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Kıymetli okurlarımız,
‘KMÜ Bizbize Türkçe’ dergisinin dördüncü sayısını 

sizlerle buluşturmaktan ve üniversitemizde yaşanan 
gelişmeleri siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan son 
derece mutluyuz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak altı 
ayda bir çıkardığımız ‘KMÜ Bizbize Türkçe’ dergisinin bu 
sayısında da üniversitemizin gelişimi, mensuplarımızın 
projeleri ve başarılı çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz işbirliği 
anlaşmaları, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı 
sıra daha birçok yenilik ve güzel habere sayfalarımızda 
tanık olacaksınız.

2019 yılının ilk yarısında yaşanan gelişmelere yer 
verdiğimiz dergimizin bu sayısında yine üniversitemizle 
ilgili sevindirici haberler göze çarpmaktadır. Yeni açılan 
lisans üstü programlar, uygulama ve araştırma merkezleri 
bunların başında gelmektedir. Yine TÜBİTAK Araştırma 
Destek Programları Başkanlığının bilimsel proje destekleri 
performans raporuna göre üniversitemizin ‘Kuruluşu 
Üzerinden 11-20 Yıl Arasında Süre Geçen Devlet ve Vakıf 
Üniversiteleri’ sıralamasında 58 üniversite arasında 6’ncı 
sırada yer alması, ayrıca Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri 
Sıralaması (DÜS) raporuna göre 2006 yılından sonra 
kurulan 63 üniversite arasında 15’inci sıraya yerleşmesi 
KMÜ ailesi için memnun edici olmuştur.

Yılın ilk altı ayında üniversitemizde birçok panel, 
konferans, söyleşi düzenlenirken Karaman Sempozyumu, 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı 
Yaklaşımlar Sempozyumu, Karaman Elma Çalıştayı, 
Felsefe Meslek Çalıştayı ulusal düzeydeki bilimsel 
toplantılarımız arasında dikkati çekmiştir. Altı aylık süre 
zarfında yine bölgesel, ulusal ve uluslararası pekçok 
kurum ve kuruluşla önemli protokoller imzaladık. Ayrıca 
üniversitemizde 17 tür bitki çoğaltımı yaparak kendi 
peyzaj bitkilerimizi üretmeye başladık. Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezine 
kazandırdığımız Alan Emisyonlu Taramalı Elektron 
Mikroskobu ile bölgenin araştırma altyapısına önemli bir 
destek sağlamayı hedefledik.

Spor takımlarımızın ve halk oyunları ekibimizin 
başarıları yüzümüzü güldürürken İslami İlimler 
Fakültemizin engelsiz üniversite ödülü alması bu alandaki 
projelerimize hız kazandırmıştır. 

Yine bu yıl da üniversitemiz Türk Dil Bayramı ve Yunus 
Emre’yi Anma Etkinlikleri’ne ev sahipliği yapmış ve 3. 
Kitap Fuarını düzenlemiştir. Son olarak mayıs ve haziran 
aylarında gerçekleştirdiğimiz mezuniyet törenleriyle 2018-
2019 eğitim-öğretim yılı mezunlarımızı üniversitemizden 
uğurlarken ülkemizin iyi yetişmiş insan kaynağına genç 
dimağlar kazandırmanın gururunu yaşadık.

Dergimizin sayfalarını çevirirken bütün bu gelişmeleri 
ve daha fazlasını görme imkanına sahip olacak, KMÜ 
ailesinin heyecanlarına ve başarılarına ortak olacaksınız. 
Dergimizi zevkle okuyacağınıza inanıyor, tüm okurlarımıza 
yeni sayıda buluşmak dileğiyle saygı ve selamlarımı 
sunuyorum. 

S U N U Ş

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL                                                                                                                    
Rektör
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PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI TOPLANTISI



5TEMMUZ 2019

 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısında üniversite temsilcilerine ve 
öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 1 Temmuz’da 
hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin’i bir kez daha rahmetle ve saygıyla yâd 
ederek, merhum Fuat Sezgin’in Türkiye’ye ve milletine derin bir muhabbetle bağlı 
olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Sezgin’in eserlerini, kitaplarını ve tüm 
birikimini milletin istifadesine sunmanın gayreti içinde olduğunu kaydederek şunları 
söyledi: “Fuat Sezgin’in eserlerinin büyük kısmı Türkiye’ye kazandırıldı fakat diğer 
kısmının da Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Hocamızın eserleri yanında 
şahsi kütüphanesi, başlı başına bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve 
müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek, gelecek nesillere 
aktaracağız. Hocamızın eserlerinden bir set de Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemizin en 
kıymetli bölümü olarak araştırmacılarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde ise gençlere Gülhane 
Parkı içerisindeki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni gezmelerini tavsiye ederek 
müze ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nin gençlere yeni ufuklar çizeceğini, 
gençlerin geleceğe bakışlarını teşvik edeceğini söyledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2019 Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısına katıldı. 

Toplantıda KMÜ’yü temsilen Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’ün yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Birol Üner, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Duran Ali Yıldırım, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz ve 
öğrenci temsilcisi Uğur Ataş da yer aldı. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından düzenlenen 'Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar 
Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'ne 
katıldı. 

Rektör Akgül, ‘Mekânda Erişilebilirlik’ ve ‘Sosyo-
Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik’ kategorilerinde mavi ve 
turuncu bayrağa layık görülen KMÜ’nün ödüllerini YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın elinden aldı. 

Ödül Törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
YÖK üyeleri ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile 
üniversite temsilcileri katıldı. 

Üniversitelere Üç Farklı Alanda Bayrak Veriliyor
Yükseköğretim Kurulu her yıl engelli öğrencilerin 

sorunlarına çözüm üretebilmek, daha etkin bir eğitim-
öğretim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunabilmek 
ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını 
teşvik etmek üzere üniversitelere ‘Engelsiz Üniversite 
Ödülleri’ veriyor. Bu yıl 81 yükseköğretim kurumu 
tarafından 653 başvurunun yapıldığı ödül töreninde 28 
farklı üniversiteye toplamda 126 bayrak ödülü verildi.

Daha önce ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde ‘Yeşil 
Bayrak’ ödülüne layık görülen KMÜ İslami İlimler Fakültesi bu 
yıl da Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik kategorisinde 
‘Mavi’, Mekânda Erişilebilirlik kategorisinde ise ‘Turuncu’ 
bayraklara layık görülürken, KMÜ Kütüphanesi ise Eğitimde 
Erişilebilirlikte Yeşil Bayrak, Mekanda Erişilebilirlikte ise 
Turuncu Bayrak adayı olmaya layık görüldü.

“Engelli öğrencilerimiz adına yapılan çalışmalar 
artarak devam edecek”

Ödül töreninin ardından elde edilen başarı ile ilgili 
düşüncelerini paylaşan Rektör Akgül, “Engelli öğrencilerimiz 
için erişilebilir bir eğitim-öğretim ortamı sunmak, onların 
sosyal ve kültürel faaliyetlere daha etkin katılımını sağlamak 
için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştiriyoruz. Ödül 
töreni bu işin teşvik edici ve özendirici tarafı. Biz de ödül 
töreninde üniversitemiz adına iki  farklı bayrakla ve iki farklı 
adaylıkla ödüllendirildiğimiz için ayrıca mutlu ve gururluyuz. 
Bu bayrakların üniversitemize kazandırılmasında emeği 
geçen tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum. Bundan 
sonraki süreçte de engelli bireylerimizin ve öğrencilerimizin 
hayatını kolaylaştıracak uygulamalara tüm birimlerimizle 
birlikte katılmaya gayret göstererek çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.  

YÖK 2019 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜL TÖRENİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, ‘MEKÂNDA ERİŞİLEBİLİRLİK’ VE 

‘SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERE ERİŞİLEBİLİRLİK’ KATEGORİLERİNDE 
MAVİ VE TURUNCU BAYRAK ÖDÜLÜ ALDI.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 
'Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı 
Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nde, ‘Mekânda Erişilebilirlik’ 
ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik’ kategorilerinde 
mavi ve turuncu bayrağa layık görülen KMÜ’nün ödüllerini 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın elinden alan KMÜ 
Rektörü Akgül, bayrakları İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Ali Bayer’e verdi.  

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette 
bayraklar İslami İlimler Fakültesi Dekanına teslim edildi. 
Dekan Akgül ve Dekan Yardımcısı Bayer, kendilerine ve 
fakültelerine vermiş oldukları destekten dolayı Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Akgül’e teşekkür ettiler. 

Rektör Akgül de KMÜ ailesi olarak engelli öğrencilerin 
her zaman önemsendiğini belirterek, “Bu ödül, yapılan 
faaliyetlerin ve iyileştirmelerin özendirilmesi açısından 
güzel bir gurur kaynağı. Bu tip çalışmalarımızı daha da 
ileriye taşıyarak engelli öğrencilerimizi rahat ettirmek, 
onların sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılımlarını etkin 
kılmak amacıyla projelerimizi devam ettireceğiz. Daha önce 
‘yeşil’ bayrağa sahip olan fakültemiz ‘mavi’ ve ‘turuncu’ 
bayrakları da alarak ülkemizdeki İslami İlimler Fakülteleri 
arasında üç bayrağa da sahip olan iki fakülteden birisi 
oldu. Bu ödülün diğer akademik ve idari birimlerimize de 
örnek olması diliyor, ödülün tekrar üniversitemiz için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

MAVİ VE TURUNCU BAYRAKLAR 
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNE TESLİM EDİLDİ

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
2019 YILI ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜL TÖRENİNDE TESLİM ALDIĞI  ‘MAVİ’ VE 

‘TURUNCU’ BAYRAKLARI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLE BULUŞTURDU.
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ÜÇ DOKTORA, 
DOKUZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DAHA

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE 
2017 YILI OCAK AYINDAN 2019 YILI OCAK AYINA KADAR 

7 YENİ DOKTORA VE 23 YENİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILIRKEN 
2019 YILININ İLK ALTI AYINDA ÜÇ YENİ DOKTORA VE DOKUZ YENİ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMI DAHA AÇILDI.

Yılın ilk altı ayında Üniversite Senatosunun teklifi ve 
Yükseköğretim Kurulunun onayıyla KMÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü bünyesinde Tarih, İktisat, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler doktora programları açılırken yine 
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 2. Öğretim  Tezsiz Yüksek Lisans, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Yönetimi 2. Öğretim Tezsiz Yüksek 
Lisans, Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans, 
Yönetim Bilişim Sistemleri 2. Öğretim Tezsiz Yüksek 
Lisans, Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans ve Manevi 
Danışmanlık 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği 
2. Öğretim Tezli Yüksek Lisans programlarının açılması 
kararlaştırıldı. 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ ailesi olarak 
lisansüstü eğitimde ortaya koydukları gelişimin hız 
kesmeden devam edeceğini söyleyerek "Üniversitemiz, 
lisansüstü eğitime gereken önemi vererek son iki yılda 
7 doktora ve 23 yüksek lisans programı açmış; 2019 
yılı itibariyle açılan 12  yeni lisansüstü programla da 
enstitülerdeki lisansüstü program sayısını toplamda 56'ya 
çıkarmıştır. Yeni açılan lisansüstü programlarımızın ilimiz, 
ülkemiz ve insanlık için faydalı çalışmalara kapı aralamasını 
diliyorum.” dedi.
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H A B E R

DÖRT YENİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE 2017 YILI OCAK 
AYINDAN 2019 YILI OCAK AYINA KADAR 10 YENİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ KURULURKEN 2019 YILININ İLK ALTI AYINDA DÖRT YENİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAHA KURULDU.

Resmî Gazetede yayımlanan kararla 
13 Mart 2019 tarihinde Enerji Verimliliği 
(KAREN), 20 Mayıs 2019 tarihinde 
Arıcılık ile Kariyer Planlama, 9 Haziran 
2019 tarihinde de Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma 
Merkezleri kuruldu.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, KOP Bölgesinin ilk Enerji 
Verimliliği Merkezi olan KAREN ile ilgili 
olarak "Üniversite olarak kuruluşunu 
heyecanla beklediğimiz Enerji Verimliliği 
Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, 
dünyadaki benzer enerji verimliliği 
merkezleri gibi çevremize, ekonomimize, 
milli üretim potansiyelimize ve enerji 
politikalarımıza katkı sağlayacak önemli 
bir Merkez olup gerek öğrencilerimizin 
eğitim-öğretimine gerekse sanayici 
ve araştırmacılarımızın çalışmalarına 
destek verecek güçlü bir alt yapıya 
sahiptir. Başta Üniversitemiz Enerji 
Sistemleri Mühendisliği ile Metalurji 

ve Malzeme Mühendisliği öğretim 
elamanları olmak üzere Merkezimizin 
kurulmasında emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Akgül, Arıcılık Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin ise gıda 
sektöründe önemli bir yer teşkil eden 
ve ekonomik değeri yüksek olan arıcılık 
faaliyetlerine yeni bir soluk getireceğine 
inandığını belirterek "Arıcılık 
faaliyetlerinin üniversite bünyesinde 
bilimsel bir altyapı ile yeniden ele 
alınarak çalışmaların bu yönde 
geliştirilmesi gerek arıcılıkla uğraşan 
vatandaşlarımıza gerekse bölgenin 
kalkınmasına katkı sağlayacaktır.” 
şeklinde konuştu.

Kariyer Planlama Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin de üniversite 
bünyesine katılmasından memnuniyet 
duyduğunu belirten Rektör Akgül, 
“Kariyer Planlama Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile öğrencilerimizi 

eğitim hayatlarını sürdürdükleri esnada 
mezuniyet sonrasına hazırlamayı, ayrıca 
işgücü piyasasının gereklerine yönelik 
nitelikler kazandırarak mezunlarımızın 
istihdam edilebilirliklerine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. Yeni 
merkezimizin üniversitemiz, 
öğrencilerimiz ve mezunlarımız 
açısından hayırlı olmasını diliyorum.” 
açıklamasında bulundu.

Rektör Akgül, kurulmasını 
önemsedikleri bir diğer merkez olan 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
öğrencilerin eğitsel, mesleki ve iş 
seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı 
biçimde çözebilmelerini hedeflerini ifade 
ederek "Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile 
öğrencilerimizin akademik başarılarını 
artırmanın yanı sıra sosyal ve duygusal 
gelişimlerine de katkı sağlamayı 
hedefliyoruz." dedi.
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Karaman’ın il oluşunun 30'uncu yıl dönümü nedeniyle 
Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen sempozyum, iki gün süren oturumların ardından 
kapanış ve değerlendirme toplantısıyla tamamlandı. 

İl ve üniversite protokolü, bilim insanları, araştırmacılar 
ve davetlilerin katılımıyla 140 farklı bildirinin sunulduğu 
sempozyumda Karaman’a ilişkin birçok konu aydınlığa 
kavuşturuldu. Karaman Sempozyumu, 20 Haziran 
Perşembe günü KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans 
Salonunda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Açılış programında ilk olarak söz alan KMÜ Edebiyat 
Fakültesi Dekanı ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Muşmal, Karaman’ın coğrafya, tarih, sanat 
tarihi, arkeoloji, dil ve edebiyat açısından pek çok 
araştırmaya konu olmuş önemli bir medeniyet merkezi 
olduğunu belirterek, “Eski çağlardan günümüze kadar 
Orta Anadolu’da önemli bir yerleşim yeri olarak dikkat 
çeken, yapılan araştırmalarda antik dönemlerden itibaren 
yerleşmelere sahne olmuş ve bünyesinde çok sayıda tarihi 
yerleşimi barındıran Karaman’ın, özellikle Türk hâkimiyeti 
döneminden itibaren dinî, ilmî ve kültürel özellikleriyle 
dikkat çeken bir coğrafya olduğu ortaya konulmuştur. 
Bugün; Karaman olarak isimlendirilen şehir, yakın tarihe 
kadar Lârende olarak adlandırılmakta, tarihî süreçte 
Karaman ifadesi sadece bir kenti değil büyük bir coğrafyayı 
kast etmektedir. Bu yönü ile sempozyum Karaman 
Sempozyumu ismini taşımakla birlikte, Karamanlı toprağı 
olarak nitelendirebileceğimiz alanları da kapsamaktadır. 

Diğer bir ifadeyle sempozyum bugünkü idari bölünüşle, 
sadece vilayet olarak teşkilatlandırılmış bir alanı değil 
Karaman mirasını devralan büyük bir coğrafyayı konu 
edinmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle tarihi süreçte göç 
ve iskân gibi yollar ile çeşitli coğrafyalara yayılmış olan 
Karamanlı nüfus ve bunların uzantıları da dâhil olmak üzere, 
tarihi süreçten günümüze Karaman coğrafyasını sosyal ve 
beşeri bilimler açısından irdelemeyi hedeflemiştir.” dedi.

“Bir il için üniversite, hayati öneme sahip bir 
oluşumdur”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise KMÜ olarak 
akademik ve idari gelişimin yanı sıra bilimsel, sosyal ve 
kültürel projelerle Karaman’a ve bölgeye en üst düzeyde 
fayda sağlamaya çalışmakta olduklarını vurgulayarak, “Bir il 
için üniversite, kuşkusuz hayati öneme sahip bir oluşumdur. 
Üniversite; içinde bulunduğu kent ve o kentin mensuplarıyla 
birlikte hem yerel hem de evrensel kültür oluşumuna katkı 
sunar. Üniversitelerin bu kendine özgü kültürel oluşuma en 
büyük katkıları da kuşkusuz akademik ve bilimsel boyutta 
gerçekleşir. Bizler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
mensupları olarak memleketimize ve bilim camiasına karşı 
üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Bu nedenle, 
tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarıyla üniversitemizi 
daha iyi yerlere getirmek ve halkımıza en iyi şekilde hizmet 
etmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Bugün burada 
Valiliğimiz ve Belediyemizin de destekleriyle düzenlemiş 
olduğumuz sempozyumla, yine elimizi taşın altına koyarak 
ilimiz için son derece önemli bir bilimsel organizasyona 

S E M P O Z Y U M

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 
20-22 HAZİRAN 2019 TARİHLERİNDE ‘SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER’ TEMALI 

‘KARAMAN SEMPOZYUMU’ DÜZENLENDİ.
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KARAMAN SEMPOZYUMUNA 
153 BİLİM İNSANI VE ARAŞTIRMACI KATILDI

daha hep birlikte imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Üniversitemiz aynı zamanda 17-18 Ekim tarihlerinde 
düzenlenecek olan I. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji 
Sempozyumu ile 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 
olan 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumuna (KAYFOR) 
da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül konuşmasının son bölümünde 
sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere, tüm 
paydaşlara, katılımcılara, akademik ve idari personele 
teşekkür ederek "Sempozyumun kentimiz için pekçok 
alanda bütünsel bir bakış açısıyla ortak bir duruş 
oluşturacağına inanıyor; ilimiz adına düzenlenecek daha 
birçok bilimsel çalışmaya ilham kaynağı olmasını temenni 
ediyorum." şeklinde sözlerine son verdi.

Karaman Valisi Fahri Meral ise sempozyumun ilin 
havasını soluyan, ilin imkanlarından yararlanan ve ile 
hizmet eden herkes için büyük önem taşıdığını ifade 
ederek, “Sempozyumda bölgenin potansiyeli ve ihtiyaçları 
üzerine pek çok konu ele alınacaktır. Bölgenin tarihinden 
coğrafyasına, ekonomik faaliyetlerinden turizme kadar geniş 
bir yelpazede 140 bildiri sunulacak olup bu sempozyumun 
Karamanımızın her alanda yürüttüğü çalışmalara yeni bir 
ivme kazandıracağı kuşkusuzdur. Sempozyumun hayırlara 
vesile olmasını diliyor, emeği geçen kurumlarımıza, 
yöneticilerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Akgül’ün başkanlığında düzenlenen açılış 
oturumunda ilk olarak İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, ‘Sosyo–Kültürel Değişim Sürecinde 
Karaman’ konulu sunumunu gerçekleştirdi.  

“Sosyo–Kültürel Değişim Sürecinde Karaman”  
Dekan Akgül, kent ve toplumun dengeli olması 

gerektiğini vurgulayarak; modernleşme süreci, ülkenin 
giderek tüketim toplumuna dönüşmesi, toplumların 
sadece ekonomik alanda değil sosyal ve kültürel alanda da 
gelişmesi gerektiği gibi konularına değindi.   

“Kadim Başkent Karaman’ın Kentsel Dokusu”
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz, 

‘Kadim Başkent Karaman’ın Kentsel Dokusu’ başlığı altında 
katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Aköz de İslam dininin kent 
dini olduğuna ve Medine sözleşmesinin önemine dikkat 
çekerek  Osmanlı ve Selçuklu’nun nasıl İslam şehri modeli 
oluşturduğundan kent yaşamında iş bölümüne kadar pek 
çok konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. 

“Karaman Ekonomisinin Rekabet Gücü”
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Birol Mercan ise ‘Karaman Ekonomisinin Rekabet Gücü’ 
konusunda sunum yaptı. Mercan, güçlü rakibin daha 
çok güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Ne kadar rekabetçi 
iseniz o kadar zenginsiniz. Karaman, üretim sahası olan 
bir bölge fakat inovasyon ve girişimcilik düşük. Karaman, 
katma değeri olan bir bölge haline dönüşmeli. Bunun için 
de Ar-ge ve inovasyona yatırım yapmalı ve rekabetten 
korkmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Karaman Sempozyumu, davetli konuşmacılara plaket 
takdiminin ardından küratörlüğünü KMÜ Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Diğler 
ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz’ın yaptığı uluslararası 
karma resim serginin açılışı ile devam etti.
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Sempozyum süresince “Karaman ekonomisinin rekabet 
gücü, rapor ve analizlere göre Karaman, Karaman’da 
kentleşme ve marka kent değerleri, Karaman’ın kentsel 
dokusu, il olma süreci, yerel kalkınmada kalkınma ajansları 
ve idarelerinin rolü, belediye hizmetleri, Karaman’da 
yerel tarih araştırmaları ve yerel tarihçiler, terekelere 
göre Karaman’da sosyal ve ekonomik hayat, Arap 
basınında Karaman, Karaman'da antik kırsal yerleşimler, 
Karamanoğlu Mehmet Bey’de dil, kimlik ve ulus bilinci, 
Karaman efsaneleri, Karaman medreseleri, Karaman 
kaya üstü resimleri ve keçi sembolizmi, imge sembol 
bağlamında Karaman kent heykelleri, Karaman’da Beylikler 
dönemi süsleme öğeleri, Karamanoğulları döneminde 
imaretler, Konya'daki Karamanoğlu Beyliği eserleri, 
Karaman ili ağız sözlüğünde hayvan adları, Aynî divanında 
atasözleri ve deyimler, Karaman il merkezinin İslam şehri 
teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi, Karaman Evleri’nin 
mekân kurgusu, Karaman yöresi geleneksel el dokuma 
halıları, Karaman mutfak kültürü ve yemekleri, geçmişten 
günümüze Karaman mutfaklarında uygulanan muhafaza 
teknikleri, gastronomi turizmi açısından Karaman'daki 
batırık, gıymaca ve etliekmek üzerine araştırmalar, 
Karamanlılık kimliği üzerine çözümlemeler” gibi farklı konu 
başlıkları ele alındı.  

Sempozyumun kapanış oturumunda değerlendirmelerde 
bulunan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve KMÜ 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal şunları 
söyledi: “Sempozyumda iki gün boyunca 140 bildiri 
sunuldu. Katılımın çok yüksek olduğu güzel bir sempozyum 
oldu. Sempozyumun düzenlenmesinde katkı sağlayan, 
destek veren ve emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum.”

“Olağanüstü güzel bir sempozyum oldu”
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Kurt ise 

olağanüstü güzel bir sempozyum olduğunu vurgulayarak 
sözlerine şöyle devam etti: “Sempozyum süresince 
sunulan bildirilerden uygulanabilirliği olan ve Karaman’a 
sosyolojik ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak olanlar 
ayrıntılı olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca 
üniversitenin kampüsü ve binaları çok hızlı bir şekilde 
gelişmiş ve çok güzel görünüyor. Kampüs içerisinde bir 
botanik bahçesi oluşturulmalı ve öğrencilerin faydalanması 
için levhalarla bilgileri yazılmalıdır. Hem öğrenciler için 
hem de Karaman için çok faydalı olacağını düşünüyorum. 
Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.”

“Karaman’a ışık tutacak çok ciddi ürünler ortaya çıktı”
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi 

Duran, “Sanat tarihi konusunda 40’a yakın bildiri vardı. 
Karaman’a ışık tutacak çok ciddi ürünler ortaya çıktı. 
Sempozyum fedakarlık işi ve bilim aşkı çok başka bir aşk. 
Bundan sonra da bu aşkla bilgi şölenleri düzenlemeye 
devam edelim. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine ev 
sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Geniş katılımlı, alana katkı sağlayan ve nitelikli 
bildirilerin sunulduğu güzel bir sempozyumdu”

Tarih alanında sunulan bildiriler hakkında 
değerlendirmelerde bulunan KMÜ Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mercan, “Tarihle ilgili 
67 bildiri sunuldu. Karaman şehri özelinde mikro olduğu 
kadar geçmişten günümüze Karaman coğrafyasını içine 
alan bildiriler olduğunu gördük. Geniş katılımlı, alana 
katkı sağlayan ve nitelikli bildirilerin sunulduğu güzel bir 
sempozyum oldu. Sempozyum sürecince herkes büyük bir 
özveri ile çalıştı. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bayram Dalkılıç ise üniversitenin gelişimi ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunarak ilerleyen dönemlerde 
düzenlenecek olan sempozyumlar hakkında önerilerde 
bulundu ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

“Ufuk açan, düşünmemizi sağlayan bildiriler vardı”
KMÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

İdris Nebi Uysal da Karaman’ın böyle bir bilgi şölenine 
ihtiyacı olduğunu belirterek, “Düzenlenen bu sempozyum 
Karaman’daki büyük bir boşluğu doldurdu. 140 bildiri 
içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı hakkında ufuk açan, 
düşünmemizi sağlayan 17 bildiri vardı ve hepsi çok güzeldi. 
Türk tarihinde her şehrin dile getirilecek özellikleri olduğu 
gibi Karaman hakkında da söylenecek çok şey var. Bu 
bağlamda Mevlana, Mevlevilik, Dede Korkut Hikayeleri ve 
Karamanlı aşıklar başta olmak üzere sayıca az ama nitelikli 
bildiriler vardı. Düşünen ve uygulayan herkese çok teşekkür 
ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kapanış oturumu, değerlendirme konuşmalarının 
ardından teşekkür belgesi ve plaket takdimi ile tamamlandı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler temalı Karaman Sempozyumu, 
Karaman’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin gezilmesiyle sona 
erdi. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen, sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarından 
bildirilerin sunulduğu Karaman Sempozyumunda ilimizin 
kültürel değerleri tanıtıldı.

 “Karaman Âşıklık Geleneği İçinde Ozan Güldiken” ve 
“Karamanlı Bir Halk Ozanı: Âşık Ongunî ve Şiirleri” konu 
başlıklarında Karamanlı âşıklar programa renk kattı.

Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülten 
Küçükbasmacı’nın sunduğu bildiri ile ilk olarak 
Karaman’daki ozanlık geleneği ve bu geleneğin 
günümüzdeki temsilcilerinden Ozan Güldiken’in hayatı 
anlatıldı. Dr. Öğr. Üyesi Küçükbasmacı, 19. yüzyıldan 
itibaren âşıklık geleneğinde okuryazar âşıkların sayısının 
arttığını belirterek, “Ozan Güldiken de üniversite mezunu 
bir âşıktır. 12 binin üzerinde kitap okumuştur. Yazılı kültür 
ortamı bağlamında şiirlerini yazarak da oluşturan âşığın 
şiirlerini yazdığı defterleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Âşık 
Güldiken’in yazıya geçirilmiş bini aşkın şiiri bulunmaktadır.” 
dedi. 

Dr. Öğr. Üyesi Küçükbasmacı’nın bildirisinin ardından, 
sempozyuma konuk olan Aşık Güldiken de söz alarak 
eserlerini seslendirdi. 

Diğer bir bildiride ise Selçuk Üniversitesi Doktora 
Öğrencisi Vahdi Özer, Âşık Onguni olarak bilinen Ahmet 
Tekin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgiler paylaştı. 
Âşık Onguni'nin de davetli olduğu sunumda kendine has 
enstrümanı ile eserlerinden birkaçını seslendiren Onguni, 
düzenlenen sempozyumun kültürel anlamda Karaman 
için önemli bir program olduğunu söyleyerek, “Burada 
eserlerimizi seslendirerek gerek kültürümüzü gerekse 
Karaman’ı tanıtma imkânı buluyoruz. Karaman’ın isminin 
duyurulması ve daha iyi tanıtılması açısından üniversitemiz 
ve Karamanlı sanatçılarımız büyük bir görev üstleniyor. 
Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

ÂŞIKLAR 
KARAMAN SEMPOZYUMUNA RENK KATTI
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M A K A L E

KENTLERİN ZİHİNDE BIRAKTIĞI İZLER 
Karaman Örneği

Bu makale, yazar tarafından 20-22 Haziran 
2019 tarihleri arasında düzenlenen Karaman 
Sempozyumu’nda aynı isimle sunulan çalışmadan 
özetlenmiştir.

Öğr. Gör. Seda DİLAY
KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Giriş
İnsanoğlunun mağaralarda başlayan 

yaşam serüveni, günümüzde her biri 
birer sanat eserine dönüşmüş kentlerle 
devam etmektedir. Kentleşme, yerleşik 
düzene geçmenin bir göstergesidir. 
Tarihin ilk zamanlarından günümüze 
kadar bütünsellik anlayışıyla ele alınması 
gereken bir kavram olan kent, yerleşik 
hayat anlamına gelmektedir. Toplayıcı 
hayat tarzından toprağı işlemeyi öğrenen 
insanoğlu, uzmanlaşma ve işbölümüne 
yönelik çalışmalara başlamıştır. Çevresel 
faktörler yerleşim alanlarının uygunluğuna 
göre düzenlenmiş ve ilk yerleşik hayat 
oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde 
meydana gelen ilk kentsel hareketler, 
içinde bulunan toplulukların ekonomik, 
siyasal ve sosyal işbirliklerinin oluşmasını 
sağlamış ve beraberinde ilk örgütsel 
yapıları ortaya çıkarmıştır (Niray, 2002) 
İnsanlar mekanları farklı disiplinleri bir 
arada kullanarak şekillendirmektedir. Bu 
şekillendirme, kentsel alanları ve mekânları 
kültür ve geleneklerin bir yansıması 
olarak kullanıcı tercihleri doğrultusunda 
değiştirmişlerdir. Bu sayede mekanlar 

yaşamsal gereksinmelerin ve toplumun kültür birikiminin simgesi olarak 
ulusal kimliği göstermişlerdir. Bu bağlamda mekanlar, toplum ve kültürel 
peyzaj arasında köprü görevini üstlenmektedir (Günaçan ve Erdoğan 
2018). Tüm bu bileşenler, sosyal, kültürel, sosyo-ekonomik, doğal ve 
yapılmış çevre içerisinde tarihsel süreçte meydana gelen kent kimliklerinin 
farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu süreçte kentlerin küreselleşmesi, yerel 
ve bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmakta, birbirine benzer biçimdeki 
yapılarla kentleri aynılaştırmaktadır (Canbakkal ve Ataoğlu 2017). Kentler 
kendisine has özelliklerini muhafaza edebildikleri sürece farkındalık 
yaratabilmekte ve kalıcı izler bırakabilmektedir. Hangi alanda olursa olsun, 
bir kenti diğerlerinden ayırıcı belirgin nitelikleri olmalıdır. Kentler, zamana, 
konumuna ve toplumlara göre farklı özellikler gösteren bir gerçeklik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Küresel dünyada, bazı kentler anıtları kuleleri, 
katedralleri ile bazıları camileri, kervansarayları, medreseleri ile zihinlerde 
kalıcılık sağlarken, bazıları giysileri, yemekleri veya yöresel oyunları 
ile akıllarda yer etmektedir. Ülkeler bazında düşünüldüğünde; Türkiye-
İstanbul, Fransa-Eyfel Kulesi, ABD-Özgürlük Anıtı, Suudi Arabistan-Kâbe, 
İtalya-Piza Kulesi, Vatikan-Papa ile akla gelmektedir. Ülkemizde ise İznik 
Çinileri, Nevşehir Peri Bacaları, Eskişehir Lületaşı, Konya Mevlana Müzesi, 
Trabzon Sümela Manastırı gibi yerler, zihinde iz bırakmaktadır. 

Karaman, 15 Haziran 1989 yılında çıkarılan 3578 sayılı yasayla 
Türkiye’nin 70. İli olmuştur. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan stratejik 
bir coğrafi konuma sahiptir. Bu özelliğinden dolayı uzun zamanlar 
boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Karaman, zamansal 
ve konumsal özelliklere sahip bir kenttir. İlin tarihsel, kültürel, toplumsal, 
sosyal ve coğrafi açılardan farklı alanlarda belirgin değerleri vardır. Geçiş 
kuşağı üzerinde yer aldığından Prehistorik devirlerden itibaren kesintisiz 
yerleşime sahne olan, değişik medeniyetlere beşiklik eden bir kenttir (Kurt, 
2009). Örneğin tarih öncesi çağlarda inşa edilmiş olan Karadağ üzerindeki 
yerleşim ve ibadet alanları bunun bir göstergesidir. Ayrıca Selçuklulara, 
Karamanoğulları Beyliğine, Mevlana Celaleddin Rumi’ye, Yunus Emre’ye, 
Atatürk’ün atalarına ve daha pek çok önde gelen alimlere, bu kent ev 
sahipliği yapmıştır. Karamanoğulları Beyliği Dönemi’nde, Türkçe ilk kez 
resmi dil olarak kabul edilmiştir. Bu örnekler artırılabilir. 

Bu makaleyi hazırlanırken, iki soru aklıma gelmişti. Birincisi, bir gezgin 
Karaman’a neden gelir? İkincisi, bir gezgin Karaman’ı gezip gördükten 
sonra döndüğünde, zihninde neler kalır? Aynı sorular; İstanbul, Trabzon, 
Mardin, Nevşehir ya da Antalya için düşünülürse cevaplar ne şekilde 
değişir? Kültürümüzde yer alan ve çokça kullanılan bir söz vardır. Bir 
kişi bir yere gidip geldikten sonra, karşılaştığı dostları ve arkadaşları o 
kişiye genellikle “yediğin içtiğin senin olsun, sen bize gördüklerini anlat” 
derler. Yani kişinin zihninde kalan izleri merak ederler. Onun zihnindeki 
lezzeti tatmak isterler, kendi dilinden. Bunlar çalışmanın gelişimi açısından 
oldukça önemliydi. Çünkü bu sorulara verilen cevapların zenginliği, 
“Kentlerin zihinde bıraktığı izlerin göstergesidir” diyebiliriz. 

Çalışmada insanoğlunun ortaya çıkarabileceği en büyük yapıtlar 
olan kentlerin; ziyaretçiler, gezginler ve seyahatçiler açısından ne gibi bir 
öneme sahip olduğunun yanı sıra, bir kentin akıldaki kalıcılığı ele alınmıştır. 
Karaman’ı hatırlanabilecek hale getiren özellikleri ile değerlendirdiğimizde 
ülke genelindeki bilinilirlik seviyesi tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Karaman İle İlgili Bilinmeyenler
Karaman ile ilgili bilinmeyen (Karaman’dan uzak 

kentlerde yaşayan kesim tarafından) bazı bilgilere yer 
vermek gerekirse;

1. Atatürk’ün ata yurdunun Karaman Taşkale-
Kızıllarağini köyü olduğunu,

2. (Konyalı, 1967)’ye göre; bir dönem Yunanistan Devlet 
Başkanlığı yapan Konstantin Karamanlis’in Karaman’da 
doğduğunu, ailesinin Lozan Antlaşmasının sonrasında 
yapılan mübadele ile Yunanistan’a gittiğini, yaşadıkları evin 
Karaman’da Tapucak mahallesinde olduğunu,

3. Doğu cephesi komutanlarından, Atatürk’ün en 
yakın silah arkadaşı Kazım Karabekir Paşa’nın Karamanlı 
olduğunu,

4. Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk 
şairi Yunus Emre’nin dergahının ve kabrinin Karaman’da 
olduğunu,

5. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Horasan’dan 
Anadolu’ya göç ettiğinde Karaman’da uzun süre kaldığını 
ve Konya’ya buradan gittiği, annesinin ve aile yakınlarının 
kabirlerinin de Karaman’da bulunduğunu, 

6. FAO verilerine göre; Türkiye’nin, dünya elma 
üretiminde Çin ve ABD’den sonra 3. sırada yer aldığını, TUİK 
verilerine göre ise Karaman’ın, Türkiye’de elma üretiminde 
2. sırada yer almakta olduğunu (yaklaşık 500 bin ton/yıl),

7. Gıda şehri olan Karaman’ın, 2018 yılı verilerine 
göre Türkiye’nin bisküvi, gofret ve kek üretiminin 1/3’ünü 
gerçekleştirdiği ve bu üretimini 149 ülkeye ihraç ettiğini, 
bölge dışında yaşayan kişiler tarafından pek bilinmediği 
söylenebilir. 

Karaman hakkında ne biliyorsunuz?
2018 yılı içerisinde farklı amaçlar için bulunduğum 

yerlerde, farklı yaş grubu, cinsiyet ve mesleklerden pek 
çok kişiye, Karaman hakkında ne bildiklerini sorduğumda, 
aldığım cevaplar son derece şaşırtıcıydı. Çünkü birçok 
kişinin, Karaman’ın Konya’nın bir ilçesi olduğunu 
sanmalarıydı. Onlara Karaman’ın 1988 yılında il olduğunu 
söylediğimde şaşkınlıkları, beni daha da şaşırtmıştı. Bizler 
31 yıl önce il olan bir kenti, demek ki hala yeteri kadar 
tanıtamamışız diye düşünüyorum. Bunun sebeplerinin 
aranması, neler yapılacağının ortaya konması bizlere ve 
tüm Karamanlılara düşmektedir. Aldığım diğer cevapları da 
içeren grafik Şekil 1’de verilmiştir. Grafikten de görüleceği 
gibi, katılımcıların % 45’i Karaman ile ilgili çok yetersiz bilgi 
sahibi iken, % 21’i Karaman’ı bilmektedir. Bu durumda 
ilimizin tanınırlığının çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Şekil 1. “Karaman hakkında ne biliyorsunuz?” sorusuna 
verilen yanıtların dağılımı.

Sonuç
Karaman; ülkenin “içine kapanık” kentlerinden biri 

gibi görünse de gerçekte ticari potansiyeli, ekonomik 
gücü, tarihsel ve kültürel zenginliği açısından dikkat çekici 
özelliklere sahiptir. Bunların tanıtımlarının yapılması, ülke 
genelinde duyurulacak organizasyonlar ile çeşitli yayın 
organlarında yayınlanmasının sağlanması gerekir.

