynep Turudi’den sonra söz alan başarılı girişimciler
Ahmet Ferruh Öncü ve Dr. Hüseyin Hakan Yıldırım
yurtdışında eğitim fırsatları sunan bir platformun kurucuları
olarak girişim hikayelerini öğrencilerle paylaştılar.
Öncü, “Dil eğitimi almak için İngiltere’ye gittim.
Bir süre çalıştıktan sonra yaşadığım dil sıkıntısından
ilham alarak, İngiltere’ye dil eğitimine gelen öğrencilerin
sıkıntılarını gidermek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmak
adına Hüseyin Hakan Yıldırım ile birlikte bu şirketi kurduk.
Gittiğiniz yerlere keşfetmek için bakın, mutlaka iyi fikirler
bulacaksınızdır.” dedi.
“Girişimci risk alan değil, fırsatları fark eden kişidir”
Hüseyin Hakan Yıldırım ise “Girişimcilik farklı bir
ruh gerektirir.” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:
“Üniversite yıllarında TÜBİTAK’ın bursuyla İngiltere’ye
gittim ve Ahmet Ferruh Öncü ile birlikte bu platformu
kurduk, başarılı da olduk. Girişimci; risk alan kişi değildir,
fırsatları fark eden kişidir. Fırsatları görmeye çalışın.
Girişimcinin elindeki en büyük malzeme kendisidir;
sadece biraz cesaretli olmalıdır. Programın başında İstiklal
Marşı okuduk ve ‘Korkma’ diye başladık. Korkmayalım.
Girişimciliğin önündeki en büyük engel korku. Yapmak
istedikleriniz üzerine fikir geliştirin ve çok çalışın.”
Söyleşi, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ile devam
etti ve konuklara plaket takdimiyle sona erdi.
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7’DEN 77’YE GIDA KÜLTÜRÜ
ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından
“7’den 77’ye Gıda Kültürü” başlıklı ödüllü
bilgi yarışması düzenlendi
Yarışma, gıda alanında eğitim gören ve görmeyen olarak iki
kategoride Mühendislik Fakültesi Amfilerinde düzenlenen bireysel
sınavlarla başladı. Ardından KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda
gerçekleşen grup yarışmalarıyla devam etti.
Programa maddi destek sağlayan GOLDA Anonim Şirketi’nin
makarna ve helva dağıtımı ile başlayan grup yarışmalarının açılış
programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gıda
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Yağcı’nın açılış konuşması
ve bölüm tanıtımıyla sürdü. Doç. Dr. Sibel Yağcı, “Gıda konusu 7’den
77’ye herkesi ilgilendiren çok güncel bir alan ve her gün sosyal
medya gibi birçok mecradan gıda ile ilgili doğru yanlış pek çok haber
duyuyoruz. Bu yarışmanın ana fikri bu sebeple ortaya çıktı. Karaman
bir gıda kenti olarak biliniyor ve burada yapılacak böyle bir etkinlikle
gıda alanındaki farkındalıkların arttırılmasına yönelik bir katkı olacağını
düşündük. Bu anlamda, bize destek olan GOLDA’ya ayrıca teşekkür
ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Türkiye, un ihracatında dünya lideri, makarnada ise dünya
ikincisi”
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanının konuşmasının ardından kürsüye
gelen GOLDA Anonim Şirketi Genel Başkanı Fatih Doğan da böyle yararlı
bir etkinliğe paydaş olmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, “Bizim
gibi şirketlerin ekonomik ve iktisadi boyutlarının yanında sosyal boyutu
da var, bu konuyu ihmal etmememiz gerek. Bugün de bunun için bu
etkinlikte bulunmaktayız. Ben 31 senedir bu sektördeyim ve Türkiye›nin
gıda sektöründeki durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, 2007 yılı da dahil olmak üzere son üç yıldır un
ihracatında dünya lideri, makarna ihracatında ise dünyada ikinci sırada yer almakta. Sadece biz GOLDA olarak, 81 ilimize
ve 83 ülkeye ihracat yapmaktayız. Yani Türkiyemiz gıda sektöründe hatırı sayılır yerde; bisküvi olsun diğer bakliyatlarda
olsun ihracatta hep üst seviyelerde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Gıda sektörünün en büyük sorunu ise kaliteli ham
madde. Ham madde çoğunlukla ithal ediliyor ve bu durum bizim için sorun teşkil ediyor. Ama inşallah gıda üzerine eğitim
gören öğrencilerimiz sayesinde bu sorunları aşacağımıza inanıyorum.” dedi. Doğan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak
gıda sektöründeki çalışma imkanlarından bahsetti.
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Konuşmaların ardından grup yarışmalarına
geçildi.
Yarışmanın
moderatörü
Gıda
Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Koyuncu, yarışmanın içeriğini, işleyişini
anlatarak yarışmacıları sırasıyla davet etti.
Sadece gıda bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilerin katılabildiği yarışmada farklı illerden
de öğrenciler yarıştı. Her etap için beş sorunun
yöneltildiği yarışmada ilk olarak ön lisans
ve lisans öğrencileri, daha sonra lisansüstü
öğrencileri kendi aralarında yarıştı.
Ön lisans ve lisans düzeyinde üçer kişilik
grupların oluşturduğu üç etap gerçekleşti.
Etaplar sonucu finale kalan üç grup tekrar kendi
aralarında yarışarak kazanan belirlendi. “Siyez”
adıyla yarışan Necmettin Erbakan Üniversitesi
Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri birinci
gelerek yarışmanın ödülü olan 2.400 tl’yi almaya
hak kazandılar.
Lisansüstü düzeyde ise iki etapta yedi grup
yarıştı. Her iki etabın birincileri finale çıkarak
kendi aralarında tekrar yarıştı ve kazananı
belirledi. Ödül almaya hak kazanan “TSE” grubu
üç çeyrek altın ödülünün sahibi oldu.
Son olarak, düzenlenen çoktan seçmeli
sınavın bireysel kategorisinde kazananlara
ödülleri verildi. Gıda alanında öğrenim
görmeyenlerin katıldığı sınavda aynı puanı
alarak birinci olan; Hasan Solmaz (84 puan),
Mustafa Seçer (84 puan) ve Ramazan Bayat (84
puan) kişi başı 400’er tl para ödülünün sahibi
oldu. Gıda alanında öğrenim görenler arasında
yapılan sınavda ise; üçüncü olan KMÜ Teknik
Bilimler MYO öğrencisi Ayşe Kara›ya 400 tl,
ikinci olan KMÜ Gıda Mühendisliği öğrencisi
Hüsna Doğan›a 600 tl ve birinci olan KMÜ Gıda
Mühendisliği öğrencisi İrfan Yüceel’e ise 1000 tl
para ödülü verildi.
Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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BİR TÜRKÜ
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından
2017 yılında başlatılan ‘Bir
Türkü Bir Hikâye’ konulu
program, 2018 yılında da
devam etti

B

ahar Dönemi boyunca onbeş günde bir düzenlenen
programda ilk olarak KMÜ Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr.
Üyesi Onur Aykaç, bir türkünün hikâyesini ya da bir ozanın
yaşam öyküsünü dinleyenlerle paylaştı; ardından Karaman
Milli Eğitim Müdürlüğünde müzik öğretmeni olarak görev
yapan Halil Erbay, türküleri bağlama eşliğinde seslendirdi.
“Sarıkamış ve Kahramanlık Türküleri”
Dr. Öğr. Üyesi Onur Aykaç, ilk haftaki programda
tarihimizin en gerçek ve en şerefli kahramanlıklarından
Sarıkamış’ı ve aziz şehitlerimizi yâd etmeyi amaçladıklarını
belirterek türkünün hikâyesini paylaştı.
Türkünün hikâyesi ile şanlı tarihimizin önemli dönüm
noktalarından olan Sarıkamış’ı bir kez daha yaşayan
dinleyiciler daha sonra Halil Erbay’ın bağlaması eşliğinde
Sarıkamış türküsünü dinlediler.
‘Sivas Ellerinde Sazım Çalınır’
‘Bir Türkü Bir Hikâye’ konulu programda ikinci hafta
‘Sivas Ellerinde Sazım Çalınır’ türküsü hayat buldu.
Program, Dr. Öğr. Üyesi Onur Aykaç’ın türkünün hikâyesini
dinleyenlerle paylaşmasıyla başladı. Pir Sultan Abdal’ın
yaşam öyküsünü anlatan Aykaç’ın ardından katılımcılar,
Erbay’ın yorumu ile türküyü dinlediler.
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“Çanakkale Hikâyeleri ve Türküleri”
Dünya tarihini değiştiren, cesaretin kahramanlığa
dönüştüğü, eşi görülmemiş bir savaş olan Çanakkale
Savaşı’nın ele alındığı bir sonraki programda Dr. Öğr. Üyesi
Onur Aykaç, Çanakkale Savaşı sırasında cephede yaşanan
kahramanlık hikâyelerinin yanı sıra Amiral Guepratte’ın
öz oğlunu idam ettirişini, anasının saçlarına kına yaktığı
Kınalı Ali’nin hikâyesini, Seyit Onbaşı’nın kahramanlığını,
düşman komutanlarının Türk askerleri hakkındaki hayranlık
içeren sözlerini dinleyicilerle paylaştı. Dr. Öğretim Üyesi
Aykaç, ayrıca cephenin gerisinden de hikâyeler anlatarak,
ayakkabı tamircisi Cevdet Dede’nin ve kocasının yolunu bir
ömür bekleyen Şemsi Nine’nin yürek burkan hikâyelerini
dinleyenlerle buluşturdu. Program, Halil Erbay’ın
seslendirdiği ‘Çanakkale İçinde Vurdular Beni’ ve ‘Dağlıca
Ağıdı’ adlı türkülerle sona erdi.
“Karacaoğlan ile Elif”
Karacaoğlan ile Elif’in hikâyesini dinleyicilerle paylaşan
Dr. Öğr. Üyesi Aykaç, Karacaoğlan’ın asıl adının Hasan
olduğunu ve küçük yaşlarda hem öksüz hem de yetim
kaldığını belirterek yürek burkan aşk hikâyesini dinleyicilere
aktardı. Dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan program,
Erbay’ın seslendirdiği üç Karacaoğlan türküsüyle son
buldu.

DİNLETİ

BİR HİKÂYE
“Karanlık Dünyanın Aydınlık Yüzü: Âşık Veysel”
Bir diğer programda Âşık Veysel’in hayatına dokunan
Dr. Öğr. Üyesi Aykaç, Âşık Veysel’in 1894 yılında Sivas’ın
Sivrialan köyünde dünyaya geldiğini ve 7 yaşına kadar
kardeşleri ile mutlu bir şekilde yaşamasının ardından
olumsuzlukların peşini bırakmadığını belirterek hikâyesini
dinleyicilerle paylaştı.
Dinleyicileri derinden yaralayan hayat hikâyesinin
ardından Halil Erbay’ın, Âşık Veysel’in birbirinden güzel
dört eserini seslendirmesiyle program son buldu.
Bir Garip Yolcu: Neşet Ertaş
Bir diğer programda abdallık geleneğinin son büyük
temsilcisi ve Yaşar Kemal’in deyimiyle ‘Bozkırın Tezenesi’
olan Neşet Ertaş’ın hayatını ele alan Dr. Öğr. Üyesi Onur
Aykaç, dinleyiciler üzerinde büyük etki bıraktı.
Neşet Ertaş’ın sanat yaşantısını ve hayatıyla ilgili önemli
dönüm noktalarını paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Onur Aykaç daha
sonra sözü Halil Erbay’a bıraktı. Neşet Ertaş’ın birbirinden
değerli eserlerine bağlamasıyla hayat veren Erbay, Neşet
Ertaş’ın özel bir şekilde anılmasına da vesile oldu.

“Çökertme”
Bahar Dönemi boyunca düzenlenen ‘Bir Türkü Bir
Hikâye’ programının son haftasında Dr. Öğr. Üyesi Onur
Aykaç, ‘Çökertme’ türküsünün hikâyesini dinleyicilerle
paylaştı.
Program, türkünün hikâyesinin paylaşılmasının
ardından, Erbay’ın türküyü seslendirmesiyle devam etti.
Erbay, Çökertme türküsünün ardından ise ‘Şu Karşıki Dağda
Kar Var Duman Yok’ adlı türküyü dinleyenlerle paylaşarak
Hatay yöresine ait olan bu türküyü Zeytin Dalı Harekâtı’nda
kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize armağan
etti.
‘Bir Türkü Bir Hikâye’ adı altında düzenlenen programlar
süresince dinleyenlerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini
belirten Dr. Öğr. Üyesi Onur Aykaç ve Müzik Öğretmeni Halil
Erbay, tüm katılımcılara teşekkür ettiler.
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YUNUS EMRE’Yİ ANMA PROGRAMI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
İlham, İlim ve Medeniyet, İlim Hikmet ve Marifet Öğrenci
Toplulukları tarafından Yunus Emre’yi anma programı
düzenlendi.
Konya Kapu Camii Baş İmamı Ünver Güngör’ün Kur’an
tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İslami
İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Duran
Ali Yıldırım yaptı. Üç farklı topluluk tarafından ortaklaşa
düzenlenen programın diğer fakültelere de örnek olacak
nitelikte tertip edildiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım,
“Dört aylık bir emeğin ürünü olan bu programı hazırlayan
bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Programın
hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Daha sonra söz alan Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Dalkılıç ise Yunus Emre
ile ilgili anlatımlarda bulundu. Yunus Emre’nin hayatı ve
eserleri ile ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Dalkılıç, “Yunus
Emre’nin eserlerini okurken gönülden dökülen sözleri
duyarsınız. Onun eserlerine kendimizi ne kadar açarsak
metinler de kendini bize o kadar açar. Yunus Emre’nin temel
anlayışı gönüle dokunmaya dayanırdı. Irk, din, dil ayrımı
yapmaksızın tüm milletleri Allah’ın kulları olarak görür ve
severdi.” dedi.
Prof. Dr. Bayram Dalkılıç’ın konuşmasının ardından
Yunus Emre ilahileri dinletisine geçildi. KMÜ İslami İlimler
Fakültesi koro ekibi ve Konya’dan gelen sazendeler eşliğinde
gerçekleştirilen ilahi dinletisi büyük beğeni topladı.
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KMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİNDEN 5.

GELENEKSEL ŞİİR DİNLETİSİ

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından
“5. Geleneksel Şiir Dinletisi”
düzenlendi
“Türkçe, nadir şiir dillerinden biridir”
Programın açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris
Nebi Uysal, “Edebi türler içinde farklı bir yere sahip olan
şiir, söz sanatlarının da en eskisi ve en güzelidir.” dedi.
Tüm dillerde şiirin özel bir yeri olduğuna dikkat çeken
Uysal dünyada 7000’in üzerinde dil konuşulduğunu fakat
bunların çok azının medeniyet, kültür ve şiir dili özelliği
taşıdığını belirtti. Türkçenin nadir şiir dillerinden biri
olduğunu ifade eden Uysal, bu programın düzenlenmesinde
emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son
verdi.
Açılış konuşmasının ardından öğrenciler sırayla
sahneye çıkarak edebiyatımızın sevilen şiirlerini
seslendirdiler. Sunuculuğunu Veysel Tardo ve Berna
Keleş’in üstlendiği dinletide Uğur Ataş ‘Sürgün Ülkeden
Başkentler Başkentine’, Sena Töre ‘Ben Sana Mecburum’,
Ayşe Yılmaz ‘Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman’, Osman Aydın
‘Kaldırımlar’, Meryem Kırtürk ‘Tahir’le Zühre Meselesi’,
Büşra Sevilmiş ‘Her Günüm Seninle’, Oğuz Merter
‘Ağustos’, Serap Benzer ‘İstanbul’u Dinliyorum’, Selmiye
Keskin ise ‘Cebeci İstasyonu ve Sen’ adlı şiirleri seslendirdi.
Tiyatral Şiir Dinletisi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen
bir diğer şiir dinletisi de Sinema ve Tiyatro Öğrenci
Topluluğu ile Manidar Tiyatro Grubu tarafından ortaklaşa
hazırlanan ‘Tiyatral Şiir Dinletisi ’ oldu.
Berkan Eser ile Suat Karaman’ın içeriğini hazırladığı
etkinlikte Türk edebiyatının bir birinden ünlü şiirleri tiyatral
şekilde icra edildi.
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VAY BAŞIMIZA GELENLER
SAHNE ALDI

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde büyük beğeni
toplayan ‘Vay Başımıza Gelenler 2’
ve ‘Vay Başımıza Gelenler 2,5’
adlı oyunlar farklı tarihlerde izleyici
karşısına çıktı
İlk oyun Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından
‘Vay Başımıza Gelenler 2’ adıyla izleyiciyle buluşurken
ikinci oyun İşletme ve Ekonomi Öğrenci Topluluğu ile Kamu
Denetçiliği Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Vay Başımıza
Gelenler 2,5’ adıyla sahnelendi.
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen
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tiyatro etkinliklerinde bini aşkın kişi oyunu izledi.
Yönetmenliğini KMÜ öğrencisi Sami Özoral’ın yaptığı
ve Mamoş isimli sorunlu bir çocuğun öğrencilik yaşantısı
ve üniversite günleri ile evlilik öncesi kız isteme macerasını
konu alan ‘Vay Başıma Gelenler’ adlı komedi oyunu
izleyenlerden tam not aldı.

