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Kıymetli KMÜ Bizbize Türkçe Dergisi Okurları,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 

7’nci sayısını çıkardığımız dergimizle yeniden 
sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

İnsanlık olarak alışık olmadığımız ve çok 
fazla kayıp verdiğimiz bir yılı geride bırakmış 
bulunmaktayız. Dünya genelinde 1 milyon 800 
binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine 
sebep olan koronavirüs tehdidini henüz 
aşabilmiş sayılmayız. 2019 yılının aralık ayında 
gündemimize giren ve 2020 yılında ülkemizde de 
görülmeye başlayan koronavirüs salgını bizlere 
yeni yaşam koşulları getirirken ülkelerin sağlık 
sistemleri bağlamında insan sağlığına ilişkin yeni 
perspektifler doğurdu. Topluca uymamız gereken 
kurallarla birlikte fiziksel olarak yakın ilişkilere 
tedirginlik içinde yaklaştığımız zor bir dönemin 
içinden geçmekteyiz. Geride bıraktığımız bir yıl 
boyunca edindiğimiz tecrübelerle koronavirüse 
karşı bu yıl daha birikimli bir şekilde karşı koymayı 
arzu ederek yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. 

Dünya genelinde ve ülkemizde yaşamımızın 
her alanına dokunan bu süreçten elbette ki 
eğitim-öğretim faaliyetleri de nasibini almış oldu. 
16 Mart 2020 tarihinde ara verdiğimiz eğitim-
öğretim faaliyetlerimizi halen uzaktan öğretim 
yöntemleriyle online olarak gerçekleştirmeyi 
sürdürüyoruz. Pandemiyle birlikte üniversitemizde 
yeni koşullara uygun bir eğitim-öğretim ortamı 
sağlasak da bu süreçte en büyük zorluğu ailemizin 
bir parçası olan öğrencilerimizin yerleşkemizdeki 
varlığından yoksun geçirerek yaşıyoruz. Onların 
üniversitemizdeki gülen yüzlerine, heyecanlarına 
ve sevinçlerine tanıklık edeceğimiz günleri özlemle 
beklemekteyiz. 

Her şeye rağmen bu bir yıllık süreçte milletçe 
ve kurumlar olarak elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya gayret gösterdik. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi olarak koronavirüsle etkin 
mücadele için önemli adımlar attık ve atmaya 
devam ediyoruz. Kovid-19 pandemisine rağmen 
üniversitemizin akademik, fiziki, kurumsal ve tüm 
alanlarda ortaya koyduğu gelişme gurur vericidir. 
Üniversitemizde gerçekleşen altı aylık faaliyetleri 
ve gelişmeleri ele aldığımız dergimizde tüm bu 
yaşanan gelişmeleri ve üniversitemizin her geçen 
gün eriştiği noktayı görme şansı bulacaksınız. 

Bu altı aylık süreçte üniversitemizde Spor 
Bilimleri Fakültesi kurularak fakülte sayımız 11’e 
yükselirken üniversitemiz enstitüleri bünyesinde 
iki yeni doktora ve bir yeni yüksek lisans programı 
daha açıldı.

Dünya genelinde en yeşil ve çevre dostu 
kampüslerin tespit edildiği Uluslararası 
GreenMetric sıralamasında üniversitemiz dünyada 
912 üniversite arasından 545’inci olurken 
ülkemizdeki üniversiteler arasında 35’inci sıraya 
yerleşti. Yine üniversitemizin Sıfır Atık Projesi 

kapsamında yapmış olduğu çalışmalar, Temel 
Seviye Sıfır Atık Belgesi ile onurlandırıldı. 

Kurumsallaşma politikalarını istikrarlı bir 
şekilde sürdüren üniversitemiz, 2020 yılında da 
belgelerinin güncellenmesini sağlayarak Kalite ve 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini bir kez daha 
tescilletti. Ayrıca engelsiz üniversite ve erişilebilirlik 
faaliyetleri kapsamında 2018-2019 yıllarında üç 
bayrak ödülü alan üniversitemiz, bu yıl da dört 
bayrak ödülüne layık bulundu. 

Üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını titizlikle 
yürüten üniversitemiz, bu bağlamda Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ve Yönetici AŞ’nin daha etkin bir 
yapıya kavuşturulması için gelen talepleri olumlu 
karşılayarak Karaman Teknopark’taki hisse oranını 
%52.131’e çıkardı.

Yine bu süreçte 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 
açılışımızı ve fahri doktora unvanı takdim törenimizi 
gerçekleştirdik. Törende, ülkemizin yetiştirdiği 
önemi devlet ve siyaset adamlarından Hazine ve 
Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Fahri Doktora 
Unvanı tevcih ettik.

Üniversitelerin birtakım parametreler üzerinden 
ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirildiği 
istatistiklerde ülkemizdeki yükseköğretim 
kurumları arasında üst sıralarda yer almamız 
bizi hayli memnun ederken öğretim üyelerimizin 
farklı alanlarda elde ettiği ödül ve derecelerle bu 
başarıyı daha da pekiştirdik. Bu süreçte iki öğretim 
üyemiz ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine 
girerken bir öğretim üyemiz YÖK Üstün Başarı 
Ödülüne, bir öğretim üyemiz de Serhat Özyar Yılın 
Genç Bilim İnsanı Onursal Ödülüne layık bulundu.

Geride bıraktığımız altı ayda çeşitli kurum 
ve kuruluşlarla iş birliklerimiz devam ederken 
Üniversitemiz Yayın Komisyonunun aldığı kararla 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yayın 
Dizisinin ilk kitabı olan ‘Göz Mağarası’nı okurlarla 
buluşturduk. Bu dönemde üniversitemiz öğretim 
üyelerinin bilimsel çalışmaları yine hız kesmeden 
devam etti.

Dergimizde üniversitemizde yaşanan son 
altı aylık gelişmelerin yanı sıra “Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesinin Dört Yılı” adlı özel 
bir konuyu da kamuoyunun ilgisine sunmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Fiziksel gelişimden 
akademik büyümeye, uluslararasılaşma 
politikalarından kurumsallaşmaya, girişimcilik ve 
yenilikçilikten toplumsal katkıya kadar pek çok 
boyuttan üniversitemizin geldiği aşamayı hep 
birlikte takip edeceğiz.

Dergimizin yeni sayısını keyifle ve ilgiyle 
okumanız temennisiyle tüm KMÜ Bizbize Türkçe 
okurlarına ve KMÜ ailesine sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir yıl diliyorum. 

  

SUNUŞ
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde  15 Ekim 
2020 tarihinde gerçekleştirilen açılış törenine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop ve YÖK Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç’ın yanı sıra bakanlar, 
büyükelçiler, YÖK üyeleri, üniversite rektörleri, 
devlet protokolü ve YÖK 100/2000 doktora 
projesinde eğitim gören öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Orkestrası 
tarafından müzik dinletisi yapıldı. Ardından 
‘Yükseköğretim’ başlıklı Türk yükseköğretiminin 
gelişimini ve şu anki mevcut durumunu anlatan 
video gösterimi gerçekleştirildi.

Akademik Yıl Açılış Töreni’nde YÖK Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma 
gerçekleştirdi.

Dijital Dönüşüm, Üniversite Çeşitliliği ve 
100 Öncelikli Alan

YÖK Başkanı Saraç, dünya genelindeki salgın 
nedeni ile zor zamanlar geçirilen bu günlerde, 
gerçekleştirilen törenin herkesin çalışma azmini 
güçlendirdiğinin altını çizerek, “Bilim hayatımızı 
çeşitlilik, misyon farklılaşması, ihtisaslaşma, 
öncelikli alanlar, hedef odaklı uluslararasılaşma, 
açık bilim-açık erişim, dijital dönüşüm, kritik 
teknolojiler gibi kavramlar etrafında yeniden 
yapılandıran, sistemi dönüştüren ve bu 

