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‘KMÜ Bizbize Türkçe’ dergisinin kıymetli okurları;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak altı aylık zaman diliminde çıkarmakta olduğumuz
‘KMÜ Bizbize Türkçe’ dergisinin üçüncü sayısını sizlerle buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Üniversitemizin gelişiminin, proje ve işbirliklerinin, akademik ve idari birimlerimizin düzenledikleri
faaliyetlerin, öğrenci topluluklarımızın etkinliklerinin ve daha birçok renkli içeriğin kamuoyuyla paylaşıldığı
dergimizde sayfaları çevirirken KMÜ’ye dair pekçok yeniliğe ve başarıya bizimle birlikte ortak olacaksınız.
Kısaca değinmek gerekirse, 2018 yılının ilk yarısında yaşanan güzel gelişmelerin yanı sıra yılın ikinci
yarısında da yeni akademik birimlerimizi üniversitemiz bünyesine katarak gerek üniversitemiz adına
gerekse ilimiz ve ülkemiz adına önemli proejlerle yolumuza devam ediyoruz. Son olarak üniversitemizde
Diş Hekimliği Fakültesinin ve üç yeni uygulama ve araştırma merkezinin kuruluşunu sağlayarak akademik
gelişimimiz adına önemli bir adım daha attık. Yine yılın ikinci yarısında üniversitemize 2 yeni lisans ve 3
yeni önlisans programı ile 18 yeni lisansüstü program kazandırdık. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 3’ü
sanayi kuruluşu ve 4’ü de diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere paydaşlarımızla 7 yeni işbirliği protokolü
imzaladık.
Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını hazırlayarak kamuoyuyla paylaştığımız bu dönemde yine
üniversitemiz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine
sahip olarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attık.
2018 yılının temmuz ve aralık dönemi kapsayan bu süreçte üniversitemiz pek çok bilimsel toplantıya
da ev sahipliği yaptı. İlk olarak 1. Uluslararası Ermenek ve Çevresi Sempozyumu ile başlayan bu toplantılar
sırasıyla III. Kentfor, I. Uluslararası Matematik Çalışmaları ve Uygulamaları Kongresi, I. Karaman Uluslararası
Dil ve Edebiyat Kongresi, Sosyal Politikalar Açısından Kadın ve Aile Çalıştayı, 2019-2023 Eylem Planı
Çalıştayı ve son olarak Yaz Kur’an Kurslarında Eğitimin Niteliği, Problemler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ile
devam etti.
Bilimsel toplantılar açısından yoğun geçen bir dönemi geri bırakırken aynı zamanda üniversitemizde
düzenlenen pek çok konferans, eğitim semineri, söyleşi, dinleti, sergi ve gösteriler ile de öğrencilerimize ve
ilimize katkı sağlamaya gayret gösterdik.
Bütün bu gelişmelerin yanı sıra üniversitemizin kimliğini ön planda tutarak hedeflerine ve geleceğe dönük
projelerine yer verdiğimiz KMÜ Bizbize Türkçe dergimizin her sayfasını ayrı bir içtenlikle takip edeceğinize ve
duygularımıza ortak olacağınıza inanıyor, yeni sayıda buluşmak dileğiyle saygı ve selamlarımı sunuyorum.
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 AKADEMİK YILI AÇILIŞINI
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ VE GRUP BAŞKANI
PROF. DR. MEHMET NACİ BOSTANCI’NIN
AÇILIŞ DERSİ İLE YAPTI.
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KMÜ 15 TEMMUZ KONFERANS SALONUNDA
YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞEN
AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ VE GRUP
BAŞKANI PROF. DR. M. NACİ BOSTANCI
‘OKURYAZARLIK’ KONULU AÇILIŞ DERSİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ.
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KMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL’ÜN EVSAHİPLİĞİNDE
15 TEMMUZ KONFERANS SALONUNDA YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞEN
AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNE BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİ, REKTÖRLER VE
KAMU KURUMLARININ TEMSİLCİLERİ DE TEBRİK MESAJI GÖNDEREREK
BAŞARI TEMENNİLERİNİ İLETTİLER.

“Üniversiteler toplumla çok boyutlu bir etkileşime
girerler”
Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül,
üniversitelerin bir ülkenin gençlerini yetiştirdiğine ve
insanlık alemine şahsiyetli, ilkeli, özgüvenli, paylaşımcı,
yeterlikleri gelişmiş, saygın, yüksek ahlaki değerlere sahip
bireyler armağan ettiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle
devam etti: “Bilinmektedir ki üniversiteler yalnızca bilimsel
faaliyet yapan ve eğitim-öğretim hizmeti sunan kurumlar
değildir. Üniversiteler de diğer kurum ve kuruluşlar gibi
toplumla başta ekonomik ve kültürel olmak üzere pek
çok alanda çok boyutlu bir etkileşime girerler; ekonomik
faaliyetlere etki eder, insan kaynaklarını şekillendirir,
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kültürel oluşumlara sebebiyet verir ve sosyal değişimlere
ön ayak olurlar. Üniversiteler bir ülkenin en büyük üretim ve
kültürel dönüşüm aracıdır; zihinleri inşa eder, sayısız bilgiyi
sistematize eder, gündelik hayata akıl, inanç ve değer
katar.”
“Her birinizin milletimize ve insanlık alemine
vereceği pekçok şey var”
Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen
Rektör Akgül, “Sizler üniversite hayatına adım atarak
toplumda ‘üniversiteli’ kimliğini taşımaya namzet olmuş,
hal ve hareketleriyle artık daha fazla dikkat çeken,
görüş ve düşüncelerine daha fazla değer biçilen bireyler
arasında yerinizi almış bulunmaktasınız. Bu yüzden her
birinizi öncelikle üniversitemiz ailesinin, sonrasında da
yükseköğrenim camiasının birer parçası olduğunuz için
tebrik eder, öğrenim hayatınızda üstün başarılar dilerim.
Benim sizlere hem Rektörünüz, Hocanız, hem de bir
büyüğünüz olarak tavsiyem; kendinizi sürekli geliştirmeye,
kişiliğinizi doğru ve sağlam temeller üzerine inşa etmeye,
zihninizi ve kalbinizi diri ve uyanık tutmaya, yeniliklere
açık olmaya, çevrenize karşı duyarlı olmaya, tek alanda
değil birkaç alanda eğitim-öğretim görmeye, en az bir
yabancı dil öğrenmeye, her şeyden önemlisi de her daim
ülkemize katkı sunmaya, kendinizden ödün vermeden
ve inandığınız değerlerden vazgeçmeden kendinizi ifade
etmeye çalışmanızdır. Çünkü her birinizin milletimize ve
insanlık alemine vereceği özgün pek çok şey olduğuna tüm
kalbimle inanıyorum.” dedi.

Açılış Dersi: Okuryazarlık
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün açılış konuşmasının
ardından AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanı Prof. Dr. M.
Naci Bostancı kürsüye gelerek ‘Okuryazarlık’ konulu açılış
dersini gerçekleştirdi.
Türkçenin bayrağının yükseldiği yerde böyle bir konuda
konuşmanın anlamlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan
Prof. Dr. Bostancı, “Dil bir mucizedir; garip ve tuhaf bir
dünyası vardır. Yazı ise ayrı bir mucize. Dünyada şaşılacak
çok şey var ama en çok da dil ve yazıya şaşırmak lazım.
Dil, insanın ta kendisidir. İnsanlar konuşurken bilirsiniz
onların bir dili var ve ancak kendilerine aittir.” dedi.
Dili kullanmakta hünerli olan yazar ve şairlerin;
insanların duyup da anlatamadıklarını ifade etmeye aracı
kişiler olduklarını belirten Prof. Dr. Bostancı, hayatta kimin
kime neyi ve hangi hakikati fısıldayacağını bilemediğimiz
için çokça okumamız gerektiğinin altını çizdi.
“Okuryazarlık, insanlığın toplam hikayesiyle ilgili bize bir
fikir verir; dünyanın gerçekliğine ilişkin bizi derinlik, bilgelik
ve sadeliğe götürür. “ diyen Prof. Dr. Bostancı, sözlerine
şöyle devam etti: “Okuryazarlık aslında bize dünyanın
sandığımız gibi olmadığını, sorularla dolu olduğunu ve
aydınlatması gereken birçok şey bulunduğunu gösterir.
Okuryazarlık, hayata ilişkin başka insanların hikayesi ile
kendimizi yoklama imkanı verir. Okuryazarlık marifetiyle
aslında dünyayı anlamaya çalışırken kendimizi ve insanı
anlamaya çalışırız.”
Okuryazarlığın çoğalması ile farklı bir insan tipinin
ortaya çıktığını ve içe okuma sürecinin başladığını dile
getiren Prof. Dr. Bostancı, okuryazarlıkla beraber sözlü
kültürün yerini yazılı kültürün aldığını, ancak günümüzde
yaşanan görsel çağla birlikte okuryazarlığın da yavaş yavaş
gerileyerek yerini seyirlik kültüre bıraktığını söyledi.
Prof. Dr. Bostancı, son olarak “İyi kitaplar; okudukça
bitiyor diye üzüleceğimiz, okumazsak eksik kalacağımızı
bildiğimiz, yeni kitaplara yol açan kitaplardır.” diyerek
gençlere çok kitap okumalarını ve kitaplar üzerinden
talebeliğe devam etmelerini tavsiye etti.

“Okuryazarlık, insanlığın toplam
hikayesiyle ilgili bize bir fikir verir;
dünyanın gerçekliğine ilişkin
bizi derinlik, bilgelik ve sadeliğe
götürür.”
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AK PARTİ GRUP BAŞKANI NACİ BOSTANCI’DAN
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül, AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Naci Bostancı’yı makamında ağırladı.
Üniversitenin 2018-2019 akademik yılı açılış dersini
vermek üzere üniversiteye gelen Prof. Dr. Mehmet Naci
Bostancı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile bir süre
sohbet ederek üniversitenin şeref defterini imzaladı.
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’yı üniversitede
ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Rektör Akgül,
davetlerini kabul edip üniversitenin açılış törenine katıldıkları
için kendisine teşekkür etti.
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KMÜ HEYETİ, KÜLLİYE’DE AKADEMİK YIL
AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül ve beraberindeki heyet, ‘20182019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 20182019 Akademik Yılı Açılış Törenine Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra devlet protokolü, YÖK üyeleri,

üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı. Akademik
Yıl Açılış Töreninde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile üniversite senato üyeleri
de yer aldı.
Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı görkemli tören
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Musikisi korosunun
konseriyle başladı. Yüksek öğretimin tarihi ve gelişiminin
anlatıldığı bir video gösteriminin izlenmesinin ardından YÖK
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma gerçekleştirdi.
“Yarın bugünden daha güçlü olacağız”
Yeni akademik yılın hayırlı olması dileğinde bulunan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk yüksek
öğrenim sistemi bugün gerçekten çok ileri bir seviyede
bulunuyor. Sayısal bakımdan artık ülkemizin sınırlarını da
aşan bir kapasiteye ulaştık. Ülkemizde faaliyet gösteren
128 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf yüksekokulundan
oluşan 205 yükseköğrenim kurumunda 7 milyon 616 bin
öğrenci bulunuyor. Diğer yandan öğretim üyesi ve görevlisi
sayımız da 158 bini geçti. Ayrıca öğrencilerimizin barınma
sorunlarını aşmak için açtığımız yurtların kapasitesi
de 640 bini buldu. Üniversite öğrencisi ve üniversite
mezunu çalışan sayısındaki artış bizim dünyadaki yerimizi
güçlendirmektedir. Yarın bugünden daha güçlü olacağız.
Buna inanıyorum.” şeklinde konuştu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yüksek öğretimin
etkin, sağlıklı ve hızlı işlemesine imkan tanıdığını söyleyerek,
“Yeni sistemin sunduğu imkanları yükseköğretim için bir
fırsata dönüştürerek, güçlü Türkiye hedefini daimi tekamül
esaslı bir sistem geliştirerek desteklemeyi hedefliyoruz”
dedi.
2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, YÖK Üstün
Başarı Ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
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REKTÖR AKGÜL’DEN
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL,
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE
ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK BİRİMLERİNİ ZİYARET
ETTİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Yunus Emre Yerleşkesinde ve
Kazım Karabekir’deki fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarını ziyaret ederek yöneticiler ve akademik
personel ile bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi
öncesinde akademik birimlerin mevcut durumlarını yerinde
inceleyen Rektör Akgül, birimlerin sorunlarını dinleyerek
ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
Rektör Akgül, ziyaretlerin ardından “2018-2019 eğitim
öğretim dönemi öncesinde akademik birimlerimizi ziyaret
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ederek kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yeni
eğitim öğretim döneminin üniversitemiz için, akademik
ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz için hayırlı ve
başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Biz, hep birlikte
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesiyiz. Hep birlikte el
ele vererek üniversitemizi daha iyi yerlere taşımak adına
gayret göstermeye de devam ediyoruz. Bu konuda tüm
birimlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Yeni dönemde tüm
personelimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.

HABER

AKADEMİK BİRİMLERE ZİYARET
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE
AKADEMİK BİRİMLERİN MEVCUT DURUMLARINI
YERİNDE İNCELEYEN REKTÖR AKGÜL, BİRİMLERİN
SORUNLARINI DİNLEYEREK İHTİYAÇLARI HAKKINDA
BİLGİ ALDI.
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ATAĞI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
lisansüstü eğitimde hız kesmiyor
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ),
akademik gelişimini lisansüstü programlarla taçlandırmaya
devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
Biyoloji, Fizik ve Gıda Mühendisliği anabilim dallarında tezli
yüksek lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu
Yönetimi anabilim dalında tezsiz yüksek lisans ile Türk
Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora programı açan
üniversite, 2018 yılında ise lisansüstü eğitimde büyük bir
atılım gerçekleştirerek yeni pekçok anabilim dalında yüksek
lisans ve doktora programı açtı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2018 yılının
ilk yarısında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kuruluşunu
gerçekleştirerek enstitü sayısını üçe çıkardı, yeni
enstitüsü bünyesinde de Spor Bilimleri tezli yüksek lisans
programına öğrenci alımı gerçekleştirdi. Yine 2018 yılının
ilk yarısında üniversite, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
ile Mühendislik Bilimleri anabilim dallarında tezli yüksek
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lisans, Fizik ve Matematik anabilim dallarında da doktora
programı açtı.
2018 yılının ikinci altı ayında da hızını kesmeyen
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bu dönemde 7 tezli
yüksek lisans, 7 tezsiz yüksek lisans ve 4 doktora olmak
üzere 18 yeni lisansüstü programı daha araştırmacılarla
buluşturdu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde son iki yılda açılan lisansüstü programlar:

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Biyoloji (2017)

Tezli Yüksek Lisans

Fizik (2017)

Tezli Yüksek Lisans

Gıda Mühendisliği (2017)

Tezli Yüksek Lisans

Makine Mühendisliği (2018)

Tezli Yüksek Lisans

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (2018)

Tezli Yüksek Lisans

Mühendislik Bilimleri (2018)

Tezli Yüksek Lisans

Kimya (2018)

Doktora

Fizik (2018)

Doktora

Matematik (2018)

Doktora

Kamu Yönetimi (2017)

Tezsiz Yüksek Lisans

İktisat (2018)

Tezli ve Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2018)

Tezli ve Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans

Bankacılık ve Finans (2018)

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri (2018)

Tezli ve Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi (2018)

Tezli ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Rekreasyon Yönetimi (2018)

Tezli II. Öğretim ve Tezsiz II. Öğretim
Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı (2017)

Doktora

İşletme (2018)

Doktora

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2018)

Doktora

Sosyoloji (2018)

Doktora

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (2018) Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri (2018)
Sağlık Yönetimi (2018)

Tezli Yüksek Lisans
Tezli ve Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans

OCAK 2019
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YENİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
KURULDU

“Üniversite olarak sorumluluk duyduğumuz her alanda milletimize
en üst düzeyde hizmet etmek için tüm mensuplarımızla birlikte
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.”
Resmî Gazetede yayımlanan kararla üniversite
bünyesinde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Çocuk Üniversitesi), Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
faaliyete geçti.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni kurulan
uygulama ve araştırma merkezlerinin hayırlı olmasını
dileyerek, merkezlerin alanları ile ilgili sektörlerde fayda
sağlayacağını ve önemli bir eksiği kapatacağını söyledi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül yeni açılan
uygulama ve araştırma merkezileri ilgili şunları söyledi:
“Üniversite bünyesinde kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi ile birlikte çok daha fazla öğrenciye
eğitim verebilme imkânı sağlayacağız. Üniversitemiz
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ailesine yeni katılacak fertlerle her geçen gün büyümeye ve
gelişmeye devam edeceğiz. Tercüme ve Tashih Uygulama
ve Araştırma Merkezi ise üniversitemizin dil konusundaki
hassasiyetinin bir neticesidir. Diğer iki uygulama ve
araştırma merkezimiz de çocuklar ve özel eğitime ihtiyaç
duyan bireyler için düşünülmüş, toplumsal ve eğitsel
yönü oldukça güçlü akademik birimlerimizdir. Üniversite
olarak sorumluluk duyduğumuz her alanda milletimize
en üst düzeyde hizmet etmek için tüm mensuplarımızla
birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Üniversitemiz
bundan sonra da beklenti ve ihtiyaçları zamanında
karşılayarak toplumla daha çok buluşan, şehir-üniversite
bütünleşmesine daha fazla katkı sunan ve yeni akademik
çalışma alanlarını destekleyen projelere imza atacaktır.”
şeklinde konuştu.

HABER

KMÜ’DEN TÜRKÇE’NİN BAŞKENTİNE
DİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yükseköğrenim camiasında temel
yetkinlik ve farklılaşma alanlarından
birisini Türk dili olarak belirleyen
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ), bu doğrultuda akademik
yapılanmasını sürdürüyor.

Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayıyla üniversitede Eğitim Fakültesi
bünyesinde Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ile bu
bölüme bağlı olarak Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı açılması
kararlaştırıldı.
Kararın memnuniyet verici olduğunu ifade eden KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan bölüm ve
anabilim dalının hayırlı olması temennisinde bulunarak,
“Türkçe’nin başkenti Karaman’da bu misyonun en

önemli temsilcilerinden birisi olan üniversitemiz, ilimiz ve
bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademik gelişimine
devam etmektedir. Üniversitemizde dil ve edebiyatla ilgili
diğer bölüm ve programların yanı sıra Türkçe Eğitimi üzerine
de anabilim dalı kurulması, dil araştırmaları ve eğitiminde
yükseköğrenim camiamıza önemli katkılar sağlayacaktır.
Yeni bölüm ve anabilim dalımızın başta üniversitemiz ve
ilimiz olmak üzere Türkçe’ye gönül veren herkes için hayırlı
olmasını diliyorum.” dedi.
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1. KARAMAN ULUSLARARASI
DİL VE EDEBİYAT KONGRESİ
1. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde
07-09 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlendi.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından ortaklaşa
düzenlenen 1. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresinin açılış programına il ve üniversite protokolü, bilim insanları,
araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.
“Dil, bir bayrak gibi tüm milleti gölgesinde
barındıran diri ve organik bir canlıdır”
Kongre Düzenleme Kurulu adına açılış konuşması
yapan Doç. Dr. Bülent Kırmızı, Türk dilinin ana vatanı
olan Karaman’da, dil ve edebiyatı konu alan bir kongre
düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade
ederek “Edebiyat, geçmişten geleceğe bir kültür elçisidir ve
içinde barındırdığı milli unsurlarla sonraki nesillerin özgün
yapısını korumasını sağlar. Dil ise bir düşünme biçimi
olarak bir bakış açısıdır ve kişinin dünyasını çevreleyen bir
evrendir. Dil her ne kadar bireyin sosyo-kültürel yapısına,
düş dünyasına ve ruhsal durumuna göre değişkenlik arz
etse de aynı bir bayrak gibi tüm bir milleti gölgesinde
barındıran diri ve organik bir canlıdır.” dedi.
“Türk dili ve kültürü dolaştığı bütün dillerden,
dinlerden beslenmiştir”
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin,
ise “Türk dediğimiz millet etnik grup olmanın yanında
sosyolojik bir birliktir. Dünyanın birçok rengi vardır ve
bu renk dilde de mevcuttur. Akan bir ırmak nasıl bir
coğrafyayı beslerse Türk dili ve kültürü de dolaştığı bütün
dillerden, dinlerden, mutfaklardan beslenmiştir. Türkçenin
içerisinde Çince, Farsça, Arapça, Ermenice gibi pek çok
dilden kelime mevcut olduğu gibi Türkçe de diğer dilleri
beslemiştir. Her dilde başka dilden kelime mevcuttur
fakat Türkçe Avrasya’yı dolaştığı için Türkçede çok daha
fazladır. Türk dilini tarihten çekerseniz diğer dil varlıklarının
altını boşaltmış olursunuz.” dedi.
Prof. Dr. Gülsevin, devamında “Karamanoğlu Mehmet
Bey ile Türkçe devlet dili oldu. Karaman Türkçenin
başkentidir. Bu, gurur verici olmasının yanında bunun
sorumluluklarını yerine getirmeliyiz. Gençlere bu konuda
çok görev düşüyor.” şeklinde konuştu.
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“Asıl olan kendi dilimizdir”
Rektör Akgül ise, dilin aklımıza gelen her manaya hayat
veren, gönlümüze düşen her duyguya tercüman olan bir
araç olduğuna değinerek, “Dilimiz ne kadar zengin, kullanışlı
ve akıcıysa hayatımız da o kadar verimli, anlamlı, değerli ve
insana yaraşır biçimde şekillenir. Yine dilin yeryüzündeki
tarihi ne kadar eski ve kullanım sahası ne kadar genişse
söz söyleme imkânları, derinliği ve kuşatıcılığı da o kadar
fazladır.” dedi.
Rektör Akgül devamında, “Bizler hem Türkçe konuşan
insanlar olarak hem de Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinin mensupları olarak dil konusuna ayrı bir
önem atfediyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
olarak tarihimizden aldığımız ilhamla ve sorumluluklarımızın
gereği olarak, ülkemizde dil konusunu stratejik planına
ekleyen ve yükseköğrenim camiasında dili bayraklaştıran,
farklılaştıran, stratejik alanlarından birini ‘Türk dili’ olarak
belirleyen tek üniversiteyiz.” şeklinde konuştu.
“Modern Arap edebiyatının zeminini Osmanlı Arap
edebiyatı oluşturmaktadır”
Kongrenin
davetli
konuşmacılarından
Atatürk
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak,
Osmanlı Türklerinin Arap dili ve edebiyatına yaptığı
katkılardan bahsetti.
Prof. Dr. Demirayak, “Osmanlı Türklerinin Arap diline
en büyük katkısı hat sanatıdır. Hat sanatı Arap kökenli olup
Arap birisi tarafından başlatılsa da hat sanatını geliştiren
Türklerdir. Osmanlı Türkleri belagat çalışmalarında
bulunarak Arapçanın yayılmasına katkıda bulunmuşlar,
Arapça kelimelerin Balkanlara aktarılmasında köprü görevi
görmüşlerdir. Arap dili ve edebiyatının korunması için
gerekli özeni göstererek eserlerin korunup saklanmasını
sağlamışlardır. Osmanlı Dönemi Türkleri Arap edebiyatını
ihmal etmemiş, görmezden gelmemiş, geriletmemiş,
yeni enerjiler katarak yolunu sürdürmüştür. Modern
Arap edebiyatının zeminini Osmanlı Arap edebiyatı
oluşturmaktadır.” dedi.
“Okumaktan ve yazmaktan korkmayın”
Kongrenin diğer bir davetli konuşmacısı olan Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ise gençlere
okumaktan ve yazmaktan korkmamaları gerektiğini
söyleyerek Karaman ile ilgili anılarını ve hayatından bazı
kesitleri anlatarak kongreye renk kattı.
1. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi
kapsamında üç gün boyunca toplamda 38 oturumda 148
bilimsel sunum gerçekleştirildi.
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“Karaman dil ve edebiyat konusunda Türkiye’de
merkez unvanı taşıyor”
Kongre Düzenleme Kurulu adına kapanış oturumunda
ilk olarak söz alan Doç. Dr. Bülent Kırmızı, 1. Karaman
Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresini tamamlamış
olmanın memnuniyeti içerisinde olduklarını belirterek,
“Karaman dil ve edebiyat konusunda Türkiye’de merkez
unvanı taşıyor. Bu bağlamda üç gün süren kongrede yerli
ve yabancı olmak üzere 148 akademisyen tarafından bildiri
sunuldu ve kongre çok verimli geçti. Bildiriler içerisinde
Türk dilinin yanı sıra Arap, Alman, Rus, Çin, Fars, İngiliz
dillerinden örnek bildiriler de yer aldı. Kongrenin gerek
üniversitemize gerekse ilimize ve bölgemize büyük bir katkı
sağladığını düşünüyorum. Kongrenin düzenlenmesinde
bizlere destek veren Karaman Valisi Fahri Meral’e, Türk
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e, Belediye
Başkanı Ertuğrul Çalışkan’a, KMÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül’e, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Sunumların değerlendirmesini yapan Dr. Öğretim Üyesi
Ahmet Hamdi Can ise, “Kongremizde farklı dillerden pek
çok bildiri sunuldu. Kongremiz oldukça faydalı geçti ve yeni
metotlarla karşılaştık. Kongreye damga vuran bir konuyu
belirtmek isterim; genellikle Osmanlı Türklerinin Arap dili ve
edebiyatı üzerinde sömürge konumunda olduğu söylenir.
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Kongre boyunca yapılan sunumlarda gördük ki Türklerin
özellikle de Osmanlı Türklerinin Arap dili ve edebiyatı
üzerinde sömürgeci olmadıkları, aksine bu dile katkı
sağlayarak gelişmesine ve ilerlemesine katkı sundukları
doğruymuş.” şeklinde konuştu.
1. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi,
değerlendirme konuşmalarının ardından Karaman’ın tarihi
ve doğal güzelliklerinin gezilmesiyle birlikte sona erdi.

SEMPOZYUM

6. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde 26-27 Ekim 2018 tarihleri arasında 6.
Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu düzenlendi.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(KOP) ve UNİKOP Üniversiteler Birliği tarafından her yıl
düzenlenen KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, bu yıl
Konya’da ‘Endüstri 4.0’ ve ‘Yenilenebilir Enerji’ temalarıyla
gerçekleştirildi.
Meram Tıp Fakültesi Prof. Dr. Asım Duman Konferans
Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışına Konya
Valisi Yakup Canbolat, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı
ve UNİKOP Üniversitelerinin Rektörlerinin yanı sıra kurum
ve kuruluşların temsilcileri, davetliler, bilim insanları ve
öğrenciler katıldı.
Açılış töreninde ilk olarak söz alan KOP İdaresi Başkanı
İhsan Bostancı, sempozyumdan çıkan çözüm önerilerinin
rekabet gücünü artıracağını belirterek bölgede başlayan
sürecin yaygınlaşarak ülkenin çoğu yerine ulaştığını
söyledi.
NEÜ Rektörü ve UNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr.
Muzaffer Şeker de konuşmasında UNİKOP’un yeni
eklenen üniversitelerle beraber genişlediğini ifade ederek
şunları söyledi: “İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomik

bağımsızlığın gösterdiği dirençle daha iyi bir noktaya
gideceğiz. Bunun için nitelikli insan gücümüzle, israf
etmeden, daha fazla çalışıp üreterek mesafe kat etmemiz
gerekiyor. Bölgesel kalkınmanın amacı da aslında budur.”
Konya Valisi Yakup Canbolat ise üniversitelerin yalnızca
eğitim faaliyetleri değil bölgesel analiz çalışmaları, bölgesel
gelişme ve ulusal kalkınma noktasında yer almaları
gerektiğinin altını çizerek altı yıldır kalkınma sempozyumları
düzenleyen UNİKOP’un varlığının önemine vurgu yaptı.
Programın devamında İstanbul Medipol Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Marmara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel ve NEÜ Dr. Öğretim
Üyesi Hüseyin Çağrı Çorlu tarafından açılış sunumları
gerçekleştirildi. Açılış töreni toplu fotoğraf çekiminin
ardından sona erdi.
Sempozyum kapsamında iki gün boyunca Endüstri
4.0, Yenilenebilir Enerji, Tarım-Kırsal Kalkınma, Savunma
Sanayii, Sosyal ve Beşeri Kalkınma ile Turizm konularında
200 bildiri sunuldu.
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KMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RESMEN KURULDU
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN,
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) BÜNYESİNDE
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KURULMASI ONAYLANDI.

“

Tıp Fakültesinin kurulmasının
ardından Diş Hekimliği Fakültesinin
de onaylanması, sağlık sektörüne
yeni hekimler kazandırmak ve halkın
sağlık ihtiyaçlarına en iyi şekilde
cevap verebilmek adına memnuniyet
vericidir.

Cumhurbaşkanlığı Makamının 4 Aralık 2018 tarihli ve
409 sayılı kararıyla onayı gerçekleşen KMÜ Rektörlüğüne
bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararı, 5 Aralık 2018
tarihli ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesinin kurulmasının
ardından Diş Hekimliği Fakültesinin de onaylanmasının
sağlık sektörüne yeni hekimler kazandırmak ve halkın
sağlık ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek
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“

adına memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Prof.
Dr. Mehmet Akgül, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet yetkililerimize,
milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize, ayrıca fakültemizi
yaptıracak olan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’na
şükranlarımı sunuyor; yeni fakültemizin üniversitemiz,
ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

HABER

DEVLET HASTANESİNİN TIP FAKÜLTESİ
İLE BİRLİKTE KULLANILMASI İÇİN
RAPOR HAZIRLANDI
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ VE KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
KARAMAN DEVLET HASTANESİNİN TIP FAKÜLTESİ İLE BİRLİKTE KULLANILMASI (AFİLİASYON)
AMACIYLA HAZIRLANAN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü ve aynı
zamanda Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akgül,
Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan ve Karaman
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz yer aldı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman
Devlet Hastanesinin fiziki durumu ile teknik detaylarının
paylaşıldığı değerlendirme raporu imza töreninin ardından
Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunuldu.
İmza töreninin ardından raporla ilgili açıklamalarda
bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
“Üniversitemiz bünyesinde kurulan Tıp Fakültesinin alt

ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması belli bir zaman
gerektiriyor. Karaman Devlet Hastanesi ile bir afiliasyonun
gerçekleştirilmesi bu süreci oldukça kısaltacaktır. 2019
yılında yapımının tamamlanması planlanan Sağlık Bilimleri
Fakültesi aynı zamanda geçici olarak Tıp Fakültesi Morfoloji
binası olarak hizmet verecek. Bu şekilde fakülteye öğrenci
alımı ve eğitim öğretim faaliyetlerinin de bir an önce
başlaması sağlanacaktır. Böylece üniversitemiz en
kısa sürede ülkemize donanımlı hekimler yetiştirilmesi
konusunda üzerine düşeni yapmaya başlayacaktır.
Afiliasyonun sağlanması için uygun görüş verilmesinin
ardından çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.
Şimdiden sürecin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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HABER

NALINCILAR EVİ
KÜLTÜREL FAALİYETLERİN
MERKEZİ OLACAK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ile Karaman Belediyesi arasında
‘Nalıncılar Evi’nin üniversiteye tahsisi konusunda protokol imzalandı.

R

estorasyonu Karaman Belediyesi tarafından yapılan
‘Nalıncılar Evi’nin üniversiteye tahsisini içeren
protokolün imza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın
yanı sıra KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner de yer
aldı.
Protokol ile ilgili detayları paylaşan KMÜ Rektörü Akgül,
“Karaman Kalesi içerisinde yer alan Nalıncılar Evi,
KMÜ öğrencileri ve personelinin kültürel faaliyetlerinde
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kullanılmak ve bünyesinde kurulan araştırma ve uygulama
merkezlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere Karaman
Belediyesi tarafından üç yıllığına üniversitemize tahsis
edildi. Bu süreçte Nalıncılar Evi’nin her türlü ihtiyaçları
üniversitemiz tarafından karşılanacak. Kültürel değerlere
sahip çıkarak tarihimizin gelecek nesillere aktarılması için
özveride bulunan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan’a
teşekkür ediyor, her iki taraf için de protokolün hayırlı
olmasını diliyorum.” dedi.