T İ YAT R O

SKEÇLERLE TİYATRO SAHNE ALDI
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesinde gerçekleştirilen bir
diğer oyun, ‘Skeçlerle Tiyatro’ adıyla
izleyiciyle buluştu.
Ferdi Şah ve Suat Karaman’ın
yönetmenliğini yaptığı skeçlerde
dolmuşçuların bir günlük hayatı,
gençlerin sosyal medya bağımlılığı,
aile ilgisizliği, apartman toplantısı gibi
konular ele alındı.
Salonu dolduran seyircilerden
büyük alkış alan gösteri, plaket ve
teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.
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15 TEMMUZ İHANET GECESİ
KMÜ’DE SAHNE ALDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) ‘15
Temmuz İhanet Gecesi’ isimli oyun izleyiciyle buluştu.
KMÜ İşletme ve Ekonomi Öğrenci Topluluğu ile Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından
hazırlanan oyun, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı.
İşletme ve Ekonomi Öğrenci Topluluğu Başkanı Hasan
Hüseyin Alkan ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci
Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aykut’un açılış
konuşmasının ardından tiyatro oyununa geçildi.
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KMÜ öğrencisi Sami Özoral’ın yazıp yönettiği oyunda
15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında yaşanan
olaylar ele alındı. 15 Temmuz’un simge isimleri arasında
yer alan Ömer Halisdemir’in, komutanı Zekai Paşa’dan
aldığı emirle şehadete yürüdüğü sahnenin sergilendiği ve
30 Kuş şiirinin okunduğu anlarda seyirciler duygulu anlar
yaşadı.
Tiyatro gösterisi, oyuncuların ve gösteride emeği
geçenlerin seyircileri selamlamaları ve plaket takdimi ile
sona erdi.

ETKİNLİK

KMÜ’DE 3

BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Rektörlüğü ve Karaman Orman İşletme Müdürlüğü
işbirliğinde 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle
‘fidan dikimi’ gerçekleştirildi.
KMÜ Engelsiz Üniversite Öğrenci Topluluğunun da
destek verdiği etkinliğe Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Orman İşletme Müdürü
Fazıl Cabaroğlu, il protokolü, davetliler ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
KMÜ yerleşkesi içerisinde daha önceden belirlenen
beş hektarlık alanda hazır bekleyen 3 bin adet fidan Vali
Meral, Rektör Akgül, protokol üyeleri ve minik öğrencilerin
ellerinde toprakla buluştu.
Çınar, dişbudak, leylak, mazı, ardıç, mavi selvi, ıhlamur,
akçaağaç ve badem başta olmak üzere 15’i aşkın farklı
türden fidanı toprakla buluşturan öğrenciler, fidanları özenle
toprağa dikerek can sularını verdiler.
Fidan dikimi, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından
sona erdi.
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ANA KUCAĞINDAN
MUTFAK OCAĞINA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık
Öğrenci Topluluğu, minik aşçıları ağırladı
Karaman Osman Avcıoğlu Gündüz Bakımevi ‘Heyecanlı
Sınıfı’ öğrencilerinden oluşan sekiz kişilik grup, KMÜ
Uygulama Mutfağında kek yaptı. KMÜ’lü şeflerle birlikte
minikler limonlu, üzümlü, cevizli olmak üzere üç çeşit kek
yaparken çilekli ve kakaolu iki çeşit de puding hazırladı.
Minik öğrencilerin aşçılık mesleğini tanımaları
ve eğlenceli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik
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düzenlediklerini ifade eden Grup Öğretmeni Feyza Keleş ve
Değerler Eğitimi Öğretmeni Rüveyda Ersoy, “Öğrencilerimiz
bu sayede kaynaşmayı, paylaşmayı, birlikte iş üretmeyi ve
etkin davranış kazanmayı öğreniyorken kendilerinin de bir
şeyleri yapabileceklerini görüyorlar. Onlar için de bizim için
de çok keyifli bir gün oldu. Herkese teşekkür ediyoruz.”
şeklinde konuştular.

ETKİNLİK

23 NİSAN’DA ÇOCUKLAR
DUYGULARINI RESİMLERE YANSITTI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim
Fakültesi Dekanlığı ve Genç Eğitimciler Öğrenci Topluluğu
tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nedeniyle ‘Dünyada Çocuk Olmak’ konulu resim yarışması
düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan
programda ilk olarak KMÜ tanıtım filmi izlendi ve ardından
Topluluk Başkanı Oğuz Merter günün anlam ve önemine
ilişkin açılış konuşmasını yaptı.
‘Bu aziz vatanın bütünlüğü ve geleceği sevdanız
olsun’
Topluluk başkanının ardından söz alan Eğitim Fakültesi
Dekan Vekili Prof. Dr. Nesip Aktan, “Bağımsızlık ve hürriyet
uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, canları pahasına,
yurdumuzu işgal eden düşmanlarla mücadele eden aziz
milletimizin hür iradesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin 98’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın
sevincini yaşamaktayız. Atatürk, milletimiz için değeri
büyük olan bu günü millet egemenliğini ilelebet koruyacak
ve bu emanete sahip çıkacak olan çocuklarımıza armağan
etmiştir.” diyerek tarihe ve çocukların önemine vurgu yaptı.
Konuşmasının devamında, çocuklara hitaben Aktan,
“Herşeyin en güzeline layık olan sevgili yavrularımız;
okuyan, araştıran, sorgulayan, bilimi ve teknolojiyi en etkili
ve yararlı şekilde kullanan, kendine güvenen ve kendini

özgürce ifade eden bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe
öncelikle aileniz, milletiniz ve insanlık için birer kazanım
olacaksınız. Bu aziz vatanın bütünlüğü ve geleceği sevdanız
olsun.” ifadelerinde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından, Karaman il
merkezindeki okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin
katılımıyla düzenlenen, doksan resmin yarıştığı ödül
törenine geçildi. Törende her üç grubun birincileri Birce
Keser (okul öncesi), Doğa Çakır (ilkokul) ve Nisanur
Akpınar’a (ortaokul) ödüllerini KMÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül verirken ikinci olan Zeynep Özyurt (okul
öncesi), Nihal Zeren Uğurlukoç (ilkokul) ve Dilek Urhan’a
(ortaokul) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, üçüncüler
Elif Topal (okul öncesi), Gülsüm Melike Özçalık (ilkokul) ve
Rabia Dilay Başar’a (ortaokul) ise Eğitim Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Nesip Aktan verdi.
Programın devamında 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı barkovizyonu izlendi ve KMÜ Uygulamalı Anaokulu
Öğrencisi Elif Eylül Tuncer “Bizim Bayramımız” adlı şiiri
seslendirdi. Uygulamalı Anaokulu’nun diğer minikleri
ise izleyenlere renkli bir gösteri sundular. Program, toplu
fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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HIDRELLEZ’DE RENGARENK
UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim elemanları
tarafından bu yıl Hıdrellez, uçurtma uçurularak kutlandı.
Kış mevsiminin bitip yaz günlerinin gelişini ifade eden
Hıdrellez, 6 Mayıs ile 4 Kasım tarihleri arasındaki yaz
döneminin başlangıcını ifade ediyor. Hızır Günlerinin başı
olarak kabul edilen ve her yıl 6 Mayıs günü kutlanan Hıdrellez
kapsamında, KMÜ yerleşkesinde de yaz mevsimini temsil
eden rengarenk uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.
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KMÜ’DE KABZA

ALMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Geleneksel Türk
Okçuluğu Kültür ve Sanat Öğrenci Topluluğu tarafından söyleşi ve
kabza alma töreni düzenlendi.
Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk’ün konuşmacı
olduğu etkinliğe KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite
personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından
Topluluk Başkanı Yusuf Şamil Gözel’in konuşması ile devam etti.

“Ok, vahdet alametidir”
“Geleneksel Türk Okçuluğu” konulu
söyleşisini vermek üzere sahneye çıkan
Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, savaşçı bir
yapıya sahip olan Türkler için okçuluğun
büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat
çekti. “Ok vahdet alametidir.” diyen Şentürk,
İslamiyet ile tanışan Türklerin Peygamber
Efendimizin “Okçuluk ve yüzmeyi öğrenin” hadisine layık
olabilmek için okçuluğu daha da kutsallaştırdığını ifade etti.
Türklerde okçuluğun herkese öğretilmediğini dile getiren
Şentürk, “Okçuluk; iyi bir aileden gelen, sağlam karakterli
ve ahlaklı bireylere öğretilir.” dedi. Okçuluk eğitimine
başlayan kişilerin sabah kalktıklarında ilk iş olarak 66 kez
yay çekerek kaslarını güçlendirdiğini dile getiren Şentürk,

menzil atışları sonunda 900 gez mesafeye ok atan kişinin
adının okçular defterine yazılarak kabza kuşanma töreni ile
şereflendirildiğini söyledi.
Etkinlik, geleneksel Türk okçuluğu kabza alma töreninin
canlandırılması ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün, Prof.
Dr. Ahmet Atilla Şentürk’e plaket vermesinin ardından son
buldu.
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REKTÖR AKGÜL’DEN KMÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINA TEBRİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
üniversitede 2017-2018 eğitim öğretim dönemi boyunca pekçok etkinliğe
imza atan öğrenci topluluklarını tebrik etti

Ü

niversitede
faaliyet
gösteren 65 öğrenci
topluluğu tarafından yıl
boyunca düzenlenen etkinliklerde
en yüksek puanı elde eden
öğrenci topluluklarına ödülleri
verildi. Üniversitede öğrenci
toplulukları tarafından düzenlenen
257 etkinlik içerisinde yapılan
puanlama sistemiyle en çok
etkinlik yapan ve en yüksek
puanı alan topluluklar belli oldu.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Topluluğu yıl içerisinde yaptığı
34 etkinlik sonucu 64,4 puanla
birinci, Damla Topluluğu 29
etkinlik sonucu 60 puanla ikinci,
İlham Topluluğu 21 etkinlikle 55 puana sahip olarak üçüncü
oldu.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci ve Şube
Müdürü Seyit Şen eşliğinde Rektör Akgül’ü ziyaret eden ilk
üç topluluk temsilcisi, ödüllerini Rektör Akgül’ün elinden
aldı.
KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ödül töreninde
Rektör Akgül; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu
Başkanı Zeynep Arslan, Damla Topluluğu Başkanı Merve
Melda Kaynak ve İlham Topluluğu Başkanı Mine Ünlü’yü
kabul ederek kendileriyle bir süre sohbet etti. Rektör Akgül,
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en çok faaliyet yapan her üç öğrenci topluluğun başkanının
da kız öğrencilerden oluşmasını ayrıca memnuniyet verici
olarak değerlendirdi.
Öğrencileri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik eden
Rektör Akgül, “KMÜ ailesi olarak öğrencilerimizin yalnızca
eğitim-öğretim faaliyetlerini değil, sosyal ve kültürel
gelişimlerini de önemsiyor, bu konuda kendilerine her türlü
desteği vermekten memnuniyet duyuyoruz. Başta ilk üç
dereceye giren öğrenci topluluklarımız olmak üzere, tüm
topluluk temsilcilerimizi yaptıkları faaliyetlerden dolayı
kutluyor; başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

SERGİ

ÖĞRENCİLER
ÇALIŞMALARINI
SERGİLEDİLER
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu tarafından
‘Geleneksel Mezuniyet Sergisi’
düzenlendi
Serginin açılış törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Akgül, dekan ve müdürler, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun olacak
120 öğrencinin çalışmalarının sergilendiği mezuniyet
sergisinde vitray, seramik, dokuma, keçe ve alçı gibi farklı
türlerden 1000’i aşkın eser yer aldı.
Sergi, üç gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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KMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ
RESİM SERGİSİ DÜZENLEDİ
Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri perspektif, natürmort, kolaj, nokta ve çizgi
çalışması alanlarında 67 eseri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Serginin açılışına Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin
Muşmal, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

S

ınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Sınıf Eğitimi Anabilim
Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yıldız Yılmaz danışmanlığında
Sanat Eğitimi dersi kapsamında yaptıkları perspektif,
natürmort, kolaj, nokta ve çizgi çalışması alanlarında 67 eseri
ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yıldız Yılmaz sergi hakkında açıklamalarda
bulunarak şunları söyledi: “Sergimiz, geleceğin sınıf öğretmenleri
adaylarına estetik beğeni kazandırmak amacıyla Sanat Eğitimi dersi
kapsamında beş farklı alanda üretilen eserlerden oluşmaktadır.
Öğrenciler tarafından on dört hafta boyunca oluşturulan 300 çalışma
arasından seçilen 67 resim fakültemizde sergilendi. Bizlere bu fırsatı
sunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”
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ENGELLİ BİREYLER İÇİN

MEŞGULİYET TERAPİSİ SERGİSİ
DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ‘İş ve
Meşguliyet Terapisi’ sergisi düzenlendi.
Öğretim Görevlileri Ali Ceylan ve Serap Kırıcı’nın
danışmanlığında hazırlanan sergide 200’e yakın
öğrencinin çalışmasına yer verildi. Sergide geriatrik ve
engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerine yardımcı
60 adet cihaz tasarımının yanı sıra söz konusu bireylerin
gerçekleştirdikleri aktiviteler sonucu ortaya çıkan 50 adet
de çalışma yer aldı.

Sergi ile ilgili değerlendirmede bulunan Öğretim
Görevlileri Ceylan ve Kırıcı şunları söyledi: “İş ve meşguliyet
terapisi olarak da bilinen rekreasyon aktiviteleri; engelli
bireylerin bulundukları ortamdan uzaklaşmalarının ve sosyal
izolasyonlarının önlenmesi, onların topluma kazandırılması
ve hatta onlara meslek edindirmek amacıyla birçok ülkede
uygulanan bir yöntem. Biz de tedavi amacıyla kullanılan
bu yöntemi öğrencilerimizle birlikte ders kapsamına alarak
uygulamak istedik. Emeği geçen bütün öğrencilerimize
teşekkür ediyorum.”

“İş ve meşguliyet terapisi
olarak da bilinen rekreasyon
aktiviteleri; engelli bireylerin
bulundukları ortamdan
uzaklaşmalarının ve
sosyal izolasyonlarının
önlenmesi, onların topluma
kazandırılması ve hatta
onlara meslek edindirmek
amacıyla birçok ülkede
uygulanan bir yöntem.”
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TÜRKİYE’NİN İLK 4. NESİL PAYLAŞIMLI
BİSİKLET PLATFORMU KMÜ’DE

“Dünyada 2014 yılından beri
uygulanmakta olan 4. Nesil
Bisiklet Platformu, ülkemizde ilk
kez Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde başlatılmış
bulunmaktadır.”
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Türkiye’nin ilk 4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet Platformu (Unibike)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) açıldı.
KMÜ Rektörlüğü tarafından öğrencilerin ve üniversite
personelinin yerleşke içerisinde hızlı ve rahat ulaşım sağlamaları
amacıyla hayata geçirilen Unibike 4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet
Platformunun açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Unibike Yönetim Kurulu
Başkanı Nurullah Taç, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akıncı, Teknik
Koordinatör Yusuf Atmaca ile üniversite personeli ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet
Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak ülkemizde ilk
kez uygulanmaya başlanan 4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet Platformuna
ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduğumuzu belirtmek
istiyorum.” dedi.
Rektör Akgül konuşmasının devamında, “Temiz enerji
konusunda öncü çalışmalara imza atmayı planlayan üniversitemizde
bu alandaki uygulamaların birisini daha hayata geçirmiş
bulunmaktayız. Artık üniversitemiz öğrencileri ve çalışanları sağlıklı,
ekonomik ve çevreci bu ulaşım araçlarıyla yerleşke içerisinde
diledikleri noktaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Dünyada
2014 yılından beri uygulanmakta olan 4. Nesil Bisiklet Platformu,
ülkemizde ilk kez Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde
başlatılmış bulunmaktadır. Projenin tüm üniversitemiz mensupları ve
öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
Unibike Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Taç ise Türkiye’de ilk
kez uygulanan 4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet Sistemini 60 adet bisikletle
KMÜ’de hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Program, katılımcıların yerleşke içerisinde istasyonsuz bisikleti
kullanmalarıyla devam etti. Unibike ile KMÜ öğrencileri ulaşım,
eğlence ve sporu bir arada deneyimleme imkanına kavuştu.
Unibike’ın KMÜ öğrencilerine tanıtım amaçlı 400 dakikalık ilk
kullanımı ücretsiz oldu.