esnada eylem içinde kendisi de dönüşen 
bir YÖK var ve biz buna Yeni YÖK diyoruz. 
Yeni YÖK olarak, ülkemizde onlarca yıldır bir 
ihtiyaç olarak dillendirilen üniversite çeşitliliğini 
Türk yükseköğretim sistemine kazandırdık. 
Yükseköğretim sistemimizde artık tek tip 
üniversitenin yerine araştırma üniversiteleri, 
bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler, 
tematik üniversiteler ve mesleki eğitim ağırlıklı 
üniversiteler bulunuyor. Milli kalkınma hedeflerine 
ancak nitelikli insan gücü ile ulaşılabileceği 
düşüncesinden hareketle bir Türkiye projesi 
olan YÖK 100/2000 Doktora Projesini başlattık. 
Ülkemizin kalkınma hedefleri için belirlenen 100 
öncelikli alanda bilim insanı yetiştirme amacı 
taşıyan ve kurgusu itibariyle dünyada bir örneği 
bulunmayan ulusal çapta bu doktora projesindeki 
öğrenci sayısı 5 bini aştı.” dedi.

Yüz Yüze Eğitim, Yeni Üniversiteler ve YÖK 
Anadolu Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 
konuşmasına yeni akademik yılın hayırlara vesile 
olmasını dileyerek başladı. Erdoğan, koronavirüs 
salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda 
yürütülüyor olsa bile akademik eğitimin kesintisiz 
devam etmesinin önemli olduğunu belirtti. 
Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olmakla 
birlikte örgün eğitimin yerini tutmayacağını 
vurgulayan Erdoğan, “İnşallah mümkün olan en 
kısa sürede, diğer eğitim-öğretim kademelerinde 

YÖK 2020-2021 AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ

HABER

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	(KMÜ)	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
2020-2021	YÜKSEKÖĞRETİM	AKADEMİK	YILI	AÇILIŞ	TÖRENİ’NE	KATILDI.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim-
öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Bugün ülkede faaliyet gösteren toplam 207 
kamu ve vakıf üniversitesinin, 176 bin akademik 
personeliyle 8 milyon 267 bin öğrenciye eğitim-
öğretim verdiğini belirten Erdoğan, üniversitelerin 
kontenjanlarının artmasının, giriş sınavlarındaki 
yığılmanın önüne geçtiğini dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 
YÖK Anadolu Projesi’ne de değinen Erdoğan, “Bu 
çalışma, Anadolu’daki yeni gelişen üniversiteleri 
nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek 
eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece 
gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş 
akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu’daki 
henüz yolun başında olan üniversitelerimizin 
istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, 
eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer 
üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. 
İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci 
döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.” dedi.

Salgın döneminde öne çıkan bir başka adımın 
da YÖK Sanal Laboratuvar Projesi olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Bu projeyle fen, mühendislik, eczacılık 
gibi fakültelerin programlarında yer alan genel 
kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda 
verilebilecektir. İlk olarak Dijital Dönüşüm 
Projesinde yer alan 24 üniversitede başlayacak 
bu çalışmadan 15 bin öğrenci faydalanabilecek. 
Tüm bu yeniliklerin şimdiden ülkemize, milletimize, 

özellikle de üniversitelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından “YÖK 2020 
Üstün Başarı Ödülleri” verildi. Sosyal ve Beşeri 
Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık 
Bilimleri kategorilerinde bireysel ödüller; Yerel 
Kalkınmaya Katkı, Üniversite-Sanayi İşbirliği 
ve Uluslararası İşbirliği kategorilerinde ise 
kurumsal ödüller sahiplerini buldu. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Melikşah Arslan da 
Sosyal ve Beşeri Bilimler dalında Yılın Doktora 
Tezi ödülüne layık bulundu. Arslan, ödülünü 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldı.

2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni, YÖK 
Üstün Başarı Ödüllerinin verilmesinin ardından 
sona erdi.
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KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda 05 
Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen törene Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Mehmet 
Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Av. 
Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı 
Savaş Kalaycı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
AK Parti İl Başkanı Av. Abidin Çağlayan, İl Genel 
Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Emniyet Müdürü 
Ayhan Taş, üniversite rektör yardımcıları, dekan 
ve müdürler, bölüm başkanları, akademik ve idari 
personel, öğrenci temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış 
konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, “Ülkemizin gelişip kalkınmasında ve çağın 
gereklerine uygun bireyler yetiştirilmesinde en 
önemli kurumların başında gelen üniversiteler, çok 
fazla kişi ve kurumun desteği ve ortak emeğiyle 
faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Üniversiteler 
bize her şeyden önce milletimizin bir emanetidir. 
Dolayısıyla milletimizin omuzlarımıza yüklediği 
bu görevi layıkıyla yerine getirmek için her 
birimiz üzerimize düşen sorumlulukların gereğini 
yapmakla mükellefiz.” dedi.