HABER

KMÜ İLE KARAMAN BELEDİYESİ KÜLTÜREL YARIŞMALARLA

GENÇLERE UFUK AÇIYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Belediyesi farklı dallarda düzenleyeceği
yarışmalarla gençleri kültürel anlamda geliştirmeyi ve onlara yeni ufuklar açmayı amaçlıyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Karaman
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, düzenledikleri basın
toplantısı ile yarışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundular.
Rektör Akgül, yarışmaların hayırlı olması temennisinde
bulunarak ‘Düzenlenecek olan yarışmalar gençlerimizin
potansiyelini ortaya çıkarma konusunda önemli bir fırsat
olmasının yanı sıra Yunus Emre ve Prof. Dr. Fuat Sezgin
gibi önemli değerlerimizi daha iyi anlamak ve onları anmak
açısından da önemli bir organizasyon. Ayrıca ülkemizin
tarihi misyonu gereği yıllarca bağrına bastığı göçmenlerin
yaşadığı dramı konu alacak olan yarışma ile de göçmen
kardeşlerimizin yaşadıklarını gençlerimizin gözünden
anlatmaya çalışacağız. Çok güzel eserlerin ortaya
konulacağını umut ediyor, şimdiden bütün gençlerimize
başarılar diliyorum.” dedi.
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise kültürel
faaliyetleri içeren yarışmaların gençler için fırsat niteliğinde
olduğunu hatırlatarak, “Çoğu gencimiz aslında içerisinde
mevcut olan beceriyi tanıtabilme imkânı bulamıyor. Bu
yarışmalar gençlerimizin hikâye, kompozisyon ve kısa film
dallarında yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan olacak.
Yarışmaların hayırlı olmasını temenni ediyor, yarışmaya
katılacak gençlerimize başarılar diliyorum.” şeklinde
konuştu.
3 Farklı Alanda Yetenekler Yarışacak
Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenleyecek olan
yarışmada ‘Kudüs ve Mescid-i Aksa’ konulu kompozisyonlar
yarışacak. Türk dilinin yerinde, doğru, açık, anlaşılır bir
şekilde konuşulması ve yazılması hususunda beceriler
geliştirmeyi amaçlayan yarışmada Kudüs’ün İslam âlemi ve
üç büyük semavi din için önemi vurgulanacak. Yarışmaya
Türkiye’deki tüm lise öğrencileri katılabilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışmasında ise ‘Göç ve Göçmenlik’
konusu ele alınacak. Bu yarışma ile katılımcıları sinema
sanatına teşvik etmek, sanat ile toplumun göçmenlere
bakışını yansıtmak ve toplumda göç ve göçmenlik
konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Yarışmaya
Türkiye’deki tüm örgün öğretim üniversite öğrencileri
başvuru yapabilecekler.
‘Yunus Emre ve Tasavvuf’ konulu hikâye yarışmasında
ise Yunus Emre’nin barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik
söyleminin günümüzde yeniden hâkim kılınması
amaçlanıyor. Yarışmaya Türkiye’deki tüm örgün öğretim
üniversite öğrencileri başvuru yapabilecekler.
Başvuru Tarihleri ve Ödüller
Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu Kompozisyon Yarışması
için başvurular 10 Mart’ta başlayıp 29 Mart’ta sona erecek.
Yarışma sonucunda birinciye 3000 TL, ikinciye 2000 TL,
üçüncüye ise 1000 TL verilirken sıralamanın devamındaki
5 kişiye de teşvik ödülü olarak 500 TL verilecek.
‘Göç ve Göçmenlik’ konulu 1. Ulusal Kısa Film
Yarışması için de başvurular 10 Mart’ta başlayıp 29
Mart’ta sona erecek. Yarışma sonucunda birinciye 7000
TL, ikinciye 5000 TL, üçüncüye ise 3000 TL verilirken
sıralamanın devamındaki 5 kişiye de teşvik ödülü olarak
1000 TL verilecek.
Yunus Emre ve Tasavvuf’ konulu Hikâye Yarışması için
ise başvurular 11 Mart’ta başlayıp 29 Mart’ta sona erecek.
Yarışma sonucunda birinciye 7000 TL, ikinciye 5000 TL,
üçüncüye ise 3000 TL verilirken sıralamanın devamındaki
5 kişiye de teşvik ödülü olarak 1000 TL verilecek.
Tüm yarışmaların değerlendirme sonuçları 30 Nisan
2019’da yayınlanacak. Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiye
http://kmu.edu.tr/sks/tr adresinden ulaşılabilir.
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BİLİM

KMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN
TÜBİTAK PROJE YARIŞMASINDA

DERECE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) ÖĞRENCİLERİ
SALİHA YEŞİL VE SEFA ŞİMŞEK, TÜBİTAK PROJE YARIŞMASINDA
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesinde düzenlenen ve dört gün süren TÜBİTAK
Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Konya Bölge Sergisi
sona erdi. Serginin son gününde düzenlenen ödül töreni
ile dereceye giren proje sahiplerine başarı belgeleri verildi.
Üç farklı kategoride düzenlenen sergide KMÜ
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri
Saliha Yeşil ve Sefa Şimşek, ‘Yulaf Katkılanmış Ekstrüde
Mısır Çerezinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi’
başlıklı projeleri ile özel sektöre yönelik lisans bitirme
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tezleri yarışmasında ürün geliştirme kategorisinde ikincilik
ödülüne layık görüldüler.
Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile
getiren Yeşil ve Şimşek, “Öncelikle bu başarıda büyük
bir emek sahibi olan ve bizi doğru bir şekilde yönlendiren
Akademik Danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koyuncu
ile Sanayi Danışmanımız Abdullah Serin’e çok teşekkür
ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de KMÜ öğrencileri
olarak yeni projelerle güzel sonuçlar elde edeceğimize
inanıyoruz.” şeklinde konuştular.

BİLİM

ARIKOVANI’NDAN
KMÜ MEZUNU DEMİRCİOĞLU’NA ÖZEL ÖDÜL
KMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARINDAN ERHAN DEMİRCİOĞLU,
ANKARA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SEKİZİNCİSİ DÜZENLENEN ‘
TECHANKARA PROJE PAZARI’NDA TURKCELL ARIKOVANI
ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.
105 Proje Arasından Özel Ödüle
Ankara ATO Congresium’da bu yıl sekizincisi düzenlenen TechAnkara Proje
Pazarı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren girişimciler
ödüllendirildi.
17 Ağustos - 3 Ekim 2018 tarihleri arasında toplam 482 yenilikçi proje
başvurusunun alındığı ‘TechAnkara Proje Pazarı’nda 52 üyeden oluşan jüri
tarafından farklı alanlarda toplam 640 proje değerlendirmeye tabi tutuldu.
Değerlendirmeler sonucunda ‘TechAnkara Proje Pazarı 2018’de toplam 105
proje sergilenmeye değer bulundu. Erhan Demircioğlu’nun ‘FV-TE Hibrit Güneş
Paneli’ isimli bitirme tezi çalışması da yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda
105 proje arasından 50 bin liralık Arıkovanı Özel Ödülüne layık görüldü.
Demircioğlu’nun projesi ayrıca Arıkovanı’nda fonlamaya sunulacak ve 50 bin
liralık ilk siparişi Arıkovanı tarafından verilecek.
“Güneş enerjisinde söz sahibi olmak yeni teknoloji üretiminden geçiyor”
Elde etmiş olduğu başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Erhan
Demircioğlu, projesi hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Türkiye, enerji
alanında yüksek oranlarda dışa bağımlı bir ülke. Elektrik ihtiyacımızı en fazla
karşıladığımız kaynak doğalgaz. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli açısından
zengin bir coğrafi konumda bulunmakta ve enerjideki ithalatı azaltmanın
yolu güneş enerjisinden olabildiğince yararlanmamızdan geçmektedir. Fakat
güneşten elektrik üretiminde iki önemli problem söz konusudur. Bunlardan ilki
güneş paneli verimlerinin yüksek sıcaklıklardan dolayı düşmesi, ikincisi ise karlı
dönemlerde elektrik üretiminin durmasıdır. Danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Selmin
Ener Ruşen ile birlikte geliştirdiğimiz bu projede yeni bir hibrit panel tasarlayarak
bu iki problemi de ortadan kaldırmayı başardık. Güneşten elektrik üretiminde
Türkiye’nin söz sahibi olabilmesi için yeni teknolojiler üretmemiz gerekiyor.”
dedi.
Hibrit Panel Teknolojisi ile Panel Veriminde Yüzde 15 Artış
Çalışmasının getirdiği yenilikçi çözümler hakkında bilgi veren Demircioğlu,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni tasarladığımız hibrit panel ile yaz aylarında
güneş panelleri yüzeyinde biriken atık ısının giderilmesini sağladık. Bu atık ısıyı
panele entegre ettiğimiz yarıiletken malzemeler ile de ekstra elektrik enerjisine
dönüştürdük. Sonuçta hem soğutulan panellerin verimi artırıldı hem de atık ısıdan
ekstra elektrik üretilmiş oldu. Ayrıca sistemimizde yer alan yazılım sayesinde
karlı dönemlerde panel yüzeyinde biriken karlar tespit edilip temizlenmesi de
sağlanmaktadır. Yapılan testler sonucunda hibrit panelimiz referans panellere
göre yüzde 15 oranında verim artışı göstermiştir.”
Yüzde 70 Oranında Milli Üretim
Demircioğlu, ürettiği hibrit güneş panelinin yüzde 70 oranında yerli üretim
olduğunu belirterek “Milli teknolojiye ve dolayısıyla milli ekonomiye de katkı
sağladığımız için gururluyum. Çok kısa bir zaman diliminde kitlesel fonlamaya
açılacak projeme destek bekliyorum. Proje sürecinde başta ailem olmak
üzere bana destek olan Proje Danışmanım Dr. Öğr. Ü. Selmin Ener Ruşen’e,
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül’e, Ankara Kalkınma Ajansı’na ve Turkcell
Arıkovanı’na teşekkür ediyorum.” dedi.
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BİLİM

STEM ANTİK PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Rektörlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
hayata geçirilen ‘STEM ANTİK’ Projesi, kapanış programıyla
sona erdi.
4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projeleri
kapsamında desteklenen ‘STEM ANTİK’ Projesinin kapanış
programında konuşma yapan proje yürütücüsü Dr.
Öğretim Üyesi Mustafa Çevik, “Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında
imzalanan protokolle hayata geçirilen STEM ANTİK projesi,
1-10 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. STEM;
Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinlerinin bütün
olarak ele alındığı bir eğitim yaklaşımı olup 21’inci yüzyıl
becerileriyle donanmış, araştıran, sorgulayan, yaşam
boyu öğrenen bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir yere
sahiptir. Projenin adındaki ANTİK kelimesi ise arkeoloji
bilimine işaret etmektedir. Buradan hareketle STEMANTİK Projesini betimleyecek olursak, arkeoloji biliminin
STEM (Fen Teknoloji Mühendislik Matematik) yaklaşımına
entegresidir.” dedi.
Konuşmasının devamında Dr. Öğretim Üyesi Çevik
şunları dile getirdi: “Projeye katılan lise birinci sınıfta öğrenim
görmekte olan ve akademik başarısı yüksek 22 öğrenci
mühendislik temelli etkinliklerle, tasarladıkları robotlarla ve
araçlarla; kazı yapma, araştırma, inceleme, saha ve grup
çalışmaları gerçekleştirdiler. Aynı zamanda oyun, drama,
gezi gibi faaliyetler yaparak yaşayarak öğrenmenin temel
alındığı zengin öğretim yöntemleriyle 10 günlük yoğun bir
bilim kampına katıldılar. Ayrıca arkeolojik farkındalıklarının
artırılması için KMÜ yerleşkesi içerisinde oluşturulan
Antik Dönem Roma Villasında kazı çalışmalarına katıldılar.
Projenin yazımından hayata geçirilmesi aşamasına kadar
emeği geçen ve bizlere destek olan herkese teşekkür
ediyorum.”
Program, projeye katılan öğrencilerin canlandırdığı
Sokrates’in Savunması adlı kısa oyunun sergilenmesiyle
devam etti. Sonrasında projenin başlangıcından bitimine
kadar geçen sürede yürütülen faaliyetlerden kesitlerin yer
aldığı video gösterimi gerçekleştirildi.
‘STEM ANTİK’ Projesi kapanış programı, sertifika
töreninin ardından KMÜ yerleşkesine inşa edilen Antik
Dönem Roma Villasının gezilmesiyle sona erdi.
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STEM-ANTİK Projesi,
arkeoloji biliminin STEM
(Fen Teknoloji Mühendislik Matematik)
yaklaşımına entegresidir.

BİLİM

KIRSALI KOP’LA DÜZ DOKUYORUZ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Kırsalı KOP’la Düz Dokuyoruz Projesi’ hayata geçirildi.

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında
uygulamaya konulan ve KMÜ Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Mustafa
Konuk’un yürütücülüğünü yaptığı proje ile Karaman’ın
Ermenek ilçesinde belirlenmiş olan Gökçekent ve Ardıçkaya
köyleri pilot köy olarak seçildi. Belirlenen köylerde 20’şer
kursiyerden oluşan iki atölye kurularak burada verilen
eğitimlerin ardından üretim aşamasına geçildi.
İşkur Karaman İl Müdürlüğü desteği ile Kırsal Kalkınma
faaliyetleri kapsamında başlatılan projede, kursiyerlere düz
dokuma teknikleri hakkında uygulamalı bilgiler öğretilerek
üretimden elde edilen ürünlerin özel sektör üreticilerine
pazarlanması sağlandı.

Öğr. Gör. Mustafa Konuk proje hakkında açıklamalarda
bulunarak şunları ifade etti: “Yöresel motifler kullanılarak
oluşturulan kilim desenleri farklı ebatlarda ve farklı renklerde
tasarlandı. Kurulan atölyelerde kursiyerlere; düz dokuma
teknikleri, üretim usulü, satış ve pazarlama gibi tüm
süreçlerin aşamaları öğretildi. Kursiyerlere ayrıca mevcut
dokuma geleneğinin yanı sıra geleneksel kilim dokuma
süreci ve dokuma geleneği kültürünün geliştirilmesine
yönelik eğitimler verildi. Kullanılan malzemelerin üretiminin
kursiyerler tarafından yapıldığı ve üretenin kazandığı bilinçli
bir üretim sistemi geliştirildi. Eğitimin sonunda eğitime
katılan bütün kursiyerlerimiz Halk Eğitim Merkezinden
dokuma sertifikası almaya hak kazandı.”
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PA N E L

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE GÜNCEL ÇALIŞMALAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (KMÜPTTO) tarafından ‘Başarılı
Verimlilik Uygulamaları ile Güncel Çalışmaların Paylaşılması’ konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkilileri, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve
KMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

“Verimliliği arttırma konusunda hepimize sorumluluk
düşüyor”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Karaman Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Ali Osman Kaşıkçı, rekabet gücünü
arttırmak amacıyla verimlilik alanında yeni stratejiler
geliştirilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Verimlilik, kalkınmanın
temeli ve aynı zamanda itici gücüdür. Bakanlığımızın en
önemli amaçlarından birisi de verimlilik bilincini yeni alanlara
açmaktır. Verimliliği arttırmak için üretimi arttırmanın yanı
sıra maliyeti azaltmamız gerekiyor. Bilimsel gelişmelere
ayak uydurduğumuz sürece verimliliğimizi arttırmış oluruz.
Verimliliği artırma konusunda bireyler olarak hepimize
sorumluluk düşmektedir.” dedi.

“Gelecek, gençlerindir”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü
Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal
Akgül ise ‘Güncel Verimlilik Çalışmaları” ile ilgili bilgi
verdi. Geçmiş yıllardan bu yana bilgi toplumu kapsamında
kullanılan kavramların artık günümüzün vazgeçilmezleri
haline geldiğini söyleyen Dr. Akgül, “Türkiye’nin bütün
kamu kuruluşları ve çalışma hayatının her kesimi bilgi
toplumunun hazırlığı içinde. Burada verimlilik konusunda
başarılı örnekleri olan uygulamaları sizlerle paylaşacağız.
Gelecek gençlerindir fikri ile düşünürsek hem ülkemizin
hem hepimizin sizlerden beklentisi çok yüksek.” şeklinde
konuştu.
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“KMÜ, Enerji Yöneticisi Eğitimi Verebilen İkinci
Üniversite Olacak”
KMÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selmin Ener Ruşen
ise ‘Karaman Enerji Verimlilik Merkezi’ ile ilgili slayt
sunumu gerçekleştirdi. Üniversite olarak KOP Bölgesinde
Enerji Verimliliği konularında etkin faaliyetler yürütecek
ve bölgenin ihtiyacı olan Enerji Yöneticilerini yetiştirecek
önemli bir merkezi Karaman’da kurmak istediklerini belirten
Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ener Ruşen, temmuz
ayında protokolü imzalanarak faaliyetlerine başlanılan 1,5
milyon bütçeli ‘Karaman Enerji Verimlilik Merkezi’ projesi
hakkında bilgiler vererek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu
proje ile KMÜ, Türkiye’nin Enerji Yöneticisi eğitimi verebilen
ikinci üniversitesi ve diğer kurumlar açısından bakıldığında
ise Karaman, Enerji Verimlilik Merkezi kurulan ve eğitim
verebilen dördüncü il olacak. Ayrıca, proje kapsamında
KOP illerinde pekçok enerji verimliliği farkındalık eğitimleri
verilmesinin yanı sıra Karaman Enerji Verimlilik Merkezi
olarak kamu, sanayi ve üniversiteler ile işbirliği ve Ar-Ge
çalışmaları başlayacak.”
Dr. Öğr. Üyesi Ener Ruşen, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Enerji verimliliğinde esas olan üretimdeki
miktarı ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı
ve sosyal refahı engellemeden, çevresel etkiler de
düşünülerek tüketilen enerji miktarını en aza indirmektir.
Enerji kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
artıyor. Bu yüzden enerjiyi daha verimli kullanarak dışa
bağımlılığımızı azaltmalıyız. Ülkemiz genelinde 2017-2023
arasında her alanda enerji verimliliğini artırmak için yeni
projeler geliştiriliyor. Artık tüm kurumların enerji verimliliği
ile ilgili verilerini ve etütlerini düzenli bir şekilde yapmaları
gerekmekte ve Enerji Yöneticisi çalıştırma zorunluluğu
getirilmiştir.”

“Enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi
gerekiyor”
KMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selami Balcı ise
‘Enerji Dönüşüm Verimliliği’ ile ilgili konuşma yaptı.
Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine oranla daha kolay
dönüştürülebildiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Balcı, “Enerji
verimliliği, yanlış bir şekilde kullanımda kısıtlamaya
gidilmesi olarak algılanıyor. Aslında gerçek anlamda enerji
verimliliği kalite ve performansı düşürmeden sosyal refahı
engellemeden enerji tasarrufu sağlanarak yapılabilir. Yalıtım
yetersizliği, eksik ürün kullanımı ve atık; enerji alanında
israfı arttırmaktadır.” dedi.
Sınırlı kaynakların etkin kullanımı ve temiz bir çevre için
kullandığımız enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi
gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Balcı, aydınlatmada
verimlilik, dimleme yöntemi, verimlilik arttırıcı önlemler
ve sanayide enerji verimliliği uygulamaları hakkında bilgi
vererek, “Çimento, kağıt ve selüloz, plastik, bina gibi
farklı alanlarda yapılacak enerji verimliliği uygulamaları ile
ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlamamız mümkün
olmuştur. Su kaynakları ve petrol ürünlerinin tasarruflu
kullanımı kadar üretilen enerjinin verimli bir şekilde
kulanılabilmesi için güç dönüşümünde kullanılan cihazların
kayıplarının en düşük seviyelere getirilmesi gerekmektedir.”
şeklinde konuştu.

Toprakçılar Makina San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi Hamza
Toprakçı ise ‘Taşıyıcılar ve Konveyörlerde Verimlilik’
hakkında bilgilendirmede bulunarak firmaları bünyesindeki
konveyörler ile ilgili üretim faaliyetlerini anlattı. Toprakçı,
“Kullanılan motor ve diğer aksamlarda eskiye oranla büyük
değişiklikler oldu. Bu sayede tüketim değerlerini aşağıya
çekerken iş kapasitemizde ise artış sağladık. 35 yıldır bu
işin içerisindeyim fakat henüz olgunluğa ulaşabildiğimi
düşünmüyorum. Ülkemizi sevdiğimiz ve enerji tasarrufuna
önem verdiğimiz için kendimizi ve firmamızı geliştirmeye
devam edeceğiz.” dedi.

Ali Alanya Elektronik ve Aydınlatma Temsilcisi Murat
Kibar ise ‘Led Teknolojisi ve Kullanım Alanları’ ile ilgili
konuştu. Led teknolojilerinin temel yapısı hakkında bilgi
veren Kibar, “Ledlerin en büyük avantajı az enerji ile
daha çok ışık verme özelliğidir. Aydınlatmada şu ana
kadar en çok verimliliğe sahip olan ışık kaynağı yine led
aydınlatmalardır. Dayanıklı olmaları dolayısıyla da uzun
yıllar daha kullanılacağını düşünmekteyiz.” diye konuştu.
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“PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI”
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Akgül, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Üst Kurul Toplantısına
katılarak burada yeni bir işbirliği protokolü gerçekleştirdi.

K

onya Necmettin Erbakan Üniversitesi ev
sahipliğinde düzenlenen ve UNİKOP’a üye
üniversitelerin rektörlerinin katıldığı Üst Kurul
Toplantısının ardından UNİKOP üniversiteleri ile
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı
arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının “Prof. Dr.
Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen protokol
kapsamında UNİKOP üniversiteleri ile Prof. Dr. Fuat Sezgin
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından 2019 yılı
boyunca ortak bilimsel ve kültürel faaliyetler yapılacak.
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KMÜ İLE KTSO

ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İmzalanan Protokol ile
Kamu-Üniversite-Sanayi
Arasındaki İşbirliği,
Somut Adımlarla Güçlendirilecek
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İLE KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
(KTSO) ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İMZALANDI.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve KTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan arasında imzalanan
protokole göre kamu-üniversite-sanayi arasındaki işbirliği,
somut adımlarla güçlendirilecek.
Üniversitenin bilimsel potansiyelinin yanı sıra bilgi
birikimi ve altyapı imkânının yapılacak olan ortak çalışmalar
ile sanayi kuruluşlarına aktarılmasını öngören protokol ile
Karaman’da hizmet veren firmaların Ar-Ge ve inovasyon
ağırlıklı çalışmalara yönlendirilmesi ve bu sayede yapılan
çalışmaların ekonomik değere dönüşmesi hedefleniyor.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, protokolün hayırlı
olması temennisinde bulunarak, “Protokol ile üniversitemiz

bünyesindeki enstitülerde lisansüstü eğitim yapan
öğrencilerimiz tarafından kamu ve sanayinin ihtiyaçları
doğrultusunda sektördeki uygulamalara yönelik lisansüstü
tezler hazırlanmasını amaçlıyoruz. Bu şekilde kamuüniversite-sanayi işbirliğinin daha da geliştirilerek örnek
bilimsel projelere imza atılması en büyük arzumuz. Projenin
olgunlaşmasında ve protokol haline getirilmesinde emeği
geçen Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) İl Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı ve KMÜ Proje Teknoloji ve
Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Murat Yıldız’a teşekkür
ediyorum.” dedi.
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TÜFEKÇİOĞLU MAKİNE GIDA
İLE İŞBİRLİĞİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) İLE
TÜFEKÇİOĞULLARI MAKİNE GIDA İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ FİRMASI ARASINDA
İKİ FARKLI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

KMÜ Rektörlük Makamında düzenlenen
imza töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet
Akgül ile Tüfekçioğulları Makine Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin
Duman’ın yanı sıra KMÜ Rektör
Yardımcıları, KÜSİ İl Temsilcisi, KMÜ
PTTO Koordinatörü ve Tüfekçioğulları
Makine Gıda yetkilileri de yer aldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Tüfekçioğulları
Makine Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin
Duman’ın imzasıyla yürürlüğe giren her iki protokolle de
bir yıl süreyle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge
çalışmalarına hız kazandırılması amaçlanıyor.
KMÜ ile Tüfekçioğulları Makine Firması arasında ilk
olarak Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) İl Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı’nın akademik danışmanlığını
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yaptığı ‘Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması ve
Ar-Ge merkezinde yürütülen Ar-Ge projelerinin takip edilmesi’
ile ilgili protokol imzalandı.
İkinci olarak ise Doç. Dr. Uğur Köklü’nün akademik
danışmanlığında ‘Ar-Ge merkezi kurma sürecinde ve
sonrasında araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik’ projeleri
çerçevesinde protokol imzalandı.

HABER

ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ HIZ KESMİYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, üniversitesanayi işbirliği kapsamında sanayi kuruluşları ile
protokollerine hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Akar Mühendislik Sanayi Ticaret Ltd.
Şti. firması ile KMÜ arasında yeni bir işbirliği protokolü
imzalandı. KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ve
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Akar Mühendislik
Kurucu Başkanı Mustafa Akın’ın imzasıyla yürürlüğe
giren protokolün imza törenine KMÜ Rektör Yardımcıları,
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri, KMÜ PTTO
Koordinatörü ve Akar Mühendislik yetkilileri katıldı.
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) İl Temsilcisi Dr.

Öğr. Üyesi Kadir Sabancı ve Dr. Öğr. Üyesi Selami Balcı’nın
akademik danışmanlığını yapacağı proje ile üniversitenin
akademik bilgi ve becerilerinin sanayideki tecrübe ve alt
yapı ile birleştirilmesi ve sanayi sektörüyle güçlü bir işbirliği
kurulması amaçlanıyor.
KMÜ ile Akar Mühendislik Firması tarafından
imzalanan protokol aynı zamanda KMÜ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bünyesindeki mevcut laboratuarların alt
yapısını güçlendirmenin yanı sıra sanayiye yönelik yüksek
lisans tezleri hazırlanmasını ve taraflar arasında karşılıklı
bilgi aktarımları ile üniversite sanayi işbirliği projelerinde
süreklilik oluşturulmasını hedefliyor.
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ULUSLARARASI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
ERMENEK VE ÇEVRESİ
SEMPOZYUMU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde
‘Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu’ düzenlendi.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Karaman
Valiliği, Karaman Belediyesi, Ermenek, Sarıveliler ve
Başyayla Kaymakamlıkları ile Ermenek, Sarıveliler ve
Başyayla Belediyeleri ve Selçuk Ecza Deposu’nun
katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışına Karaman

Valisi Fahri Meral, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver,
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, il ve ilçe protokolü,
üniversite personeli, bilim insanları, araştırmacılar ve çok
sayıda davetli katıldı.

“Bu coğrafya bizim için bir sevdadır”
Sempozyumda
ilk
olarak
Düzenleme Kurulu adına söz alan Dr.
Öğr. Üyesi Erol Yüksel, Türk-İslam
kültürünün yansımalarını taşıyan
Ermenek’in sürekli bir ilim geleneği
olduğunu ve yetiştirdiği nitelikli insan
gücüyle ülkemize önemli katkılar
sunduğunu
vurgulayarak,
“Bu
sempozyum Ermenek ve çevresini
birçok disiplinde bilimsel bir bakışla
iki gün boyunca tartışmayı, ardından
da oluşacak olan Ermenek kitabında
akademik birikime dönüştürmeyi
amaçlamaktadır.” dedi.
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Ermenek
Belediye
Başkanı
Uğur Sözkesen ise yer altı ve
yer üstü kaynakları ile ülkemizin
önemli yerleşim birimlerinden olan
Ermenek’te düzenlenen sempozyumla
gelecek nesillere önemli bir kaynak
bırakılacağını ifade etti. Sözkesen,
Ermenek’te üniversitenin öncülüğünde
antik kazılar yapıldığını ve 2019 yılı
içerisinde bir müze oluşturulacağını
belirterek sempozyumda emeği
geçen herkese ve bilim insanlarına
teşekkür etti.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Akgül, Ermenek’in 250 yıla yakın bir
süre hüküm süren Karamanoğulları
Beyliğine
başkentlik
yaptığını
belirterek, “Bu coğrafya bizim için bir
sevdadır. Zorlu coğrafi yapısı, iklimi,
ulaşımı bir kenara, bizi bir tutan da o
sevdadır. Bugün burada her ne kadar
Ermenek Sempozyumu adı altında
toplanmış olsak da bizler Ermenek’in
yanı sıra Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı
ve Kazım Karabekir ilçeleri ile, bütün
mahalleleri ve köyleri ile Karaman’ız.
Bir bütün halinde varolarak bölgemize
ve ülkemize hizmet etmek için varız.”
dedi.

“Ermenek tarihimiz, dilimiz, sanatımız ve kültürümüz
açısından önemli bir konumda”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Akgül’ün ardından sahneye gelen Karaman Valisi
Fahri Meral ise, “Biliyorsunuz ki Ermenek yalnızca bölgemiz
açısından değil tarihimiz, dilimiz, sanatımız ve kültürümüz
açısından da önemli bir konumda yer almaktadır. Şuan
kullanmakta olduğumuz Türkçemizin tohumlarının
yeşerdiği Ermenek, Karamanoğlulları Beyliğine ev sahipliği
yapmasının yanı sıra pek çok kültürel varlığı da bünyesinde
taşımaktadır.” dedi.

Sempozyum, açılış oturumu ile devam etti. KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün başkanlığında
düzenlenen açılış oturumunda emekli öğretim üyeleri Prof.
Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Tahsin Kesici ve Prof. Dr.
İbrahim Ceylan birer sunum yaptılar. Prof. Dr. Bolay, bilim,
kültür, bilimsel tarafsızlık, zihin ve zihniyet konularında
değerlendirmede bulunurken, Prof. Dr. Kesici ise Ermenek
hakkında bilgi vererek Ermenek’in kültür birikimi ve kendi
hatıralarından bahsetti. Oturumun son konuşmacısı olan
Prof. Dr. Ceylan ise Taşeli Bölgesi hakkında açıklamalarda
bulunarak Ermenek’in geçirdiği evrelere değindi. 1930’lu

yıllarda Ermenek’e elektriğin gelmesi ve radyo yayınları,
1992’de Ermenek Meslek Yüksekokulunun açılması, otel
inşası ve hidroelektrik santralin kurulması gibi gelişmelere
değinen Prof. Dr. Ceylan, Rektör Akgül’e de Ermenek’e
katkılarından dolayı teşekkür etti.
25 oturumun yer aldığı sempozyumda, Ermenek ve
çevresine ilişkin birçok konu aydınlığa kavuşturulurken
bilim insanları ve araştırmacılar tarafından daha önce
çalışılmamış olan pekçok konu da literatüre kazandırılmış
oldu.

Sempozyumun ardından Sempozyum Düzenleme
Kurulu Başkanı ve KMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hüseyin Muşmal başkanlığında gerçekleştirilen kapanış
oturumunda söz alan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Salim Cöhce, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hacı Kurt, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akgül, Selçuk Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Remzi Duran ve Prof. Dr Kuddusi Ertuğrul,
oldukça verimli bir sempozyum geçirdiklerini belirterek
sempozyumda öne çıkan küreselleşmeye karşı yerelleşme,
unutulan mesleklerle ilgili çözüm yolları, Ermenek’in

kendine has özellikleri gibi konulara dikkat çektiler.
Kapanış oturumunda son olarak söz alan Prof. Dr.
Süleyman Hayri Bolay da seslendirdiği ilahi, türkü ve şiir
ile kapanış oturumuna renk kattı. Prof. Dr. Bolay, “İki gün
boyunca süren sempozyum büyük bir başarı ve teşübbüs
oldu. Herkes böyle bir başarıyı beceremez. Katılan, emek
veren herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum.” diyerek
sözlerini noktaladı.
‘Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi
Sempozyumu’, Ermenek’in tarihi ve doğal güzelliklerinin
gezilmesiyle sona erdi.

PA N E L

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
tarafından ‘Vefatının 70. Yılında Kazım Karabekir Paşa’ konulu panel düzenlendi.
Panel öncesi davetli konuşmacılar Necmettin Erbakan
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nuri Köstüklü ile Prof.
Dr. Caner Arabacı ve Selçuk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Arıkan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü
makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından panele geçildi. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan
panel, Kazım Karabekir Paşa’nın torunundan ve devlet
büyüklerinden gelen mesajların okunmasının ardından
Rektör Akgül’ün açılış konuşması ile devam etti.
“Kazım Karabekir Paşa azimli, yürekli, gerçekçi
hakiki bir kahramandı”
Rektör Akgül konuşmasına “Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi olarak, babası Karaman’ın eski adıyla Gafferiyat,
yeni adıyla Kazım Karabekir ilçesi eşrafına mensup olan
Kazım Karabekir Paşa’yı ölüm yıldönümünde bir kez daha
anarak kendisinin milletimiz için önemini gençlerimizle
paylaşmak ve hayatı boyunca milleti için didinen kahraman
bir vatan evladını bu vesileyle tekrar hatırlatmak istedik.”
sözleriyle başladı.
Kazım Karabekir Paşa’nın azimli, yürekli, gerçekçi hakiki
bir kahraman olduğunu vurgulayan Rektör Akgül, “İstiklal
Savaşımızın önde gelen isimlerinden Şark Fatihi Kazım
Karabekir Paşa, kendisine önerilen genelkurmay başkanlığı
teklifini kabul etmeyerek Milli Mücadele’ye bizzat katılmış,
vatanı ve milleti için makam ve mevkiden geçmiş, başarıyla
yürüttüğü Doğu Cephesi komutanlığıyla Doğu Anadolu’yu
düşmanın elinden kurtarmıştır. Yetenekleri sayesinde
korgeneral rütbesine yükselen ve I. Ordu Müfettişliğine
atanan, İstiklal Madalyasıyla şereflendirilen Kazım Karabekir
Paşa, askerî başarılarının yanı sıra aktif siyaset içerisinde de
yer alarak Edirne ve İstanbul milletvekilliği, parti başkanlığı
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış, ayrıca
çok sayıda kitaba imza atarak devrinin önemli meseleleri ile
ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.” dedi.
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Akgül: “Ülkümüz
Kuvvetli Bir Türkiye’dir”
Rektör Akgül konuşmasının son bölümünde şunları
söyledi: “Kazım Karabekir’in ‘Ülkümüz Kuvvetli Bir
Türkiye’dir.’ şeklinde dile getirdiği arzusuna bizler de
yürekten inanıyoruz. Milletimizin bir daha asla var olma
ve beka mücadelesine düşmemesi temennisiyle, vefat
yıldönümünde başta Kazım Karabekir Paşa ve dava
arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı
rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayrıca böyle kıymetli bir
panel için gelerek bizleri onurlandıran çok değerli davetli
konuşmacılarımıza, bu önemli etkinliği bizlerle buluşturan
değerli hocalarımız ile emeği geçenlere ve panelimize
iştirak eden değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor,
panelimizin faydalı geçmesini temenni ediyorum.”