Kentin, kendisiyle benzer özellikteki diğer kentlere 
nazaran yüksek olan potansiyelinin değerlendirilememesi 
neticesinde gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda ön 
plana çıkamadığı görülmektedir (Zeren, 2011). Tarihi ve 
kültürel değerlerin bölge turizmine kazandırılması, gerek 
yurtiçinde ve gerekse yurt dışında iyi bir tanıtımının 
yapılmasıyla mümkün olacaktır (Kurt, 2009). Konaklama 
tesislerinin artırılması ve gezi destinasyonlarına Karaman’ın 
eklenmesi, Mevlana Celaleddin-Rumi’yi anma törenleri 
programlarında Karaman’a daha fazla yer verilmesi, Türk 
Dil Bayramı etkinliklerinin tüm yurtta ses getirecek şekilde 
yapılması, Yeşildere’den başlayıp İncesu Mağarasına kadar 
uzanan bölgenin Jeopark olarak belirlemesinin, ilin gelişimi 
açısından son derece önemli olduğu söylenebilir.
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Giriş
Ölüm kavramı insanın varlık bulmasından 

günümüze kadar üzerinde düşünülmeye, farklı 
anlam ve ifadelerle anlaşılmaya çalışılan bir 
konu olmuştur.  Her kültür kendine göre bir 
ölüm yorumu geliştirirken, kimi kültürler dini 
mesajlardan yararlanmış, kimi kültürler ise 
insani düşüncelerle bir yorum getirmiştir. Bir 
bütünün iki parçası olan ve birbirini çağrıştıran 
hayat ve ölüm kavramlarından hayat, varlık 
sahnesine önce çıkmakla birlikte daima ölümün 
tehdidi altında kalmıştır. Bu yüzden ölüm, 
insanoğlu için korkulan bir olgu olarak kendisini 
göstermiştir. Ölüm karşısında her ne kadar 
çaresiz kalınmışsa da bazen ölüm için önlemler 
alınmış, bazen de bir kavuşma ya da kurtuluş 
olarak algılanmıştır. 

Yaşayan insanın ölümü kavrayışı, ölüm 
karşısındaki duruşu ve ölümü adlandırmada 
izlediği tasvirler ile ölen ve ardında bıraktığı 
insanlar arasındaki ilişkiler bir takım 
merasimlerle sürüp giden yeni kavramların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aslında 
bir bilinmezlik olarak tartışılagelen ölüm, kimi 
toplumların kültür ve medeniyetlerinde, felsefi 
anlayış ve inanışlarında bir bitiş, tükeniş ve 
yok oluş, ya da ilahi dinlerde olduğu gibi ebedi 
âleme bir göç, yeniden doğuş için ilk basamak 
olarak algılanmıştır (Erol, 2005:8).  Birçok farklı 
tanımlarına da rastlanabilinecek olan ölüm, 
sanattan edebiyata, felsefeden bilime kadar 
hayatın birçok alanına konu olmuştur.

Türklerde Ölüm Anlayışı
Türklerde ise ölüm her zaman yaşamla birlikte ele alınmış, ölümün bir yok 

oluş değil yaşamın devamı, bir yer değiştirme olarak algılandığı görülmüştür. Bu o 
kadar kabul görmüş bir düşüncedir ki ölüm adlandırmalarında bile kök olarak aynı 
kaynaktan beslenmiştir.

Yaşam, yaş, yaşlılık gibi aynı kökten gelen adlandırmalar, hayat anlamına gelen, 
yaşamın kökü olan yaş kökünden kaynaklanır. Türkçe’de ‘yaş’, ıslak ya da nemli 
manasında kullanılmaktadır (Kaşgarlı, 2002:4 ). Burada dikkati çeken konu yaş, 
ıslak,  nemli terimlerinin suyla ilgili olması ve hayat’ın su kaynaklı olduğuna işaret 
etmesidir. Hayatı, canlılığı işaret eden ‘yaş’ aynı zamanda canlının özellikle insanın 
yaşamı boyunca kat ettiği yıllar ya da yaşama sürecidir. Yaş, insanın yaşam süresini 
belirtmesinin yanında onun canlı olduğunun da bir kanıtıdır. Yaşamının zıddı olarak 
görülen ölüm teriminin kök anlamının da suyla ilişkili olması, Türklerin ölüme bakış 
açılarının da bir göstergesidir. Ölüm, öl kökünden türetilmiştir. Öl kök fiili, ıslak, 
yaş anlamındadır (Kaşgarlı, 2002:4). Bu anlamların her birinin su kaynaklı olması, 
su yolu ile elde edilmesi, ölmek fiilinin kök anlamının su olması, suyun da hayat 
anlamına gelmesi nedeniyle, ölümün anlamı hayat bulmak şeklinde ifade edilebilir. 
Bu nedenle Türkler için ölmek, yeni bir hayata geçmek şeklinde ifade edilmiştir.

Yine Türklerde ölüm terimi yerine kullanılan diğer adlandırmalara bakıldığında, 
ölümün bir yok oluş değil, dünya değiştirme olduğu görülür. Ölüm yerine kullanılan 
“kaybolmak”, “yolunu kaybetmek”, “kuş gibi uçtu” (Roux, 1994: 213, 214) gibi 
diğer kavramlar, bir yok oluşu değil yeni bir süreci işaret eder. Bu da ancak bir 
yer değiştirme olarak görülebilir.  Ayrıca yüksek seviyedeki insanlar için ölmek 
fiili yerine uç, uça-bar-mak, kergek bol fillerinin kullanıldığı bilinmektedir. Orhun 
yazıtlarında geçen “kanım kagan ança ilig törüg kazganıp uça barmış” (Babam 
hakan, öylece devleti [kurup] yasaları koyup vefat etmiş); “inim kül tigin özi ança 
kergek boltı, kanım kagan uçdukda inim kültigin yiti yaşda kaltı” (Kardeşim Kul 
Tigin kendisi öylece vefat etti. Babam hakan vefat etti. İnde kardeşim Kul Tigin 
yedi yaşında kaldı); “kanım kagan  uçdukda özüm sekiz yaşda kaltım” (Babam 
hakan vefat ettiğinde ben sekiz yaşımda kaldım); “eçim kagan uça bardı” (Amcam 
hakan vefat etti) (Tekin, 1988:13,17, 41, 45) ifadeleri ölüm adlandırmalarında 
kullanılan yaygın ifadelerdir. Ruhun, bedeni bırakıp gezmeye gittiğine inanıldığından, 
ölüm de gezmeye giden ruhun dönüş yolunu kaybetmesi olarak yorumlanmıştır. 
“Uçtu” kelimesiyle anlatılmak istenen, ruhun uçma yeteneğidir. Bununla birlikte 
inanç sisteminde ruhu sembolize eden akdoğan, sungur ve kartal gibi Tanrı’nın 
bulunduğu göğe çıkmak için uçmaktan başka yol olmadığından, “ruhun uçması” 
yani insanın ölmesi ifadeleri yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Ölüm sonrası hayatın 
gökte devam edeceğine inanıldığından uçmanın gerekli ve kutsal bir amaç olduğu 
düşünülmektedir.

Tanrının gökte olduğu ve Tanrı mekanının aynı zamanda cennet olarak 
kabul görüldüğü bu inançta; ölen insanların göğe çıktıklarına ve gökte sanki 
canlıların arasındaymış gibi yaşadıklarına (Roux, 1999: 160), bir bakıma boyut 
değiştirip cennete ulaştıklarına göre ölüm, insanın boyut değiştirerek yaşamasını 
sürdürmesinin ve ölümsüzlüğe ulaşmasının tek yoludur. Su kökünden gelen ölümün 
yine su gibi hayat anlamına geldiği düşünülecek olursa ölmek, canlılar arasından 
çekilerek bir üst hayata geçiş olarak yorumlanmıştır (Roux, 1994: 213). Ayrıca çok 
sık olarak kullanılan “kerkek buldi deyimi (Roux, 1999: 65) evrensel yasaya bağlı 
olarak “olması gereken yere gitti” anlamına gelmektedir. Türkler ölümden sonraki 
hayatı, yeryüzündeki hayatın bir benzeri olarak kabul etmişlerdir. Bu inanç nedeniyle, 
öte dünyada ihtiyaç duyulacak her şey mezarlara konulmuştur. Öte dünyada ihtiyaç 
duyulacak eşyalarla birlikte gömülmek, ölümden sonra bir hayatın olduğuna ilişkin 
en açık verilerden biri olduğu kabul edilebilir (Roux, 1999:170-172).
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Türklerde ölüm düşüncesinin sanata etkisi İslam öncesi ve 
İslami dönem olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır. Ölüm ve 
sonrası ile ilgili inançlar Türk sanatına çeşitli eserler kazandırmıştır; 
kurganlar, balballar (dikilitaş ve heykeller), anıtkabirler (kümbet ve 
türbeler) bunlardan bazılarıdır (Aslanapa,1993: 34).

Türk mezarı, merkezinde insanın yer aldığı evren tasavvurunun 
ontolojik olarak gerçekleştiğinin göstergesi olarak kutsal bir 
merkezdir. İnsanın bu merkezde yer alması, hem insana hem 
evrene hem de mezara verilen öneme işaret eder ki insanın bu 
dünyadaki varoluşunun sürekliliğinin bir anlatımıdır. Ölen kişiyi 
temsil eden en önemli unsurlardan birisi olan mezar taşları o 
yerin bir mezar ve mezarın da bir insana ait olduğunu göstermesi 
açısından önemli bulunmaktadır.

Eski Türkçe’de mezar taşını ifade etmek için sin, tuli ve bengü 
terimleri kullanılmıştır. Emel Esin; Bengü (ebedi) taş deyimini 
kullanan Kırgızların, ölen kişinin anısına bir taş diktiği, taşın 
üzerine ölenin sureti ile katıldığı savaşları kazıdığı ve ağıtlarla 
bezediğini bildirmektedir (Esin, 1978: 104). Mezarlara verilen bir 
diğer ad da sın, ya da sın (insan sureti şeklinde) taşıdır (Esin, 
1978: 104). Mezar taşlarına bazen o mezarla ilgili oldukça kısa bir 
açıklama (tanım) yazılır, bazen de sadece tamga şeklinde, hayat 
ağacı, hayvanlar, ilahlar, canlı veya soyut resimler kazınmıştır 
(Roux, 1994: 234). 

Göktükler de Hunlar’da olduğu gibi ölümden sonraki hayatın 
varlığına inanıyorlar bu inancın bir yansıması olarak, öldükten 
sonra hizmet etmesi için hizmetkârlarını ve atlarını da gömüyorlardı 
(Aslanapa,1993:33). Mezarların başına, kendilerine hizmet etsin 
diye, hayatta iken öldürdükleri düşman sayısı kadar balbal adı 
verilen şekillendirilmiş taş dikiyorlardı. Dirilişe inanıyorlardı ve 
Cennet-Cehennem fikirlerine sahiptiler. Yapmış oldukları heykel ve 
süslemelerinde, inanca ve ahirete yönelik sembolik ifadeler yer 
almaktadır. Örneğin Kültigin mezar külliyesinde 3.75 boyundaki 
anıtın altında kaide olarak Kaplumbağa heykeli konulmuştur. 
Kaplumbağa uzun yaşamı temsil etmekte ve kötü ruhları 
uzaklaştırmaktır (Aslanapa, 1993:41). Taş heykeller, genellikle üst 
seviyedeki kişiler için dikilmiştir.  Malzeme olarak taşın bulunmadığı 
yerlerde, bir tahta parçasının da taşın yerine mezarlarda yer aldığı 
görülmüştür (Roux, 1994: 217). Mezar taşı dikmekteki asıl amaç, 
insanın gök ile yerin arasındaki varlığına ve yerine işaret etmektir. 
Ağaç, taş kadar uzun ömürlü olmasa da ağacın taşıdığı anlam, 
ölüm anlayışında önemli bir yer tutar. Türklerde ağaç, hayatiyetin, 
uzun ömrün ve sonsuzluğun sembolü, göğe uzanan bir yol olarak 
mezarlıkların asli unsurlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Ağaç, 
ölüm ve yeniden doğuşun simgesi olarak kabul edildiğinden 
mezar, mezarlık ve cenaze törenlerinde yer almıştır (Roux, 1994: 
232). Mezara dikilen sembolün taştan ya da ağaçtan olması 
çok önemli değildir; önemli olan, ölen kişinin temsilidir. Mezar 
taşları, insanın dünyadaki sınırlı var oluşunun sembolü ve sonsuz 
halidir. Ölen insanın bu dünyadaki varlığı, ya aile efradı tarafından 
hatırasının canlı tutulması ya da kişinin dünyadaki var oluşunun 
sürekliliğini sağlayan mezar ve mezar taşı yapılmasıyla mümkün 
olabilmektedir. Kişiye ilişkin hatıralardan hiç bir şey kalmasa 
dahi mezar taşı, orada bir insanın yattığına ve bir zamanlar 
buralarda yaşadığına hükmeder. Ayrıca, taş kutsal kabul edilip 
ona ebedilik özelliği de yüklendiğinden, ebedi olan insanın, ebedi 
bir unsur olan taşla temsil edilmesi, insana gösterilen saygının 
da bir ifadesi şeklinde yorumlanabilir. Mezar taşı, göğe yükselen 
ruhların dünyadaki yerlerini belirlemektedir. Taşın üzerine kişinin 
adının ve künyesinin yazılması, kişinin bu dünyadaki var oluşunu 
belgelemektedir.  

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki ölüm anlayışının 
sanata yansımasına en açık örneklerden olan türbeler ve mezarlar,  
bu eski geleneğin izlerini de barındırmakla birlikte İslamiyet’ten 
sonra da dikkatle izlenmesi gereken anlamlar taşımışlardır. 
Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılardaki bu türbe 
mimari formlarında dikkat çeken en önemli özelliğin; üst örtünün 
konik veya kubbe biçiminde olduğudur. Bu konik veya kubbe 
biçiminin, kökleri ise İslamiyet’ten önceki Türklerdeki çadır 
geleneğine kadar uzanır. Türklerde ölülerin ilk mezarları hiç 
şüphesiz kendi çadırları idi. Bu yüzden Türklerin yerleşik hayata 
geçmelerinden sonra mezarları ister kerpiç, ister tuğla, ister taş 
yapı olsun çadır biçimlerini korudukları dikkatten kaçmamaktadır. 
Selçuklularda “kümbet”, Osmanlılarda “türbe” adını taşıyan 
bu mezar yapıları geleneksel çadır kalıplarını taşır (Aslanapa, 
1993:36). Türkler ölüme ve ölüye o kadar önem vermişlerdir 
ki önemli kişilerin mezarlarının yanında sade vatandaşların 
mezarları dahi sanat tarihinde önemli yer tutacak özelliklerle 
karşımıza çıkmaktadır.  Müslüman Türkler ilahi gerçeği “Küllü 
nefsin zaikatü’l- mevt” (Bütün nefisler ölümü tadacaktır) ayetiyle 
mezar taşlarına aktararak ölüm ötesi hayatın varlığına işaret 
etmişlerdir. Mezar taşları üzerine yazılan hadislerde ise insanların 
ölümden korkmamaları ve her nefsin bir gün ölüm acısını tadacağı 
vurgulanmaktadır. Yazılı mezar taşları aynı zamanda çeşitli 
motiflerle de bezenmiştir. Mezar taşları diğer bütün sanat dallarına 
göre örf ve adetlerimizi daha fazla yansıtan kültür malzemeleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç
Tarihi seyri içerisinde insanların karşılaştıkları en büyük 

sorunlardan birisi de ölüm olmuştur. Birçok sorunlarına çare 
bulunduğu halde ölüme çare bulmak mümkün olmamıştır. Her 
kültür kendine göre bir ölüm yorumu geliştirirken felsefi ve dini 
görüşlerle ölüm korkusu yenilmeye çalışılmıştır. Ölüm karşısındaki 
korku ve kaygıyı yenmek için geliştirilen düşünceler zamanla 
yerini estetik bir algıya bırakmıştır. Bu algılayış biçimi de doğal 
olarak toplumların sanatlarını etkilemiştir. İnsanın evrendeki yerini 
belirlemede ve merkeze insanı alma konusundaki düşünce ve 
inanışlar estetik kaygıyla birleşerek zamanımıza kadar ulaşabilmiş 
eşsiz sanat eserleri bırakmıştır.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından ‘Karaman 
Yöresel Yemek Yarışması’ düzenlendi.

KMÜ Uygulama Mutfağında Öğr. Gör. Ali Şen 
başkanlığında Mevleviname Yöresel Yemek Kitabının Yazarı 
Rıza Duru, New Karaman Otelinin Aşçısı Serkan Akça, 
Medikal Şef Emrah Fandaklı, Kanal 42 İki Şef Bir Mutfak 
Programının Yapımcı ve Sunucusu Yılmaz Seçim, Eredem 
Pastanesi Baş Aşçısı Ercan Arı ve Kadın Girişimci Ahsen 
Toktay’ın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada Karamanlı ev 
hanımları ‘Karaman Yöresel Yemekleri’ dalında yarışırken 
öğrenciler de ‘Bayat Ekmek’ dalında hünerlerini sergiledi. 

Karaman’ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin 
hatırlanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla 
düzenlenen yarışmaya Karamanlı ev hanımlarından oluşan 
ikişer ya da üçer kişilik sekiz grup katıldı. Karamanlı ev 
hanımları kendi getirmiş oldukları malzemeler ile Karaman 
yöresine ait arabaşı, topalak ve bulgur çorbasından patlıcan 
ve zeyve kebabına, erikli yahni ve sütlü köfteden pekmezli 
kaygana ve oklavadan çekme tatlısına kadar pek çok lezzeti 
jürinin beğenisine sundu. 

Yöresel ev yemeklerinin ardından KMÜ öğrencileri 
evsel atıkların mutfağa kazandırılması ve israfın önüne 
geçmek amacıyla ‘Bayat Ekmek’ kategorisinde marifetlerini 
sergiledi. Öğrenciler bayat ekmekten poğaça, bazlama, 

KARAMAN’IN 
UNUTULMAYA YÜZ 

TUTMUŞ YEMEKLERİ 
JÜRİ KARŞISINA 

ÇIKTI
KARAMAN YÖRESEL YEMEK 

YARIŞMASI’NDA 
22 EV HANIMI VE 13 ÖĞRENCİ 

LEZZET YARIŞTIRDI

köfte, çorba, tirit, patlıcan kebap, tatlı gibi pek çok çeşit 
menü hazırlayarak jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Yarışmada jüri puanlamasının ardından ödül törenine 
geçildi. Ödül törenine KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol 
Üner, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel, jüriler, 
yarışmacılar, davetliler, üniversite personeli ve öğrenciler 
katıldı.

Ödül töreni ilk olarak Karaman Yöresel Yemek 
Yarışmasına sponsor olan Duru Bulgur temsilcisi Rıza Duru 
ve Üçsa Ambalaj Temsilcisi Ali Özbay’a plaketlerinin takdim 
edilmesiyle başladı. Ardından Karaman Yöresel Yemek 
Yarışmasında ve Bayat Ekmek Yarışmasında dereceye 
girenlere ödülleri verildi. Yöresel Yemek Yarışmasında 
Mediha Öz ve ekibi birinci, Yağmur Tanrıverdi ve ekibi ikinci, 
Satı Hanım Eke ve ekibi üçüncü olurken, Bayat Ekmek 
Yarışmasında KMÜ öğrencileri Sezer Karadağ birinci, Zehra 
Parıltı ikinci ve Fatma Hanım Sarı üçüncü oldu. 

Dereceye girenlere ve katılımcılara hediyelerinin ve 
katılım belgelerinin verilmesinin ardından ödül töreni sona 
erdi.  Başarılı bir organizasyonla hem israfa dikkat çeken 
hem de Karaman'ın yöresel yemeklerini gündeme taşıyan 
'Karaman Yöresel Yemek Yarışması’na 22 ev hanımı 
sekiz ekip halinde ve 13 öğrenci de bireysel olmak üzere 
toplamda 35 yarışmacı katıldı.
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Karaman Kalesi içerisinde yer alan 
ve Karaman Belediyesi tarafından üç 
yıllığına Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesine tahsis edilen tarihî 
Nalıncılar Evi'nin restorasyonu 
tamamlanarak hizmete açıldı. Tarihî 
Ev, artık şehirdeki akademik ve 
kültürel faaliyetler için önemli bir 
mekan olacak.

Nalıncılar Evi'nin açılış törenine 
Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye 
Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve Adalet 
Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri 
Özbey, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, İl Emniyet Müdürü Fikret 
Bayraktar’ın yanı sıra davetliler katıldı.

Tarihî Nalıncılar Evi'ni ziyaret eden 
protokol üyeleri ve davetliler, KMÜ 
Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali 
Kapar ile Türk Halk Kültürü Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Mehmet Çakır'dan tarihî 
mekanın kullanımı ile ilgili bilgi aldılar.

Üniversite bünyesindeki uygulama 
ve araştırma merkezlerine ev sahipliği 
yapan Nalıncılar Evi'nde özellikle 
Karaman'ın tarihi ve kültürüne 
yönelik araştırmalar, bilimsel ve 
akademik toplantılar, okur-yazar 
buluşmaları ve söyleşiler başta olmak 
üzere hatırı sayılır birçok faaliyet 

gerçekleştirilecek. Tarihî Nalıncılar 
Evi Projesiyle aynı zamanda Karaman 
halkı akademik camiayla buluşarak 
üniversite-şehir bütünleşmesine katkı 
sunulacak.

Tarihî Nalıncılar Evi'nin Karaman 
Belediyesi ile imzalanan protokol 
gereği üniversiteye devredildiğini 
söyleyen Rektör Akgül, "Bu tarihî 
mekanın üniversitemiz ve şehrimiz 
için önemli araştırmalara ev sahipliği 
yapacak bir bilim ve eğitim yuvasına 
dönüşmesi yolunda projemize destek 
olan Belediye Başkanımız Sayın 
Ertuğrul Çalışkan'a teşekkürü borç 
biliyor, projenin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum." dedi.

BELEDİYE VE ÜNİVERSİTENİN 
KÜLTÜREL PROJESİ HAYATA GEÇTİ

NALINCILAR KÜLTÜR EVİ AKADEMİK FAALİYETLERE KAPISINI AÇTI
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Ç A L I Ş TAY

Türkiye’nin en büyük elma üreticisi konumunda olan 
Amasya, Isparta, Karaman ve Niğdeli üreticilerin, elma 
üretiminde yaşadıkları sorunların masaya yatırıldığı 
“Karaman Elma Çalıştayı”, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 
geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

KMÜ ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Karaman 
Valisi Fahri Meral, Karaman Milletvekilleri  Dr. Recep Şeker 
ve Selman Oğuzhan Eser, KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, bilim insanları, davetliler, elma üreticileri, üniversite 
personeli ve öğrenciler katıldı.

Bölge illerinden gelen üreticilerin, akademisyenlerin, 
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sektör 
temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayda; elmanın bölgedeki 
sosyo-ekonomik boyutu, yetiştirilme teknikleri, hastalıkları, 
üretimi ve pazarlanması konularında sorun tespitleri ve 
çözüm önerileri masaya yatırıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marş’ının 
okunması ile başlayan program, KMÜ tanıtım filminin 
gösterimi ile devam etti. Ardından KMÜ Elmacılık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Yılmaz Sesli tarafından uygulama ve araştırma merkezinin 

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI
ELMA ÇALIŞTAYI KARAMAN’DA 

tanıtımı yapılarak kuruluş amacı ve geleceğe dönük hedefler 
açıklandı. 

“Alt yapı, ekonomik yatırım ve afet desteği ile 
üreticilerimizin her zaman yanındayız”

Programın açılış konuşmasını yapan Karaman Valisi 
Fahri Meral, KOP Bölge Kalkınma İdaresinin desteği ile 
yapılan elmacılık çalıştayının Karaman’da gerçekleştiriliyor 
olmasının Karaman’da elmaya hala büyük önem verildiğinin 
bir göstergesi olduğunu belirterek 1950’li yıllarda modern 
bahçelerin kurulmasıyla başlayan ve günümüze kadar 
büyük gelişmeler kat eden Karaman’ın, Türkiye'deki elma 
üretiminin yüzde 16’sını tek başına karşıladığını söyledi.

Vali Meral konuşmasına şöyle devam etti: "2018 yılı 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karaman 
588 bin ton üretimle ülke genelinde ikinci sırada, toplamda 
on milyona yaklaşan elma ağacı sayısı ile ilk sırada yer 
almaktadır.  Bahçeden sofraya gıda güvenirliliğinin ön 
planda tutulduğu elmacılıkta tarım teknikleri öncelenmekte 
ve üreticilerimize hibe ve destekler verilmektedir.  İyi tarım 
uygulamaları, biyoteknik ve biyolojik mücadele ile çiftlik 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı, ekonomik 
yatırım ve afet desteği ile üreticilerimizin her zaman 
yanındayız.” 

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ORTAKLAŞA 

DÜZENLENEN TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI ELMA ÇALIŞTAYI KARAMAN’DA YAPILDI. 
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“Hipokrat elmayı ilaç olarak kullanırdı”
Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Türkiye’nin elma 

üretiminde lider dört ili olan Amasya, Isparta, Karaman ve 
Niğdeli üreticilerin bu konuda kendilerine bir yol haritası 
çizmeleri gerektiğini ifade ederek; “Mutlaka her ilin kendine 
özgü çalışmaları vardır ama bunları biraz daha organize 
hale getirmemiz gerekiyor. Sorunların bazıları ortak, bazıları 
ise yöreye göre değişiklik gösterebiliyor. Bunları tek bir çatı 
altında toplayıp bilim insanlarımızın önderliğinde ve sahada 
çalışan üreticilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ortak bir 
hareket planına ihtiyacımız var.” dedi.

Dr. Şeker,  tıp bilimin öncülerinden olan Hipokrat’ın 
elmayı ilaç olarak kullandığına dikkat çekerek, “Sağlık 
biliminin önde gelen bilim insanı olan Hipokrat, milattan 
önce 400’lü yıllarda ilaç olarak elma, hurma ve arpa 
lapasını kullanmış. ABD’de son yapılan bir çalışmada, elma 
tüketiminin artırılması halinde sağlık harcamalarının ciddi 
oranda azalacağı sonucuna varılmış. Elma E ve C vitamini, 
bunun yanında potasyum ve magnezyum açısından çok 
zengin bir içeriğe sahip bir meyve. Dolayısıyla obeziteden 
diyabete ve alzheimer hastalığına kadar birçok hastalıkla 
mücadelede önemli bir yer tutuyor.” diye konuştu. 

“Karaman’da meyve alanlarının yüzde 60’ını elma 
bahçeleri oluşturmaktadır”

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, “Yeni 
bölgesel kalkınma anlayışının temelinde; bölgelerin 
geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin kendi 
avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve rekabet 
gücüne katkı verebilmelerini sağlamak yatmaktadır. Arazi 
toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama 
sistemleri gibi altyapı yatırımlarından elde edilen faydayı en 
üst düzeye çıkarabilmek için özellikle sulama sahalarında 
bitki deseninin geliştirilmesi, çiftçilerimizin katma değeri 
yüksek ürünlere yöneltilmesi son derece önemlidir.” dedi.

KOP İdaresi Başkanı Bostancı konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “KOP Bölgesi’nde toplam meyve alanlarının 

yüzde 50’sini elma bahçeleri oluşturmakta olup Karaman 
ilinde bu oran yüzde 60’tır. Isparta, Karaman ve Niğde illeri 
Türkiye elma üretiminin yüzde 48’ini gerçekleştirmektedir. 
Elma üretimi küresel meyve üretiminin ağırlık olarak 
yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmakla birlikte ticaret hacmi 
açısından dünyada muz ve üzümden sonra en fazla ticareti 
yapılan üçüncü meyvedir. Dünyada 36 ülke ticarî elma 
üretimi yapmaktadır. Dünya elma üretiminde Çin yüzde 
49, ABD yüzde 5’lik bir paya sahipken Türkiye yaklaşık 3,2 
milyon ton elma üretimi ile toplam üretimin yüzde 4’ünü 
gerçekleştirmekte ve dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 
Türkiye'nin elma üretiminde iç pazar ihtiyacını karşıladıktan 
sonra yüzde 40’lık bir üretim fazlalığı olduğunu görüyoruz. 
Ancak ülkemiz buna rağmen üretiminin ancak yüzde 
4’ünü ihraç edebilmektedir. Bu durum, doğal olarak iç 
pazarda arz fazlalığına ve üretici fiyatlarında düşüşe neden 
olmakta ve üreticiyi hemen her yıl mağdur etmektedir. 
Ülkemizin elma üretiminde söz sahibi olan beş ilinden 
üreticilerimizin, sektör temsilcilerinin, değerli araştırmacı 
ve akademisyenlerimizin bir araya gelerek; elma üretiminde 
verimin ve katma değerinin artırılmasına yönelik bilgi ve 
tecrübe paylaşımı yapabilmelerine katkı sağlamak adına 
düzenlenen bu çalıştayın elma üreticilerimiz, bölgemiz ve 
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” 

“Elma üretiminde Ar-Ge dönemine geçiyoruz”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniversitelerin 

varlık sebepleri arasında eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmaların yanı sıra toplumsal fayda ve bölgesel 
kalkınmaya yönelik projeler de yer almaktadır. Buradan yola 
çıkarak malumunuz olduğu üzere yeni beş yıllık Stratejik 
Planımızda üniversitemizin farklılaşma alanlarından birisini 
de ‘gıda ve tarım’ olarak belirledik.” diyerek sözlerine 
başladı. 

“Karaman, elma ağacı sayısı bakımından ülkemizde 
ilk sırada, elma üretimi bakımından da ikinci sırada 
yer almaktadır.” diyen Rektör Akgül, “İlimiz elmacılık 
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sektörünün önünde biyolojik ve kimyasal mücadeleden 
organik tarıma, elma hastalıklarından bilimsel üretim 
tekniklerine, modern depolama yöntemlerinden pazarlama 
ve reklam stratejilerine kadar pekçok konu yer almaktadır. 
İlimiz ve bölgemiz için bu kadar hayati öneme sahip bir 
üretim kolunda gerek sektörün sorunlarını tespit ederek 
çözüm önerileri sunmak gerekse elmacılık sektörüne 
yönelik ar-ge çalışmaları yapmak ve üreticilerle bilim 
insanlarını üniversite çatısı altında buluşturmak amacıyla 
harekete geçtik ve bir yıl kadar önce Elmacılık Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin kuruluşunu gerçekleştirdik.” dedi. 

Rektör Akgül, “Elmacılık sektörüne yönelik başlangıç 
niteliğindeki bu toplantımızın, aydınlatıcı diğer pekçok 
toplantı, eğitim ve seminerler için ufuk açıcı olmasını 
diliyorum. Çalıştayın düzenlenmesinde büyük emeği 
olan kurum ve kuruluşlara, üniversitemize misafir olan 
kıymetli öğretim üyelerine, Çalıştayımıza iştirak eden 
tüm kişi, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, 
Çalıştayımızın güzel ve bereketli bir başlangıç olmasını 
temenni ediyorum.” dedi. 

Çalıştay, panelle devam etti. Panelde Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ersin Atay ‘Elmada 
Yetiştirme Teknikleri ve Ağaç Mimarisi’ konusunu anlatırken 
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Ünlü 

‘Elma İç Kurdu’ hakkında açıklamalarda bulundu. Son 
olarak söz alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğr. 
Üyesi Betül Gürer ise 'Pazarlama ve Örgütlenme Sorunları’ 
konusu hakkında katılımcıları aydınlattı. 

Sunumların ardından gruplar halinde bir araya gelen 
üretici, akademisyen, kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri ile sektör temsilcileri elmanın üretimden son 
tüketiciye ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte yaşanan 
sorunları masaya yatırdı. 

Çalıştay, sonuç bildirisinin yayımlanmasıyla sona erdi. 
Sonuç bildirisinde; girdi maliyetleri, hibe destekleri, kalifiye 
işçi, bilinçsiz gübre ve bitki besleme ürünlerinin kullanımı, 
entegre ve biyolojik mücadele teknikleri, sertifikalı fidan 
desteği, arıcılık, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, 
meyve sineği, iklim değişiklikleri ve soğuk hava zararları, 
su kaynakları ve fıskiyeli sulama sistemi, tarla yollarının 
bakımı, modern depolar, soğuk zincir, pazarlık gücü ve 
hedef pazarların tespiti, elma kampanyaları, tanıtım ve 
markalaşma, lansman çalışmaları, katma değeri yüksek 
ürünler, perakende merkezleri, Ar-Ge çalışmaları, tarımsal 
danışmanlık, sigorta mevzuatı, Elma Üreticileri Birliğinin 
etkinliği, üreticilere yönelik eğitim ve uygulama faaliyetleri 
gibi konular başta olmak üzere toplam 37 maddeye yer 
verildi. 
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KOP Bölge İdaresi Başkanlığı ve Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen 
‘Karaman Elma Çalıştayı’ işbirliği protokollerine sahne 
oldu. Elma üreticileri, kamu ve özel sektör temsilcileri ile 
akademisyenleri aynı çatı altında buluşturan çalıştayın 
açılışında beş ayrı protokol imzalandı.

Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Fırsatı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve sektör 

temsilcileri arasında imzalanan protokollerden ilki Karaman 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile imzalandı. Rektör Akgül 
ile İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'ın imzasıyla 
yürürlüğe giren protokolle KMÜ Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bir akademik 
yarıyıl süresince Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
bağlı işletmelerde uygulama yapabilecekler.

İkinci protokol Karaman Akar Mühendislik Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti. firması ile imzalandı. Rektör Akgül ve 
Akar Mühendislik Genel Müdürü Mustafa Akın tarafından 
imzalanan protokol çerçevesinde Akar Mühendislik 
bünyesinde kurulması planlanan kontrol ve kalibrasyon 
laboratuvarlarında firma mühendisleri tarafından, KMÜ 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji 
Bölümünde öğrenim gören önlisans öğrencilerine kontrol 
ve kalibrasyon cihaz ve ekipmanlarının kullanımı ve 
ölçümlerini içeren eğitim verilecek, ayrıca öğrencilere staj 
imkanı sunulacak.

Üçüncü protokol ise Örnek Gıda ve Tarım Ürünleri 
İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile imzalandı. Rektör 
Akgül ile Örnek Gıda ve Tarım Ürünleri adına Fadime 
Harmanizi tarafından imzalanan protokol ile KMÜ Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri  firmaya ait elma 
bahçesinde bir akademik yarıyıl süreyle uygulamalı eğitim 
alabilecekler. 

Dördüncü protokol Engin Tarım Meyvecilik Gıda Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi ile imzalandı. Rektör Akgül ve 
Engin Tarım Meyvecilik adına Ömer Lütfi Ertuğrul arasında 
imzalanan protokole göre KMÜ Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler firmaya ait elma 
bahçesinde bir akademik yarıyıl süreyle uygulamalı eğitim 
alabilecekler.

Son protokol ise Yılmazlar Tarım Ürünleri ve Aletleri 
Sanayi Limited Şirketi ile yapıldı. Rektör Akgül ile Yılmazlar 
Tarım Ürünleri ve Aletleri adına Çağrı Yılmaz tarafından 
imzalanan protokol ile KMÜ Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler bir akademik 
yarıyıl süresince firmada uygulamalı eğitim alacaklar.

Protokollerin tüm taraflar için hayırlı uğurlu olmasını 
dileyen Rektör Akgül, "Protokollerimizle özellikle 
Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde yeni kurulan Bahçe Tarımı ve Seracılık 
bölümlerimizin ve Elektrik programımızın uygulamalı 
eğitim koşullarına katkı sunarken bilimsel altyapımızı da 
kurumlarımız ve sanayicilerimizin istifadesine sunmuş 
olacağız." dedi.

ÜNİVERSİTE-KAMU-SANAYİ
İŞBİRLİĞİNDE ÖNEMLİ ADIM

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, 
KARAMAN’DAKİ ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARLA ÜNİVERSİTE-KAMU-SANAYİ 

İŞBİRLİĞİ BAĞLAMINDA BEŞ FARKLI PROTOKOL İMZALADI.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile 
Karaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü 
arasında iki yeni protokole daha imza atıldı. 

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül 
ve İŞKUR İl Müdürü Kenan Ateş’in yanı sıra KMÜ Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Gökhan 
Akar yer aldı. 

İmzalanan protokoller çerçevesinde KMÜ ve İŞKUR 
tarafından AUTOCAD ve Girişimcilik Eğitim Programları 
verilecek. 

AUTOCAD Eğitim Programı ile mühendislik alanında 
istihdam sağlamak ve sanayileşmedeki teknik eleman 
ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. 

Girişimcilik Eğitimleri ile ise ilde ve ülke genelinde 
ekonomiye katkı sağlanması, sürdürülebilir ekonomik 
faaliyetlerin sayısını arttırılması, işyeri açmak için gerekli 
analizlerin yapılması ve girişimcilik risklerinin hesaplanması 
hedefleniyor. 

Rektör Akgül, imza töreninin ardından her iki protokolün 
de hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Karaman 
İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzalanan protokoller ilimizdeki 
insan kaynaklarının niteliğinin artırılmasını, istihdamın 
ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesini amaçlıyor. 
Üniversitemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki 
süreçte de halkımızın ihtiyaç duyduğu eğitimlerle ilgili 
girişimleri her düzeyde sürdürmeye devam edecektir.” dedi. 

SANAYİ VE EKONOMİYE 
DESTEK VERECEK
İKİ YENİ PROTOKOL
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE 

TÜBİTAK DESTEĞİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ 
RECEP AĞIR, MUSTAFA GENÇTÜRK VE MEHMET ÇİÇEK TARAFINDAN HAZIRLANAN 

İKİ AYRI SANAYİ ODAKLI PROJE DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.

TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi 
Destekleme Programı kapsamında desteklenen projelerin 
akademik danışmanlıklarını KMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. 
Üyesi Kadir Sabancı ve Dr. Öğr. Üyesi Selami Balcı üstlenirken 
sanayi danışmanlıklarını da Karaman Akar Mühendislik Sanayi 
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Mustafa Akın ve NEFAMAK 
Tüfekçioğulları Makina İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti. firması 
Genel Müdürü Necmettin Duman yürütüyor.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında KMÜ ile Karaman Akar 
Mühendislik ve NEFAMAK firmaları arasında imzalanan 
üniversite-sanayi işbirliği protokolleri ve Ar-Ge projeleri 
meyvelerini vermeye devam ediyor. Her geçen gün yeni 
projelerle genişlemesini sürdüren işbirliği çalışmaları, 
TÜBİTAK'ın da desteğini aldı.

KMÜ öğrencileri Mehmet Çiçek ve Mustafa Gençtürk 
tarafından yazılan proje ile elektrikli otomobillerde temassız 
ve kablosuz güç aktarımı sağlanması öngörülüyor. Recep Ağır 
tarafından yazılan ikinci proje ile ise gıda sektöründeki paketleme 
işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. 
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KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kübra Yıldız, 
Esma Nur Bulut, Mehmet Karaman ve Onur Demirci'nin 
yürüttüğü ‘Püskürtmeli Kurutucuda Mikroenkapsülasyon 
Yöntemiyle Aromalı Yumurta Akı Tozu Üretimi’ adlı proje ile 
üretim fazlası yumurta beyazının, maliyeti düşük ve besin 
değeri yüksek peynir alt suyu izolatı ile mikroenkapsüle 
edilerek bu değerli hammaddenin katma değeri yüksek 
bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanıyor. Projenin akademik 
danışmanlığını Doç. Dr. Didem Sutay Kocabaş üstlenirken 
sanayi danışmanlığını Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. 
yürütüyor. 

Yine KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 
Vildan Kaçmaz, Şeyma Ozanlar ve Seher Kara'nın 
tasarladıkları ‘Kolajen İlaveli Meyveli İçecek’ projesi ile 
protein içeriği düşük olan meyve suyu, biyo yararlılığı 
yüksek, eklem, kemik ve cilt sağlığına birçok yararı bulunan 

kolajen proteini ilavesi ile zenginleştirilerek besleyicilik 
değeri yüksek fonksiyonel bir ürün haline dönüşecek. 
Projenin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Sibel Yağcı 
üstlenirken sanayi danışmanlığını Döhler Gıda Sanayi A.Ş. 
yapacak.

KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Süeda 
Nur Kerimoğlu ve Kadriye Köklüdağ'ın tasarladıkları 
‘Glutensiz Makarna Üretimi’ adlı projenin ise akademik 
danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koyuncu üstlenirken 
sanayi danışmanlığını glutensiz ürünler ile sektörde hizmet 
veren Elisa Gold Sanayi Ltd. Şti. firması üstleniyor. Proje 
kapsamında oldukça yüksek fiyatlara satılan ithal glutensiz 
makarnanın farklı formülasyonlarla, kolay ulaşılabilir ve 
düşük maliyetli yerli üretimi hedefleniyor.

ÖĞRENCİLERDEN 
ÜÇ AYRI TÜBİTAK PROJESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARLADIKLARI 

ÜÇ AYRI SANAYİ ODAKLI PROJE, 
TÜBİTAK 2209-B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ 

DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.



28 TEMMUZ 2019

B İ L İ M

REKTÖR AKGÜL’DEN 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite ile iş birliği protokolü 
imzalayarak hem tesislerini akademisyenlere açan hem 
de üniversite öğrencilerinin tezlerine sanayi danışmanlığı 
yapan firmalara bir dizi ziyarette bulundu.

Rektör Akgül'ün sanayicilere yönelik ziyaretlerinin ilk 
durağı NEFAMAK Tüfekçioğulları Makine İmalatı firması 
oldu. Rektör Akgül, geçtiğimiz aralık ayında üniversite 
ile protokol imzalayan ve KMÜ öğrencilerinin "Görüntü 
İşleme Tabanlı Delta Robot Tasarımı” isimli TÜBİTAK 
2209-B projesine sanayi danışmanlığı yapan NEFAMAK 
Tüfekçioğulları Makine İmalatı San.ve Tic. Ltd. Şti. Genel 
Müdürü Necmettin Duman'dan firma ve çalışmaları 
hakkında bilgi alarak her iki kurum arasında gerçekleştirilen 
iş birliğinin başarılı ve uzun soluklu olmasını diledi.

Genel Müdür Necmettin Duman ise nazik ziyareti için 
Rektör Akgül'e teşekkür ederek Karaman’ın ilk ve tek Ar-
Ge Merkezinin üniversitenin desteğiyle NEFAMAK firması 
bünyesinde kurulduğuna dikkat çekti ve Ar-Ge Merkezinde 
ilerleyen dönemlerde Karaman ve bölge adına önemli 
çalışmalar yapılacağına inandığını belirtti.

Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde gelecek 
döneme ilişkin projelerin konuşulduğu ziyarette Rektör 
Akgül’e, KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı ve Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selami Balcı 
eşlik etti. Ziyaret, Ar-Ge Merkezinin gezilmesinin ardından 
sona erdi.  
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. 
DR. MEHMET AKGÜL, ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALAYARAK EĞİTİM FAALİYETLERİNE DESTEK SAĞLAYAN AKAR 
MÜHENDİSLİK’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU. 

Akredite Test ve Muayene Merkezi sertifikalı Karaman’ın ilk, 
Türkiye’nin ise 40 firmasından birisi olan AKAR Mühendislik 
firmasına gerçekleştirilen ziyarette Rektör Akgül, Genel Müdür 
Mustafa Akın’dan firma ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Rektör Akgül ile Genel Müdür Mustafa Akın üniversite 
sanayi işbirliği kapsamında yapılabilecek projeler ve Karaman’a 

daha fazla katkı sağlayabilecek çalışmalar üzerine fikir 
alışverişinde bulundular. Rektör Akgül, çalışmaların 
yalnızca Karaman için değil ülkemiz için de fayda 
sağlayacak nitelikte olduğunu ifade ederek firma ile 
üniversite arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi 
yönünde temennilerini iletti. 

KMÜ öğrencilerinin “Kablosuz Enerji Transferi ile 
Elektrikli Taşıt Şarj İstasyonu” isimli TÜBİTAK 2209-
B projesinin sanayi danışmanlığını da yapan Genel 
Müdür Mustafa Akın ise Rektör Akgül’ün ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, imzalanan 
protokol kapsamında stajyer öğrencilerin yaz aylarında 
firmada yapacakları staj süreci ve yine firmanın 
üniversite laboratuvarlarına hibe edeceği ürünler 
hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında AKAR 
Mühendislik Firmasına gerçekleştirilen ziyarette Rektör 
Akgül’e, KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, Kamu Üniversite 
Sanayi İşbirliği Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı 
ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Selami Balcı eşlik etti. Ziyaret, firma tesislerinin 
gezilmesinin ardından sona erdi. 
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Üniversitenin Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezine (BİLTEM) kazandırılan 
Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning 
Electron Microscope) ile başta bilim insanlarının olmak 
üzere sanayi kuruluşlarının ve bölgedeki araştırmacıların 
pekçok bilimsel analiz ve veri ihtiyacı karşılanabilecek. 

Üniversite bünyesinde hizmete giren yaklaşık 2 milyon 
700 bin tl değerindeki Taramalı Elektron Mikroskobu, 
bir milyon kez büyütmeye kadar çıkabilme yeteneğiyle 
materyallerin yüksek çözünürlükte görüntülemesine imkân 
sağlamasının yanı sıra EDS (Energy Dispersive X-ray 
Spectroscopy) özelliğiyle de malzemelerin elementel 
analizinin yapılmasına olanak veriyor. Cihaz; yüksek 
hassasiyette karakterizasyon isteyen araştırma-geliştirme 
çalışmaları, sanayinin değişik kollarında hata analizleri, 
mikro elektronikte yonga üretimi, temel ve biyolojik bilimler 
ile tıp ve kriminal uygulamalar gibi birçok dalda kullanım 
alanına sahip. 

“Yeni cihazlarımız üniversitemiz ve ilimizdeki ar-ge 
çalışmalarına destek sağlayacak”

KMÜ BİLTEM bünyesindeki laboratuvarlarda hizmet 
veren cihazları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet 

Akgül, araştırmacıların kullanımına açılan son teknolojiye 
sahip laboratuvar cihazlarının hayırlı olmasını dileyerek, 
“Alan Emülsiyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu, 
üniversite ve Karaman genelinde imkânların el vermediği 
durumlarda çevre illere gönderilerek yapılan analizlerin 
artık üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilmesine 
olanak sağlayacak bir cihaz. Yüksek kapasitesi ve çalışma 
özellikleri ile pek çok analizin yapılmasını kolaylaştıracak 
olan bu mikroskop, yüksek hassasiyette karakterizasyon 
beklentisinin olduğu bilimsel taleplere cevap verirken 
sanayimizin analiz ihtiyaçlarını da karşılayacak.” dedi. 

Rektör Akgül, gelinen noktada üniversitenin bilimsel 
altyapısının güçlendirildiğini belirterek “Üniversitemize 
kazandırılan cihazlarımız ilimizde yaşanan analiz problemine 
çözüm bulabilecek ve önemli bir eksiği kapatacak niteliklerde 
cihazlar olarak dikkat çekiyor. Araştırma altyapımız, 
üniversitemizdeki bilimsel çalışmalara ivme kazandıracak 
ve sanayi kuruluşlarımızın ar-ge çalışmalarına destek 
sağlayacaktır. KMÜ olarak bilim camiasına olduğu kadar, 
bulunduğumuz ile ve bölgeye ışık tutacak faaliyetler ve 
çalışmalarla milletimize hizmet vermeye devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.

BÖLGENİN BİLİMSEL ALTYAPISINA 
ÖNEMLİ YATIRIM

KMÜ, FİZİKİ VE AKADEMİK GELİŞİMİNİN YANI SIRA 
BİLİMSEL ALTYAPISI İLE DE GELİŞİMİNE EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYOR. 
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Proje kapsamında ilk olarak Üniversitenin Merkezi 
Araştırma Laboratuvarı bünyesinde yer alan sera alanında 
yerleşke genelindeki çevre düzenlemesi ihtiyacını 
karşılamak üzere 70 bini vejetatif (çelikle), 10 bin 600’ü 
ise generatif (tohumla) olmak üzere 17 tür bitki çoğaltımı 
yapıldı. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, çoğaltımı 
yapılan ürünlerin yer aldığı sera alanında incelemelerde 
bulundu. Rektör Akgül, üniversite bünyesinde böyle bir 
çalışma yapılmasının mutluluk verici oduğunu belirterek, 
“Üniversitemizin çevre düzenlemesinde kullanılan 
ürünlerin maliyetlerinin yüksek olması ve istenilen kalitede 

yetiştirilememesi nedeniyle bahsi geçen ürünleri kendimiz 
yetiştirmeye karar verdik. İlk etapta üniversitemiz için 
planlanan bu projenin ilerleyen süreçte adaçayı, ardıç, 
lavanta gibi daha çeşitli bitki türleri ile Karaman ili ve 
çevre illerdeki paydaş kurumlara da kaynak oluşturmasını 
amaçlıyoruz. Böylece öncelikle KMÜ’yü daha sonrasında 
ise Karaman’ı bölgenin gen kaynağı haline getirmeyi 
hedefliyoruz.” dedi. 

Rektör Akgül, daha sonra projenin bu aşamaya 
gelmesinde emeği geçen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 
Mustafa Bahar, Şube Müdürleri Hikmet Ünal ve Sıtkı 
Gümüşsoy ile Biyomühendis Emre Yıldırım’a teşekkür etti. 

ÜNİVERSİTE, ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN 
KENDİ BİTKİSİNİ ÜRETİYOR
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE DÜZENLEMESİNDE 

ATAĞA KALKARAK YENİ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRDİ.
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TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının 
(ARDEB) bilimsel proje destekleri performans sıralaması 
açıklandı. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ‘Kuruluşu 
Üzerinden 11-20 Yıl Arasında Süre Geçen Devlet ve Vakıf 
Üniversiteleri’ kategorisinde 58 üniversite arasında 6'ncı 
sırada yer aldı. 

Performans sıralamasında üniversiteler tarafından 
hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı, 
üniversite öğretim üyeleri tarafından önerilen proje sayısı, 
üniversite tarafından TÜBİTAK’tan alınan bütçe desteği 
miktarı ve üniversitede istihdam edilen öğretim üyesi sayısı 
veri olarak değerlendirildi. 

KMÜ’nün 6'ncı sırada yer bulduğu listede TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
ilk beşi oluşturdular. 

Üniversitelerin son beş yıllık TÜBİTAK proje desteği 
karnesi olarak tabir edilen ARDEB destekleri sıralamasında 
KMÜ, başarısını diğer kategorilerde de sürdürerek, ‘Proje 
Sunma ve Kabul Oranları‘nın değerlendirilmesinin yapıldığı 
listede 150 üniversite içerisinde 21'nci sıraya yerleşti. 

KMÜ, ‘Devlet Üniversiteleri’ sıralamasında 121 
üniversite arasında 46'ncı sırada kendine yer bulurken 
‘Devlet ve Vakıf Üniversiteleri’ sıralamasında ise 182 
üniversitenin içerisinde 55'inci sırada yer aldı. 

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: 
KMÜ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 6’NCI

KMÜ, ‘KURULUŞU ÜZERİNDEN 11-20 YIL ARASINDA SÜRE GEÇEN 
DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ’ KATEGORİSİNDE
58 ÜNİVERSİTE ARASINDA 6’NCI SIRADA YER ALDI. 
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Türkiye'deki üniversite öğretim elemanlarının akademik 
performanslarını ölçmek için yapılan Devlet Üniversiteleri 
ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) 2019 raporu yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan veriler 
doğrultusunda Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı 
(ÜniAr) tarafından hazırlanan ve 116 devlet üniversitesinin 
dahil edildiği rapora göre üniversitelerde görev yapan 
öğretim elemanlarının performansları proje, araştırma, 
yayın, patent, uluslararası bildiri, ödül, tasarım, sergi ve 
atıflar olmak üzere dokuz faaliyet türünde puanlandı.

63 Üniversite arasında 15'inci oldu
Öğretim elemanlarının akademik çalışmaları esas 

alınarak oluşturulan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri 
Sıralaması (DÜS) raporuna göre Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ) genel sıralamada 116 devlet üniversitesi 
arasında 44'üncü olurken 2006 yılından sonra kurulan 63 
üniversite arasında ise 15'inci sırada yer aldı.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1'inci oldu
Fakülte ve yüksekokullar arasında yapılan sıralamada 

ise Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1'inci, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 4'üncü, Edebiyat Fakültesi 15'inci, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 24'üncü, İslami İlimler Fakültesi 
32'nci, Mühendislik Fakültesi 46'ncı, Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 12'nci, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
27'inci oldu. 

Türkiye'deki tüm fakülteler içerisinde en yüksek 
performans gösteren fakülte sıralamasında ise KMÜ 
Kamil Özdağ Fen Fakültesi, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinin ardından gelerek yüzlerce fakülte arasında 
19'uncu sıraya yerleşti.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 
GENEL SIRALAMADA 116 DEVLET 

ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 44’ÜNCÜ OLURKEN 
2006 YILINDAN SONRA KURULAN

63 ÜNİVERSİTE ARASINDA İSE 
15’İNCİ SIRADA YER ALDI.

ÜNİVERSİTELERİN 
AKADEMİK PERFORMANS 
SIRALAMASI BELLİ OLDU
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
desteği ile Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi tarafından yürütülen 
“Karaman Enerji Verimlilik Merkezi 
Projesi" kapsamında Karaman’da 
kurulan Enerji Verimliliği Merkezinin 
tanıtım seminerlerinin ilk ayağı Kırıkkale 
Üniversitesinde gerçekleştirildi. 

Seminere Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Üner ile KMÜ 
Enerji Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Selmin Ener Ruşen'in yanı sıra Kırıkkale 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Başalan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı temsilcileri, Kırıkkale Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve 
Ahiler Kalkınma Ajansı yetkilileri ile 
akademisyenler ve sanayiciler katıldı. 

Seminerin açılış konuşmasını KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Koordinatörü Numan Katıksız yaparak 
desteklenen proje ve önemini 
vurguladı. Ayrıca davetli konuşmacılar 
tarafından “Enerji Verimliliği ve 
Önemi”, “Sanayi-Bina Enerji Verimliliği 
Uygulamaları” gibi konulara değinildi. 
Ardından “Karaman Enerji Verimlilik 
Merkezi” Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. 
Üyesi Selmin Ener Ruşen, projenin 
kapsamı ve önemini tanıtan bir sunum 
gerçekleştirdi. Ener Ruşen seminerde 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

ve Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’nin 
dördüncü, KOP bölgesinin ilk Enerji 
Verimliliği Merkezinin Karaman’da 
kurulacağını söyleyerek şunları dile 
getirdi: "Karaman Enerji Verimlilik 
Merkezi Projesi kapsamında Aksaray, 
Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 
Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden 
oluşan KOP Bölgesi genelinde enerji 
verimliliğin arttırılması ve farkındalık 
oluşturulması hedeflenmektedir. 
Ayrıca bölge genelinde ihtiyaç 
duyulan Enerji Yöneticisi sayısının bu 
proje sayesinde arttırılarak verimlilik 
konusunda sürdürülebilirliğin 
sağlanmasını amaçlamaktayız." 

KARAMAN, KOP BÖLGESİNİN
İLK ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ OLACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULAN 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ, BİR DİZİ SEMİNERLE KOP BÖLGESİ İLLERİNDE 

TANITILIYOR.
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Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinde (KMÜ) Karaman 
Felsefe Grubu Meslek Çalıştayı 
düzenlendi. KMÜ’lü akademisyenlerin 
yanı sıra Karaman’daki liselerde 
görev yapan Felsefe öğretmenlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen meslekî 
çalıştayda, Felsefe branşında yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Ali Kirman, 'iletişim ve dil'in,  
felsefenin iyi anlaşılabilmesi için 
büyük bir önem taşıdığına değinerek 
şunları söyledi: “Dil de felsefenin 
alanlarından birisidir. Dili iyi bir şekilde 
kullanmak felsefeyi iyi anlamak için 
de önemlidir. Felsefeciler olarak dil 
konusuna özellikle bu anlamda dikkat 

çekmek istiyorum. Günümüzde din 
öğretiminde kullanılan dilimizin de 
yenilenmesi gündemde yer ediniyor. 
Bu durumda yeni bir dil inşa edeceksek 
felsefe ve dil ilişkisini yeniden inşa 
etmemiz de kaçınılmaz oluyor. Bu 
toplumda felsefe yapmak zorundaysak 
toplumun sosyal gerçekliğini göz 
önünde bulundurmamız gerekiyor.”

KMÜ Felsefe Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Emre Arda Erdenk 
ise çalıştayın içeriği ile ilgili bilgiler 
paylaşarak, “Felsefe çalışanları 
olarak kendi içimizde belli problemleri 
ortaya koyup bunları tartışıyoruz. 
Fakat bu problemler akademisyenler 
ve öğretmenler arasındaki iletişim 
sorunları nedeniyle kısıtlı bir 
kesimle sınırlı kalıyor. Bu çalıştayı 
düzenlememizdeki temel amaç da 

bu sorunları ve çözüm önerilerini 
akademisyenler ve öğretmenler 
olarak bir araya gelerek karşılıklı 
görüşebileceğimiz bir ortam yaratma 
isteğimizdi. Faydalı bir çalıştay 
olmasını temenni ediyorum.” dedi.  

KMÜ Felsefe Bölümünden Dr. 
Öğr. Üyesi Ziyaeddin Kırboğa ise 
açılış konuşmalarının ardından 
düzenlenecek olan grup çalışması ve 
tartışmalar ile ilgili bilgi verdi. 

Çalıştayda akademisyenler ve 
öğretmenlerden oluşan gruplar, felsefe 
alanında yaşanan sorunların tespiti 
ve çözüm önerileri üzerine tartıştılar. 
Sonrasında KMÜ Felsefe Bölümünden 
Arş. Gör. Ali Furkan Arıcıoğlu, Felsefe 
Grubu Meslek Çalıştayı’nın sonuç 
bildirgesini katılımcılarla paylaştı. 

KARAMAN FELSEFE GRUBU 
MESLEK ÇALIŞTAYI 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 
29-30 Nisan tarihlerinde 20 firmanın katılımıyla 
gerçekleştirilen 1. İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı, 
açılan stantlarda firma temsilcileriyle öğrencilerin kariyer, iş 
ve staj görüşmelerine olanak sunarken yedi farklı oturumda 
gerçekleştirilen söyleşilerle de farkındalık oluşturdu. 

Programın açılış konuşmasını yapan Genç Girişimciler 
Öğrenci Topluluğu Başkanı İzzet Dedeoğlu, topluluğun 
faaliyetlerinden ve fuarın öneminden bahsetti. 

“Üniversiteler öğrencilere vizyon kazandırır”
Açılış programında konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Akgül ise üniversitelerin öğrenciler üzerindeki 
sorumluluklarına değinerek, “Üniversiteler öğrencilere 
vizyon kazandırır, evrensel bilgiyi aktarır, özgüven ve 

cesaret verir, teorik bilginin hayata aktarılmasında ve 
bilgiden yaşam boyu faydalanılmasında öğrencilere 
rehberlik eder. Bütün bunların yanı sıra üniversitede verilen 
eğitimin hayatın içerisinde bir karşılığı olması, kamu ve özel 
sektörün beklentilerine uyması ve iş dünyasının taleplerini 
karşılaması gerekmektedir. Bu bağlamda üniversiteler ile 
iş dünyasını ortak bir platformda bir araya getirmek ve 
öğrencileri sektörle buluşturmak için Kariyer ve İstihdam 
Fuarları son derece önem arz etmektedir.” dedi. 

Konuşmaların ardından açılış oturumuna geçildi. 
Açılış oturumunda Attac Bağımsız Denetçilik Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Turan, Başkan Vekili Özgür Işık ile 
Yuntes Makine Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Derebağı 
öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştılar. 

İSTİHDAM, KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK FUARI
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER ÖĞRENCİ 

TOPLULUĞU VE İŞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE 
‘1. İSTİHDAM, KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK FUARI’ DÜZENLENDİ.
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“Devlette iş bulma imkanı zorlaştı, özel sektörde 
kendinizi ispatlamalısınız”

İlk olarak söz alan Attac Bağımsız Denetçilik Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Turan, “Artık devlette iş bulma imkânı 
çok zorlaştı. Bu yüzden özelde kendinizi geliştirmeniz ve 
ispatlamanız gerekiyor. Sektörde yeni sayılabilecek iki farklı 
alan mevcut. Bunlardan birisi gayrimenkul değerlendirme 
uzmanlığı diğeri ise kredi ekspertizliği olarak göze çarpıyor. 
Bu yeni alanları keşfederek bu alanlarla ilgili bilgi toplamanız 
ve yine bu alanda kendinize yer edinebilmeniz mümkün. Bu 
fırsatları iyi değerlendirin ve kendinizi mezuniyet sonrasında 
iş hayatına hazırlamaya şimdiden başlayın.” şeklinde 
konuştu. 

“Hayatınızın kırılma noktalarında asla pes etmeyin”
Yuntes Makine Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Derebağı 

ise öğrencilere kendi yaşantısından örnekler sunarak, 
öğrenciliğinden bugünlere gelene kadar yaşadıklarından 
kesitler paylaştı. Çok yabancı olduğu bir alanda iş hayatına 
başladığını söyleyen Derebağı konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Aldığım eğitimler sayesinde iyi bir sunum yapıyor ve güven 
kazanıyordum. Başarılı olmamın sebebi sattığım ürünü 
doğru tanımak ve müşteriyi doğru bir şekilde yönlendirerek 
güven kazanmaktı. Olumsuz şeyler yaşadım fakat kırılma 
noktalarında pes etmedim ve gayret göstermeye devam 
ettim. Hayatınızda işinizi bile bıraktıracak olaylar olabiliyor. 
Asla bu kırılma noktalarında pes etmeyin, kararlılıkla 
çalışmaya devam edin. Gençlerimiz de eziyet görmeden, 
yorulmadan kazanmak istiyor. Böyle bir çalışma ve kazanma 
durumu günümüzde geçerli değil. Hedefleriniz olacak ve bu 
hedefler çerçevesinde gayretle çalışacaksınız.”

“Edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi doğru zamanda ve 
doğru yerde kullanın”

Son olarak söz alan Attac Bağımsız Denetçilik Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Özgür Işık ise, “Eğer mezun olduktan 
sonra iyi bir göreve gelmek istiyorsanız öncelikle çok 
çalışmanız gerektiğini unutmamalısınız. Çalışmanın yanı 

sıra edindiğiniz bilgi ve beceriyi doğru zamanda ve doğru 
yerde kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden okul dönemini 
iyi değerlendirin ve okul sonrasında da gerek stajlarınızla 
gerekse çalışma hayatınızla tecrübe kazanmaya gayret 
gösterin. Başarmak için öncelikle inanmanız gerekiyor. 
İnanırsanız muhakkak başarırsınız.” dedi.

“Yeni Nesil Pazarlama”
Fuar, açılış programının ardından firma temsilcilerinin 

yapmış olduğu sunumlarla devam etti. İlk gün "Yeni Nesil 
Pazarlama" konusunda sunumunu yapan Dijital Pazarlama 
Okulu Kurucusu Yasin Kaplan dijital reklam hakkında 
açıklamalarda bulundu.

“Süt ve Süt Ürünleri”
"Slava’da Kariyer" konulu sunumunu yapmak üzere söz 

alan Slava Genel Müdürü Mustafa Hayri Kundakçı ise Slava 
Süt ve Süt Ürünleri fabrikasının vizyonu, misyonu, tesis 
kapasite bilgileri, ürünler, istihdam, pazar payı ve sahip 
olduğu belgeler hakkında bilgiler aktardı. 

"Kariyer Planlama, Profesyonel CV Hazırlama”
Fuarın ikinci günü de söyleşilerle devam etti. İlk olarak 

söz alan World of Sunrise İnsan Kaynakları Direktörü Tayfun 
Pirpir, "Kariyer Planlama, Profesyonel CV, İş Hayatına Dahil 
Özel Bilgiler" konu başlıkları altında katılımcıları aydınlattı.

"Para Kazanmaya Hazır mısın"
Gc Grup Kurucusu Gamze Canoğlu ise "Para 

Kazanmaya Hazır mısın" konulu sunumu ile networking, 
satış teknikleri ve para yönetimi konularını ele alarak detaylı 
açıklamalarda bulundu. 

"Markan Kariyerin Olsun"
Son olarak söz alan Saray Holding İnsan Kaynakları 

Grup Müdürü Ahmet Koşkan, "Saray’da Kariyer, Markan 
Kariyerin Olsun" konulu sunumuyla öğrencilerle bir araya 
geldi. Koşkan, “Marklaşmada mutluluk, hayal, hüzün, 
gerçek ve strateji olmak üzere beş adım vardır. İnsanoğlu 
mutlu olduğu yerde başarılı olur. Mutluluk bulaşıcıdır, mutlu 
olmayı öğrenin.” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.   
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Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 742. Yıl 
Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri, Kitap 
Fuarı'nın açılışıyla başladı. 

Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
3. Kitap Fuarının açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Üner ve Prof. Dr. Ercan 
Oktay, il ve üniversite protokolü, davetliler ve öğrenciler 
katıldı. 

KMÜ Sergi Alanında 60 Yayınevi’ne ait kitapların 
bulunduğu stantları gezen protokol üyeleri, daha sonra 
üniversitenin akademik birimleri ve öğrencileri tarafından 
hazırlanan sergileri ziyaret etti. Heyet, ilk olarak unutulmaya 
yüz tutmuş meslekleri yaşatmak için Nalıncılar Kültür 
Evi’nde düzenlenen kursta yapılan, ilk Cumhuriyet 
Dönemi sanatı olan yöresel kitre ve taş bebekler ile maket 
çalışmalarından oluşan sergiyi gezdi. 

Protokol üyeleri daha sonra Havacılık ve Model Uçak 
Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Model Uçak 
Sergisi'ni inceledi. Protokolün el sanatları sergilerinden 
sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığının katkılarıyla Edebiyat Fakültesi tarafından 
hazırlanan, Ermenilerin yaptığı katliamları anlatan ‘Arşiv 
Belgeleri ve Fotoğraf Sergisi’ oldu. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 06-13 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 742. Yıl Türk Dil Bayramı 
ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında çok sayıda 
yazar ve şair öğrencilerle bir araya gelirken yüzlerce kitap 
okurlarla buluştu. Ayrıca halk oyunları gösterisi, tiyatro 
gösterisi, ritim gösterisi, şiir dinletisi, ses yarışması, Türk 
dili paneli ve kompozisyon yarışması gibi birçok etkinlik 
katılımcıların beğenisine sunuldu.

        742. TÜRK DİL BAYRAMI VE                                      
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Karamanoğlu Mehmetbey  Üniversitesinde 742. Türk 
Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Kitap Fuarında bir hafta süresince 11 yazar 
ve şair gençlerle buluşarak birbirinden değerli söyleşilere 
imza attılar. Kitap Fuarı kapsamında ayrıca ödül töreni, ok 
atma ve kabza alma töreni, tiyatro, halk oyunları ve ritim 
gösterilerine de yer verildi.

Düş, Gerçeklik ve Sinema
İlk gün Yazar İhsan Kabil öğrencilerle bir araya 

gelerek ‘Düş, Gerçeklik ve Sinema’ konulu söyleşisini 
gerçekleştirdi.

Yazar İhsan Kabil, sinemanın hayatımızda oldukça 
yer kaplayan bir sanat türü olduğunu belirterek, “Sinema, 
eskiden olduğu gibi sadece salonlarda değil hemen 
her ortamda karşımıza çıkıyor. Günümüzde gerek Türk 
sinemasından gerekse dünya sinemasından pek çok 
örneğe kolaylıkla ulaşmak mümkün. Herkesin her şeye 
ulaşabildiği günümüzde mahrem sayılabilecek değerlerin 
mahrem kalması gerekiyor. Bir şeyi göstermeden 
gösterebilmektir marifet. Bu konuda seyirciye güvenerek 
bazı sahneler direk gösterilmeden de olay anlatılabilir diye 
düşünüyorum. Hayattaki gerçekliği düpedüz vermeye 
kalkarsak sanatın bir anlamı kalmaz.” dedi. 

Efsaneler ve Tarih
İkinci gün KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Hüseyin Muşmal ve Psikiyatrist ve Yazar Prof. Dr. Yavuz 
Selvi öğrencilerle bir araya geldi. 

‘Efsaneler ve Tarih’ başlıklı söyleşisinde tarih'i 'geçmişte 
yaşanmış gerçek olaylar' şeklinde açıklayan Prof. Dr. 
Muşmal, aslında her insanın doğumundan bu güne kadar 

yaşamış olduğu olayların onun kendi tarihini oluşturduğunu 
ifade ederek "Bu sebepten dolayı bütün insanlar tarih ile 
içli dışlıdır." dedi. Efsanelerin ise geçmişe ait olmalarına 
rağmen gerçekliklerinin sorgulanması gerektiğine dikkat 
çeken Muşmal, efsanelere halkın gerçeklerden daha çok 
inandığını söyledi. "Efsaneler tarihin kız kardeşidir." diyen 
Muşmal, "Günümüzde tarihi dizilerde ve romanlarda 
efsaneler ile tarih iç içe geçmiş durumdadır." şeklinde 
konuştu.

Modern Hayat ve Uyku
Günün diğer bir söyleşisinde ise Prof. Dr. Selvi, 

modern hayat ve uyku problemlerine değindi. Kitabından 
kesitler paylaşarak söyleşisini gerçekleştiren Selvi, 
“Hayatımızın üçte biri uykuda geçiyor. 1959 yılında New 
Yorklu DJ Peter Tripp yapılan bir deneyde 200 saat uykusuz 
kalma rekorunu kırdı fakat sonrasında günden güne oda 
sıcaklığını hissedememeye ve tanıdığı insanları düşmanı 
olarak görmeye başladı. Hayatına gergin, sinirli, mutsuz bir 
insan olarak devam eden Tripp işinden atıldı ve eşinden 
boşandı.  Lambalar insanın hayatına girmeden önce günde 
iki kez uyuma düzenine sahip olan insanoğlu lambalar 
hayatına girdikten sonra bir kez ve sıkıştırılmış bir uyku 
uyumaya başladı. Bu durumun ortaya çıkardığı uykusuzluk 
da bizde unutkanlık, dalgınlık, dikkat eksikliği ve sinirlilik 
meydana getirdi. Yapılan deneylere göre uyumak için yan 
yattığımızda zihnimiz daha güzel temizlenir. Melatonin 
hormonu gece 12 ila 2 arasında daha çok salgılanır. Erken 
uyuyup erken uyanmak melatoninin zirvede olmasına yarar 
sağlar ve daha iyi büyüyüp anlamaya ve dinlemeye yarar.”  
dedi.

YUNUS EMRE’Yİ ANMA ETKİNLİKLERİ
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Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç
Üçüncü gün ise Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Turan Karataş ve KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün söyleşileri ile devam etti. 

Prof. Dr. Turan Karataş, ‘Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai 
Karakoç’ isimli kitabı üzerinden gerçekleştirdiği söyleşide 
kitapta yer alan ‘Masal’ şiirini okuyarak şunları söyledi: 
“Kitabımın ismini, iki uygarlık arasındaki çetin kavgayı 
bir babanın oğulları üzerinden anlatmaya çalışan ‘Masal’ 
isimli şiirden aldım. Sezai Karakoç dava adamıdır, şairdir ve 
sanatkârdır. Sanatının en çok öne çıkan tarafı şiirdir. Onun 
bir de düşünür tarafı vardır. Karakoç, Anadolu ruhunu tam 
olarak taşıyan, hem doğu medeniyeti ile beslenmiş hem de 
batı medeniyetini tanımış bir yazarımızdır.”

Söz, Yazı, Kitap ve Modern Hayat
Dekan Prof. Dr. Akgül ise söyleşisinde bilginin birikimi 

ve gelecek nesillere aktarım yöntemlerinin zaman içerisinde 
geçirmiş olduğu serüvene dikkat çekerek şunları söyledi: 
"Kitap denilince yazı, kalem, söz, defter bunların hepsi 
gündeme gelen ana kavramlardır. Kitap kutsaldır, kalem 
ise üzerine yemin edilen bir enstrümandır. Söz de kutsaldır, 
dolayısıyla insanlık tarihindeki bilgi üretimi ve bilgi akışı 
genellikle iki vasıta üzerinden devam etmiştir; birisi söz, 
diğeri yazı. Yazının bulunması ve alfabenin keşfine kadar 
insanlık hep sözle biriktirdiği kültürü devam ettirdi. Sözlü 
kültürün yaygın olduğu, yazının keşfedilmediği dönemlerde 
söz daima kutsal olmuştur; çünkü bilgi ve hakikat söz 
aracılığıyla aktarılmıştır."

Halk Oyunları ve Ritim Gösterisi
Üçüncü gün halk oyunları ve ritim gösterisi, ok atma 

ve kabza alma töreni ile renkli görüntülere sahne oldu. 
Öncelikle eğiticiliğini Deniz Özdemir’in yaptığı Ritim 
Atölyesinde eğitim alan 12 öğrenci sahne aldı. KMÜ 
Amfi Tiyatro alanında birbirinden farklı enstrümanların 
kullanılması ile icra edilen ritim gösterisi seyircilere keyifli 
anlar yaşattı.

Günün bir diğer etkinliğinde ise KMÜ Halk Oyunları 
Öğrenci Topluluğu (KAHOT) tarafından “Halk Oyunları 
Gösterisi” sergilendi. Topluluk üyeleri tarafından sahnelenen 
Antep Yöresine ait Halay ve Ege Yöresine ait Zeybek oyunu 
izleyicilerden tam not aldı.
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Geleneksel Türk Okçuluğu 
Üçüncü gün, KMÜ Geleneksel Türk Okçuluğu Kültür ve 

Sanat Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşi ve 
kabza alma töreni ile son buldu. 

Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Okçuluğu Sanatçısı 
Osman Gözel’in konuşmacı olduğu etkinliğe KMÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin, Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, üniversite 
personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Geleneksel Türk Okçuluğu” konulu söyleşisini vermek 
üzere sahneye çıkan Osman Gözel, Türk okçuluğunun 
tarihçesi ve günümüzde geldiği nokta hakkında dinleyicilere 
bilgiler verdi. “Türk okçuluğu dil bilimidir” diyen Gözel, 
‘kirişi kırmak, iki dirhem bir çekirdek’ gibi sözlerin dilimizde 
varlığının buna ispat olduğunu ifade etti. Bunu yanında Türk 
okçuluğunun tarih, fizik, kimya, sabır, sanat, kültür ve miras 
olduğunu ifade eden Gözel, “Türk okçuluğu dini manada 
cihat sevdasını, şehadet aşkını canlı tutan ruhtur.” diyerek 
sözlerine son verdi.  Etkinlik, Geleneksel Türk Okçuluğu 
kabza alma töreninin canlandırılması ve okçulara Prof. Dr. 
Hüseyin Muşmal’ın okçuluk beraatını vermesinin ardından 
son buldu.

Spor Oyunları Ödül Töreni
Kitap Fuarının dördüncü gününde ilk olarak Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 
‘Bahar Dönemi Öğrencilerarası Spor Oyunları’nın ödül 
töreni gerçekleştirildi.

KMÜ öğrencileri arasında düzenlenen Spor Oyunları; 
halı saha, basketbol, voleybol, hentbol, satranç, kort tenisi, 
bilek güreşi, atletizm ve masa tenisi olmak üzere dokuz 
farklı branşta yapıldı. Takım bazında 46 takım ve ferdi spor 
dalında ise 45 kişinin katıldığı müsabakalar sonucunda 
dereceye girenlere ve müsabakalarda görev alan hakemlere 
ödülleri ve hediyeleri takdim edildi. 

Sosyete Sevgilim
Diğer bir etkinlikte ise Sinema ve Tiyatro Öğrenci 

Topluluğu tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Topluluk 
Başkanı Safiye Demir’in yaptığı ‘Sosyete Sevgilim’ konulu 
oyun sahnelendi. 
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Beşinci gün ise Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Tanrıverdi ile Ünlü Tarihçi 
ve Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil öğrencilerle buluştu. 

İşaret Dili
Ercüment Tanrıverdi söyleşisinde şunları söyledi: 

”İşaret dili, İnsanlık tarihi kadar eskidir, 18'inci yüzyılda 
bazı düşünürler işaret dilinin konuşma dilinden eski 
olduğunu söylemişlerdir. İlk ve Orta Çağda işitme engelli 
olmak büyük felaketti; işitme engelliler toplum ve aile 
tarafından horlanıyor, uğursuz sayılıyor, kendilerine ilgi ve 
şefkat gösterilmiyordu. İşitme engellilerin toplumda kabul 
görmeleri ve resmi işlerde işaret dilinin kabul edilmesi 
İslamiyet’le birlikte oldu. Osmanlılarda sağırlar ilk kez 
Yıldırım Beyazıt döneminde sarayda görevlendirildi. İşaret 
dilinin, Osmanlı'da ilk resmiyeti kazanması Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde olmuştur. Resmi olarak işaret dili 
Osmanlı Hukuku Mecelle'de de kabul edilmiştir.” dedi.

Söyleşi, KMÜ ve Karaman Halk Eğitim Merkezi 
işbirliğinde düzenlenen ‘İşaret Dili’ kursuna katılarak kursu 
başarıyla bitiren öğrencilere sertifikalarının verilmesi ve 
plaket takdiminin ardından sona erdi.

Tarih ve Millet Şuuru
Ünlü Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk 

olduğu söyleşide ise Osmanlı Devleti döneminde yaşanan 
ve tarihte iz bırakan önemli olaylardan bahsedildi. Prof. 
Dr. Şimşirgil, “Bilgi kirliliği, diziler ve filmler yüzünden 
Osmanlı Devleti yeterince iyi tanınmıyor. Osmanlı Devletini 
tanımak isteyenler Osmanlı’nın bıraktığı eserlere bakmalı. 
Osmanlı Devletinin miras bıraktığı ve bizlere kazandırdığı 
eserleri incelediğimizde bahsi geçen eserlerde Osmanlı’nın 
din, dil, tarih, edebiyat ve kültürel değerleri hakkında bilgi 
edinmemiz mümkündür. Bir milleti yok etmek isteyenler o 
milletin dili, dini ve tarihi ile oynarlar. Çünkü tarihin, dilin 
ve dinin bir şuuru vardır. Bu değerler topluma şahsiyet 
kazandırır. ” şeklinde konuştu.
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Karaman halkı ve il protokolü, 742. Türk Dil Bayramı ve 
Yunus Emre’yi Anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 
yürüyüşte bir araya geldi.

Aktekke Meydanı’nda başlayan yürüyüşe Karaman 
Valisi Fahri Meral, Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker, 
Selman Oğuzhan Eser ve İsmail Atakan Ünver, Karaman 
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı 
Vekili Osman Tezcan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl 
Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı 
Albay İsmail Şahin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mehter takımı öncülüğünde başlayan yürüyüş 
Cumhuriyet Parkı’nda son buldu. Cumhuriyet Parkı’ndaki 
tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Vali Meral, Belediye Başkanı Kalaycı 
ve Rektör Akgül’ün Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile 
devam etti. 

Törenin ardından protokol üyeleri Tarihi Taş Binada 
düzenlenen Kat’ı Sanatı resim sergisinin açılışını yaptı. 
Protokol üyelerinin Yunus Emre türbesini ziyaretlerinin 
ardından etkinlik sona erdi. 

TÜRKÇE YÜRÜYÜŞÜ
T Ü R K Ç E
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"742. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi 
Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen kısa film, hikaye 
ve kompozisyon yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu.

Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler 
kapsamında "Göç ve Göçmenlik" konulu Ulusal Kısa 
Film, "Yunus Emre ve Tasavvuf" konulu hikaye ve "Kudüs 
ve Mescid-i Aksa" konulu kompozisyon yarışmalarında 
dereceye girenler Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 
yapılan galada ödüllerini aldı.

Ödül törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman 
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektör Vekili Prof. 
Dr. Birol Üner, Karaman Eski Belediye Başkanı Ertuğrul 
Çalışkan, il ve üniversite protokolü, davetliler ve öğrenciler 
katıldı.

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Osman Gözel ve 
ekibinin icra ettiği ney dinletisinin ardından başlayan 
programda Göç ve Göçmenlik konulu Kısa Film 
Yarışmasında dereceye giren filmlerin gösterimi yapıldı. 
Yarışmada Behlül Uçar'a ait "Mavi" isimli film birinci olurken 
Oğuz Furkan Akyüz'e ait "Sükut Hanım" isimli film ikinci, 

Fatih Kanal'a ait "Safira" isimli film ise üçüncü oldu.
"Yunus Emre ve Tasavvuf" konulu hikaye yarışmasında 

ise birincilik ve ikincilik ödülüne layık görülen eser olmazken 
yarışmanın üçüncülüğünü ODTÜ Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği öğrencisi Burak Karanarlık, "Sevgi Güneşi" 
adlı hikayesi ile aldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen "Kudüs ve 
Mescid-i Aksa" konulu kompozisyon yarışmasında da 
birinciliği Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur 
Genç, "Kudüs En Güzel Fikirdir" adlı eseri ile, ikinciliği 
İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Öğrencisi Feyza Bilir, "Kadim Şehirlerin Güzeli" 
adlı eseri ile, üçüncülüğü ise Edirne Akmercan Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Arif Karşı, "Gözyaşlarım 
Avuçlarımda Kudüs" adlı eseri ile aldı.

Ayşenur Genç'in  "Kudüs En Güzel Fikirdir" adlı 
kompozisyonunu okumasının ardından dereceye giren 
yarışmacılara tören protokolü tarafından ödül ve hediyeleri 
verildi. Jüri üyelerine plaket takdim edilmesiyle program 
sona erdi.

TÜRKÇENİN BAŞKENTİNDE 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
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Kudüs eşşiz bir resimdir gözümde. Küçük bir çocuğun 
tozlu kırık kaleminden çıkan bir resim. Sadece üç renk 
bulabilmiş tutsak topraklarda. Savaştan kalan siyah, 
şehitten kalan al, davadan kalan ak. Ruhundan kağıtlara 
ne mi aktarmış? Rabb'e yakaran avuçların içinde bir dua 
olmuş Mescid-i Aksa sarı kubbesi gözyaşlarıyla yıkanırken.
Tam kalbin hizasında en içten dua özgürlük ve barış.

Kudüs dinmez bir notaydı dilimde. Saba makamını 
taşıyan ahenginde. Güneş doğmadan hemen önce zamanın 
en zor yerinde tüyleri diken diken eden o notalarla bir mesaj 
iletiyor. "Uyan mümin! Senin gününe güneş doğması için 
bir şeyler yapman gerek." Bağır dünyaya "Kudüs'te düşman 
var!" Yapamıyor musun? Çevrendekilere söyle "Kudüs'te 
düşman var!" Kabul etmiyorlar mı? Yüreğin fısıltıyla 
bağırsın:

"İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ"
"Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."
Kudüs net bir fotoğraftır elimde. Mescidi Aksa'nın 

önünde nöbet tutan insanlar var. Feryat figan ederek göz 
yaşı akıtmıyorlar. Düşmana düşman kesilmiş gözlerinde 
öyle güçlü bir öfke öyle büyük bir direniş var ki adeta göz 
yaşları öfkelerinin ateşinden buharlaşıyor. İçleri umutlu 
ve inançlı. Biliyorlar ki bu topraklarda düşmana yer yok. 
Biliyorlar ki dünya onların yanında ve beşten büyük.

Kudüs bitmez bir romandır masamda. Okunması haksız 
sebeplerden yasaklanmış. Kapağının sadece bir kere 
açılmasına izin verilmiş olsa bile içinde barış güvercinleri 
uçuşan bir roman. Kahramanları tüm Müslümanlar, 
önsözünde Türk bayrağı var. Okuyabilen yasaklanma 
sebebini anlıyor. İçinde zaferin yol haritası var.

Kudüs rengarenk bir ebrudur kağıtta. Yeşil zeminde 
beyaz bir güvercin figürü... Ardında mahşeri kalabalık, 

KUDÜS EN GÜZEL FİKİRDİR

742. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma 
Etkinlikleri “Kudüs ve Mescid-i Aksa” Konulu Kompozisyon 
Yarışması Birincisi

Ayşenur GENÇ
Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Öğrencisi

“Kudüs eşşiz bir resimdir 
gözümde. Küçük bir çocuğun 
tozlu kırık kaleminden çıkan bir 
resim. Savaştan kalan siyah, 

şehitten kalan al, davadan kalan 
ak.”

sancak Peygamberimin elinde. Hepsinin göz bebeklerinde 
parlayan bir ışık Kudüs. Renkler birbirine karışmış kan bir, 
can bir, dava bir. Sesler birbirine karışmış tek söz tekbir. 
Dualar birbirine karışmış tek arzu zafer. Göz yaşları birbirine 
karışmış da sel değil umut olmuş, inanç olmuş, güç olmuş.

Kudüs unutulmaz bir türküdür kulakta. İlk dörtlüğü 
büyüklerim tarafından yüreğime işlenmiş. Peygamberimizin 
yolculuğu, ilk kıble oluşu ve daha nice konu bir ilahi olarak 
kulağımda kalmış. Son dörtlüğü biz işleyeceğiz dünyaya. 
İşgal altından kurtuluşu, sönmeyen umutları ve barışı 
işleyen bir zafer türküsü olarak kalacak tarihte.

Kudüs akıp giden bir şiir dizelerde. Akif İnan'ın gördüğü 
rüya, aracı olduğu bir selam, bir çağrı. Zarifoğlu’na kulak 
ver: Önünde Filistin kanla doldurmuşken hokkaları güle 
tomurcuğa uzanma ey şair. Kulak ver ve el ele tutuşup bir 
taş at. At ki kafiri bulsun. Anne ol bir çocuktan bir Kudüs 
yap. Baba ol işte o zaman içinde bir Kudüs canlanacak. 
Pakdil'i duy ve yürü kardeşim. Ayaklarımıza bir Kudüs gücü 
gelsin.

Kudüs silinmez hattır kubbede.Harcı kan kardeşliği 
olan etten bir duvar. Uzakta kalınca usta bir hattatın elinden 
çıkmışçasına zarif ve anlamlı. Dikkatli bakınca düşmana 
korku salan bir çehrenin çizgileri. Sanki kalpten kalbe bir 
yol almış ince fakat güçlü bir çizgi. Geçilmez, yıkılmaz, 
korkusuz ve eşsizdir.

Kudüs aşılmaz bir fikirdir akıllarda. Yastığa baş 
koydurmayan koyunca uyutmayan dua dua kalbe 
sonra beyne nükseden bir fikir. Akla bir kere düştü mü 
sürekli insanları bir araya toplama isteğine karşı koymak 
imkansızdır. Bir bakarsın üç kelimenden ikisi Kudüs 
olmuştur. Ya bu yol bitecek ya da bu yolda can feda 
edilecektir.

Gönlünde bu fikir yer bulduysa eğer; elin, dilin, yüreğin, 
göz yaşların avaz avaz bağırır ; "Kudüs barış şehridir. Ey 
Kudüs’ü cehenneme çevirenler, hatırlayın, unutmayın 
ve emin olun ki; Kudüs Müslümandır ve hep Müslüman 
kalacak!"
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Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 742. 
Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma 
Etkinlikleri sona erdi. 

Kapanış programında ilk olarak ‘Türkçenin Geleceği’ 
konulu panel düzenlendi. 742. Karaman Türk Dil Bayramı 
ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
panelde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nurettin Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Akar ile KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü ve Türk Dili Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İdris Nebi Uysal konuşmacı olarak yer aldı.

Panele KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Belediye 
Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, dekan ve 
müdürler, davetliler, üniversite personeli ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. Panel saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından panelistlerin 
sahnede yerini alması ile başladı.

“Coğrafya genişledikçe dil de değişir”
Programda ilk olarak panelin moderatörlüğünü yapan 

Prof. Dr. Nurettin Demir ‘Türk Dilinin Coğrafyası’ konulu 
sunumunu gerçekleştirdi. Türkçenin günümüzde en 
güçlü döneminde olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Demir, 
“Türkçe Balkanlardan Çin’e kadar çok geniş bir coğrafyada 
konuşuluyor ve bu alan giderek büyüyor. Diller tarih, yüzey 
ve sosyal sınıflar yüzünden farklılaşır. Coğrafya genişledikçe 
dil de değişir. Türkler tarih içinde farklı yerlere göçmüşler 
ve tarihsel çeşitlenme içinde dil de etkilenmiştir. Aynı dil 
içinde sosyal tabaka, cinsiyet, yaş, bölge, dil politikası 
ve teknolojiye göre de çeşitlenme olur fakat standart dil 
her birimizi ortak noktada buluşturur. Standart dile sosyal 
prestij, yerel ve sosyal iz taşımama, yön gösterici olma, 
bağlayıcılık ve kurumsallık gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç 
duyulur. Standart dil genellikle sözlü değil yazım dili ile 
ilgilidir.  Dilin; sözlü iletişim, devlet idaresi, eğitim, edebiyat, 
basın, ibadet ve ticaret gibi pek çok alanda işlevi vardır. 
Dilin içinde farklı dil türleri de rekabet içindedir.” dedi.

TÜRK DİL BAYRAMI VE YUNUS EMRE’Yİ ANMA 
ETKİNLİKLERİ SONA ERDİ

T Ü R K Ç E

“Bir dil camiye girdiyse bilim dili de devlet dili de 
olur”

Panelde ikinci olarak söz alan Prof. Dr. Ali Akar ise 
‘Türkiye’nin ve Türkçenin Gücü’ konusunda açıklamalarda 
bulundu. Prof. Dr. Akar, “Karaman, Türkçenin başkenti. Bu 
marka geliştirilmelidir. Türkçeye Karamanoğlu Mehmet Bey 
kadar Yunus Emre’nin de etkisi vardır. Çünkü dinin kutsallığı 
dili üzerinden de yürür. Anadolu’daki tasavvuf hareketlerinin 
dil üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Bir dil camiye 
girdiyse bilim dili de devlet dili de olur. Atatürk’ün ataları da 
Karaman'dan gitmiştir. Bu coğrafya Türkçe ile bağlantılarını 
çok kuvvetli kuran bir yer.” diyerek sözlerine başladı.
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“Bilgi teknolojileri Türkçenin geleceğine büyük alan 
açtı”

Prof. Dr. Akar, “Diller tarih ve semboller üzerinden yürür. 
Diller insanın organik bir parçası ve bu yüzden yaşamaya 
devam edecek. Teknolojinin iyice gelişmesiyle ses yazıya, 
düşünce söze dönüştürülmeye başlandı. Bu yüzden dilin ne 
olacağını ve geleceğini bilemiyoruz. Türkçe çok geniş bir 
coğrafyada büyük bir insan kitlesi tarafından konuşuluyor. 
Türkçenin geleceğine dair fırsatlarımız ve sorunlarımız 
var. Bilgi teknolojileri de Türkçenin geleceğine büyük alan 
açtı. Teknolojinin avantajı da dezavantajı da var. Bugünkü Z 
kuşağında dilde çok büyük tahribatlar var. Sadece Türkçede 
değil, tüm dünya dillerinde sorun var. Yabancı dile karşı 
değiliz fakat bu ülkede yabancı dille eğitim sorun. Eğitim 
dilini sağlam tutmalıyız. Türkler çok geniş bir coğrafyaya 
yayıldığı için Türk dünyasında dil birliği mümkün olmadı. 
Türk dünyasında ortak kültürel birliğe gidilebilir. Ortak 
birliğe yatırım yapılırsa eğer siyasi, ekonomik birlik de 
güçlenir.” şeklinde konuştu.

“Toplumsal ilişkiler, aslında birer dil ilişkisidir”
Panelde son olarak söz alan Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, 

Türkçenin yabancı dillerle ilişkisinden, bu ilişkinin alıntı-
verinti yönünden ve dilimize yansımalarından bahsetti. 
Doç. Dr. Uysal, ”Toplumlar, tarih boyunca birbirleriyle türlü 
ilişkiler içine girmiştir. Ticaret, seyahat, savaş, göç, din gibi 
yollarla kurulan bu temasların, kültür ve dile yansımalarının 
olması muhakkaktır. Toplumsal ilişkiler, aslında birer dil 
ilişkisidir. Sosyal, siyasal ve kültürel değişmelerin en açık 
görüldüğü alanların başında da dil vardır. Herhangi bir 
şekilde karşı karşıya gelen diller birbirini etkiler. Bir dilde 
yaşanan değişmeleri izleme ve anlama imkânı sunan bu 
temaslar; sonuçlarıyla tarih, psikoloji, sosyoloji gibi birçok 
disipline de hizmet eder.” dedi.

“Dil ilişkilerinin temelinde toplumların birbiriyle olan 
teması vardır”

Dil ilişkilerinin diller açısından alış-veriş olmak üzere 
iki yönü olduğunu belirten Doç. Dr. Uysal, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu sürecin en yaygın sonucu kelime 
alışverişidir. Dil ilişkilerinin temelinde toplumların birbiriyle 
olan teması vardır. Diller ihtiyaç, özenti gibi ana nedenlerin 
dışında sosyal hayattaki köklü değişiklikler, din ve medeniyet 
dairesi değişiklikleri, tercüme faaliyetleri, alfabe değişikliği, 

dil bilinci eksikliği, yabancı dilde eğitim gibi sebeplerle 
başka dillerden kelime alırlar. Türkçe dil ilişkileri denince 
akıllara hemen Türkçenin diğer dillerden aldığı kelimeler 
gelir. Türkçenin dünya dillerine katkısının ise ayran, 
yoğurt gibi belirli kelimelerle sınırlı olduğu sanılır. Türkler, 
tarihin gördüğü en hareketli toplumlardan biri olarak kabul 
edilir. Bu hareketlilik, Türkçenin konuşulduğu bölgelerin 
sınırlarını devamlı değiştirmiştir. Türk kavimlerinin dinî 
ve kültürel değişimler geçirmesi, bugüne kadar 13 farklı 
alfabe kullanmış olması Türkçenin diğer dillerle ilişkisinin 
mahiyetini kolaylıkla anlama imkânı verir. Bu kadar 
değişikliğe rağmen Türkçenin varlığını sürdürmesi, onun 
ne kadar sağlam bir karaktere sahip olduğunun delilidir.”

“Türkçe en güçlü, en bereketli çağını yaşıyor”
Doç. Dr. Uysal konuşmasının son bölümünde ise 

şunları söyledi: “Türkçe en güçlü, en bereketli çağını 
yaşıyor. Türkçe için gelecek endişemiz asla yok. Dünyanın 
hemen her köşesinde milyonlarca insan Türkçe konuşuyor 
ve yazıyor. Türkçe günümüzde her alanda işlevsel olarak 
kullanılıyor. Unutmayalım ki dili yaşatan da öldüren de 
zenginleştiren de kısırlaştıran da kullanıcılarıdır. Türkçe 
için bir gelecek kaygısı taşımıyoruz. Ancak bu hiçbir sorun 
olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında bunlar Türkçenin 
değil, Türkçe konuşanların sorunları. Temelinde de Türkçe 
öğretimindeki yetersizlik, bilgisizlik ve anadil bilincinden 
yoksunluk yatıyor. Türkçe hepimizin evi. Kendimizi 
en güvende hissettiğimiz yer. Onu korumak; evimizi, 
yurdumuzu korumak gibidir. Türkçeyi korumak demek, 
aslında kendimizi korumak demektir.” Panel katılımcıların 
sorularının cevaplandırılmasının ardından onurluk takdimi 
ile sona erdi.



48 TEMMUZ 2019

T Ü R K Ç E

KMÜ Türk Dili Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin 
davetiyle üniversiteye gelen 
Türk Dil Kurumu yetkilileri, TDK 
Yayınlarından çıkan yüzlerce eseri 
kitapseverlerin ilgisine sunuldu.

TDK kitap satış aracı 
sayesinde kitap dostlarıyla 
buluşturulan yayınlar, üniversite 
yerleşkesinde 29-30 Nisan 
tarihlerinde yüzde 50 indirimle 
satıldı. 

TDK'nın kitap satış aracını 
ziyaret ederek bir süre yetkililerle 
sohbet eden ve kitapları inceleyen 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
"Ülkemizin en önemli kurumlarının 
başında gelen Türk Dil Kurumu, 
1932 yılından günümüze kadar 
dil araştırmalarıyla ve çok kıymetli 
yayınlarıyla kültürel hayatımıza 
benzersiz katkılarda bulunmuş 
ve halen değerli çalışmalarıyla 
yolumuza ışık tutmaya 
devam etmektedir. TDK'yı her 
zaman Türk dilinin başkenti 
Karaman'da ve üniversitemizde 
ağırlamaktan şeref duyarız. 
Bu anlamlı etkinlikten hem 
üniversitemiz mensuplarının hem 
de hemşerilerimizin ve Türkçe 
sevdalılarının üst düzeyde fayda 
sağlayacağını düşünüyorum." 
dedi ve organizasyonda emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

TÜRK DİL KURUMUNDAN 
İNDİRİMLİ KİTAP SATIŞI

TÜRK DİL KURUMU (TDK) KİTAPLARI 
ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU.
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T Ü R K Ç E

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk 
Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
‘Türk Dil Kurumu Yayınları ve Yayıncılığı’ 
konulu söyleşi programı düzenlendi. Dr. Emre 
Pekyürek’in katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe 
öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Türk Dil Kurumu hakkında bilgiler veren Dr. 
Pekyürek, “Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün 
talimatıyla kurulmuştur. 1934 yılında Türk Dili 
Araştırma Kurumu, 1936 yılında ise Türk Dil 
Kurumu adını almıştır. Cemiyet'in kurucuları, 
hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış 
edebiyatçıları olan Samih Rif'at, Ruşen Eşref, 
Celal Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk 
başkanı ise Samih Rif'at'tır. 1932 yılından bu 
yana birkaç kez yapı değişikliğine uğrayan 
Kurum, 2 Kasım 2011’de yürürlüğe giren 664 
sayılı KHK ile son biçimine kavuşmuştur. Bugün 
Kurum, faaliyetlerini bu yapı doğrultusunda 34 
Bilim Kurulu üyesi olmak üzere sekiz  kol ve yedi 
komisyon aracılığıyla yürütmektedir.” dedi.

Dr. Pekyürek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, Türk 
dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana 
çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine 
yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. Türk Dil 
Kurumu başlangıçtan beri çalışmalarını iki ana 
eksen üzerinde yürütmüştür: Türk dili üzerinde 
araştırmalar yapmak, yaptırmak ve Türk dilinin 
güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları 
bulmaktır.”

Söyleşi, Dr. Pekyürek’in kurumun yıllık basın 
ve yayın verilerinden bilgiler paylaşmasının 
ardından tarama ve derleme sözlükleri, Türk 
Dili Kurultayı gibi kitaplardan içerik örnekleri 
vermesiyle devam etti. Dr. Pekyürek’in farklı 
sözlük ve kitap önerileri sunmasının ardından 
program plaket takdimi ile sona erdi.

TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI 
VE YAYINCILIĞI

“Türk Dil Kurumu başlangıçtan beri 
çalışmalarını iki ana eksen üzerinde 

yürütmüştür: Türk dili üzerinde 
araştırmalar yapmak, yaptırmak ve Türk 

dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek 
çözüm yolları bulmaktır.”



50 TEMMUZ 2019

T Ü R K Ç E

 “Türkçenin kullanımında tembellik söz konusu”
Bilim Tarihçisi Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına 

düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Türk 
Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Zeynep Koyuncu 2011 yılında kurulan merkezin 
faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek, “Türkçenin 
yanlış kullanımından ziyade son zamanlarda Türkçenin 
kullanımında büyük bir tembellik söz konusu. Harflerle 
kelimeler, kelimelerle de cümleler kuruluyor fakat gençler 
artık sesli harfleri hiç kullanmıyorlar. Sekiz tane sesli 
harfi yutarak konuşmaya ve yazmaya devam ederlerse 
diğer harfleri de zamanla yok edecekler. Gençlerimizin 
dil konusunda gereken özeni ve hassasiyeti göstermesini 
dileyerek programı düzenlememizde bize destek olan ve 
programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris 
Nebi Uysal moderatörlüğünde Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Muşmal, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Münir Oktay ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Usta’nın konuşmacı olduğu 
panele geçildi. 

TÜRKÇENİN ÖNEMİ VE DEĞERİ VURGULANDI

KMÜ TÜRK DİLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN 
‘BİLİM VE TÜRKÇE’ KONULU PANEL DÜZENLENDİ.

“Dil bir varlık meselesidir”
Panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. İdris Nebi 

Uysal, “Üniversite yalnızca bir eğitim kurumu değildir; 
araştırma, geliştirme, topluma ve çevreye katkı sunma, 
hizmet etme görevleri de vardır. Türk Dili Uygulama ve 
Araştırma Merkezi de bu düşüncenin bir ürünüdür. Türkçe, 
üniversitemizde ve şehirde bizim farklılaşma alanımız. 
Karaman olarak bizim Türkçenin başkenti unvanımız var. 
Başkent olan şehir başkent olmasının bedelini vermelidir. 
Sağlam ve kararlı yöneticiler ile bu yolda ilerlenmeli; yaygın 
etkisi yüksek program ve projeler yapılmalıdır. İş yeri 
isimlerinin Türkçe olması sağlanmalıdır." dedi. 

Doç. Dr. Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Düşünceyi besleyen, yazıya döken dildir. Hepimiz Türkçe 
yazıyor, Türkçe konuşuyoruz. Türkçe hepimizin dili. Hangi 
meslek dalında olursak olalım hepimizin ortak paydası 
Türkçe. Asırları aşan kudretli bir dile sahibiz. Dil bir varlık 
meselesidir. Dilimizin bize verdiği gücü bilerek, zengin ve 
güçlü mirası düşünerek hareket etmeliyiz. Dilin yaşaması 
konuşma ile olurken uluslararası yaygınlaşması ise 
devletin teknolojik ve siyasi gücü ile olur. İdeolojik ve siyasi 
ayrışmaları kenara koymalı ve ürettiğimiz her şeye Türkçe 
isim vermeliyiz.”
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“Türkçe İlelebet var olmaya devam edecektir”
Panelistlerden ilk olarak söz alan Prof. Dr. Hüseyin 

Muşmal ise tarih açısından Türkçeyi değerlendirerek 
şunları söyledi: “Yeryüzünde 6 bin kadar dil vardır ve 
her gün 14 dil kaybolmaktadır. Dil, insanın bireysel ve 
toplumsal gelişmesi yönünden temel önemdedir. Dil yaşam 
duyarlılığıdır; yaşamın içinde canlı, dinamik ve gelişmeye 
açıktır. Dilin en önemli özelliklerinden birisi düşünme 
aracı olmasıdır. Bir dilin bilim dili olması için konuşulduğu 
toplumda bilime önem verilmeli ve bilim üretmelidir. Tüm 
insanlar ana dillerinde düşünür, rüya görür, hayal kurar ve 
yaratıcı özelliklerini gösterir.“

Prof. Dr. Muşmal, Karamanoğlu Mehmet Bey’in ‘Bu 
günden sonra divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda 
Türkçeden başka dil kullanılmayacak’ sözüne atıfta 
bulunarak, “Karamanoğlu Mehmet Bey bu sözü söylemiştir 
fakat bunu söylemeden önce de Selçuklularda Osmanlılarda 
Türkçe konuşuyorlar, Türkçe düşünüyor ve yazıyorlardı.  
Bundan 950 yıl önce yazılan Kutadgu Bilig de Türkçenin 
en kutsal metinlerinden birisidir.  Karamanoğlu Mehmet 
Bey’den önce de bu sürecin bir hikâyesi vardır. 1277’den 
önce de Türkçe vardı, sonra da var. Türkçe ilelebet var 
olmaya devam edecektir.” dedi.

“Dil, ana sütü kadar saf ve temiz bir şeydir”
Prof. Dr. Ali Şahin ise ‘Sağlık ve Türkçe’ başlığı adı 

altında açıklamalarda bulunarak, “Dil, ana sütü kadar saf 
ve temiz bir şeydir. Dil insanı emziren bir şey; hepimiz dilin 
sanatkârı olmalı ve dili kavramalıyız. Dil esasında kalp, 
gönül demektir. Sağlık ise hem bedenen hem ruhen hem de 
sosyal anlamda iyi olmaktır. Sıhhat bedene, afiyet ise ruha 
talim eder." dedi. "Maddenin menfaatinden mana azaldı." 
diyen Şahin, dil ve sağlık ile ilgili şiirler okuyarak sözlerini 
tamamladı.

“Bilim, Hz. Adem’den itibaren yürütülen bütün 
faaliyetlerdir”

‘İnsanlığın ve Dilin Doğuşu’ sunumu ile katılımcıları 
aydınlatan Prof. Dr. Münir Oktay ise, “Hz. Adem ve 
Havva’nın yaratılıp yeryüzüne indirilmesinin ardından 
insanoğlunun tarihi başladı. Allah, Adem'e bütün varlıkların 
isimlerini öğretti. Her millet, her kavim kendi arasında ve 
diğer topluluklarla anlaşmayı sağlamak için bir dil meydana 
getirmiştir. Bugün dünya 7 binin üzerinde dil konuşulduğunu 
ifade edebiliriz. İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte başlayan 
bilimsel faaliyetin dönem dönem farklı medeniyetlerde 

yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Milattan önce Hint, Çin, Antik 
Yunan, Mısır ve Mezopotamya’da yaşayan insanlar bilimsel 
alanda oldukça önemli çalışmalar yaptılar. Bize bilim 16. 
yüzyıldan sonra Avrupa’da icat edildi, dediler; siz de bilim 
yapmak için hipotezler, deneyler, teoriler oluşturmalısınız, 
dediler fakat bunların hepsi hikaye. Bilim, Hz. Adem’den 
itibaren yürütülen bütün faaliyetlerdir. Yıllarca bizleri bilime 
hiçbir katkısı olmamış, sadece başkalarının buluşlarını 
kullanmaya kalkan basit bir toplumun torunları gibi 
göstermeye çalıştılar. Dilimiz, bu amaçlarına ulaşmak için 
yıkmayı hedefledikleri araçların belki de başında geliyor. 
Uyanık olmaz ve gereken önlemleri almazsak yarın yalnız 
dilimizi değil, dil kapımızdan girerek çaldıkları her şeyimizi 
kaybederiz.” dedi.

“Dilin kazanımı ve öğrenimi ailede başlar”
Panelde son olarak söz alan Doç. Dr. Sefa Usta, dilin 

kazanımı ve öğreniminin toplumun temel taşı olan ailede 
başladığını vurgulayarak, “Aile kurumundaki dil öğrenimi 
plansız, programsız ve dilin kurallarından uzak bir öğrenme 
biçimidir. Bu şekildeki dil, gündelik hayatı sürdürmeyi 
sağlıyor ama bilimsel, felsefi, teknolojik, siyasi gelişmeleri ve 
özellikle akademik çalışmaları takip etmeyi ve yorumlamayı 
sağlamaz. Çocuklara ilk ve orta öğretimde planlı bir şekilde 
dil eğitimi verilmelidir. Bu dönemde verilen eğitim ileriki 
yıllardaki eğitimine katkı sağlıyor. Unutulmamalıdır ki bir 
birey ana dili ile düşünür, hayal kurar, yaratıcılık özelliklerini 
gösterir,  felsefe ve bilim yapar, akademik çalışmalarını 
yürütür. Akademik çalışmaları yürütürken de okuryazarlık, 
anlama, birleştirme, analiz etme ve Türkçenin doğru 
kullanımı ön plandadır. Akademik çalışmaları yürütürken 
çalışma içerisindeki anlam bütünlüğü, kelimelerin Türkçe 
olması, pasif edilgen dil kullanılması, kelime tekrarından 
kaçınılması, mübalağa ve metafordan uzak durulması, 
kesin yargılara ve öznelliğe yol açan, okuyucuyu şüpheye 
düşüren dil kullanılmaması gibi pek çok özelliğe dikkat 
edilmelidir.” dedi.
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BASIN TEMSİLCİLERİ İLE  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 

AKGÜL, ÜNİVERSİTENİN 12. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE 
KARAMAN’DAKİ BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ. 

Üniversitenin kuruluşundan bugüne gelişimi ve vizyonu 
ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı  toplantıya Rektör 
Akgül’ün yanı sıra rektör yardımcıları, genel sekreter, 
dekan ve müdürler ile çok sayıda basın temsilcisi katıldı. 

28 Ayda KMÜ'nün Gelişimi
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül, 

KMÜ’nün ilk kuruluş aşamasından bugüne kadar yaşanan 
yenilik ve değişimler hakkında basın mensuplarına bilgi 
verdi. Rektör Akgül, göreve geldiği son 28 aylık süreçte 
gerçekleştirilen çalışmalara da değinerek, “Bu süre zarfında 
Sanat Tasarım ve Mimarlık, Tıp ve Ahmet Keleşoğlu 
Diş Hekimliği Fakülteleri olmak üzere üç yeni fakülteyi 
üniversitemize kazandırdık ve iki fakültemize önümüzdeki 
eğitim-öğretim döneminde öğrenci alacak duruma geldik. 
Bunun yanı sıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünü kurarak öğrenci alımına başladık. 
Ayrıca 14 yeni uygulama ve araştırma merkezi açtık. 22’si 
lisans, 17’si önlisans ve 37’si de lisansüstü olmak üzere 
toplamda 76 yeni bölüm ve programa öğrenci kabulü 
sağladık. Öğretim üyesi sayımızda yüzde 103, toplam 
öğretim elemanı sayısında da yüzde 29'luk artış sağladık." 
dedi.

Rektör Akgül, konuşmasının devamında 28 aylık süre 
zarfında akademik gelişimin yanı sıra kurumsallaşma 
adına kaydedilen aşamalara da dikkat çekerek 
"Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını yayımladık. 
Kalite yönetim sisteminin adımlarını hızla atarak ISO 9001: 
2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Sistemi belgelerini aldık. Ayrıca Yükseköğretim Kalite 
Kurulu tarafından yürütülen Dış Değerlendirme Sürecine 
tabi olarak kalite güvence sistemi uygulamalarımızı dış 
değerlendiricilerle paylaşıma açtık.” dedi.
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DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
“Üniversitemizin akademik altyapısına güveniyoruz”
Rektör Akgül üniversitenin akademik başarı verilerini 

de paylaşarak, “Her geçen gün başarılarını artıran 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, akademisyenlerin 
bilimsel performansı açısından 2006 yılından sonra 
kurulan devlet üniversiteleri arasında 15'inci sırada yer 
almaktadır. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları 
Başkanlığının performans sıralamasında da KMÜ, 
‘Kuruluşu Üzerinden 11-20 Yıl Arasında Süre Geçen Devlet 
ve Vakıf Üniversiteleri’ arasında 6'ncı sırada yer almaktadır. 
Yine üniversitemiz ‘TÜBİTAK Proje Sunma ve Kabul 
Oranları‘nın değerlendirilmesinde 150 üniversite içerisinde 
21'nci sıraya yerleşmiştir.” şeklinde konuştu.

Üniversitenin akademik altyapısına güvendiklerini 
belirten Rektör Akgül, “Çalışanlarımızdan aldığımız güç 
ve destekle göreve geldiğimiz günden bu yana 18 bilimsel 
toplantı düzenledik. Gerek ilimizdeki paydaşlarımızla 
gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla olan bağımızı 
güçlendirerek şimdiye kadar 47 farklı işbirliği protokolüne 
imza attık.” dedi.

“KMÜ'nün gelişimine destek veren herkese gönülden 
teşekkür ediyorum”

Rektör Akgül, “Göreve geldiğimiz gün ortaya 
koyduğumuz hedeflerimize bir bir ulaşmanın mutluluğu 
içerisinde üniversitemizin gelişimi adına çalışmalarımıza 
destek veren başta KMÜ mensupları olmak üzere tüm 
kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim. Ayrıca 
ilimizde özveriyle ve büyük bir sorumluluk içerisinde basın 
yayın faaliyetleri yürüten, kalbiyle ve zihniyle her daim 
çalışmalarımıza ortak olan, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin gelişimine gönülden destek veren siz değerli 
basın mensuplarına teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylık ve 
başarılar diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi. 

Toplantı, üniversitenin gelişimini anlatan slayt 
sunumuyla devam etti. Basın temsilcilerinin sorularının 
yanıtlanması, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin 
ardından toplu fotoğraf çekimiyle basın toplantısı sona erdi.
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12. Kuruluş Yıldönümü kutlama programı kapsamında 
üniversitede Akademik Atama ve Yükseltme Ödül Töreni 
düzenlendi.

Törene KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, İl Jandarma 
Komutanı Kd. Albay İsmail Şahin, KMÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, öğretim 
elemanları, dekan ve müdürler, üniversite personeli ve 
davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan program, KMÜ tanıtım filminin 
gösterimi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Törenin 
açılış konuşmasını KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül 
yaptı.

"Üzerimize düşen görevin farkında olarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Üniversitelerin ‘eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 
topluma hizmet’ şeklinde farklı görev ve sorumlulukları 
olduğunu hatırlatarak sözlerin başlayan Rektör Akgül, 
“Teknolojinin sürekli kendini yenilediği ve ilerlediği 
toplumlarda bilginin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. 
Bilginin üretiminde büyük bir sorumluluğa sahip olan 
üniversiteler yine aynı şekilde bilginin paylaşılması ve 
toplumun yararına kullanılması aşamasında da önemli 
görevler üstlenmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi olarak bizler de bu bilinç ve sorumlulukla 

öncelikle Karaman’a ve bölgemize olmak üzere ülkemizin 
kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla üzerimize düşen 
görevin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
dedi. 

Rektör Akgül, üniversitenin kuruluş aşamasına değinerek 
şunları söyledi: “Bugün 12'nci kuruluş yılını kutladığımız 
üniversitemiz 10 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek 
yüksekokulu ile 21 uygulama ve araştırma merkezine sahip 
olmuştur. Gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren üniversitemiz 
bini aşkın akademik ve idari personeli, 15 bine yakın aktif 
öğrencisi ve 15 bine yakın mezunu ile büyük bir aile haline 
gelmiştir. Bu büyüme elbette ki beraberinde yeni bölüm ve 
programların açılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca 
binaen üniversitemiz bünyesinde yeni akademik birimler 
açmaya ve bu birimlerimizde eğitim öğretim faaliyetlerimizi 
sürdürmeye gayret göstermekteyiz. Bu çabamız sonucunda 
da şuan itibari ile 48 lisans, 63 önlisans ve 56 lisansüstü 
olmak üzere toplamda öğrenci alımı yapılan 167 programda 
ülkemizin eğitim öğretim hayatına katkı sağlamaktayız.”

"Yetiştireceğimiz öğrencilerin geleceğini ve 
memleketimizin elde edeceği kazancı herşeyin üstünde 
tuttuk"

Rektör Akgül, göreve geldiği son 28 aylık süreçte 
gerçekleştirilen çalışmalara da değinerek, “Geride 
bıraktığımız 28 aylık görev süremiz içerisinde Sanat Tasarım 

AKADEMİK ATAMA VE 
YÜKSELTME ÖDÜL TÖRENİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
12. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI.
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ve Mimarlık, Tıp, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakülteleri 
olmak üzere üç yeni fakülteyi üniversitemiz bünyesine kattık, 
Sağlık Bilimleri Enstitümüzü kurduk. İlimiz ve bölgemiz 
hakkında yapılan araştırmaları ve istatistiksel verileri dikkate 
alarak özellikle sağlık alanında önemli bir atılım içerisine 
girdik. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile 14 yeni 
uygulama ve araştırma merkezini üniversitemizin akademik 
altyapısına kazandırdık. Akademik gelişimimizi sürdürerek 
22’si lisans, 17’si önlisans ve 37’si de lisansüstü olmak 
üzere toplamda 76 yeni bölüm ve programa öğrenci kabulü 
sağladık. Öğretim üyesi sayımızda yüzde 103, toplam 
öğretim elemanı sayısında da yüzde 29'luk artış sağladık. 
Öğretim elemanlarımızı belirlerken akademik yeterliklerinin 
ve bilimsel niteliklerinin açtığımız bölüm ve programlarla 
tam uyumlu olmalarına dikkat ettik. Yetiştireceğimiz 
öğrencilerin geleceğini ve memleketimizin elde edeceği 
kazancı herşeyin üstünde tuttuk.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül konuşmasının devamında göreve geldikleri 
gün belirledikleri hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen 
projeleri katılımcılarla paylaşarak, ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi 
belgeleri, KMÜ 2019-2023 Stratejik Planı, üniversitenin 
başarı sıralaması gibi gelişmeler hakkında bilgi verdi. 
Rektör Akgül, sözlerine şöyle devam etti: "Çeşitli kurum 
ve kuruluşlarla 47 farklı işbirliği protokolüne imza attık. 
Yine bu süre zarfında 18 bilimsel toplantıya ev sahipliği 
yaptık. Üniversitemizde kurduğumuz Güneş Enerjisi 
Sistemi ile yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 
50’sini karşılayabilecek konuma geldik. Çalışanlarımız için 
Toplu Konut Protokolü imzaladık. Ermenek Rehabilitasyon 
Merkezi ve Uygulama Oteli projemizde önemli aşamalar 
kaydettik. Eğitim Fakültesi Binası ile Tıp Fakültesi binasında 
sona yaklaştık. Yerleşkemizde 2. Isı Kanalı Projesine 
başladık. Kazım Karabekir'de Çok Amaçlı Salonumuzu inşa 
ederek kullanıma açtık. Altyapı çalışmalarımızı engelliler 
için erişilebilir hale getirmeye çalıştık.” 

"Sizlerin gayreti ve özverisi ile hedeflerimiz 
doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam 
etmekteyiz"

Rektör Akgül, konuşmasının son bölümünde ise, 
“KMÜ ailesi olarak üniversitemizi daha iyi yerlere taşıma 
konusunda belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için 
gösterdiğiniz gayret ve özverili çalışmalar kuşkusuz 
üniversitemiz adına çok kıymetlidir. Sizlerin bu gayreti ve 
özverisi ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla 
ilerlemeye devam etmekteyiz. Yalnızca bir kurum olmaktan 
öte bir aile kültürü oluşturarak ortak hedefler üzerinde tüm 
mensuplarımızla birlikte üniversitemizin bugünlerinden daha 
iyi noktalara geleceğine olan inancım tamdır. Malumunuz 
olduğu üzere üniversitelerin en asli fonksiyonları bilgiye 
ulaşmak ve bilgiyi üretmek için kullanılacak teknolojiyi 
memleketin hayrına kullanmaktır. Akademisyenlerin temel 
varlık sebebi de bilgiyi üretmektir. Bu bağlamda KMÜ'de her 
daim akademisyenlerimizin kariyer gelişimini destekledik 
ve bunun meyvesini de bu törenle görünür hale getirmeyi 
istedik. Bu vesileyle katkı ve destekleriyle her zaman 
yanımızda olan, emekleri ve alın terleriyle gücümüze güç 
katan tüm akademik personelimize, bu büyük ailenin bir 
parçası olan idari personelimize, çalışmalarımızda bizden 
maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize, 
tüm kişi, kurum ve kuruluşlara canı gönülden KMÜ ailesi ve 
şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek sözlerine 
son verdi.