“4 yeni fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul, 1 
meslek yüksekokulu”

Rektör Akgül, göreve geldiği 2017 
yılından itibaren geçen sürede ortak akılla ve 

paydaşlarla işbirliği içinde üniversitenin gelişimini 
gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu gelişimi sayısal 
verilerle atardı. Takım ruhuyla hareket ederek 
sektörel beklentiler doğrultusunda üniversitenin 
gelişimini hızlandırmak ve her alanda büyümesini 
gerçekleştirmek adına pekçok önemli adım 
attıklarını belirten Rektör Akgül, “Her şeyden 
önce akademik personel sayımızda yüzde 40’lık, 
öğretim üyesi sayımızda ise yüzde 146’lık bir 
artış  sağladık. İdari personel sayımızda ise işçi 
kadromuz dahil toplam yüzde 85’lik bir artış 
kaydettik. Öğrenci sayımız ise yüzde 20’lik bir 
artışla 18 bine yaklaştı. Dört yıla yakın bu süre 
zarfında 4 yeni fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul, 1 
meslek yüksekokulu ve 16 uygulama ve araştırma 
merkezi kurduk. Böylelikle üniversitemizin toplam 
fakülte sayısını 11’e, meslek yüksekokulu sayısını 
6’ya, yüksekokul sayısını 2’ye, uygulama ve 
araştırma merkezi sayısını da 22’ye yükselttik. 
Yine bu süreçte 55’i lisansüstü, 25’i lisans, 24’ü 
de önlisans olmak üzere 104 yeni program 
açarak bu programlara öğrenci kabulü sağladık. 
Böylelikle üniversitemizde önlisans, lisans ve 
lisansüstü düzeyde toplam 202 programımız ile 
gençlerimize yükseköğrenim fırsatı sunar hale 
geldik. Üniversitemizin akademik gelişiminin 
bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğine 
inanıyoruz.” dedi. 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI VE 
FAHRİ DOKTORA UNVANI TAKDİM TÖRENİ

HABER

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİNİN	2020-2021	EĞİTİM-ÖĞRETİM	YILI	AÇILIŞI	VE	
FAHRİ	DOKTORA	UNVANI	TAKDİM	TÖRENİ	GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KMÜ SENATOSU, LÜTFİ ELVAN’A FAHRİ DOKTORA UNVANI TAKDİM ETTİ
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“İhtiyaç duyulan alanlarda açılan yeni bölüm 
ve programlarla emin adımlarla ilerliyoruz”

Üniversitenin farklılaşma alanları çerçevesinde 
akademik önceliklerini belirleyerek emin adımlar 
attığını söyleyen Rektör Akgül, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Güncel koşulları ve ihtiyaçları dikkate 
alarak sağlık alanına özel bir ehemmiyet verdik. 
Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde Tıp ve 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültelerini 
kurarak binalarını inşa ettirdik. Yine Ermenek’te 
Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunu açarak binasını tamamladık. 
Bunun yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsünü açarak 
dört farklı lisansüstü programda öğrenci kabulü 
sağladık. Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini alan Tıp 
Fakültemizin ardından bu yıl da Ahmet Keleşoğlu 
Diş Hekimliği Fakültemize ilk öğrencilerimizi alarak 
eğitim-öğretime başlayacağız. Bunun yanı sıra 
Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde ise beş bölüm 
ve bu bölümlere bağlı olarak yedi farklı program 
açarak yüksekokulumuza öğrenci alacak seviyeye 
geldik. Attığımız bu adımlarla üniversitemizde 
sağlık alanındaki akademik birim sayımızı 6’ya 
çıkardık. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın yanı sıra 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Uygulamalı 
Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokullarını açarak 
bu akademik birimlerimize bağlı 18 bölüm kurduk 
ve 8 programa öğrenci kabulü gerçekleştirdik. 
Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun 
akademik altyapısını güçlendirerek Spor Bilimleri 
Fakültesine dönüşümünü sağladık.”