SPOR

MİLLİ GELENEKLERİMİZ KMÜ’DE YAŞATILMAYA
DEVAM EDİYOR
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde
Okçuluk Talimhanesi
açıldı
İl ve üniversite protokolünün katıldığı açılış töreni,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin’in yaptığı
dua ile başladı.
Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri ve
davetliler Okçuluk Talimhanesini gezerek incelemelerde
bulundular. Talimhanede okçuluk talimi de yapan davetliler
daha sonra Okçuluk İmalathanesine geçerek burada da
geleneksel okçuluk ve ok yapımı, okların özelliği, ok ve yay
ölçümleri gibi konularda Sanatçı Osman Gözel’den bilgi
aldılar.
Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektör Prof. Dr.
Mehmet Akgül ve beraberindekiler de Okçuluk Talimhanesini
ziyaret ettiler. Ziyarette talimhane ile ilgili bilgi alan Vali
Meral ve Rektör Akgül daha sonra okçuluk talimi yaptılar.
Talimlerin ardından Sanatçı Osman Gözel, Vali Meral ve
Rektör Akgül’e kehribar ve kuka zihgir hediye etti.
KMÜ Türk Okçuluğu Takımı, Bir İlki Gerçekleştirecek
Törenin ardından talimhane ile ilgili bilgiler paylaşan
Osman Gözel, KMÜ’yü daha güzel alanlarda temsil etmek ve
üniversiteye geleneksel Türk Okçuluğu Takımı kazandırmak
amacıyla böyle bir talimhane açmak istediklerini belirterek,
“Takım, diğer üniversitelerin takımlarından farklı olarak
kendi okunu, zihgirini ve yayını yapan bir takım olacak.
Bu anlamda bir ilk olacağız. Öğrenci ve personel olmak
üzere toplamda 130 kişilik bir katılımcı ile eğitimlerimizi
sürdürmekteyiz. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün
destekleri ile bu eğitimlere başladık ve okçulukla ilgili her
aşamayı gerçekleştirebilecek bir hale geldik.” dedi.
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KMÜ EV SAHİPLİĞİNDE ÜNİVERSİTELERARASI
BOKS ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 1115 Nisan 2018 tarihleri arasında Üniversitelerarası Boks
Şampiyonası düzenlendi.
Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kazım
Karabekir Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonanın
açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Burhan
Çumralıgil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman
Bebek, il ve üniversite protokolünün yanı sıra sporcular ve
boks severler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının
okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan
Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
olarak turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirterek şunları dile getirdi: “Üniversitemiz
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere de öncülük etmektedir. Bundan sonraki süreçte
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de bu tip yerel ve ulusal bazda düzenlenecek olan etkinliklere
gereken desteği vermeye hazırız. Bu münasebetle
turnuvaya katılan tüm sporcularımıza, hakemlerimize ve
görevlilerimize başarılar diliyor; salonlarını bu turnuvaya
açan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze de
misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum.”
Tören protokolünün sporculara tek tek başarı
dilemesinin ardından öğleden sonra müsabakalara geçildi.
Şampiyonaya Türkiye genelinde 33 üniversiteden 110
sporcu katıldı.
10 ayrı sıklette düzenlenen ve beş gün boyunca devam
eden müsabakalar sonucunda dereceye giren üniversite
takımları ve sporculara ödülleri tören protokolü tarafından
verilirken ev sahibi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
öğrencisi Muhammet Ersin Emir de 52 kiloda şampiyonluğa
ulaşarak madalyasını Karaman Valisi Fahri Meral’in elinden
aldı.

SPOR

ÜNİVERSİTELER ARASI

FUTBOL MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde
16-20 Nisan tarihleri arasında Süper Lige Yükselme Futbol
Müsabakaları düzenlendi
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSÜF)
tarafından 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen
müsabakalarda bir üst lige çıkmak için Beykoz Üniversitesi,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Haliç
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Samsun 19
Mayıs Üniversitesi olmak üzere altı takım mücadele etti.
Müsabakalar, İstanbul Aydın Üniversitesi ile Haliç
Üniversitesi arasında oynanan final maçıyla son buldu.
Maçı 3-0’lık skorla kazanan İstanbul Aydın Üniversitesi,

turnuvanın da şampiyonu oldu.
Maçlar sonunda İstanbul Aydın Üniversitesi birinci
ve Haliç Üniversitesi ikinci olurken Beykoz Üniversitesi
turnuvayı üçüncü bitiren takım oldu. Takımlara ve sporculara
ödülleri KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, TSÜF
Asbaşkanı Prof. Dr. Atilla Pulur ve Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek tarafından verildi.
Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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KMÜ ERKEK HENTBOL TAKIMI

SÜPER LİGE YÜKSELDİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Erkek
Hentbol Takımı yükselme müsabakalarında ikinci gelerek
Süper Lig’e katılmaya hak kazandı.
Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi ile zorlu müsabakalara
çıkan KMÜ Erkek Hentbol Takımı, ilk üç maçta galip gelerek
turnuva ikincisi oldu ve Süper Lig’e yükseldi.
KMÜ Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Doç. Dr. Murat
Tekin maç sonunda yaptığı değerlendirmede takım olarak
süper lige yükselmenin önemli bir başarı olduğuna dikkat
çekerek, “Süper Lig’e yükselmek, hedeflerimiz için bir
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köprü olacak. Hentbol sadece emek değil yürek de isteyen
bir branştır. İnanıyorum ki Süper Lig sonrasında Avrupa
liglerine de katılmaya hak kazanacağız. Emeği geçen tüm
sporcularımın yanı sıra desteklerini esirgemeyen üniversite
yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
KMÜ Erkek Hentbol Takımını elde ettiği başarıdan
dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ise,
“Erkek Hentbol Takımımız göstermiş olduğu başarı ile hem
üniversitemize hem ilimize gurur yaşatmıştır. Turnuvaya
katılan bütün sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik eder,
başarılarının devamını dilerim”. açıklamasında bulundu.

SPOR

KMÜ TEKVANDO
TAKIMI, AVRUPA
ŞAMPİYONASINA
GİDECEK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tekvando
Takımı, Türkiye Tekvando Şampiyonasında takım halinde
ikinci olarak Üniversiteler Avrupa Tekvando Şampiyonasına
katılmaya hak kazandı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğinde 09-11 Nisan
tarihleri arasında düzenlenen turnuvada KMÜ Tekvando
Takımı, ferdi branşlarda da önemli dereceler elde etti.
Ferdi branşta 58 kiloda Fuat Can Aldemir, Türkiye 1.’si
olurken 54 kiloda Harun Tarhan, Türkiye 2.’si; 63 kiloda
Kürşat Büyükeken ve +87 kiloda da Muhammet Emin
Kocaman Türkiye 3.’sü oldu.

KMÜ Tekvando Takımı Antrenörü Öğr. Gör. Ali Erdoğan
ve beraberindeki sporcular KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Akgül’ü ziyaret ederek turnuva hakkında bilgi verdiler.
KMÜ Tekvando Takımını elde ettiği başarıdan dolayı
tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Tekvando
Takımımız göstermiş olduğu başarı ile KMÜ ailesine gurur
yaşatmıştır. İnanıyorum ki Avrupa Şampiyonasında da
güzel mücadeleler sergileyecekler. Turnuvaya katılan bütün
sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik eder, başarılarının
devamını dilerim.” açıklamasında bulundu.
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KMÜ SPOR OYUNLARI ÖDÜL TÖRENİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Spor
Oyunları’nın ödül töreni gerçekleştirildi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversite
personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ödül
töreninde başarılı öğrencilere madalyaları verildi.
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KMÜ Spor Oyunları kapsamında 41 futbol, 8 basketbol,
13 voleybol takımının yanı sıra badminton, bilardo, bilek
güreşi, kort tenisi, masa tenisi ve satranç olmak üzere 9
farklı branşta düzenlenen müsabakalara 680 öğrenci katıldı.
KMÜ Spor Oyunları ödül töreninde 17 sporcu ve 9
takımın yanı sıra müsabakalarda görev alan 26 hakeme de
ödül ve plaket takdimi yapıldı.

TA N I T I M

KMÜ, ADAYLARA TANITILDI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, yıl boyunca
çeşitli ulusal fuarlarda, üniversiteye hazırlanan adaylara
tanıtıldı. 2018 yılının ilk yarısında Adana, Karaman ve
Şanlıurfa’daki üniversite tanıtım günlerine katılan KMÜ ekibi
burada öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplarken
öğrencilere KMÜ’yü tanıtıcı dokümanlar dağıttılar.
İlk olarak Educaturk Fuarcılık tarafından Adana’da
düzenlenen ve 27 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen
fuarda yerini alan KMÜ, Çukurova Üniversitesi Sakıp
Sabancı Spor ve Sergi Sarayında üniversitenin akademik
ve fiziki olanakları hakkında öğrencilere bilgi verdiler.

Daha sonra Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Unilook Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Yükseköğretim
Tanıtım ve Tercih Günleri’ne katılan KMÜ, 15 üniversitenin
katılımıyla gerçekleştirilen fuarda ev sahibi olarak Karamanlı
öğrencilerin ilgi odağı oldu.
Son olarak 50 üniversitenin katılımıyla Şanlıurfa’da
gerçekleştirilen Üniversite Kariyer Günleri’nde yerini alan
KMÜ ekibi burada da üniversite sınavı öncesinde tercih
yapacak olan adaylara KMÜ’yü tanıtarak tercih aşamasında
kendilerine yardımcı oldular.
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KMÜ TANITIM GÜNLERİ
VE
DİL BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) işbirliğiyle 02-13 Mayıs
2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “741. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri” geniş
bir katılımla başladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 15 Temmuz Konferans Salonunda Üniversite Tanıtım Günleri
ile başlayan etkinliklerin açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, KMÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül, il ve üniversite protokolü, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Tören, üniversite tanıtım filminin gösterilmesi ile başladı. Ardından sahne alan KMÜ Ritim Atölyesi, ritim gösterisiyle
izleyenlerden tam not aldı. Program, KMÜ Yunus Emre Kültür ve Sanat Evi Genç Sanat Topluluğunun verdiği kısa müzik
dinletisiyle devam etti. Genç Sanat Topluluğu, birbirinden güzel sanat müziği eserlerini katılımcılarla paylaştı.
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“Üniversitemiz; bilimsel ve akademik
altyapısı, özellikle kütüphanesi, sosyal
ve sportif tesisleriyle diğer üniversitelerle
rekabet edebilecek durumda olup akademik
performans açısından devlet üniversiteleri
arasında 23’üncü, 2006 yılından sonra kurulan
devlet üniversiteleri arasında ise 7’nci sırada
yer almaktadır.”
“Üniversitemiz akademik ve kurumsal altyapısını güçlendirmeye
devam edecek”
Programın açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen Rektör
Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Bu yıl, Tanıtım Günlerimizi 741. Karaman Türk
Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri programına dahil etmekten
ve üniversitemizin tanıtımını böyle anlamlı bir organizasyon içerisinde
gerçekleştirmekten son derece memnun olduğumuzu belirtmek isterim.”
diyerek sözlerine başladı.
Rektör Akgül, konuşmasına şöyle devam etti: “Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi bugün 1000 civarında personeli ve 15 binin üzerinde
öğrencisiyle 8 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda
40 lisans, 67 önlisans ve 31 lisansüstü program sayısıyla yükseköğretim
sektöründe yerini almıştır. Üniversitemiz; bilimsel ve akademik altyapısı,
özellikle kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisleriyle diğer üniversitelerle
rekabet edebilecek durumda olup akademik performans açısından devlet
üniversiteleri arasında 23’üncü, 2006 yılından sonra kurulan devlet
üniversiteleri arasında ise 7’nci sırada yer almaktadır. Üniversitemiz
akademik altyapısını geliştirmeye, yeni bölüm ve programları halkımızın
hizmetine sunmaya; fiziki ve kurumsal alt yapısını ise güçlendirmeye
devam edecektir.”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında yeni birçok programa öğrenci alacağını belirten Rektör Akgül,
bazı programlara ilk sıralarda yerleşen öğrencilere de bu yıl ilk kez burs
verileceğini ifade etti.
Konuşmasının devamında üniversiteye hazırlanan öğrencilere
tavsiyelerde bulunan Rektör Akgül, şunları dile getirdi: “Seçtiğiniz bölüm,
program ya da meslekte, her ne olursa olsun, hangi alanda çalışırsanız
çalışın sürekli kendinizi yenileyin ve o alanda en iyisi olmak için mücadele
edin. Biliyorum ki hepinizin gönlünde birtakım üniversiteler ve bölümler
var. Ancak sizleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi içerisinde
görmekten son derece memnun olacağımızı da belirtmek isterim. Son
olarak şunu bilmenizi isterim ki üniversite okumak demek kendinize ve
çevrenize, dahası dünyaya ve insanlığa katkıda bulunmak için yola çıkmak
demektir. Ben çıkacağınız bu yolculukta hepinize başarılar ve kolaylıklar
diliyor; her birinizin gönlündeki bölüm ve üniversiteyi kazanmanızı temenni
ediyorum.”
Rektör Akgül’ün konuşmasının ardından üniversiteyi tanıtıcı sunum
gerçekleştirildi. Salondaki program, Halk Oyunları Ekibinin renkli gösterisinin
ardından standların ziyaret edilmesiyle sona erdi.
Protokol üyeleri ve davetliler, sonrasında KMÜ 2. Kitap Fuarı’nın açılışını
gerçekleştirerek Hıdrellez ateşi yaktılar.
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2. KİTAP FUARI’NIN
AÇILIŞI YAPILDI
Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi işbirliğiyle 741. Yıl Türk Dil
Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında
düzenlenen Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı.
Açılışa Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı
Ertuğrul Çalışkan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Kitap Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdikten sonra
kitapların bulunduğu stantları gezen heyet, ardından el
sanatları sergisini ziyaret etti. KMÜ bünyesindeki öğrenci
topluluklarının stantlarını da inceleyen Vali Meral, Başkan
Çalışkan ve Rektör Akgül daha sonra hıdrellez şenlikleri
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için açılan çadırları ziyaret ederek yakılan ateşin üzerinden
atladı.
Protokol heyetinin ok atışlarının yapıldığı alanı gezerek
sporcuların atışlarını izlemesiyle açılış programı sona erdi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 02-13 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleştirilen Kitap Fuarı kapsamında
20’nin üzerinde yazar ve şair söyleşilerle öğrencilerle
bir araya gelirken 50 yayınevi ve binlerce kitap okurlarla
buluştu. Kitap Fuarı kapsamında ayrıca halk oyunları
gösterisi, tiyatro gösterisi, ritim gösterisi, şiir dinletisi, ses
yarışması, Türk dili paneli ve kompozisyon yarışması gibi
birçok etkinlik katılımcıların beğenisine sunuldu.