Tören, Rektör Akgül’ün açılış konuşmasının ardından 
Geçmişten Bugüne KMÜ konulu slayt sunumu ile devam 
etti. Son iki yılda profesör ve doçent olan öğretim üyelerine 
Rektör Akgül tarafından binişlerinin giydirilmesi ve 
belgelerinin verilmesinin ardından 12. Kuruluş Yıldönümü 
Akademik Atama ve Yükseltme Ödül Töreni toplu fotoğraf 
çekimiyle sona erdi.
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2019 Kış Okulu programıyla ilk kez 
kapılarını miniklere açan KMÜ Çocuk 
Üniversitesi, 2019 Yaz Okuluyla da 
minik üniversitelileri yetiştirmeye 
devam etti. 

Üniversitedeki on günlük eğitim-
öğretim programına Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’ü ziyaretle başlayan 
minik öğrenciler, Rektör Akgül ile 
bir süre sohbet ederek gelecek 
hedeflerinden bahsettiler. Rektör 
Akgül ise üniversite bünyesinde 
açılan Çocuk Üniversitesi ile miniklere  
üniversite ortamını tanıtmanın 
memnuniyet verici olduğunu belirterek 

“Minik öğrencilerimizin erken yaşlarda 
üniversite ortamıyla tanışmalarının 
ve bilim, kültür, sanat ve spor 
gibi alanlarda uygulamalı eğitim 
almalarının son derece yararlı olacağını 
düşünüyorum. Öğrencilerimizin 
ilkokul çağında oluşturacakları 
gelecek hayalleri ve hedeflerinin 
hayatlarına yön çizmelerinde yardımcı 
olacağı kanaatindeyim. KMÜ ailesi 
olarak miniklerimize hoşgeldiniz diyor, 
başarılar diliyorum.” dedi.

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesinde 
gerçekleştirilen Çocuk Üniversitesi 
2019 Kış Okulu programına 20 

ortaokul ve 10 ilkokul öğrencisi 
katılırken Yaz Okuluna 25 ilkokul 
öğrencisi katıldı. Her iki program 
boyunca da öğrencilerle model uçak 
atölyesi, sanat atölyesi, tasarım ve 
beceri atölyesi, 3D yazma ve kodlama, 
fen etkinliği ve deneyler, matematik 
oyunları, halk oyunları, geleneksel 
Türk okçuluğu eğitimi, felsefe eğitimi 
ve arkeolojik çalışmalar gibi pek çok 
bilimsel, kültürel ve sportif etkinlik 
gerçekleştirildi. 

Minikler, program sonunda katılım 
belgeleriyle birlikte üniversiteden 
uğurlandı.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİME BAŞLADI

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİNE BAĞLI OLARAK KURULAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLADI.
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DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
KMÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu 

tarafından üniversitelere yönelik beş 
yılda bir gerçekleştirilen Kurumsal Dış 
Değerlendirme Programı çerçevesinde 
dış değerlendirmeye tabi oldu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu 
tarafından görevlendirilen Değerlendirme 
Takımı üyelerini 17-20 Haziran 2019 
tarihleri arasında üniversitede misafir 
eden KMÜ, yoğun bir çalışma takviminin 

ardından dış değerlendirme sürecini 
tamamladı.

Dış Değerlendirme Programı 
kapsamında Prof. Dr. Sevim Rollas, Prof. 
Dr. Yüksel Özdemir, Prof. Dr. Hüseyin 
Güçlü Yavuzcan, Prof. Dr. İdris Kabalcı, 
Prof. Dr. Ali Danışman, Öğr. Gör. Bahar 
Çelik ve Öğrenci Temsilcisi Merve Nur 
Şahan'dan oluşan Değerlendirme Takımı 
üyeleri, 17 Haziran Pazartesi günü 

Karaman'a ulaştılar. Akşam yemeğinde 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün misafiri 
olan Değerlendirme Takımı üyeleri, ertesi 
gün ilk olarak Rektör Akgül'ü makamında 
ziyaret ederek kendisini süreçle ilgili 
bilgilendirdi; sonrasında Çalıştay 
Salonunda üniversitenin Kalite Komisyonu 
üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda üniversitenin Eğitim 
Öğretim Alt Komisyonu Başkanı Doç. 
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Dr. Özlem Sadi, Araştırma Geliştirme 
ve Toplumsal Katkı Alt Komisyonu 
Başkanı Doç. Dr. Oktay Talaz ve 
Kalite Yönetim Sistemi Alt Komisyonu 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aytar 
tarafından bilgilendirme sunumları 
yapıldı. Değerlendirme Takımı üyelerinin 
sorularının cevaplanmasının ardından 
Üniversite Senato Odasında düzenlenen 
bir diğer toplantıya geçildi. Üniversitenin 

Senato ve Kalite Komisyonu üyeleriyle 
bir araya gelen Değerlendirme Takımı, 
ardından üniversitenin akademik ve idari 
birimlerini ziyaret ederek kalite yönetim 
sisteminin işleyişi hakkında öğrenciler ve 
personelle görüş alışverişinde bulundular.

Üniversitenin dış paydaşlarıyla 
da toplantı yaparak kurum hakkında 
değerlendirmelerde bulunan 
Yükseköğretim Değerlendirme Takımı 

üyeleri, son gün ise Rektör Akgül ve 
Prof. Dr. Rollas başkanlığında bir toplantı 
gerçekleştirdiler. KMÜ Rektör yardımcıları 
ve genel sekreteri ile Kalite Komisyonu 
üyelerinin katıldığı toplantıda son gözden 
geçirmeler yapılarak çıkış bildirimi 
okundu. Karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulmasının ardından Yükseköğretim 
Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı 
üyeleri üniversiteden ayrıldılar.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Fas’ın 
Casablanca kentindeki ISCAE Üniversitesi ile işbirliği 
anlaşmaları imzaladı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile ISCAE 
Genel Müdürü Prof. Nada Biaz’ın imzasıyla hayata 
geçen protokollerle iki üniversite arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesi,  ayrıca öğrenci ve personel değişiminin 
artırılması hedefleniyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile kısa 
adı ISCAE olan Institut Supérieur de Commerce et 
d’Administration des Entreprises Üniversitesi arasında 
yapılan protokol imza töreninde KMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Birol Üner, Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Nezahat Ekici ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personeli Öğr. 
Gör. Uğur Aygün’ün yanı sıra ISCAE Casablanca Müdürü 
Prof. Nadia El Bouaamri ve Uluslararası İlişkiler Birim 
Sorumlusu Samira Alaoui de hazır bulundu.

Törende Erasmus+ KA107 ve Memorandum of 
Understanding (İkili İşbirliği Anlaşması) kapsamında 
imzalar atılırken Faslı heyet de Türkiye’ye ve Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesine davet edildi.

FAS’TA 
ULUSLARARASI 
İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE BİLİŞİM 
İŞBİRLİĞİ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile 
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yeni bir iş 
birliği protokolü daha imzalandı. 

KMÜ Rektörlük makamında düzenlenen imza 
töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Milli 
Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu’nun yanı sıra KMÜ Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan da yer aldı. 

Protokol kapsamında KMÜ Eğitim Fakültesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 
mesleki gelişimlerine katkı sunmak, liderlik ile yönetim 
becerilerine yönelik faaliyetleri planlamak, öğrencilerin 
etkileşimli tahta ve Eğitim Bilişim Ağının (EBA) kullanımına 
yönelik çalışmaların yapılması amaçlanıyor. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, imzalanan 
protokolün her iki kurum için de hayırlı olması 
temennisinde bulunarak, “Öğrencilerimizin mezun 
olduktan sonraki süreçte eğitim camiasına entegrasyonu 
konusunda önemli bir adım atmış olduk. Protokol, 
içinde bulunduğumuz dijital çağda fakültemizde görev 
yapan akademisyenlerimiz ve son sınıf öğrencilerimizin 
etkileşimli tahtayı kullanımına yönelik önemli katkılar 
sağlayacak nitelikte. Protokolün gerek kurumlarımız 
için gerekse akademisyenlerimiz ve öğretmen adayı 
öğrencilerimiz için faydalı olmasını diliyorum.” dedi.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Türk 
Eğitim-Sen arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TÜRK 
EĞİTİM-SEN İLE 

PROTOKOL 

EĞİTİM BİR-SEN 
İLE İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile 
Memur Sen Konfederasyonu Eğitimciler Birliği Sendikası 
(Eğitim Bir Sen) Karaman Şubesi arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Eğitim 
Bir Sen Karaman Şube Başkanı Yunus Özdemir’in 
imzasıyla yürürlüğe giren protokolün imza törenine 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ve sendika şube 
temsilcileri de katıldı. 

Protokol ile sendika üyelerinin bilgi ve becerilerini 
arttırmanın yanı sıra üyelerin kariyerlerini geliştirmeye 
yönelik her türlü eğitim faaliyetini gerçekleştirmek üzere 
KMÜ bünyesinde bulunan enstitü ve fakültelerdeki 
lisansüstü programlar ile diğer eğitime yönelik 
programlardan yararlanmaları amaçlanıyor. 

Rektör Akgül, eğitimde işbirliğini arttırmaya yönelik 
projelere her zaman destek vereceklerini belirterek, 
“Eğitim faaliyetlerini içeren projeler için bütün sivil toplum 
kuruluşlarına üniversitemizin kapısı açıktır. Protokolün 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

Başkan Özdemir ise KMÜ ile böyle bir işbirliği 
içerisinde bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek 
protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. 

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül 
ve Türk Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Gazi Alkan’ın 
yanı sıra Başkan Yardımcısı Ramazan Yıldırım da yer aldı.

Üç yıl sürecek protokol kapsamında sendika 
üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak, çalışmalarda 
kullanabilecekleri bilimsel yöntemleri öğrenmelerini 
sağlamak, verimliliği ve kaliteyi artırarak uluslararası 
standartlarda performans geliştirmelerine yardımcı 
olmak hedefleniyor. Ayrıca üyelerin motivasyonlarını 
olumlu yönde teşvik etme ve kariyerlerini geliştirmeye 
yönelik olarak üniversitenin enstitüleri bünyesindeki 
lisansüstü programlardan yararlanmaları öngörülüyor.

Rektör Akgül protokolün hayırlı olmasını dileyerek 
“Üniversite şehir bütünleşmesi çerçevesinde eğitimde 
iş birliği protokollerine destek vermeye devam edeceğiz. 
Protokolün vatandaşlarımız için verimli sonuçlar 
doğuracağına inanıyorum.” dedi.
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YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ İLE PROTOKOL

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Yemen 
Dostluk ve Dayanışma Derneği arasında Eğitimde İşbirliği 
protokolü imzaladı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Yemen Dostluk 
ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Abdulrakip Abbad 
tarafından imzalanan protokole göre Yemenli öğrenciler 
KMÜ’de hazırlık (dil), lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecesine kadar çeşitli alanlarda eğitim görecekler.

Ayrıca Türkiye’de ikamet eden Yemenli öğrencilerin 
yanı sıra Yemenli akademisyen ve toplum önderleri de 
üniversite tarafından düzenlenecek olan eğitim programları, 
workshoplar ve araştırma konferansları gibi faaliyetlere 
katılabilecek. 

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitelerin evrensel 

kurumlar olduğunun altını çizerek “Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi olarak yabancı öğrenci ve öğretim 
elemanlarıyla daha da zenginleşeceğimize, tüm insanları 
kucaklayan büyük ve güçlü medeniyetimizin izlerini 
dünyanın her tarafına taşıyacağımıza inanıyor; milletler arası 
dostluk ve kardeşliği pekiştirecek olan protokolümüzün tüm 
taraflar için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleştirilen protokol 
imza töreninde Yemen Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. 
Abdulmeced al-Mihlafi ve KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Birol Üner ile İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanları da 
hazır bulundu. Protokol kapsamında Yemenli ilk öğrenci 
grubunun yeni eğitim-öğretim döneminde KMÜ ailesine 
katılması hedefleniyor.
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SOMALİ KÜLTÜR ATAŞESİNDEN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET 

Somali Kültür Ataşesi Abdulaziz 
Abdurrahman Hasan, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette KMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner ile KMÜ Dr. 
Öğretim Üyesi Nasseruddin Mazhari ve Somalili 
öğrenci Abdi Habib Ahmed de yer aldı.

Rektör Akgül ve Somali Kültür Ataşesi 
Abdulaziz Abdurrahman Hasan, Türkiye’de 
yükseköğrenim gören Somalili öğrencileri 
değerlendirirken eğitim-öğretimde evrensellik 
ve yerellik, kültürler arası işbirliği gibi konularda 
görüş alışverişinde bulundular. 

Ziyarette Rektör Akgül, “Türk dilinin başkenti 
Karaman’da Somalili öğrencileri misafir etmekten 
onur duyarız. Üniversitemiz bünyesinde farklı 
ülkelerden gelen çok sayıda yabancı uyruklu 
öğrenci bulunmaktdır. Somalili öğrencilerin de 
üniversitemizdeki öğrenimleri süresince eğitim 
olanaklarından dil öğrenmeye, barınmadan 
ulaşıma kadar her konuda kendilerine elimizden 
gelen desteği vereceğiz.” dedi. Somali Kültür 
Ataşesi Abdulaziz Abdurrahman Hasan ise 
misafirperverliklerinden dolayı Rektör Akgül’e 
teşekkür etti.
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REKTÖR AKGÜL 
YTB BAŞKANI EREN İLE GÖRÜŞTÜ 

BAŞDANIŞMAN TANRIVERDİ’YE ZİYARET 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Akgül, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’ye nezaket ziyaretinde 
bulundu. 

Ziyaret kapsamında Başdanışman Tanrıverdi ve Rektör 
Akgül ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak 
bir süre sohbet ettiler. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve 
iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren’i makamında 
ziyaret ederek Türkiye’de ve Karaman’da öğrenim gören 
uluslararası burslu öğrencilerin durumunu görüştü. 

Rektör Akgül ile YTB Başkanı Eren görüşmede, 
üniversitelerin yurtdışında tanıtımı, kardeş topluluklar ve 
Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilere 
yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

YTB Başkanı Eren, görüşmede “Üniversitelerimiz, 
kardeş topluluklar arasında kültür aktarımı ve dil öğrenimi 

konusunda önemli bir görev üstleniyorlar.” derken Rektör 
Akgül ise üniversitelerin bu konudaki misyonuna değinerek, 
“Ülke olarak tarihî sorumluluklarımızın bilinciyle yabancı 
uyruklu dost ve kardeş topluluklara kucak açmaya devam 
ediyoruz. KMÜ ailesi olarak Türk dilinin başkenti Karaman’da 
öğrenim görmekte olan tüm misafir öğrencilerimize her 
türlü desteği vermeye ve onları gerek bilimsel yönden 
gerekse Türk dili ve kültürünü yaşatmak bakımından en iyi 
şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE’DE VE KARAMAN’DA ÖĞRENİM GÖREN 
ULUSLARARASI BURSLU ÖĞRENCİLERİN DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ. 
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HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Rektör Akgül, ziyarette Yargıtay 3. Ceza Dairesi 
Başkanlığına seçilen Osman Atalay’ı tebrik ederek yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve kendisine 
başarılar diledi. Rektör Akgül ayrıca Yargıtay 3. Ceza 
Dairesi Başkanı Osman Atalay’ı üniversitede öğrencilerin 
de katılımıyla düzenlenecek olan kariyer söyleşisine davet 
etti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör 
Akgül’e ziyareti ve başarı dilekleri için teşekkür etti. Başkan 
Atalay ayrıca Rektör Akgül’ün nazik davetine olumlu 
yönde yanıt vererek KMÜ’de düzenlenecek olan bir kariyer 
söyleşisinde öğrencilerle buluşmanın kendisini de çok 
mutlu edeceğini söyledi.

KMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ BAŞKANI 
OSMAN ATALAY’I ZİYARET ETTİ. 

GENEL MÜDÜR ARI’YA NEZAKET ZİYARETİ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
(KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Adalet 
Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet 
Arı’yı ziyaret etti.  Rektör Akgül, gerçekleştirdiği 
nezaket ziyaretinde Genel Müdür Arı ile bir süre 

sohbet ederek kendisine görevinde başarılar 
diledi. Genel Müdür Arı ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Rektör Akgül’e 
teşekkür etti. 
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REKTÖR AKGÜL’DEN 
TÜBA BAŞKANI ŞEKER’E ZİYARET

REKTÖR AKGÜL’DEN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Rektör Akgül, 2010-2018 yıllarında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
TÜBA Başkanlığına atanan TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret ederek yeni görevinin 
hayırlı olması yönünde temennilerini iletti. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de 
Rektör Akgül’e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür etti. 

Ziyaret hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Rektör Akgül, ziyarette Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı (YÖK) Denetleme Kurulu Üyeliğine 
atanan Prof. Dr. Mustafa Şahin’i tebrik ederek yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve 
kendisine başarılar diledi. 

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, YÖK ve üniversiteler arasındaki görüş 
alışverişinin önemine değindi. 

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona 
erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, TÜBA BAŞKANI PROF. DR. MUZAFFER ŞEKER’İ ZİYARET ETTİ. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, YÖK DENETLEME KURULU ÜYESİ PROF. DR. ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİ. 
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HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü ziyaret etti. 

Rektör Akgül ziyarette, 2018 yılı aralık ayında rektörlük 
görevine atanan Prof. Dr. Sami Özgül’ü tebrik ederek yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve kendisine 
başarılar diledi. 

Prof. Dr. Sami Özgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Rektör Akgül’e nazik ziyareti için teşekkür etti. 

Rektör Akgül ve Rektör Özgül ziyarette yeni kurulan 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile ilgili fikir 
alışverişinde bulunarak üniversiteler arası işbirliğinin önemi 
üzerine bir süre sohbet etti. 

H A B E R

REKTÖR AKGÜL’DEN 
REKTÖR ŞAHİN’E ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti. 

Rektör Akgül ve Rektör Şahin ziyarette KMÜ bünyesinde 
yeni kurulan Tıp Fakültesi ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunarak üniversiteler arası işbirliği ve tecrübe paylaşımı 
üzerine bir süre sohbet etti.
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HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan ve beraberindekileri ağırladı.

KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette Genel 
Başkan Arslan ve Rektör Akgül, üniversitedeki eğitim-
öğretim faaliyetleri, yeni akademik birimler, kurumlar arası 
işbirliği gibi konuların yanı sıra sivil toplum faaliyetleri, 
sendikal hizmetler, çalışan memnuniyeti, hak ve özgürlükler 
gibi gündeme ilişkin konuları ele aldı.

Rektör Akgül, nezaket ziyareti ve sivil toplum oluşumu 
ile ilgili değerlendirmeleri nedeniyle Başkan Arslan’a 
teşekkür ederken HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 
da misafirperverliği ve ildeki yükseköğretim potansiyeline 
katkıları nedeniyle Rektör Akgül’e teşekkürlerini bildirdi.

İade-i Ziyaret
Ziyaretten bir ay kadar sonra ise Rektör Akgül, Genel 

Başkan Arslan’a iade-i ziyarette bulundu.
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EĞİTİM BİR-SEN’E 
ZİYARET

MEMUR-SEN’E 
ZİYARET 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Eğitim Bir-Sen 
Genel Başkanvekili Latif Selvi’yi ziyaret etti. 

Ziyarette eğitim ve sendikacılık faaliyetleri 
üzerine bir süre sohbet eden Rektör Akgül ile 
Başkanvekili Selvi, üniversitelerde görev yapan 
akademik ve idari personelin mesleki gelişimleri 
ile sosyal yaşantılarının iyileştirilmesi üzerine 
yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde 
bulundu. 

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Rektör Akgül’e teşekkür etti. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu. 

Rektör Akgül ile Genel Başkan Yalçın ziyarette 
üniversiteler ve sendikaların toplumsal yaşantıda 
üstlendikleri görev ve sorumluluklar üzerine bir 
süre sohbet ederek üniversite-sendika işbirlikleri 
çerçevesinde yapılabilecek projeler hakkında fikir 
alışverişinde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Genel Başkan Yalçın, Rektör Akgül’e teşekkür etti. 
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KMÜ İLE PTT A.Ş. ARASINDA 
EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ 

KUNTOĞLU’NDAN 
VEDA ZİYARETİ

Rektör Akgül ve Daire Başkanı Çakar’ın yaptığı 
görüşmede KMÜ ile PTT arasında geliştirilecek 
ortak çalışmalar ve eğitim programları kapsamında 
fikir alışverişinde bulunuldu.  

Rektör Akgül, “Ülkemizin köklü kurumlarından 
birisi olan PTT ile üniversitemizin ortak projelerde 
yer alması kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi 
açısından önemli bir adımdır. Üniversitemizin 
kurumlarımız ile olan işbirlikleri bundan sonra da 
artarak devam edecektir.” dedi. 

Görüşme, iyi dilek temennilerinin ardından 
sona erdi. 

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt 
Kuntoğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
(KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’e veda 
ziyaretinde bulundu. 

Milli Eğitim Bakanlığı Baş Müfettişi Macit 
Altun ile birlikte Rektör Akgül’ü ziyaret eden 
Kuntoğlu, görev süresi boyunca kurumlar arası 
ortak çalışmalar ve karşılıklı işbirlikleri için Rektör 
Akgül’e teşekkür etti. 

Rektör Akgül ise Mevlüt Kuntoğlu’na yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak 
başarı dileklerini iletti. 

KMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL İLE POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI 
(PTT) A.Ş. EĞİTİM DAİRE BAŞKANI FEVZİ ÇAKAR, HER İKİ KURUM ARASINDA 
YAPILABİLECEK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖN GÖRÜŞMEDE BULUNDULAR. 
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REKTÖR AKGÜL’DEN 
ANKARAMANDER’E İADE-İ ZİYARET
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Akgül, Ankara Karamanlılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği (Ankaramander) Başkanı Veli Bozkır’a 
iade-i ziyarette bulundu. 

Derneğin Başkanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette 
Rektör Akgül ve Başkan Bozkır, Karaman üzerine bir süre 
sohbet ederek şehrin potansiyelleri, üniversitenin şehre 
olan katkısı ve gelecek döneme ilişkin projeler hakkında 
değerlendirmelerde bulundular.

H A B E R

REKTÖR AKGÜL, 
ŞEHİT AİLESİNİ 

AĞIRLADI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Şehit İshak 
Sağlamoğlu’nun ailesini makamında ağırladı.

Kuzey Irak’ta PKK’lıların helikoptere ateş açması 
sonucu şehit düşen İshak Sağlamoğlu’nun annesi 
Akile Sağlamoğlu ve kardeşi Sezai Sağlamoğlu’nu 
ağırlayarak kendileriyle sohbet eden Rektör Akgül, 
“Vatan için şehit olan aziz evlatlarımızın hatıralarına 
sahip çıkarak, onların emaneti olan ailelerinin de 
her zaman yanında olacağız.” dedi. Şehidin annesi 
ve kardeşi ise Rektör Akgül’e çiçek takdim ederek 
kendilerine gösterdiği ilgi ve hassasiyetinden dolayı 
Rektör Akgül’e teşekkür etti.
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KARAMAN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİNDEN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

Ayhan Zerman, ziyarette Karaman Bilim ve Sanat 
Merkezinin projeleri hakkında Rektör Akgül’e bilgi verdi.  
Üstün zekâlı öğrencilerin eğitim faaliyetleri ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunan Rektör Akgül ve Ayhan Zerman bir 
süre sohbet etti. 

Rektör Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek KMÜ’nün bilimsel altyapısının öğrencilerin 
gelişimine her zaman açık olduğunu söyledi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman İşitme Engelliler 
Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Kulübü Dernek 
Başkanı Ali Semiz ve beraberindekileri makamında 
kabul etti.

Ziyarette, Ali Semiz Rektör Akgül’e Karaman 
İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneğinin çalışma alanları ve işitme engelli 
bireylere yönelik faaliyetlerinden bahsetti. 

Rektör Akgül ise dernek yetkililerinin 
gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin kendisini mutlu ettiğini 
belirterek, “Önümüzdeki dönemde üniversitemiz 
bünyesinde Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünün 
açılmasıyla birlikte engelli vatandaşlarımıza yönelik 
eğitim faaliyetlerine başlayacağız. Bunun yanı sıra 
işitme engelli bireylerin sosyal alanda desteklenmesi 
ve üniversitedeki kültür, sanat ve spor faaliyetlerinden 
yararlanabilmeleri için KMÜ ailesi olarak elimizden 
gelen gayreti göstermeye çalışacağız. ” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, KARAMAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRÜ AYHAN ZERMAN’I 

MAKAMINDA KABUL ETTİ. 

H A B E R
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TÜRK HAVA KURUMU EĞİTMENLERİNDEN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

KMÜ Hava Sporları Topluluğu ile Türk Hava Kurumu 
işbirliğinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Yelkenkanat 
Başlangıç Kursu Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Sudurağı kasabası mevkiinde gerçekleştirilen 
eğitimlerde Türk Hava Kurumu Yelkenkanat Uçuş 
Eğitmenleri Kamil Demirkan, Canberg Özveren ve Taylan 
Sucu, öğrencilere iki hafta boyunca yelkenkanat başlangıç 
eğitimi verdi.

Kursun ardından Rektör Akgül’ü makamında ziyaret 
eden Türk Hava Kurumu eğitmenleri, KMÜ BESYO öğretim 
üyeleri ve Hava Sporları Topluluğu temsilcileri Rektör 
Akgül’e motorsuz hava aracı yelkenkanat ve hava sporları 
ile ilgili bilgi verdiler.

Ziyaret, Rektör Akgül’ün eğitmenlere plaket vermesinin 
ardından son buldu.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, TÜRK HAVA KURUMU YELKENKANAT UÇUŞ EĞİTMENLERİNİ 

MAKAMINDA KABUL ETTİ.
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REKTÖR AKGÜL’DEN 
BELEDİYE BAŞKANI KALAYCI’YA ZİYARET 

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Karaman Belediye 
Başkanı seçilen Kalaycı’yı makamında ziyaret eden Rektör 
Akgül, kendisine başarı dileklerinde bulundu.

Karaman’ın yeni Belediye Başkanı Kalaycı da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karaman halkının 
güvenine layık olmaya ve ellerindeki tüm imkanlarla 
Karaman’a hizmet etmeye gayret edeceklerini söyledi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ KALAYCI’YA HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİNDE BULUNDU. 

REKTÖR AKGÜL’DEN İL GENEL MECLİSİ 
BAŞKANINA ZİYARET 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem 
Kapar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeniden İl Genel 
Meclisi Başkanı olan Kapar’ı tebrik eden Rektör Akgül, 
kendisine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Kapar da nazik daveti için 
Rektör Akgül’e teşekkür ederek Karaman’a en iyi şekilde 
hizmet etmek için çalışmalara ara vermeksizin devam 
edeceklerini söyledi.

Başkan Kalaycı’dan İade-i Ziyaret
Başkan Kalaycı ise Rektör Akgül tarafından kendisine 

yapılan hayırlı olsun ziyaretinin ardından Rektör Akgül’e 
iade-i ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyarette Rektör Akgül ve Başkan Kalaycı, bir süre 
sohbet ederek şehir ve üniversite konularında fikir 
alışverişinde bulundular.
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REKTÖR AKGÜL’DEN 
ERMENEK KAYMAKAMI YILMAZ’A ZİYARET 

REKTÖR AKGÜL’DEN ERMENEK 
BELEDİYE BAŞKANI ZORLU’YA ZİYARET 

Ermenek Kaymakamlığına atanan Yılmaz’a 
hayırlı olsun dileklerinde bulunan Rektör Akgül, 
kendisini Ermenek Meslek Yüksekokulunun 
mezuniyet törenine de davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Kaymakam Yılmaz ise Rektör Akgül’e nazik ziyareti 
için teşekkür ederek kendisi de Ermenekli olan 
Rektör Akgül ile ilçedeki gelişmeler ve eğitim-
öğretim hakkında bir süre sohbet etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim 
görevlisi iken üniversitedeki görevinden ayrılarak 
31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanı adayı 
olan ve Ermenek Belediye Başkanı seçilen Zorlu’yu 
makamında ziyaret eden Rektör Akgül, kendisine 
‘hayırlı olsun’ diyerek başarı ve kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Zorlu ise yakın zamana 
kadar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
bir mensubu olarak Rektör Akgül’ün ziyaretinden 
onur duyduğunu belirtti ve kendisi de Ermenekli 
olan Rektör Akgül ile şehir ve üniversite işbirliği, 
toplumsal kalkınmada yerel yönetimler ve 
üniversitelerin sorumluluğu gibi konularda bir süre 
sohbet etti.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, ERMENEK KAYMAKAMI TAHİR YILMAZ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, ERMENEK BELEDİYE BAŞKANI ATİLA ZORLU’YA HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİNDE BULUNDU. 

Ziyaret, Rektör Akgül’ün Başkan Zorlu’yu Ermenek 
Meslek Yüksekokulunun mezuniyet törenine davet 
etmesinin ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. 
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YÖKAK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas başkanlığında gerçekleştirilen ve 
üniversite rektörleri ile rektör yardımcılarının katıldığı 
toplantıda, yükseköğretimde kurumsal dış değerlendirme, 
akreditasyon ve kalite süreçlerine ilişkin konular hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 
Yükseköğretim Kalite Kurulunun yeni dönem hedeflerini 
açıklayarak; “Şu ana kadar 115 üniversitenin dış 
değerlendirmesini tamamladık. Bu yıl haziran sonuna 
kadar, kalan 45 üniversiteyi de değerlendirerek ilk 
turu tamamlamış olacağız. Değerlendirmeler sonunda 
üniversitelerimizin durumlarını gösteren raporları 
yayınlayacağız.” dedi.

Yükseköğretimde kurumsal dış değerlendirme, 
akreditasyon ve kalite süreçlerine ilişkin açıklamalarda 
bulunan ve kalitenin üniversitelerin sorumluluğunda 
olduğunu belirten  Prof. Dr. Elmas, şunları dile getirdi: 
“AACSB (ABD), QAA (İngiltere), Hcéres (Fransa), AQAS 
(Almanya), FIBAA (Almanya) gibi dünyadaki birçok 
ajansla ortak toplantılar yapıyoruz, işbirlikleri kuruyoruz. 
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Malezya, Kore ve çeşitli 
Ortadoğu ülkeleri ile bağlantılar kuruyoruz. Buradaki 
amacımız dünyadaki ajansların kalite süreçleri ile bizim 
süreçlerimizin kolayca konuşabilmelerini ve birbirlerine 
adapte olabilmelerini sağlamak. Uluslararası kuruluşlar 
ve dış kalite ajanslarıyla yenilik sürecini ve ilişkileri devam 
ettirerek dünyanın her yeriyle konuşan, basit, kullanışlı ve 
evrensel bir sistem kurmak istiyoruz.”

Toplantıda ayrıca YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Sibel Aksu Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim 
Politikaları Kurulu Üyesi ve YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. 
Öktem Vardar, değerlendirmeye girecek üniversitelerin 
rektör ve rektör yardımcılarının sorularını cevaplayarak 
mentörlük sistemi hakkında paylaşımda bulundu. Prof. 
Dr. Vardar ayrıca “İç Kalite Güvence Sistemi ve Program 
Değerlendirme” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNDA (YÖKAK) 2019 YILI KURUMSAL DIŞ 

DEĞERLENDİRME PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA KATILDI.

H A B E R
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ARDAHAN’DA YENİ NESİL ÜNİVERSİTE 
TOPLANTISI

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Biber’in koordinatörlüğünde, Rektörlük Senato Odasında 
düzenlenen toplantıya Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yanı 
sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdülhalik Karabulut, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ömer Çomaklı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erdal Necip Yardım,  Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İzmir Demokrasi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kafkas Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve eşleri,  
Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel 
Sekreter Hadi Gergit ile üniversite personeli katıldı.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Biber, 
toplantıya teşriflerinden dolayı konuklarına teşekkür ve 
şükranları sunarak şunları söyledi: “Böylesine önemli bir 
toplantıya Ardahan Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmanın 
gururu ve mutluluğu içindeyiz. Farklı üniversitelerde görev 
yapan akademisyenlerle görüş alışverişi yapmadıkça 
eksiklerimizi görmemiz mümkün değildir. Akademik 
toplantılar gerçekleştirerek, bilimsel çalışmalar yaparak 
ufkumuzu sürekli olarak genişletmek arzusu içindeyiz. 
Bizler genç üniversiteler olarak, ilk düğmemizi her zaman 
doğru iliklemeliyiz.”

Rektör Biber’in açılış konuşmasının ardından ‘Yeni 
Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm 
Projesi’nin ele alındığı değerlendirme toplantısına geçildi. 
Toplantının ardından misafir rektörler ve üniversite personeli 
için hazırlanan gezi programı ile Ardahan ziyareti sona erdi.  

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 

‘YENİ NESİL ÜNİVERSİTE KAVRAMI VE ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
PROJESİ’ TOPLANTISINA KATILDI. 

H A B E R
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VALİ MERAL VE 
REKTÖR AKGÜL’DEN 

ÖĞRENCİLERE 
ZİYARET

İL PROTOKOLÜ, 
KYK ÖĞRENCİLERİ İLE 

KAHVALTIDA 
BULUŞTU 

Karaman Valisi Fahri Meral ve Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci 
Yurtlarını ziyaret ettiler. 

İlk olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez Kız 
Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Karaman Valisi Fahri 
Meral, Eşi Zehra Meral, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek 
yurtta düzenlenen ‘İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma 
Yarışması’na katıldılar. Yarışma sonucunda dereceye 
giren öğrencilere Karaman Valisi Fahri Meral, Rektör 
Akgül ve beraberindekiler tarafından hediyeleri verildi.  

KYK Müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaret Nefise 
Sultan Kız Öğrenci Yurdunun gezilmesiyle devam 
etti. Karaman Valisi Fahri Meral, Rektör Akgül ve 
beraberindekiler burada da öğrencilerle üniversite 
yaşamı, geleceğe dair planları üzerine bir süre sohbet 
ederek değerlendirmelerde bulundular. 

Karaman il protokolü, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Merkez Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle 
bir araya geldi. 

Karaman Valisi Fahri Meral, Eşi Zehra Meral, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman 
Bebek ve KYK Müdürlerinin de eşlik ettiği programda 
protokol üyeleri, üniversite öğrenciyle kahvaltı yaparak 
sohbet ettiler.

Vali Meral, Rektör Akgül ve beraberindekiler, Kız 
Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen kahvaltılı programda 
öğrencilerle üniversite yaşamı, geleceğe dair planları, 
şehir ve üniversite gibi konularda fikir alışverişinde 
bulunurken öğrencilerin yaşadığı sorunları dinleyerek 
çözüm önerileri sundular. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Karaman İmam Hatip Ortaokulu 
bünyesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılı Hafız Yetiştirme Programı kapsamında dokuzuncu hafız 
İsmet Çelik için düzenlenen hafızlık bitirme törenine katıldı.

Program öncesinde Okul Müdürü Ümit İbrahim Öztürk 
tarafından ağırlanan Rektör Akgül, burada yetkililerle bir 
süre sohbet ederek Hafız Yetiştirme Programı hakkında bilgi 
aldı. Ardından okulun konferans salonunda düzenlenen 
ödül törenine geçildi.

Programa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Okul 
Müdürü Ümit İbrahim Öztürk, öğretmenler, hafızlık eğitimini 
başarı ile tamamlayan İsmet Çelik'in ailesi, veliler ve 
öğrenciler katıldı.

Program, Okul Müdürü Ümit İbrahim Öztürk'ün 
açılış konuşmasıyla başladı. İsmet Çelik'in bu eğitim-
öğretim dönemindeki dokuzuncu hafızları olduğunu 

hatırlatan Öztürk, Hafız Yetiştirme Programının öneminden 
bahsederek yetiştirdikleri hafızları kar altından çıkan 
kardelenlere benzetti.

Program, öğretmeni Ramazan Doğan tarafından Hafız 
İsmet Çelik'e cübbe ve sarık giydirilmesiyle devam etti. 
Ardından genç  hafız Kuran tilaveti gerçekleştirdi.

Törende Hafız İsmet Çelik'e çeyrek altın takarak genç 
hafızı tebrik eden Rektör Akgül, "Öncelikle hafızımıza, 
öğretmenlerimize ve ailesine emeklerinden dolayı teşekkür 
ederim. Genç hafızımızın hayatının ilerleyen dönemlerinde 
de Kuran'ı tefsir, fıkıh, hadis ilimleri ile birlikte en güzel 
şekilde ve daimi olarak yaşamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz 
ediyorum. Kendim de Konya İmam Hatip Lisesi mezunuyum 
ve böyle bir ortamda bulunmaktan gurur duyuyorum. İsmet 
Çelik'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Tören, pasta kesimi ve Hafız İsmet Çelik'in yaş kütüğüne 
ismini çakmasıyla sona erdi.

REKTÖR AKGÜL’DEN 
GENÇ HAFIZA TEBRİK
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REKTÖR AKGÜL, 
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINI KABUL ETTİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci eşliğinde 
Rektör Akgül’ü makamında ziyaret eden İlham Topluluğu 
Başkanı Mine Ünlü, Sinema ve Tiyatro Topluluğu Başkanı 
Safiye Demir ve Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı İzzet 
Dedeoğlu, Rektör Akgül ile bir süre sohbet ettiler. 

2018-2019 akademik yılında sosyal, kültürel, bilimsel, 
sanatsal ve sportif faaliyetler olmak üzere pek çok etkinliğe 
imza atan ve en yüksek puanı alan öğrenci topluluklarına 
ödülleri verildi. 68 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen 
389 etkinlik içerisinde İlham Topluluğu 32 etkinlik ile 94 
puan alarak birinci olurken, Sinema ve Tiyatro Topluluğu 13 
etkinlik ile 58 puan alarak ikinci, Genç Girişimciler Topluluğu 
da 15 etkinlik ile 42 puan alarak üçüncü oldu. 

KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ödül töreninde 
ilk üçe giren topluluk temsilcileri ödüllerini Rektör Akgül’ün 
elinden aldı. Rektör Akgül, öğrencilere hayatın bir mücadele 
olduğunu ve başkanlık görevleri bitse bile organizasyon 
yapma kabiliyetlerini kaybetmemeleri gerektiğini 
hatırlatarak, “Öğrencilerimizin yalnızca eğitim-öğretim 
faaliyetleri değil, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler 
içerisinde yer alması bizleri son derece mutlu ediyor. Bizler 
de bu konuda öğrencilerimize her türlü desteği vermekten 
memnuniyet duyuyoruz. Başta dereceye giren öğrenci 
topluluklarımız olmak üzere tüm topluluk temsilcilerimizi 
özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, ÜNİVERSİTEDE 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BOYUNCA PEK 
ÇOK ETKİNLİK DÜZENLEYEREK DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNE 

ÖDÜLLERİNİ VERDİ.
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Kurulalı yaklaşık bir yıl olan Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Halk Oyunları ekibi, katıldığı 
ilk müsabakada ses getirerek üç kupa birden kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 
3-7 Nisan 2019 tarihlerinde Hitit Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler 17. Halk Dansları 
Yarışmasında önemli bir başarı sergileyen KMÜ Halk 
Oyunları ekibi, Gaziantep yöresine ait oyunla artistik 
dalda finalist takımlar arasında yer alırken stilize dalda 
Silifke yöresine ait oyunla önce finalistler arasında yer 
aldı, ardından Türkiye dördüncüsü oldu.