“Üniversitemizi her anlamda güçlendirmek 
adına işbirliklerine önem veriyoruz”

Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısını 
beş katına çıkararak 520 uluslararası öğrenci 
sayısına ulaştıklarını hatırlatan Rektör Akgül, bu 
süreçte yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla da 60 civarında protokol imzalandığını 
söyledi. Rektör Akgül, üniversitenin kapalı 
alanlarının 158 bin 305 metrekareden 196 bin 761 
metrekareye çıktığını ifade ederek “Yerleşkemizde 
Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi binaları ile 

hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle Ahmet 
Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Ermenek 
Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu binalarının inşaatına başlayarak 
bu binalarımızın yapımını tamamladık. Yine 
Ermenek Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama 
Oteli projemizde önemli aşamalar kaydettik. 
Kazım Karabekir Yerleşkemizde çok amaçlı spor 
salonumuz ve sosyal tesisimizi kullanıma açtık. 
Çevre düzenlemelerimiz başta olmak üzere altyapı 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.” 
dedi.

“OSB’nin temel ihtiyaçlarını da dikkate 
alarak akreditasyon başvurularımızı yaptık”

Bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle planlanan 
toplantıların ertelendiğini fakat buna rağmen 
üniversitede 2017 yılından itibaren 29 farklı 
bilimsel toplantı düzenlediğini belirten Rektör Akgül 
konuşmasına şöyle devam etti: “Yine bu süreçte 
üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planını 
yürürlüğe koyarak temel amaç ve hedeflerimiz 
ile performans göstergelerimizi yayınladık. 
Kalite Yönetim Sisteminin adımlarını hızla atarak 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgelerini aldık. 
Ayrıca Türk Akreditasyon Kurumuna başvuruda 
bulunarak TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının Yeterliliği Akreditasyon Süreci 
kapsamında akreditasyon çalışmalarını başlattık. 
Şuan özellikle Karaman Organize ve Sanayi 
Bölgemiz tarafından bize bildirilen testler ağırlıklı 
olmak üzere yaklaşık 20 parametre üzerinden 
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akreditasyon başvurumuzu yaptık. En kısa sürede 
akreditasyon sürecimizin tamamlanacağını ümit 
ediyoruz.”

“KMÜ, birçok alanda Türk yükseköğretim 
camiasına ciddi katkılar sunmaktadır”

Üniversitenin dil ve edebiyattan eğitim 
bilimlerine, sağlık ve fen bilimlerinden İslami 
ilimlere, uygulamalı ve sosyal bilimlerden 
teknik bilimlere, mühendislik dallarından 
iktisadi ve idari bilimlere kadar çok çeşitli 
alanda Türk yükseköğretim camiasına ciddi 
katkılar sunduğuna vurgu yapan Rektör Akgül, 
üniversitenin başarı sıralamalarını paylaştı. Rektör 
Akgül, KMÜ’lü öğretim elemanlarının 2019 yılında 
Web of Science’da taranan uluslararası indeksli 
dergilerde 337 adet bilimsel yayın yaptığını ve 
bu sayıyla KMÜ’nün Devlet Üniversiteleri Genel 
Sıralamasında 108 üniversite arasında 10. 
sırada yer aldığını söyledi. KMÜ’nün İç Anadolu 
bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversiteleri 
arasında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
ardından 2. sıraya yerleştiğine dikkat çeken 
Rektör Akgül,  Akademik Teşvik Yönetmeliğine 
göre KMÜ’nün bilimsel ve akademik çalışmalarıyla 
123 devlet üniversitesi arasında 26. sırada yer 
aldığını, 2006 yılından sonra kurulan devlet 
üniversiteleri sıralamasında ise 70 üniversite 
arasından 8’inci sıraya yerleştiğini ifade etti. 