K İ TA P F U A R I

741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen
Kitap Fuarı Söyleşileri ile iki hafta süresince 24 yazar ve şair gençlerle buluşarak
birbirinden değerli söyleşilere imza attılar.
İlk Gün Söyleşileri
İlk gün söyleşilerinde Gazeteci Yazar Fatih Babaoğlu, KMÜ
Edebiyat Fakültesi Dekan V. ve Yazar Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Yazar
Asım Gültekin ve Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak öğrencilerle
bir araya geldi.
Yazar Babaoğlu söyleşide şöyle konuştu: “Bütün kitaplar
esasında tek bir kitabı anlatmak için yazılmıştır. Allah’ın verdiği
aklı, beyni, vücudu onun için kullanın ve hem bu dünyanız hem de
ahiretiniz için okuyun. Yarınlarda ağlamamak için bugün biraz yorulun
ve kitap okuyun. Ben 41 yıllık okul ve iş yaşantım boyunca sadece
evlendiğim ve babamın vefat ettiği iki gün kitap okumadım. Sizler de
iyi kötü demeden kitap okuyun ve dilimize sahip çıkın.”
KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekan V. ve Yazar Prof. Dr. Hüseyin
Muşmal ise şimdiye kadar on beş kitap yazdığını belirterek, “Ülkelerin
gelişmişliği ile kitap okuması doğru orantılıdır. Günde bir saat kitap
bile okumuş olsanız yılda bir ay kitap okumuş olursunuz. Kitap çok
değerlidir. Televizyon gibi hayallerinizi öldürmez, hayal kurdurtur.”
dedi.
Yazar Asım Gültekin’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide ise
kelimelerin farklı ek-kök ilişkilerini örneklerle açıklandı. Öğrencilerle
sohbet havasında devam eden söyleşi kitaplar ve içerikleri hakkında
paylaşımlarla devam etti.
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’ın ise dünya haritası
üzerinden geçmişten günümüze tarihsel gelişmeler hakkında
açıklamalarda bulundu. Dilipak, “Yaşadığımız dünya artık çok
tehlikeli. Sizler çok kısa bir zaman diliminde çok fazla olayla
karşılaşacaksınız. Hiç kimse birbiriyle eşit değildir. Gelecek zaman
içerisinde insanların artık hiçbir şey yapmadığı, her şeyi makinelerin
yapacağı bir zamana doğru gidiyoruz. İnsanlar artık sorgulamalı.”
diyerek sözlerini tamamladı.
İkinci Gün Söyleşileri
İkinci gün söyleşilerinde ise Yazar Ahmet Melih Karauğuz ve
Yazar Mustafa Aydoğan öğrencilerle buluştu.
Yazar Karauğuz söyleşide şunları söyledi: “Önceden söz vardı
fakat şimdi birler ve sıfırdan oluşan karmaşık bir kod yumağı var.
Eşyanın bilgisinden algoritmanın bilgisine uzanan bir hikâyenin
kırılma anlarını yaşıyoruz. Yeni medya, yeni ekonomi, yeni din ve
yenilerin dünyası. Kullan at ve akışkan bir çağ içerisindeyiz. Yapay
zeka teknolojisi hayatımızın artık her alanında. Bu zaman dilimi bize
yeni şeyler getirdiği kadar bir şeyler de götürüyor.” şeklinde konuştu.
Yazar Aydoğan ise şöyle konuştu: “İlmin, tasavvufun, edebiyatın
ve hatta toplumun kanı şiir üzerinden akar. Şiir bizim tarihimizde
önemli bir yere sahiptir. Osmanlı’da devlet yöneticileri, tarihçiler,
mutasavvıflar hemen hepsi şairlik yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman
kudretli bir padişah olmasının yanında büyük bir şairdir. Geçmiş
dönemlerde şair olmak isteyen çok fazlayken şuan şiirden romana bir
dönüşüm olmaktadır. İslam toplumlarının batı toplumları karşısında
mağlup olmasıyla şiirin düşüşü doğru orantılı olmuştur.” dedi.
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Üçüncü Gün Söyleşileri
Üçüncü gün söyleşilerinde Yazar Sinan Yağmur ve Yazar Tolga
Akpınar KMÜ’ye konuk oldu.
Sinan Yağmur, fikrin önemi hakkında açıklamalarda bulunarak
şunları söyledi: “Fikrin oluşabilmesi için düşünce özgür, bağımsız ve
korkusuz olmalı. Fikir hayatın içinde alınır. Fikir, akıl olmazsa iman da
olmaz. Fikir sahibi olanlar okur, araştırır, ayrıştırmaz, ötekileştirmez,
usulünce karşı çıkar ve kavga etmez. Fikir saygı ve sevgiyle beslenir.
Fikir aşkın, sevginin, saygının, münevverliğin olduğu yerde gelişir.
Bir toplum fikir ürettikçe gelişir. Fikir sahibi insandan korkmayın.
Fikirsiz insan ise serseri kurşuna benzer; ne yönden geleceği belli
olmaz.”
Yazar Tolga Akpınar ise Sinan Yağmur’a ilave olarak, “Bütün
fikirler çağın gereklerine göre gelişiyor. İnsanlar kitaplarını bile
okumadığı kişiler hakkında ön yargılı davranabiliyor; toplumun,
milletin en önemli değerlerini ön yargılarıyla kirletiyorlar. İşte bu
nedenle fikirlerin ahlakı olmalı. Siz de kendinizi, kişiliğinizi, toplumu
değiştirmek için kanalize olmalısınız.” dedi.
Dördüncü Gün Söyleşileri
Dördüncü gün söyleşilerinde ilk olarak Yazar Vural Kaya
öğrencilerle bir araya geldi. Yazar Kaya, okuma kültürü hakkında
miniklerle sohbet ederek, “İyi okuma küçük yaşta başlar. Çocuklar
yaş gruplarına göre kitapları mutlaka zamanında okumalıdır. Eğer
bir lise öğrencisi okumamış ise dönüp mutlaka okumalıdır. Nitelikli
okuma ile popüler okuma farklıdır. Öğrenciler popüler kültüre
yönlendirilmemeli, öncelikle nitelikli okumalar yapmalıdırlar.” dedi.
Daha sonrasında ise Araştırmacı Yazar Abdullah Yıldız öğrencilere
seslenerek şu ifadeleri kullandı: “Müslüman, vaktin farkında olan
insandır. İslam’ın güzelliklerini anlama ve anlatmak için Ramazan
ayı iyi bir fırsattır. Son dönemlerde orucu sadece mide orucuna
indirgedik. Peygamber Efendimiz, ‘Ümmetimin seyahati oruçtur.’
demiştir. Oruç iç dünyamıza seyahattir. Zevklerimizden vazgeçip
dilimiz, gözümüz, kulağımızla oruç tutmalıyız. Namaz özgürlük, oruç
ise özgürlüğe kanatlanmaktır. Ramazan ayı ayrıca Kuran-ı Kerim
ile bütünleşmedir. Bu mübarek ayda kendimize dönelim, nereye
yürüdüğümüzü düşünelim.” şeklinde konuştu.
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Beşinci Gün Söyleşileri
Beşinci gün söyleşilerinde ise Araştırmacı Yazar Emine Şenlikoğlu, Şair
Arif Ay ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu öğrencilere hitap ettiler.
Şenlikoğlu, İslam’ın kurallarına göre yaşarsak dünya üzerinde kimsenin
bizi yenemeyeceğini vurgulayarak, “Günümüzde uydurma hadislerden çok
fazla besleniliyor. Kur’an ayetleri öyle çarpıtılıyor ki anlamları çok farklı yerlere
gidiyor. Halk dinini bilmediği için dayatılan hurafeleri yaşamaya başlıyor.
Tabiin döneminde az sayıdaki kitaplar nasıl oldu da bu kadar arttı. Aslı astarı
olmayan kaynak sayısı çoğaldı. Okudukça, öğrendikçe gördüm ki Allah’ın
gönderdiği din ile halkın öğrendiği din çok farklıymış.” dedi.
Şair Arif Ay ise öğrencilerle buluşmasında konuşmak ve yazmak
arasındaki farklılıklara değinerek şöyle konuştu: “Konuşmak ve yazmak
arasında epeyce fark var. Konuşmak cümleleri birbirine ekleyerek meramınızı
anlatmaktır. Yazarken ise bir cümleyi kurarsınız ve beklersiniz. O cümleye
eklenecek cümleyi bulmaya çalışırsınız. Konuşurken düzeltme yapma
imkânınız yoktur, ağızdan çıkan sözü düzeltemezsiniz. Yazmak ise size zaman
tanıyan bir edinimdir. Şiir ise duygularımızı en az sözcükle anlattığımız sanattır.
Şiirin ufku çok geniştir. İnsanın yazma yeteneğini kendisinin keşfetmesi çok
zor bir durumdur. Çünkü herkesin kullandığı kelimelerden siz bir şiir ortaya
çıkarıyorsunuz. Bunu keşfederek başarmak zor bir süreç gerektirir.”
Gençlere dünyaya dair dertleri olması gerektiği konusunda tavsiyelerde
bulunan Bahadıroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sadece keyfiniz değil
derdiniz de olsun. Arkadaşlarınıza dertlerinizi anlatın. Çünkü bu şekilde
faziletiniz gelişir. Projeniz ve hedefiniz olmadan yaşamayın. Projemizin temeli
öncelikle insan olmak olmalıdır. Önce insan olmadan hiçbir şey olamazsınız.
Çünkü devletleri insanlar kalkındırır. Beyninizi terleterek düşünün hatta tarih
düşünecekseniz beyninizi kanatarak düşününün. Sizden sorgulayıcı bireyler
olmanızı istiyorum.”
Altıncı Gün Söyleşileri
Altıncı günün söyleşilerinde Emekli Öğretmen ve Yazar Bestami Yazgan ile
Yazar Ahmet Turgut KMÜ’ye konuk oldu.
Bestami Yazgan öğrencilerle birlikte, hem kendi yazmış olduğu hem
de farklı şairler tarafından yazılan şiirleri seslendirdi. Şiirin kültürümüzdeki
öneminden bahseden Yazar, “Her insanın şahsiyeti varsa her milletin de kültürü
vardır. Bizim kültürümüzde şiirin önemi büyüktür. Şiiri olan milletler toplum olur.
Küçük yaşta ninnilerle başlayan şiir serüvenimiz ölürken ağıtlarla devam eder.
Vatanı, bayrağı, davayı, bütün insanlığı sevmeyi çok önemli şairlerimizden
şiirle öğrendik.” dedi.
Ahmet Turgut, Kudüs’ün tarihi hakkında açıklamalarda bulunarak Kudüs’ün
dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu söyledi. Yazar Turgut, “Kudüs
deyince Mescid-i Aksa, Hz. Meryem, Hz. İsa, Hz. Yahya, İmam Gazali aklımıza
geliyor. Kudüs’ü fetheden ilk Müslüman Hz. Davud iken ilk ezan okutan ise
Hz. Ömer’dir. Kudüs’ün ilk Türk yöneticisi Tolunoğlu Ahmet Bey’dir. Beş yüz
yıldır Kudüslüyüz ama son yüz yıldır bunu maalesef yitirdik. Gönlümüzde birer
Kudüs var. Bunu kaybedersek eğer farkında olmadan birileri gelir alır.” dedi.
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Yedinci Gün Söyleşileri
Yedinci günün ilk söyleşisinde Yazar Ali Emre,
Kudüs’ün günümüzdeki durumu ve Müslümanların
yaşadığı
sorunlara
değinerek
geçmişteki
yansımalardan bahsetti. Emre, Kudüs’ün Müslümanlar
için tarihi önemi, Haçlı Seferleri’nin yarattığı yıkımlar
ve Nureddin Zengi’nin Müslüman dünyayı nasıl bir
araya getirdiğini dinleyicilerle paylaştı.
Diğer bir söyleşide ise Yazar Mine Sota, yazmaya
nasıl başladığını ve başına gelen en güzel şeyin her
kesimden okurlarının olması olduğunu belirterek
şunları söyledi: “Bütün kitaplarımı yaşadığım
duygular üzerinden yazdım. İnanmadığım hiçbir
şeyi yapamıyorum. İlk yazmaya başladığım yazılar
beğenildikçe kendimi keşfettim ve daha çok yazdım.
İçinizde keşfedilmeye hazır ne cevherler olduğunu
bilemezsiniz.”
Sekizinci Gün Söyleşileri
Sekizinci günün ilk söyleşisinde Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Tevfik
İleri’nin hayatına dair bilgilerini öğrencilerle paylaştı. Sadık Yalsızuçanlar
öğrencilere mühendis, bakan, milletvekili, siyasetçi ve devlet adamı olan
ve çok kitap okuyan ‘Ahmet Tevfik İleri’ hakkında bilgiler aktardı. İleri›nin
aile yapısı, eğitim ve çalışma hayatı, memleket için yaptıkları hakkında
açıklamalarda bulundu.
Eğitimci Yazar Mustafa Uslu ise söyleşisinde insanların istikametini
belirlemesinde kitapların önemli bir faktör olduğunu belirterek, “Kitap
okuyabilmek için öncelikle kitap okuma alışkanlığının kazanılması
gerekir. Bu alışkanlığın kazanılabilmesi için de seviyeye uygun kitaplar
seçilmelidir. Kişinin yaş grubuna uygun, severek ve isteyerek kitap
okunursa bu çok keyifli bir hale gelir. Son dönemlerde insanlar bilgisayar,
tablet gibi teknolojik araçları kullanmaktadır fakat kitabın lezzetini dijital
ortamlar vermez.” dedi.
Sekizinci günün son söyleşisinde Yazar Kahraman Tazeoğlu
öğrencilerle bir araya geldi. Tazeoğlu yazdığı şiirlerin hikayelerini
dinleyenlerle paylaşarak şiirlerini okuyarak, “Türkiye’de kitap okuma
oranı yüzde 2; gazete, dergi, haber gibi hiçbir şey okumayanların oranı
ise yüzde 53. Bizim tek gayemiz toplum daha çok okusun ve aydınlansın.
İnsanları ve dünyayı düzeltebilmek için çok okumalıyız. Bende yaşamış
olduğum gerçekleri yazıyorum.” şeklinde konuştu.
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Dokuzuncu Gün Söyleşileri
Dokuzuncu günün ilk söyleşisinde Yazar ve
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Alver ile
Yazar ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Abdullah Harmancı öğrencilerle buluştu.
Doç.
Dr.
Abdullah
Harmancı’nın
moderatörlüğünde sohbet havasında soruları
cevaplayan Prof. Dr. Köksal Alver akademik
kariyerinin yanı sıra öykü yazarı olmasının arkasındaki nüanslara değindi.
Prof. Dr. Alver, “Sosyoloji okuyup edebiyat içerisinde yer almak, farklı
kulvarlarda metin üretmek güzel oldu. Sosyolojinin ve edebiyatın aradığı
şeylerde benzerlik söz konusu; ikisinin derdi de insan. Bilim yaparken
farklı, edebiyat yaparken farklı dil kullanmalısınız. Neyi anlatmak
istiyorsanız nasıl anlatacağınızı da bilmeniz gerekir. Öykü ve sosyolojinin
ilk görevi hayatı sıkı sıkıya takip edip, toplumu etrafında döndüren olayları
ıskalamamaktır. İyi, kötü, güzel ve çirkin tek bir çağa ait değildir, her
dem vardır. Hayat var oldukça da devam edecektir. Bu yüzden sadece
geçmişe bağlı kalmamak gerekir. Bunun yanında sabır, azim, çalışma,
eleştiriye açık olma ve öz eleştiri olmalı. Neye emek verirseniz onun karşılığını bugün ya da yarın mutlaka alırsınız.” dedi.
Günün ikinci söyleşisinde ise Yazar Mustafa Efe, KMÜ’ye konuk oldu. Afrika’nın tarihi, kültürü, coğrafyası,
sömürgeciliği konuları hakkında açıklamalarda bulunan Yazar Efe, şunları söyledi: “Türkler Anadolu’da devlet kurmadan
önce ilk devletlerini Afrika’da kurdu. Afrika ile Türkiye’nin bin 200 yıllık bir geçmişi var ve son 120 yıl öncesine kadar hala
eyaletlerimiz vardı. Şuan hafızamızda yok gibi davranıyoruz. Biz tarihi bıraksak bile tarih bizi bırakmaz çünkü bu bizim
tarihimiz. Hafıza uzaklığından acilen kurtulmalıyız. Dünyanın egemen güçlerine karşı ayakta kalmak için Afrika’da bulunan
54 ülkeyi yanımıza almalıyız. Uluslararası ilişkilerde strateji belirleyip hedef koymalıyız. Bu tarih geleceği şekillendirecek
tarihtir.”
Onuncu Gün Söyleşileri
741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen Kitap Fuarı Söyleşileri Yazar Ali Ayçil ile
sona erdi.
Yazar Ayçil, edebiyatı kelimelerle yaptığımızı belirterek,
“Büyümek kelime sahibi olmaktır. İnsanlar ve medeniyetler
kelimeleri kadar vardır. Kelimeler, edebiyatın da aklın da biricik
malzemesidir. Bir kitabın önce filmini seyredip sonra okursanız
eğer hayal kuramazsınız, önce kitabı okursanız kitaptaki
kahramanlar hakkında herkesin farklı hayalleri, tasvirleri olur.
Okumak hepimizi kendi yönetmenimiz yapar. Okumak şu dünyada
özgürce yapabildiğimiz ender eylemlerden biridir.” dedi.
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KMÜ, OYUN VE GÖSTERİLERLE ŞENLENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 741. Türk
Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında
düzenlenen Kitap Fuarı; halk oyunları, ritim gösterisi ve
mehter marşlarıyla izleyenleri coşturdu.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş yönetimindeki
KMÜ Halk Oyunları Topluluğu (KAHOT), Zeybek, Harmandalı
ve Burdur yöresine ait oyunlar sergileyerek büyük beğeni
topladı.
KMÜ Halk Oyunları Topluluğu’nun ardından sahne alan
Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ise ‘Şehzade
Süleyman, Abdülhamid Han, Genç Osman, Çanakkale
Zaferi, Hücum’ gibi birçok marşı seslendirerek izleyenlere
coşkulu anlar yaşattı.
KMÜ Ritim Atölyesi tarafından düzenlenen ve eğiticiliğini
Deniz Özdemir’in yaptığı ritim gösterisinde ise 18 öğrenci
ve 14 üniversite personeli sahne aldı. Birbirinden farklı
enstrümanların kullanılması ile icra edilen ritim gösterisi
seyircilerden tam not aldı.