Artistik (otantik) dal ve stilize (sahnelemeli) 
dalda müsabakaların düzenlendiği yarışmada 32 
üniversiteden  42  takım ve bin 500’e yakın sporcu yer 
aldı. Yarışmaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Dr. Öğr. Üyesi Onurhan Gücüş ve Canan Gücüş’ün 
eğitmenliğinde 44 kişilik bir ekiple katıldı. 

KMÜ Halk Oyunları ekibi, elde ettiği başarının 
ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında 
ziyaret ederek kendisine yarışma hakkında bilgi 
verdi. Takımın eğitmenliğini üstlenen Dr. Öğr. Üyesi 
Onurhan Gücüş, sıkı bir çalışma içerisine girerek üç 
ay süren antremanlar sonucu müsabakaya hazır hale 
geldiklerini belirtti ve takımın kurulmasında kendilerine 
başından sonuna kadar destek veren Rektör Akgül’e 
teşekkürlerini bildirdi. 

Rektör Akgül de KMÜ Halk Oyunları ekibini ve 
eğitmenleri tebrik ederek halk oyunları alanında elde 
edilen bu derecenin KMÜ ailesi adına sevindirici 
olduğunu belirtti ve takımın başarılarının devamını 
diledi. 

Çorum’da Üniversite Sporları Federasyonu 
tarafından düzenlenen yarışmadan üç kupa ile ayrılan 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Halk 
Oyunları ekibi başarılarına yenilerini ekledi.

KMÜ Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk 
Oyunları Federasyonu tarafından mart ayında 
Karaman’da düzenlenen yarışmada Büyükler 
Geleneksel Düzenlemeli Dal’da birinci olurken aynı 
dalda nisan ayında Adana’da düzenlenen yarışmada 
ise ikincilik elde etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Halk Oyunları Topluluğunun 
yarışmalarda elde ettiği başarıları dolayısıyla Topluluk 
üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Yemeğe Rektör 
Akgül’ün yanı sıra Eğitmen Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Onurhan Gücüş ile personel ve öğrencilerden oluşan 
Halk Oyunları ekibi katıldı.

HALK OYUNLARI 
EKİBİNDEN 

ÜÇ KUPA

HALK OYUNLARI 
EKİBİNDEN 

YENİ BAŞARILAR

Rektör Akgül, Halk Oyunları Topluluğu eğitmen 
ve üyelerini tebrik ederek, “Halk oyunlarımız 
toplumumuzun kültür değerlerini yansıtan önemli milli 
ögelerimiz arasında yer almakta olup gençlerimizin 
gayretleriyle yaşatılmaya devam edecektir. Karaman 
ve yöresiyle ilgili de Türk Halk Kültürü Uygulama ve 
Araştırma Merkezimizin çalışmaları devam etmekte 
olup en kısa sürede yöremizle ilgili oyunların ve 
kültürel unsurların bizlerle paylaşılması en büyük 
temennimiz. Bugün Halk Oyunları ekibimizin almış 
olduğu başarıların sevincini paylaşıyoruz. Hepinizi 
tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.” dedi.

Program, Rektör Akgül tarafından KMÜ Halk 
Oyunları Topluluğu üyelerine katılım belgesi 
verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesi ile sona 
erdi. 
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HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ

Etkinliğin sunuculuğunu yapan KMÜ Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Onur Aykaç’ın açılışta söylediği “Halk 
oyunları yeri gelir bir toplumun kendini ifade biçimi oluverir. 
Sevincimiz, hüznümüz, kahramanlığımız, mertliğimiz 
oyunlarımıza yansımıştır. Ege’de zeybek, Ankara’da 
misket oynarız; Güneydoğu’da halay çeker, Karadeniz’de 
horon teperiz. Hepsinde biz varız; hepsinde kültürümüz, 
geleneğimiz var.”  sözleri salondakilerden büyük alkış aldı.

Program boyunca KMÜ Halk Oyunları Öğrenci 
Topluluğu tarafından Zeybek, Erzurum Oyunu, Aşuk ile 
Maşuk, Gaziantep Halayı ve Kına Gecesi Gösterisi, Horon 
ve Ham Çökelek Oyunu icra edilirken Karaman İbrahim Bey 
Ortaokulu öğrencileri tarafından da Karaman kaşık oyunu 
oynandı. İzleyicilerin keyifli anlar geçirdiği etkinlik toplu 
fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

KMÜ HALK OYUNLARI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU (KAHOT) TARAFINDAN 

“HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ” DÜZENLENDİ.
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 
FİDAN DİKTİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) bünyesinde 
eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler üniversite 
yerleşkesine fidan dikti.

KMÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı desteğiyle 
gerçekleştirilen etkinlikte 45 yabancı uyruklu öğrenci 
tarafından 50 fidan toprakla buluşturuldu.

KARDİL Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Kemal Göz, etkinlikle 
ilgili “Yabancı uyruklu öğrencilerimizle yaptığımız bu 
faaliyet sayesinde yerleşkemizi daha yeşil hale getirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Dikilen her fidana öğrencilerin 
isimlerinin yazıldığı notlar asarak yabancı uyruklu 
öğrencilerimize güzel bir anı oluşturduk.” açıklamasında 
bulundu.

KARDİL tarafından yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 
düzenlenen bir diğer etkinlikte ise misafir öğrenciler, Nihat 
Arslan İlkokulunda çocuklarla buluştu ve ardından hayvan 
barınağını ziyaret etti. Sonra da misafir öğrenciler, kermese 
katılarak Karaman’ın yöresel yemeklerini tatma imkanı 
buldular.

Suriye, Filistin, Irak, İran, Tanzanya, Erdonezya, 
Afganistan, Somali ve Türkmenistan uyruklu 45 öğrencinin 
katıldığı gezide öğrencilere KARDİL bünyesinde görev 
yapan KMÜ personeli de eşlik etti. 

H A B E R
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ

İlk olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kadın 
personelleri tarafından otuza yakın sedir fidanı yerleşke 
içerisinde toprakla buluşturuldu. Ardından öğrenci 
toplulukları tarafından üniversitede ve şehir merkezinde 
kadınlara gül, karanfil ve ayna dağıtımı yapıldı.

Ata, Bağımlılıkla Mücadele, Yapı ve Türk Dünyası 
Araştırmaları Öğrenci Toplulukları üniversitedeki kadın 
personel ve öğrencilere çiçek dağıtırken, Genç Kızılay ve 
Toplum Gönüllüleri Öğrenci Toplulukları da ‘sana senden 
daha güzel bir hediye bulamadık’ teması ile ayna dağıtarak 
Kadınlar Gününü kutladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk ve 
Yaşam ile Genç Eğitimciler Öğrenci Toplulukları tarafından 
fidan dikimi gerçekleştirildi. 21 Mart Dünya Down 
Sendromu Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle 
düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Kaya Emre Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen down sendromlu ve 
otizmli öğrenciler ile KMÜ öğretim elemanları ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Özel öğrenciler, sorumluluk almanın bilinci ile 150 fidanı 
toprakla buluştururken kendilerine KMÜ öğretim elemanları 
ve öğrencileri de destek verdi. 

Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğe 
imza attıklarını vurgulayan KMÜ öğrencileri, “Hepimiz için 
önemli olan iki özel günü fidan dikimi ile taçlandırmak 
istedik. Down Sendromlu arkadaşların sosyal bir projede 
yer almalarını sağlamak amacıyla, Orman Haftasını da 
kutladığımız bu günlerde hep birlikte doğaya katkı sağlamayı 
düşündük. Yoğun bir katılımla gerçekleştirmiş olduğumuz 
etkinliğimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen 
üniversitemize, personeline ve Kaya Emre Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi’ne çok teşekkür ediyoruz.” 
açıklamasında bulundular.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 
‘8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’ KAPSAMINDA BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLENDİ.
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KMÜ MUTFAĞI 
ÖZEL MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

ÖĞRENCİLERDEN YARDIM KAMPANYASI

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık 
Topluluğu öğrencileri, Down 
sendromlu ve zihinsel engelli çocukları 
ağırladı.

Karaman Özel Kaya Emre Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen 
on beş kişilik özel öğrenci grubu, KMÜ 

Uygulama Mutfağında üç çeşit pasta 
ve kabak tatlısı yaparak üniversite 
öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirdi. 

Özel öğrenci grubunu KMÜ’de 
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını 
ifade eden Gastronomi ve Aşçılık 
Öğrenci Topluluğu Başkanı Ali Tulgaç, 
“Bu güzel kardeşlerimizin aşçılık 

mesleğini tanımaları ve hem kendilerine 
hem çevrelerine katkı sağlayacak 
önemli bir kazanım elde etmeleri için 
böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm 
Down Sendromlu bireylerin 21 Mart 
Dünya Down Sendromu Farkındalık 
Gününü kutluyorum.” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci 
Topluluğu sosyal sorumluluk 
projelerini gerçekleştirmeye devam 
ediyor. 

Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu 
üyeleri ilk olarak sokak hayvanlarını 
düşünerek kampüs içerisinde 
farklı noktalara beş adet kulübe 
yerleştirdi. Proje ile öğrenciler 
KMÜ yemekhanesinden her gün 
temin edecekleri yemekler ile 

sokak hayvanlarının besin ihtiyacını 
karşılarken bir taraftan da onların 
korunaklı bir yuvaya kavuşmalarını 
sağlayacaklar.

Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu 
üyeleri ikinci olarak ‘Mülteci 
Öğrencilerle Kaynaşma’ projesine 
imza atarak Karaman 19 Mayıs 
İlkokulundaki 50’ye yakın mülteci 
öğrenci ile bir araya geldiler. Topluluk 
üyeleri öncelikle kendilerinin yapmış 
olduğu pasta ve börekleri hep birlikte 

öğrencilerle yiyerek onlarla bir süre 
sohbet ettiler. Daha sonra öğrencilere 
hediyelerini vererek birlikte oyun 
oynadılar. 

Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Büşra İlhan bu tür etkinliklerin 
kendilerini motive ettiğini belirterek, 
“Topluluk olarak yardımlaşma 
faaliyetlerinde bulununca kendimizi 
daha verimli ve çalışkan hissediyoruz. 
Mutlu olmaya ve mutlu etmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

H A B E R



86 TEMMUZ 2019

H A B E R

UÇURTMA ŞENLİĞİ

Sarıveliler Koçaşlı Köyü’nde düzenlenen ilk etkinlikte 
çocuklara uçurtma şenliğinin yanı sıra zumba ve 
jimnastik gösterileri yapılarak hediyeler verildi. KMÜ 
yerleşkesinde düzenlenen ikinci etkinlikte ise ‘Kaya Emre 
Özel Rehabilitasyon Merkezi’ öğrencileri ile birlikte uçurtma 
şenliği yapıldı. 

Uçurtma şenlikleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan 
Doç. Dr. Murat Tekin, ilk etkinliğimizi Sarıveliler merkeze 
31 km uzaklıkta olan ve 1.042 metre yükseklikteki Koçaşlı 
köyümüzde gerçekleştirdik. Bu şenlikte üniversitemizin 
sınırlarının olmadığını ve en küçük yerleşim birimine kadar 

ulaşılabildiğini gösterdik. Üniversitemiz yerleşkesinde 
düzenlediğimiz diğer uçurtma şenliğinde ise farklı yaş 
grubunda ve farklı kategorilerde yer alan çocuklarımızın 
güzel yüreklerine dokunmayı amaçladık. Toplumun içinde 
var olmak için mücadele eden çocuklarımıza her yönü 
ile destek vermek hepimizin sorumluluğu. Geleceğimizin 
mimarı olan çocuklarımızın minik kalplerine dokunmak ve 
onları sevindirmek, dünyalarını renklendirmek bizim için en 
büyük mutluluk. Her iki şenliğimizde de bizlere destek veren 
başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül olmak 
üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

KMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN SARIVELİLER KOÇAŞLI KÖYÜ VE KMÜ YERLEŞKESİNDE 

İKİ FARKLI UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ. 
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MİLLETİN SESİ: MEHMET AKİF

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi tarafından ‘Milletin Sesi Mehmet Akif’ konulu panel 
düzenlendi. 12 Mart İstiklal Marş’ının Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından açılış konuşması ile devam etti.

“İstiklal Marşımız milletimizin iliklerine kadar işleyen 
bir başyapıttır”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, “Milletimizin önemli bir beka sorunu 
yaşadığı Dünya Savaşının ve akabinde verilen milli 
mücadelenin en veciz biçimde dizelere döküldüğü İstiklal 
Marşımız, 98 yıl önce bugün Büyük Millet Meclisinde milli 
marş olarak kabul edilmiştir. İstiklal Harbimizin büyük 
mücadele adamı Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme 
alınan İstiklal Marşımız milletimiz için kılavuz niteliğinde 
bir eser olmasının yanı sıra milletimizin tarih boyunca 
özümsediği ilkelere ve iliklerine kadar işleyen değerlere ve 
duygulara ayna olmuş bir başyapıttır.” dedi.

Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizlere 
bu büyük eseri armağan eden Vatan Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy, yazdıklarını yaşayan ve inandıklarını sonuna 
kadar savunan örnek karakteriyle ve eserleriyle halen 
bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Mehmet Akif, 
yalnızca kalemi ile değil, Anadolu’yu dolaşarak halkımıza 
verdiği moral ile de milli mücadele döneminin önemli 
şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Yeri doldurulamaz bir 
vatan şairi olan Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmetle 
ve minnetle yad ediyor; onun gönlünden bizim gönlümüze 
akan, onun dilinden bizim dilimize geçen vatan, millet ve 
bayrak aşkımızın ilelebet şafaklarımızda dalgalanmasını 
diliyorum.”

“Mehmet Akif’i tanımak Türk milletini tanımak 
demektir”

Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Panelde 
ilk olarak panelin başkanlığını yapan Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal söz alarak Mehmet 
Akif’in kısa hayat hikâyesini dinleyenlerle paylaştı. Prof. 
Dr. Muşmal, “Türk milleti Mehmet Akif’i unutmadı, asla 
da unutmayacak. Mehmet Akif’i tanımak Türk milletini 
tanımak demektir. Mehmet Akif; hassas, dostluklara 
sadık, sözünün eri; devre, iktidara, mevkiye makama göre 
şekil değiştirmeyen, karakter abidesi, bütün faydalı işleri 
vatanı ve milleti için isteyen nadir şahsiyetlerden birisidir.” 
şeklinde konuştu.

“Akif, millî mücadele yıllarında manevi liderlerden 
birisidir”

Panelde ikinci olarak söz alan KMÜ Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel, 
“Mili Mücadele’de Mehmet Akif” konulu sunum yaparak, 
“Mehmet Akif, millî mücadele yıllarında millî birlik ve 
beraberliğin inşasındaki manevi liderlerden birisidir.  Vatan 
ve hürriyet kavramları Mehmet Akif’in yaşamında büyük 
önem verdiği iki kavramdır. Mehmet Akif, Mustafa Kemal’in 
çağrısı üzerine Ankara’ya gelip ilk Millet Meclisi’nde 
bulunmuş ve halkı millî mücadeleye teşvik etmek için 
vaazlar vermiştir. Bu vaazlar sayesinde camii ile cephe 
arasında sağlam bir bağ kurulmuştur.” dedi.

“İstiklal Marşı bağımsızlık alametidir”
KMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Alaattin Uca ise İstiklal Marşı üzerinden Mehmet 
Akif’i değerlendiren bir sunum gerçekleştirerek, “İstiklal 
Marşı bağımsızlık alametidir. İstiklal Harbinin tam ortasında 
bu marşa ihtiyaç duyulmuş ve bu konuda çalışmalar 
başlatılmıştır. Mehmet Akif yarışmanın şeklini ve ödülü 
kabul etmediği için yarışmaya katılmamıştır. Daha sonra 
Akif ısrarlar sonucunda şiir yazmış ve ödülü bir kuruma 
bağışlamıştır. 12 Mart 1921 tarihinde Akif’in yazdığı şiir 
Meclis’te kabul edilmiştir. Mehmet Akif bizim için bir rol 
modeldir; sözünün eri, devlet ve millet için her şeyi yapan, 
milletin derdiyle dertlenerek bu mantıkla hareket eden 
biridir. Milli bilincimiz Akif ile birlikte daha da artmıştır.” 
dedi.   

“Mehmet Akif, toplumu ağaca benzetir”
Panelde son olarak söz alan Edebiyat Fakültesi Dr. 

Öğr. Üyesi Mehmet Çakır ise “Mehmet Akif’in Şiirlerindeki 
Toplumsal Yapı İzleri” konusunda açıklamalarda bulunarak 
“Mehmet Akif, özelde geneli görecek kadar kabiliyetli, 
geneldeki özeli görecek kadar da sabırlı birisidir. Mehmet 
Akif toplumu ağaca benzetir. Ağacın kökleri toplumun 
mazisi, dalları ve kolları farklı kültürleri, beyni ise alimleri ve 
ulemalarıdır. Mehmet Akif’in eserlerinde yer alan Asım; dini 
ve hürriyeti için her şeyi göze alan, inancıyla yoğrulmuş 
Türk gencidir. Milli geleneklerine bağlı, umut dolu, çalışkan, 
güvenilir, saygılı, sporu ve güzel sanatları seven bir genç 
olarak resmedilir. Ayrıca Akif’in şiirlerinde ‘aile, din, eğitim, 
ekonomi ve devlet kurumları’ üzerinde kafa yorduğunu 
görüyoruz. Kısacası Mehmet Akif vatan millet derdiyle 
yoğrulmuş bir rol modeldir.” şeklinde konuştu. 

PA N E L
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12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ile 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma günleri sebebiyle düzenlenen 
etkinliğe Karamanlı muharip gaziler, 
şehit aileleri, davetliler, üniversite 
personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından açılış 
konuşmaları ile devam etti.

“Vatan; al bayrak, tek yürek, tek 
millet demektir”

İlk olarak söz alan Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Tekin, “Vatan deyince 
aklımıza şehit ve gaziler gelir. Vatan 
önemli bir kavramdır. Vatan; al bayrak, 
tek yürek, tek millet demektir. Ölüm 
şanlı Türk askerine kucak açmış 
beklerken onlar anadan, yardan, 
atadan geçtiler fakat vatanlarından 
asla vazgeçmediler. Eğer biz bu vatan 

topraklarında huzurlu bir şekilde adım 
atıp rahat uyuyabiliyorsak nurlanmış 
askerlerimiz sayesindedir.” şeklinde 
konuştu.

“Bu bayrak hiç bir zaman 
inmeyecek, ezan susmayacak ve bu 
vatan bölünmeyecektir” 

Karaman Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı Behiç Baş ise 
şunları söyledi: “Gaziler; hak uğruna 
kanı dökülen, yaralanan, sıhhatini 
kaybeden, unutulmaz izler bırakan, 
yüce kahramanlar, asil şahsiyetlerdir. 
Şehitler ise Allah yolunda canını 
feda eden, Allah’ın rızasına eren, 
yıkanmadan gömülen gerçek 
dirilerdir. Çok değerli şehit ailelerimiz 
ve gazilerimiz şunu unutmayın ki bu 
bayrak hiç bir zaman inmeyecek, 
ezan susmayacak ve bu vatan asla 
bölünmeyecektir.” 

Programda son olarak söz alan 
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa 
Bayat, “18 Mart Çanakkale Zaferimizi 
yürekten kutluyorum. Türk milletinin 
göstermiş olduğu başarıdan dolayı 
çok mutluyuz. Programı düzenleyen 
başta Doç. Dr. Murat Tekin hocam ve 
öğrencileri olmak üzere emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Programın devamında Kuran-ı 
Kerim tilaveti, ney dinletisi ve 
Karaman’daki şehitleri anlatan slayt 
sunumu gerçekleştirildi. Ardından 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencilerinin hazırlamış oldukları ‘On 
Beşli’ isimli oratoryo sahne aldı. 

Gösterilerin ardından Karamanlı 
muharip gaziler ve şehit aileleri 
öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. 

S Ö Y L E Ş İ

KMÜ ÖĞRENCİLERİ, 
GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ İLE BULUŞTU
KMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 

TARAFINDAN ‘ON BEŞLİ ORATORYOSU, GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ İLE SÖYLEŞİ’ 
KONULU ETKİNLİK DÜZENLENDİ.
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ŞEHİTLER HAFTASI RESİM SERGİSİ
KMÜ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN 

‘12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA 
PROGRAMI’ KAPSAMINDA RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ.

KMÜ Sergi Alanında 12 Mart 
tarihinde düzenlenen serginin açılışına 
Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
dekan ve müdürler ile çok sayıda 
akademik ve idari personel katıldı. 

Küratörlüğünü Doç. Dr. Mustafa 
Diğler ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan 
Yılmaz’ın yaptığı sergide yaklaşık otuz 
eser sergilendi. Sergi hakkında bilgi 
veren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan 
Yılmaz; Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi olarak hem 12 Mart İstiklal 
Marşının Kabulü vesilesiyle Mehmet 

Akif Ersoy’u hem de Şehitler Haftası 
münasebetiyle tüm şehitleri anmak için 
böyle bir sergi düzenlediklerini ifade 
etti. Yılmaz serginin düzenlenmesi 
sırasında her türlü desteği sağlayan 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’e de 
teşekkür etti.

Sergide 25 akademisyenin milli 
mücadeleyi ve şehitlik mefhumunu 
işledikleri resim çalışmalarının yanı 
sıra 1915 Çanakkale Panoraması adlı 
eserin minyatürüne de yer verildi. 
Orjinali İstanbul’da sergilenen ve 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulgani 
Arıkan tarafından yapılan 1915 
Çanakkale Panoraması adlı eserin 
minyatür hali sergide Rektör Akgül’e 
hediye edildi. Eseri hakkında bilgileri 
katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Arıkan, 
18 metre yüksekliği ve 22 metre çapı 
olan, 1200 metrekare alana sahip 
panoramik çalışmada, yaklaşık 5 bin 
figür çiziminin yer aldığını söyleyerek 
Çanakkale Savaşının baştan sona 
anlatıldığı  her bir figür çizimini elde 
etmek için yaklaşık 30 bin fotoğraf 
çekiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.
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10. GELENEKSEL 
ÇANAKKALE KÜLTÜR GEZİSİ

Üniversite personeli ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşen uğurlama 
töreninin ardından yola çıkan 
öğrenciler iki gün süren programda 
milli mücadelenin destanlaştığı 
Çanakkale’yi görme ve şehitlerimizin 

kabirlerini ziyaret etme imkânı buldu. 
Çanakkale’ye giden öğrenciler 

burada Arıburnu, Conkbayırı, Anzak 
Koyu, Rumeli Mecidiye Tabyası 
gibi savaşın seyrini değiştiren 
cepheleri, 57. Alay Şehitliği ve 

Büyük Şehitler Abidesi’ni, ayrıca 
Gelibolu Yarımadasında dünyanın 
en kanlı savaşının yaşandığı sırada 
hastanelerin o dönemki halini yansıtan 
Alçıtepe’deki Açık Hava Sahra Hastane 
Müzesini ziyaret ettiler.

KMÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 
10. GELENEKSEL ÇANAKKALE GEZİSİ DÜZENLENDİ.

İKİ GÜN SÜREN GEZİYE 100’Ü AŞKIN KMÜ ÖĞRENCİSİ KATILDI. 



91TEMMUZ 2019

EL ELE ENGELSİZ GELECEĞE

10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
kapsamında düzenlenen programa 
Karaman Valisi Fahri Meral’in eşleri 
Zehra Meral, Kazım Karabekir 
Kaymakam V. İbrahim Gökmen, 
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, 
Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak, 
davetliler, üniversite personeli, 
öğrenciler, engelliler ve aileleri katıldı.

Program öğrencilerin hazırlamış 
olduğu resim, afiş ve farkındalık 
maketinden oluşan serginin 
gezilmesiyle başladı; ardından 
işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın 
okunması ve açılış konuşmalarıyla 
devam etti.

“Engellilik insanlığın ortak 
sorunudur”

Açılış konuşmalarında ilk olarak 
söz alan KMÜ öğrencisi Rümeysa 
Yalçınkaya, “Engellilik insanlığın 
ortak sorunu olduğu için Engelliler 
Haftası yalnız ülkemizde değil 
Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede 
de kutlanmaktadır. Ülkemizde 
görme, işitme, hareket, zihinsel 
ve ruhsal engeli olan milyonlarca 
yurttaşımız bulunmaktadır. Sosyal 
yaşantılarında engellilere acımanın, 
onlara bakıp duygulanmanın sorunları 
çözmeyeceğini hepimiz bilmekteyiz. 
Engelsiz gelecek için el ele verip 
çalışmalıyız.” dedi.

“Engelleri aşmak bir inanç 
meselesi”

Kazım Karabekir Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali 
İhsan Demirel, “Tiyatroda, sporda, 
sanatta, edebiyatta, siyasette, 
eğitimde, sivil toplumda ve iş 
dünyasında kısaca hayatın her 
alanında engelli kardeşlerimizin 
sergilediği mücadele fevkaladedir. Her 
bir birey engelliler konusunda duyarlı 
olmalıdır. Çünkü biz Yunus Emre, Hacı 
Bektaş Veli, Mevlana’nın ve yaratılanı 
Yaratan’dan ötürü seven neslin 
torunları; aynı zamanda engellileri 
hoş gören Peygamber Efendimizin 
ümmetiyiz. Kısaca biz bütün insanlığı 
kucaklayan, insani ve vicdani değerleri 
önemseyen nesillerin devamıyız.  Bu 
hakikatler ışığında bize bırakılan 
miras etrafında yaşamalıyız. Milletçe 
engelli konusu karşısında daha bilinçli 
ve duyarlı davranmalıyız.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

“Karaman engelliler konusunda 
çok özel bir il”

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Başkonak 
ise Karaman’ın çok özel bir il 
olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: 
“Karaman’da sadece engelliler 
için belirlenen günlerde değil yılın 
tamamında bu konu hep ön planda. 
Hem üniversite olarak hem de 
diğer paydaş kamu kurumlarımızla 

birlikte farkındalığın içerisindeyiz. 
Engellilikle ilgili yapılan çalışmalar 
genelde belirli günlere sıkıştırılıyor 
fakat Karaman öyle değil. Karaman 
problemin farkında ve çözümü 
için çabalamaktadır. Hem fiziksel, 
hem eğitsel hem de sosyokültürel 
anlamda diğer illere örnek olmaktadır. 
Biz geçen yıl eğitimde engelsiz 
üniversite ödülü alan bir üniversiteyiz. 
Sizin desteklerinizle var gücümüzle 
çalışıyoruz ve çalışmaya devam 
edeceğiz.” 

Program açılış konuşmasının 
ardından engelli KMÜ öğrencisi Veli 
Kuşçu’nun kendi yazdığı şiiri okuması, 
engellilik röportajı video gösterimi, 
sessiz solo şeklinde ‘hayat bayram 
olsa’ şarkısının işaret dili eşliğinde 
söylenmesi ve engellilerin hayali ile 
ilgili röportaj videosuyla devam etti. 
Ardından sırasıyla karanlıkta KMÜ 
öğrencisi Ayşe Durdu Küçükkesikbaş 
tarafından ‘gönül dağı’ türküsünün 
seslendirilmesi, ‘Biz Bize Tiyatro 
Ekibi’ tarafından hazırlanan ‘Galaksi 
Taksi’ skeci,  Aşık Veysel’e ait bir 
röportaj kesiti, öğrencilerin hazırlamış 
olduğu ritim ile kareografi gösterimi 
ve tekerlekli sandalyedeki kişinin 
karşılaştığı güçlükler izleyiciyle 
buluştu. ‘El Ele Engelsiz Geleceğe’ 
konulu program, öğrencilerin 
sergilediği tiyatro gösterimi ve plaket 
takdiminin ardından sona erdi.

KMÜ KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU VE 
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 

‘EL ELE ENGELSİZ GELECEĞE’ KONULU PROGRAM DÜZENLENDİ.

H A B E R
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MEŞGULİYET TERAPİSİ
KMÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TARAFINDAN 
MEŞGULİYET TERAPİSİ SERGİSİ DÜZENLENDİ.

60 adet cihaz tasarımı yapıldı
Öğretim Görevlileri Ali Ceylan ve Safa Ataman 

danışmanlığında hazırlanan sergide 50’ye yakın 
öğrencinin çalışmasına yer verildi.

Sergide geriatrik ve engelli bireylerin günlük yaşam 
aktivitelerine yardımcı 60 adet cihaz tasarımının yanı 
sıra engelli bireylerin gerçekleştirdikleri aktiviteler 
sonucu ortaya çıkan 50 adet de çalışma yer aldı. 

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

KMÜ ARAMA KURTARMA DOĞA VE SPOR ÖĞRENCİ TOPLULUĞU (KARDOS) 
TARAFINDAN DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE TÜRKİYE AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI 

SPORCULARI, KMÜ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. 

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Topluluk Akademik 
Danışmanı Öğr. Gör. Kemal Kabasakal, eğitim faaliyetleri 
içerisinde sürekli olarak engelleri yenme ile ilgili öğretilerde 
bulunduklarını belirterek, “Buradaki arkadaşlarımız engelleri 
yenmiş, başarı kazanmış ve bayrağımızı dalgalandırmış 
arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sporcu 
arkadaşlarımızı sizlerle buluşturmuş olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.” dedi. 

“Söz konusu bayrağımız olunca vazgeçmek olmaz”
Açılış konuşmasının ardından sporculardan ilk olarak 

söz alan Rahmi Özcan, ampute futbol branşının 2004 yılında 
ülkemize kazandırıldığını hatırlatarak, “İlerleyen yıllarda 
ülkemizde yedi farklı takım kuruldu ve bu takımlardan 
Milli Takım oluşturuldu. Milli takımımız da önce Avrupa 
Şampiyonası, sonrasında ise Dünya Şampiyonasında 
elde ettiği başarılarla emekleri boşa çıkarmadı. Bu süreçte 
başarısızlıklar da yaşadık fakat hiçbir zaman vazgeçmedik. 
Çünkü söz konusu bayrağımız olunca vazgeçmeyi hiçbir 
zaman düşünemezdik.” dedi.

“Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve hedeflerinize 
kilitlenin”

Selim Karadağ ise bu tarz organizasyonlar sayesinde 
öğrencilerle bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini 
belirterek, “Öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelerek onlara 

kendimizi anlatmak ve insanların istediklerinde neleri 
başarabileceklerini gösterebilmek bu organizasyonların 
en güzel yanı oluyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve 
hedeflerinize kilitlenin. Şayet biz aldığımız başarısızlıklar 
neticesinde bu işten vazgeçseydik bu başarıları elde 
edemezdik.” şeklinde konuştu. 

“Spor bizim için bir yaşam şekli”
Sporculardan Fatih Şentürk ise milli takımın katılmış 

olduğu organizasyonlarda saha içi ve saha dışında 
yaşadıkları duygu dolu anlarla ilgili paylaşımlarda bulundu. 
Sporun kendileri için bir yaşam şekli olduğunu vurgulayan 
Şentürk, “Hepiniz sporcusunuz ve sporu hayatınızın her 
alanında yaşayan bireylersiniz. Spordan hiçbir zaman ayrı 
kalmayın. Kendinizi geliştirme gayreti içinde olun.” dedi. 

“Sporcu yetiştirmek fidan yetiştirmek gibidir”
Yaklaşık 19 yaşından beri ampute takımında görev 

yaptığını belirten Şehmuz Erdinç ise birçok başarıya 
imza attıklarını hatırlatarak, “İnşallah Dünya Kupasını da 
ülkemize getirmeyi çok istiyoruz. Sporcu yetiştirmek fidan 
yetiştirmek gibidir. Ne kadar iyi yetiştirirseniz o kadar 
sağlam olacaktır. Sizler de sporcu yetiştirecek bireylersiniz. 
Şimdiden kendinizi bu yönde geliştirmeye gayret gösterin.” 
diye konuştu. 
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100. YILINDA 
19 MAYIS VE MİLLİ MÜCADELE 

“Milli duygularımızı diri tutmalıyız”
Panelde ilk olarak Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mercan söz alarak milli mücadele 
dönemindeki kırılma noktalarından söz etti. Prof. Dr. Mercan, 
“Milli mücadele dönemi 1919-1923 yılları arasında uzun 
bir yolculuk. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal’in Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasındaki ilk adımıdır ve bu 
tarih milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 
Milli mücadelenin dönüm noktalarından bir diğeri Erzurum 
Kongresidir. Bu, Mustafa Kemal’in liderliğinin tescillendiği 
kongredir. Erzurum Kongresini sırasıyla teşkilatlanma 
bağlamında önemli olan Sivas Kongresi, fiilen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir eşik olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılması, Sakarya Savaşı ve son 
olarak da Lozan Antlaşması takip eder.” dedi.

“19 Mayıs 1919, Türk tarihinin dönüm noktalarından 
biridir”

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel 
ise bir milletin yeniden doğuşunda fikri temellerin atıldığı 
dönem olan 30 Ekim 1918’den 19 Mayıs 1919’a kadar 
yaşanan gelişmelerden bahsetti. Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, “19 
Mayıs 1919, Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bu 
tarihte yakılan meşale Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına 
vesile olmuştur.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel konuşmasının devamında 
Sevr Antlaşması’nın ön koşullarını hazırlayan Mondros 
Mütarekesinin imzalanması ve yankıları, Mütarekenin 
uygulanması ve bu durum karşısında Türk milletinin 
tutumu, ayrıca 13 Kasım 1918’den 16 Mayıs 1919’a kadar 
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul günleri hakkında detaylı 
açıklamalarda bulundu. 

“Atatürk 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul ediyor”
Panelde son olarak söz alan Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca da ‘Atatürk ve 
Gençlik’ konusunda açıklamalarda bulunarak “19 Mayıs 
bizim milli değerlerimizden, milli bayramlarımızdan birisidir. 

KMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TARAFINDAN 
‘100. YILINDA 19 MAYIS VE MİLLİ MÜCADELE’ KONULU PANEL DÜZENLENDİ. 

PA N E L

Hedefler hiçbir zaman tek yönlü gerçekleşmez. Millet olarak 
milli ve manevi değerleri birlikte yüceltme kanaatinde 
olmamız gerekir. Atatürk Nutuk’ta 19 Mayıs 1919 tarihinde 
Milli Mücadelenin başladığını ifade etmekte ve 19 Mayıs’ı 
doğum günü olarak kabul etmektedir. 1936 yılına kadar 
bayram olarak kutlanmayan 19 Mayıs, Atatürk’ün önerisi 
ile 1937’den itibaren bayram olarak kutlanmaya başlamış 
ve kendisi de iki yıl bu törene katılmıştır. “ dedi.

Doç. Dr. Uca konuşmasının devamında gençlik 
konusuna değinerek şunları söyledi: “Atatürk kadar hiçbir 
devlet büyüğü gençliğe değer verip güvenmemiştir. O, 
gençliğe güvendiğini ve iftihar ettiğini her fırsatta söylemiştir. 
Atatürk’e göre gençlik, milli şuura sahip olarak yetişmelidir. 
Atatürk gençliğe hitabesinde istiklal, istikbal ve cumhuriyet 
kavramları üzerinde çok durmakta ve şartlar ne kadar kötü 
olursa olsun üstesinden gelmeliyiz, demektedir.” 

100. YILINDA 
19 MAYIS VE MİLLİ MÜCADELE 
KMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TARAFINDAN 

‘100. YILINDA 19 MAYIS VE MİLLİ MÜCADELE’ KONULU PANEL DÜZENLENDİ. 
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TRAFİK, ÇEVRE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Trafik, çevre ve enerji verimliliği gibi farklı konularda 
beş ayrı sunumun yapıldığı panelin ilk konuşmacısı olan 
Dr. Öğretim Üyesi Bekir Güney, Türkiye ve dünyadaki 
trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Trafik güvenliği 
konusunda zihinsel bir şema geliştirmeyi amaçladıklarını 
belirten Dr. Öğr. Üyesi Güney, “Bu şema üzerinden kendi 
can güvenliğimiz ve diğer insanların can güvenliğini 
arttırmayı, riskleri azaltarak kaza olasılıklarını düşürmeyi 
amaçlıyoruz. Trafik işaretlerine ve kurallarına uymaya 
gayret gösterelim.” dedi. 

Öğretim Görevlisi Hanifi Küçüksarıyıldız ise Tüvtürk 
araç muayene sistemleri hakkında slayt sunumu yaptı. 
Tüvtürk’ün çalışma prensiplerini anlatan Öğr. Gör. 
Küçüksarıyıldız muayene istasyonlarından behsederek, 
“Sabit, mobil ve motosiklet tarzında olmak üzere üç tip 
muayene istasyonu bulunuyor. Tüvtürk, bu istasyonlarda 
araç muayene testi, yola elverişlilik testi ve egzoz emisyon 
testleri ile hizmet vermektedir.” şeklinde konuştu.  

Öğretim Görevlisi Nurullah Gültekin de taşıt gösterge 
sistemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gültekin, 
araçların gösterge panelinde yer alan işaretleri tek tek 
paylaşarak bu işaretlerin anlamlarını ve ikaz vermesi 
durumunda yapılması gerekenleri anlattı. 

Öğretim Görevlisi Hüseyin Kaya ise enerji verimliliği ile 
ilgili sunum yaptı. Öğr. Gör. Kaya, enerji ihtiyacının artışına 
bağlı olarak enerji verimliliğine olan ihtiyacın da her geçen 
gün arttığını, enerji kullanımı ile birlikte çevre kirliliğinin de 
arttığını söyledi. Fosil yakıtların türleri ve çevreye etkilerini 
anlatan Kaya, enerji tüketimi ile ilgili sayısal verileri paylaştı. 

Son konuşmacı olan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Dilay da 
panelin ‘trafik haftası’ kapsamında düzenlendiğini belirterek 
‘Karaman’da Tarım Kesiminde Meydana Gelen Kazaların 
Değerlendirmesi’ konulu bir sunum yaptı. Türkiye’de ve 
dünyada yaşanan tarımsal kesim kazalarının sebepleri ve 
sonuçlarını anlatan Öğr. Gör. Dilay, yaşanan kazalarla ilgili 
sayısal verileri paylaşarak kazalardan örnekler sundu. 

KMÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN 
‘TRAFİK, ÇEVRE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ’ KONULU PANEL DÜZENLENDİ. 

PA N E L
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‘BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE YENİ VE YARATICI YAKLAŞIMLAR’ 
SEMPOZYUMUNUN YEDİNCİSİ KMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

(BESYO) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ.

S E M P O Z Y U M

‘BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE 
YENİ VE YARATICI YAKLAŞIMLAR’ SEMPOZYUMU 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu ile Spor Eğitimi Grubu (SEG) tarafından, 
Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesinin destekleriyle 
düzenlenen sempozyum 19-20 Ocak 2019 tarihleri 
arasında KMÜ konferans salonlarında gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışına Karaman Milletvekili Dr. 
Recep Şeker, il ve üniversite protokolü, bilim insanları, 
araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
program, KMÜ tanıtım filminin gösteriminin ardından açılış 
konuşmaları ile devam etti.

“Eğitim, öğretim ile bir arada olduğu zaman bir 
bütünlüğü temsil ediyor”

Sempozyumda ilk olarak söz alan Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı ve KMÜ BESYO Müdürü Prof. 
Dr. Fevzi Kılıçel, ‘Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve 
Yaratıcı Yaklaşımlar’ konulu sempozyumunun yedincisini 
Karaman’da düzenlemiş olmaktan çok mutlu olduklarını 
ifade ederek, “Yunus Emre’nin de dediği gibi tanışmanın 
tek yolu bir araya gelmektir. Bir araya gelmeden birbirimizle 
görüşmemiz, tanışmamız, fikir alışverişinde bulunmamız 
mümkün değildir. Biz de bu vesile bir araya geldik ve 
spor eğitiminde yeni kurallar ve yeni öğretim metotlarını 
arkadaşlarımız hep birlikte burada tartışacaklar.” dedi.