“Kazım Karabekir Paşa ‘yetimlerin babası’ oldu”
Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Panelde
ilk olarak söz alan Prof. Dr. Nuri Köstüklü ‘Eğitim Yönüyle
Kazım Karabekir Paşa’ konulu sunumunu katılımcılarla
paylaştı.
Prof. Dr. Köstüklü, “Kazım Karabekir Paşa, Türk eğitim
tarihinde iz bırakan ve bugünün eğitim dünyasına da ışık
tutan görüş ve uygulamaları mevcut olan birisi. Kazım
Karabekir Doğu’da Ermenilere karşı büyük başarı elde etti
fakat savaş sonrasında ortada sosyal bir facia vardı. Bu da
savaş ve Ermeni terörü sonucu yetim ve bakıma muhtaç
durumda 6 bin civarında Türk çocuğunun dramı oldu.
Bir komutan olarak elinde kılıç Doğu’da askeri harekâtı
yönetirken, bir elinde de kalem ‘yetimlerin babası’ oldu.
Halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmenin heyecanı ve
gayreti içerisindeydi. “ dedi.
Prof. Dr. Köstüklü konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kazım
Karabekir Paşa, Erzurum ve Sarıkamış’ta Türk çocuklarına
yedi tane mesleki ve teknik alanlarda okul açıp onlar için
kurslar düzenledi. Yurt dışından okullar için gerekli olan
malzemeleri temin etti. Bu okullarda zamanın pedagoji
ilmine uygun modern metotlar ve teknikler kullandı. Bir
taraftan çocukların iş sahibi olması bir taraftan da Doğu
Anadolu’nun kültür ve sanat yönünden kalkınması sağlandı.
Bir kültür faaliyeti olarak ağaç, idman ve kitap bayramları
düzenledi. Sanat yönü de olan bir kişiydi. Marş yazan,
besteleyen, ayrıca keman ve piyano çalan birisiydi.”
Prof. Dr. Köstüklü konuşmasının sonunda Kazım
Karabekir Paşa’nın yazıp bestelediği marşları dinleyicilerle
paylaştı.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arıkan ise marşlar hakkında
katılımcılara bilgiler aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Arıkan,
“Bizim ilk olarak milli musikimiz mehterdi. Osmanlı’nın
modernleşmesi ile Mızıka-yı Hümayun’a dönüştü. Savaş
zamanında yazılan marşlarda Tanrı’ya sözler verilmiş ve
insanlar cihada çağrılmıştır. Kazım Karabekir Paşa’nın
marşlarında onun halet-i ruhiyesi marşlara yansımıştır.
Ayrıca gençlik ve eğitim için yazılan marşları da olmuştur.”
dedi.
“Kazım Karabekir’in vatan, millet ve devlet diye bir
derdi vardı”
Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Caner Arabacı
da Kazım Karabekir Paşa’nın yazdığı kitaplar hakkında
açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Arabacı, Karabekir’in
en çok kitap yazan komutan olduğunu belirterek, “Kazım
Karabekir şahsiyet olarak muhteşem bir insandı. 6 bin
yetimi büyüttüğü zaman yetimlerin babası oldu ki kendisi
11 yaşından itibaren yetim büyümüştü. Yetim olarak bütün
okulları birinci bitirdi. Almanca, Fransızca ve Rusça biliyordu.
Çok okuyan birisiydi. Altmış sekiz kitap yazmasının sırrı da
çok okumasından ileri geliyordu. Tarihî, askeri, kalkınma
ve çocuk eğitimi gibi pek çok farklı alanda eserler yazdı.
Cephedeyken bile günlükler tutar ve kitap okuyarak kendini
sürekli yetiştirirdi. Çünkü Kazım Karabekir’in vatan, millet
ve devlet diye bir derdi vardı ve derdi olan insan yazar ve
okur. O, bu vatan için çok çalıştı ve savaştı. Sadece askeri
yönüyle değil kültürel değerleriyle de bize çok şey kattı.“
şeklinde konuştu.
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MAKALE

MUSALLA’DAKİ

MARTONALTI

TELGRAFÇI
HAMDİ BEY
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
İnsan sevdiğine canım böyle mi yanar?

Prof. Dr. Hüseyin Muşmal
KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Sanıyorum, yukarıda bir beytine yer verdiğim bu
türküyü bilmeyenimiz yoktur. Hatta bu türkünün yeni nesil
olarak adlandırılan gençlerimiz arasında dahi söylenegelen
bir türkü olarak ayrı bir yeri vardır. Ancak gençlerimiz
türküde bahsi geçen telgraf hakkında doğrusu çok az şey
bilmektedir. Bu bilgiler de XIX. yüzyılda Osmanlı dünyasına
dahil olan ve son dönem Osmanlısında ve Milli Mücadele
yıllarında çok önemli bir yeri bulunan telgrafın, artık sadece
güzel bir türküde bahsi geçen nostaljik bir haberleşme
aracı olduğu bilgisinden öteye değildir. Hatta maalesef ki
meşhur milli mücadele kahramanı Telgrafçı Hamdi Bey,
gençlerimizin zihninde, cadde ve sokak adı olarak ismine
tesadüf edilen tarihi bir şahsiyet olmak dışında başka bir
şey uyandırmamaktadır.
Şüphesiz burada bir haberleşme aracı olarak telgrafın
ve onun özellikle Milli Mücadele yıllarındaki önemi hakkında
detaylı bilgiler verecek değilim. Ancak Milli Mücadele
kahramanlarından Telgrafçı Hamdi Bey’den kısaca da olsa
bahsetmeden geçemeyeceğim. Telgrafçı Manastırlı Hamdi
Bey (Ahmet Hamdi Martonaltı), İstanbul’un İngiliz birlikleri
tarafından işgal edildiği 16 Mart 1920 günü işgal haberini
ve gelişmeleri Milli Mücadelenin lideri Mustafa Kemal’e
ileterek tarih sahnesine çıkmış bir telgraf memurudur.
İşgalden sonra İstanbul’dan kaçıp Milli Mücadele boyunca
telgrafçı olarak cephede görev yapmıştır. Savaştan sonra
İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş; 1927’de Mustafa
Kemal, Millet Meclisi kürsüsünde okuduğu Nutuk’ta onun
kahramanlığına yer vererek kendisini onurlandırmıştır.

Gazi Mustafa Kemal, onun için “Bu hamiyetli ve cesur
Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı İstanbul’da geçen
bu acı olayları öğrenmek için kim bilir ne zamana kadar
bekleyip duracaktık. İstanbul’da bulunan nazır, milletvekili,
komutan ve teşkilatımız adamları içinden bir kişinin çıkıp
da zamanında bize haber vermeyi düşünememiş olduğu
anlaşılıyor. Demek ki hepsini heyecan ve çarpıntı kaplamıştı.
Bir ucu Ankara’da bulunan telin İstanbul’da bulunan
ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir duruma gelmiş
oldukları yargısına varmak, bilmem ki doğru olur mu?
Telgraf memuru Hamdi Efendi sonradan Ankara’ya gelerek
karargâhımızda telgraf memurluğu yapmıştır. Kendisine
borçlu olduğum teşekkürü, burada açıkça söylemeyi millî
ve vatan görevlerinden sayarım.” demiştir.
Nutuk’ta Hamdi Bey’den övgüyle bahseden Gazi
Mustafa Kemal, soyadı kanunu çıktıktan sonra İstanbul’un
işgali sırasında gösterdiği yararlılığın hatırasına ona,
“Martonaltı” soyadını vermiştir.
Manastırlı Ahmet Hamdi Martonaltı, 9 Aralık 1945 günü
Konya’da hayatını kaybetmiş olup Musalla Mezarlığı’na
defnedilmiştir. Bu yazıyı bir vesile okuyan kardeşlerimizin,
Musalla Mezarlığı’nda sessiz bir şekilde ebedi istirahatine
çekilmiş olan Hamdi Bey’i ziyaret edip göstermiş olduğu
kahramanlığı hatırlamalarını tavsiye ederim. Zira onlar
vatanları için canlarını feda etmek hususunda gözlerini
dahi kırpmamış adsız kahramanlarımızdır. Ve inanın onlara
karşı borcumuz bir Fatiha ile ödenebilecek durumda da
değildir. Gelin en azından borcumuzun edası için bir yerden
başlayalım.
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REKTÖR AKGÜL’DEN
ANLAMLI PROJEYE DESTEK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Karaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Karaman
Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
tarafından imzalanan protokol gereğince düzenlenen
etkinlik ile hükümlülere sosyal sorumluluk bilincinin
kazandırılması, hükümlülerin sosyalleşmesinin teşvik
edilmesi ve kırsal alanların yeşillendirilmesi amaçlanıyor.
Bu amaçla düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde KaramanEreğli karayolu üzerinde yaklaşık 60 kilometrelik mesafede
30 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.
Rektör Akgül fidan dikimi projesinin hayırlı olması
temennisinde bulunarak, “Gerek hükümlü vatandaşlarımız
açısından gerekse doğamız için çok faydalı bir proje. Bu
tip sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesi
en büyük temennimiz. Projede emeği geçen kurumlarımıza
teşekkür ediyorum.” dedi.
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KMÜ SENATOSUNDAN İSRAİL’E KINAMA
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi Senatosu,
İsrail Parlamentosu
tarafından
kabul edilen
Yahudi Ulus Devleti
Yasasını kınayarak bir
bildiri yayımladı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül başkanlığında
23 Temmuz 2018 tarihinde toplanan Üniversite Senatosu
tarafından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:
“İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Yahudi
Ulus Devleti Yasası ile 1948 yılından bu yana Filistinli
kardeşlerimize uygulanan ayrımcılık ve eziyet politikası
günümüzde resmileştirilmeye çalışılarak bütün evrensel
hukuk ilkelerinin yanı sıra ahlaki ve etik değerler
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ayaklar altına alınmaktadır. İsrail vatandaşı olan Filistinli
kardeşlerimizin haklarını hiçe sayan, İsrail’in işgal altında
tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesini öngören,
Arapçanın resmi dil olmaktan çıkarılıp ülkenin tek resmi
dilinin İbranice olmasını kabul eden bu yasayı Üniversite
Senatosu olarak kınıyor, İsrail’i insan haklarına, uluslararası
hukuka ve adalete uygun davranmaya davet ediyoruz.”

HABER

KMÜ, GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Güneş Enerji Sistemi Projesi ile
yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini
karşılayabilecek konuma geldi.
Yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün arttığı
günümüzde girişimci ve yenilikçi üniversite kimliğiyle öne
çıkan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Güneş Enerji
Sistemi Projesi ile bu alanda geleceğe yatırım yapmaya
devam ediyor. Üniversitenin daha önce devreye aldığı güneş
enerjisi santraline 539 kilovat enerjilik (kWe) güç daha
ilave yapılarak toplam 999 kWe güce ulaşıldı. Güneş enerji
santralleri son hali ile KMÜ’nün yıllık elektrik tüketiminin
yaklaşık yüzde 50’sini karşılayabilecek hale geldi.
2016 yılında yapımı tamamlanan ve 460 kWe sahip olan
santralde 2008 adet 250 W’lık PV paneller kullanılırken,
2018 yılı itibariyle 539 kWe ilave yapılarak 2160 adet 270
W’lık PV paneller kullanılmaya başlandı. Tamamen milli ve

yerli panellerin kullanıldığı santrallerde toplamda 4168 adet
PV panel ve 34 adet dönüştürücü hizmet veriyor.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Güneş Enerji Sistemi Projesi ile
üniversitenin kendi elektriğini üretme konusunda önemli
bir adım attığını belirterek, “2015 yılı sonlarında başlayan
projemiz bugün üniversitemizin elektrik tüketiminin
yüzde 50’sini karşılayabilecek hale geldi. Umarım bugün
ihtiyacımızın yüzde 50’sini karşılayan bu projeyi daha
da geliştirerek ihtiyacımızın tamamını karşılayabilecek
seviyelere çıkarırız. Projenin bu aşamaya gelmesine destek
veren TEDAŞ’a ve tesisin kurulumunda emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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KMÜ 2019-2023
STRATEJİK PLANI YAYIMLANDI
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinin 2019-2023
yıllarını kapsayan
stratejik planı yürürlüğe girdi.
İç ve dış paydaşların görüş
ve önerilerinin değerlendirildiği
hazırlık sürecinin ardından
kamuoyuyla paylaşılan Stratejik
Plan, gelecek beş yıla ilişkin
üniversitenin amaç ve hedeflerini
ortaya koyuyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) 20192023 yıllarını kapsayan stratejik planı yürürlüğe girdi.
İç ve dış paydaşların görüş ve önerilerinin
değerlendirildiği hazırlık sürecinin ardından kamuoyuyla
paylaşılan Stratejik Plan, gelecek beş yıla ilişkin
üniversitenin amaç ve hedeflerini ortaya koyuyor.
Üniversitenin özgörev farklılaşmasını ve uzgörüşünü
gerçekleştirmek için önemli stratejik kararların alındığı
2019-2023 Stratejik Planı’nda Karaman ve bölgeye yönelik
farklılaşma alanları ön plana çıkıyor. Plan’da Türk dili ve
gıda alanlarıyla birlikte temiz enerji ve tarım da farklılaşma
alanları olarak belirlendi. Ayrıca üniversitenin girişim ve
yenilik odaklı bir yapıya kavuşması da verilen bir diğer
önemli stratejik karar olarak dikkat çekiyor.
Stratejik Plan döneminde yeni stratejik hedeflere
ulaşmak için akademik kadronun güçlendirilmesi,
girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması,
kurumsallaşma ve kalitenin artırılması; eleştirel düşünceye
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açık, farklılıkları zenginlik olarak görebilen bir örgüt iklimi
oluşturulması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile ortak iş
yapabilme kültürü ve etkileşim kabiliyetinin geliştirilmesi,
bilgiye erişim imkânları ile kütüphane kaynaklarının
zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi
benimsendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 2019-2023
Stratejik Planı’nın hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr.
Mehmet Akgül, “Planın başarıyla uygulanmasında iç ve dış
paydaşlarımızın destek ve katkıları önem arz etmektedir.
Üniversitemiz stratejik planının hazırlanmasında emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza
teşekkür eder, planın üniversitemizin, ilimizin ve bölgemizin
geleceğine ışık tutmasını temenni ederim.” dedi.
Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı’na http://
kmu.edu.tr/ internet sitesinden ulaşılabileceği gibi görüş
ve öneriler http://kmu.edu.tr/strateji adresinden kuruma
iletilebilir.

HABER

KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
SÜRECİ BELGELENDİRİLDİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ),
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ VE ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİ ALARAK KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARINI
ULUSLARARASI STANDARTLARLA TAÇLANDIRDI

“Önceliğimiz belge almak
değil, kalite standartlarını titizlik
içerisinde kararlı bir şekilde
sürdürebilmek ..”

2018 yılının ocak ayında başlayarak haziran ayına kadar
devam eden süreçte üniversitede birim kalite temsilcilerine
temel eğitimler ve iç tetkik eğitimleri verilirken tüm akademik
ve idari birimlerin 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 ve 28-29 Haziran tarihlerinde
kıdemli başdenetçi ve denetçiler tarafından gerçekleştirilen
dış denetimler sonucunda KMÜ, Kalite Yönetim Sistemi ve
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip kurumlar
arasına adını yazdırdı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgesi 2018 yılı temmuz ayı içerisinde
verildi.
KMÜ’nün belgelendirilmesinin ardından Kalite
Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi birim

sorumlularıyla yemek organizasyonunda bir araya gelen
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, bütün ekibe teşekkür
ederek, “Dış tetkik sürecini verimli bir şekilde tamamlayan
üniversitemiz, sizlerin özverili çalışmalarının sonucu olarak
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak
kazandı.” dedi.
Kalite sürecinde öncelikli olanın kalite standartlarını
titizlik içerisinde kararlı bir şekilde uygulamak olduğunu
ifade eden Rektör Akgül, “Bu başarının elde edilmesinde
gösterilen özveri ve disiplinli çalışmanın önemi elbette ki
yadsınamaz. Fakat başarının değeri, sürdürülebilirliği ile
ölçülebilir. Bu bağlamda kalite sürecinde de önceliğimiz
belge almak değil, kalite standartlarını titizlik içerisinde
kararlı bir şekilde sürdürebilmek olmalıdır. Yönetim olarak
kalite politikamızdaki kararlılığımızın arkasında durarak
hep birlikte güzel işlere imza atma yolunda gayretimizi
sürdüreceğiz.” dedi.
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SEMPOZYUM

KMÜ 3. KENTFOR’A
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ,
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YEREL YÖNETİMLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HÜYAM) İLE KARAMAN BELEDİYESİ
TARAFINDAN 3. KENTFOR DÜZENLENDİ
Karamanoğlu Mehmetbey Ünivresitesi evsahipliğinde düzenlenen 3. KENTFOR programının açılışına Karaman Valisi
Fahri Meral, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Belediye Başkan Yardımcısı
Duran Kabaağaç, il ve üniversite protokolü, bilim insanları, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.
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“Kentler
kalkınmanın
lokomotifi
olmuştur”
“3. KENTFOR’u Türk Dilinin Başkenti Karaman’da
düzenliyoruz”
Programın açılışında ilk olarak söz alan Hacettepe
Üniversitesi HÜYAM Müdürü Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen,
KENTFOR’un birincisini turizm kenti Alanya’da, ikincisini
Trakya’nın incisi Tekirdağ’da, üçüncüsünü ise Türk dilinin
başkenti Karaman’da düzenlemiş olmaktan duydukları
mutluluğu belirterek, “Aşırı nüfus artışı, iç ve dış göç,
sanayileşme gibi sebeplerle çarpık kentleşme ve çevresel
bozulma tehdidi altındaki dünyamızda kent ve çevre yönetimi
konularına ilgi giderek artmakta. Bu anlamda forum, Kent
ve Çevre Yönetimi alanının önde gelen isimleri ile gelecek
vadeden kuşakları bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere
bir araya getiriyor ve kentlerimizin daha iyiye gitmesi için de
önemli bir adım teşkil ediyor.” şeklinde konuştu.
“KENTFOR
kendisinden
beklenen
faydayı
sağlayacak”
3. KENTFOR Düzenleme Kurulu Başkanı ve KMÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay ise 3. KENTFOR’a katılan
herkese teşekkürlerini sunarak, “KENTFOR’un üçüncüsünü
Karaman’da düzenlemiş olmaktan fevkalade mutluyuz.
KENTFOR’un kendisinden beklenen faydayı sağlayacağını
düşünüyorum.” dedi.
Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç
ise selamlama konuşması yaparak programın şehrimize ve
ülkemize fayda sağlayacağını umduğunu belirterek hayırlı
olmasını diledi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, “Gelişmiş
ülkelerdeki sanayi devrimi ile başlayan sosyoekonomik dönüşüm, kentleri yeniden inşa etmiş, kentsel
mekânlardaki hızlı yoğunlaşma toplumsal yapıda önemli
değişmelere sebep olmuştur. Kentleşme, gelişmenin bir
göstergesi olarak kabul edilirken, kentler de kalkınmanın
lokomotifi olmuştur. Uluslararası alanda ülkelerin rekabeti,
yerini kentler arası rekabete bırakarak küresel alanda kent
ekonomilerini ön plana çıkarmaktadır. Sosyal, siyasal,
kültürel ve ekonomik açıdan gelişmiş kentlerin rekabet
edebilirliği yerel ve sürdürülebilir kalkınma modelleri
ekseninde şekillenmektedir.” dedi.
KENTFOR organizasyonun işbirliği ve bütünleşmeyi
sağlayan çok önemli faaliyetlerden birisi olduğunu
vurgulayan Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü:
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“Yerel kalkınma; ulusal ekonomiye güç getiren ve küresel
ekonomide rekabet edebilirliği artıran önemli bir kavram olup
bütüncül bir kent ve çevre yönetimini zorunlu kılmaktadır.
Yine yerel kalkınma; yerel yönetimler, toplumsal gruplar,
özel sektör, üniversiteler gibi farklı aktörlerin ortaklığının
oluşturulduğu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.”
Konuşmasının son bölümünde bu yıl 3. KENTFOR’un
Karaman’da düzenleniyor olmasının anlamlı bir tevafuk
olduğunu belirten Rektör Akgül, “Karaman; kalkınma, yerel
kalkınma ve toplumsal dönüşüm arasındaki ilişkinin açık
bir şekilde gözlenebileceği önemli kentlerden bir tanesidir.
3’üncü KENTFOR’u hem ulusal hem de yerel kalkınmaya
katkı sağlayacak önemli akademik girişimlerden birisi
olarak değerlendiriyorum.” şeklinde konuştu.

“Kalkınma, Türkiye kentleri için sorunlu bir kavram”
Forumun açılış konuşmasını yapan Hacı Bayram Veli
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez, Türkiye’nin kentleşme tarihi
ve bu tarih içerisindeki sorunlarına değinerek, “Kalkınma
bir toplumdan bir topluma geçişin adıdır. Kırdan kente,
tarımdan sanayi toplumuna geçiş bunlara birer örnektir.
Kalkınma, Türkiye kentleri için sorunlu bir kavram. Türkiye
toplumunun yüzde 99’u son yüzyılda yer değiştirdi.
Türkiye’nin kentleşme tarihine değinecek olursak eğer
göçten bahsedebiliriz. Türkiye’ye hem içeriden hem de
dışarıdan ağır bir göç söz konusu. Göç, kentleşme demek
değildir. Zaten göç alan yerlerin kimliği de göçle gelenleri
intibak ettirmeye yetmemiştir. Artık şehirler şehir değil.
Artık kent deyince alışveriş merkezi, gökdelen, araba,
yayaların olmadığı yerler aklımıza geliyor. Bir an önce
küresel kapitalizmin çıkmazlarını kent rantları üzerinden
çıkarmalıyız.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Kemal Görmez konuşmasının son bölümünde
neler yapılması gerektiğine değinerek şunları dile getirdi:
“Merkeziyetçilikten vazgeçmeliyiz. Adem-i merkeziyetçi,
kentlerin duyarlılığının öne çıkacağı devlet yapısına
dönmeliyiz. Şehirlerin kimliği üzerinde dikkatli olmalı,
farklılıklarını korumalıyız. Mahalle düzeyinde demokrasi ile
kentli demokrasiyi inşa etmeliyiz.”
Üniversite ve il protokolü, bilim insanları, araştırmacılar
ve davetlilerin katılımıyla ‘Yerel Kalkınma ve SiyasalToplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi’
teması ile gerçekleştirilen program kapsamında,
sanayileşmeden yerel kalkınmaya, çevre politikalarından
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akıllı kentlere, yerel yönetimlerden hizmet yönetimine,
kent sosyolojisinden toplumsal cinsiyete, kentsel
planlamalardan göç ve güvenliğe kadar 23 farklı oturumda
79 bildiri sunuldu.
3. KENTFOR Düzenleme Kurulu Başkanı ve KMÜ Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ercan Oktay başkanlığında gerçekleştirilen
kapanış oturumunda söz alan Hacettepe Üniversitesi
HÜYAM Müdürü Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen, Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Kemal Öktem,
Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup
Bulut ve Merkez Valisi Kayhan Kavas, KENTFOR’u ufuk
açıcı ve son derece faydalı bir forum olarak nitelendirerek
‘yerelleşme, kentsel ve kırsal alan’ gibi kavramların tekrar
tartışmaya açılması gerektiğinin altını çizdiler.
3. KENTFOR, kapanış oturumu ve değerlendirme
konuşmalarının ardından Karaman’ın tarihi ve doğal
güzelliklerinin gezilmesiyle birlikte sona erdi.

KONGRE

ULUSLARARASI
MATEMATİKSEL ÇALIŞMALAR VE
UYGULAMALARI KONGRESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE
‘KARAMAN BELEDİYESİ İLE KARAMAN SANAYİCİ VE İŞADAMLARI
DERNEĞİNİN DESTEKLERİYLE ULUSLARARASI
MATEMATİKSEL ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALARI KONGRESİ’
DÜZENLENDİ.
İl ve üniversite protokolü, dünyanın farklı ülkelerinden
bilim insanları, araştırmacılar ve çok sayıda davetlinin
katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında ilk olarak
söz alan Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet İpek,
kongrenin amacının matematik ve ilgili bilim dallarında yeni
gelişmeler, araştırma sonuçları, teori ve metodolojiyle ilgili
bilimsel bilgiyi paylaşmak olduğunu belirtti. Kongrenin
matematikçiler, bilim insanları ve araştırmacılar için yeni
eğilimler ve yaklaşımlara odaklandığını söyleyen Prof.
Dr. İpek, dünyanın her yerinden kongreye katılan seçkin
konuşmacılarla zengin bir fikir alışverişi gerçekleşeceğini
ifade etti.
Prof. Dr. İpek’in ardından söz alan Kongre Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Yılmaz ise toplumsal değişim ve gelişimin
giderek ivme kazandığına vurgu yaparak “Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği bir çağda

“Kongre; matematikçiler, bilim insanları
ve araştırmacılar için yeni eğilimler ve
yaklaşımlara odaklanmaktadır.”
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“Yeni problemlerin çözümü için;
matematiksel düşünme gücü gelişmiş,
matematiği modelleme ve problem
çözmede kullanabilen bireylere her
zaman olduğundan daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır.”

“Matematik, insanın hayatında her
dönem önemli bir yer tutmakta ve bütün
bilimlerin temel aklı olarak görülmektedir.
Matematik, insanın düşünce gücünü
geliştirir, kişiye analiz-sentez yapma
olanağı sağlar ve insanı farklılaştırır.”

yeni problemlerin çözümü için; matematiksel düşünme
gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede
kullanabilen bireylere her zaman olduğundan daha çok
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür bilimsel organizasyonlar bilim
insanlarının bir araya gelmesine, bilimsel paylaşımlarda
bulunmasına ve sonrasında ortak çalışmalar planlamasına
vesile olmaktadır.” dedi.
“Matematik insanın düşünce gücünü geliştirir”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Akgül ise “Matematik, insanın hayatında her
dönem önemli bir yer tutmakta ve bütün bilimlerin temel aklı
olarak görülmektedir. Matematiğin insanın düşünce gücünü
geliştirdiği, kişiye analiz-sentez yapma olanağı sağladığı ve
insanı farklılaştırdığı bir gerçektir.“ dedi.
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Rektör Akgül, kongre ile alanında önde gelen bilim
insanlarının, akademisyenlerin ve araştırmacıların matematik
bilimi üzerine bilgi alışverişinde bulunmaları; deneyimlerini,
araştırma bulgularını ve en son gelişmeleri paylaşmaları
için bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını
belirterek, “Kongre sonuçlarının üniversitemiz başta olmak
üzere şehrimize, ülkemize ve bilim dünyasına önemli
katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Gerçekleştirilen
bu kongrenin, tüm kongre katılımcılarına ve genç
matematikçilere sunacağı bilimsel şölen ile katılımcıların
kariyerlerinde yol gösterici olacağından eminim.” şeklinde
konuştu.
Karaman Belediyesi ile Karaman Sanayici ve İşadamları
Derneğinin destekleriyle düzenlenen ve Davetli Konuşmacı
Lars-Erik Persson’ın sunumuyla başlayan kongrede üç gün
boyunca 41 oturumda 200’e yakın bildiri sunuldu.

KONGRE

Kongrenin kapanış oturumunda açıklamada bulunan
Kongre Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, “Umarım çok
faydalı bir kongre olmuştur. Sizleri burada ağırlamaktan çok
mutlu olduk. Dolu dolu bir kongre geçti, oturumlar ilgiyle
takip edildi, sunumlar çok kaliteliydi, konuşmacılarımız çok
iyi performans sergilediler. Emeği geçen, katılan herkese
çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Davetli konuşmacılardan Jörg Koppitz ise güzel bir
kongre olduğunu ve katılmaktan son derece memnuniyet
duyduklarını ifade ederek, kongre bildirilerinin özel bir
sayıda yayınlanacağını duyurdu.
‘Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları
Kongresi’ sözlü bildiriler ve poster sunumlarının ardından
Karaman’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin gezilmesiyle sona
erdi.
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PERVÂNE BEY
MECMUASI’NDAKİ
KARAMANLI
ŞAİRLER
“Pervâne Bey Mecmuası’nda Karamanlı
olduğu tespit edilebilen 11 şair ve bu 11
şairin toplam 274 şiiri bulunmaktadır.”

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Ali GIYNAŞ
KMÜ Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Asırlar boyunca önemli bir şehir olan Karaman, özellikle
Selçuklular, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti
zamanında kültür, sanat ve edebiyatın gelişmesinde hatırı
sayılır bir yere sahiptir. 12. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına
kadar Karaman’da birçok ilim adamı, şair, yazar ve sanatkâr
yetişmiştir.
Klâsik Türk edebiyatının kaynaklarından biri de
nazire mecmualarıdır. Nazire mecmuaları, genellikle aynı
veya birbirine yakın yüzyıllarda yaşamış birçok şairin
şiirlerini bir arada bulunduran değerli kaynaklardır. Bunlar,
derlendikleri dönemdeki edebiyat beğenisini vermeleri,
şairlerin divanlarında bulunmayan şiirlerini içermeleri,
tezkirelerde adı geçmeyen şairlerin şiirlerini ihtiva etmeleri,
divanı olmayan ya da bilinmeyen bir şairin şiirlerini tespit
etmeye katkıları bakımından edebiyat tarihimiz için önemli
kaynaklardır. Sözlük anlamı “Bir şeye benzemek üzere
yapılan, örnek, misl, karşılık” (Şemseddin Sami, 2000:
1454) olan nazirenin terim anlamı ise “Bir şairin manzum
bir eserine (çok zaman gazeline) başka bir şair tarafından
aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yapılan benzer”dir
(Devellioğlu, 2017: 952).
Nazire mecmualarının bazılarının kim tarafından
derlendiği/düzenlendiği belli değilken bazılarının derleyicisi
bellidir. Edebiyatımızda derleyeni belli nazire mecmualarının
sayısı oldukça azdır. Klâsik Türk edebiyatında derleyeni
bilinen 6 naziresi mecmuası vardır. Bunlar Ömer b. Mezîd’in
Mecmûatü’n-nezâ’ir’i, Eğridirli Hacı Kemal’in Câmi’u’nnezâ’ir’i, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-nezâ’ir’i, Pervâne
Bey’in Pervâne Bey Mecmuası, Budinli Hisâlî’nin Metâli’u’nnezâ’ir’i ve Sabrî’nin derlediği nazire mecmuasıdır. Nazire
mecmuaları, edebiyat tarihimiz için son derece önemli
kaynaklar arasında yer almaktadır. Farklı devirlerde rağbet
gören şairleri ve şiirleri, bunların hangi dereceye kadar etkili

oldukları, hangi şairin kimden etkilendiği, devir şairlerinin
şiir anlayışları, eğilimleri, zevkleri, ele aldıkları konuları,
vezin, kafiye ve redif tercihleri gibi önemli bilgilere bu
mecmualar sayesinde ulaşmak mümkündür. 16. yüzyılda
Pervâne Bey tarafından tertip edilen nazire mecmuası da
bu çeşit bilgileri içermesi bakımından önemlidir. Örneğin,
mecmuada şiirleri yer alan bazı şairlerin, divanlarında
yer almayan bazı şiirlerinin bulunduğuna rastlamaktayız.
Mecmuanın hacmi dikkate alındığında bu bilgilerin değeri
daha da artmaktadır. Nazirecilik geleneği çerçevesinde ele
alındığında Pervâne Bey Mecmuası, Divan edebiyatının
şiir anlayışına, dolayısıyla edebiyat tarihine dair birçok
konuyu aydınlatacak niteliktedir. Bunun yanı sıra şiirlerin
başlıklarında yer alan bilgiler de mecmuayı, kendi türü
içinde ayrı bir yere koymaktadır. Pervâne Bey Mecmuası’nın
diğer şiir mecmualarından ayrılan bir yönü verdiği
biyografik bilgilerdir. Bu bilgiler biyografi kaynaklarında yer
alan türden olup, bu bakımdan mecmuaya ayrı bir önem
kazandırmaktadır. Çoğu zaman şair ile ilgili bilgi verilirken
nadiren şiir hakkında bilgi verildiği de görülür.
Pervâne Bey Mecmuası’nda Karamanlı olduğu tespit
edilebilen 11 şair yer almaktadır. Bunlar: 1. Cemâlî, 2.
Nizâmî, 3. Niyâzî, 4. Remzî, 5. Sübûtî, 6. Kâmî, 7. Helâkî, 8.
Sabûhî, 9. Şânî, 10. Gubârî, 11. Selmân.
Şimdi de bu şairlerin hayatları ve şiirlerine kısaca
değinelim.
1. Cemâlî
Fatih Sultan Mehmet dönemi şairlerindendir. Sehî ve
Gelibolulu Âlî, Cemâlî’nin Karamanlı; Riyâzî Bursalı; Latîfî
ise Karamanlı veya Bursalı olduğunu söyler. II. Bayezid
devrinin sonlarında ölmüştür. Cemâlî’nin Pervâne Bey
Mecmuası’nda 15 şiiri bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi
zemin şiir, 13 tanesi ise naziredir.
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2. Nizâmî
Karaman Beyliği sınırları içindeki Konya’da doğdu.
Veliyyüddîn adında bir vaizin oğludur. Fatih devri
şairlerindendir. Karamanlı Nizâmî olarak tanındı. Döneminin
en ünlü gazel şairlerindendir. Genç yaşta öldü. Nizâmî’nin
Pervâne Bey Mecmuası’nda 52 şiiri bulunmaktadır.
Bunlardan 21 tanesi zemin şiir, 29 tanesi nazire, 2 tanesi
ise geçiş şiiridir. Pervâne Bey Mecmuası’nda Nizâmî’nin
21 zemin şiiri ve bunlara yazılmış 346 nazire bulunmaktadır.
3. Niyâzî
Karaman’da doğdu. II. Bayezid Dönemi şairlerindendir.
Güzel şiirleri olan yetenekli bir şairdir. Ancak halk arasında
fazla tanınmamıştır. Niyâzî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda
17 şiiri bulunmaktadır. Bunların 1 tanesi zemin şiir, 16
tanesi ise naziredir. Niyâzî 12 şaire 16 nazire yazmıştır.
4. Remzî/Pîrî, Pîrî Mehmed Paşa
Karaman’da doğdu. Öğrenim gördükten sonra
müderris, kadı, defterdar ve Yavuz Sultan Selim’e vezir
oldu. Şiirlerinde bazen adını, bazen de “Remzî” mahlasını
kullanmıştır. Remzî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda 3 şiiri
bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi zemin şiir, 1 tanesi ise
naziredir.
5. Sübûtî
Karaman’da doğdu. Peygamber soyundan gelir. Tabiplik
yaptı. İstanbul’a gelerek Karaman Pazarı’nda dükkân açtı.
Bu dükkân, dönemin ileri gelenlerinin toplanma yeri oldu.
Kanuni dönemi şairlerindendir. Sübûtî’nin Pervâne Bey
Mecmuası’nda 28 şiiri bulunmaktadır. Bunların tamamı
naziredir. Sübûtî’nin 28 şiiri 14 şaire naziredir.
6. Kâmî
Karaman’da doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. Şeyh Cemâl
Efendi’nin kardeşinin oğludur. Öğrenim görüp Müftü Ali
Çelebi’den mülâzım ve kadı oldu. Kâmî’nin Pervâne Bey
Mecmuası’nda 9 şiiri vardır ve hepsi naziredir. Hiç zemin
şiiri olmadığı görülen Kâmî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda
bulunan 9 şiirinin 8 şaire nazire olduğu görülmektedir.
7. Helâkî
Karaman’da doğdu. Asıl adı Mahmut’tur. Tahsilini
yarım bıraktı ve İstanbul’a yerleşti. Yarhisar ve İstanbul’da
imamlık yaptı. Helâkî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda 59
şiiri vardır. Bunlardan 1 tanesi zemin şiir, diğerleri naziredir.
Helâkî, 58 naziresini 30 şaire yazmıştır.
8. Sabûhî
Karaman’da doğdu. Asıl adı Abdullah’tır. Abdî-i
Zarîf diye tanındı. Kanuni devri şairlerindendir. Medrese
tahsilini bitirdikten sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın
hocası Hayreddin Hoca’dan mülazım oldu. Müderrislik ve
bazı Arap beldelerinde kadılık yaptı. Baalbek kadısı iken
öldü. Sabûhî’nin, Pervâne Bey Mecmuası’nda 24 şiiri
bulunmaktadır ve bu şiirlerin hepsi naziredir. Pervâne Bey
Mecmuası’nda Sabûhî’nin 14 şaire yazılmış 24 naziresi
bulunmaktadır.
9. Şânî
Larende’de doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. II. Selîm’in