106

TEMMUZ 2018

K İ TA P F U A R I

KMÜ’DE MÜZİK DİNLETİSİ

K

aramanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesinde (KMÜ) 741. Türk
Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi
Anma Etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi
düzenlendi.
Klarnette Yılmaz Pekin, kemanda
Süleyman Ali Ünüvar, udda İsmail Özsoy,
kanunda Şevki Altan Uyar ve ritim sazlarda
Kamil Şener’in yer aldığı sazende ekibine
Osman Gözel, Karaman İl Emniyet Müdürü
Fikret Bayraktar ve Bilgehan Uyar da solist
olarak eşlik etti.
Program boyunca solistler tarafından Bir
Kızıl Goncaya Benzer Gülüşün, Hasretinle
Yandı Gönlüm, Hani O Bırakıp Giderken Seni,
Elbet Birgün Buluşacağız, Bak Yine Geçti
Bahar, Fikrimin İnce Gülü, Gel Gitme Gözüm
Yollarda, Bir Sevgi İstiyorum, Mihrabım
Diyerek, Özlediğim Şarkısın Kulaklarımda,
Ellerim Böyle Boş mu Kalacaktı, Şu Güzeller
Güzeli Yar Gibi Geldi Bana şarkılarının
seslendirildiği dinletide salonu dolduran
müzikseverler keyifli anlar yaşadı.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ

SES YARIŞMASININ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde
741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri
kapsamında ‘Türk Halk Müziği Ses Yarışması’ düzenlendi
Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği yarışmaya 40 yarışmacı
katıldı. Yapılan elemeler sonunda ilk 10’a giren finalistler KMÜ 15 Temmuz
Konferans Salonunda şampiyon olabilmek için bir kez daha performans
sergiledi. TRT Ses Sanatçısı Meliha Güneş’in onur konuğu olarak katıldığı
final programında müzik öğretmenleri Halil Erbay, Şevki Altan Uyar, Korkut
Çoban, Abdülkadir Karataş ve İsmail Hakkı Keçeci jüri koltuğunda oturdu.
Final programında Ayşe Duman ‘Çalın Davulları’, Berkant Büyükdağ
‘Devrent Deresi’, Fatma Nur Candan ‘Ayrılık’, Gamze Çalış ‘Kar mı Yağmış’, Veli Geldi ‘İğdeli Yar’, Aykut Oğuz Günseven
‘Sevda Gitmiyor Serde’, Cemil Kocakafa ‘Ahirim Sensin’, Esra Öksüz ‘Mendilimin Yeşili’, Şeyma Nesrin Demirok ‘Çalın
Davulları’ ve Eren Toklu ‘Kurusa Fidanın’ şarkılarını seslendirdi.
Birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ve dördüncüye 250 TL ödülün verildiği yarışmanın 1.’si Gamze
Çalış, 2.’si Cemil Kocakafa, 3.’sü Eren Toklu, 4.’sü Aykut Oğuz Günseven oldu.
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TÜRK DİL BAYRAMI ETKİNLİKLERİ SONA ERDİ

Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) işbirliğiyle düzenlenen 741. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma
Etkinlikleri sona erdi.
Kapanış programında ilk olarak KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda ‘Dünya Dili
Türkçe’ konulu panel düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının
okunmasıyla başlayan panele Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, üniversite
personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.
“Karaman, birbirinden kıymetli değerlerin yetiştiği bir kenttir”
Kapanış töreninin açılış konuşmasını yapan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman’ın yalnızca il
sınırları ile değil, ülkemiz genelinde ve hatta ülkemiz sınırları dışında da etkisi görülen bir şehir olduğunu belirterek,
“Karaman, Karamanoğlu Mehmetbey ve Gazi Mustafa Kemal gibi pek çok değerin yetiştiği bir kenttir. Türkçemizi
korumak, güzel konuşmak ve konuşturmak yalnızca Karaman’ın değil ülkemizin bütün şehirlerinin sorumluluğundadır. Biz
bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda panelin hayırlara vesile olmasını diliyor,
katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

“Gelin hep birlikte Karaman’ın Türkçenin başkenti olması için
elimizden geleni yapalım”
Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü KMÜ Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş’ın yaptığı ‘Dünya
Dili Türkçe’ konulu panele geçildi. Panelin açılış konuşmasını yapan
Prof. Dr. Karataş, Türk Dil Bayramı kapsamında yapılan etkinliklerin
güzel gelişmelere vesile olduğunu hatırlatarak, Türkçenin dünya
dili olması ve Karaman’ın marka şehir olabilmesi için yapılması
gerekenlerle ilgili konuştu.
Prof. Dr. Karataş sözlerine şöyle devam etti: “Dili kanatlarında
taşıyan en önemli sanatların başında şiir geliyor. Türkçe şiirler,
halen yazılmaya devam ediyor ve bu gelişme Türkçemizin gelişimi
açısından önemli bir etkendir. Türkçenin dünya dili olması hayal değil.
Karaman eğer ciddi anlamda marka şehir olmak istiyorsa somut
birkaç adım atılması gerekiyor. Karaman’daki bütün işyerlerinin
adını Türkçe yapalım. Bunun yanı sıra Türkçe Parkı kuralım ve son
olarak Türkçenin bütün nadide eserlerini bir araya toplayan Türk Dili
Kütüphanesi inşa edelim. Gelin hep birlikte Karaman’ın Türkçenin
başkenti olması için elimizden geleni yapalım.”

“Bizim hayat felsefemiz Türkçede saklı”
Panelistlerden Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Leyla Karahan ise bu tip etkinliklerin bize
kendi değerlerimizi hatırlama imkânı sunduğunu
söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türk
dili için yılda bir kez yapılan etkinlikler yeterli
değil. Türkçeyi yılın her günü yaşamalıyız. Türkçe
eskiden beri bir dünya dilidir. Herkes dilinin
yaygınlaşmasını ve rağbet görmesini ister. Türkçe
bugün geniş bir coğrafyada kullanılıyor. Böylesine
derinliği olan bir dilin dünya dili olmaması mümkün
değildir. Türkçe; söz varlığı, kelime türetme, zengin
bir edebiyata sahip olması açısından dünya dili
olmayı hak eden bir dildir. Bizim hayat felsefemiz
Türkçede saklıdır. Bütün aksaklıklara rağmen biz
bu aksaklıkların çözümünü arayarak Türkçemizi
geliştirmeye devam edeceğiz. Allah; Türk’e,
Türkiye’ye ve Türk diline hizmet etmiş herkese
rahmet eylesin.”
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“Bu mesele bir varlık meselesidir”
Bir diğer panelist olan KMÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris
Nebi Uysal ise ‘Türkçenin Gücü ve Zenginliği’ ile ‘Dünya Dilleri Arasında Türkçenin
Yeri’ konulu sunum yaptı. Doç. Dr. Uysal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Bir dili dünya dili yapacak çeşitli koşullar vardır. Bunlar; tarihi derinlik, coğrafi
genişlik, söz varlığı, edebi yön, bilim ve eğitim dili olması, kültür ve medeniyet
dili olması, başka dillerle olan ilişkileri gibi faktörlerden oluşur. Bizim dilimiz;
Sümerce, Dravidçe, Hurrice gibi eski ve farklı dillerle ilişki içinde olmuştur. Bunun
dışında 20’ye yakın lehçe ile 250 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır. Aynı
zamanda 700 bine yakın söz varlığı bulunmaktadır. Türkçe, tarihin her döneminde
edebiyat dili olmuştur. Türkçenin uluslararası bilim ve akademi dili olması için
elimizden geleni yapmalıyız.”
Toplumda sıkça rastlanan dil yanlışlarından örnekler veren Doç. Dr. Uysal,
“Bu mesele bir varlık meselesidir. Çocuklarımızı Türkçemizin güzel örnekleriyle
buluşturalım. Nesillerimizi; milli hassasiyet, şuur ve düşünceyle yetiştirirsek bu
sorunlardan kurtulabiliriz.” dedi.

Yarışmada Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi
Panelin ardından 741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde yurt çapında düzenlenen
‘Dilimiz Kimliğimiz’ konulu kompozisyon yarışmasının ödül törenine geçildi. Yarışmada birinci olan Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi Burcu Şekerci, ikinci olan Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi Hakan
Aktaş ile üçüncü olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi Şeyma Şimşek’in yanı sıra dereceye giren diğer
öğrencilere ödülleri verildi.
İbrahim Sadri Dinleyenleri Mest Etti
Türk Dil Bayramı kapsamında son gün etkinliklerinde ise Karaman il
protokolü bir araya gelerek mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Ermenek’te düzenlenen Karamanoğlu Mehmet Bey’i anma etkinliklerinin
ardından ise İbrahim Sadri, Karamanlılarla buluştu. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre
Merkezinde geçekleştirilen etkinlikte Türk edebiyatının öne çıkan eserlerini ve
Yunus Emre’nin şiirlerini seslendiren İbrahim Sadri, vatandaşları mest etti.

K İ TA P F U A R I

KMÜ REKTÖRÜ AKGÜL,
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, 741. Karaman Türk Dil Bayramı
ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen
yarışmalarda dereceye giren öğrencileri makamında kabul
etti.
KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci ve Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanı Cahit Suci eşliğinde gerçekleşen ziyarette
‘Dilimiz Kimliğimiz’ konulu kompozisyon yarışmasında
birinci olan KMÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burcu
Şekerci, üçüncü olan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi
Şeyma Şimşek, sekizinci olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
öğrencisi Ayşegül Özgün ile ‘Türk Halk Müziği Ses Yarışması’ ikincisi olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı
öğrencisi Cemil Kocakafa, Rektör Akgül ile başarılarını paylaştı.
Öğrencilerle teker teker tokalaşan ve kendilerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Akgül, “Türkçenin başkentinde ve
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girmiş olmanız sizler için olduğu kadar
bizler için de gurur kaynağı. Hepinizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.
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İLÇE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MEZUNİYET SEVİNCİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ)
2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk mezuniyet törenleri
Ermenek ve Kazım Karabekir Meslek Yüksekokullarında
düzenlendi.

“Öğrenme olgusu hayatınız boyunca sürecek”
İlk mezuniyet kutlaması Ermenek Meslek
Yüksekokulu ile başladı.
8 Mayıs’ta düzenlenen törenin açılış konuşmasını
Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Ömer Çeçen yaptı. Hayattaki öğrenme olgusunun
sürekli olarak devam ettiğini hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi
Çeçen, “Öğrencilerimiz hayatlarının bir merhalesini
bugün
bitirmiş
bulunuyorlar.
Öğrencilerimizin
göstermiş oldukları başarı ve ailelerinin fedakârlıkları
için kendilerine, aynı zamanda buradaki bütün mesai
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde
konuştu.
“Şimdi kendi ayaklarımız üzerinde durma zamanı”
KMÜ Ermenek MYO Öğrenci Temsilcisi Murat
Yiğitbaşı ise bir konuşma yaparak öğrenci arkadaşlarının
isteklerini yöneticilere iletebilmek ve böylece eğitimöğretim faaliyetlerini daha faydalı hale getirebilmek
amacıyla Öğrenci Temsilcisi görevini üstlendiğini
belirterek, “Şimdi kendi ayaklarımız üzerinde durma
zamanı. Kendi irademizle her şeyi başaralım ve hayatın
farkına varalım.” dedi.

“Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmak ve elimizden
geleni yapmak zorundayız”
Törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
ise, “Mezun olan öğrencilerimizin her biri vatanımız için
ayrı bir kazanç, milletimiz için büyük bir değerdir. Onların
eğitimleri ve faydalı birer birey olarak topluma karışmaları en
başta kendileri, aileleri ve bizlerin olduğu kadar, tüm toplumun
da sorumluluğudur. Büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte
çalışmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız.
Bizler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak,
evlatlarımızı eğitim-öğretim, bilim, kültür ve ahlak yönünden
ülkemize ve insanlığa en üst düzeyde yararlı olacak şekilde
yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik.” dedi.

“Rabbime hamdolsun ki sabır, azim ve gayretimi
böyle bir başarı ile mükâfatlandırdı”
Tören, dereceye giren öğrencilere plaket takdimleri
ile devam etti. Okul birincisi Yunus Erdem, isminin yazılı
olduğu plakayı mezuniyet kütüğüne çakmasının ardından
yaptığı konuşmada, “Doğup büyüdüğümüz andan
itibaren çevremizdeki olayları okumaya ve akıl yürütmeye
başlıyoruz. Bugün, yetiştirilip bugünlere gelmemizde emeği
geçen ailelerimizin haklı gururunu görüyoruz. Rabbime
hamdolsun ki sabır, azim ve gayretimi böyle bir başarı ile
mükâfatlandırdı. Anneme ve babama bu gururu yaşatmanın
sevincini anlatamam.” şeklinde konuştu.

“Büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte
çalışmak ve elimizden gelenin en iyisini
yapmak zorundayız.”
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İkinci tören ise 14 Mayıs’ta Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda
gerçekleştirildi.
“İnşallah beklentileri boşa çıkarmayıp başarılı bireyler oluruz”
Törende ilk olarak okul birincisi Tuğba Dönmez, açılış konuşması yaptı.
Dönmez, “Okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrılmak beni hüzünlendiriyor
fakat yeni bir hayata başlayacak olmak ise beni ayrıca mutlu ediyor. İnşallah
bize dair beklentileri boşa çıkarmayız ve hepimiz hayatımız boyunca başarılı
bireyler oluruz.” dedi.

“İşinizi en iyi şekilde yapma gayretinde olun”
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Ali İhsan Demirel ise mezuniyet törenlerinin öğrenciler için
büyük bir anlam ifade ettiğini hatırlatarak, “Yaşantınızın
bir dönemini kapatıp diğer bir dönemine geçiyorsunuz.
Başlayacağınız bu yeni dönemde işinizi en iyi şekilde
yapmaya gayret gösterin. Gelecekte pek çok güzelliğe
katkıda bulunacağınıza inancım tamdır. Hepinizi en içten
dileklerimle kutluyorum. Yolunuz da bahtınız da açık
olsun.” şeklinde konuştu.