Prof. Dr. Kılıçel, sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim tek 
başına bir şey ifade etmez. Eğitim, öğretim ile bir arada 
olduğu zaman bir bütünlüğü temsil ediyor. Spor eğitimi de 
bunun en güzel örneğidir. Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, 
çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözü üzerine biz 
sporcumuzun hem zeki, hem çevik, hem de ahlaklı olmasını 
istiyoruz.  KMÜ BESYO, spor alanında kendisini ispat etmiştir. 
Türkiye ve dünya çapında çok büyük başarılara imza atmış 
olan Taha Akgül, Nur Tatar, Soner Demirtaş ve Recep Kara 

gibi öğrencilerimiz ülkemizi ve okulumuzu güzel bir şekilde 
temsil etmişlerdir. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

“Spor eğitimi ve beden eğitimi bireyin bütünsel 
gelişimine hizmet eden bir alandır”

Açılışta söz alan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm 
Başkanı ve SEG Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan ise 
Spor Eğitim Grubunun bugünlere nasıl geldiği ve ülkeye 
nasıl katkıda bulunduğundan bahsederek, “2006 yılında 
Türkiye’de eğitimdeki yeni hamleler, reformlar gelişirken 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi 
olarak birlikte bir güç oluşturalım ve geleceğe doğru bir 
adım atalım diye bir karar verdik ve üç dört kişi ile başladık. 
Bugün grubumuzun otuza yakın üyesi var. SEG sayesinde 
beden eğitimi ve spor eğitimi ile ilgili araştırma ve etkili 
eğitim konusunda birçok kişi dünya ile bağlantı kurmuş 
durumdadır.” dedi. 

“Hayat tek başına akademik hayat değildir”
“Spor eğitimi ve beden eğitimi bireyin bütünsel 

gelişimine hizmet eden bir alandır.” diyen Prof. Dr. Demirhan, 
“Hayat tek başına akademik hayat değildir. Gerçek hayatın 
içerisinde akademik hayat bir parçadır. Onun için biz SEG 
olarak iyi insan yetiştirme konusunda öğretmenlerimize 
mesaj veriyoruz. Uluslararaşılaşmak konusunda son 
derece çaba içerisindeyiz. Bu ülkenin beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri ile akademisyenlerinin de bu çaba içerisinde 
olması için her türlü desteği vermeye hazırız. Üniversitenin 
üç misyonu vardır; araştırma, eğitim ve sosyal sorumluluk. 
Araştırma ve eğitim konusunda dikkat ettiğimiz nicelik ve 
niteliktir. Etik kuralarla çok dikkat ederiz. Bir de bunların 
yanında egoya çok dikkat ederiz. Ego, insanın düşmanı; 
akademisyenin daha fazla düşmanıdır.” şeklinde konuştu. 



97TEMMUZ 2019

Konuşmasının ardından Karaman Milletvekili Dr. Recep 
Şeker tarafından Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan’a plaket 
verildi. Dr. Recep Şeker, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde 
Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar konulu sempozyumun ilk defa 
Ankara dışında bir yerde düzenlenmiş olmasından dolayı 
çok mutluyum. Böyle sporcu, genç, dinamik insanların 

Karaman’da buluşması ise bizleri ayrıca gururlandırdı. 
Hayırlı bir sempozyum olmasını diliyor, herkese çok 
teşekkür ediyorum.“ dedi.

Sempozyumda açılış konuşmalarının ardından 
çalıştaylara geçildi. Erciyes Üniversitesinden Dr. Mustafa 
Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Dr. 
Ahmet Yapar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Dr. 
Mine Müftüler, Ankara Üniversitesinden Dr. Ferda Gürsel 
ile Beden Eğitimi Öğretmeni Kevser Kartal’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen çalıştaylar ve grup tartışmalarının ardından 
sempozyumun değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sempozyumun kapanış ve değerlendirme konuşmasını 
yapan SEG Üyesi Dr. Sadettin Kirazcı “İlk defa Ankara dışına 
taşındık ve ilk örnek bizim için Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi oldu. Bu bizim açımızdan büyük bir mutluluk. 
Üniversitemizin değerli yöneticilerine ve KMÜ Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokuluna ev sahiplikleri için çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
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Bayan Voleybol Takımından İkincilik
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu (KMÜ BESYO) Bayan Voleybol Takımı 8 
üniversite takımının katıldığı voleybol turnuvasında ikincilik 
elde etti. Adana Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen 2. Lig voleybol turnuvasına KMÜ’nün yanı 
sıra Harran, Sütçü İmam, Bilim ve Teknoloji, Çukurova, 
Adıyaman, Ömer Halis Demir ve Artuklu Üniversiteleri 
katıldı. KMÜ Bayan Voleybol Takımı turnuva boyunca 
devam eden müsabakalar sonucunda ikinciliğe ulaşarak 
yeni bir başarıya imza attı. 

Muay Thai Takımı Türkiye İkincisi Oldu
Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından 

24 Şubat ve 01 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen Üniversitelerarası Muay Thai Türkiye 
Şampiyonasında 52 üniversiteden yaklaşık 300 sporcu yer 
alırken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi turnuvaya 13 
sporcu ile katıldı. 

Turnuva sonunda erkeklerde 57 kg B Divison 
kategorisinde Muhammed Ersin Emir Türkiye şampiyonu 
olurken 54 kiloda Ömer Akgöz Türkiye ikincisi, 81 kiloda 
Hasan Mert ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kadınlarda ise 

Seda Kargoğlu 51 kiloda, Rabia Yeldoğan da 67 kiloda 
Türkiye üçüncüsü oldular. Ayrıca Erkekler B Divison takım 
sıralamasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Muay 
Thai Takımı Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde 
etti.

Futbol Takımından Üçüncülük
KMÜ BESYO Futbol Takımı, Üniversitelerarası Futbol 1. 

Lig Şampiyonasından üçüncülükle döndü. Antalya’da 18-
22 Mart 2019 tarihlerinde 19 üniversite takımının katılımıyla 
gerçekleştirilen şampiyonayı KMÜ Futbol Takımı grubunda 
üçüncülükle tamamladı.

Erkek Hentbol Takımı İkinci Oldu
KMÜ BESYO Erkek Hentbol Takımı, Üniversiteler Hentbol 

1. Lig’deki yükselme müsabakalarında ikinci gelerek Süper 
Lig’e katılma yolunda önemli bir engeli geride bıraktı ve 
play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 

Turnuvalardan başarıyla dönen takımları kabul eden 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ spor takımlarının elde 
ettikleri başarının KMÜ ailesi adına sevindirici olduğunu 
belirterek başarıda emeği geçen oyuncu, antrenör ve 
yöneticileri tebrik etti.

KMÜ BESYO’DAN ÖNEMLİ BAŞARILAR

S P O R
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S P O R

GELENEKSEL TÜRK SPORLARI TANITILDI

SELİM SIRRI TARCAN ATLETİZM GÜNLERİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden 
Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 
‘Geleneksel Türk Sporları’ konulu etkinlik düzenlendi. 

KMÜ Kütüphanesi önünden hareket eden kortej ile 
başlayan etkinlik, Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Tarihi ve 

Olimpizm dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış 
olduğu mangala, okçuluk, çögen, dokuz kumalak, gökbörü, 
güreş, avcılık, cirit, tokuz korgol, çark-ı pelek, matrak, 
kılıç, tomak, gürz, bilek güreşi, tepük ve kayak sporlarını 
yansıtan gösteriler ve sunumlar ile sona erdi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden 
Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 
‘Selim Sırrı Tarcan Atletizm Günleri’ düzenlendi.

KMÜ Besyo Atletizm Pistinde düzenlenen ve üç gün 
süren etkinliğin ilk gününde çeşitli ortaokullarda öğrenim 

gören öğrenciler, ikinci gününde liseli öğrenciler, üçüncü 
gününde ise üniversiteli öğrenciler piste çıktı.

Ortaokul öğrencileri 60, 100, 800 ve 1000 metre 
koşularında ter dökerken lise ve üniversiteli öğrenciler 100, 
400, 800, 1000 ve 4*100 bayrak yarışında mücadele etti.
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ÜNLÜ ŞEFLERDEN 
ÖĞRENCİLERE TÜYOLAR

KMÜ Gastronomi ve Aşçılık 
Öğrenci Topluluğu tarafından 
düzenlenen iki ayrı workshop 
eğitiminde ünlü şefler öğrencilerle 
buluştu.

İlk olarak Aydın Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi ve Medikal Şef 
Emrah Fandaklı, KMÜ Uygulama 
Mutfağında öğrencilerle biraraya geldi.

“Dünyadaki ve Türkiye’deki en 
popüler meslek şeflik”

Aşçılık programı öğrencilerine 
öncelikle makarnanın tarihinden 
bahseden Şef Fandaklı, “Taze 
makarna ilk olarak Asya Boylarına 
aittir. Makarnanın tarihi M.Ö. 10 
bin yıl önceye dayanıyor. Taze 
makarna yüksek protein içerdiği için 
savaş zamanlarında çok kullanılırdı. 
Şimdilerde makarna İtalya’ya özgü 
gibi görünse de İtalyanlar makarna 
ile 14. yüzyılda Marco Polo ile birlikte 
tanıştılar.” dedi.

Şef Fandaklı konuşmasının 
devamında öğrencilere tavsiyelerde 
bulunarak şunları söyledi: “Dünyadaki 
ve Türkiye’deki en popüler meslek 
şefliktir. Kendinizi ne kadar 
geliştirirseniz o kadar ilerlersiniz. 
Aşçılık okudunuz diye illa ki yemek 
yapmak zorunda değilsiniz. Videolar 
çekin, bu meslek üzerine yazılar yazın, 
sosyal medyayı takip edin. Hayat 
fırsatlardan ibaret. Önemli olan ne 
yapmak istediğinize karar vermeniz. 
Ortaya bir ürün çıkarırken maliyet 

hesabı yapın. Siz ne kadar bilinçli 
olursanız o kadar değer görürsünüz.” 
Şef Emrah Fandaklı, KMÜ Aşçılık 
Uygulama Mutfağında öğrencilerle 
çikolatalı taze makarna ve adaçaylı 
pancarlı gnocchi yaptı. 

“İnternet aşçısı olmayın, 
kendinize ait bir tarz yaratın”

Diğer bir etkinlikte ise KMÜ 
Aşçılık Uygulama Mutfağında Şef 
Mahmut Dolmacı, çeşitli lezzetlerin 
yapımında ustalık gerektiren tüyoları 
öğrencilerle paylaşarak kebap ve 
tatlı örnekleri sundu. Workshop 
öncesinde konferans salonunda bir 
söyleşi gerçekleştiren Şef Dolmacı, 
aşçılık mesleğinin dünyanın en iyi 
on mesleğinden birisi olduğunu 
söyleyerek aşçılığın ekonomik 
açıdan dünya sıralamasında sekizinci 
olduğunu ve bu mesleği icra eden 
kişilerin hedefini yüksek tutması 
durumunda mesleğin daha yüksek 
noktalara geleceğini belirtti. 

Şef Mahmut Dolmacı, aşçılık 
mesleğinin püf noktalarını paylaşarak, 
“Her meslekte olduğu gibi bu meslekte 
de edep, üslup, temizlik, matematik, 
yabancı dil gibi alanlarda kendinizi 
geliştirmek zorundasınız. Bu beyaz 
elbiseyi giyip hakkını vererek taşırsanız 
hem mutlu olursunuz hem de paranızı 
kazanırsınız. Meslek yaşantım 
boyunca parayı düşünmeden 
mesleğimi en iyi şekilde yapmak için 
özen gösterdim.” şeklinde konuştu. 

Aşçılığın çok güzel bir meslek 
olduğunu vurgulayan Şef Dolmacı, 
“Zorluklara rağmen mesleğinize sahip 
çıkın.  Sabrı kendinize ilke edinirseniz 
muhakkak başarıya ulaşırsınız. Sabır 
ve özveri en temel iki ilkeniz olsun. 
Mesleğe alışana kadar ‘eyvallah’ 
demeyi bilmelisiniz. Şikâyet etmeden 
işinize emek verin, muhakkak size 
yol gösterenler olacaktır. Kesinlikle 
internet aşçısı olmayın. İnternette bir 
tip yemek için birçok tarif bulabilirsiniz 
fakat bana göre, bir tarzınız olmalı. 
Kendinize ait bir tarz yaratıp bu tarzı 
uygulamanız gerekiyor. Başkalarının 
tarzı ile mesleğinizi özgün bir şekilde 
yürütemezsiniz.” dedi. 

“Mutfağımız yüreğimiz kadar 
yiğit”

Şef Dolmacı tavsiyelerini şu 
şekilde sürdürdü: “Baharatları en iyi 
tanıyan, doğru yerde ve zamanda 
kullanan aşçı suyu bile lezzet şölenine 
çevirir.  Dünya mutfağı diye bir 
kavramı kabul etmiyorum. Ülkelerin 
mutfağı vardır. Ülkemizin mutfağına 
sahip çıkalım, kendi kültürümüzü 
yaşatalım. Türk ve Osmanlı mutfağı 
geçmişte dünyaya yumruk vurduğu 
gibi bugün de aynı yumruğu vurma 
çabasında. Elimizde her şeyimiz 
var; bunlara sahip çıkın ve Türk 
mutfağını dünyaya tanıtın. Mutfağımız 
da yüreğimiz kadar yiğit. Kendinize 
güvenin ve hedefleriniz doğrultusunda 
çalışmaktan vazgeçmeyin.”

H A B E R
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H A B E R

KMÜ’LÜ ÖĞRENCİLER 
OSMANLI MUTFAĞI İLE TANIŞTI

KMÜ GASTRONOMİ VE AŞÇILIK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 
‘OSMANLI MUTFAĞI’ ÜZERİNE SÖYLEŞİ PROGRAMI VE WORKSHOP DÜZENLENDİ.

Selçuk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi 
Nermin Işık, Araştırmacı Yazar Dr. 
Nevin Halıcı ve Anadolu Üniversitesi 
Öğr. Gör. Dr. Osman Güldemir’in 
konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye 
Aşçılık programı öğrencileri ve 
üniversite personeli katıldı.

Türk Mutfağının Evreleri
Söyleşide ilk olarak Araştırmacı 

Yazar Dr. Nevin Halıcı, Orta Asya’dan 
günümüze Türk mutfağının evrelerini 
anlattı. Orta Asya Türk mutfağı, 
Selçuklu ve Beylikler dönemi ile 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk 
mutfakları hakkında açıklamalarda 
bulunan Halıcı, Hz. Mevlana’nın aşçısı 
Ateşbaz-ı Veli’ye ve Mevlevi mutfağına 
da dikkat çekti. 

Araştırmacı Yazar Dr. Halıcı, 
konuşmasının devamında yemenin 
fizyolojik ihtiyaçtan öte kültürel 
boyutunu ele alarak yemek ritüelleri ile 
ilgili öğrencilere örnekler verdi.

Buğday Türleri
Dr. Öğr. Üyesi Nermin Işık ise ilk 

buğday hasatından başlayarak buğday 
türleri ve buğdaydan elde edilen 
bulgur hakkında öğrencilere bilgiler 
aktardı. Bulgurun üretimi, çeşitleri, 
sağlıkla olan ilişkisi konusuna da 
değinen Işık, Rakkuş Bacı’nın bulgur 
üzerine yazmış olduğu şiirini okuyarak 
konuşmasını tamamladı. 

Osmanlı Mutfağının Önemi
Öğr. Gör. Dr. Osman Güldemir 

ise Osmanlı Mutfağı üzerine yazılmış 
olan tarifleri Türkçe’ye çevirdiği kitabı 
‘Bir Osmanlı Yemek Yazması: Kitabüt 
Tabbahin’ hakkında açıklamalarda 
bulundu.

Öğr. Gör. Dr. Güldemir, Osmanlı 
Mutfağının geçmiş ve günümüzdeki 
önemine değinerek şunları söyledi: 
“Osmanlı mutfağında sadelik ön 
plandadır. İlave soslar yoktur. 
Birden fazla pişirme tekniğini tek 
bir yemekte iç içe kullandıkları için 
aşçının hüneri oldukça önemlidir. 
Sadece tarif yeterli olmadığı için 
aşçılar pratik uygulamalar yaparak 

sürekli öğrenmenin peşinde olmuşlar. 
Osmanlı mutfağında yemekler az 
sulu veya susuz, bol baharatlı olarak 
pişirilirdi. Yemekler pişirilirken kısık 
ateşte, kapakları sıkı sıkıya kapatılarak 
pişirme yöntemi tercih edilirdi. Ayrıca 
Osmanlı’da pilav ve çorba çeşitleri, 
helva, meyveli et yemekleri oldukça 
önemli bir yere sahipti.” 

Son olarak söz alan Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. 
Öğr. Üyesi Erol Yüksel de davetli 
konuşmacılara teşekkür ederek, 
öğrencilere Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin olanaklarını iyi 
değerlendirmeleri gerektiği konusunda 
tavsiyelerde bulundu.

Söyleşinin ardından Öğr. Gör. 
Dr. Osman Güldemir eşliğinde KMÜ 
Aşçılık Uygulama Mutfağına geçilerek 
Osmanlı Mutfağına ait olan badem 
şurubu, maydanoz dolması, helva-
yi hakani ve marmarina isimli dört 
çeşit menü KMÜ öğrencileri ile birlikte 
hazırlandı.
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KARAMAN’IN GİZEMLİ KONUĞU 
GERTRUDE BELL

Edebiyat Fakültesi ile Yunus 
Emre Kültür ve Tarih Topluluğu 
tarafından düzenlenen etkinlik 
öncesinde “Karaman’ın Gizemli 
Konuğu: Gertrude Bell” adlı belgeselin 
yönetmeni Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can 
ve beraberindekiler Rektör Akgül’ü 
makamında ziyaret ederek kendisine 
belgeselin hazırlanma süreci hakkında 
bilgiler verdiler. 

Ziyaretin ardından belgesel 
gösterimi ve söyleşi programına 
geçildi. Programda ilk olarak söz 
alan KMÜ Yunus Emre Kültür ve Tarih 
Topluluğu Başkanı Ayşe Öz topluluk 
faaliyetleri hakkında açıklamalarda 
bulundu. Ardından söz alan Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal ise Prof. Dr. Aytekin Can 
ve ekibine teşekkür ederek, “Onları 
aramızda görmekten çok mutluyuz. 
‘Karaman’ın Gizemli Konuğu: 
Gertrude Bell’ Karaman’ı ilgilendiren 
bir belgesel. Gertrude Bell at sırtında 
Anadolu’yu karış karış gezen 
çok önemli bir kadın. Karadağ’da 

neler yaptı, şimdi onu izleyeceğiz. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Gertrude Bell’in hayatının anlatıldığı 
belgesel gösterimi izleyiciyle buluştu. 
Belgesel, İngiliz asıllı arkeolog ve 
casus Gertrude Bell’in Anadolu’yu 
karış karış gezerek yapmış olduğu 
çalışmalara yer veriyor. Konya 
ve Karaman’da Roma ve Bizans 
dönemine ait kalıntıları inceleyen 
Gertrude Bell, arkeolog olmasının 
yanında istihbaratçı, gözlemci, 
fotoğrafçı ve dağcı özellikleri ile ön 
plana çıkıyor. Ayrıca yazdığı mektuplar, 
günlükler ve çizimleri ile tarihe ışık 
tutuyor. İnsani ve siyasi ilişkileri çok 
iyi olan İngiliz asıllı casusun yerli ve 
yabancı arkeologlarla çalışarak İngiliz 
politikasına yön verdiği görülüyor. 
Belgeselde bütün bunların yanı sıra 
Türk insanının misafirperverliği ve 
dostluğu da bir kez daha gözler önüne 
seriliyor. 

Belgesel gösteriminin ardından 
Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın 
moderatörlüğünde Prof. Dr. Aytekin 

Can, Öğr. Gör. Kadir Yalçın ve 
Mevleviname kitabının yazarı Rıza 
Duru tarafından gerçekleştirilen 
söyleşiye geçildi. 

Yönetmen Prof. Dr. Aytekin Can 
belgeselin tarihi bir film olduğundan 
bahsederek hazırlanma ve çekilme 
sürecinde yaşananlar hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. 

Rıza Duru ise “Gertrude Bell, çok 
akıllı bir kadın. Dağcı bir kimliği var. 
1905-1907 yılları arasında Karaman’a 
gelmiş. Bell, Karaman’da Gavur 
Kadın, Irak’ta El-Hatun, Arabistan’da 
ise Çöl Kraliçesi olarak biliniyor.” dedi.

Öğr. Gör. Kadir Yalçın da 
belgeselin tarihî gerçekliği yansıttığını 
vurgulayarak, “Filmin hazırlanması 
esnasında kronolojik sıralamayı 
takip etmek kolay değildi, bu yüzden 
hocalarımızla birlikte çok çalıştık. Ben 
teknik kısımda yer alarak sizler için en 
iyi görüntüleri hazırlamaya çalıştım.” 
dedi.

Karaman Milletvekili Dr. Recep 
Şeker ve beraberindeki heyetin de 
iştirak ettiği söyleşi, plaket takdimi ile 
sona erdi.

S Ö Y L E Ş İ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 
“KARAMAN’IN GİZEMLİ KONUĞU: GERTRUDE BELL” ADLI BELGESEL GÖSTERİMİ 

VE SÖYLEŞİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Gazi Topdemir’in konuşmacı olduğu söyleşiye 
üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı. 

Fuat Sezgin’in yaşamındaki dönüm noktalarını ve 
çalışmalarını anlatarak konuşmasına başlayan Prof. 
Dr. Topdemir, Sezgin’in, çalışmalarının genelinde İslam 
dünyasında gerçekleştirilen bilimsel başarıların niteliği 
üzerinde durduğunu belirterek, “Sezgin, Müslüman 
toplumlar üzerine sinmiş olan ve toplumun benliğini 
olumsuzlaştırmış negatif anlayışın nereden kaynaklandığını 
ve nasıl aşılacağını irdelemiştir. Çalışmaları neticesinde de 
istenildiği takdirde klasik dönemde özellikle de bilim alanında 
yaşanan parlak bir dönemin yeniden yakalanabileceğini 
öngörmüştür.” dedi. 

Prof. Dr. Topdemir, Fuat Sezgin’in bilim tarihi anlayışını 
oluşturan kişinin Hellmut Ritter olduğunu hatırlatarak, 
“Sezgin, liseyi bitirdiği yıllardan başlayarak uzun yıllar 
boyunca yazmaların tanınması, ciltlenmesi gibi teknik 
konular da dâhil olmak üzere bilim tarihi anlayışını Hellmut 
Ritter’in çerçevesinde şekillendirmiştir. 1961 yılında 
Almanya’ya giden Fuat Sezgin, Frankfurt Üniversitesinde 
profesör olarak görev yapmıştır. Fuat Sezgin, 1982 yılında 
J.W.Goethe Üniversitesine bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi 

Enstitüsünü ve 1983 yılında ise bu enstitüde İslam Bilimleri 
üzerine yapılan çalışmaların, bilimsel araç ve gereçlerin 
tanıtıldığı bir müzeyi kurmuştur.  Fuat Sezgin daha sonra 
Arap-İslam Bilimleri Enstitüsü için hazırladığı bilimsel araç 
ve gereçlerin benzerlerini yaptırarak İstanbul İslam, Bilim 
ve Teknoloji Müzesi’nin açılmasına önayak olmuştur.” 
şeklinde konuştu. 

Bilimler tarihi araştırıldığında pek çok kültürün, insanın 
ve devletin bilime farklı niteliklerde katkıda bulunduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Topdemir, “Fuat Sezgin, toplumlarda 
ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin nedenleri olduğunu 
belirterek özellikle yeni kurulan devlet ve toplumlarda bilimin 
bireylerin iyi niyetleri ile değil, devlet tarafından sevk ve 
idare edilmesiyle gelişebileceğini ifade etmiştir. İstenildiği 
takdirde de bugün başarısızlığa uğramış toplumların dahi 
bilim alanında başarıya erişebileceklerini söylemiştir.” dedi. 

Prof. Dr. Topdemir son olarak bilim tarihi araştırmalarının 
günümüz açısından pek çok keşife izin verecek türde 
olduğunu belirterek, hayatımızdaki her türlü kararımıza 
bilginin eşlik etmesi gerektiğini ve bilgi erdem, bilgi adalet 
gibi yaklaşımların her zaman karşılığını bulacağını dile 
getirdi. 

S Ö Y L E Ş İ

FUAT SEZGİN’İN 
TÜRK BİLİM TARİHÇİLİĞİNE ETKİLERİ 

KMÜ MÜNAZARA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN
“FUAT SEZGİN’İN TÜRK BİLİM TARİHÇİLİĞİNE ETKİLERİ” KONULU 

SÖYLEŞİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.
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OYUNCU HAKAN BİLGİN 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
söyleşiye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite 
personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program, Topluluk Başkanı Yusuf 
Baştuğ’un açılış konuşması ile devam etti.

Açılış konuşmasının ardından Oyuncu Hakan Bilgin, 
sanatçı kimliğini nasıl kazandığına dair anlatımlarda 
bulunarak insanları başarıya götüren kavramları irdeledi. 
Kişilerin öncelikle kendisini sevmeleri gerektiğini 
hatırlatan Bilgin, şunları söyledi: “Hayatınızın yapbozlarını 
tamamlamaya başlamadan önce eşsiz ve tek olduğunuzu 
bilin. Algılarınızın, yaşam tarzınızın, size kötü gözüken 
herhangi bir özelliğinizin bile bir nimet olduğunu kabullenin. 
Önünüze çıkan engellere isyan etmektense onların 
üzerine gidin. Önyargılı olmadan, açık görüşlü ve sizinle 
aynı fikirde olmayan arkadaşlar edinin. Bu davranışın 
sizi aydınlatacağına inanın. Empati kurun, gülümseyin, 
mutluluğu başkalarından beklemeyin. Çevrenizdekilere 
güzel sözler söyleyerek bunun yansımasını alın ve böylece 
mutluluğu kendiniz yaratın. Yarın için hedef koymayın ve 
anı yaşayın. Anlattıklarım bizlere medeniyeti, medeniyet ise 
başarıyı kazandırır. Bunu asla unutmayın.”

S Ö Y L E Ş İ

KMÜ SOSYAL DEMOKRAT ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN 
SÖYLEŞİDE OYUNCU HAKAN BİLGİN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. 

“Hayatınızın yapbozlarını 
tamamlamaya başlamadan önce 

eşsiz ve tek olduğunuzu bilin.”
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Program, Topluluk Üyesi Mustafa Hilmi Türker’in 
açılış konuşması ile başladı. Daha sonra ‘Beni Affet’ 
dizisi oyuncularından Bergüzar Demiroğlu, Murat Danacı, 
Ceren Yalazoğlu Karakoç, Gökberk Yıldırım, Tolga Akman 
öğrencilerle bir araya geldi. 

Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan 
oyuncular gerek oyunculuk gerekse özel yaşantıları ile ilgili 
anlatımlarda bulundular. Dizinin bitmesinin kendileri ile ilgili 
olmadığını ve bu kararı kanal yönetiminin aldığını söyleyen 
oyuncular dizinin bitmesinin kendilerini de üzdüğünü ifade 
ettiler. 

Özel yaşantılarında yaşadıkları olumsuz gelişmeleri bir 
kenara bırakarak sete farklı bir psikoloji ile hazırlandıklarını 
dile getiren oyuncular kimi zaman sağlık sorunları ile kimi 
zaman ise daha zor durumlarda bile rollerine adapte olarak 
o sahneyi çekmek zorunda kaldıklarını söylediler. 

8 sezon süren ve 1477 bölüm izleyicilerle buluşan 
dizinin farklı bir izleyici kitlesi oluşturduğunu belirten 
oyuncular dizinin bitmiş olmasına rağmen fanları tarafından 
halen ilgi gördüklerini belirttiler.

S Ö Y L E Ş İ

BENİ AFFET EKİBİ ÜNİVERSİTEDE
KMÜ FİKRİ GELİŞİM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 

‘1. MEDYA ÖDÜLLERİ TÖRENİ VE KARİYER SÖYLEŞİSİ’ DÜZENLENDİ. 
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K O N F E R A N S

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
TEMASIYLA PROJE BAŞLATILDI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 
ÖNEMLİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE İMZA ATILDI. 

Dünyada ve ülkemizde binlerce insanın hayatını tehdit 
eden ‘bağımlılık’ konusunda toplumsal bir projeyi hayata 
geçiren üniversite, farkındalık yaratmaya yönelik bir dizi 
faaliyetin uygulamasına başladı. Bağımlılıkla mücadele 
konusunda öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüzün 
en ciddi sorunları arasında yer alan bağımlılıkla etkin 
mücadelede kurum olarak üzerine düşeni yapmak 
amacıyla girişimde bulunan KMÜ Rektörlüğü, bu kapsamda 
düzenlenen ilk etkinliği hayata geçirdi.

Üniversite tarafından “Bağımlılıkla Mücadele” temasıyla 
15 Temmuz Konferans Salonunda yaklaşık bin kişinin 
katılımıyla düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin tarafından verilen 
konferans, yoğun ilgi gördü.

Konferansını vermek üzere KMÜ’ye konuk olan Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Tekin, sunumu öncesinde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ü makamında ziyaret etti. Rektör Akgül ve Genel 
Müdür Tekin, ziyarette üniversite gençliği ve bağımlılık 
konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan program, KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’ün açılış konuşması ile devam etti. 

“Bağımlılıkla mücadele, ciddi bir yol haritası 
gerektirmektedir”

Rektör Akgül, özellikle gençleri pençesine alan pekçok 
bağımlılık türüyle mücadele etmek için ciddi bir yol 
haritası gerektiğini belirterek, ”Malumunuz olduğu üzere 
çağımızın getirdiği güncel pekçok sorun arasında en fazla 
öne çıkanlardan birisi de bağımlılık konusudur. Madde 
bağımlılığından tütün bağımlılığına, internet bağımlılığından 
sosyal medya bağımlılığına, televizyon bağımlılığından oyun 
bağımlılığına kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkan 
bağımlılıklar, asla ötelenmemesi ve göz ardı edilmemesi 
gereken bireysel ve toplumsal sorunlardır. Bağımlılık 
konusu, özellikle gençlerimizin enerjilerini doğru alanlara 
kanalize etmemelerine, potansiyellerinin gereksiz yere heba 
olmasına, önceliklerinin yanlış belirlenmesine ve isabetli 
olmayan davranışlara yol açmakta; toplumsal huzuru 
da olumsuz etkilemektedir. Aslında her insanın zaman 
zaman zaafı olduğu konularda bağımlılık geliştirebileceğini 
unutmadan, konunun insani yönünü ve psikolojik boyutunu 
ihmal etmeden bağımlılıkla bilimsel yöntemler kullanarak 
mücadele etmek hepimizin görevidir.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. 
Dr. Ahmet Tekin, bağımlılık gibi çok önemli bir konuda 
üniversitenin gösterdiği hassasiyetin ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla düzenlenen konferansın son derece 
memnuniyet verici olduğunu dile getirerek Rektör Akgül’e 
teşekkür etti.
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“Bağımlılık; bir nesneye, kişiye ya da bir şeye 
duyulan önlenemez istektir”

Sunumunda bağımlılığın tanımı, bağımlı olunan şeyler, 
bağımlılık döngüsü, tanı kriterleri, risk faktörleri, tedavi 
hedefleri gibi pek çok konu hakkında açıklamalarda 
bulunan Prof. Dr. Tekin, “Bağımlılık; bir nesneye, kişiye 
ya da bir şeye duyulan önlenemez istek olarak tanımlanır. 
Madde bağımlılığından patolojik kumara, oyun oynamadan 
alışverişe, spordan yemek yemeye, yandaş olmadan 
eş ve aşk bağımlılığına kadar çok çeşitli bağımlılık türü 
vardır.” dedi. Prof. Dr. Tekin, madde bağımlılığını ise “bir 
maddenin belirgin etkisini elde etmek için alınan; bedenen, 
ruhen, sosyal ve ekonomik anlamda sorunlara rağmen 
kişiyi etkileyen isteğin durdurulamamasıdır” şeklinde tarif 
ederek alkol ve sigara başta olmak üzere bağımlılık yapan 
maddeler hakkında bilgi verdi.

Bağımlılık ile ilgili tanı kriterlerini açıklayan ve bunların 
12 aylık bir sürede gözlemlenmesi gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Tekin, bağımlılık tanısı koymak için “tolerans, 
yoksunluk, her defasında tasarladığından daha yüksek 
oranda kullanma; tehlikeli durumlara, fiziksel, psikolojik 
ve kişiler arası sorunlara yol açmasına rağmen kullanma, 
maddeye aşerme, bırakmak ve üstesinden gelmek için 
boşa çaba ve fazla zaman harcama, sosyal aktivitelerden 
çekilme, sorumluluklardan kaçınma” gibi davranışların 
altını çizdi. 

Prof. Dr. Tekin, bağımlılık konusundaki risk faktörlerine 
dikkat çekerek bunları “psikolojik, kültürel, kalıtımsal ve 
sosyal etkenler, kişilik özellikleri, aile ilişkileri, uyuşturucu 
maddeye ulaşabilme, merak, arkadaş baskısı, beğeni 
toplamak, bir gruba ait olmak, sorunlardan uzaklaşarak baş 
etme ve eğlenme yöntemi aramak” şeklinde sıraladı.

“Değer taşıyan unsurlar bağımlılık karşısında 
önemini yitirir”

“Bağımlı bireylerde madde kullanımı günlük hayatın 
önüne geçer. Aile, iş, toplum gibi önceden değer taşıyan 
unsurlar bağımlılık karşısında önemini yitirir ve birçok kişi 
bağımlı olduğunun farkında değildir.” diyen Prof. Dr. Tekin, 
tedavinin önündeki en büyük engeli “inkar” olarak açıkladı. 
Prof. Dr. Tekin, tedavi için her şeyden önce bireylerde 
“hayır” diyebilme becerisinin ve sınırlarının net olması 
gerektiğinin altını çizdi.

Bağımlılığın psikolojik ya da fizyolojik süreçlere bağlı 
olabileceğine değinen Prof. Dr. Tekin; yemekten sonra, çok 
sevdiği bir dostuyla karşılaşınca, direksiyona oturunca, 
stresli bir iş ve olaya maruz kalınca, bir eğlence gecesi 
veya grubuna iştirak edince, çay ve kahve içerken ya 
da bir işe başlarken başvurulan sigara ya da madde 
kullanımının psikolojik temelli olduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Tekin, fizyolojik bağımlılığa örnek olarak ise öfke, kızgınlık, 
endişe, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, kalp hızında 
azalma, iştah artışı, kilo alma, ateş basması, terleme, 
yüzde kızarma ve titreme gibi davranışları gösterdi.

Bağımlılığın tedavisiyle ilgili olarak ise Prof. Dr. 
Tekin, “Tedavi hedefleri arasında toplumsal ve mesleki 
işlevsellik, arınma, suç davranışlarının azalması yer alıyor. 
Etkin tedavide kullanılan yöntemlerin en önemlisi arınma 
yöntemidir. Herkese uyan tek bir tedavi yoktur. Etkin tedavi 
sadece maddeyi kullanmamaya yönelik olmamalı, kişinin 
birçok gereksinimine yanıt vermelidir. Hasta yeterli bir süre 
tedavide kalmalıdır. Hastanın bireysel tedavisi ve diğer 
tedavi planları sürekli olarak yeniden değerlendirilmeli 
ve kombine tedavi uygulanmalıdır.  Tedavinin etkinliği 
kişinin gönüllü olmasına bağlı değildir fakat kişinin tedavi 
olunca iyi olacağına inanması çok önemlidir. Bağımlılığın 
tıbbi tedavisi yatarak ve ayakta olmak üzere iki şekilde 
olmaktadır.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara da    
değinen Prof. Dr. Tekin, “Bağımlılık tedavisi; farmakolojik 
yaklaşımların yanı sıra psikososyal değişkenlere dikkat 
edilerek uygulanacak geniş kapsamlı bir tedavi ve 
rehabilitasyon programı gerektirir. Bağımlı Hastalar İçin 
Rehabilitasyon (BAHAR) Merkezleri bu kapsamda açılmış 
merkezlerimizdir. Bu merkezlerimizde tıbbi tedavi, bireysel 
danışmanlık, grup çalışmaları, sosyal beceri eğitimi gibi 
pek çok aktivite yapılmaktadır.” diyerek sözlerini noktaladı. 
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BİR ORGAN BİR HAYAT
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE YÜRÜYÜŞ İLE 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE ETİK ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TARAFINDAN 
‘ORGAN BAĞIŞI’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ. 

“Cana can katmak için buradayız”
Programın açılış konuşmasını yapan KMÜ Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 
Zehra Biçer, “Bugün organ bağışı konusunda farkındalık 
yaratmak ve cana can katmak için buradayız. Avrupa 
ülkelerinde beyin ölümü gerçekleşmiş veya kadavradan 
alınan organ bağışı oranı ülkemize nazaran çok yüksek. 
Ülkemizde ise genellikle akrabalar arasından donör 
bulunabiliyor. Türkiye’de organ bağışının az olmasının 
bilgi eksikliği, organ naklinin ne olduğunun bilinmemesi, 
korku gibi pek çok sebebi var. Biz de bugün burada bunları 
anlatmak için toplandık. Emeği geçen ve katılan herkese 
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Verebileceğiniz son hediye bir hayat olabilir”
Açılış konuşmasının ardından Karaman Devlet Hastanesi 

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aslan, ‘Organ Nakli 
ve Bağışı’ konulu sunumunu yapmak için sahneye geldi. 
Doç. Dr. Aslan, “Organ nakli görev yapamayacak kadar 
hasta bir organın bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesidir. 
Dünyada ilk defa 1902 yılında, Türkiye’de ise 1975 yılında 
ilk organ nakilleri gerçekleştirildi. Organ nakli canlı veya 
kadavradan yapılır. Böbrek, karaciğer ve akciğer canlı 
donörden nakil yapılabilen organlardır. Canlıdan organ 
nakli en son başvurulabilecek çaredir fakat ülkemizde en 
çok yapılan nakil şeklidir. Kadavra donörde ise en önemli 
kavram beyin ölümüdür. Beyin ölümü, fonksiyonların tam 
ve geri dönüşümsüz kaybıdır. Kadavradan organ çıkarma 
işlemi bir canlı ameliyatı gibi özenle yapılır. Organ bağışında 
kişi sağ iken bağış yapmış olsa da ailesinden tekrar izin 
alınır. Organ bağışı din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmez. 
Verebileceğiniz son hediye bir hayat olabilir. Organlarınızı 
toprağa gömmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç 
vardır.” diyerek sözlerini noktaladı.

“Organ bağışı da şehitliktir”
KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin 

ise organ bağışının İslami yönü hakkında açıklamalarda 
bulunarak şunları söyledi: “Organ bağışında beyin 
ölümünü tam kavramak gerekiyor. İslam âlimleri ölüm 
tam gerçekleştiyse organ bağışı caizdir diyor. İslamiyet’te 
şehitlik hemcinsine canını feda etmektir. Organ bağışında 
da bedeninizden bir parça veriyorsunuz. Bu da bir şehitliktir. 
Organ bağışı ile cana can katıyor, çok kıymetli olan 
karşılıksız büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz.” 

Program, Karaman Devlet Hastanesinde yatan diyaliz 
hastaları ve doktorlarla, nakil olmuş ya da nakil bekleyen 
çocuklarla yapılan röportajlar ve organ bağışının önemine 
vurgu yapan video gösterimi ile devam etti.