hocası olan Ataullah Efendi’den mülazım olup müderrislik
yaptı. Şânî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda 14 şiiri vardır
ve bunların tamamı naziredir. Pervâne Bey Mecmuası’nda
Şânî’nin 11 şaire yazılmış 14 naziresi bulunmaktadır.
10. Gubârî
Doğum yeri, kaynaklarda farklılık göstermektedir. Âşık
Çelebi Hamîdîli (Isparta), Latifî Karaman Larendeli, Beyânî,
Hasan Çelebi, Ahdî, Riyâzî ve Kaf-zâde Fâ’izî ise Akşehir’de
doğduğunu kaydeder. Ancak Pervâne Bey Mecmuası’nda
“Gubârî-i Karamânî” şeklinde kayıtlıdır. Gubarî’nin asıl adı
Abdurrahman’dır. Tahsilini tamamladıktan sonra bir süre
medreselerde müderrislik yaptı. Gubârî’nin Pervâne Bey
Mecmuası’nda 21 şiiri vardır. Bunların 2 tanesi zemin
şiir, 19 tanesi ise naziredir. Pervâne Bey Mecmuası’nda
Gubârî’nin 14 şaire yazılmış 19 naziresi bulunmaktadır.
11. Selmân
Tezkirelerde 16. yüzyılda yaşamış dört farklı Selman
bulunmaktadır. Ancak bunların doğum yerleri Aydın, Bursa,
Kavala ve Vardar Yenicesi’dir. Pervâne Bey Mecmuası’nda,
kadı olduğu belirtilen ve 26 şiiri bulunan Selmân’ın
Karamanlı olduğu “Selmân-ı Kâdî Karamânî’dür” şeklinde
belirtilmektedir. Bu bilgiden hareketle bu Selmân’ın
tezkirelere girmemiş başka bir şair olabileceği akla
gelmektedir. Selmân’ın Pervâne Bey Mecmuası’nda 32 şiiri
bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi zemin şiir, 30 tanesi ise
naziredir. Pervâne Bey Mecmuası’nda Selmân’ın 18 şaire
yazılmış 30 naziresi bulunmaktadır.
Pervâne Bey Mecmuası’nda Karamanlı olduğu tespit
edilebilen 11 şair bulunmaktadır. Bu 11 şairin toplam 274
şiiri bulunmaktadır. Bu da Pervâne Bey Mecmuası’ndaki
8172 şiirin %3.35’inin Karamanlı şairlere ait olduğunu
göstermektedir. Karamanlı şairlerin Pervâne Bey
Mecmuası’ndaki şiir sayılarına bakıldığında ilk sırada 59
şiirle Helâkî görülmektedir. İkinci sırada 52 şiirle Nizâmî,
üçüncü sırada 32 şiirle Selmân bulunmaktadır. Bunlardan
sonra 28 şiirle Sübûtî, 24 şiirle Sabûhî, 21 şiirle Gubârî, 17
şiirle Niyâzî, 15 şiirle Cemâlî, 14 şiirle Şânî, 9 şiirle Kâmî,
3 şiirle Remzî yer almaktadır. Zemin şiir sahibi olan 7 şair
vardır. Nizâmî’nin 21 zemin şiirine 346 nazire yazılmıştır.
Cemâlî’nin 2 zemin şiirine 31 nazire yazılmıştır. Selmân’ın
2zemin şiirine 17, Gubârî’nin 2 zemin şiirine 7, Remzî’nin
2 zemin şiirine 5, Helâkî’nin 1 zemin şiirine 2, Niyâzî’nin 1
zemin şiirine 2 nazire yazılmıştır.
Mecmuada 747 zemin şiir bulunmaktadır. Bunlardan 31
tanesi Karamanlı şairlere aittir. Bu da mecmuada bulunan
zemin şiirlerin %4.14’ünün Karamanlı şairlere ait olduğunu
göstermektedir. Bu zemin şiirlere 410 nazire yazılmıştır.
Mecmuada 6598 nazire bulunmaktadır, dolayısıyla
mecmuadaki nazirelerin %6.21’i Karamanlı şairlere
naziredir. Karamanlı şairler hemşehrilerine ve aynı
meclislerde bulundukları şairlere de nazire yazmışlardır.
Nizâmî’ye Helâkî, Niyâzî, Remzî, Sübûtî ikişer, Gubârî,
Selmân ve Sabûhî birer nazire yazmıştır. Selmân’a ise
Sabûhî, Sübûtî ve Şânî birer nazire yazmıştır.
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HABER

KMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYINDA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
bilimsel dergilerine bir yenisini daha ekledi.
Kısa adı EFAD olan Edebiyat Fakültesi Dergisi,
aralık ayında yayımlanan ilk sayısıyla
akademik yayınlar arasında yerini aldı.
Sosyal bilimler alanında özgün ve derleme
bilimsel araştırma makalelerine yer veren
dergi, ulusal akademik ve hakemli bir dergi
olarak elektronik ortamda araştırmacıların
beğenisine sunuldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına derginin
sahibi olan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Edebiyat
Fakültesi Dergisi EFAD’ın Karaman’ın tarihine, kültürüne
ve sosyal hayatına katkıda bulunacağına, aynı zamanda
Sosyal Bilimlere yönelik araştırmalara yeni bakış açıları
ve yaklaşımlar kazandıracağına inandığını belirterek
“Üniversitemizi diğer üniversiteler arasında farklı kılan ve
önem verdiğimiz temel alanlardan biri de dildir. Türk dilinin
başkenti olan Karaman’da başta Türk Dili ve Edebiyatı olmak
üzere İngiliz Dili, Arap Dili, Alman Dili, Çin Dili, Fars Dili, Rus
Dili ve bu dillerin edebiyatlarıyla ilgili bilimsel çalışmaların

yanı sıra Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji,
Arkeoloji gibi pek çok sosyal bilim alanında dergimizin
faaliyet gösterecek olmasını üniversitemizin hedeflerine
ulaşmasına yapacağı katkılardan dolayı oldukça önemsiyor,
dergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Editörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın yürüttüğü
EFAD, araştırma makalelerinin yanında bilimsel kitap
incelemelerine ve bilimsel haberlere de sayfalarında yer
verecek. Haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki
kez bilim camiasıyla buluşacak olan dergiye http://kmu.
edu.tr/efad adresinden ulaşılabilir.
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SOSYAL POLİTİKALAR AÇISINDAN

KADIN VE AİLE ÇALIŞTAYI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN ‘SOSYAL POLİTİKALAR AÇISINDAN KADIN
VE AİLE’ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Saffet Köse,
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
farklı üniversitelerden bilim insanları,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen
çalıştay, yoğun ilgi gördü.
“Kadınlar milletin ve ailenin şekillenmesinde faktör
değil aktördür”
Çalıştayda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına
geçildi. KMÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasibe Ceyhan,
günümüzde kadın ve ailenin maruz kaldığı tehditler ve
kadının kadın olduğu için yaşadığı mağduriyetler nedeniyle
böyle bir çalıştay düzenlediklerini belirterek, “Son yıllarda
kadına, çocuğa, erkeklere kısaca tüm insana yönelik
şiddetin artmış olması, bu sebeple alınan tedbirlerin ve
yasal düzenlemelerin aile yapımıza uygun olmaması kadını
ve aileyi yeterince koruyamadığımızı göstermektedir.
Doğuştan öğretmenlik yeteneğine sahip olan kadınlarımız
milletin ve ailenin şekillenmesinde bir faktör değil aktör
görevi görmektedir. Dinin ve ailenin birleştirici gücünü
gerçek anlamda idrak edemiyor olmamız toplumsal
sorunumuzun çözümünü de geciktiriyor. Bu nedenle
düzenlemiş olduğumuz çalıştaya katılan ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.“ dedi.
“Kadınlarımız tüm aileyi toparlayan ve topluma
değer katan eşsiz varlıklardır”
Rektör Akgül ise toplum olarak aile yapısına verilen
öneme değinerek şunları söyledi: “Milletimiz, köklü tarihi
boyunca çok değişik coğrafyalarda yaşamış ve farklı
sosyal yapılar içerisinde yer almış olsa bile aile yapısını
her zaman korumuş ve bu değerli yapıyı günümüze
kadar taşımıştır. Toplumumuzun oluşumu ve gelecek
nesillerimizin şekillenmesinde en büyük sorumluluğu alan
ailelerimiz kültürel kimliğimizin yaşatılması, toplumsal
değerlere sahip çıkılması ve neslimizin devamı açısından
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“Ailelerimiz kültürel kimliğimizin
yaşatılması, toplumsal değerlere sahip
çıkılması ve neslimizin devamı açısından
önemli bir görev almaktadır. Sağlam
bir aile yapısı kurma konusunda ise en
büyük yükü şüphesiz kadınlarımız yani
annelerimiz taşımaktadır.”
önemli bir görev almaktadır. Sağlam bir aile yapısı kurma
konusunda ise en büyük yükü şüphesiz kadınlarımız
yani annelerimiz taşımaktadır. Toplumsal açıdan sağlıklı
bireylerin yetiştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında
büyük bir özveri gösteren kadınlarımız tüm aileyi toparlayan
ve topluma değer katan eşsiz varlıklardır.”
Rektör Akgül, konuşmasının devamında, “Kadınlarımızın
ve ailelerimizin korunması, toplumumuzda da bu iki değere
gereken önemin verilmesi hem gelenek ve göreneklerimiz
hem de dinimiz açısından biz bireylere düşen en büyük
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sorumlulukların başında gelmektedir. Bu bağlamda
düzenlemiş olduğumuz ‘Sosyal Politikalar Açısından Kadın
ve Aile’ çalıştayının hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini
noktaladı.
Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından ‘çalışma
hayatında kadın’, ‘yeni hukuk düzenlemelerinin aile yapısına
etkisi’, ‘aile ve çocuk’, ‘aile içi sorunlar’, ‘aile ve değerler’
gibi konuların ele alındığı oturumlarla devam etti.
Çalıştayda ilk olarak Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Başkonak’ın yaptığı ‘aile ve çocuk’ konusu ele
alındı. Dr. Öğr. Üyesi Başkonak, ailede alınan temel eğitimin
önemine değinerek, “Okul öncesinde aile tarafından
çocuklara değerler eğitimi verilmelidir. Ayrıca gerekli fiziksel
düzenlemeler yapılarak ailelere devlet tarafından ekonomik,
sosyal ve psikolojik destek sağlanmalı.” dedi.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın yaptığı
‘aile ve değerler’ konulu oturumda ise dijital teknolojiler,
toplumsal değerler ve Kur’an’da aile kavramları ele alındı.
Prof. Dr. Aydın değerlendirmesinde “Televizyonlarda şiddet
ve cinsiyet ayrımcılığı sıkça işlenmekte. Günümüzde
toplumsal güvensizlik artmış durumda. Kadın cinayetleri
meşrulaştırılıyor, gençlere ekranlarda hayaller satılıyor ve
beklentiler farklılaştırılıyor. Teknolojik gelişmeler ve sosyal
medya kullanımı ile aile içerisinde herkes bireyselleşiyor ve
iletişim eksikliği ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.
Mustafa Kemal Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. M.
Ali Kırman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘aile içi
sorunlar’ başlıklı oturumda ise aile içi şiddet, boşanmalar
ve modernleşme konuları işlendi. Prof. Dr. Kırman, “Aile
tanımının sadece kadın üzerinden değil anne, baba ve

çocuk üzerinden tanımlanması ve uygulanacak politikaların
buna uygun hazırlanması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet
olgusu yeniden ele alınmalı ve aile içi şiddetin özellikle kitle
iletişim araçları vasıtasıyla gün geçtikçe arttığı göz ardı
edilmemelidir. Artan boşanma oranlarına karşın evliliklerin
kolaylaştırılmasına yönelik çeyiz yardımı gibi uygulamaların
artırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.” şeklinde
değerlendirmelerde bulundu.
Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin’in yaptığı ‘çalışma
hayatında kadın’ konulu oturumda ise çalışan kadınların
‘çocuk bakımı, eşiyle ayrı vardiyalarda çalışma, kreş, uzun
çalışma saatleri’ gibi konularda sorunlar yaşadığına dikkat
çekildi.
KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret
Karapınar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda
ise ‘yeni hukuk düzenlemelerinin aile yapısına etkisi’
konuşuldu. Prof. Dr. Karapınar, boşanma sonrasında
yaşanan nafaka uygulaması ve evden uzaklaştırmalarla
ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Toplu şekilde
ödeme yani tazminat gibi ödemeler nafakalardan daha
işlevsel olabilir. Devlet, sosyal devlet rolüne binaen nafaka
ücretlerini ödeyebilir. Bunun yanı sıra evden uzaklaştırma
sürecinde psikolojik terapilere ilişkin programlar ve dini
ve ahlaki değerlere dair programlar uygulanmalı, kişiler
yalnız bırakılmamalıdır. Şiddet kavramı bir bütün olarak
ele alınmalı ve bu anlamda şiddete dair bütüncül tedbirler
uygulanmalıdır.” dedi.
Gün boyu süren çalıştay, sorun tespiti ve çözüm
önerilerinin sunulmasının ardından plaket takdimi ile sona
erdi.
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Ç A L I Ş TAY

21. YÜZYILIN ÖĞRETMENLERİ VE ÇOCUKLARI KONUŞULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi
tarafından ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla
‘21. Yüzyılda Öğretmen ve Çocuk Olmak’ konulu çalıştay düzenlendi.
KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, üniversite
personeli ve öğrencilerin yanı sıra Karaman’daki eğitim
kurumlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay, saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı.
“Öğretmen, öğrencisine toprak olandır”
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KMÜ Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, ‘Öğretmenlik Meslek
Etiğine Bir Bakış’ konulu slayt sunumunu gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Aktan, “Öğretmenlik mesleğinin konusunu gençler
oluşturuyor. Bu bağlamda öğretmenlik diğer meslek
dalları ile kıyaslanmayacak kadar büyük bir önem taşır. Bu
meslekte yapılacak hata bir gencin hayatını karartmaya
kadar gidebilir. Öğretmenlik bir meslekten ziyade bireyin
kendisini eğitme yolculuğudur. Öğretmen, karşısındakini var
olduğu gibi kabul eder ve onu öyle sever. Onu değiştirmeye
ve şekle sokmaya çalışmaz. Kendisini ona kabul ettirmeye
çalışmaz. İyi öğretmen için her insan bir dünyadır, çünkü işi
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insandır. Kısacası öğretmen, öğrencisine toprak olandır.”
dedi.
Mesleki etik ilkeleri ve eğitim süreçleri ile ilgili
anlatımlarda bulunan Prof. Dr. Aktan konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Meslek etiğine bağlılık güvenle doğru orantılıdır.
Meslek etiğindeki değerler aslında bireyin erdemli insan
olma yolunda attığı adımlarla eşdeğerdir. Eğitim bir süreçtir
ve merkezinde insan vardır. Bizler içinde yaşadığımız
sistemde fiziksel anlamda baktığımızda adı insan olarak
anılan bir varlık değiliz. Bizler bu sistemde aklımızla varız
ve düşünerek varız. Bireyin kendi eğitiminde ulaşmayı
hedeflediği her nokta aslında yepyeni bir başlangıçtır.
Kendisini eğiten kişi evrensel değerleri daha kolay tanır ve
bu değerleri kendi hayatında uygulamaktan zevk alır.”
Çalıştayın ilk oturumu Eğitim Fakültesi ritim ekibinin
gösterisinin ardından sona erdi. Öğleden sonraki ikinci
oturum ise Ayşe Aksay isimli öğrencinin ‘öğretmenim’
temalı şarkıyı seslendirmesiyle başladı.

Ç A L I Ş TAY

“Kendisine sunulanı
değil, farklılıkları
ortaya koyan çocuklara
ihtiyacımız var”

İkinci oturumun ilk konuşmacısı olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Gülçin Güven ‘Çocuklardan Ne Bekliyoruz?’ başlıklı sunumunda özdenetim
ve özgüven kavramları üzerinde durdu.
Öğrencilerin özdenetime sahip olmalarının onların altyapısını oluşturan
önemli bir veri olduğunu söyleyen Dr. Güven, “Özdenetimin oluşmasında en
büyük etken aile ve öğretmenlerdir. Bireyler çocukluktan itibaren özdenetim
değerlerine sahip olmaya başlıyor. Toplum olarak özdenetimli bir toplum değiliz
fakat bu döngüyü kırmak bizim elimizde. Yeni nesli şekillendirecek bireyler
olarak siz öğretmen adaylarına büyük bir sorumluluk düşüyor.” dedi.
Dr. Güven, her çocuğun özünde bir birey olduğunu unutmamak gerektiğine
vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özgüven, çocuklara güç verir ve
onların enerjisini arttırır, daha fazla çaba göstermesi için özendirir, başarısını
için ilham kaynağı olur, başarılarıyla gurur duymasını ve onlardan keyif almasını
sağlar.”
Dr. Güven konuşmasının son bölümünde çocukların eğitimi ile ilgili
tavsiyelerde bulanarak şunları söyledi: “Çocuklara özgüven kazandırmak için
çocuğun güçlü olduğu konularda size yardımcı olmasına izin verin, yaptığı işe
çok fazla müdahale etmeyerek kendisine güven duymasını sağlayın, onunla
zaman geçirerek ona önemli olduğunu hissettirin, düşüncelerini eleştirmeden
dinleyin. Çocuklarınızı başkaları ile asla kıyaslamayın. Kıyaslamayı yalnızca
kendileri ile yapın. Çünkü çocuk yaşta yapılan kıyaslamalar ileriki yaşlarda o
bireyin yakasını bırakmaz. Çocuklarımızın özgüvenini kıracak davranışlardan
kaçınalım.”
“21. yüzyıl becerileri aslında günümüzün hayatta kalma mücadelesidir”
Öğleden sonraki oturumun son konuşmacısı olan Necmettin Erbakan
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sarı ise ’21. Yüzyılda Öğretmen
Yeterlikleri’ konulu bir sunum yaptı. Öğretmenlerin günümüz şartlarına göre
kendilerini yenilemeleri gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Sarı, “Öğretmenin sadece
bilgi vermesi değil birçok yeterliğe sahip olması gerekiyor. Çünkü günümüz
şartları bunu gerekli kılıyor. 21’inci yüzyıl becerileri aslında günümüzün hayatta
kalma mücadelesidir. Sadece kariyer başarısı için değil aynı zamanda kişisel ve
sivil yaşam kalitesi için de bu beceriler gereklidir.” dedi.
Prof. Dr. Sarı konuşmasının devamında öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları
çok ağır bir meslek dalı olduğunu belirterek, “Öğretmenler açısından bilgi, beceri
ve tutumlar 21’inci yüzyıl becerilerini de belirler. Öğretmenlerimiz, mesleklerinin
ahlaki ve etik ilkeleri ne ise bunları üstlenmeliler. Günümüz şartlarında
öğretmenlerimiz sınıf yönetimi, zaman yönetimi, programları kullanabilme,
ölçme değerlendirme puanlama gibi yöntemleri daha iyi kullanabilmeliler.
Mesleki gelişime açık olmak ve kendini geliştirmek günümüz açısından çok
önemli. Bunun yanı sıra teknik becerileri elde etmek, gerektiğinde okuyarak,
deneyerek, hatta gerekirse sorarak mesleki becerilerimizi arttırmalıyız.” şeklinde
konuştu.
Çalıştay, plaket ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.
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Ç A L I Ş TAY

KMÜ’DE YAZ KUR’AN KURSLARINDAKİ
EĞİTİM NİTELİĞİ TARTIŞILDI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ)
“Yaz Kur’an Kurslarında Eğitimin Niteliği, Problemler ve
Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlendi

K

MÜ İslami İlimler Fakültesi ile Karaman İl
Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen
çalıştaya İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fikret Karapınar ve Karaman İl Müftüsü Muhammet Lütfi
Ketenci’nin yanı sıra üniversite ve il müftülüğü personeli ile
öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan çalıştay
açılış konuşmaları ile devam etti.

KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi
Mustafa Başkonak, İslami İlimler Fakültesi ve Karaman İl
Müftülüğü tarafından düzenlenen çalıştayın hayırlı olması
temennisinde bulunarak, “Böyle bir çalıştay düzenliyor
olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kurumlar olarak yaptığımız
çalışmalarda güzel bir ahenk yakalayarak verimli işbirlikleri
ortaya çıkarıyoruz. Hayatı anlama, tanıma, anlamlandırma
adına alana personel yetiştirmek en büyük gayemiz. Bu
amaçla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada da işin
mutfağında olan kişilerle birlikte sorunları tespit ederek bu
sorunlara çözüm üretmeye çalışacağız.” dedi.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar
ise düzenlemiş oldukları çalıştayda öncelikle problemleri
tespit etmeye çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:
“Düzenlemiş olduğumuz çalıştay, öğrencilerimizin geleceğe
nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bize çözüm önerileri
sunacaktır. Çalıştayda dört ana tema üzerinde duracağız.
Bizim temel fonksiyonumuz camiler ve Kur’an kurslarıdır.
Kurslardaki öğrenme ve öğretme niteliği çok önemli. Geçmiş
değil gelecekten bahsetmeliyiz. Çalıştayın verimli olacağına
inanıyor ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum.”
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Karaman İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci de bütün
gayretlerinin gençler üzerine kurulduğunu söyleyerek,
“Mühim olan neslimizi devam ettirecek yavrularımıza en
güzel hizmeti verebilmek. Sosyal hayatımız içerisindeki
Kur’an kurslarının yanı sıra İslam âleminin ve Müslümanların
içinde bulunduğu durum bizim de meselemiz olmalı.
Bu çalıştay ile geleceğimiz olan gençler için fikir ve
görüşler ortaya çıkacaktır. Emeği geçen hocalarımıza ve
katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ç A L I Ş TAY

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından gün boyu
Wsüren oturumlarla devam etti. Oturumlarda; Kur’an
kurslarının idari, fiziki, yönetsel ve organizasyon faaliyetleri,
öğrenme ve öğretme süreci, öğretmen niteliği ve yetkinliği,
öğrenci niteliği ve sosyal çevresi olmak üzere dört ana
tema üzerinde duruldu. Çalıştay süresince bahsi geçen
temalar kapsamında beklentiler, hedef ve çözüm önerileri
din eğitimi uzmanları ile birlikte irdelendi.
Çalıştay, kapanış ve değerlendirme toplantısı ile son
buldu.
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Ç A L I Ş TAY

2019-2023 EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNİN (KMÜ) 2019-2023 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI’NIN
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN ÜNİVERSİTEDE EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Üniversitenin
2019-2023
Stratejik
Planı’nın
uygulamasını içeren Eylem Planı’na ilişkin 10-14 Aralık
2018 tarihleri arasında bir çalıştay gerçekleştirildi. KMÜ
Çalıştay Salonunda düzenlenen çalıştayın ilk etabında
üniversitenin akademik birim temsilcileri bir araya geldi.
Toplantılara katılarak çalıştayın çıktılarının kendileri
için son derece önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr.
Mehmet Akgül, “Üniversitemizi, personelimizin değerli
görüşleriyle ve katılımcılık esasıyla daha iyi noktalara
taşıyacağımıza inanıyorum. Her birinize yeni Stratejik
Planımızı sahiplenerek çalışmalarımıza destek verdiğiniz
için ayrı ayrı teşekkür eder, başarılar dilerim.” dedi.
KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay
başkanlığında yürütülen toplantılarda dekan ve müdürler,
bölüm başkanları ve öğretim elemanları gelecek beş yıla
ilişkin akademik alandaki eylemlerini ortaya koymak
üzere karşılıklı fikir alışverişi içerisinde değerlendirmelerde
bulundular.
Üniversitenin Stratejik Planı’na yön vermek üzere
bir araya gelen 294 kişilik akademisyen ekibi, akademik
hedeflere ve stratejilere ilişkin eylemleri, bu eylemlerin
risklerini, izlenme ve değerlendirme kriterlerini ve
performans göstergelerini ele alarak akademik birimler
bazında hedefledikleri eylem planlarına açıklık getirdiler.
Önümüzdeki günlerde idari personel ve öğrencilerle
de yürütülecek olan çalıştayların ardından 2019 yılının
ilk aylarında üniversitenin 2019-2023 Eylem Planı’nın
yayımlanması hedefleniyor.
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SERGİ

DİN EĞİTİMİNDE
ENGELSİZ OYUNLAR SERGİSİ
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi ile
KMÜ Engelli Öğrenci
Koordinatörlüğü
tarafından
‘Din Eğitiminde Engelsiz
Oyunlar’ konulu
materyal sergisi
düzenlendi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen
serginin açılışına KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Fikret Karapınar, KMÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak, üniversite personeli ve
öğrenciler katıldı.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi

kapsamında 86 öğretmen adayı öğrencinin el emeğinden
oluşan materyaller farklı engel grubundan bireylerin din
dersini daha eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini amaçlıyor.
Materyal sergisinde 50’yi aşkın çalışma iki gün boyunca
görücüye çıkarken sergi için tasarlanan materyaller serginin
ardından özel eğitim kurumlarına hediye edildi.
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HABER

TÜRKÇE YAZ OKULU İKİNCİ YILINDA

Geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu
öğrencilere misafirperverliği ile
kucak açan Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi bu yıl da yeni gelen
öğrencilere eğitimleri için
ev sahipliği yapıyor
KMÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan
‘Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi’ protokolü
çerçevesinde Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler
Karaman’a ulaştılar.
Türkçe Yaz Okulu uygulaması kapsamında 14 farklı
ülkeden KMÜ’ye gelen 19 öğrenci eğitim sürecine hızlı bir
giriş yaptı.
Halk oyunları ve ritim eğitimleri ile neşeli bir öğrenim
sürecine başlayan yabancı uyruklu öğrenciler 16
Temmuz-12 Ağustos tarihleri boyunca üniversitede Türkçe
derslerinin yanı sıra Türk kültür ve sanatıyla ilgili çeşitli
uygulama faaliyetlerine de katıldılar.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü de makamında ziyaret
eden yabancı uyruklu öğrenciler, KMÜ Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Kemal Göz eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette
Rektör Akgül ile bir süre sohbet ettiler.
Yabancı uyruklu öğrencileri bir kez daha üniversitede
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör
Akgül, “İnşallah sizler de diğer gelen arkadaşlarınız gibi
Karaman’da ve üniversitemizde geçireceğiniz zamandan
memnun kalarak memleketlerinize dönersiniz.” dedi.
Ziyaret, Rektör Akgül’ün öğrencilerle tek tek tanışması
ve hediye takdiminin ardından sona erdi.
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HABER

KMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN

AŞURE İKRAMI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Gastronomi ve Aşçılık
Öğrenci Topluluğu tarafından aşure ikramı yapıldı.

M

uharrem ayının gelmesi nedeniyle KMÜ Uygulama
Mutfağı önünde dağıtılan aşure ikramına KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yanı sıra üniversite
personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Öğrencilerle birlikte kendisi de aşure dağıtan Rektör
Akgül, “Muharrem ayı münasebetiyle öğrencilerimizin
düzenlemiş olduğu aşure ikramını mutlulukla karşılıyorum.
Muharrem ayı gibi mübarek bir ayda İslam dünyasındaki
bölünmüşlük, gözyaşı ve kanın durması en büyük
temennimiz. Bu bağlamda öğrencilerimizin Kerbela
olayından alınacak derslerle birlikte geleneklerimize bağlı
kalarak yapmış oldukları bu hayırların kabul olmasını
temenni ediyorum. Etkinliğin aramızdaki kenetlenmeyi,
muhabbeti ve kardeşliği artırmasına vesile olmasını diliyor,
emeği geçen bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”
dedi.
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MAKALE

Türk Mutfağında BULGUR
Her ülkenin mutfak kültürü tarihsel kimliği ile yakından
ilişkilidir. Orta Asya’dan Anadolu topraklarına göç eden
Türklerin yaşadığı toprakların ürün çeşitliğinin zengin
olması, göçler ve savaşların etkisiyle yeni kültürlerle
etkileşime girilmesi, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında yeni
tatların ortaya çıkarılması çok zengin bir mutfak kültürünün
oluşmasını sağlamıştır.
Fransız ve Çin mutfağı ile birlikte dünyanın ilk üç
mutfağı arasında gösterilen Türk mutfağının temelinde
buğday ve buğday ürünleri çok önemli bir yer tutmaktadır.
Bu ürünlerin en başında da bulgur gelmektedir. Anadolu’da
insanlar tarafından dört bin yıldan beridir kullanılmakta
olduğu bilinen bulgur, sert buğdayın temizlenmesi,
ayıklanması, kaynatılması, kurutulması ve daha sonra da
dövülerek kırılması ile elde edilir. Bulgur kepekli olması
nedeni ile posa yönünden iyi bir kaynaktır. Bulgurdaki kepek
suda çözülmediği için şeker ve yağın emilimini azaltarak
kan şekeri ve kan yağlarının yükselmesini önler. Su ile
birleştiğinde midede şişerek tokluk oluşturur ve mideyi
geç terk eder. Dolayısıyla zayıflamada ve kilo koruma
diyetlerinde önemli bir rolü vardır. Yapısındaki B1 vitaminleri
sinir sistemimizin güçlenmesinde önemli rol oynar.
Bulgur folik asit, demir ve çinko yönünden zengindir.
Ayrıca içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırır.
Bozulmaya karşı çok dayanıklı olan bulgur hem ekonomik
hem de önemli bir karbonhidrat kaynağıdır. Lifli yapısından
dolayı sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakları çalıştırır. Kandaki
yağ oranı yüksek olanlar, şeker hastalığı riski taşıyanlar,
kabızlıktan yakınanlara beyaz ekmek yerine yulaf, çavdar
ve tam buğday unundan yapılan ekmek, pirinç yerine de
bulgur tüketmeleri önerilmektedir. Sağlıklı bir yiyecek olan
bulgur, kalp hastalıklarına karşı koruyucu, lipit ve kolesterol
düzeylerini düşürme etkisi mevcuttur. Bütün dünyada
Türkçe ismiyle bilinen, dünyanın ileri gelen sağlık merkezleri
tarafından en değerli on besin arasında gösterilen bulgur,
beslenme ve sağlık açısından vazgeçilmezdir.
Bulgur, 1992 yılında Amerikan Bilim Merkezi tarafından
yapılan bir araştırmada besin tablosunda 69 puanla bir
numarayı almış, onu buğday, arpa, esmer pirinç, makarna
ve yulaf takip etmiştir. Aynı araştırmada bulgur, lif yönünden
arpa ve yulaftan sonra üçüncü sırayı almış ve makarna ile
buğdayı geride bırakmıştır. Önemli bir besin kaynağı olan
bulgur, Türkler tarafından yemeklerinde uzun zamandır
kullanılmaktadır. Bulgur üretimini hane üretimi şeklinde
gerçekleştiren Türkler, bulguru kazanlarda pişirmişler,
damlarda güneşte kurutarak daha sonra değirmenlerde
öğütmüşlerdir. Bütün bir yıl ihtiyaç olduğunda tarhana gibi
hemen çıkarılıp kullanılabilen bir yemek olarak mutfaklarında
tüketmişlerdir.
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Öğr. Gör. Ali ŞEN
KMÜ Sosyal Bilimler MYO
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Üretim geçmişi binlerce yıl olan bulgurun fabrikasyon
üretimi ise ilk defa Birinci Dünya Savaşı sırasında
ordunun ihtiyacını karşılamak üzere Karaman’da kurularak
gerçekleşmiştir. Türkiye’de iki tür modern bulgur üretim
sistemi vardır. Karaman ve Gaziantep tipidir. Karaman tipi
üretim Gaziantep tipi üretimden daha zordur. Karaman
tipinde taş değirmenlerde hem kabuğu çıkarılır hem
de oval şekilde kırılır. Buğday, modernize edilmiş taş
değirmenlerde, doğasına uygun bir biçimde öğütülür.
Dolayısıyla daha doğal ve köy bulguru lezzetindeki
bulgurlar üretilir. Karaman tipi bulgurda renk ve oval kırım
şekli üstünlük sağlamaktadır. Ayrıca sadece Karaman’da
üretilen “Başbaşı” adı verilen bulgur çeşidi günümüzde
profesyoneller ve birinci sınıf işletmeler tarafından oldukça
fazla tercih edilmektedir.
Türk mutfağı incelendiğinde bulgurdan yapılan çeşitli
pekçok yemek bulunmaktadır. Bulgur mutfakta çorbalar,
ana yemekler, pilavlar, salatalar, köfteler, tatlılar gibi çok
geniş yelpazede kullanılabilmektedir. Türk mutfağında
pilav şeklinde pişirme bulgurun en yaygın tüketim şeklidir.
Bulgur pilavı, sade yapıldığı gibi mercimek, et, sebze
gibi çeşitli besinler karıştırılarak da yapılır. Bulgur ayrıca,
çiğ köfte, ekşili köfte, içli köfte, kısır vb. birçok yemeğin

ana malzemesidir. Genellikle batı bölgelerinden doğuya
gidildikçe yemeklerde pirinç yerine bulgur kullanımı daha
fazladır. Köfteler özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu
Bölgelerinde oldukça yaygındır. Sadece Malatya’da bulgur
ve etin kullanılmasıyla 70 çeşit köfte yapıldığı bilinmektedir.
Bulgurdan yapılan yemeklerin öğünlerde yer alması,
gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyada tanıtılması

Türk mutfak mirasına sahip çıkılması açısından önem arz
etmektedir.
Yazımızı, severek tüketeceğinizi umduğumuz birkaç
bulgurlu yemek tarifiyle noktalayalım. Şimdiden afiyet
olsun. Ağzınızın ve yaşamınızın tadının her daim lezzetli
olması dileğiyle.