“Hepimizin ve dünyanın size ihtiyacı var”
Törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
ise “Üniversitemiz; akademik ve idari kadrosu, öğrencileri,
velileri ve mezunlarıyla büyük bir ailedir. Öncelikle bu
ailenin bir parçası olduğunuz için her birinizi tebrik ediyor;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bir mensubu
olarak hayatınız boyunca çevrenize en üst düzeyde katkı
sağlayacağınıza inanıyorum. Hepimizin ve dünyanın size
ihtiyacı var. Sizin çevrenize yapacağınız her olumlu katkı
muhakkak ki artarak size geri dönecektir. Her birinize
bundan sonraki hayat yolculuğunuzda başarılar, mutluluk
ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.
Her iki törende öğrencilere mezuniyet belgelerinin
verilmesinin ardından öğrenciler büyük bir coşkuyla
keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.
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KMÜ’DE FAKÜLTELER İLE BESYO’DA

MEZUNİYET COŞKUSU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun mezuniyet törenleri gerçekleştirildi
“Gelecek her birimize mutluluk getirsin”
Açılış konuşmalarının ilkini gerekleştiren Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Birincisi Zehra Emre, “Geçirmiş olduğumuz dört senede bazen zorlu sınavların,
yetiştirilmesi gereken her şeyin bitmiş olmasının hafifliğini yaşıyoruz. Bizler için
çizdikleri her çizgi, söyledikleri her kelime, öğrettikleri her konu için bütün bölüm
hocalarımıza minnettarız.” dedi.
“Ömrümün kalanını da ülkem ve milletim için harcamaya hazırım”
Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Münevver Binici ise, “Hayatımızın güzel
bir dönemini kapatarak bir meslek sahibi olmanın arifesinde yeni bir döneme
yelken açacağız. Dört yılımı gece gündüz demeden çalışarak fakültemi bitirmek
için harcadım. Ömrümün kalanını da ülkem ve milletim için harcamaya hazırım.”
şeklinde konuştu.
“Eskimiş bir zihin bize yakışmaz”
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birincisi Gülfidan Oylum ise “Bizler
kendi tarihimizi ve özbenliğimizi iyi bilen, ülke ve dünya olaylarına karşı duyarlı
yaklaşmayı becerebilen, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâplarının aydınlattığı
yolda ilerlediğimiz sürece bireysel ve toplumsal mutluluk ipini göğüsleyeceğiz.”
şeklinde konuştu.
“Ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaçlarının ve sorumluluklarının farkındayız”
Mühendislik Fakültesi birincisi Ayşegül Şahbaz, “Hayatın getireceklerini
öngöremediğimiz bir dönemde yaptığımız meslek seçimiyle başladık üniversite
serüvenimize. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin ve dünyamızın
ihtiyaçlarının ve sorumluluklarının farkındayız. Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı
anılarla kapatırken diğer bir sayfasını yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz.”
diyerek sözlerini noktaladı.
“Hüzün, içinde bize mutluluk getiren bir zarftır”
Edebiyat Fakültesi birincisi Esme Çimen, “Şunu unutmayalım ki diplomalar
sadece meslek kazanmak içindir. Eğitim hayatım boyunca öğrendiğim en önemli
şey; her başarı, sabır ve disiplinin arkasında bir ekip çalışması var. Üzerimizdeki
hiçbir emeği boşa çıkarmadan topluma insanlığa faydalı kişiler olabilmemizi
temenni ediyorum.” dedi.
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İ

ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Sümeyye
Yoldaş ise, “KMÜ’de öğrendiğim her kelime geleceğe
yatırımdır. Ben de ailemin emeğini boşa çıkarmamak
için hep daha fazla çalıştım. Başarımın ardındaki gizli

kahramanlarıma çok teşekkür ediyorum. Son olarak; mezun
arkadaşlarım, inanmaktan hayal etmekten ve hayallerinizin
peşinden gitmekten vazgeçmeyin.” şeklinde konuştu.

“Yolunuz ve bahtınız açık olsun”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise şu ifadelere
yer verdi: “Öğrencilerimizin sevinçleri bizim sevincimiz,
tasaları bizim tasamız, başarıları övüncümüz, kırgınlıkları
ise en büyük endişemizdir. Tüm öğrencilerimiz bizim
evladımızdır, en yüksek değeri hak etmektedirler. Çünkü
onların üretmesi ve başarması demek tüm toplumumuzun
kalkınması ve başarması demektir. Bu ülkenin onların
emeğine, fikirlerine, enerjisine ihtiyacı var. Her birinizin
bundan sonraki hayatınızda güzel yarınlara, kendi geleceğini

inşa edebilecek bilgi ve becerilere, verimli işlere ve önemli
meziyetlere sahip olacağınızdan hiç şüphemiz yoktur.
Dört yıllık emeğinizin sonunda üniversitemizden başarıyla
mezun olduğunuz için her birinizi tebrik ediyorum. Yolunuz
ve bahtınız açık olsun.”
Bütün mezun öğrencilere öğretim elemanları tarafından
mezuniyet belgelerinin verilmesiyle birlikte öğrenciler
mezuniyet andını okuyarak keplerini havaya fırlattılar ve
mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar.
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MEZUNİYET

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA
MEZUNİYET HEYECANI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokullarının mezuniyet töreni 15 Mayıs’ta gerçekleşti
“Bilginin önüne hiçbir şey geçemez”
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu birincisi Aslı Ceylan törenin açılış
konuşmasında “Ülkemizin ekonomisine en çok katkı sağlayan turizmin eğitimini
alarak bu sektörün önemini ve güzelliğini gelecek nesillere aktarmak ilk hedefim
olacaktır. Eğitim hayatım boyunca öğrenmek kavramından hiç sıkılmadım,
usanmadım; sürekli yeni bir bilgi öğrenmenin yollarını aradım. Bu da benim
hayattaki var olma amacımı, mücadelemi görmemi, hayallerime koşmamı
sağladı. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hayalleriniz sizin yürek gücünüzü
gösterir. Hayaller bizim kim olduğumuzun aynasıdır.” dedi.
“Her son bir başlangıçtır”
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Sena Ceylan ise teşekkür
konuşması yaparak, “Sonsuz fedakârlıkları için başta kendi ailem olmak üzere
bütün arkadaşlarımın ailelerine teşekkür ediyorum. Bize verilen desteklerin
ardından bizim yapmamız gereken, almış olduğumuz bu destekle önümüzdeki
fırsatları iyi değerlendirmek ve başarılı bireyler olabilmektir. Farklı şehirlerden,
farklı kültürlerden gelen bireyler olarak birçok arkadaşlıklar kurduk. Pek de
kolay geçmeyen bu sürecin ardından azim, hırs ve düzenli çalışma ile başarılı
olduk.” şeklinde konuştu.

“Artık yetişkin bireyler olarak hayata atılacağız”
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren Ayşe Kara ise “İki
yılın ardından bugün kutlamakta olduğumuz mezuniyet bizim için bir son değil
aksine hayata atılma, sorumluluk ve tecrübe sahibi olmanın başlangıcıdır.
Artık yetişkin bireyler olarak hayata atılacağız. Emeğini bizden esirgemeyen
herkese, kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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“Sizler ülkemizin dinamik, üretken, enerjik,
özgüvenli genç kuşağısınız”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise “Sizler
ülkemizin dinamik, üretken, enerjik, özgüvenli, kendisinden
çok şey beklenen genç kuşağısınız. Artık rüşdünüzü
ispatlamanızın, kendi ayaklarınız üzerinde duracak
yeterliliği göstermenizin zamanı geldi. Değişikliklere
açık olmaya, yeniliklere ayak durmaya, kendinizi sürekli
geliştirmeye, çalışıp çabalamaya, mesleğinize dair yeni
bilgileri ve uygulamaları takip etmeye, öğrenmeye devam
edin. Çalışıp çabaladıkça zorlukların kolaylaşacağını,
kısa süre içerisinde yolunuzu çizeceğinizi göreceksiniz.
Mezuniyetinizin hayatınızda hayırlı ve bereketli kapıların
aralanmasına vesile olmasını diliyor; her birinize mutlu,
huzurlu, bol kazançlı ve aydınlık bir gelecek temenni
ediyorum.” dedi.
Tüm mezunlara öğretim elemanları tarafından
diplomalarının verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak
mezuniyetlerini kutladılar.
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ŞİİR

İklim'im sen yeşerdin mi?
Acı suya aşerdin mi?
İçin dışın ağlar iken
Gülmeleri başardın mı?

Öğr. Gör. Aliye KIRAY
KMÜ Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Bir kuru yaprak olup
Savrulsam rüzgarlarda
İsterdim el olayım
Bilinmez diyarlarda.
Hiç bir dil bilmez olsam
Mahşerî sorgularda
İsterdim del'olayım
Sonsuza dek uykularda.
Olsaydım uçan tüyü
Solan teleği bir kuşun
Saç telinde bir büyü
Olsaydım güneşin.
Çağlar boyu ışısam
Yedi kat göğe sığmasam
Çekilip kuytu köşelere
Ağlasam için için.
Sorsalar derdin ne diye
Söylemesem hiç kimseye
Çalıp benliğimi sellere
Süzülsem yerin böğründen
Diplere, en derinlere.
Sonra yüzeye çıkıp
Varım yoğum hiç edip
Dönsem ücra şehirlerde
Buharlaşan göllere
Kuruyan büyük nehirlere..

Gözümden düşen bu ilk yaşım değil
Gece karlar inerken kızıl göklerden
Yıllar önce ıslanırdı kirpiklerim
Sarı otlar bittiğinde yerden
Yanardı kafamda tüm bildiklerim
Bu ilk yanışım değil.
Değil, hayır, ben defalarca sevdim
Uçan kuşları, yüzen balıkları
Sevdim yanık bakışları
Sıradan kalabalıkları
Bu ilk sevişim değil.
İlk düşüm, ilk hevesim değil bu
Günlük güneşlik yollarda
Heyecan dolu kalbimle
Ayaklarımı yerden kesen
Aklımı başımdan alarak esen
Bir sevdalı rüzgara
Aldanışım ilk değil.
Kalbime saplanan bu ilk kurşun değil
Hani nefes nefese koşarken
Çılgınca hislerin, verilmiş sözlerin ardından
Ayağın takılır düşersin ya
Ipıssız yolların ortasında
Sessiz ve kimsesiz
Yüzyıllarca kalışım ilk değil.
Eşiklerde ölüşlerim
Başa varıp dönüşlerim
Bir damlada taşmalarım
Düz yollarda şaşmalarım ilk değil.
İlk değilsin sevdiğim, ilk değil.

ŞİİR

Yüzüm sert rüzgar gibi seni özler
Yağmurun deli yağışı gibisin
Benim içindir o en soğuk güzler
Kanıma zehrin ağışı gibisin
Seni sevmek ki bir zemheri kışta
Karlara çırılçıplak yatmak gibi
Üşürüm sendeki her bir bakışta
Soğuk nehre kendini atmak gibi
Oldum olası severim soğuğu
Kimsesiz ve haşin kara geceyi
Islak toprağa uzan ve sus, uyu
Bir kolum olsun başının döşeği
Bir gece ki karardıkça kararsın
Yağmurlar insin, ıslak yer soğusun
Yıldızlar ki pus altında boğulsun
Karlar düşsün ve rüzgarlar ulusun
Sevdiceğim açma gözünü sakın
Sarıl bana ki tez ölebilesin
Artık toprak olmanın vakti yakın
Hiç var olmadık biz, böyle bilinsin
Dünya, işte yokuz, öyle bilesin..

Bilmezdim ki ben kartalların da bir
Serçe gibi yuvası olduğunu
Dağların en vahşi kurdu da bilir
Her ceylanın duası olduğunu
Sen karlı dağlarda gezen yalnız kurt
Dolunay senin, ya yıldız kimindir
Aşkı ve geceyi ve beni unut
Gökteki sönen yıldızımı indir
Ruhum ölüm suyuyla yoğrulmakta
Şimdi ellerin ve gözlerin yalan
Yüzün de karanlıkta kaybolmakta
Bildim; aşk, rüya, sen ve herşey yalan..

Başka sazlar sana türkü çalamaz
Ocağında alev olup yanamaz
Yüreğine sicim gibi yağamaz
Sevdam uçsuz bucaksız bir denizdir
Gözlerinden oluk oluk akamaz.

Yüz çevirip de gidişin
Bilsen nasıl içim ezer
Bir kez de soramam niçin
İhanetin böyle güzel?
Şu dünyaya uğradım geçiyorken
Sende iki dakka kalmaya geldim
Göklerde kanat açmış uçuyorken
Yoruldum, başına konmaya geldim
Beni üzme, yoldan geldim yorgunum
Üşüyorum, birazcık da hastayım
Fazla kızma, herkeslere dargınım
Nice zamandır bir derin yastayım
Bak be sevdiğim, şu halimden anla
Hiç aşın suyun yok mu benim için
Bağrına basıp da sarsan kolunla
Mesut olurum, çok mu senin için
Sevdim seni mertsin, dürüst, yiğitsin
Ben gönül bağına dalmaya geldim
Garip yolcu fazla azığı nitsin
Şöyle döşeğinde ölmeye geldim.

Yüreğimin ateşi
Her şeyimi yakarak
Denizlere döküldü.
İliklerime dek işleyen
İçimin acısı
Havaya karışarak
Göğe yükseldi.
O oldu, bu oldu
Asırlar boyu süren
Çileli zaman doldu.
Kırk gün ikindi vaktinde
Sağanak yağmurlar yağdı
Benliğimde yıkanmayan hiçbir yer
Günahlardan arınmayan hiçbir köşem kalmadı..

Ne mavi gök, ne bulutlar, ne güneş
İçime sevinç koyamadı Tanrım
Gönlüm geceye, dipsiz kuyuya eş
Dünyandan huzur alamadı Tanrım..

MAKALE

ETME!
Burcu ŞEKERCİ
KMÜ Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi

“Dil ki; vatanıdır insanın, bayrağıdır.
Düşmemeli o bayrak yere, rengi
değişmemeli. Sözü değişenin özü
değişir azizim.”

Selam olsun kelama ve onu yazan kaleme ve dahi onu
dinleyene, dinleyip hayatına geçirene…
Ey kalem nedir seni bu derde düşüren, derdi olmayan
deftere sarılır mı hiç? Dert dedikleri senin mürekkebindir;
nedir seni bu denli dertli kılıp, mürekkebini içine koyan?
Sen ki asrın ve arşın kılıcı… Ellerim ki sana sevdalı birer
zırh. Seni yazan gönül niçin kırıldı bu denli? Yaz kalem yaz,
durma yaz çünkü dem bu demdir!
Senin yoldaşındı kelam, etmiştik ona da yürekten
bir selam. Lakin kırgınmış, hüzünlüymüş, sorsana ona
niçinmiş? Defterim… Yüreğimi sayfalarının arasına
gizlediğim. Kelam onu konuşanlara kırgın; dilinde misafir
ettiği kelimelere, susup da özünden bahsetmediği
hecelere…
“İnsanın, yani bütün geçmişini her an beraberinde
taşıyan varlığın yerini, hafızası ve hatıraları olmayan,
ruhunu kaybetmiş, içi komutlarla doldurulmuş biyolojik bir
makinenin aldığını düşünün.” diyordu Aytmatov kitabında.
Okuduğum bu satırlar, ürkütmüştü beni. Bana sunulan bu
manzara hüzünlendirmişti çehremi. Lakin kaçacak hiçbir
yerim yoktu bu manzaradan. Bir deve kuşu gibi başımı
toprağa gömemezdim ya da körebe oynayamazdım.
Kaldı ki artık kör de bendim ebe de. Aytmatov, bu tanımın
karşılığına “mankurt” demişti. Düşündükçe aslında bu
tanımın çok da uzaklarda olmadığını gördüm. Gün geçtikçe
o cümlenin tanımı bendim, sendin, bizlerdik.
Dil ki; vatanıdır insanın, bayrağıdır. Düşmemeli o bayrak
yere, rengi değişmemeli. Sözü değişenin özü değişir
azizim. Özünü değiştirene değil de kime kırılsın bu kelam?
Bugün şehit oluyorsa aslanlarımız, taş basıyorsa bağrımız,
ağlıyorsa analarımız bu vatan için evlat, bu vatan için.
Söylesene bu güzel vatanda kendi dilini unutur oldun niçin?
Dil kültürdür; geleneği aktarır asırlardan asırlara. Bir
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insan dilini unutursa aktarılan kültürü nasıl anlayıp çağlara
taşıyabilir? Taşınmaz ise kültür, devleti devlet yapan ne
kalır geriye? Düşünsene azizim ecdadım yazacak ve ben
anlamayacağım, anlamayınca yavaş yavaş okumayı
bırakacağım, sonra ne mi olacak? İşte burayı yazarken
gönlüm alev alır, kalem yazmaktan utanır. Sonrasını ben
yazamam, kendine gel kardeşim özüne dön, dön ki; tarih
de yazmasın! Çünkü bu bize yakışmaz. Biz ki asırlarca
hükmetmiş bir çınarın dallarıyız! Nasıl olur da yapraklarımız