Video gösterimlerinin ardından, kalp nakli olan Karaman 
Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR-ON-
DER) Başkanı Ercan Çalışkan, karaciğer nakli olan Hüseyin 
Özcanoğlu ve yapay kalp takılan Kemal Çelebi sahneye 
gelerek duygularını paylaştı.

İlk olarak söz alan Ercan Çalışkan, “Dokuz yıl önce 
22 yaşında bir kızdan alınan kalp ile naklim gerçekleşti. 
18 ay organ bağışı için bekledim. Sağlığın çok kıymetli 
olduğunu bilen birisiyim. Bu yüzden aynı zamanda dernek 
başkanı olarak kendimi bu işe adadım ve ömrümün sonuna 
kadar çalışmaya devam edeceğim. Buradan desteklerini 
ve sevgilerini esirgemeyen tüm hemşirelere ve doktorlara 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Kemal Çelebi “Herkese teşekkür ediyorum ve bizlere 
umut olmanızı diliyorum.” şeklinde konuşurken Hüseyin 
Özcanoğlu da “Dört yıl önce eşimin vermiş olduğu karaciğer 
ile naklim gerçekleşti. Büyük bir sorun yaşamadım. 
İlaçlarımı sürekli ve düzenli kullanıyorum. Herkese çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. 
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Yürüyüş ile Sağlık Kültür ve Etik Öğrenci Toplulukları 
tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Ardından sahneye gelen Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Akmaz, Cumhuriyet Dönemi öncesi ve sonrası 
yaşanan ihtilalleri katılımcılarla paylaştı.

“Toplumun her gün Kuva-i Milliye ruhuna ihtiyacı 
var”

Türkiye’deki darbeleri kronolojik sırayla aktaran Prof. 
Dr. Akmaz, şunları söyledi: “Türkiye tarihine bakılınca 
ilk darbe 30 Mayıs 1876 yılında Sultan Abdülaziz Han’a 
yapıldı ve tahttan indirildi. İkinci ihtilal ise ilk Misak-ı Milli 
sınırlarını çizen; hukuk, ticaret, güzel sanatlar, dişçilik, 
veterinerlik, yüksek mühendislik, demir yolları ile tüm 
yurtta ortaokul ve liseler açan, daha pekçok hizmeti hayata 
geçiren Abdülhamit’e karşı oldu. Daha sonra sırasıyla 
1960 yılında, 12 Mart 1971’de, sağ sol davası yüzünden 
beş bin üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği 12 

Eylül 1980’de, para ve hukuk çıkmazının oluşturduğu 28 
Şubat 1997 döneminde, 27 Nisan 2007 Muhtırası’nda ve 
son olarak başaramadıkları 15 Temmuz 2016’da yaşanan 
darbedir.” 

15 Temmuz’da ilk defa Türkiye’nin darbeye dur dediğini 
belirten Akmaz, “FETÖ, 15 Temmuz 2016 yılında üç 
yönlü bir ihtilal yaptı. İlkini hükümete yapmıştır. İkincisini 
Müslümanların onurunu ve itibarını toplumda düşürme 
yönünde yaparken diğerini de toplumda sosyal açıdan 
Müslümanlara destek olan kurumlara karşı yapmak 
istemiştir. Hükümete karşı yapılan engellendi fakat diğer 
ikisinin etkisi hala toplumda devam etmektedir. Toplumun 
her gün Kuva-i Milliye ruhuna ihtiyacı var. İhtilallerde 
öncelikli olan hep gençler olmuştur. Bunları göz önünde 
tutarak hareket etmeliyiz. Darbelerin ön planında farklı 
vizyonerler olsa da arka planına bakmalıyız. Toplum olarak 
birbirimizi sevmeliyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

K O N F E R A N S

TÜRKİYE’DE İHTİLALLER VE 15 TEMMUZ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 

“TÜRKİYE’DE İHTİLALLER VE 15 TEMMUZ” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.
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6. ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNLERİ 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 
LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OLARAK BU YIL ALTINCISI DÜZENLENEN 

‘TANITIM GÜNLERİ’ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI.

KMÜ 15 Temmuz Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen açılış 
törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, il ve üniversite 
protokolü, davetliler, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından üniversite tanıtım 
filminin gösterilmesi ile devam etti. 
Ardından KMÜ Halk Oyunları ekibinin 
hazırladığı Zeybek oyunu izleyenlerin 
beğenisine sunuldu.

Rektör Akgül’den Tıp Fakültesine 
Öğrenci Müjdesi

Törenin açılış konuşmasını 
yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, “Üniversitemiz 
bünyesinde hizmet veren 10 fakülte, 
3 enstitü, 2 yüksekokul ve 5 meslek 
yüksekokulunda toplam 57 lisans, 
71 önlisans ve 56 lisansüstü 
programa öğrenci alarak ülkemizin 
yetişmiş insan gücüne önemli bir 

katkı sağlamaktayız. Üniversitemizde 
mühendislik dallarından eğitim 
bilimlerine, sağlık ve fen bilimlerinden 
İslami ilimlere, uygulamalı ve 
sosyal bilimlerden teknik bilimlere, 
edebiyattan iktisadi ve idari bilimlere 
kadar çok çeşitli alanda gençlerimize 
yükseköğrenim hizmeti vermekteyiz.” 
dedi.

Rektör Akgül konuşmasının 
devamında 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesine ilk kez öğrenci alınacak 
bölümlerin müjdesini vererek Tıp 
Fakültesinin yanı sıra ilk kez öğrenciyle 
buluşacak bölümleri şöyle sıraladı: 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Resim bölümü, Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Yeni Medya bölümü 
ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İşletmecilik 
ve Ticaret bölümü, Kazım Karabekir 

Meslek Yüksekokulu Atık Yönetimi; 
Ermenek Meslek Yüksekokulu Dış 
Ticaret ve Elektrik; Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı, 
Bahçe Tarımı ve Elektrik programları. 

Rektör Akgül, üniversitenin 
fiziki ve akademik gelişimi ile ilgili 
vermiş olduğu teknik bilgilerin 
ardından öğrencilere seslenerek, 
“Bugün Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesini daha yakından tanıyarak 
geleceğe dair isabetli kararlar almak 
için aramızda bulunuyorsunuz. 
Her birinizi gönülden kucaklıyor, 
gireceğiniz üniversite sınavında üstün 
başarılar diliyorum.” dedi. 

Rektör Akgül konuşmasına şöyle 
devam etti: “Üniversite okumak 
demek, hayata dair her türlü realiteye 
açıklık getirmeye çalışmak demektir; 
anlaşılmayan gerçekleri anlaşılır 
kılmak için çaba harcamaktır. Hiç 
açılmamış mevzuların üzerinden sır 
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perdesini kaldırarak ne kadar karmaşık 
görünürse görünsün onları kelimelere 
ve formüllere dökmek ve evrensel 
bilgiye dönüştürmek demektir. O 
yüzden her birinizin mutlaka üniversite 
havası solumasını ve hayatını daha 
sağlam temeller üzerine inşa etmesini 
dilerim. Hangi alanda uzmanlaşmak 
istiyorsanız, yani hayata hangi 
pencereden bakmak, yaşamınızın 
hangi alanını geliştirmek ve insanlığa 
hangi noktada hizmet etmek 
istiyorsanız o alanda eğitim almayı 
ihmal etmemelisiniz.”

Rektör Akgül öğrencilerin kendileri 
için en doğru üniversiteyi seçmek için 
öncelikle kendilerini çok iyi tanımaları 
gerektiğini vurgulayarak, “Önünüzde 
çok çeşitli bölümler ve çok sayıda 
üniversite var. Sizi en çok mutlu edecek 
olan ve kendinizi hayatınızın sonuna 
kadar adayabileceğiniz bölümü 
isabetli bir şekilde seçmelisiniz. Bunu 
yaptıktan sonra da alanınızda daha 
fazla ilerlemek ve sizi başkalarından 
ayıran noktaları ortaya çıkarmak 
için muhakkak çift anadal ve yandal 
programlarını araştırmalı, çift diploma 
sahibi olmaya gayret göstermelisiniz. 
Bir de size yeni ufuklar açacak ve 
sizi dünyanın pekçok yerindeki 
benzerlerinizle buluşturacak olan 
çok önemli bir husus vardır ki o da 
en az bir yabancı dil öğrenmektir. 
Ancak bütün bunlardan da önemlisi 
her zaman daha fazla çalışmak, daha 
fazla alın teri dökmek, sonuna kadar 
inanmak ve kendinize güvenmek 
zorundasınız. Böyle yaptığınız takdirde 
başarı kendiliğinden gelecektir. Ben 
şimdiden hayat yolunda her birinize 
başarılar diliyor ve sizleri Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi ailesi 
içerisinde görmekten memnuniyet 
duyacağımızı belirtmek istiyorum.” 
diyerek konuşmasına son verdi.

Üniversitenin fiziki ve akademik 
olanaklarının anlatıldığı slayt 
gösteriminin ardından sahneye gelen 
Eğitimci Yazar Rahim Türk ‘Geleceğini 
Belirlemeye Hazır mısın?’ konulu 
semineri ile dinleyenlere keyifli anlar 
yaşattı.

Eğitimci Yazar Rahim Türk, 
başarıya giden yol, başarılı bireylerin 
özellikleri, hayal kurmanın önemi, 
hayalleri hedeflere dönüştürmenin 
incelikleri, zaman yönetimi, zaman-
stres ilişkisi gibi konularda eğlenceli 
bir üslupla anlatımlarda bulundu. 

“Hayal kuramayanlar 
başkalarının hayallerinde figüran 
olmaya mahkûmdur”

Gençlerin ilgiyle takip ettiği 
sunumda Eğitimci Yazar Türk, 
şunları dile getirdi: “Başarmak 
için her şeyden önce başarıya aç 
olmalısınız. Öncelikle hayal kurun, 
hayallerinizi hedefe, hedeflerinizi 
plana dönüştürün. Planlarınızı hayata 
geçirin ve hayalinizdeki zirveye adım 
adım yürüyün. Hayal kuramayanlar 
başkalarının hayallerinde figüran 
olmaya mahkûmdur. Çevrenizdeki 
kişilere danışın fakat son kararı 
daima kendiniz verin. Başarılı olmak 
için kıyafetten hitabete kadar bir 
karizmanız ve duruşunuzun olması 
gerekir. Herkese karşı dürüst ve 
samimi olun. İletişim dilini doğru 
kullanırsanız başarılı olursunuz. Hiçbir 
başarı tesadüf değildir unutmayın 
ve tam kapasite planlı bir şekilde 
çalışın. Zaman, avuçlarınızın elinden 
kayıp gitmeden elinizde fırsat 
varken çok çalışın. Gamlanarak 
kederlenerek değiştiremeyeceğiniz 
şeyler için üzülmeyin ve çözüm 
üretin. Hayatınızda besleyici ilişkilere 
yer verin ve hatalarınızla yüzleşin. 
Keşke kelimesini hayatınızdan çıkarın 
ve yarın keşke dememek için bugün 
doğru tercihler yapın.” 

Eğitimci Yazar Rahim Türk’e 
Rektör Akgül tarafından plaket takdim 
edilmesinin ardından Tanıtım Günleri, 
fakülte ve yüksekokulların stantlarının 
ziyaret edilmesi ve yerleşke gezisiyle 
sona erdi. 

“Üniversite okumak 
demek, Hiç açılmamış 

mevzuların üzerinden sır 
perdesini kaldırarak ne 

kadar karmaşık görünürse 
görünsün onları kelimelere 

ve formüllere dökmek 
ve evrensel bilgiye 

dönüştürmek demektir.”

“İletişim dilini doğru 
kullanırsanız başarılı 

olursunuz. Hayatınızda 
besleyici ilişkilere yer verin 
ve hatalarınızla yüzleşin.”
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K O N F E R A N S

KMÜ, ULUSAL FUARLARDA 
YER ALMAYA DEVAM EDİYOR

H A B E R

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ulusal fuarlarda 
yerini almaya devam ediyor. 

Eket Fuarcılık ve Unilook gibi organizasyon firmalarının 
İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde düzenlediği 
yükseköğretim tanıtım fuarlarına katılan KMÜ temsilcileri 
Adana, Konya, Şanlıurfa ve Karaman’da üniversite 
adaylarıyla buluştu.

Çok sayıda yükseköğretim kurumunun öğrencilerle 
bir araya geldiği fuarlara yüzlerce ziyaretçi katıldı. Rehber 

öğretmenleri ve velileri eşliğinde üniversite stantlarını gezen 
öğrenciler, üniversitelerle aynı ortamda buluşmanın yanı 
sıra kendilerine verilen tanıtıcı dokümanlarla yükseköğretim 
kurumları ve eğitim olanakları hakkında merak ettikleri 
konuları öğrenme şansı elde ettiler.

Ulusal fuarlarda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi personelleri ve 
öğrenciler temsil ederek ziyaretçilere üniversite ve Karaman 
hakkında bilgi verdiler.
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İLAHİ DİNLETİSİ 

SANCAK KONSERİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program Rauf Mert Kantar’ın 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda Peygamber 
Efendimizin hayatını anlatan video gösteriminin ardından 
Karamanlı ilahi sanatçısı Ali Kırış ve ekibi tarafından ilahi 
dinleti gerçekleştirildi.

Ali Kırış ve ekibi programa katılan ve kendisinden 
istekte bulunan dinleyicileri kırmayarak pek çok eseri 
seslendirdi. Program sonunda Peygamber Efendimizin 
hayatından soruların sorulduğu bölümde sorulara doğru 
cevap veren dinleyicilere Ali Kırış’ın albümünden oluşan Cd 
hediye edildi. 

KMÜ 15 Temmuz Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe 
programın sponsorluğunu üstlenen 
firma temsilcilerinin yanı sıra 
üniversite personeli, davetliler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan programda Genç Yazar 
Leyla Uysal ‘Hayallerimin Ortasında’ 
adlı kitabını tanıttı. Kitap tanıtımının 
ardından sahneye gelen ‘Sancak’ 

adıyla bilinen Sanatçı Yılmaz Erdoğan 
kendi bestelerinden oluşan birçok 
parçayı sevenleriyle buluşturdu. 
Coşku ve heyecanın eksik olmadığı 
konser plaket takdimi ile sona erdi.

S A N AT

KMÜ GENÇLİĞİN GÜCÜ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 
‘KUTLU DOĞUM HAFTASI’ KAPSAMINDA İLAHİ DİNLETİSİ DÜZENLENDİ. 

KMÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN 

‘SANCAK’ KONSERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
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K O N F E R A N S

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNDEN 
KURAN VE MUSİKİ PROGRAMI

S A N AT

Programda ilk olarak ‘Kültürlü 
Genç, Kültürlü Gelecek’ konulu bilgi 
yarışmasının finali yapıldı. Prof. 
Dr. Ahmet Önkal’ı anmak amacıyla 
düzenlenen bilgi yarışmasında 
‘Önden Gidenler, Karasal İklim ve 
Kehf’ takımları finalde yarışırken; 
Kehf Takımı birinci, Önden Gidenler 
Takımı ikinci, Karasal İklim Takımı ise 
üçüncülük elde etti.

Yarışmanın ardından KMÜ İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet Akgül açılış konuşması 
yaparak, “Üniversiteler farklı akademik 
birimlerin birleşiminden oluşur. 
Bir ülkede veya bir toplumda eğer 
medeniyet hamlesi yapmak istiyorsak 
sanat, mabet ve laboratuvarların 
bir arada yer alması gerekiyor. 
Düzenlediğimiz bu programın faydalı 
ve keyifli olmasını temenni ediyorum. 
Programın düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum.” dedi. 

Dekan Akgül’ün açılış 
konuşmasının ardından sırasıyla 
Muhammed İslam Akyüz, Kayra 
Aydemir, Mahmut Sami Kalkan ve 
Hacı Süleyman Öztürk tarafından 
Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. 

Program, Arş. Gör. Beytullah 
Çetin’in şefliğinde İslami İlimler 
Fakültesi musiki korosu ve 
sazendelerinin düzenlediği dinleti ile 
devam etti. 

KMÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLE İLİM VE MEDENİYET ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN RAMAZAN AYINA ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ. 
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KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda sergilenen 
oyuna, KMÜ öğrencileri ve Karaman halkı yoğun ilgi 
gösterdi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından KMÜ Sinema ve Tiyatro Topluluğu 
Başkanı Safiye Demir’in açılış konuşmasıyla başladı. Daha 
sonra KMÜ öğrencilerinin yazıp yönettiği ve oynadığı tiyatro 
oyununa geçildi.

Psikoterapi adlı oyunda psikolojik rahatsızlığı olan ve 
olmayanlar arasındaki geçişkenliğe vurgu yapıldı. Olayları 
esprili bir dille anlatan oyunda kişilere yönelik önyargılı 
bakış açısının kişiyi psikolojik olarak etkilediği ve insan 
psikolojisinde yakın çevre ve toplumun son derece önemli 
olduğu vurgulandı.

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Gençlik Kulübü Öğrenci 
Topluluğu tarafından düzenlenen 
etkinlikte öğrenciler ve Karaman 
halkı ‘stand up, işaret dili gösterisi 
ve konser’den oluşan keyifli bir 
programda bir araya geldiler. 

Saygı duruşunda bulunulması ve 
işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan program, 
Topluluk Başkanı Hanife Aydın ve 
Organizasyon Sorumlusu Furkan 
Erdemsoy’un açılış konuşması ile 
devam etti. Konuşmaların ardından 
Onur Gökçek’in stand up gösterisine 
geçildi. BKM Sanatçılarından 
Komedyen Gökçek’in esprili bir 
dille gündelik konuşmaları işlediği 

oyununun ardından program işaret dili 
ekibinin gösterisiyle devam etti. İşaret 
dili eşliğinde seslendirilen ‘Onuncu 
Yıl Marşı ve İzmir Marşı’ izleyicilerin 
büyük beğenisini topladı. Sonrasında 
Mustafa Elmas ve ekibi sahne alarak 
kendi parçalarının yanı sıra erik dalı gibi 
sevilen oyun havalarını seslendirdi.

‘PSİKOTERAPİ’ SAHNELENDİ

KMÜ’DE SANAT DOLU BİR GECE

S A N AT

KMÜ’DE SİNEMA VE TİYATRO ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 
‘PSİKOTERAPİ’ İSİMLİ TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ. 
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K O N F E R A N S

USTA ŞAİRLERİN 

ŞİİRLERİ OKUNDU

E D E B İ YAT

Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Kamil Ali Gıynaş yaparak edebiyatın ve şiirin önemi 
üzerinde durdu.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler sırayla 
sahneye çıkarak Türk edebiyatının usta şairlerinin sevilen 
şiirlerini seslendirdiler. Sunuculuğunu Züleyha Gündüz 
ve Abdurrahim Sözeri’nin üstlendiği dinletide Sena Töre 
‘Melankoli’, Osman Aydın ‘Yağmur Güzeli’, Burcu Tekin 

‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’, Mert Boztepe ‘Zindandan 
Mehmed’e Mektup’, Meryem Kırtürk ‘Desem ki’, Zeynep 
Ütük ‘Sevgilim Ben Şimdi’, Leyla Akkuş ‘Ayrılık Sevdaya 
Dahil’, Oğuz Merter ‘Göğe Bakma Durağı’, Ayşe Yılmaz 
‘Türküler Dolusu’, Uğur Ataş ‘Mona Roza’, Selmiye Keskin 
‘Etme’ adlı şiirleri okurken Ahmet Can Sünbüloğlu ise ‘Gel 
Gör Beni Aşk Neyledi’ ve ‘Zahid Bizi Tan Eyleme’ ilahilerini 
seslendirdi. İlgiyle takip edilen program öğrencilerin 
dinleyenleri selamlamasının ardından sona erdi. 

KMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TARAFINDAN 

‘6. GELENEKSEL ŞİİR DİNLETİSİ’ DÜZENLENDİ.
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ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

Yarışmanın jüri koltuğunda KMÜ’lü akademisyenler Dr. 
Öğr. Üyesi Onur Aykaç, Dr. Arş. Gör. Hüseyin Aksoy ve Öğr. 
Gör. Volkan Gemili yer aldı.

Toplamda 11 öğrenci tarafından Türk edebiyatının 
sevilen şiirlerinin seslendirildiği yarışmada “Zindandan 
Mehmede Mektup” şiiri ile Mert Boztepe birinci, “Mustafa 

Kemal’in Kağnısı” adlı şiirle Burcu Tekin ikinci, “Bir Bayrak 
Rüzgar Bekliyor” şiiri ile Abide Dikici üçüncü, “Ey Vatan” 
şiiri ile Fatma Nur Altın dördüncü oldu. 

Şiir okuma yarışması, dereceye giren öğrencilere ödül 
ve jüri üyelerine plaket takdim edilmesinin ardından sona 
erdi.

E D E B İ YAT

KMÜ DUYARLI GENÇLİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 
‘ŞİİR OKUMA YARIŞMASI’ DÜZENLENDİ.
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S E R G İ

AKADEMİK BİRİMLERDEN İKİ FARKLI SERGİ

KMÜ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE TEKNİK BİLİMLER MESLEK 
YÜKSEKOKULU TARAFINDAN EL SANATLARI SERGİSİ DÜZENLENDİ. 

Açılışını KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve 
üniversite protokolünün yaptığı sergide öğretim elemanları 
ve öğrencilere ait çok sayıda çalışma görücüye çıktı. 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulundan on öğretim elemanının katkısıyla 

düzenlenen sergide yaklaşık 25 eser yer alırken Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları 
Bölümü ile Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencilerinin 
mezuniyet ve yıl sonu için hazırladıkları sergide ise 100 
öğrencinin yaklaşık 250 eseri yer aldı. 
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Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan 
Yılmaz’ın eserlerinin sergilendiği 
etkinliğin açılışına Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ile 
üniversite personeli katıldı. 

KMÜ Sergi Alanında düzenlenen 
sergide Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan 
Yılmaz’a ait yirmiden fazla eser 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, sergilenen 
resimlerde yozlaşan değerleri en eski 
salt haliyle, bozuluş biçimsellikleriyle, 

belli deformasyonlarla renk ve leke 
düzenlemesini iç içe geçirerek 
aktarmaya çalıştığını ifade ederek 
“Bunun yanında bir manzarayı, bir 
camı yada eski diyebileceğimiz bir 
yapıyı bu düş evreninden çıkarmaya 
çabaladım.” dedi.

K O N F E R A N SS E R G İ

ÖĞRETİM ÜYESİNDEN KİŞİSEL RESİM SERGİSİ

KMÜ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
‘KİŞİSEL RESİM SERGİSİ’ DÜZENLENDİ.
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S E R G İ

Gençlik Projeleri Destek 
Programına (2018-I Özel Çağrı) 
kabul edilen ‘Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Ardiuno 
ile Gömülü Programlama ve Robot 
Projeleri Uygulama Atölyesi’nin 
tamamlanmasının ardından ikinci 
proje olan ‘Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Robotik Yarışması’ adlı 
projede de sona gelindi.  

Gençlik ve Spor Bakanlığından 
sağlanan bütçe ile öncelikle CAIRAS 
(Community of Artificial Intelligence 

and Robotic Automation Systems) 
topluluğu kurularak topluluk üyelerine 
yarışmada sergileyecekleri proje 
malzemelerine ilişkin destek sağlandı. 
Üç ay süren çalışmalar sonucunda 
öğrenciler derslerde öğrendikleri 
teorik bilgileri uygulamaya geçirirken 
kendi tasarım fikirlerini de sergileme 
imkânı buldular.

Danışmanlıklarını Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümünden 
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı’nın, 
yürütücülüğünü ise Arş. Gör. 

Muhammet Fatih Aslan’ın yaptığı 
projeler, Mühendislik Fakültesinde 
ziyaretçilere sunuldu. 

KMÜ Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
sismik açıklı radar, delta robot, görüntü 
işleme tabanlı tarım robotu, otonom 
tren, tarladaki azot eksikliği tespiti 
yapan drone, denge robotu, resim 
çizen robot, temizlik robotu, sumo ve 
çizgi izleyen projeler gerçekleştirerek 
tasarımlarını hayata geçirdiler.

ROBOTİK SERGİSİ
KMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN 
PROJE TAMAMLANDI. 
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S E R G İ

Bu yıl beşincisi düzenlenen sergide 2018-2019 yılı 
Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olacak öğrencilerin 
bitirme projelerinin yanı sıra ‘Püskürtmeli Kurutucuda 
Mikroenkapsülasyon Yöntemiyle Aromalı Yumurta Akı Tozu 
Üretimi’, ’Kolajen İlaveli Meyveli İçecek’, ‘Glutensiz Makarna 
Üretiminde Pirinç Unu ve Mısır Ununun Kalite Üzerine 
Etkisi’ ve ‘Sarı Soğan Kabuğu Suyunun Çiğ, Pastörize ve 

UHT Sütlere İnoküle Edilen Farklı Konsantrasyonlardaki 
S. Aureus Üzerine İnhibitör Etkisinin Belirlenmesi’ konulu 
TÜBİTAK destekli projelerin poster sunumları da tanıtıldı.    

Sergi, posterlerin Gıda Mühendisliği bölümü 
hocalarından oluşan jüri tarafından araştırma ve derleme 
kategorisinde değerlendirilmelerinin ardından dereceye 
giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN
 PROJE SERGİSİ

KMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİTİRME PROJELERİ 
POSTER SUNUMLARI İLE GÖRÜCÜYE ÇIKTI.



122 TEMMUZ 2019

H A B E R

KMÜ’DE MEZUNİYET COŞKUSU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
fakülte ve yüksekokulların mezuniyet törenleri 
gerçekleştirildi. 02 Mayıs’ta Sosyal Bilimler ve 03 
Mayıs’ta Ermenek Meslek Yüksekokulu ile başlayan 
mezuniyet törenleri, 22 Mayıs’ta Teknik Bilimler, 
24 Mayıs’ta Sağlık Hizmetleri, 29 Mayıs’ta Kazım 
Karabekir Meslek Yüksekokulu ve 30 Mayıs’ta 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile devam etti. Törenler, 12 
Haziran’da Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Kamil 
Özdağ Fen ve Mühendislik Fakülteleri ile Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun mezuniyetleriyle 
sona erdi.

İl ve üniversite protokolünün yanı sıra 
üniversitenin akademik ve idari personeli, davetliler, 
öğrenciler ve ailelerinin katıldığı mezuniyet törenleri 
coşkulu anlara sahne oldu.

Törenlerde öğrencilere hitap eden Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin öğrencilere ihtiyaç duyacakları her 
türlü bilgi ve beceriyi verecek akademik yetkinlikte 
olduğunu vurgulayarak “Bizler Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi olarak gençlerimizi bilim 
dünyasının gelişmelerinden haberdar olan, zamanın 
koşulları hakkında bilgi sahibi, üretmeye ve çalışmaya 
istekli, vatanına milletine bağlı, topluma ve çevreye 
duyarlı, vefalı ve sevgi dolu bireyler olarak yetiştirmek 
için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Bu 
vesileyle öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve 
onları sağlam temeller üzerinde geleceğe hazırlamak 
adına gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm 
akademisyenlerimize huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca öğrencilerimizin 
bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi olan, her 
koşulda onlardan desteklerini esirgemeyen kıymetli 
ailelerine selam ve hürmetlerimi bildiriyorum.” dedi.
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“Sizin başkalarına ihtiyacınız olduğu gibi 
başkalarının da size ihtiyacı var”

Rektör Akgül konuşmasının devamında 
öğrencilere seslenerek şunları söyledi: “Hayatınızın 
bundan sonraki aşamasında birer üniversite mezunu 
olarak insanlar arasında yer edinecek; tavırlarınız 
ve düşüncelerinizle toplum tarafından dikkatle 
takip edileceksiniz. Bu bilinçle, konuşmalarınıza ve 
davranışlarınıza daha fazla dikkat etmeli, daha çok 
okumalı ve araştırmalı, üslubunuzu ve karakterinizi 
net bir şekilde ortaya koymalı, örnek bir kişilik 
olmaktan çekinmemeli ve kaçınmamalısınız. Kendi 
hayatınızı kendiniz yönetmeli ve başkalarına örnek 
olmalısınız. Çünkü sizin başkalarına ihtiyacınız 
olduğu gibi başkalarının da size ihtiyacı var; bunu 
unutmayın. Kendinize güvenin ve kendinizi asla 
küçümsemeyin. Hayatın zorlukları karşısında asla 
yılmayın, ümitsizliğe kapılmayın ve kendinizi yalnız 
hissetmeyin. Hata yapmaktan ve onu telafi etmekten 
çekinmeyin. Hatalarınızı kabul edin ve hiç vakit 
kaybetmeksizin yanlıştan dönmeye çalışın. Böyle 
yaptığınızda hayat size istediğinizden daha fazlasını 
verecektir, bundan emin olun. Yılgınlığa, bezginliğe 

kapılmayın. Her daim pozitif olmaya, kendinize 
ve çevrenize iyilik yapmaya gayret gösterin. İyi 
niyetinizi ve güler yüzünüzü her daim muhafaza edin. 
Yaptığınız iyiliklerin karşılığını hayattan muhakkak 
gizli ya da açık bir şekilde alacağınızdan emin olun. 
Ayrıca eğitim-öğretiminize yaşamınız boyu devam 
edin. Kendinizi sürekli geliştirin ve yenileyin. Daima 
kendinize ve çevrenize yararlı olmaya çalışın. Böyle 
yaptığınız takdirde mutlu ve başarılı olursunuz, 
ayrıca çevrenizi de mutlu edersiniz. Bu uzun hayat 
yolunda aslında dış dünyayı değil, kendinizi tanıdıkça 
daha da güçlenecek, etrafınıza daha fazla güven 
verecek, işlerinizin arkasında daha dirayetle durarak 
başarıyı yakalayacaksınız. O yüzden asla kendinizi 
hırpalamayın, her zaman bir sonraki adımı düşleyerek 
yaşadığınız açmazlardan kısa sürede çıkmayı 
deneyin. Hayatın birtakım zorlukları olsa da sizin her 
zaman o koşulları yenecek daha fazla seçeneğe sahip 
olduğunuzu unutmayın. Yeter ki ilkeli, dürüst, ahlaklı 
ve iyi niyetli davranın. Böyle olduğunuz takdirde telafi 
edemeyeceğiniz hata, üstesinden gelemeyeceğiniz 
zorluk yoktur.” 
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Mezuniyet törenlerinde okullarını birincilikle bitiren 
öğrenciler söz alarak tüm mezunlar adına birer konuşma 
yaptılar.

“Umarım aklıyla gören, yüreğiyle duyan, bilgisiyle 
yaşatan iyi birer hemşire oluruz”

Sağlık Bilimleri Fakülte birincisi Aleyna Tuna, “Dört 
yıl önce buraya geldiğimizde hepimizin farklı hikayeleri 
ve hayalleri vardı. Benim bu mesleği seçmemin en büyük 
nedeni insanlara yardımcı olmaktı. Hemşirelik, duyarlı ve 
bilimsel bir bakım sanatıdır; insan sağlığının korunması 
ve geliştirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Umarım 
hepimiz aklıyla gören, yüreğiyle duyan, bilgisiyle yaşatan 
iyi birer hemşire oluruz.” dedi.

“Merak, ilmin hocasıdır”
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Mehmet 

Tanrıverdi, “Bizler bu üniversiteye farklı şehirlerden değişik 
hayallerle geldik.  ‘Merak ilmin hocasıdır’ sözünü kendimize 
rehber edinerek çıktığımız bu yolda sorgulayarak, 
araştırarak ve her gün yeni şeyler öğrenerek dört yılımızı 
tamamladık. Şimdi ise sahaya inme vakti geldi. İnşallah 
bizler de öncelikle maneviyatımızın ve ilmimizin ışığıyla 
çalışacak, aziz milletimizin bağrındaki sevinç ve umudun 
yansıması olup hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. 
KMÜ ailesinin üyesi olmak bizlere her zaman bir gurur 
kaynağı olacak ve hayatımız boyunca bunun farkındalığını 
yaşayacağız.” dedi.

“Hayatımızın bir sayfasını kapatırken diğer sayfasını 
yeni umutlarla açıyoruz”

Edebiyat Fakültesi birincisi İbrahim Balcı, zamanın 
su misali akıp geçtiğine dikkat çekerek “Dört yılık 
üniversite hayatımızı burada noktalıyoruz. Hayatımızın 
bir sayfasını kapatırken diğer sayfasını yeni umutlarla 
açıyoruz. Asıl önemli olan bundan sonraki yaşantımızda 
yapacaklarımızdır. Tarihten aldığımız ilhamla birey olarak 
hangi işle uğraşırsak uğraşalım yetenekli ve çağın 
gerekliliklerine uygun bir şekilde çalışmaya devam 
etmeliyiz.” şeklinde konuştu. 
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“Hedefi olmayan gemiye rüzgâr bile yardım 
edemez”

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birincisi Selçuk 
Akbaş, kendisini hem gururlu, hem hüzünlü, hem de 
sevinçli hissettiğini belirterek şöyle konuştu: “Dört yıl 
önce çıktığımız bu yolu bugün burada sonlandırarak 
mezun oluyoruz. Mezun arkadaşlarım hedeflerinizi 
belirleyin. Şunu unutmayın ki hedefi olmayan gemiye 
rüzgâr bile yardım edemez. Bugün burada kocaman 
bir aileye veda ediyoruz. İnanıyorum ki yıllar geçse 
de bu aileyi, dostlarımızı, hocalarımızı gülümseyerek 
hatırlayacağız.” 

“Dört yıl nasıl çalıştıysak bundan daha fazlasını 
ortaya koyacağız”

Mühendislik Fakültesi birincisi Büşra Güngörer, 
bugünün mutlu bir başlangıç olduğunu hatırlatarak 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hayalini kurduğumuz 
mühendislik mesleğini icra edebilecek bir güne 
ulaştık. Gece gündüz çalışarak elimizden gelenin en 
iyisini yapacağız. Dört yıl nasıl çalıştıysak bundan 
daha fazlasını ortaya koyacağız. Kıymetli ailelerimizin 
sayesinde bu mutlu günü yaşıyoruz. Onların emeklerinin 
karşılığını ödeyebilme dileklerimle tüm arkadaşlarımı 
kutluyor, eğitim süresince hep yanımızda olan tüm 
hocalarımıza teşekkür ediyorum.” 

“Bu yolda bana eşlik eden herkese teşekkür 
ediyorum”

Kamil Özdağ Fen Fakültesi birincisi Seda Zavrak’ın 
sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı törende fakülteyi 
ikincilikle bitiren Ayşenur Bir konuşma yaptı.  Bir, 
üniversite yaşantısı boyunca çok değerli insanlar 
tanıdığını belirterek, “Bu yolda bana eşlik eden tüm 
sınıf arkadaşlarıma ve hocalarıma gönülden teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
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“Hayaller sizin kim olduğunuzun aynasıdır”
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu birincisi Durdu 

Erdoğdu, “Yazı ile tarifi zor, sözle anlatılması imkansız 
duygular yaşıyorum. Okul birincisi olmam bölümüme, 
okuluma ve ilme olan sevgimdendir. Hayallerinizden asla 
vazgeçmeyin, hayalleriniz sizin bilek gücünüzü gösterir. 
Unutmayın hayaller sizin kim olduğunuzun aynasıdır. 
Bu duygularla her zaman yanımda olan, desteklerini 
benden esirgemeyen aileme, değerli öğretmenlerime, 
arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm mezun arkadaşlarıma 
başarılar dilerim.” dedi.

“Birbirinden değerli anılar biriktirerek 
vedalaşıyoruz”

Ermenek Meslek Yüksekokulu birincisi Muhammed 
Enes Temizkalp, şunları dile getirdi: “Beni yetiştirip 
bu günlere getiren, hayatım boyunca hep arkamda 
duran çok değerli annem ve babam ellerinizden 
öperim. Sevgili arkadaşlarım, okulun bitmesine 
sevinirken birbirimizden ayrılacağımız için de derin bir 
üzüntü yaşıyoruz. Paylaştıklarımızı ve tüm güzellikleri 
anılarımız arasında en değerli yere koyarak birbirimize 
veda edeceğiz. Ermenek’te sizlerle birlikte yaşamak, 
sizlerle yan yana olmak büyük keyifti. Hepinizin yolu 
açık olsun, herşey gönlünüzce olsun.” 

“Başarıyı önyargı ile sonlandırmamak gerekiyor”
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birincisi 

Süleyman Koçak, “Okuduğum bölüm tarım ve 
toprakla ilgili olduğu için sürekli olarak beğenmeme ve 
küçümseme ile karşı karşıya kaldım. Ancak eleştiriler 
ve önyargılar karşısında hiçbir zaman yılmadan 
çalışmaya devam ettim. Ben tarımın ve toprağın 
yaşamak ve yaşatmak için sürekli ihtiyaç duyulacak 
kavramlar olduğu düşüncesindeyim. Başarıyı asla 
şekille sınırlandırmamak ve önyargı ile sonlandırmamak 
gerekiyor. Kim olduğumuzu bilerek, vatanımızı 
yüceltecek değerlerimizle buradan mezun olacak tüm 
arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. 
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“Dünyanın neresinde çalışsak ve hangi mesleği 
yapsak büyük bir sorumluluk bizimle birlikte olacak”

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu birincisi Gamze 
Bulut ise “Bugün beni, arkadaşlarımı, hocalarımızı ve 
siz değerli ailelerimizi hüzünlendiren bir gündeyiz. Lakin 
hayatımızın bir sayfasını acı tatlı hatıralarla kapatırken yeni 
beklentiler, umutlar ve kaygılarla yeni bir sayfayı açıyoruz. 
İçinde bulunduğumuz dönem, ülkemiz için emanete sahip 
çıkma gerekliliğini en çarpıcı haliyle vurgulamaktadır. 
Dünyanın neresinde çalışsak ve hangi mesleği yapsak 
büyük bir sorumluluk bizimle birlikte olacak.” dedi.

Törenler, mezuniyet kütüğüne fakülte ve yüksekokul 
birincilerinin isimlerinin yazılı olduğu plakayı çakmaları 
ve dereceye giren öğrencilere tören protokolü tarafından 
ödüllerinin verilmesiyle devam etti. 

“KMÜ ailesinden çok şey öğrendik”
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi 

Mürşide Nalpara, “KMÜ ailesinden çok şey öğrendik. 
Asla vazgeçmemenin ne demek olduğunu artık biliyoruz. 
Öğrencilik yıllarımız kolay geçmedi ama geriye dönüp 
baktığım zaman şanslı olduğumuzu görüyorum. Hayal 
bile edemeyeceğimiz en iyi öğretmenlere, her an bir işimiz 
düştüğü zaman bizlere yardımcı olan idari personele ve 
sabırla bize destek olan ailelerimize sahibiz. Bütün mezun 
arkadaşlarımın mezuniyet coşkusunu paylaşıyor, iyi bir 
gelecek diliyorum.” dedi.

Tüm mezunlara mezuniyet belgelerinin takdim 
edilmesi ve mezun öğrencilerin tek bir ağızdan 
mezuniyet andını okumasıyla süren törenler, hep 
birlikte coşku içinde keplerin fırlatılması ile sona erdi.



Sevgili Mezunlarımız; 
Şahsım ve KMÜ ailesi adına hayat boyu yüzünüzün gülmesini, 

alın terinizin ve emeklerinizin karşılığını eksiksiz almanızı, 
alnı ak yüzü pak evlatlarımız olarak 

hayatınızı en güzel şekilde devam ettirmenizi canı gönülden diliyorum. 

Her birinize üstün başarılarla dolu, 
aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzur içinde yaşayacağınız, 

sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir gelecek temenni ediyor; 
mezuniyetinizin güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum.

Ömrünüz iyilik ve güzelliklerle dolsun, yolunuz ve bahtınız açık olsun.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör
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