Bulgurdan Yapılan Yemeklere Birkaç Örnek
Uygulama Adı

Bulgur Çorbası
(Yaklaşık 6
porsiyon)

Miktar
Malzemeler
Pratik Ölçü

Birim Ölçü
(gr)

½ su bardağı

80

Su

6 su bardağı

1200

Tuz

1 tatlı kaşığı

6

Un

2 yemek kaşığı

16

Soğan

1 orta boy

70

Pilavlık bulgur

Bulgur Çorbası

Tereyağı

5 yemek kaşığı

50

Salça

2 yemek kaşığı

20

Açıklama

Oda
sıcaklığına
gelmiş
olacak

Hazırlanışı
Tencereye su konur, kaynayınca bulgur ve tuz atılarak iyice pişirilir. Una bir miktar su serpilir, tane tane olması için ovalanır ve
kaynayan çorbaya ilave edilir. Soğan soyulur, yıkanır ve ince doğranarak yağda kavrulur. Salça ilave edilerek bir iki kez çevrilip
çorbaya eklenir. Bir iki taşım daha kaynatılarak ocaktan indirilir.
Uygulama Adı

Simitli Kıyma Kebabı
(Yaklaşık 6
porsiyon)

Miktar
Malzemeler

Simitli Kıyma Kebabı

Pratik Ölçü

Birim Ölçü
(gr)

Köftelik Bulgur

1 su bardağı

160

Su

½ su bardağı

100

Soğan

1 orta boy

70

Sarımsak

3 diş

9

Kırmızıbiber

1 orta boy

10

Kıyma

2,5 su bardağı

500

Nane

1 tatlı kaşığı

0.7

Karabiber

1 tatlı kaşığı

2

Pul biber

1 tatlı kaşığı

2

Tuz

2 tatlı kaşığı

12

Açıklama

Orta yağlı

Hazırlanışı
Bulgur geniş bir kap içinde sıcak su ile yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika ıslatılır. Diğer tarafta soğan ve sarımsaklar soyulur,
yıkanır. Soğan rendelenir, sarımsaklar çok ince kıyılır. Kırmızıbiber yıkanır, çekirdekleri temizlenir ve çok ince kıyılır. Bulgura kıyma,
soğan, sarımsak, kırmızıbiber, nane, karabiber, pul biber ve tuz eklenerek iyice yoğrulur. Şişlere bütün olarak geçirilerek ızgarada
pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır.
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Uygulama Adı

Bulgurlu Köfte
(Yaklaşık
4-6
porsiyon)

Miktar
Malzemeler

Bulgurlu Köfte

Pratik Ölçü

Birim
Ölçü (gr)

Açıklama

Kıyma

1+1/4 su
bardağı

250

Yağsız dana
kıyması

Çiğ köftelik bulgur

1 su bardağı

160

Soğan

1 küçük boy

50

Karabiber

½ tatlı kaşığı

1

Pul biber

½ tatlı kaşığı

1

Taze reyhan

4-5 dal

10

Tuz

½ tatlı kaşığı

3

Sıvı yağ

2 su bardağı

400

Su

1 su bardağı

200

Hazırlanışı
Bir kabın içinde kıyma, bulgur, soyulmuş yıkanmış ve rendelenmiş soğan, karabiber, kırmızı biber, yıkanmış ve ince kıyılmış reyhan
ve tuz iyice karıştırılır. Az az su ilave edilerek su bitinceye ve elastik bir yapı oluncaya kadar iyice yoğrulur. Birbirini iyice tutunca
ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yuvarlanır ve iki avuç arasında bir santimetre kadar incelikte yassıltılır. Kızdırılmış yağda fazla
kurutmadan kızartılır ve sıcak olarak servis yapılır.
Uygulama Adı
Malzemeler

Topalak
Miktar

Nohut

1/2 su bardağı

Birim
Ölçü (gr)
85

Su

6 su bardağı

1200

Soğan

1 orta boy

70

Maydanoz

1/3 demet

20

Koyun kıyması

1+1/4 su
bardağı

250

Köftelik bulgur

1/3 su bardağı

55

Tuz

1+1/2 tatlı
kaşığı

9

Karabiber

½ tatlı kaşığı

1

Un

2 yemek kaşığı

16

Pratik Ölçü

Parça et
Tereyağı ya da
margarin
Salça

Topalak

Kırmızıbiber

(Yaklaşık 6
porsiyon)
Açıklama

100
5 yemek kaşığı
1+1/2 yemek
kaşığı
1 tatlı kaşığı

50

Oda
sıcaklığına
gelmiş

15
2

Hazırlanışı
Nohut akşamdan 1 su bardağı ıslatılır. Ertesi gün 1 su bardağı su ile basınçlı tencerede haşlanır. Soğan soyulur, yıkanır ve rendelenir.
Maydanozlar yıkanır, ayıklanır ve ince doğranır. Bir tepside kıyma, soğan, maydanoz, bulgur, tuzun yarısı ve karabiber, biraz su ilavesiyle
yoğrulur. Fındık büyüklüğünde köfteler yapılıp unlanmış tepsiye dizilir ve tepsi sallanarak köfteler unlanır. Parça et, köftelerden daha
küçük doğranır ve yağ ile kavrulur. Salça ve kırmızıbiber ilave edilerek karıştırılır. 4 su bardağı su dökülür. Kaynayınca tuz, köfteler ve
haşlanmış nohut ilave edilir. Kısık ateşte köfteler yumuşayıncaya kadar pişirilir.
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Uygulama Adı

Kırma Tatlısı
(Yaklaşık 6
porsiyon)

Miktar
Malzemeler

Kırma Tatlısı

Pratik Ölçü

Birim
Ölçü (gr)

Pilavlık Bulgur

1 su bardağı

160

Su

1+1/2 su
bardağı

300

Pekmez

1+1/2 su
bardağı

375

Ceviz içi

½ su bardağı

50

Açıklama

Hazırlanışı
Tencereye ölçülü su konur, kaynayınca bulgur ilave edilir. Kısık ateşte bulgur yumuşayıncaya kadar pişirilir. Pekmez konup karıştırılır
ve ocaktan alınır. Soğuyunca dövülmüş ceviz ilave edilip karıştırılır. Kâselere dökülerek servis edilir.
KAYNAKÇA
Aslan, Ş., Çimen, M., Can, Z., Öztürk, B. (2015). Mardin
Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel
Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî
Kontrolü. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 26, 15-21.
Baysal, A. (1993). Beslenme Kültürümüz. Kültür Bakanlığı
Yayınları: Ankara.
Dönmez, E., Salantur, A., Yazar, S., Akar, T., Yıldırım, Y.
(2007). Ülkemizde Bulgurun Yeri ve Bulgurluk Çeşit Geliştirme.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2 (4), 9-26.
Ertaş, Y., Karadağ, G.K. (2013). Sağlıklı Beslenmede Türk
Mutfak Kültürünün Yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi, 2(1), 117-136.
Güler, S. (2010). Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 24-30.
Işık, N. (2011). Bulgur Yemekleri, Duru Bulgur Yayınları:
İstanbul.
Karakuş Ş., Suzan, K.S., Ekmen, Z. (2008). Türk Kültüründe
Bulgur. Icanas, 38, 1179-1188.
Kemahlıoğlu, K., Demirağ, K. (2010). İzmir Piyasasında
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KONFER ANS

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI
KMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. HURİYE MARTI,

‘TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ’
KONULU KONFERANSA KATILDI.
KMÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından düzenlenen konferans öncesinde
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı, KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret
etti. Prof. Dr. Martı’ya KMÜ Kadın Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oya Eryiğit
Günler, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasibe Ceyhan ve
Karaman İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci de eşlik etti.
Ziyaretin ardından konferansa geçildi.

adaleti konusuna, gerek insanî sorumluluklarımız gerekse
dinimizin kadınlarımıza vermiş olduğu önemden dolayı
büyük bir hassasiyet göstermeliyiz.” dedi.
Rektör Akgül konuşmasının devamında; “Düzenlemiş
olduğumuz konferansın kadın-erkek demeden tüm
bireylerde ‘cinsiyet adaleti’ konusunda bir farkındalık
uyandırması ve her bireyin öncelikle bir varlık olarak değer
bulması ümidiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
diyerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen KMÜ
Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür
ve Müdür Yardımcısına, ayrıca davetlerine icabet eden
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’ya
teşekkür etti.

“Cinsiyet adaleti konusuna
büyük bir hassasiyet göstermeliyiz”
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye
Martı’nın konuşmacı olduğu konferansa KMÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Akgül, il ve üniversite protokolü, davetliler ve
çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferans açılış
konuşması ile devam etti.
Konferansın açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, bugün toplumun temelini oluşturan
aileler ve ailelerin teminatı olan kadınları yakından ilgilendiren
bir konu ile cinsiyet eşitliği bağlamında ‘toplumsal cinsiyet
adaleti’ olgusunu irdeleme fırsatı bulacaklarını belirterek,
“Toplumumuzun daha katılımcı ve zengin bir hal alması en
büyük temennimizdir. Ülkemizde özellikle de son yıllarda
kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları, sivil toplum
kuruluşlarımızın da destekleri ile insan hakları, hukukun
üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygı gibi evrensel
değerlerde pek çok iyileştirmeler yapılmıştır. Cinsiyet
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“Toplumsal cinsiyet
kültürel bir inşadır”
Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof.
Dr. Martı, toplumsal cinsiyetin kültürel bir inşa olduğunu
belirterek, “Toplumda farklı cinsiyet kalıplarımız var.
Her toplum, bir kız veya oğlan çocuğunu zamanla farklı
nitelikleri, davranış modelleri, rolleri, sorumlulukları,
hakları ve beklentileri olan bir erkek ve kadına dönüştürür.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kâmil insan olarak erkeği
merkeze alan ve cinslerden birini diğerinde eriten totaliter
bir zeminin eşitliği sağlamayacağı, aksine mağduriyetin
kaynağı haline geleceği kanaatine ulaşılmıştır. O halde,
her iki cinsin de özdeğer sahibi olduğu ve kendilerine özgü
nitelikleri, yetenekleri, tecrübeleri ile değerlendirilmesi

“Kadın ve erkeğin arasındaki en önemli
denge adalettir.”

“Toplumsal cinsiyet adaletini
denge, insaf ve hakkaniyet
sağlar”
adaletlidir. Adalet günlük hayatın her safhasında geçerlidir.
Adaletin tevhitle, imanla alakası vardır ve ‘olsa da olur,
olmasa da olur’ denilecek bir özellik değildir.” dedi.

Adaletin eşitlik, denge ve hakkaniyet gibi üç temel
anlamı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Martı, “Adaletin
temel anlamlarından biri olan eşitlik yaratılıştan gelmektedir.
Her iki cinsin de yaratılış malzemesi yani insanlık hamuru
aynı olduğu gibi, bedenlerine üflenen ruhu da aynıdır. Allah
katında kadın ve erkeğin aynı vahye muhatap olmaları,
aynı davranışı sergilediklerinde aynı karşılığı almaları,
mükâfatta da cezada da denk olmaları eşittir. Eşitliğin
bozulması sadece Allah’tan sakınma duygusundaki
derinlikle mümkündür. Adaletin ikinci anlamı denge ise hak
ve sorumlulukların dengeli ve ölçülü dağıtımına ve terazi
misali bir tarafa yüklenmeyen sağlıklı bir ilişkiye işaret
etmektedir. Kadın ve erkeğin arasındaki en önemli denge
adalettir. Adaletin üçüncü temel anlamı hakkaniyet; herkese
hak ettiğini vermek, kimseye gücünün yettiğinden fazlasını
yüklememek ve kendimizi karşıdakinin yerine koymaktır.
Her insanın kendi öncelikleri, değerleri ve hayalleri
olduğunu unutmamalıyız. Kadının yanında erkeğin haklarını
da çiğnememeli, ayrıca akraba ilişkilerine, menfaate ve
duygulara göre hareket edilmemeli. Toplumsal cinsiyet
adaletini eşitliğin ötesinde denge, insaf ve hakkaniyetin
sağlayacağı unutulmamalıdır.” şeklinde konuştu.
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KONFER ANS

TARİHÎ DİZİLERİN
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Yunus
Emre Kültür ve Tarih Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Tarihi
Diziler, Romandaki Hikâyeler ve Gerçekler’ konulu söyleşi
düzenlendi.
Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın
konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye çok sayıda öğrenci
katıldı.
Yunus Emre Kültür ve Tarih Öğrenci Topluluğu Başkanı
Ayşe Öz’ün açılış konuşması ile başlayan program, Prof.
Dr. Hüseyin Muşmal’ın söyleşisi ile devam etti.
Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, tarihin çok enteresan bir
bilim dalı olduğunu belirterek, “İhtimaller ve yorumlamalarla
tarihin gerekliliklerine uyamayız. Belgeye dayanmadan tarih
yapılamaz. Devletin en önemli varlığı arşividir. Dünyanın en
önemli arşivlerinin birine sahip olmamıza rağmen olayları,
olguları ve buluntuları tam olarak takip edebilmemiz
mümkün değildir.” dedi.

”

Diziler tarih öğretmezler
ancak tarihi sevdirebilirler.

”

Prof. Dr. Muşmal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarihi
dizi ve filmler gerçeği tam anlamıyla yansıtmıyor. Kendi
zamanına ait olmayan ürünler o dönemde mevcutmuş gibi
dizilerde ve romanlarda yansıtılıyor. Dönemin şartlarına,
ahlaki, etik ve duygusal değerlerine göre tarihe bakmak
zorundayız. Dizilerde en önemli sorun budur ve sorunlar da
bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bakış açımızı ayarlarken
bu konuyu dikkate almalıyız. Dizilerin senaryoları gerçek
olaylar üzerine kurgulanmak zorunda değildir. Çünkü
gerçek olaylardan kurgulanan senaryolar dizi değil belgesel
olur. Romanlar ve hikâyeler için de aynı şey geçerli. Diziler
tarih öğretmezler ancak tarihi sevdirebilirler.”
Söyleşi, plaket takdiminin ardından sona erdi.
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KONFER ANS

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE
‘KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU VE DIŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’
DÜZENLENDİ.
Üniversitenin akademik ve idari personelinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan KMÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, toplantının hayırlı
olması temennisinde bulunarak katılımlarından dolayı
herkese teşekkür etti.
Prof. Dr. Ercan Oktay’ın açılış konuşmasının ardından
KMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Gök’ün sunumu ile
üniversite personeline kurum iç değerlendirme raporu
bileşenleri ve 2019 yılı içerisinde üniversitemizde
gerçekleştirilecek olan kurumsal dış değerlendirme
aşamasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.
Doç. Dr. Gök, toplantıya katılan üniversite personeline;
yükseköğretim kalite güvence sistemi, iç ve dış

değerlendirme uygulamaları, kalite politikası çerçevesinde
üniversite bünyesinde yapılması gerekenler ile bu süreçte
akademik ve idari personele düşen sorumluluklar hakkında
bilgiler aktararak, “Kalite güvence sistemi, üniversitemizin
stratejik plan unsurlarından beslenmektedir. Kalite kültürü,
üniversitenin çay ocağında çalışan personelden en üst
yöneticimize kadar bütün kademede uygulanması gereken
bir politikadır. Kurumun hesap verilebilirliği açısından
yapılan bu toplantılar kalite çalışmalarının paydaşları ile
paylaşılmasını sağlıyor. Kurum içinde yapacağımız tüm
değerlendirmelerde sizlerin katılımına önem veriyoruz.”
şeklinde konuştu.
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“15 TEMMUZ”: RESİM SERGİSİ VE KONFERANS
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde
15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla resim sergisi
ve ‘Küresel Gelişmeler ve
Türkiye’nin Konumu’ konulu
konferans düzenlendi.
“Verilen mücadele şanlı tarihimizdeki yerini alacak
ve hiçbir zaman unutulmayacak”
Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül,
“15 Temmuz ihanet girişiminin sene-i devriyesinde
düzenlenen etkinlikler o hain ve kanlı geceyi daha iyi
anlamamız ve hiçbir zaman unutmamamız için büyük bir
önem taşıyor.” dedi.
Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz
ki ülkemiz tarihi açısından en büyük ihanetlerden birisi olarak
niteleyebileceğimiz 15 Temmuz gecesi; aziz milletimiz,
canı pahasına vermiş olduğu mücadelenin ardından yeni
güne yeni bir zaferle uyanmıştır. Aziz milletimiz tarihin
her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de vatan
sevgisi, imanı ve kararlılığı ile bu işgale karşı koymuş,
onurlu direnişini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
15 Temmuz darbe girişiminde verilen mücadele aziz
milletimizin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman
hatırımızdan çıkmayacaktır. Bu münasebetle milleti, vatanı,
bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15
Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle
anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
“FETÖ hareketi küresel iktidarın çağımızdaki en
büyük projesiydi”
Rektör Akgül’ün açılış konuşmasının ardından KMÜ
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın konuşmacı olarak
yer aldığı ‘Küresel Gelişmeler ve Türkiye’nin Konumu’
konulu konferansa geçildi. Türkiye’de ve dünyada yaşanan
gelişmeleri ve bu gelişmelerin toplumlar üzerindeki etkilerini
değerlendiren Prof. Dr. Aydın, “Darbeler birbirlerinden
farklılık gösterse bile genel olarak iktidarı düşürmeyi ve
yönetimi ele almayı hedefler. 15 Temmuz bir darbe değil
bir Türkiye’yi işgal hareketidir. Bu projede FETÖ çok önemli
bir objeydi. FETÖ hareketi küresel iktidarın çağımızdaki en
büyük projesiydi.” şeklinde konuştu.
Türkiye’ye yapılan bu müdahalenin sebeplerini de
sıralayan Prof. Dr. Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Müslüman ülkelerin kendilerine gelmeleri, Batı’nın
refahının son bulması demektir. Güçlü bir Türkiye’nin
önderliğinde Müslüman ülkelerin de güçlenmesi Batılıların
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uykularını kaçırmaktadır. Aynı zamanda günümüzde dünya,
yeni bir yapılandırma süreci yaşamaktadır. Bu yapılandırma
sürecinde Türkiye’nin göstermiş olduğu direnişin yanı sıra
ülkemizin coğrafi yapısı, Osmanlı Devleti’nin halefi olarak
yüklendiği tarihsel misyonu, ekonomik potansiyeli ve genç
nüfusu ülkemize yapılması gerekli görülen müdahalenin
sebeplerini oluşturmuştur.”
Prof. Dr. Aydın konuşmasının son bölümünde genel bir
değerlendirme yaparak şunları söyledi: “Türkiye önemli
bir değişim geçiriyor. Bu ciddi yapılanmanın eşiğinde belki
siyaseten sıkıntılar eksik olmayacaktır fakat sonunda daha
iyi bir gelecek bekliyoruz. 28 Şubat sonrasında bir daha
darbe olmayacağı kanaatindeydim. Fakat yanıldım. Bundan
sonraki süreçte darbe olabilir mi diye düşündüğümde
ise kafamda canlandırdığım dönüşümün gerçekleşmesi
durumunda artık darbelerin kökünün kesildiği ve bir daha
15 Temmuz’ların yaşanmayacağı düşüncesindeyim.”

KONFER ANS

KÜRESEL EKONOMİDE SON GELİŞMELER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ‘Küresel Ekonomide
Son Gelişmeler’ konulu konferans düzenlendi.
Konferansta İktisat ve Toplum Dergisi Editörü Prof. Dr.
Ömer Faruk Çolak, ‘Finansal Serbestleşme ve Borçlanma
Özelinde Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler’
başlıklı bir sunum yaparak bankacılık sektöründeki
gelişmeler, kamunun bütçe dağılımı, borçlanma, enflasyon,
dünya işsizlik oranı ve cari açık kavramları ile ilgili bilgi
verdi.
Bir ülkede bankacılık sektörünün gelişmesinin finansal
derinliği arttıracağını hatırlatan Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak,
“Bu derinlik arttıkça kirizin boyutu da büyür. Değişen reel
ekonominin, finansal serbestleşme ve verimliliğin iyi olması
ülkeler için önemli bir veridir. Cari açık ise tasarruf açığıdır
ve bunun adı borçlanmadır. Kamu veya özel farketmez, cari
açık artarsa borçlanma da artar.” dedi.
Küresel krizin dünyaya işsizlik ve borçlanmayı hediye
ettiğini söyleyen Prof. Dr. Çolak konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Dünyadaki işsizlik sürekli olarak artış gösteriyor
ve artmaya da devam edecek. Ülkemiz, dünyadaki
borçlanma sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır
ve genellikle ülkemizde yapılan borçlanma maalesef
ki büyük çoğunlukla gösteriş amacıyla yapılmaktadır.
Unutmayalım ki borç yiyen her zaman kesesinden yer.
Türkiye’deki mevcut durumun tersine dönmesi için hane
halkının sermaye arttırımına gitmesi gerekiyor. Şuan ülke
olarak tasarruf etmekte zorlanıyoruz. Tasarruf etmenin
aksine çok tüketen bir ülkeyiz. Gerek bireysel olarak
gerekse devlet olarak tasarruf oranını arttırdığımızda ülke
olarak zor durumdan çıkabiliriz. Devletin harcamalarını
azaltması, sanayi sektörünün canlandırılması şart. Tarım
ve hayvancılık konusunda da ciddi değişiklikler yapılması
gerekiyor.”

“Kadın demek istikrar demektir”
Prof. Dr. Çolak, konuşmasının son bölümünde ise
kadınların ekonomideki önemine değinerek şunları söyledi:
“Ülkemizde kadınlarımız çalışmazsa çocuklarımız çalışıyor.
Kadınların okuması ile çalışması birbirine paralellik
gösteriyor ve çalışan kadının çok olduğu ülkelerde istikrar
daha kalıcı oluyor. Kadın demek istikrar demektir. Kadınların
iş gücü verimliliği erkeklerden daha yüksektir. Bu yüzden
kadınlar olmadan kalkınamayız. Gençler olarak sizler
de niteliklerinizi arttırmak, analitik düşünme yetilerinizi
geliştirmek zorundasınız. Bütün bunlar bizim ülke olarak
refah seviyemizi yükseltecektir.”
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AİLE VE GENÇLİK KONFERANSI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Felsefe Bölümü ve Münazara Öğrenci Topluluğu tarafından
Aile ve Gençlik’ konulu konferans düzenlendi. Konferans öncesinde
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret eden İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse daha sonra öğrencilerle bir araya
gelerek ‘Aile ve Gençlik’ ile ilgili anlatımlarda bulundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansa Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

“Evlilikler kalıcılık ve mutluluk
üzerine kurulur”
Prof. Dr. Saffet Köse, Peygamber
Efendimizin gençliğe çok önem
verdiğini
belirterek
Efendimizin
gençlerle ilgili yaşamış olduğu
diyaloglardan
örnekler
verip
konuşmasını
şöyle
sürdürdü:
“Gençlik; enerji, dinamiklik ve şehvet
duygularının üst düzeyde yaşandığı
bir dönemdir. Şehvet, insanlarda ve
özellikle gençlerde kontrol edilmesi en
zor olan güçtür. Şehvetin kontrol altına
alınmasının en önemli yollarından
birisi nikâh ve evliliktir. Bütün
kutsal metinlerde gençlere evlilik
tavsiyesinde bulunulur. Geleneksel
toplumlarda şehvetin kontrol altında
tutulması önemsenirken diğer yandan
modern toplumlarda bu durum çok
fazla önemsenmez. Bu yüzden bu
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iki toplum arasında bu konu üzerine
çatışmalar yaşanmaktadır.”
Günümüzde
yaşanan
evlilik
sorunlarına değinen Prof. Dr. Köse,
yaşadığımız
zaman
diliminde
boşanmaların bile tam anlamıyla
düzgün bir şekilde yapılamadığına
dikkat çekerek, “Evlilikler kalıcılık
ve
mutluluk
üzerine
kurulur.
Evliliğini mutlu bir şekilde devam
ettirebilen çiftleri Allah cennetinde
mükâfatlandıracaktır. Kur’an-ı Kerim
de evlilik üzerine üç kavramdan
bahsediyor. Rahmet, merhamet ve
sadakat evliliklerin olmazsa olmazıdır.
Müslüman insan hiçbir zaman kaba
olamaz, her zaman nezaket ve zarafet
sahibi olmalıdır. İnsanlar arasında
rahmet merkezli bir bağ olmalıdır.
Bizim için asıl olan can taşıyan varlığa
gösterilen saygıdır.” dedi.
“Hukukun en çaresiz kaldığı alan
ailedir”
Toplumsal
değerleri
adaletin
üzerindeki
değerlerin
belirleyebileceğini vurgulayan Prof.
Dr. Köse, “Adalet hak edene hak
ettiğini vermektir. Muhabbetin olduğu
yerde hak davası aranmaz. Hukukun
altyapısını ahlak ile dolduramazsanız
mahkemelerin yapabileceği hiçbir şey
kalmaz. Hukukun en çaresiz kaldığı

alan ailedir. Hukuku aşan değerler
üzerinden
aileyi
tanımlamamız
gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Köse, konuşmasının
son bölümünde evlilikle ilgili tespit ve
tavsiyelerde bulunarak konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Evliliklerin önünde
bazı problemler var. Bu problemlerin
en başında sekülerleşme geliyor.
Evlenen çiftler artık hep kendi
başlarına kaldıkları için artık aile
büyükleri sorunlara dâhil olamıyorlar.
Eş seçiminde güzellik gibi göreceli
kavramlar yerine eşin geçim ehli
olması, düzgün ahlaklı olmasına dikkat
edilmesi gerekmektedir. Tüketim
çılgınlığı ile birlikte statümüzü eşyaya
göre ölçer hale geldik. Düğünler
gösterişe
dönüşmüş
durumda.
Eşyalar fonksiyonlarına bakılmaksızın
alınıyor. Tüm bu sorunlara rağmen
gençlerimiz
evliliklerini
yapmak
durumundalar. Günümüz dünyasında
geleneksel aile modelleri ile modern
dünyanın
oluşturduğu
modeller
arasında bir gerilim var. Modern
dünyanın getirilerini olduğu gibi
almak yerine geleneksel değerlerimiz
ile modern dünyanın oluşturduğu
değerleri yoğurmalı ve hayatımızı bu
yönde şekillendirmeliyiz.”

KONFER ANS

JAPON MÜHENDİSTEN DEPREM KONFERANSI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Yapı Öğrenci Topluluğu
tarafından ‘Deprem afetine hazır mıyız?’
konulu konferans düzenlendi.
Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi
Yoshinori Moriwaki’nin konuşmacı olarak
yer aldığı konferansa üniversite personelinin
yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
“Her iki ülkenin kültürleri birbirine çok benziyor”
Öğrencilerin keyifle takip ettiği konferansta Moriwaki,
ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen ve kendisinin
de içinde yer aldığı projelerden bahsederek, Japonya
ile Türkiye’nin fiziki ve kültürel özellikleri bakımından
karşılaştırmalarda bulundu.
Japonya ile Türkiye’nin kültür olarak da benzer
olduğunu söyleyen Moriwaki, “Bayraklarımız dahi benzerlik
gösteriyor. Her iki ülkenin bayrağı da kırmızı ve beyaz
renklerden oluşuyor. Türkiye’nin bayrağı ay ve yıldızdan,
Japonya’nın bayrağı ise güneşten oluşuyor. Her iki millet
de Orta Asya’dan gelmiş. Biz doğuya, siz batıya doğru
ilerlemişsiniz. 28 yıldır Türkiye’deyim ve benzerliklerimizi
daha iyi görebiliyorum.” dedi.
“Yeni teknolojileri takip edin ve öğrenmeye açık
olun”
Moriwaki, Japonya’nın Türkiye’deki depremlere oranla
daha yüksek şiddette depremlerle karşılaştığını fakat buna
rağmen istatistiklere göre, yaşanan depremler sonucunda
ölü sayısı bakımından Türkiye’nin dünyada üçüncü,
Japonya’nın ise yedinci sırada yer aldığını söyledi. 2011
yılında Japonya ve Türkiye’de yaşanan depremlerden
fotoğraflar paylaşan Moriwaki, öğrencilere depremlerin
oluşma şekilleri ve binaların yıkılma sebepleri hakkında
teknik veriler üzerinden anlatımlarda bulundu.

Moriwaki konuşmasının son bölümünde uyarı ve
tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: “Türkiye’de
mühendislik fakültesini bitiren mezunlar imza yetkisine
sahip oluyor. Japonya’da ise okul bittikten sonra süreç
devam ediyor. İmza yetkisi almak Türkiye’deki gibi kolay
olmuyor. Size tavsiyem buradaki okulunuzu bitirdikten
sonra her ne kadar imza yetkisine sahip olsanız da yeni
teknolojileri takip edin ve okumayı bitirmeyin. Ben mühendis
oldum diye kenara çekilmeyin, öğrenmeye açık olun.”
“Deprem değil, yapılaşmalardaki hatalar öldürür”
Konferansın ikinci bölümünde ise Karaman Afad
Temsilcisi Üzeyir Gönen, ‘afet bilinci’ ile ilgili sunum
yaptı. Gönen, bir olayın afet sınıfında yer alması için
yerel imkânların yetmeyecek durumda olması gerektiğini
hatırlatarak, “Doğal, teknolojik ve insana bağlı olmak üzere
üç çeşit afet türü vardır. En çok bilinen afet türlerinden
birisi ise depremlerdir. Ülkemizi de çok fazla etkileyen
depremler çok sayıda insan ölümüne yol açan doğal afet
türüdür. Fakat ülkemizde insanlar depremlerden daha çok,
yapılaşmadaki yanlışlıklardan dolayı hayatını kaybediyor.”
şeklinde konuştu. Üzeyir Gönen’in depremden korunma
yöntemleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler
hakkında öğrencilere bilgi vermesi ve plaket takdiminin
ardından program sona erdi.

OCAK 2019

77

SÖYLEŞİ

TUSAŞ BAŞMÜHENDİSİ KMÜ’DE
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi
Mühendislik Bilimleri Öğrenci Topluluğu
ile MİMCE Mühendisler Derneği tarafından
‘Savunma Sanayi’ konulu konferans düzenlendi.