“Dilimiz kimliğimizdir. O değişirse
kimliğimiz değişir. Dil giderken, yanına
ona ait ne varsa alır. Duyur kardeşim
gücün yettiğince; ebede kadar kalsın
bizlerle bu güzel Türkçe.”
savrulurken sessiz kalırız?
Dilimiz kimliğimizdir. O değişirse kimliğimiz değişir.
Özgürlüğümüz elden gider, özendiklerimiz bizleri heba eder.
Dili giden bir vatanın geriye ona ait nesi kalır? Dil giderken,
yanına ona ait ne varsa alır. Sözümüz gittikçe, özümüz
de kalkıp gidiyor ya hani sessizce; yazamaz oldum gayrı
gönlümce. Duyur kardeşim gücün yettiğince; ebede kadar
kalsın bizlerle bu güzel Türkçe.
İnsanın merhameti ne denli güzeldir bilir misiniz; dili
kadar. Dili döndüğünce, yüreğinden geldiğince güzeldir.
Benim dilim merhamet kokar, edep kokar. Sevdiğinden uzak
düşünce kendini binbir türlü ifade eder. “Hasret kaldım.” der,
“Ayrılıktan zor belleme ölümü.” der, “Özledim.” der. Bizim
bir duygumuz bin kelam eder bazen. Bazense bir kelamımız
bin duygu. Bizde yar deyince lambada titreyen alev üşür. Bu
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“Duyur kardeşim gücün
yettiğince; ebede kadar
kalsın bizlerle bu güzel
Türkçe.”
kadar güzel sever bu dili kullanan adam işte. “Aşk kâğıda
yazılmıyor Mihriban” der, dilimizi gönlünde misafir edenler.
Sevdiğini deftere yar etmeden, kelamını sevdiğinde var
eder. İşte böyle sever benim dilim. Zariftir benim dilim;
dert deyip geçmez, tasa der, hüzün der, üzülmek der, elem
der, gam der, keder der. Bu dili konuştukça yürek şükreder.
Merhametim de bu dildedir benim, hasretim de bu dildendir.
Türkçemdendir tüm güzellikler, kusurlar bendendir,
bendedir. Sahiplenince bu dili; bir duyguyu binlerce farklı
şekillerde yazarsın. Yazdığını yaşarsın. Azizim unutma! Sen
ki dilini kaybetmezsen eğer, ebede kadar yaşarsın.
Niçin başkalarının dilini konuşur insan? Aradığını
mı bulamamıştır, neyi isteyip de kendi kelimeleriyle
anlatamamıştır? “Stop” deyince çok mu havalı olduk,
“Dur” deseydik çok mu geride kalırdık? Oysa dilimiz içi
mücevherlerle dolu bir sandık. Biz özenince her şeyin daha
güzel olacağını mı sandık?
Şimdi kızgın mı olsun bu kelam yoksa kırgın mı? Niyedir
insanın dilini kaybetmeye başlaması? Acep Zarifoğlu
okumamış mıdır hiç? Bilmez mi biz niçin yedi “güzel” adam
deriz? Onları güzel eden, onları özel eden nedir sorgulamış
mıdır hiç? Sözü güzel olanın özü güzeldir çünkü. Sözü
Türkçe olanın, özü güzeldir. Türkçem özdür, o ki ne de güzel
bir sözdür.
Yunus Emre’yi bilmez midir, Nâbi’mizden habersiz
midir başkalarını konuşanlar, bizden yana susanlar? Onlar
ki bir kelimemize bir ömür sığdırmışlar, onlar ki bu dili
yere göğe sığdıramamışlar. Niyedir aramızdaki bu koca
fark, niçin artar gittikçe bu mesafe? Çünkü artık aynı dili
konuşmuyoruz. Onların yazdığı satırları artık anlamıyoruz.
Çünkü Fatih’in bize bıraktığı İstanbul’u sahiplendiğimiz
kadar, onun bize bıraktığı divanı sahiplenmiyoruz. Ne garip
gittikçe yabancılaşıyor, gittikçe başkalaşıyoruz.

Bak azizim; dil nedir bilir misin; senin özgürlüğündür.
Ben sömürülmedim lafzını gururla taşıyacağın, sinende
doyasıya hissedeceğin, lisan-ı halinle “ben özgürüm” diye
haykıracağın mühründür. Konuştuğun her an mührünü
basarsın sen! Al yıldızlı bir mühür basmak varken, nicedir
bu arayış, neden? Sakın ey yüreğim sakın; başka bir
milletin mührünü basmaktan.
Dilim benim sınırımdır; nasıl ki bu vatanın sınırında
nöbet bekliyorsa askerim elinde bir silah ile bilesin ey
yüreğim dilin de senin silahındır. Unutmayasın; ne derdi
senin dilin; söz kılıçtan keskindir. Kılıçtan daha keskin bir
silahın var senin bunu idrak et, hisset! Kaybetmeyesin
silahını, dilin ki bayrağın; bayrağını yere düşürmeyesin.
Kardeşim sana sesleniyorum, n’olur ses ver, seslen
sen de yüreğine. Bak, dinle yeniden bize sesleniyor
Karamanoğlu Mehmet Bey; sinesine Türkçeyi dert edinmiş,
sevda bilmiş o koca yürekli adam bize sesleniyor: “Bundan
sonra hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste
ve meydanda Türkçeden başka dil kullanmaya…” Asırlar
öncesinden yazılmış fermandır azizim bu sözler. Dinleyenler
hatasını anlayıp utancından başını yere eğer. Lakin sonra
bir kaldırdı mı başını, Türkçemin heybetini de alır heybesine
merhametini de. Türkçeyi seven, benimseyen yolundaki
karıncaya dahi selam eder, hürmet eder, azığına yol eder.
“Türkçe” deyip geçmez, gönlünde ona yer eder. Hal böyle
olunca bir kahveye kırk yıl hatır da eder satır da. Türkçe
dokunduğu her yeri bayram eder, seyran eder, kıymetli
eder. Bir dil ondan mahrum bırakılırsa insan halini nasıl arz
eder?
Her kaleme nasip olmazmış Karamanoğlu Mehmet
Bey’i yazmak, her sayfaya nasip olmazmış ona bakan
gözlerin bir güzel fermanı okuması. Ve her millete nasip
olmazmış böyle güzel bir dil. Azizim kıymetini bil!
Mürekkep bu kadarını yazar, her şey yazılmaz, bazı
şeyler yaşanmalı, bu dil ebede kadar yaşamalı. İşte bu
yüzden haddimi aşmadan, hüzünlü çehremi alıp, kalemimi
ve kâğıdımı baş başa bırakıp, kelama son verirken sözü sol
yanıma veriyorum. Yüreğim konuşuyor ve ben dinliyorum.
“Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru.
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme!”
Vesselam…

*Bu yazı, 741. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimiz” konulu
kompozisyon yarışmasında birincilik ödülü almıştır.
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DİLE GEL
TÜRKÇEM
Hakan AKTAŞ
Uşak Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi
Ana dilim... Anamın pak ve ak sütü gibi helal, münezzeh
ve necip dilim. Sevdamın adı, gönlümün maksadı, davamın
kastı, hilalin inadı, asil dilim. Türkümün sızısı, manimin tınısı,
masalımın anlatısı, destanımın yazgısı, ninnimin duası dilim.
Derdimin devası, bahçemin fulyası, devletimin bekası dilim.
Vazgeçemem ne senden ne de davandan kesseler de bedenimi
dilim, dilim. Öz dilim… Özüm, sözüm, can özüm dilim. Ben
ki özümü yaşatmaya ant içtim. Seni, özümden kutlu bir pare,
gönlümün ta derininde bir yâre, dara düşünce kurtuluşa çare
bildim.
Taşlara nakşettim seni ilk önce, işledim sırım sırım. 1286
yıl öncesiydi hani hatırla! Özümü, sözümü yazdım. Irkımı,
boyumu, ilimi, töremi yazdım. Ordumu, askerimi, süngümü,
mızrağımı, tayımı, kısrağımı yazdım. Dağımı, denizimi,
kuzeyimi, güneyimi yazdım satır satır. Yüce milletimin tarihini
başlattım. İspatladım varlığımı, benliğimi tüm devrana. Öğütler
verdim tutulsun diye. Işık tuttum halkıma, yol gösterdim.
Türklüğümü haykırdım Ötüken diyarından, bir bozkurt gibi.
Bengü taşlara yazdım seni. Hatırla! Tüm dünya bir yana, öz
yurdum, öz milletim bir yanaydı. Orhun Nehri’nde yıkadım seni.
O en duru, en temiz halinle konuştum seni. Hakanların dilinde
buyruk, dedelerimin ağzında destan, ozanımın kopuzunda
türküydün sen. Alfabemi getirdim dünyaya, bir ananın ilk
evladını kucağına aldığı gibi. Orta Asya’nın bozkırında yeşeren
bir fidansın sen. Yeşeren, yeşerdikçe gürleşen, gürleştikçe
çoğalan, bittiği her toprağa kut aşılayan, mutluluk götüren,
Türklük nakşeden ve asla kurumayacak olan bir fidansın. Bilge
Kağan gibi asil, kutlu, milli ve Bilge Kağan gibi Türk’sün!
Yaz dilim… Yaz ki dile gelsin aşk Tapduk Emre Dergahı’nda.
Yansın sevdanın odu, yaksın yüreklerimizi. Beşeri değil ilahi
olsun da mana bulsun aşkımız. Coşkun ırmaklar misali çağlasın
yaralı dillerimizde. Şiirlerimizde zikredelim Çalap’ı. Birlikte
arayalım hakikati, sorgulayalım varlığımızı. Açalım kapılarımızı
ardına kadar, serelim sofralarımızı. Yaradan’dan ötürü sevelim
ki yaratılanı, içten olsun itikadımız. Yaz dilim… Yaz ki gönüllere
girelim, gönüller yapalım. Sen, gönül dilisin; kırmayasın
kimseyi. İncitmeyesin yürekleri, yıkmayasın gönülleri sakın!
Hakikati yaz her vakit, dosdoğru olalım Elif gibi. Yaz dilim…
Aşkını Mevla’ya, sevgisini sana sunan, Anadolu yurdundan
gelip geçen, hakikati ve doğruluğu anlatan, hoşgörü abidesi,
garip dervişi yaz. Türkçenin en saf, en berrak, en duru hallerini
yaz. Türkçemin hoşgörü dili olduğunu, sevgi dili, gönül dili
olduğunu yaz. Yaz dilim… Âşıklar nasıl ölmezse, Türkçenin
de öyle ebediyen var olacağını, Âşık Yunus gibi ölümsüz
olduğunu yaz.
Bil dilim… Sözlerin en güzeli sendedir. Sözcüklerin,
cümlelerin en anlamlısı sendedir. Söyleyişlerim, ata mirası
atasözlerim, şiirlerim, türkülerim, ağıtlarım, ninnilerim seninle
kendini gösterir. Sen, diller içinde müstesna bir dilsin. Bir

“Türkümün sızısı,
manimin tınısı,
masalımın anlatısı,
destanımın yazgısı,
ninnimin duası dilim.”

köşede unutulmuş, köhne bir şamdan gibi saklanamazsın.
Şunu iyi bil ki seni hak ettiğin yere getirmemek, her mecrada
seni savunmamak, seni tehlikelerden korumamak gafletin
ve ihanetin ta kendisidir. Bil dilim… Sen ki gelecekte bir
imparatorluk dili olacaksın. Sen her zaman en yüksekte
olmalısın. Kültürümün ayinesi, dillerin nadidesi sensin. Türk
ile Türkçe birdir, her daim yekvücut olacaklardır. Bir elmanın
yarısı gibi, etle tırnak gibi…
Sor dilim… Bana Türkçemin en güzide kültür hazinesini
sor. İlk bilimsel eserimi, ilk sözlüğümü sor. Lehçelerimi
-ki onlar zenginliğinin en şahane göstergeleri- sor bana,
edebiyatımı sor, beyitlerimi dörtlüklerimi… Çık ortaya, göster
zenginliğini; fark edilsin yüceliğin. Türk ile Türkçenin sarsılmaz
bağını, aziz milletim ve mübarek dilimin yıkılmaz kalelerini tüm
âleme ispat için Kaşgarlı gibi zirveye çık.
Kor dilim… Yanar, yanar durur adeta bir kor dilim. Yandıkça
boğazıma kocaman bir düğüm kor dilim. Nasıl yanmaz insan
dili yanar da? Nasıl üzülmez dili tutulur da? Nasıl kahrolmaz
dili boğazına akar da? Sen ağa takılmış yavru balık gibi çaresiz
çırpınırken, can evinden vurulmuş bir ceylan gibi acı çekerken
ben nasıl mutlu olabilirim? Nasıl rahat durabilirim seni
boğuyorken karanlık, etrafını çevrelemişken hıyanet?
Söyle dilim… Söyle bana tepkisiz mi kalmalıydım bu
ihanete, boyun mu eğmeliydim? İçime mi atsaydım isyanımı?
Ana dilim; anamın, atamın mübarek dili, Yusuf misali kuyuya
düşmüş yardım beklerken sırtımı dönmek de ne demek
olurdu? “Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.”
dememiş miydi Bizim Yunus? Bilmemek olur muydu hiç, bu
selamı almamak? Yunus’un dili yok olursa Yunus’un gönlü
de aşkı da hoşgörüsü de yok olmaz mıydı? Bilge Kağan’ımın
kutlu mirasına, emanetine sahip çıkmak her Türk gibi benim
de boynumun borcu değil miydi? Yedi Cihan Peygamberim
de emanete hıyanet edene kötü bakmaz mıydı? Türkçe
kaybolursa eğer bütün değerlerimiz, her şeyimiz kaybolmaz
mıydı? Heyhat! Susma dilim, söyle!
Vur dilim… Yumruğunu masaya vur! Gayrı sözü durgun
söylemenin vakti değildir. Sakin bir dille derdini anlatmaya
çalışmak beyhude olmuştur bugün. İsyanın, gerçekleri
haykırmanın, su gibi gün yüzüne çıkarmanın vaktidir bugün.
Özünü eleştirmenin, sorgulamanın, iki elin bir baş için
olduğunu hatırlamanın vaktidir.
Duy dilim… Sesimi duy! Çınlamaz mı kulaklarında? Hani
daha dün gibi, hatırla! Karaman diyarından gelen bu ses;
meydan okumanın, kararlılığın, yiğitliğin sesidir. Mehmet Bey’in
sesidir, Türkçenin çığlığıdır Karadağ’ın eteklerinde yankılanan.
Duy dilim… Fermanımın sesini dinle! Yıl 1277 Mayıs’ın 12’si.
Gördüm görülecek ne varsa, yaşadım yaşanılacak ne varsa.
Ağladım, sızladım, yüreğimde fokurdayan sitemlerim Karaman
Ovası’nı sardı. Yazdım yazılacak ne varsa!

*Bu yazı, 741. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimiz” konulu
kompozisyon yarışmasında ikincilik ödülü almıştır.
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TARİHE TARAF OLMAK

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin UCA

“Tarih bir bilimdir, tarihî şahsiyetler
de bu bilimin laboratuarında yer alan
malzemelerdir.”

KMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe Fermanını yayımladı mı?
Şehzadelerin öldürülmesi ya da kardeş katli caiz mi, değil mi?
Yıldırım Beyazıt mı, Timur mu?
Şah İsmail mi, Yavuz Sultan Selim mi?
Sultan Abdülaziz’in ölümü intihar mı, suikast mı?
Sultan Abdülhamit Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı?
31 Mart Vakasını kim çıkardı, suçlu kim?
İttihatçılar vatanperver mi?
Sarıkamış yenilgisinin sebebi Enver Paşa mı?
Sultan Vahdettin vatan haini mi, değil mi?
Halifeliğin kaldırılmasında İngilizlerin rolü var mı, yok mu?
Atatürk ile İsmet Paşa ve Atatürk ile Kâzım Karabekir Paşa
arasındaki fikir ayrılıklarında kim haklı, kim haksız?
Bu tür soruların sayısını artırmak belki de yüzlere binlere
çıkarmak mümkün. Toplum tarihe böyle bakıyor. Maalesef bu tür
spekülasyonlar gereğinden fazla ilgi görüyor. Bu ilgiden memnun
kalan bazı tarihçiler de olaylara ve kişilere taraf olmaktan kendilerini
alamıyorlar. Bunun sonucunda da toplumu gaza getiren ya da
nabza göre şerbet veren veya şovmenlik diye nitelendirilebilecek
bir tarihçi tipi ortaya çıkıyor. Bu tür tarihçiler ya tarihî şahsiyetlerin
bir kısmına saldırarak, hakaret ederek ya da bir kısmını aşırı
abartarak veya yücelterek kendilerine ikbal sağlamaya çalışıyor.
Bunların hiç biri doğru olmadığı gibi bu tür davranışlar tarihi bilim
olmaktan da uzaklaştırıyor.
Hâlbuki tarih bir bilimdir, tarihî şahsiyetler de bu bilimin
laboratuarında yer alan malzemelerdir. Nasıl bir kimyacı
laboratuarında taraf tutamazsa, tutmaya kalkınca garip olursa
bir tarihçi de aynı şekilde davranmalı, objektif olmalıdır. Çünkü
tarihî şahsiyetler arasında ayrım yapıp taraf tutmamalıdır. Olaylar
olduğu gibi ortaya konmalı, yorum okuyucuya ya da dinleyiciye
bırakılmalıdır. Mete Han’dan Atatürk’e kadar Türk milletine hizmet
etmiş, tarihî olayların akışında yer almış bütün tarihî şahsiyetler
Türk tarihinin ve kültürünün bir parçasıdır.
Tarih, milletlerin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen milletler
hafızasını kaybetmiş kişiler gibidir. Tarihçiler objektif olmazsa ya
da tarihe taraf olurlarsa o zaman hafızamız bizi yanıltabilir.
Bu alandaki bir başka sorun da tarihçilerin yargıç rolüne
bürünmeleridir. Tarihçi, yargıç değildir. Kimseyi yargılama ve
hüküm verme yetkisi yoktur. Buna rağmen televizyonlarda reyting
uğruna tarihi şahsiyetler gıyaplarında yargılanıyor, hükümler
veriliyor, bazen de yargısız infazlar yapılıyor. Bunu maalesef
bazı tarihçiler yapıyor. Aslında tarihçinin dayanağı olmalı, tarihçi
belgeyle konuşmalı, taraf olmamalıdır. Tarihçi avukat da değildir,
kimseyi savunmak da onun görevi olmamalıdır.
Ortada böyle bir tehlike varken tarih okuyucuları ve dinleyicileri
de bu hususta dikkatli olmalı, okuduklarını ve dinlediklerini akıl
süzgecinden geçirmelidir. Okuyucular ve dinleyiciler özellikle
spekülatif bir konuyu bir yazardan okumamalı veya bir kişiden
dinlemekle yetinmemeli; birçok eseri okumalı, birçok kişiyi
dinlemeli ve bir senteze kendi ulaşmalıdır.
Tarih okuyucuları ve dinleyicileri akademik yazı ve konuşmalara
biraz daha önem vermeli. Özellikle akademik kitap ve makaleler
okunmak suretiyle tarihî konular hakkında fikir edinilmelidir.
Çünkü akademik metot ve anlayıştan uzak tarih yaklaşımları

popülariteden öteye geçemiyor ve milletin beklentilerine cevap
veremiyor. Kafaları karıştırmaktan başka bir işe de yaramıyor.
Hâlbuki tarihin yazılması, öğrenilmesi, öğretilmesi birleştirici
bir gaye ile yapılmalıdır. Tarih ilmi bütünleştirici, birleştirici
amaçlarla edinilmelidir. Tarihin maksadı milletin fertlerinde millî
bilinci artırmak, ülke ve milletin birlik ve beraberliğine katkıda
bulunmaktır. Bir başka amaç da geçmişten ders almak gelecekte
aynı hatalara düşmemek olmalıdır. Millî şairimiz Mehmet Akif
Ersoy bu durumu şöyle ifade ediyor:
Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
‘Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?
Demek ki başta tarihçiler olmak üzere tarih ilmiyle uğraşanlar,
tarih ilmini tahsil eden öğrenciler ve tarihe ilgi duyanlar, tarih
okumak, öğrenmek isteyenler kısacası herkes tarihten ibret
almalıdır. Geçmişte yaşanan olaylardan ibret alınmıyorsa,
geçmişte yaşanan olaylar bazı kimseler tarafından yeni bölünme
ve parçalanmalara, yeni sorunlara davetiye çıkaracak şekilde
provoke ediliyorsa tarih ilmi amacından saptırılmış demektir.
Tarihçiler Türk milletinin millî ve manevi değerlerinin
korunmasına, geliştirilmesine ve nesilden nesile aktarılmasına
katkıda bulunmalıdır. Bu da tarihi doğru anlamak ve doğru
yorumlamakla mümkündür.
Bir başka husus da şudur ki tarihe kesinlikle ideoloji
karıştırılmamalıdır. Bu gün maalesef dünyada ve Türkiye’de
tarihî olayları saptırmak, milletlerin hafızasını yanıltmak, belirli
ideolojileri ön plana çıkarmak ya da sözde birtakım iddiaların
gerçekliğini ispatlamak için bilinçli olarak bir kısım insanların
tarih ilmiyle iştigal etmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda mevcut
belgeler tahrif edilebilmekte hatta sahte belgeler üretilebilmektedir.
Bu da tıpkı kimya ya da fizik ilmine dayanarak nükleer silah veya
biyoloji ilminden yararlanarak biyolojik silah yapmaya benziyor.
Oysaki ilim insanlığın yararına kullanılmalı, hedef bu olmalıdır.
Bir de herhangi bir yerde tarih eğitimi almadan tarihle
uğraşan kimseler var ki onlardan bazıları en basitinden metot
sorunu yaşıyorlar. Yanlış yorumlar ya da tespitler yapabiliyorlar.
Bu anlamda nasıl ki doktorluk için tıp, avukatlık ya da yargıçlık
için hukuk fakültesi okumak gerekiyorsa bir tarih kitabı ya da bir
makale yazmak veya tarihî bir konuda bir konferans vermek için
bu işin eğitimini almak gerekmez mi?
Olumsuzluk olarak nitelendirilebilecek bu gelişmelerin
yanında olumlu ve sevindirici olan, son yıllarda toplumun tarihe
ilgisinin artarak devam ediyor olmasıdır. Toplum tarihini merak
ediyor yani millet hafızasını yokluyor. Bu güzel bir gelişme. Buna
paralel olarak da üniversitelerin tarih bölümleri tercih edilmeme
problemi yaşamıyor. Bunun yanı sıra başka alanlarda okuyan
üniversite öğrencileri de tarihe ilgi duyuyor. Çünkü herkes şunu iyi
biliyor ki geçmişi iyi bilmeden geleceğimizi iyi şekillendiremeyiz.
Tarafsız, ideolojilerden uzak, birlik ve beraberliğe katkı
sağlayan, geçmişten ders alarak geleceğimizi daha iyi belirlemeyi
amaç edinen bir tarih anlayışının daha çok egemen olması
temennisiyle…
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ÜNİVERSİTE HAYATI
Ahmet Selim KARTAL
KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme 3.Sınıf Öğrencisi

“Üniversitede yaşanılan
tüm anılar, arkadaşlıklar
hazinemdir.”

A

ilem aslen Mersin Mut’lu olmakla birlikte babamın
mesleği nedeniyle Ankara’da doğup büyüdüm.
Kısa bir süre Çankırı’da yaşadıktan sonra ilkokulu
Aksaray’da, ortaokulu Ermenek’te, liseyi Karaman’da
okudum. Ailemle birlikte yedi yıldır Karaman›da yaşıyorum.
Liseye hazırlanan bir erkek kardeşim var.
Üniversiteyi kazandığım gün ayrı bir heyecan ve telaş
hakim oldu üzerime. Ya Radyo ve Televizyon Programcılığı
bölümü ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde
bir bölüm okumayı düşünüyordum. İlk tercihlerim Ankara
ve Aydın’daki Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümleri
oldu. Ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İşletme bölümünü tercih ettim. Bölümümü okurken ikinci
sınıfta Farabi değişim programıyla İstanbul Üniversitesine
giderek bir dönem eğitimime orada devam ettim. Şahsen
eğitim-öğretim anlamında Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında pek bir fark
göremedim.
Üniversite çağına gelmiş pekçok gencin aksine, ben
ailemden ayrı okumayı fazla bir avantaj olarak görmüyorum.
Çünkü şu anda da dilediğim herşeyi yapabilecek özgürlüğe
sahibim. Ayrıca, belki babamın öğretmen ve idareci
olmasından kaynaklanıyor olabilir, kendimi ifade etmek
ve yaşam amacımı gerçekleştirmek konusunda önümde
herhangi bir engel görmüyorum. Olsa olsa bu konuda tek
engel kendim olurdum.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde üçüncü
yılımı geride bıraktım. Üniversite hayatı benim için yeni bir
ortam, yeni bir arkadaş çevresi, yeni bir eğitim-öğretim
süreci ve geleceğe dair yeni düşünceler anlamına geliyor.
Artık reşittim; çevre, arkadaş ortamları, okul hayatı,
nerelere gittiğim, kimlerle görüştüğüm, nerelerde zaman
geçirdiğime kendi irademle karar veriyordum. Üniversite;
bizi olgunluğa eriştiren, topluma bağımsız bir birey olarak
katıldığımız ve hayatımızın geri kalanını temellendirdiğimiz
bir ortam sunar bize.

124

TEMMUZ 2018

Üniversitede okuyor olmak, elbette ilerideki yaşamımı
yakından ilgilendiren, mesleki temellerimi attığım, hayal
ettiğim yaşam standardına ulaşmamda bir basamak teşkil
ediyor ama benim için üniversite hayatı sadece bunlardan
ibaret değil. Üniversite aynı zamanda, birlikte meslek
hayatına atılacağımız, aynı havayı soluyacağımız, belki de
mezun olduktan sonra aynı ortamda çalışacağımız kişilerle
dost ve arkadaş olmak, birlikte geçireceğimiz zamanı
nitelikli geçirmek, kardeşçe ilişkiler ve kaliteli iletişim,
karşılıklı anlayış, insanları özellikleri ile kabul edebilme ve
dayanışma kültürünü ifade ediyor.
İnsanın ailesinden sonra gelen kişilerin başında yakın
arkadaşları olduğunu düşünüyorum. Bu; okul okurken de
olabilir, çalışma hayatında iken de olabilir, arkadaşlarınız
aileden sonra size ikinci bir aileyi sunan kişilerdir. Üniversite
hayatında da arkadaşlarınız, birlikte sorunların üstesinden
gelebilmenizi, zorlukları aşmanızı ve enerjileriyle bir takım
başarılar elde etmenizi sağlarlar. Üniversite hayatımda,
ailem ile aynı şehirde yaşıyorum ve destekleri ile her daim
yanımdalar ama üniversitedeki arkadaşlık özel bir yere
sahiptir ve sizin il dışında ya da memleketinizde okumanıza
bağlı değildir. Üniversitede arkadaşlık, zamansız ve
mekansız, birbirine destek olmak demektir. Üniversitede
arkadaşlık, koşulsuz kabul etmek demektir. Üniversitede
arkadaşlık güven demek, samimiyet demektir.
Son olarak şunu belirtmeliyim ki üniversite benim için
her daim bir şeyler öğrendiğim, olgunluğa eriştiğim, kendi
hayatımda kararlarımı alabildiğim, çevremde sevgi ve saygı
içerisinde dostluk bağlarımın kuvvetlendiği, güzel anıları
biriktirdiğim, ileriki süreçte özleyeceğim ve geri dönmeyi
isteyeceğim yıllarımdır. Üniversitede yaşanılan tüm anılar,
arkadaşlıklar hazinemdir. Bu süreçte yanımda olan ailem ve
arkadaşlarım bu güzel hazinemin en kıymetli parçalarıdır.
Yine üniversite benim için hayatımın en güzel günlerini
geçirdiğim yıllar oldu. Umarım kalan yıllar da en az üniversite
yıllarım kadar güzel olur, burada edindiğim dostlukları
yarınlara taşıyabilir, mutlu bir hayat var edebilirim.
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Muhammet Tayyip TAJİ
KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
1. Sınıf Öğrencisi

“

KMÜ benim için, gerek yerleşke olarak gerekse gelişmiş
öğretim kadrosu ile her öğrencisini kucaklayan büyük bir aile.

Temmuz 1997’de Suriye’nin Şam şehrinde doğdum. 16
yaşıma kadar Şam şehir merkezinde yaşadım. Sonrasında
ortaya çıkan malum olaylar neticesinde Türkiye’ye gelerek
hayatımın bu zamana kadarki kısmını Türkiye’nin Konya
şehrinde devam ettirdim.
Konya’da Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde
yarım kalan lise eğitimimi tamamladım. Şimdi ise
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim.
Aslında KMÜ ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü okuduğum
2015 yılında tanıştım. Okuduğum iki bölümde de ufkumu
açan dersler aldım. Üniversite hayatının bana kattığı
hayat tecrübesi ve birikim ile geleceğe daha güvenle
bakabiliyorum. KMÜ benim için, gerek yerleşke olarak
gerekse gelişmiş öğretim kadrosu ile her öğrencisini
kucaklayan büyük bir aile. Gelişmiş imkanlarını her daim
daha da geliştirmeye çalışarak öğrencilerine, akademik
kadrosuna ve personeline çok çeşitli imkanlar sunmak için
tüm imkanlarını seferber eden mükemmel bir üniversite.
Karaman gerek insanları ile gerekse aşırı büyük olmayan
şehir yapısı ile bizlere sıcacık bir yuva imkanı sunuyor. Tam

“

ÖĞRENCİ ŞEHRİ KARAMAN

bir öğrenci şehri olan Karaman, öğrencilerin beklentilerini
karşılayacak birçok imkana sahip güzel bir şehir. Benim
memleketim olan Şam, anlatılmaz güzellikte tarihi dokusu
ile eşsiz bir şehirdi. Karaman’ın kadim tarihi, memleketim
gibi çok eskilere dayanıyor. Bu durum beni Karaman’a daha
fazla bağlıyor.
Gerek araya sonradan konulmuş sınır komşuluğundan
gerekse din ve kültür ortaklığından Türkiye’ye gelmekte
fazla yabancılık çekmedim. Türk halkının misafirperverliği,
sıcakkanlılığı ve yardımseverliği beni çok mutlu edip
Türkiye’ye alışmama ve Türkçeyi öğrenmeme çok yardımcı
olmuştu. Şimdi ise lise döneminde tanıştığım arkadaşlarımla
aynı evi paylaşıyoruz, aynı üniversitede okuyoruz.
Suriye ile Türkiye arasında çok fazla bir fark bulamayız.
Dilimiz farklı olsa da davamız hep birdi; İslam ve ezandı.
Her iki ülkenin insanları da çok samimi ve sıcaklardır.
Temennilerim ve dualarım hep Allah’ın Türkiye’ye ve halkına
selamet vermesi ve Suriye’deki talihsiz olayların bitmesi.
Yine en büyük temennim, burada tanıştığım misafirperver
arkadaşlarımı ve hocalarımı kendi memleketimde
ağırlamak.. İnşallah bu temennilerim bir gün gerçekleşecek.
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MAKALE

GELENEKLERİ
YAŞATAN
KARAMAN

Hussain ALHASAN
KMÜ Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1. Sınıf Öğrencisi

“

Türkçenin güzel
kullanıldığı bir
şehirde yaşamak zor
gelmedi, çok rahat
şekilde alıştım.

“
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Üniversite öğrencisi olarak iki yıldır
Karaman’da yaşamaktayım. Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesinde bir yıllık hazırlıktan
sonra
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
bölümünde birinci sınıfta okumaktayım.
Suriye İdlib’den çıkarak Mısır’a gittim
ve orada dört ay kaldıktan sonra Türkiye’ye
geldim, İstanbul’a yerleştim.
İstanbul şahane ve güzel bir şehir. Özellikle
Türk mimarisi çok ilgimi çekiyor; çok şeyler
inşa etmişler. Örneğin gece ile gündüzün
eşitlendiği 20-22 Mart tarihlerinde, Edirnekapı
Camii’nin siluetinin arkasında güneş batarken
Üsküdar’daki caminin minareleri arasından
ayın doğuşu görülür.
Karaman ise eski geleneği yaşayan, aile
ilişkilerinin hâlâ kuvvetli olduğu bir Anadolu
şehri. Mevlana’nın annesi Karaman’da
medfundur. Tarihi çok eski ve güzel bir
şehir. Yunus Emre’nin kabri, Karabaş Veli
Hazretlerinin olduğu Siyah Cami vardır ve
Karamanoğullarından şehzadeler medfundur.
Türk mutfağında güzel yemekler yapıyorlar.
Mesala Eminönü’nün balık ekmeği, kışın içilen
meşhur Arabaşı çorbası, Sarıyer Böreği. Bu
yemekleri çok seviyorum, ne kadar lezzetli
olduğunu anlatamam.
Adetleri, gelenekleri bize benzeyen güzel
ve yardımsever insanların olduğu, Türkçenin
güzel kullanıldığı bir şehirde yaşamak zor
gelmedi, çok rahat şekilde alıştım.
Allah sizden razı olsun, sizi inşallah
savaştan korusun. Size ne kadar teşekkür
etsem hakkınızı ödeyemem. Selamlarımla..
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