T

ürk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)
tarafından üretilen GÖKBEY Helikopteri Oto Pilot
Sistemleri Geliştirme Başmühendisi Abdullah Vural’ın
konuşmacı olarak katıldığı konferans, Mühendislik
Bilimleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Mehmet Demir’in
açılış konuşması ile başladı.
‘Uluslararası havacılık ve uzay şirketleri
arasında 61’inci sırada yer aldık’
TUSAŞ’ı ülkemize ve dost ülkelere savunma
ve havacılık alanında birçok ürün sunan, bunlarla
yetinmeyip her geçen gün teknolojik yönünü ve
mühendislik alt yapısını güçlendiren bir şirket olarak
tanımlayan Vural, uluslararası alanda havacılık ve
uzay şirketleri arasında 2017 yılında 61’inci sırada
yer aldıklarını, 2027 yılında 10 milyar dolar ciroya
ulaşacak şekilde stratejilerini oluşturduklarını ifade
etti. 2014 yılında TUSAŞ’ta çalışmaya başladığında 4
bin 500 olan personel sayılarının günümüzde 8 bine
yaklaştığına dikkat çeken Vural, Mühendislik Fakültesi
öğrencilerine staj ve iş imkanı sunduklarını dile getirdi.
Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Vural, “Hangi
mühendislik bölümünde okursanız okuyun çalışmak
istediğiniz alanı belirleyin ve belirlediğiniz alanda
çalışma disiplini edinin.” dedi.
‘11 farklı şehir, 97 yerli sanayici ve 3000
tedarikçi ile çalışıyoruz’
Yardımcı sanayi ile birlikte büyüme hedefleri
olduğunu söyleyen Vural bu bağlamda 11 farklı şehir,
97 yerli sanayici ve 3000 tedarikçi ile çalıştıklarını
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ifade etti. Vural kurum olarak Airbus A400M, F-35,
AW139, Airbus Helikopter H135 gibi birçok yabancı
hava aracının çeşitli parçalarını üretmelerinin yanı
sıra HÜRKUŞ, ATAK Helikopteri, GÖKBEY Helikopteri,
ANKA, T-70 ve GÖKTÜRK uyduları gibi çok sayıda
egemen sistemler, özgün ürünler ürettiklerini söyledi.
HÜRKUŞ helikopterinin aldığı sertifika sayesinde
Avrupa Birliği ülkeleri arasında satışını ve Avrupa hava
sahasında uçma iznini elde ettiği dile getiren Vural
kendisinin başmühendis olarak çalıştığı GÖKBEY
Helikopterinin 6 Eylül 2018 tarihinde ilk uçuşunu
yaptığını ve 6 ton, çift motorlu, 2 pilot, 12 yolcu
kapasiteli, askeri ve sivil konfigürasyonlarına sahip bir
helikopter olduğunu söyledi.
TUŞAS ile ilgili videoların gösterildiği konferans,
soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

SÖYLEŞİ

ÜMMİYE KOÇAK İLE GİRİŞİMCİLİKTE KADININ ROLÜ

K

aramanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi (KMÜ) Fikri
Gelişim Öğrenci Topluluğu
tarafından ‘Girişimcilikte Kadının Rolü
ve Kariyer’ konulu söyleşi düzenlendi.
Fikri Gelişim Öğrenci Topluluğu
Başkanı
Selim
Fırat’ın
açılış
konuşmasının ardından öğrencilerle
bir araya gelen Girişimci Ümmiye
Koçak kendi hayatından kısa kesitler
paylaşarak,
Adana’nın
Çelembi
ilçesinde on kardeşin altıncı çocuğu
olarak dünyaya geldiğini ve okuma
yazma oranının çok düşük olduğu
köylerinde her evden bir kız çocuğunun
okuma zorunluluğunun gelmesiyle
tesadüfen ilkokulu okuduğunu, hayat
serüveninin öyle başladığını belirtti.
“İnsana insanı anlatmanın en
güzel yanı tiyatrodur”
Diplomasız olsa dahi hayatta bir
şeyleri başarabileceğine dair inancını
hiç
kaybetmediğini
vurgulayan
Koçak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İlkokulu bitirdikten sonra devamını
okuyamayacağımı biliyordum fakat
okuma ve yazmam olduğu için
sürekli okudum. İlk okuduğum kitap
Maksim Gorki’nin ‘Ana’ isimli kitabı
oldu ve o kitaptan çok etkilendim.
Daha sonra evlenip Mersin’in Aslan
köyüne gittim. Gelin gittiğim köyde
okuma yazma oranı çok yüksekti fakat
kadınlar sürekli tarlada çalışıyorlardı.
Ne yapabilirim de kadınların sesini
duyurabilirim diye çok uğraştım.
Çalışan ailelerin çocuklarına baktım,

temizliğe gittim. Etrafımdaki herkes
benim hakkımda çok fazla olumsuz
şey söyledi fakat ben hiç birine kulak
asmadım ve yoluma devam ettim.
Kadınların öncüsü oldum. Daha sonra
tiyatro yazmaya ve oynamaya karar
verdim ve çok zor şartlarda oyuncu
kadromu
oluşturdum.
Köydeki
insanların davranışlarını kaleme aldım
ve herkes oyunlarımı çok beğendi.
İnsanların düşüncelerini, davranışlarını
değiştirmek harika bir duyguydu.
İnsana insanı anlatmanın en güzel yanı
tiyatrodur.”
Kariyer hayatına tiyatronun yanı
sıra dizilerde küçük roller alarak
devam ettiğini ve sonra da sinema
filmi çekmeye karar verdiğini belirten
Koçak, “İnsanların güvenini sıfırdan
kazandım. Tiyatro, insanın özgüvenini
artırıyor ve kişiliğini güçlendiriyor.
Sürekli gözlem yapıyorum ve
gündemi takip ediyorum. 13 yıldır
oyun yazıyorum ve okuyorum. Bir
daha dünyaya gelsem yine yazmaya
devam ederim ve yine diplomasız dahi
olsam neler yapabileceğimi herkese
göstermek isterim. Ülkemizdeki
kadınlara rol model olmayı başardım,
şimdi yurt dışına açılıp sevgi ve kültür
elçisi olmak istiyorum.” şeklinde
konuştu.
“Sevginin dili, dini, ırkı yoktur”
Konuşmasının son bölümünde
öğrencilere tavsiyelerde bulunan
Koçak, “Hayallerinizi gerçekleştirmek
için çok çalışın. Kendinizi iyi tanıyın,

ne yapabilirim diye düşünün ve
ne istediğinize karar verin. Her
tökezlediğinizde daha hızlı bir şekilde
ayağa kalkın. Sakın kendinizi hafife
almayın ve sabırlı olun. Ülkenin
geleceği sizlerseniz. Kadın isterse
her şeyi yapar. Bilinçli anneler olun
ve çocuklarınıza hayal güçlerini
geliştirecek oyuncaklar alın. Sizin
davranışlarınız çocuklarınız üzerinde
çok etkili. Her konuda eğitim çok
önemli. Karamsarlığa düşmeyin ve
yapmak istediğinizi yürekten isteyin.
Unutmayın sevginin dili, dini, ırkı
yoktur.” diyerek sözlerini noktaladı.
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NASREDDİN HOCA
VEFATININ 734.
YILDÖNÜMÜNDE
KMÜ’DE ANILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde
Nasreddin Hoca’nın 734’üncü
ölüm yıldönümü nedeniyle
bir anma programı düzenlendi.

Akşehir Belediyesi tarafından KMÜ ev sahipliğinde
düzenlenen anma programının açılış konuşmasını yapan
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, daha önce
Konya’da farklı üniversitelerde benzer paneller yaptıklarını
hatırlatarak, “Bu yılki panelimizi Karaman’da Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesinin ev sahipliğinde yapmak ve
siz değerli öğrencilerimize Nasreddin Hocamızı tanıtmak
istedik. Nasreddin Hocamızın mizahşörlüğünün yanı sıra
ilmî ve ahlakî yönlerini de sizlere anlatmayı amaçladık.
İleride uluslararası boyuta taşımak istediğimiz bu panel
bizim için birer kültür alışverişi boyutunda. Bize bu imkânı
sunan ve panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ise bir selamlama konuşması
yaparak kültürel mirasımız için büyük bir değer olan
Nasreddin Hoca’nın konu alınacağı panelin başarılı geçmesi
temennisinde bulundu.
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“Nasreddin Hoca Türk nüktesinin
Mimar Sinanı’dır”
‘Klasik Türk Edebiyatında Nasreddin Hoca’ konulu
panelde ilk olarak söz alan Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Saim Sakoğlu, son 15 yıldır Eskişehirli bazı akademisyenlerin
Nasreddin Hoca’nın Sivrihisar’da yaşadığını ve orada vefat
ettiğini söylediklerine dikkat çekerek, “Akşehir, Hoca; Hoca
Akşehir’dir. Hoca’nın Eskişehir’de doğduğunun doğruluğu
vardır. Aslında Nasreddin Hoca, Horta’da doğmuştur
ancak Akşehir’de mükemmeli yakalamıştır. Biz Nasreddin
Hoca’ya sahip çıkıyoruz fakat başka ülkeler de ona sahip
çıkıyorlar. Nasreddin Hoca tektir ve bütün dünyada adından
söz edilmektedir.” dedi.
Nasreddin Hoca’nın belli kesimler tarafından sürekli
olarak karalanmaya ve aşağılanmaya çalışıldığına değinen
Prof. Dr. Saim Sakoğlu, “Hoca diye başlayan tüm fıkraları
Nasreddin Hoca’nın fıkrası zannetmeyin. Kötü sözlerle
başlayan fıkralar vardır. Bunların hiçbirisi Nasreddin
Hoca’ya ait olmamakla birlikte onu karalamaya dönük
girişimlerdir.” şeklinde konuştu.
Nasreddin Hoca ile ilgili kitapları bulunan Prof. Dr. Saim
Sakoğlu, Nasreddin Hoca’yı konu alan kitapların çoğunun
ticari kaygılarla kaleme alındığını belirterek konuşmasını
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şöyle sürdürdü: “Nasreddin Hoca’yı ülkemizde ticari
amaçlarla kaleme almayan ilk kişi benim. Eğer Nasreddin
Hoca’yı ticari kaygılarla yazmış olsaydım çok fazla kitabım
olurdu fakat ben bunu tercih etmedim. Nasredin Hoca,
fıkra yazan birisi değildi, sadece olayların akışında nükteyi
patlatan bir kişiydi. Nasreddin Hoca, gerçektir ve yaşamıştır.
Nasreddin Hoca, bilimin ve aklın ötesinde bir insan değildir,
normal bir şekilde İslamiyet’i yaşayan; eğlencesi, içmesi
olmayan bir insandır.”

hikâyeleri kendi kültürlerine uyarlanarak tedavi amaçlı
kullanılıyor. Hakiki Nasreddin Hoca fıkralarının dünyaya
yayılmasını ve oyunlaştırılmasını istiyoruz. Hatta onun
adına Uluslararası Nasreddin Hoca Üniversitesi açılmasını
öneriyorum.” diye konuştu.

“Nasreddin Hoca’nın âlim bir zat
olduğu unutulmamalı”
“Nasreddin Hoca hikâyeleri Çin’de
psikolojik tedavi
amacıyla kullanılıyor”
Panelin diğer konuşmacısı olan Prof. Dr. Ali Berat
Alptekin ise Nasreddin Hoca’nın yalnızca Türkiye’de değil
tüm dünyada tanındığını belirterek, “Başta Azerbaycan ve
Özbekistan olmak üzere pekçok ülke Nasreddin Hoca’ya
çok büyük değer veriyor. Bunun yanı sıra Nasreddin Hoca,
Kırgızistan’da hala aramızda yaşayan biri gibi görülüyor.
Nasreddin Hoca farklı ülkelerde bir fıkracı olarak değil,
psikolojik tedavi amacıyla yararlanılan bir figür olarak
görülmektedir. Özellikle Çin’de Nasreddin Hoca’nın

Panelin son konuşmacısı olan Prof. Dr. Mehmet
Kırbıyık ise Nasreddin Hoca’dan söz eden en eski eserin
‘Saltukname’ olduğunu ve burada onunla ilgili iki fıkraya yer
verildiğini vurgulayarak bu fıkraların her ikisinde de ‘haddini
bilmeyen insanlara haddini bildirmenin’ konu alındığını
söyledi.
Prof. Dr. Kırbıyık, günümüzde anlatılan bütün fıkraların
Nasreddin Hoca’ya ait olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu
ifade ederek, “Onun ağzından pek çok fıkra yazılmaktadır.
Kültürümüzde Nasreddin Hoca, hazır cevap ve şaşırtıcı
ifadelerle sorun çözen bir karakter olarak bilinmektedir.
Nasreddin Hoca’nın âlim bir zat olduğu unutulmamalı ve
hakkıyla anılması gerekmektedir. Ona karşı gereken değerin
gösterilmesini siz gençlerden özellikle rica ediyorum.” dedi.
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ORGAN BAĞIŞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Karaman Devlet Hastanesi, İl Sağlık
Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Karaman Şubesi
işbirliğinde düzenlenen konferansa Vali Fahri Meral, kurum
ve kuruluş temsilcileri, üniversite personeli ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Programda ilk olarak söz alan Organ Nakli Derneği
Başkanı Ercan Çalışkan, konuşmasına Mustafa Kemal
Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözlerini
hatırlatarak başladı ve “Geçen yıl ‘fidan toprakta, organ
bedende can bulur’ teması ile organ bağışı haftasını
kutlamıştık. Bu yıl ise ‘nefesim olur musun’ projesi ile
yola çıktık. Organ nakli olmuş birisi olarak nakil olmadan
önce kendi kendime söz vermiştim. Eğer ikinci hayatıma
başlarsam organ nakli için çalışmalar yapacağım diye söz
vermiştim. 18 böbrek ve 8 karaciğer nakli için çalışmalarda
bulundum ve bu vesile ile Organ Nakli Derneği Başkanı
oldum. Programı düzenleyen herkese çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Aslan ise “Tıpın ilerlemesi
ile organ bağışı ortaya çıktı ve artık insan hayatı son
bulmuyor. Türkiye’de 60 bin civarında diyaliz hastası var.
Ulusal organ bekleme sırasında ise 22 bin kişi var. Oysaki
canlıdan 3 bin 500, kadavradan alınan ise bin 200 organ
nakli gerçekleşmiş. Bu kadar çok kişi beklerken organ
naklinin önemi burada değer kazanıyor. İnşallah hep birlikte
bu değeri artırırız ve bedenler can bulur.” şeklinde konuştu.
“Organ bağışı, bedenin sadakasıdır”
KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin
ise organ-doku nakli ve bağışı konusunda sunum yaparak,
organ-doku nakil ve bağışının tanımı, nakli yapılabilen organ
ve dokular, organ nakil çeşitleri, beyin ölümü, Türkiye’de
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ve dünyada organ-doku nakil tarihi ve durumu, başvuru
süreci, bağışın dini boyutu, organ-doku bağışının önündeki
engeller hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Şahin, “Organ ve doku bağışında eksiklikler
ve bilinmezlikler söz konusu ve bu bilinmezlikler organ
bağışını engelliyor. Öncelikle idrak etmeliyiz; ne kadar bilgi
sahibi olursak o kadar iyi olur. Canlıdan ve kadavradan
olmak üzere organ nakli iki çeşittir. Organ bağışlayan
kişilere donör denir ve ‘canlı, beyin ölümü olan ve kalp atışı
olmayan’ şeklinde üçe ayrılırlar. Beyin ölümü gerçekleşen
kişiler tıbben, hukuken ve dinen ölüdürler. Bitkisel hayat ise
daha farklıdır, hastanın solunumu devam eder ve hayata
dönme ihtimali vardır. Organ nakli her birimize öldükten
sonra bedenimizi yaşatma fırsatı tanıyor. Bizim için bağış
yapmak cömertlik göstergesi ve bedenin sadakasıdır.
Bağışlayacağımız organlar ile yedi kişiye hayat verebiliriz.
İnsan sevgisi ile dolu olan herkes bunu yapabilir. Kendiniz
ve sevdikleriniz için lütfen bağış yapın.” diyerek sözlerini
tamamladı.
Karaman Devlet Hastanesi doktorlarından Yoğun Bakım
Uzmanı Dr. Engin Haftacı beyin ölümü ve kriterleri, beyin
ölümü sırasında refleksler, organ bağışı konularında;
Nefroloji Uzmanı Dr. Refik Olmaz ve Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Ahmet Aslan ise organ nakli hakkında sunumlarını
gerçekleştirdiler.
Toplantının devamında KMÜ Hemşirelik Bölümü son
sınıf öğrencileri Fatma Kosalak kalp nakli, Melike Doğan
kornea nakli, Mete Ömür ise böbrek nakli konuları hakkında
açıklamalarda bulundular. Toplantı, Devlet Hastanesinde
yatan diyaliz hastalarını konu alan video gösterimi ile sona
erdi.
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İNSAN HAKLARI PANELİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hukuk
Müşavirliği ile Karaman Valiliği İnsan Hakları Kurulu
tarafından ‘İnsan Hakları’ konulu panel düzenlendi.
Panele Karaman Vali Yardımcısı Hacı İbrahim
Türkoğlu’nun yanı sıra il ve üniversite protokolü ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından başlayan panelde ilk olarak panelin
moderatörlüğünü yapan KMÜ İslami İlimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar söz aldı.
“İnsanoğlu kainatın en değerlisidir”
Prof. Dr. Fikret Karapınar İslam dininde insan hakları
konusuna değinerek şunları söyledi: “İnsan hakları İslam
dini açısından daraltılmış bir kelime. İslam’da sadece
insan haklarından bahsedilmez; kâinattan, insanlarla diğer
varlıklar arasındaki ilişki yumağından bahsedilir. İnsanoğlu
kainatın en değerlisidir ve hep yüce bir varlık olduğu
vurgusu yapılır. Kuran-ı Kerim’de sadece Müslüman
diye bir tabir geçmez. Bütün insanlar Adem’in çocukları
olarak sadece insan oldukları için bir düzlemde ele alınır
ve kimsenin kimse üzerinde üstünlüğü yoktur. Cenab-ı
Hak herkese hakkını vermiştir ve kimse için bir ayrım söz
konu değildir. Bütün insanlık arasındaki hak gözetilmiştir
ve Kuran-ı Kerim hem insanın haklarından hem de insanlar
arası haklardan bahseder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
de kişiden kişiye değişmez ve idealdir.”
“İnsan hakları, insanın değerini ve onurunu korur”
Ardından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim
Görevlisi Büşra Çeliköz ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’
ile ilgili bilgiler paylaştı. ‘İnsan hakları’ teriminin aslında bir
ideali içerdiğini belirten Çeliköz, “Bu terimi kullananlar bu
alanda çoğu zaman olanı değil, aslında olması gerekeni dile
getirirler. İnsan hakları, insanın değerini ve onurunu korur.
İnsanın insanca yaşaması için gerekli zorunlu koşulları
ifade eder. İlk kez 1946 yılında Birleşmiş Milletler (BM)
bünyesinde insan haklarının geliştirilmesi amacıyla bir
İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur. Sonraki yıllarda
çağdaş insan hakları anlayışını yansıtacak ve tüm Birleşmiş
Milletler üyesi devletler için geçerli standartları içeren
bir belgeye ihtiyaç duyulması sebebiyle uluslararası bir
belgenin hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu kararın ardından
10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulunca kabul edilen
‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ düzenlenmiştir.” dedi.

Öğretim Görevlisi Büşra Çeliköz, ‘İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’, tarih içinde geçirilen değişiklikler ve bildirgenin
muhatapları arasında yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili verdiği
bilgilerin ardından şunları söyledi: “Türkiye açısından dünya
devletleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişimin
koparılmaması önem arz ediyor. Zira iletişim koptuğunda
diplomasi biter ve diplomasinin bittiği yerde herkes sadece
kendi hakikati ile hareket eder. Herkes kendi hakikatini bir
taş ya da bir top mermisi ya da bombaya dönüştürüp karşı
tarafa atmaya çalışır. Bu hiçbir sorunu çözmez. Çözüm yine
iletişimdedir, kendini anlatmadadır ve ötekini anlama çabası
içine girmektedir. İnsan hakları ihlallerinin son bulduğu,
barışın ve adaletin hâkim olduğu bir dünya düzeni en büyük
temennimizdir.”
“İnsan Haklarında barış dilinin önemi”
Panelin son konuşmacısı olan Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Adem Seleş ise ‘İnsan
Haklarında Barış Dilinin Önemi’ konulu sunum yaptı. Barış
ve çatışma kavramlarının tanımları üzerinden sunumuna
başlayan Seleş, “Barış; genel anlamda savaşın, çatışmanın
ve düşmanlığın olmaması anlamında kabul görür. Başka bir
açıdan ise kötülükten, kavgalardan, savaşlardan kurtuluş,
uyum, birlik, bütünlük, sükûnet, sessizlik, huzur içinde
yaşamak olarak da tanımlanabilir. Çatışma ise ekonomik,
sosyal ve kültürel eşitsizlikler, aşırı fakirlik, ekonomik
durgunluk, kötü yönetişim, yüksek işsizlik oranları, çevre
kirliliği ve şiddetin teşvik edilmesi gibi farklı nedenlerden
dolayı yaşanabilmektedir.” dedi.
Çatışma düzeyleri ve çatışma evreleri hakkında da
bilgi veren Seleş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önce
bireysel anlamda ardından toplum olarak çatışma dilini
bir kenara bırakıp barış dilini benimsememiz gerekiyor.
Barış dili barışçıl ilişkilerin tesis edilmesinde önemli bir
unsurdur. Toplumsal barış için öncelikle toplumda barış
algısının yerleşmesi gerekir. Bunun için de okul, medya
ve toplumu yönlendiren kişi ve kurumların barış eğitimine
önem vermesi ve çatışma dili değil, barış dilini kullanmaya
özen göstermesi önemlidir. Bunun yanı sıra medya; haber
ve yorumlarında ötekileştirmeden ve haksızı haklı gösterme
çarpıtmasına girmeden hizmet sunmalıdır. Bunların
ötesinde barış eğitiminin temelini oluşturan demokrasi ve
insan hakları eğitimine önem verilmelidir.”
Panel, plaket takdimlerinin ardından sona erdi.
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KMÜ’DE
‘ÖZEL EĞİTİM
GÜNLERİ’
PANELİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Özel Eğitim Günleri’ konulu panel programı düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan panel, Özel Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çevik’in
açılış konuşması ile devam etti.
“Asıl engel önyargılardır”
Dr. Öğr. Üyesi Çevik, “3 Aralık; Birleşmiş Milletler’in 1992
yılında almış olduğu karar sonrası ‘Uluslararası Engelliler
Günü’ olarak ilan edilmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler günü,
kutlanacak veya bayram yapılacak bir gün değil, karşılaşılan
sorunların gündeme getirileceği ve bunların çözümü için
yapılabileceklerin ele alınacağı bir tarihtir. Günümüzde artık
engellilik; görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka
bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel, hayatın her alanının
erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve ‘sen bunu yapamazsın’
şeklinde ortaya çıkan önyargılardan kaynaklanmaktadır.
Özel gereksinimli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmesinin
önündeki en büyük ön yargılardan birisi de eğitim konusunda

karşılaştıkları engellemelerdir. Bu noktada Özel Eğitim
Uygulama Ve Araştırma Merkezimiz bu kardeşlerimize
bir köprü olma yolunda taşın altına elini koymaya hazır
vaziyette; akademik, dinamik ve stratejik çalışmalar için
kollarını sıvamış durumdadır.” şeklinde konuştu.
“Öğretmenlik sanattır”
Açılış konuşmasının ardından ilk olarak söz alan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman
Arslantaş, ‘Özel Eğitimde Paydaşlar: Okul, Aile ve
Öğretmen’ konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Dr. Öğr. Üyesi Arslantaş, “Çocuklar okul öncesinde
hazneyi geliştirmeyi, ilkokulda merak duygusunu,
ortaokulda nasıl öğreneceğini, lisede hayatına yön çizip
ilerlemeyi, üniversitede ise uzmanlaşmayı öğrenir. Hangi
çağ olursa olsun çocuğun bireysel özelliklerini anlamalı ve
ona göre davranmalıyız. Fakat artık çocuk yerine her şeyin
yapıldığı bir çağdayız. Öğretmenler sınıf için genel bir
çalışma, yavaş kalanlar için de ek bir etkinlik yapmalıdır.
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Öğretmenlik sanattır; insan olarak öğrencilere bir şeyler katılmalı ve onlara ileride
taşıyabilecekleri bir resim çizilmelidir. Aile ve öğretmenler tutarlı, kararlı ve sabırlı
olmalıdır. Kendi terminolojisini kullanan eğitimciler olmalıyız.” dedi.
Özel Eğitim
Karaman Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Özel Eğitim Merkezi Bölüm
Başkanı İbrahim Pat ise ‘Tanılama ve Değerlendirmede Öğretmenin Rolü’ konulu
sunumunda özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin sınıflandırması,
tanılama, yönlendirme, RAM’lar tarafından önerilen özel eğitim hizmetleri gibi
konularda açıklamalarda bulundu.
Pat, öğretmenlerin vereceği objektif bilgilerin çok önemli olduğuna vurgu
yaparak şunları söyledi: “Özel eğitim; çoğunluktan farklı ve özel eğitim ihtiyacı
olan çocuklara sunulan, özel yetenekli olanların yetenekleri doğrultusunda en üst
düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliğin engele dönüşmesini önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek toplumla
kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını desteklen bir eğitim olarak tanımlanmaktadır. Her bireyin yetersizliği
kendine özgü olmasına karşın, tanılanması, ihtiyaçlarının
belirlenmesi, eğitimlerinde daha uygun düzenleme ve
planlamaya yol gösterici olması için ortak özelliklerine ve
eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırma yapılmaktadır. Özel
eğitime ihtiyacı olan bireyler; zihinsel, bedensel, işitme,
görme, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü,
otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiparektivite
bozukluğu, duygu ve davranış bozukluğu ile özel yetenekli
olan bireyler olarak sınıflandırılmaktadır.”
Panelin diğer bir konuşmacısı olan Necmettin Erbakan
Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Koçak ise ‘Türk
Eğitim Sistemi İçerisinde Özel Eğitim’ konusuna değinerek,
“Türk eğitim sisteminde yazan her şey çok profesyonel
fakat uygulamaya dönme noktasında sıkıntılar söz konusu.
Kendi çocuklarımıza nasıl davranıyorsak özel eğitime
ihtiyacı olan çocuklara da öyle davranmalıyız. Bizim kadar
her hakka onlar da sahipler unutmamalıyız.” dedi.

“Engelliler konusunda hep birlikte farkındalık
oluşturmalıyız”
Panelin son konuşmacısı olan KMÜ Engelli Öğrenci
Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başakonak
ise ‘Öğretmenin Manevi Yeterlilikleri’ konu başlığı ile
dinleyenleri aydınlattı.
Dr. Öğr. Üyesi Başkonak, “Öğretmenin; öğretme,
idare ve yönetim, mesleki konu alanı ile uzmanlık ve
öğrenci danışmanlık görevi vardır. Öğretmenlik mesleğinin
yapılabilmesi için bu mesleği yapacak kişinin alanında
uzman olmasının yanı sıra görev ve sorumlulukların
üstesinden gelebileceğine olan öz yeterliliğinin yani kendine
olan inancının da tam olması gerekmektedir. Öğretmenler
özel eğitime ihtiyacı olan bireylere karşı sabırlı, hoşgörülü,
şefkatli, gerçekçi, özverili olmalıdır. Ayrıca öğrenciden
dolayı aileyi beklenti içine sokmamalı, hallederizci tavır
içinde olmamalıdır. Engelliler konusunda toplum içerisindeki
ön yargıyı yıkıp hep birlikte farkındalık oluşturmalıyız.
Peygamber Efendimizin de bu konu ile alakalı pek çok
hadis-i şerifi bulunmaktadır.” diyerek sözlerini noktaladı.
Panel katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının
ardından plaket takdimiyle sona erdi.

Öğretmenler özel eğitime ihtiyacı olan
bireylere karşı sabırlı, hoşgörülü, şefkatli,
gerçekçi, özverili olmalıdır.
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İLETİŞİM USTALIĞI ZİRVESİ

K

aramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Ekonomi Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İletişim
Ustalığı Zirvesi’ düzenlendi.
İki gün boyunca Deneyimsel Tasarım Öğretisi Enstitüsü
eğitim uzmanlarının verdiği zirvede ilk gün deneyimsel
tasarım öğretisi, iletişim nedir ne değildir, iletişim çeşitleri,
insan tanıma sanatları, temsil sistemleri, meta programları,
GİZ-ZIT ilişkiler yasası konuları anlatılırken ikinci gün genel
iletişim stratejileri, iletişimde bedel ve beklenti yönetimi,
üç boyutlu iletişim, sahne sunum becerileri ile dinleyenler
aydınlatıldı.
“Deneyimsel tasarım öğretisi problemlere çözüm
üretilmesini sağlar”
Zirve kapsamında Eğitmen Emin Erşahin, ‘deneyimsel
tasarım öğretisi’ hakkında açıklamalarda bulunarak şunları
söyledi: “Deneyimsel tasarım öğretisi günümüz insanlarının
isteklerine ulaşırken karşılaşabileceği problemlere çözüm
üretebilmesini sağlayan bilgi öğretisidir. Gerçeğe ne kadar
hâkim olursak çözümü de o kadar kolay olur. Doğduğumuz
andan itibaren her şeyi deneyim ile öğreniyoruz. Bu
hayatta hiçbir şey bir anda olmaz, önce iz ve işaretler gelir.
Deneyimsel tasarım öğretisi iz ve işaretleri öğrenmeye
yarar. Hayatta somut yasalar ve aynı netlikte soyut yasalar
vardır. Deneyimsel tasarım öğretisi bunları deşifre eder,
ispatlar ve net olmayan şeyleri ortadan kaldırır. Soyut
yasaları ne kadar benimsersek o kadar mutlu ve konforlu
oluruz. Ayrıca deneyimsel tasarım öğretisine göre bilgi
tutarlı, faydalı, uygulanabilir ve anlaşılır olmalıdır.”
Aktif iletişim stratejilerinin ise üç atak yöntemi olduğunu
belirten Erşahin, “İlk olarak tahrik ile neden sorusuna
cevabını veriyoruz. Kişinin geçmişi ile geleceği arasında bağ
kurup tahrik ediyoruz. Biz tahrik duygusu ile karşımızdaki
kişide açlık uyandırıyoruz. Tahrik aşamasının ardından
talep ve tatmin gelir. Tatmin kalıcılıkta olur ve ödüllerin
verildiği kısımdır. Aktif iletişimde dış dünya ile minimum,
iç dünya ile maksimum faydalanma söz konusudur.” dedi.
“İletişim konuşmak değildir”
‘İletişim nedir, ne değildir’ konusuna açıklık getiren
Eğitmen İsmail Taşçı ise, “İletişim iç dünyadaki mesajların
ikna yoluyla dış dünyaya, dış dünyadaki mesajların yine
aynı yolla iç dünyaya aktarılmasıdır. İnsan olarak somut ve
soyut ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için de
iletişime geçiyoruz. İletişim sadece konuşmak değildir ve
herkesle kurduğumuz iletişim farklıdır. İletişimin kıvamı da
çok önemli; doğru yerde konuşup doğru yerde susmalıyız.
İletişim kurarken net, tutarlı ve samimi olmalıyız.” dedi.
Taşçı, üç boyutlu iletişimin ‘ben, sen ve o’ boyutu
olduğunu ifade ederek, “Kendi çıkarları doğrultusunda
hareket eden, bedel ödemeyen, beklentisi dışarıda olan,
acıdan kaçan, kendisini ve sahip olduklarını öven kişiler
‘ben’ boyutundadır. Karşı tarafı düşünen, egosu daha
dengeli, daha bilinçli ve olayları daha geniş açıdan bakan
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kişi ‘sen’ boyutunda iken tamamen problem ve çözüme
odaklı, duyguları kontrol altında, bilinci açık, ara bulucu
kişiler de ‘o’ boyutunda kişilerdir.” şeklinde sözlerini
tamamladı.
“Hayatta neyi merak ederseniz algılarınız o tarafa
yönelir”
Eğitmen Burak İpçi ise ilk olarak ‘iletişim çeşitlerine’
değindi. İpçi, “Günlük hayattaki konuşmalarımızda aktarım
çok önemli bir yer tutar. Aktarım çeşitlerinden görsel
aktarım, miktarı en fazla ancak etkisi en az olanıdır. İşitsel
aktarım, kelime ve tonlamalarla olurken dokunsal aktarım
ise miktarı en az, etkisi en fazla aktarımdır; tat, koku ve
dokunuş ile olur. Aktarımlarınız negatif olursa karşılığı
da negatif olur. Nasıl algılarsak öyle aktarabiliriz. Merak
duygusu algıları yönetir. Hayatta neyi merak ederseniz
algılarınız o tarafa yönelir. Algılarımıza dikkat etmeli, seçici
davranmalı ve ona göre yön vermeliyiz ki aktarımlarımız da
iyi olsun.” şeklinde konuştu.
İpçi konuşmasının devamında ‘iletişimde beklenti
yönetimi’ hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İpçi,”Beklenti
arttıkça hayal kırıklığı artar. Bedel ödemeden, iz ve işaretleri
takip etmeden sonuca ulaşmayız. Bedel ödeyince hayat bizi
istediğimiz yere götürür. İnsanın iç dünyasından beklenti
artarsa mutluluk artar, dış dünyasından beklenti artarsa
mutsuzluk artar. Beklentisi kendinde olan insan marifetli,
çözüm odaklı, özgüvenli, tedbirli olur ve şikayet etmez.
Unutmayın, mutluluğunuz beklentinizle alakalı.” diyerek
sözlerini noktaladı.
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İnsan Tanıma Sanatı
‘İnsan tanıma sanatı temsil sistemleri’ni anlatan Eğitmen
Cem İldir, “Görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere üç çeşit
temsil sistemi vardır. Görsel; hayatı görüntülerle algılayan,
dış görünüşe önem veren, hareketli, heyecanlı kişilerdir.
İşitsel; sevincini, üzüntüsünü, heyecanını, mutluluğunu
kelime ve tonlamalarla aktaran, konuşkan kişilerdir.
Dokunsal ise az ve öz konuşan, kokudan, dokunuştan
etkilenen, konfora önem veren kişilerdir.” dedi.
“Giz-Zıt etkileşim yasasıdır ve ilişki kalitesini artırır”
Eğitmen Cem İldir ‘Gizemli Zıtlıklar’ın (GİZ-ZIT) tüm
ilişkileri kapsadığını belirterek şunları ifade etti: “Giz-Zıt
etkileşim yasasıdır ve ilişki kalitesini artırır. Hayatta hiçbir
şey gizli kalmamıştır ve hepsi zıttında gizlidir. Her tek bir
çifti oluşturur ve hepsinin zıttı vardır. Problemin çözümü
zıttında var. Hayatta heplik ve hiçlik yoktur, her şey sınırlıdır.
Unutmayın siz değiştikçe dış dünya değişir.”
“İletişimin bir stratejisi ve yöntemi vardır”
Cem İldir’in ardından sahneye gelen Eğitmen Ömer
Gümüş temsil sistemlerinin günlük hayattaki karşılıklarını
canlandırarak öğrencilerin ilgisini topladı.
‘Pasif iletişim stratejileri’ hakkında da görüşlerini
aktaran Gümüş, “İletişimin bir stratejisi ve yöntemi vardır.
Başarıya ulaştıran her şey bir yöntemdir. Stratejilerle doğru
algılama ve doğru aktarım yaparsak hedefe daha iyi ulaşırız.
İyi iletişim ustası, karşısındaki kişinin neyi söylediğinden
çok, ne anlatmak istediğini anlayandır. İletişim stratejilerinin
anlama, uyum ve eşleşme olmak üzere üç yöntemi vardır.
İletişime ne kadar pasif yani sessiz başlarsak aktarım o
kadar güçlü olur.” dedi.
“Huy ve karakterin birleşimi ile kişilik oluşur”
Eğitmen Muhammed Karaca insan tanıma
sanatlarının diğer bir kolu olan ‘meta programları’
hakkında açıklamalarda bulundu. Karaca, “Doğuştan
gelen özelliklerimiz huy, sonradan kazanılan özelliklerimiz
karakter ve bu ikisinin birleşimine kişilik denir. Meta
programların ilki eşleşen-eşleşmez’dir. Eşleşen, toplu
ortamlardan hoşlanan ve benzerliklere odaklanan kişidir.
Eşleşmez, bireysellikten hoşlanan, sakin ve farklılıklara
odaklanan kişilerdir. Hayatımızın belli yerlerinde eşleşen
bazı yerlerinde eşleşmez olmalı ve kıvamı tutturmalıyız.
İkinci meta programı proses-prosedür’dür. Proses kural
sevmeyen, dağınık, düzensiz, çözüm marifeti gelişmiş

kişilerken prosedür düzenli, planlı, her şeyi yerli yerinde
yapan, sorun anında çözüm üretemeyen, kilitlenip kalan
kişilerdir. Diğer bir ayrım olan içsel-dışsal ayrımında ise
soğukkanlı, olaylara yön verenler dışsalları; duygusal, kriz
anında ortama ayak uyduran, panik kişiler ise içselleri
oluşturur.“ dedi.
Karaca, konuşmasının devamında ‘sahne sunum
becerileri’ne değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hayatımızın her yerinde sahnedeyiz. Farklı yerlerde
farklı sahnelerdeyiz. İki insanın olduğu her yer sahnedir.
Hayatımıza uyumlu roller seçmeliyiz. Ne kadar bedel
ödersek sahnede o derece başarılı oluruz. Sahnede başarılı
olmak için ‘kim, ne, neden, nasıl’ sorularını yanıtlamak
gerekir. Ayrıca güler yüzlü olmalıyız ki güven verebilelim.”
“Bedel, acı halindeyken bile tebessüm edebilmektir”
Eğitmen Salih İmre ise meta programlarının devamı olan
haz-acı odaklı, iç referans-dış referans, gelecek-geçmiş
odaklı kişilerin özelliklerinden bahsetti. Ayrıca ‘iletişimde
bedel’ konusu hakkında açıklamalarda bulunarak şunları
söyledi: “Bedel, acı halindeyken bile tebessüm edebilmek,
sorumluluklarının farkında olmaktır. Bu hayatta bir kişi ne
kadar erken bedel ödemeye başlarsa dış dünyaya karşı
o kadar güçlenir. Mutlu etmek istiyorsak insanlara bedel
ödettirmeliyiz. İsteklere göre değil, ihtiyaçlara göre hareket
etmeliyiz. Bir insana her istediğini verirseniz rahatlık
tuzağına düşer ve çözüm marifeti gelişmez. Bedel ödeyen
insanlar daha güçlü olur ve sahip oldukları şeylere kıymet
verirler.”
“Problem insanın kendi sorunudur”
Eğitmen Ahmet Temel Yayla da kişilerin problemi
kendisinin seçtiğine vurgu yaparak, “Problem kötü bir
şey değildir. İnsanı güçlendirir ve çözdükçe başka şeye
yönelirsiniz. Problem insanın kendi sorunudur. Hayatta
problemler vardır ve çözümü insanın kendisindedir. Kendi
öz probleminizi çözmeden başarılı olmazsınız. Hedef
olduğu anda problem, problem oluştuğunda merak, merak
olduğu zaman da algı oluşur ve sizi o tarafa yönlendirir.
Önemli olan problemi doğru algılamaktır. Hayatta her şey
geçicidir; var olmaya çalışmayın sadece somut ve soyut
yasalara uymaya çalışın. Her şeyi hayattan beklemeyin,
hayat size istediğinizi vermez. Ne yapabileceğinize kendiniz
bakın. İletişimde usta olmak, karşısındakinin ihtiyacını
gördükten sonra kendi ihtiyacını gidermektir.” dedi.
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SANAT VE ESTETİK
KONUSU ELE ALINDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından
‘Disiplinlerarası Ulusal Karma Sergi ve Panel’ programı düzenlendi.
Panel öncesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sergi Alanında düzenlenen açılış törenine KMÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan
Oktay, il ve üniversite protokolü ile davetliler ve öğrenciler
katıldı. KMÜ Rektörü Akgül ve beraberindekiler, serginin
açılışında farklı üniversitelerden gelen konuklara ve emeği
geçenlere teşekkür ederek, sergideki eserler hakkında
bilgilendirildiler.
Sergi açılışının ardından açıklamalarda bulunan Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Üyesi Mustafa Konuk,
“Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler
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ve öğrencilerin çalışmalarından oluşan 70 eser bugün
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergimizde; keçe, yağlı
boya, fotoğraf, ebru, hat, kumaş, seramik, baskı gibi
pek çok çalışma yer alıyor. Türkiye’nin farklı yerlerinden
bizlere destek olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Serginin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Genç, Doç. Dr. Yusuf
Bilen ve Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan ile Iğdır Üniversitesi Dr.
Öğr. Üyesi Cavit Polat’ın konuşmacı olarak katıldığı panele
geçildi.

‘İSLAM’DA SANAT VE ESTETİK’,
‘KÜLTÜREL YOZLAŞMA VE SANATSAL BEĞENİ KÜLTÜRÜ’,
‘SANATIN ONTOLOJİSİ’
Panelin moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Mustafa Genç,
ekonomik olarak gelişiyor olsak da estetik hayatımızda bir
gelişme olmadığını belirterek, “İnsan hayatı bir bütündür
ve bu bütünün parçalarını birbirinden ayırmamız mümkün
değildir. Edebiyat ve felsefe olmadan estetik anlayışı
yakalayamayız. Yaşadığımız şehirler ve sokaklarda bile
artık estetik yok. İnsanın kendini tanımasında ve neleri
yapıp neleri yapamayacağını bilmesinde sanatın büyük bir
etkisi vardır.” diyerek sözü panelistlere bıraktı.
Panelde ilk olarak söz alan Doç. Dr. Yusuf Bilen,
‘İslam’da Sanat ve Estetik’ konusunu ele alarak şunları
söyledi: “Dinimiz ‘oku’ mesajı ile medeniyet temellerinin
ipuçlarını vermiştir. İslam; okumayı, yazmayı öncelemiş ve
bunun üzerinden medeniyet kuracağını bildirmiştir. İslamiyet
hayatımızın bütün alanlarına hükmeden dinamik, canlı bir
hale sahiptir ve sanattan uzak düşünülemez. Allah’ın varlığı
ve birliği, tevhit inancı İslam’da sanatın temel düşüncesidir.
Bunun yanında mabedin şekillenmesi, Kuran-ı Kerim’de
İslam sanatının oluşma ve olgunlaşma döneminde önemli
yere sahiptir. İslam’da mescid, mabet, medrese, hamam
gibi sivil ve dini mimaride sanattan bahsedilebilir. Ayrıca
Kuran-ı Kerim ile birlikte hat sanatı ortaya çıkmıştır ve hızla
gelişme göstermiştir.”

Dr. Öğr. Üyesi Cavit Polat ise ‘Kültürel Yozlaşma ve
Sanatsal Beğeni Kültürü’ konusuna değinerek eski çağlardan
günümüze sanatsal beğeni kültürü ve oluşan yozlaşmadan
bahsetti. Dr. Öğr. Üyesi Polat, estetik kültüre göre her şeyin
yeri ve zamanının değişebileceğini belirterek konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Eğer bakış açımızı oluşturabilirsek beğeni
kültürümüze de bir anlam kazandırabiliriz. Beğeni kültürü
ile toplum yönlendiriliyor. Çıkar ve ideolojik anlayışlarla
zorunlu beğeni oluşturuluyor. Günümüzde artık yemekler,
kıyafetler, süslemeler ile sosyal medya üzerinden kültürel
yozlaşma hat safhaya geldi.”
Panelde son olarak söz alan Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan
ise ‘Sanatın Ontolojisi’ başlığı çerçevesinde katılımcılarla
bilgiler paylaşarak, “Sanat ontolojisi, varlık şekillerini,
varlık tarzlarını inceler. Bu durumda sanat insanı konu alır
diyebiliriz. Sanat felsefesi, insanlardan etkilenir ve insanları
etkiler aynı zamanda insanın özünün ne olduğunu sorgular.
Bir bilmek bir de bildiğini ifade etmek vardır. Buradaki
ifade etme özgürlüğü de sanata tekabül ediyor. Felsefenin
başlaması için estetik ve sanatın olması gerekir.” şeklinde
konuştu.
Panel, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının
ardından hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.
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KMÜ, ENGELLİLER GÜNÜ
ETKİNLİKLERİNE
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile
Karaman Özel Eğitim Anaokulu Müdürlüğü tarafından
‘3 Aralık Dünya Engelliler Haftası’ kapsamında çeşitli
etkinlikler düzenlendi. Programa Karaman Valisi Fahri
Meral ve eşi Zehra Meral’in yanı sıra kamu kurumları ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, engelli
bireyler ve aileleri katıldı.
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, KMÜ
öğrencisi Kayra Aydemir’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış
konuşmasını yapan Karaman İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt,
her insanın doğuştan biricik bir potansiyel ile doğduğunu hatırlatarak, “Yeter
ki engelli çocuklarımıza iyi bir eğitim imkânı sunalım. Emin olun onlara bu
imkânı sunduğumuzda başarı kaçınılmaz olacaktır. Engelli bireylerimizin anne ve
babaları büyük bir saygıyı hak ediyor.” dedi.
Program, engelli öğrencilerin hazırlamış oldukları çeşitli gösterilerle devam
etti. İlahi dinletisi, müzikal, halk oyunları, akrobasi gösterisi gibi farklı etkinliklerle
devam eden programın sonunda çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara
ödülleri verildi.
Engelliler haftası kapsamında düzenlenen program, sergi ziyareti ile sona
erdi.
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DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Engelsiz Öğrenci Topluluğu ile KMÜ Engelli Öğrenci
Birim Koordinatörlüğü tarafından ‘Dünya Engelliler Günü’
programı düzenlendi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen
programa üniversite personeli, davetliler, engelli vatandaşlar
ve aileleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Engelsiz Öğrenci
Topluluğu Başkanı Ayşe Durdu Küçükkesikbaş, “Topluluk
olarak KMÜ’de eğitimlerine devam eden engelli öğrencilerin
eğitim-öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri
problemlere çözüm üretmek ve aynı zamanda toplumsal
hayata daha aktif katılmalarını sağlamak için Engelli
Birim Koordinatörlüğü ile entegre çalışıyoruz. Sosyal
sorumluluk faaliyetlerimiz gün geçtikçe artıyor ve sadece

üniversite içerisinde değil, aynı zamanda üniversite
dışında da etkinlikler yapıyoruz. Kampüs genelinde
öğrenci arkadaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla
çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.
Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Başkonak ise “Programı Karaman genelindeki özel
eğitim öğrencileri ile üniversitemiz öğrencileri arasından
köprü oluşturmak amacıyla düzenledik. Öğrencilerimizi
sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde veya 10-16
Mayıs Engelliler Haftasında değil, her zaman hatırlıyor,
onlar için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”
şeklinde konuştu.
Program ‘Kocaeli Sırf Tiyatro’ ekibinin tiyatro ve
sihirbazlık gösterilerinin ardından hediye takdimi ile sona
erdi.
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MAKALE

Mutluluğun Sırrı
mutlu et

“

“

Mutlu olmak istiyorsan

Adım Abdoul-Azize DABRE, Batı Afrika’nin bir ülkesi
Burkina Faso’dan geliyorum. Başketten 100 km uzak, adı
Manga olan bir şehirde doğup büyüdüm. Babam çiftçi
ve hayvancı olduğu için ben de arkadaşlarımla bunlarla
ilgileniyordum. Zenginliğe sahip olmadan mutluluğa sahip
olan bir ailede büyüdüm. Liseyi Ouagadougou’da yani
başkentimizde tamamladım.
Hayat her yeni gün yeni şeyler öğretiyor bize ve
deneyimlerimizle öğreniyoruz her zaman. Ben yolculuğa
çıkmayı, okumayı, sohbet etmeyi severim çünkü bunlar
beni zenginleştirir. “Mutlu olmak istiyorsan mutlu et” diye
düşünerek başkalarının elini tutabilince tutarım.
Hiç kimse Türkiye’yi tercih ettiğinden dolayı pişman
olmaz. Ben de pişman değilim ve çok mutluyum. Çünkü
Türkiye’de hem iyi bir eğitim alırsınız hem de hayatı
öğrenmiş olursunuz.
Bir kere, Türkiye zengin bir tarihe sahip ve her yerde bu
ülke için yatan bir kahraman var; ben bu vatanseverlikten
hoşlandım. Aynı zamanda insanlar misafirperverlikle
yaratılmış ve hep insanlık duygusuyla yürürler.
Türkiye’nin birçok şehirlerine gittim; Kütahya’ya,
Konya’ya , Bursa’ya, Çanakkale’ye, İstanbul’a, Ankara’ya..
ve en son Karaman’dayım. Karaman benim için daha
özel. Çünkü Türkiye’de fazlasıyla kaliteli insanlar varsa da
okumak isteyen her öğrenci için Karaman muhteşem bir
ortam sağlar. Karaman’da hem hayat pahalı değil, hem de
hava temiz ve sakin. Ayrıca burada müstesna arkadaşlıklar
kurar, güzel hatıralar edinirsiniz.
Herkese Selamlar..
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Abdoul-Azize DABRE
KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
1. Sınıf Öğrencisi

HABER

REKTÖR AKGÜL,
YEMENLİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet
Akgül, Yemen
Milli Eğitim Eski
Bakanı Abdulmajed
El-Mehlafi ve
beraberindekileri
ağırladı.
Cemiyet Es-Sadaka ve’t-Taavun el-Yemeniyye
(Türkiye’deki Yemenlilerin Dostluk ve Yardımlaşma Derneği)
Eğitim Sorumlusu Dr. Ahmad El-Ukabi’nin öncülüğünde
gerçekleşen ziyarette iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen
Yemenli gençlerin eğitimi ele alındı.
Bakan Abdulmajed El-Mehlafi, eğitime rağbeti olan
Yemenli gençlere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin
kontenjan ayırmasının ve Türkçenin Başkenti Karaman’da

öğrencilerin Türkçe öğrenmesinin kendilerini son derece
mutlu edeceğini ifade etti.
Rektör Akgül ise, “Bizler Yemen halkını kardeş biliriz.
Özellikle Yemen’de yaşanan gelişmeleri de dikkate
aldığımızda kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi
yapmaya hazırız. Yemenli gençleri de üniversitemizde
ağırlamaktan onur duyarız. ” dedi.
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REKTÖR AKGÜL, AK PARTİ GENEL BAŞKAN
YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN’I ZİYARET ETTİ

K

aramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Rektör Akgül ile 65. Hükümet döneminde
Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Lütfi Elvan ülke
gündemi, üniversiteler ve eğitim öğretim konuları
hakkında bir süre sohbet ettiler. Rektör Akgül, Bakan
Elvan’a bölgeye, Karaman’a ve aynı zamanda
üniversiteye desteklerinden dolayı şükranlarını ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Lütfi Elvan
da Rektör Akgül’e nezaket ziyareti için teşekkür etti.

REKTÖR AKGÜL’DEN, METİN KIRATLI’YA ZİYARET
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanı Metin Kıratlı’yı makamında ziyaret etti.
Rektör Akgül, ziyarette Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanlığına atanan Metin Kıratlı’ya yeni görevinin hayırlı
olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile
üniversitenin fiziki ve akademik gelişimi hakkında bilgi
alışverişinde bulunan Rektör Akgül, gelecek döneme ilişkin
projelerinden bahsetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıratlı
ise Rektör Akgül’e teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı fikir
alışverişinin ardından sona erdi.
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REKTÖR AKGÜL’DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Babür Özçelik’i ziyaret etti.
Rektör Akgül, ziyarette Rektör Özçelik’e yeni görevinin
hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
Rektör Özçelik ise Rektör Akgül’e başarı dilekleri ve nazik
ziyareti için teşekkür etti.
İki rektör görüşmede üniversite-sanayi işbirliği ve
üniversitelerin ortak çalışma alanları üzerine bir süre sohbet
etti. İyi dilek temennilerinin ardından ziyaret sona erdi.

KARAMAN HEYETİNDEN SAĞLIK BAKANLIĞINA ZİYARET
AK Parti Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve
Av. Selman Oğuzhan Eser, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman İl
Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan Ankara’da Sağlık Bakanlığı
bünyesinde bir dizi ziyarette bulundu.
Sağlık Bakanlığında Bakan Yardımcıları Halil Eldemir,
Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Prof. Dr. Muhammet
Güven’in yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Tekin ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof.
Dr. Rahmi Kılıç ile görüşen heyet, yeni kurulan KMÜ Tıp
Fakültesinin, Karaman Devlet Hastanesi ile afiliasyonunun
gerçekleştirilmesi konusunda görüşmelerde bulundu.
Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve iyi dilek temennilerinin
ardından sona erdi.
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REKTÖR AKGÜL’DEN, SAYIŞTAY BAŞKANINA NEZAKET ZİYARETİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet
Baş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Rektör Akgül ile Sayıştay Başkanı Baş bir süre
sohbet ederek ülke gündemi, eğitim-öğretim ve gençlik gibi
konularda fikir alışverişinde bulundular.
Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

REKTÖR AKGÜL’DEN
YENİ TÜRKİYE STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİNE
ZİYARET
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma
Merkezi Başkanı ve aynı zamanda 24. Dönem Ankara
Milletvekili olan Ülker Güzel’i ziyaret etti.
Rektör Akgül ile Başkan Güzel, ziyarette mart ayında
vefat eden eşi Eski Bakanlardan Merhum Hasan Celal
Güzel’in merkez için yapmış olduğu çalışmalar ve geleceğe
dönük projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundular.
Başkan Ülker Güzel ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek KMÜ Kütüphanesine merhum eşi Hasan
Celal Güzel’in kaleminden çıkan ve Yeni Türkiye Stratejik
Araştırma Merkezi bünyesinde toplanan çok sayıda eser
bağışında bulundu.
Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin eğitim ile
ilgili projelerine Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
olarak her zaman destek vereceklerini dile getiren Rektör
Akgül ise “Merhum Hasan Celal Güzel’in emekleriyle
oluşturulan kitap arşivinden üniversitemiz kütüphanesine
çok önemli eserlerin bağışlanması bizim için oldukça
anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Ülker Güzel hanımefendiye
bu anlamlı bağışı için teşekkür ediyor, merhum eşi Hasan
Celal Güzel’i bir kez daha rahmetle anıyorum.” dedi.

AK PARTİ HEYETİNDEN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, AK Parti Belediye Başkan Adayı
Mahmut Sami Şahin ile İl Başkanı Mehmet Er’i makamında
ağırladı.
2019 Yerel Seçimleri münasebetiyle gerçekleştirilen
nezaket ziyaretinde yerel yönetimler ve üniversite işbirliği,
eğitim-öğretim ve gelecek dönemlerde yapılması planlanan
faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör
Akgül, Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin’e de
başarılar diledi. Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından
sona erdi.

96

OCAK 2019

HABER

REKTÖR AKGÜL’DEN MARDİN VALİSİ VE ÜNİVERSİTE
REKTÖRÜNE ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’yı makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretlerde Medeniyetler Diyarı Mardin ile Türk Dili’nin
Başkenti Karaman arasındaki bağın güçlendirilmesi ve iki
güzide ilin üniversitelerinin ortak çalışma alanları ele alındı.
Vali Yaman ve Rektör Ağırakça, KMÜ Rektörü Akgül’ün

bölgeyi temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirirken Rektör Akgül de
misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür etti.

REKTÖR AKGÜL’DEN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜNE ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’yu ziyaret etti.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Kasım 2018 tarihinde
rektörlüğe atanarak 10 Aralık 2018’de görevi devralan
Necmettin Erbakan Üniversitesinin yeni rektörü Prof.

Dr. Cem Zorlu’yu tebrik ederek kendisine hayırlı olsun
dileklerini iletti.
Prof. Dr. Cem Zorlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek nezaketi için Prof. Dr. Mehmet Akgül’e
teşekkür etti. Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona
erdi.
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REKTÖR AKGÜL, MİNİK ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Akgül, Vali Ali Akan İlkokulu öğrencilerini
makamında kabul etti.
Öğrencilere Okul Müdürü Özcan Üstün, Müdür
Yardımcısı Nurhan Çatı ve Sınıf Öğretmeni Özlem Bilir’in
de eşlik ettiği ziyarette minik öğrenciler Rektör Akgül’e
çiçek takdim ederken Rektör Akgül de kendileriyle tek tek
tanışarak bir süre sohbet etti.
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Öğrencileri üniversitede ağırlamaktan memnuniyet
duyduklarını ifade eden Rektör Akgül, “Yeni eğitim
öğretim döneminin tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz
ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, başarı dolu bir
yıl geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi ve öğrencilere
hediyelerini verdi.

HABER

REKTÖR AKGÜL, ÜNİVERSİTEYE KUPA İLE DÖNEN
TAKIMLARI TEBRİK ETTİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
katıldıkları müsabakalarda dereceye gire KMÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO)
Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarını makamında kabul etti.

A

ntalya’da 09-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen
Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol müsabakalarında
ikinci olan Erkek Basketbol takımı ile aynı müsabakalarda
üçüncü olan Kadın Basketbol takımı temsilcileri KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü ziyaret etti.
KMÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, takım
antrenörleri Dr. Öğr. Üyesi Erhan Devrilmez ve Dr. Öğr. Üyesi
Recep Soslu’nun yanı sıra takım kaptanları Oğuzhan Özen
ile Fatma Gülten Koka’nın katıldığı ziyarette müsabakalarda

kazanılan kupalar Rektör Akgül’e takdim edildi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, müsabakalar
sonucunda elde edilen başarının KMÜ ailesini mutlu
ettiğini belirterek, “Üniversitemizin kadın ve erkek
basketbol takımlarının kazanmış oldukları kupa şahsım
ve üniversitemiz adına gurur verici bir başarı oldu. Takım
antrenörlerimiz ve takım kaptanlarımızı tüm takım adına
tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.
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KMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK PROJE:
SOKAK HAYVANLARINA EV

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE (KMÜ) YENİ KURULAN ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARINDAN İLETİŞİM TOPLULUĞU ÖRNEK BİR PROJEYE İMZA ATTI.
Sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını
karşılamak için öğrenciler, ahşap malzemeden 16 kedi
evi ve 5 köpek evi yaptırdı; ardından mama kampanyası
düzenledi.
Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi ve Şenler Kerestecilik’in de destek verdiği proje
kısa süre içerisinde hayata geçirildi.
Karaman Kedi ve Köpek Evi Projesi kapsamında ilk
olarak kedi evleri sahipleriyle buluşturuldu. KMÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün de iştirak ederek destek
verdiği proje kapsamında evler, üniversite içerisinde ve il
merkezinde çeşitli yerlere kuruldu.
Kedilerin ilk mamalarını kaplarına dökerek öğrencileri
böyle bir sorumluluk projesi nedeniyle tebrik eden Rektör
Akgül, “Hayvanlarımız bu soğuk kış günlerinde kendilerine
sığınacak yer bulmuş olacaklar.” açıklamasında bulundu,
ayrıca projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür
etti.
Proje hakkında açıklamada bulunan KMÜ İletişim
Topluluğu Başkanı Gökhan Bakır ise “Topluluk olarak ilk
faaliyetimizin canlılara yararı dokunacak bir şey olmasını
istedik. Yaptığımız toplantılarda ortaya bu düşünce atıldı.
Hemen arkasından görüşmelere başladık ve bir aylık süre
sonunda kedi evlerimizi ortaya çıkardık.” dedi.
Gökhan Bakır, projelerine destek veren başta Şenler
Kerestecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şen olmak
üzere Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah
Bağırgan ve Veteriner İşleri Müdürü İsmail Boz ile evcil
hayvan ürünleri satıcısı Talha Doğan’a da teşekkür etti.
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Kedi ve köpek evlerini ücretsiz olarak imal eden Şenler
Kerestecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şen ise böyle
bir projeye destek vermekten memnun olduğunu ifade
ederek, “Ben de böyle bir proje düşünüyordum ama güvenli
olmaz yani kaybolur diye yapmamıştım. Öğrenci arkadaşlar
duygularıma tercüman oldu. Kendilerine yaparız dedim.
Bunun sonucunda 16 tane kedi evi, 5 tane köpek evi imalatı
gerçekleştirdik. Öğrenci arkadaşlarımız da burada bize
yardımcı oldular. İnşallah projemiz, başka yerlere de yayılır.
Halkımız da zaten hassasiyet gösteriyor.” dedi.
Soğuk havaların gelmesiyle birlikte zor günler yaşayan
sokak hayvanları, proje sayesinde daha kolay bir kış
geçirebilecekler.

HABER

KMÜ’LÜ ÖĞRENCİLER
KUŞ YEMLİKLERİNİ KUŞLARLA
BULUŞTURDU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Damla
Öğrenci Topluluğu tarafından sosyal sorumluluk projesi
kapsamında hazırlanan ‘Kuş Yemliği Yapımı ve Asımı’
projesi hayata geçirildi.
Damla Öğrenci Topluluğu üyeleri ve gönüllüler tarafından
pet şişelerden ve saksı altlıkları gibi farklı malzemelerden
hazırlanan on adet kuşyemliği kuşlarla buluşturuldu.
KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önündeki
ağaçlık alana asılan kuşyemlikleri ile öğrenciler doğadaki
canlılar için faydalı bir şeyler yapmış olmanın gururunu ve
mutluğunu hep birlikte yaşadı.
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ÜNİVERSİTELER FAİR PLAY KERVANI KMÜ’DE
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları
Öğrenci Topluluğu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından
‘Üniversiteler Fair Play Kervanı’ programı düzenlendi.
Program öncesinde Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi Üyeleri KMÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol
Üner’i makamında ziyaret ettiler. Daha
sonra Milli Olimpiyat Komitesi Üyeleri
ve davetlilerin katılımıyla
‘Dünya
Fair Play Karikatür Sergisi’nin açılışı
yapılarak organizasyonda emeği
geçen kurum ve kuruluş temsilcilerine
madalya takdim edildi.
Sergi ve ödül töreninin ardından
‘fair play’ temalı panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü
yapan Doç. Dr. Murat Tekin, fair playin bir hayat felsefesi
olduğunu belirterek, “Fair play tüm toplum tarafından
benimsenmesi gereken bir olgudur ve tüm yaş gruplarında
önemsenmesi gerekiyor.” dedi.
Etkinliğin sponsorlarından Nobel İlaç Firması
Yetkilisi Murat Kale, etkinliğe sponsor olmaktan mutluluk
duyduklarını ifade ederek firmaları hakkında katılımcılara
bilgi verdi.
Altınordu Spor Kulübü Temsilcisi Aykut Turan ise
kulüple ilgili bilgiler paylaşarak, “Bu toprakların çocuklarına
inanarak yola çıktık ve on yıllık bir emeğin sonucunda
bu konuma geldik. Bugün, 125 okulda 10 bini aşkın
öğrencimizle yalnızca bir futbol kulübü değil, aynı zamanda
futbol felsefesi üreten bir kulübüz.” şeklinde konuştu.
TMOK Duayen Üyesi ve Fair Play Komisyonu Başkanı
Erdoğan Arıpınar ise konuşmasında katılımcılara fair play
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ödülü kazanan sporcular ve aileleri ile ilgili örnekler sundu.
Arıpınar, Türk insanının harcında her zaman fair play
ruhunun bulunduğunu söyleyerek, “Bizler bu ruhu yeniden
sizlere hatırlatmak için buraya geldik. Fair playi sadece
sporun içinde değil yaşamın içinde düşünün. Fair play,
hayatınızın felsefesi olsun, kalbiniz ve gönlünüz hep güzel
olsun.” dedi.
TMOK Üyesi Murat Özbay da komitenin faaliyetleri
ve verdiği ödüllerle ilgili hatıralarından bahsederek, “Dört
yıldır Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bugün, 51’inci durağımız
olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde sizlerle
birlikteyiz.” diye konuştu.
TMOK Üyesi Remzi Yılmaz ise bireylerin sadece küçücük
bir gülümseme ile bile fair playa katkıda bulunabilileceklerini
belirterek,”Herkese gülümseyerek davranırsanız muhakkak
bir gün o gülümseme size dönecektir.” dedi.
TMOK Üyesi Sevim Güllü, slayt suumunda fair play
ve Atatürk ilişkisini anlattı. Atatürk’ün yaşadığı dönem
boyunca fair play ruhu ile hareket ettiğini vurgulayan Güllü,
“Atatürk, fair play adına üzerine düşen her şeyi yapmıştır;
‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözü
ile bir sporcuda olması gereken bütün değerleri bir araya
getirmiştir.” şeklinde konuştu.
TMOK Üyesi Semra Demirer ise hayatın seçimlerle
dolu bir serüven olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
“Umarım hayattaki tüm seçimleriniz iyiye ve güzele doğru
yol alır. Üzerinizde taşıdığınız eşofmanlarınız sizin rızkınızı
kazandığınız kostümlerinizdir. Eşofmanlarınıza sahip çıkın
ve mesleğinize her zaman saygı duyun.”

SPOR

Eski Milli Atlet İsmail Akçay da sporculuk yaşantısı
boyunca karşılaştığı ilginç olayları keyifli bir dille anlatırken
öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Akçay konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Her Türk vatandaşı ilk olarak Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü bilmeli ve saygı
duymalı. Sonrasında bu ülkede huzur içinde yaşamamıza
vesile olan şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu bilmeli.
Son olarak da bayrağımızın bizim şerefimiz ve onurumuz
olduğunu unutmamalı. Bu üç kuralı doğduğunuz günden
öleceğiniz güne kadar bilmeli ve uygulamalısınız. Ben 138
kez milli oldum ve sadece bayrağımızı en önde taşımak için
bu yarışlara katıldım. İyi bir sporcu olursanız dünyanın her
yerinde değer görürsünüz.”
Milli Atlet ve aynı zamanda KMÜ öğrencisi olan
Mustafa Göksel ise sporculuk kariyerine başladığı yıllarda

yaşadıklarını öğrenci arkadaşları ile paylaşarak, “Sekiz yıllık
spor hayatımın ilk yıllarında yaşadığım korku; özgüven ve
çalışma ile yerini başarıya bıraktı. Bu başarıda emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Sporcu ahlakı fair play ruhunu
oluşturan bir olgudur. Bu ruhu yaşatabilmek için öncelikle
iyi sporcular yetiştirmeliyiz. İyi sporcular yetiştirmek içinse
iyi insanlar yetiştirmeliyiz.” dedi.
Panelin son konuşmasıcı olan TMOK Üyesi Teoman
Güray da fair play ruhunda asla din, dil ve ırk ayrımı
olmadığını vurgulayarak, “Fair play, sakatlanan rakibi
kucaklamaktır, hangi takımdan olursan ol rakibe saygı
duymaktır. Her zaman ve her koşulda, hayatın her alanında
fair play vardır.” dedi. Güray konuşmasının son bölümünde
ise öğrencilere ve salondaki misafirlere fair play andı okuttu.
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SPOR OYUNLARINDA
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından düzenlenen ‘Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları’nda
ödüller sahiplerini buldu.
KMÜ Güz Dönemi Birimlerarası
Spor Oyunları kapsamında bu yıl halı
saha, basketbol, voleybol, satranç
ve masa tenisi olmak üzere 5 farklı
branşta müsabakalar gerçekleştirildi.
Takım bazında 18 takım ve ferdi spor
dalında ise 14 kişi müsabakalarda ter
döktü.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Akgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner,
Genel Sekreter Ahmet Tüfekci,
üniversite personeli ve öğrencilerin
katılımıyla
gerçekleştirilen
ödül
töreninde
Birimlerarası
Spor
Müsabakalarında başarılı olan takım ve
sporcuların yanı sıra müsabakalarda
görev alan hakemlere de ödülleri
verildi.
Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları neticesinde dereceye giren sporcular ve takımların sıralaması şu
şekilde:
Futbol: 1. Bab-ı Esrar; 2. Pasha SKS FC; 3. Personel United
Voleybol: 1. KKMYO; 2. YİTDB
Basketbol: 1. KKMYO; 2. BİDB; 3. El Meşşeaiyyun
Masa Tenisi: 1. Seyit Sıtkı Gümüşsoy; 2. Afşar Aydın; 3. Mehmet Gökçayır
Satranç: 1. Tarık Tuna Gözütok; 2. Zafer Ceylan
Ödül töreninde ayrıca müsabakalara katılıp dereceye giremeyen takım ve bireyler de unutulmayarak kendilerine katılım
belgesi verildi.
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MAKALE

ERMENEK KALESİ (FİRAN KALESİ)
“Karamanoğlu burasını yedi sene
muhasara ettiği halde
Ermeni Kralı’nın elinden alamamış,
nihayet bir hile ile elde etmeye
muvaffak olmuştur.”
Sözlükte “kökünden koparmak, kazımak” anlamındaki
kal’ kökünden türeyen kalaa “tırmanılması zor, çıkılamayan
bir dağdan kopan büyük kaya parçası veya dağ gibi büyük
bulut” mânasına gelmekte, dağ başlarına inşa edilen
muhkem yapı anlamındaki kal‘a (kale) kelimesinin de
bundan geldiği kaydedilmektedir.1 Kalelerin, bir yerleşim
yerinin gelişimi, büyümesi ve her açıdan önemli bir merkez
haline gelmesindeki katkısı büyüktür. Diğer uluslarda
olduğu gibi Türkler de fethettikleri şehirlerde öncelikle kendi
güvenliklerinin sağlanması işini ön plânda tutmuşlardır. Bu
sebeple kale veya şehrin en stratejik yerlerini ele geçirdikten
sonra daha da tahkim ederek buralarda saray, idarî bina ve
camiler gibi unsurlar yapmışlardır.
Ermenek Kalesi’nin bulunduğu yer, yapılış amacına
da uygun olarak güvenlikli ve stratejik bir yer olan şehrin
kuzeyindeki dağın en yüksek noktasındadır. Kalenin hangi
tarihte kurulduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, içerisinde
bulunan kaya mezarlarından inşa tarihini Frigler Dönemi’ne
kadar götürülebilmek mümkündür. Kale, Orta Çağ’da Kilikya
Ermeni Tekfurlarıyla Konya Selçuklularının haberleştikleri bir
geçit yeri olmasının yanı sıra stratejik konumundan dolayı ilk
fethedilen yerlerdendir. Zira zorlu bir coğrafyaya sahip olan
bölgede varlığını devam ettirebilmenin temel şartı o dönem
için kalelere sahip olmaktan geçiyordu. Diğer uç beylikleri
gibi Karamanoğulları beyleri de istiklal mücadelelerine
kalkıştıkları vakit ya da Türkiye Selçuklularının iznini alarak
çevrede fetih hareketlerinde bulundukları vakit, bu kaleleri
kullanmışlardır. Türkiye Selçuklu hükümdarı da başarıları
nispetinde beylere bu kaleleri iktâ olarak vermiştir.2
Kalenin fethedilmesi ile ilgili olarak Neşri Tarihi’nde ilginç
bilgiler bulunmaktadır. Şöyle ki Karamanoğulları beyleri
bölgedeki varlıklarının devamı ve tam olarak hâkimiyet
kurabilmeleri için bu kalenin alınmasının şart olduğunun
farkındaydılar. Bunun için uygun ortam aramaktaydılar.
İstedikleri fırsatı ise bir panayır esnasında buldular.
Gündüz panayırdan sonra halk kaleye dönerken onlar da
kalede yaşayanların kılığına girip gecenin karanlığından
da faydalanmışlar ve kimliklerini gizlemişlerdi. Kalede
bulunanlar, onları kendilerinden sanarak kalenin kapısını
açmışlar ve içeri almışlardı. Böylece kale fethedilmiştir.3 Bu
bilginin haricinde kalenin Karamanoğulları tarafından fethi
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Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KAPAR
KMÜ Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

ile ilgili olarak İbn Bîbî, Alâ’ed-din Keykubad zamanında
Emir Mübârizüddin tarafından fethedildiğini verirken
Mufassal Âl-i Karaman ve Şikâri yine aynı hükümdar
tarafından, sultanın emri doğrultusunda Nûre Sofî ile beyleri
tarafından zapt edildiğini belirtirler. Daha sonra Nûre Sofî
gerek beyliğin gerekse kalenin yönetimini Karaman Bey’e
bırakmıştır. Gülnar ve Mara kalelerini de fetheden Karaman
Bey, tüm bu kalelerin anahtarlarını bağlılık göstergesi olarak
Sultan Alâeddin’e gönderdi. Sultan Alâeddin de bu toprakları
onlara geri bağışladığına dair hilat, kılıç ve alem göndererek
mukabelede bulundu.4 Evliya Çelebi, kalenin fethi ile ilgili
olarak “Karamanoğlu burasını yedi sene muhasara ettiği
halde Ermeni Kralı’nın elinden alamamış, nihayet bir hile ile
elde etmeye muvaffak olmuştur. Ermenek, Adana eyaletinin
Silifke sancağına bağlı iki nahiyeli yetmiş köylü bir kazadır.
Kal’asının dizdarı ve onsekiz nefer eri vardır.” der.5
Karamanoğulları bu kaleyi inşa etmemişler,
fethetmişlerdir. Türkiye Selçukluları ve Karamanoğulları
Beyliği Dönemi’nde kale faal olarak kullanılmış, güney
yönündeki faaliyetlerde bir üs noktası olmuştur. Ayrıca
Karamanoğlu-Türkiye Selçuklu mücadelelerinde de

“İbrete şayan bir kaledir. Mutlaka
görülmelidir. Ben karada ve denizde
32 yılda 18 padişahlık yer gezdim,
böyle bir kale görmedim..”
Evliya Çelebi
aktif olarak kullanılmıştır. Yine Kale, Karamanoğulları
Dönemi’nde hapishane olarak da kullanılmıştır. Örneğin
Mehmed Bey, Ermenek’in idaresini kardeşlerinden Kasım’a
vermiş, Niğde’yi ele geçirdiğinde ise buranın hâkimi
Kazgancık’ı Ermenek Kalesi’ne hapsettirmiştir.6
Kaleyi Karamanoğullarından, Osmanlı komutanı
Gedik Ahmet Paşa almış ve tahkim etmiştir. Kalenin,
Kanuni devrine kadar vazifesini yaptığı görülmektedir.
Daha sonra burasının bir kısmı, bir müddet zindan olarak
kullanılmıştır. Zindan olarak kullanıldığına dair Evliya Çelebi
Seyahatname’sinde “Sultan İbrahim buraya bir avreti
(kadını) hapsetmiştir. Ondan başka insan evladı yoktur.
Bütün ahalisi aşağı varoşta otururlar. Gece, gündüz kapısı
kapalıdır.”7 şeklinde bilgi vermektedir ki kendisini bu
dönemde yaşadığından bu zindanı bizzat görmüş olmalıdır.
Yine Seyahatname’de Ermenek Kalesi için kıymetli bilgiler
verilmekte ve betimlemeler yapılmaktadır. “Göklere ser
çekmiş kırmızı dağın ortasında Tanrı kudretiyle yapılmış bir
kalesi vardır. İbrete şayan bir kaledir. Mutlaka görülmelidir.
Ben karada ve denizde 32 yılda 18 padişahlık yer gezdim,
böyle bir kale görmedim... Dört veyahut beş köşeli
diyemeyeceğim bir tarzdadır. Hendeği ve kuleleri yoktur.
Zaten, bunlara da ihtiyaç yoktur. Allah’a sığınıp, insan
aşağıya baksa aklı başından gider. Gökyüzüne baş dayamış
bir yalçın kırmızı ve mücella divar gibi bir kayadır. Adam
tırnağını iliştiremez, kuşların konacağı ve yuva yapacağı
yeri yoktur… Kal’anın içinde kırk elli kadar kârgir yapı evler
vardır… İnsan bu evlerden aşağı şehre baksa gözü kararır,
sevdası galebe ider. Elhâsıl, öğmekde insanın aciz kalacağı
emsalsiz bir kal’adır.” demektedir.8 Buradan daha sonra
uğradığı Amik Kalesi’ni tarif ederken de Ermenek Kalesi’ni
şu şekilde anmaktadır: “Bu kusurlu hakir bu kaleye denk
Adana Eyaleti’nde Silifke Sancağı’nda Larende Kalesi’ne
yakın Ermenek Kalesi’ni gördüm ki o da seyre değer
benzersiz bir kaledir. Ama bu Amik Kalesi ondan daha
yüksek ve eğimsizdir.” demektedir.9
Yakın dönemde kale ilgili olarak kıymetli bilgiler veren
İ. H. Konyalı ise şehrin dış yerleşimlerinden altmış metre
kadar yüksekte olan Ermenek Kalesi’nin, şehrin kuzeyinde
bulunan çok dik ve yüksek kaya sığınağının güneyine
kesme taş ve harçla yapılan mazgallı duvarlarla korunaklı
hâle getirilmesi şeklinde inşa edildiğini yazar. Konyalı,
kalenin konumunu ilgili olarak “Bulutlarla tokuşan dağın
yükseklerine bir kırlangıç yuvası gibi yapışmıştır.” şeklinde

betimledikten sonra sözlerine şöyle devam eder: “Şehri
adeta yarım ay şeklinde saran kaleden şehri, zümrüt gibi
yamaçları, Göksu’yu temaşa etmek pek zevklidir. İnsanın
önünde seriler hâlinde tabiat tabloları açılıyor. Doyulmaz,
kanılmaz, muhteşem manzara…” Şu anda büyük kısmı
harap hâlde olan kale, yine Konyalı’nın, şehir halkından
aldığı bilgilere göre Karainler denilen ve doğa şartları ile
günümüzde ulaşım yollarının tahrip olduğu yerlere kadar
uzanmaktadır.   Buna göre kalenin uzunluğu Ahmedek
(İç kale ) denilen yerden Karainlere kadar 450 metreyi
bulmaktadır.10 Kalenin üzerinde bulunduğu dağın içi tabiî
mağara hâlindedir. Maraspolis ismi verilen bu mağarada
dünyanın en büyük yer altı suyu kaynaklarından birisi
akmaktadır.
KAYNAKÇA
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M. Fuad, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, s. 100; Baykara,
Tuncer, I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1164 - 1211) Gazi –
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T İ YAT R O

‘KARA GECEDEN
AK GÜNE’
OYUNU SAHNE
ALDI

K

aramanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ)
‘Kara Geceden Ak Güne’ konulu tiyatro oyunu
sergilendi.
KMÜ Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu, Yadigârı
Tiyatro Ekibi ve Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal
Bilimler Lisesi tarafından sergilenen tiyatro oyununa çok
sayıda öğrenci katıldı.
Oyun öncesinde Karaman Necip Fazıl Kısakürek
Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet Aydoğdu ile Sinema
ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu Başkanı Safiye Demir açılış
konuşması yaptı. Açılış konuşmalarının ardından 15
Temmuz Destanı’nı konu alan oyun sahne aldı.
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KMÜ’DE ‘SAF SALAK’ TİYATROSU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ)
Evrensel Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan ‘Saf Salak’
isimli oyun izleyiciyle buluştu.
KMÜ Gençlik İnisiyatifi Öğrenci Topluluğu tarafından
düzenlenen tiyatro etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Topluluk Başkanı Serkan Menekşe
ve Evrensel Tiyatro Ekibi Başkanı Hasan Hüseyin Alkan’ın
açılış konuşmalarının ardından tiyatro oyunu sahne aldı.
KMÜ öğrencisi Sami Özoral’ın yazıp yönettiği oyun
seyircilere keyifli anlar yaşattı.
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ÖĞRENCİLERDEN

7’DEN 70’E
KONULU SKEÇ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) SİNEMA VE TİYATRO
ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN
‘7’DEN 70’E KONULU SKEÇ SAHNELENDİ.
Karaman Alparslan Ortaokulu öğrencileri ve Dursun
Fakih Huzurevi sakinleri için ayrı ayrı sahnelenen skeç
izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yalanın konu alındığı eğitici
komedi oyununda farklı tiplemelerle izleyenlerin güzel
dakikalar geçirmesi sağlandı.
Yüzlerde tebessüm bırakan 7’den 70’e konulu skecin
sahnelenmesinin ardından KMÜ Sinema ve Tiyatro Öğrenci
Topluluğu öğrencileri, minikler ve yaşlılarla bir süre sohbet
ettiler. Toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.
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‘MEVZUATHANE’
SAHNELENDİ

K

aramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Evrensel Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından
‘Mevzuathane’ isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan program Evrensel Tiyatro Öğrenci
Topluluğu Başkanı Hasan Hüseyin Alkan’ın açılış konuşması
ile devam etti.
Yönetmenliğini Sami Özoral’ın yaptığı oyunda
üniversiteyi yeni kazanan ve aynı evi paylaşan farklı kişilik
özelliklerindeki öğrencilerin beklenti ve heyecanları ile
sosyal hayatta karşılaştıkları komik durumlar işlendi.
İzleyenlerin beğenisini toplayan oyun, plaket takdiminin
ardından sona erdi.
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T İ YAT R O

‘KADINA YÖNELİK ŞİDDET’
İZLEYİCİYLE BULUŞTU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ)
‘Kadına Yönelik Şiddet’ konulu tiyatro oyunu sergilendi.
KMÜ Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu ile Hemşirelik
son sınıf öğrencileri tarafından ortaklaşa düzenlenen tiyatro
oyununa çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan program kadına yönelik şiddetle ilgili
sunumun ardından oyun ile devam etti. Özgecan Aslan,
Münevver Karabulut, Ayşe Paşalı, Ecem Balcı gibi kadın
cinayetlerinin konu alındığı tiyatro gösterisi izleyenlerden
tam not aldı.
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T İ YAT R O

‘SOSYETE SEVGİLİM’
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ)
Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Sosyete
Sevgilim’ konulu oyun sahnelendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan program, Sinema ve Tiyatro Öğrenci
Topluluğu Başkanı Safiye Demir’in açılış konuşması ile
başladı.
Çok sayıda öğrencinin katıldığı ve yönetmenliğini
Topluluk Başkanı Safiye Demir’in yaptığı oyunda bir aile

komedisi ele alındı. Anadolu kökenli bir aile erkeği ile
Avrupaî modern bir kadının aynı ev içerisindeki yaşamış
oldukları kültür çatışmasının işlendiği oyunda insanlar
arasında dil, din, ırk ayrımı yapılmadan herkesin benzer
olduğu ve tek bayrak altında bir bütün teşkil ettiği mesajı
seyircilerle paylaşıldı.
‘Sosyete Sevgilim’ tiyatro gösterisi Türk bayrağının
açılması ve plaket takdimi ile sona erdi.
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DİNLETİ

TÜRKÜLER VE HİKAYELERİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE (KMÜ) MÜZİK VE YÜRÜYÜŞ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TARAFINDAN “ANADOLU’DAN TÜRKÜLER VE
HİKAYELERİ” KONULU DİNLETİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda
gerçekleştirilen etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Şahin, üniversite personeli, davetliler ve
öğrenciler katıldı.
Türkünün tanımı ve özelliklerinin anlatılmasıyla başlayan
program, öğrenciler tarafından Gesi Bağları, Mağusa
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Limanı, Drama Köprüsü, Kerkük Zindanı türkülerinin
hikayelerinin anlatılması ve ardından seslendirilmesi ile
devam etti.
İlgiyle takip edilen program, dinleyenlerin alkışları
eşliğinde sazende ekibi ve solistlerin seyircileri selamlarının
ardından sona erdi.

DİNLETİ

ECE MUMAY VE MEHMET ALİ DALKIRAN’DAN
KEYİFLİ PERFORMANS

K

aramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Atatürkçü Düşünce Öğrenci Topluluğu
tarafından söyleşi programı düzenlendi.
Sanatçı Ece Mumay’ın konuk olarak yer aldığı söyleşiye
davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan program Atatürkçü Düşünce
Öğrenci Topluluğu Başkanı Rabia Aygün’ün açılış
konuşması ile devam etti.
Açılış konuşmasının ardından ilk olarak Karamanlı
Sanatçı Mehmet Ali Dalkıran sahne aldı. Kendi besteleri
ile seyirciye keyifli anlar yaşatan sanatçı Dalkıran daha
sonra sahneyi Ece Mumay’a bıraktı.
Ece Mumay ise ilk olarak etkinliğin düzenlenmesinde
emeği geçenlere teşekkür ederek Karaman’da olmaktan
mutluluk duyduğunu ve programın kendisine farklı bir
tecrübe kazandırdığını belirtti. Mumay daha sonra
seyircilerin kendisine yönelttiği sorulara samimiyetle
cevap vererek programı mini konseri ile tamamladı.
Program, plaket ve hediye takdimi ile sona erdi.
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DİNLETİ

BOZKIRIN TEZENESİ
TÜRKÜLERİYLE
ANILDI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) YÜRÜYÜŞ ÖĞRENCİ
TOPLULUĞU TARAFINDAN “NEŞET ERTAŞ VE TÜRKÜLERİ” ADLI ETKİNLİK
DÜZENLENDİ.
‘Ay dost deyince yeri göğü inleten’ Muharrem Ertaş ile
‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş’ın ele alındığı programda
dinleyicilere baba ve oğulun hayatlarından bilgiler aktarıldı.
‘Neşet Ertaş Türküleri Havalandırıldı’
Neşet Ertaş’ın türkü söylemek yerine türkü
havalandırmak tabirini kullandığını dile getiren grup üyeleri;
Hasret Düştü Gönlüme, Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını,
Doyulur mu, Zülüf Dökülmüş Yüze, Kurusa Fidanım, Ahirim
Sensin, Kendim Ettim Kendim Buldum, Gönül Dağı, Nar
Tanesi türkülerini havalandırdı.
Dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan etkinlik, Neşet
Ertaş’ın hayatta iken çekilen videolarının gösterilmesinin
ardından sona erdi.
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DİNLETİ

ÖĞRENCİLER ‘RAP’ İLE COŞTU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Girişimciler
Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen
‘Sehabe’ konseri büyük ilgi uyandırdı.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen
etkinliğe programın sponsorluğunu üstlenen Toscano Pizza
temsilcilerinin yanı sıra üniversite personeli, davetliler ve
öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan program Topluluk Başkanı İzzet
Dedeoğlu’nun ve Genç Girişimci Furkan Erdemsoy’un açılış
konuşmalarıyla devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından Sehabe adıyla anılan
sanatçı Barış Çetin; ‘Sen, Bana Her Yol Paris, An Bu Andır,
Yüzüstü’ gibi kendi rap bestelerinden oluşan birçok parçayı
seslendirdi.
Dinleyenlerin büyük bir ilgi ve beğeniyle takip ettiği
program yaklaşık iki saatin ardından pizza dağıtımıyla sona
erdi.
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DİNLETİ

‘ALPEREN KEKİLLİ’ KONSERİ BÜYÜLEDİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ata Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Alperen Kekilli’ konseri düzenlendi.
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen konser dinleyicilerin büyük
beğenisini topladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan konser açılış konuşmaları ile devam
etti. Bölücü terör örgütleri tarafından genç yaşta şehit edilen
vatandaşlarımızın anıldığı program, KMÜ öğrencilerinin
seslendirdiği şiirlerle devam etti.
Daha sonra Karamanlı sanatçı Ozan Sungur Çelik sahne
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aldı. Kendi bestelerinden oluşan birçok eseri dinleyicilerle
paylaşan Çelik, sonrasında sahneyi Alperen Kekilli’ye
bıraktı. Dinleyicilerin de eşlik ettiği konserde Kekilli, çok
sayıda sevilen eserini seslendirdi.
Çekilişle bir kişiye ‘Türk Bayrağı’ armağan edilen
konser, plaket takdimlerinin ardından son buldu.

MAKALE

Hayat Bize Ne Öğretir?
“Hayatın değeri samimi
arkadaşlarla elde edilir.”

Lamine (Muhamed Emin) İDANİ
KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi
Essalamü aleyküm değerli okuyucular, sizlerle hayata
bakışımı paylaşmak için bu satırları yazıyorum. İlk önce
kendimi tanıtacağım size, ondan sonra ülkemle ilgili
unutmadığım anıları ve en son da genel olarak Türkiye’deki
yaşantımı ve özel olarak Karaman’ı size anlatacağım.
İsmim Lamine (Muhamed Emin) İDANİ. Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Matematik 1’inci sınıf öğrencisiyim.

Liseyi ülkemin başkentinde (Ouagadougou) okudum,
ilk ve ortaokulu ilçemde. Ülkem Burkina Faso ve ilçem de
Kompienga. Kompienga’da doğup büyüdüm yani ailem
oradadır. Babam, o bana ümit, tavsiye ve sevgi veren
insan. Annem, canından öte beni seven annem. Ve altı can
kardeşlerim; üç kız kardeşim ve üç erkek kardeşim var.
Tüm onları o kadar özlüyorum ki anlatamam ve umarım
(inşallah) yazın tatilde kavuşuruz; eski günlerdeki gibi
onlarla birlikte zaman geçirmek, yemek yemek...
Onlarla zaman geçirmek benim için cennettir. Mesela
babamla yaptığım her şeyi paylaşıyorum, yani sırdaşımdır
o. Annemle de kardeşlerimle ilgili konuşuyoruz; kim ona
karşı nasıl davranıyor, çünkü en büyük benim, kardeşlerime
layık bir abi olarak hareket ediyorum. Onlarla birlikteyken
hayatımın tadı sona kadar artar. Şunu söyleyeyim ailede
biz tüm erkekler hep birlikte aynı tabaktan yemek yeriz eğer
misafir yoksa. Bu tür sofrayı çok özlüyorum.
Ailemin dışında en çok geçirdiğim zaman çocukluk
arkadaşlarımla olur. Arkadaşlık benim için ikinci ailemin
yerini tutar. Bu arada onlarla da unutmadığım anılarım oldu.
Yiğit ve cesur arkadaşlarımla birlikte ormana gidip avcılık
yapardık, bazen de nehire balık tutmaya gidiyorduk. Eve
geri döndüğümüz zaman küçük bir bayramımız olurdu.
O zamandan beri anladım ki hayatın değeri samimi
arkadaşlarla elde edilir, çünkü onlarla herşeyim muazzam
idi.
Aynı zamanda ülkemdeki bayramların kutlaması
hep akılımda, unutamıyorum ne kadar güzel olduğunu.
Bayramın ilk gününde sabahleyin çocuklara duş aldırılır,
yemekler hazırlanır. Babalar, çocuklar ve dedeler camilere
doğru yola koyulur, namaz kılıp eve geri dönerler. Evlerde
yemek, şerbet hazırlanır ve afiyetle yenir. Gece gelince biz
gençlerden kimileri dans ederler kimileri oyun oynarlar.
Tüm bunları özledim. Ancak Türkiye’de olmam eğitimim
için gerekli ve mutluluğum yerinde.
Türkiye ve Burkina Faso uzak olsa bile, ailem burada
olmasa bile Türk’ün misafirperverliği ile kendimi yabancı
gibi hissetmiyorum. Allah onlardan razı olsun. Üstelik
Karaman’da yeni bir aile buldum ki bana karşı sevgi, iyi
davranış içerisindeler. Sınıftan eve kadar Karamanlılar
bana sıcakkanlıkla davranıyorlar. Ümidim inşallah kariyer
hayatıma kadar da öyle olur. Teşekkürler yazımı okuduğunuz
için.
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KMÜ KÜTÜPHANESİNDEN
2018 YILINDA 21 BİN 200 KİTAP
ÖDÜNÇ ALINDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından alınan
bilgiye göre üniversite kütüphanesinden 2018 yılında
toplam 21 bin 200 adet kitap ödünç alındı.
Edebiyat Fakültesi İlk Sırada
Üniversitede en fazla kitap alan akademik birim, 6 bin
027 kitap ile Edebiyat Fakültesi oldu. Edebiyat Fakültesini
2 bin 839 kitap ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)
izlerken Mühendislik Fakültesi ise 1509 kitap ile üçüncü
sırada yer aldı.
Öğrenciler 18 bin 342 Kitap Okudu
KMÜ öğrencileri 2018 yılında toplamda 18 bin 342
kitap okudu. Üniversitenin akademik personeli 1529 kitap
alırken idari personel ise 1329 kitap okudu.
2018 yılı verilerine göre akademik personel arasında
59 kitap okuyarak zirvede yer alan isim İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinden Araştırma Görevlisi Özgür Bayraktar
oldu. Edebiyat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Sertaç
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Bayraktar 56 kitap ile ikinci ve Eğitim Fakültesinden Dr. Ögr.
Üyesi Abdullah Selvitopu 53 kitap ile üçüncü oldu.
İdari personel arasında en çok kitap okuyan, 47 kitap ile
Sağlık Bilimleri Fakültesinden Âdem Gümüş oldu. Yapı İşleri
ve Teknik Daire Başkanlığından Orhan Girgin 40 kitap ile
ikinci olurken Rektörlük Özel Kalem personeli Hatice Nadas
ise 30 kitap ile üçüncü sırada yer aldı.
Öğrenciler arasında ise Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu öğrencisi Serkan Yılmaz 54 kitap ile birincilik
ipini göğüsledi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi Hakan
Yerli 49 kitap ile ikinci olurken yine Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrencisi Seda Gürcan 48 kitap ile üçüncü oldu.
KMÜ’de En Çok Okunan Kitaplar
KMÜ’de 2018 yılında en çok ödünç alınan ilk üç kitap
sıralamasında ise Hasan Yılmaz’ın ‘Gençler Bu Kitap Sizin
İçin’ birinci, Grigory Petrov’un ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’
ikinci Mehmet Rauf’un ‘Eylül’ isimli kitabı üçüncü oldu.

HABER

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINDAN
371 ETKİNLİK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrenci
Toplulukları, 2018 yılında 371 farklı etkinlik düzenledi.
KMÜ’de faaliyet gösteren 68 öğrenci topluluğu eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra düzenledikleri etkinliklerle
hem kendilerinin hem de öğrenci arkadaşlarının ufkunu
genişletti. Rekor etkinlik sayısına imza atan topluluklar; 2018
yılı içerisinde konferanslardan seminerlere, söyleşilerden
toplantılara, konserden tiyatro gösterimine kadar pek çok
alanda üniversitenin kültür iklimine katkı sundular.
Etkinliklerde Rekor Yine Konferanslarda
Öğrenci toplulukları yıl boyunca 98 konferans, 40
söyleşi, 34 seminer, yedi eğitim, altı toplantı, iki panel,
iki kurs ve bir çalıştay gerçekleştirdi. Böylece öğrenciler
toplamda 190 bilimsel toplantı düzenlediler. Ayrıca
öğrenciler sanatsal ve kültürel faaliyetleri de unutmayarak
13 tiyatro, 12 belgesel ve film gösterimi, altı sergi, yedi
konser, iki şenlik, iki şiir dinletisi, bir dans gösterisi
düzenledi. Topluluklar, yıl boyunca 61 ziyaret ve 15 de
teknik gezi programı düzenleyerek eğlenceli vakit geçirdiler.
Topluluklar sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
ise dokuz adet yardım toplama, sekiz kitap toplama ve
okuma, dokuz kan bağışı, bir mama kampanyası, iki engelli
farkındalık çalışması ve iki fidan dikimi gerçekleştirdiler.
Üniversitede ayrıca öğrenci toplulukları tarafından dokuz
farklı anma programı ve iki yürüyüş düzenledi. Topluluklar
bunun yanı sıra iki kere basın açıklaması gerçekleştirirken
üç yarışma, birer boyama ve pasta süsleme, atölye
çalışması, kandil simidi yapımı, aşure dağıtımı, ayraç ve
anahtarlık yapımı, kişisel farkındalık etkinliği, kültür gecesi,
hayır kermesi, lokum bisküvi ve karanfil dağıtımı, sucuk
ekmek etkinliği, Mehmetçik menü dağıtımı, kuş yemliği ve
kedi evi projesi ile 2018 yılını tamamladılar.
İlham Topluluğu İlk Sıraya Yerleşti
Üniversitede düzenlenen etkinliklerin topluluk bazında
sıralamasında İlham Topluluğu 33 etkinlik düzenleyerek ilk
sıraya yerleşti. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu
ise 30 etkinlik ile ikinci sırayı alırken, Damla Topluluğu
da 29 etkinlik ile üçüncü sırada yer aldı. Gençlik Kulübü
Topluluğu da 21 etkinlik ile dördüncü oldu.

OCAK 2019

121

HABER

ÜNİVERSİTEDE 2018 NASIL GEÇTİ?
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2018 YILINDA PEKÇOK ALANDA
ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞAYARAK ADINDAN YİNE SIKÇA SÖZ ETTİRDİ
Yeni Fakülteler ve Yeni Bölümler
Bir önceki yıl Sanat, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun
kurulmasına şahit olan üniversite, 2018’de ise
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık
Bilimleri Enstitüsünün kuruluşunu gerçekleştirdi.
Yine 2017’de 5 yeni uygulama ve araştırma merkezi
açan üniversite, 2018’de 4 uygulama ve araştırma
merkezi daha kazandı.
Eğitim-Öğretimde Atak
Üniversitede 2018’de de yeni bölüm ve
programlara öğrenci alımları sürerken bir önceki yıla
oranla öğrenci alınan yeni program sayısında dört
kat artış sağlandı. Üniversitede 2017 yılında 3 yeni
lisans, 3 önlisans ve 5 lisansüstü eğitim programı
açılırken 2018’de üniversite eğitim-öğretimde atağa
kalkarak 14 yeni lisans, 8 önlisans ve 24 lisansüstü
program açarak bu alanda hızlı bir gelişme kaydetti.
Öğretim Üyesi Sayısı Arttı
Üniversitede 2017 yılı sonu itibariyle 180
öğretim üyesi ve toplam 581 akademik personel
mevcutken 2018’de öğretim üyesi sayısında
yüzde 37’lik artış yaşanarak toplam 247’ye,
akademik personel sayısında da yüzde 8’lik artış
gerçekleşerek 626 sayısına ulaşıldı. İdari personel
sayısı da bir yılda 233’ten 386’ya yükselerek yüzde
66’lık bir artış sağlandı.
Yeni Stratejik Plan ve Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi
Üniversite 2018 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Belgesi aldı. Ayrıca üniversitenin 20192023 Stratejik Planı yayımlanmasının yanı sıra
Stratejik Planın uygulanmasına yönelik Eylem Planı
Çalıştayı gerçekleştirildi.
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Bilimsel Toplantılar
Üniversitede yıl boyunca dokuz farklı bilimsel toplantı
düzenlendi. İlk olarak Ocak ayında gerçekleştirilen Basın
Çalıştayı’nın ardından sırasıyla I. Uluslararası Orta Asya
Sempozyumu, 1. Uluslararası Ermenek ve Çevresi
Sempozyumu, 3. KENTFOR, I. Uluslararası Matematik
Çalışmaları ve Uygulamaları Konferansı, I. Uluslararası Dil
ve Edebiyat Kongresi, Sosyal Politikalar Açısından Kadın ve
Aile Çalıştayı, 2019-2023 Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.
KMÜ, son olarak Aralık ayında gerçekleştirilen Yaz Kur’an
Kurslarında Eğitimin Niteliği, Problemler ve Çözüm Önerileri
Çalıştayı ile 2018 yılını tamamladı.
İşbirliği Protokolleri
KMÜ, akademik faaliyetlerinin yanı sıra şehirdeki
paydaşları ile çok sayıda protokole imza attı. 2018 yılı
boyunca 2’si Üniversite, 6’sı Sanayi, 4’ü Milli Eğitim
Bakanlığı, 7’si diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere
toplam 19 farklı protokol imzalandı.
Rektör Akgül’ün Mesajı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak
2018 yılını pekçok kurumsal hedefi gerçekleştirmiş
olmanın mutluluğu içerisinde tamamladıklarını söyleyen
Rektör Akgül, “Üniversitemiz açısından güzel gelişmelerin
yaşandığı bir yılı geride bırakarak yepyeni bir yıla hep
birlikte merhaba dedik. Yeni yılda da üniversitemiz adına
canla başla çalışmaya devam ederek bütün akademik ve
idari birimlerimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda
ilerlemeye devam edeceğiz. 2019 yılının bütün personelimiz
ve kurumumuz için daha faydalı ve daha verimli geçmesini
temenni ediyorum.” dedi.
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“Hedeflerimiz, ideallerimiz ve hayallerimiz için çokça ter dökerek, mensup olduğumuz kurumlara,
ülkemize ve sahip olduğumuz değerlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalışarak bir yılı daha tamamladık
ve yepyeni bir yıla hep birlikte merhaba dedik.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak yükseköğrenim camiası içerisinde
üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek adına pekçok projeye imza attık, akademik gelişimimizi hız
kesmeksizin devam ettirme gayretinde olduk. Yeni yılda da tüm mensuplarımızla birlikte üzerimize
düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeye çalışarak bizim için kutlu bir emanet olan kurumumuzu
milletimizin desteği, çalışanlarımızın alınteriyle her geçen gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz.
Bir yılı daha geride bırakırken dilerim her birimiz pişmanlık duymayacağımız işler yapmış, beraber
yaşadığımız herkesle gönül hoşluğu içerisinde soluk alıp vermiş, doğruluktan ve iyilikten yana olmuş,
kendisine ve çevresine tüm gücüyle katkı sunmaya çalışmış, enerjisini pozitif yönde kullanmış ve
adımlarını hep güzel olana doğru atmıştır. Geçip giden zaman anlamına gelen yaşamak, aslında sınırlı
zamanı öyle ya da böyle değerlendirmek demektir. Diğer bir deyişle yaşamak; kainata nefesinle,
ruhunla, zihninle ve kalbinle karışıp katılmak demektir.
Bu vesileyle, yeni yılın herkes için eskiyi aratmayacak nitelikte ve güzellikte yaşanmasını, daha
faydalı, daha güzel ve daha verimli geçmesini temenni ediyor; tüm Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi mensuplarının ve Karamanlı hemşerilerimin yeni yılını kutlayarak sevdikleriyle birlikte
sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sene geçirmelerini diliyorum.”
Prof. Dr. Mehmet Akgül
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
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