“Pandemi sürecinde tüm imkanlarımızı 
seferber ettik”

Rektör Akgül, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de zor bir dönem yaşamamıza sebep 
olan pandemi sürecinde KMÜ’nün toplum 
sağlığına destek vermek amacıyla tüm imkanlarını 
seferber ettiğini belirterek konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bu bağlamda Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 
(BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji 
ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarımızı 
Karaman Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarıyla eşgüdümlü hale getirdik. 
Laboratuvarımızda Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(PCR) testlerini yapmaktayız ve laboratuvarımız 
Karaman’da Kovid-19 tanı ve teşhis işlemlerinin 
gerçekleştirildiği tek laboratuvar olma 
özelliğine sahiptir. Üniversitemiz, araştırma 
altyapısı bakımından son teknolojiye sahip 
laboratuvarlarıyla bölgedeki ileri düzey analizler 
için de tercih edilen kurumlar arasında yer 

almaktadır. Ülkemizde bu yılın mart ayında baş 
gösteren ve halen devam eden Kovid-19 salgını, 
kuşkusuz eğitim-öğretim camiasını da derinden 
etkilemiştir. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz Bahar 
Yarıyılından itibaren ara verdiğimiz yüz yüze 
eğitimlerimize belli programlardaki uygulamalı 
derslerin haricinde tüm derslerimizi uzaktan 
öğretim yöntemiyle yürütme kararı aldık. 
Pandeminin etkisinin daha da devam edeceği 
öngörüsüyle bu süreçte KMÜ olarak eğitim-
öğretim altyapımızı olası riskleri karşılayacak 
şekilde revize ederek uzaktan eğitim sistemimizi 
güçlendirdik. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz 
yeni bir yazılımla uzaktan eğitim sistemimizi hem 
eş zamanlı ve canlı ders verilebilecek şekilde 
hem de sonradan izlenebilir halde düzenleyerek 
öğrenci ve akademisyenlerimizin istifadesine 
sunduk.”

“Karaman Teknopark’ın merkez binasının 
inşaatı için ihale aşamasına geldik”

Rektör Akgül, Karaman’ı yakından ilgilendiren 
bir müjdeyi de paylaştı. KMÜ’nün, Karaman 
Teknopark’ın kuruluşu ve gelişimine büyük bir 
önem verdiğine dikkat çeken Rektör Akgül, 
“Son dönemde Teknopark’taki hisse oranımızı 
artırmıştık. Şuan Karaman Teknopark’ın merkez 
binasının inşaatı için ihale aşamasına gelmiş 
bulunmaktayız. Nitekim binamızın yapımıyla 
birlikte Teknopark, kuruluş amacını gerçekleştirme 
yolunda önemli bir adım atmış olacak. Bu vesileyle 
başta Karaman OSB yönetimine ve tüm devlet 
yetkililerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“Üniversitemizin gelişmesine canı gönülden 
destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum”

Rektör Akgül, konuşmasının son bölümünde 
üniversitenin gelişimine destek veren kişilere 
teşekkür ederek “Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin bugün 200’ün üzerinde farklı 
programda yükseköğretim hizmeti vermesinde 
katkısı ve emeği olan herkese yürekten 
teşekkür ediyorum. Özellikle de son dört yıldır 
gerçekleştirdiğimiz atılımlardan dolayı başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç’a, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız 
Sayın Lütfi Elvan’a, milletvekillerimize, yerel 
yöneticilerimize, hayırsever iş insanlarına, 
sanayicilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, 
basın temsilcilerimize, üniversitemiz personeline 
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ve tüm mensuplarımıza, üniversitemizin 
gelişmesine canı gönülden destek veren herkese 
şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.

Rektör Akgül, “Bugün üniversitemizin yeni 
eğitim-öğretim yılı açılışının yanı sıra bizler için 
onur ve mutluluk verici bir âna tanıklık etmek için 
toplanmış bulunmaktayız.” diyerek  konuşmasını 
şu sözlerle tamamladı: “Kamu teşkilatımızda 
uzun yıllardır yüksek düzeyde sorumluluklar 
üstlenen, aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği 
projelerle memleketimize pek çok alanda önemli 
hizmetler veren Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi 
Elvan Bey’e Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı’nda Fahri Doktora Unvanı takdim 
edeceğiz. Yoğun mesaisine rağmen davetimizi 
kabul ederek bugün bizimle birlikte olan, gerek 
üniversitemizin gelişimine verdiği desteklerden 
dolayı, gerekse milletimiz adına yürüttüğü kamu 
görevleri nedeniyle Sayın Lütfi Elvan Bey’e bir 
kez daha şahsım ve üniversitem adına saygı ve 
şükranlarımı arz ediyorum. Son olarak, törenimize 
icabet eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür 
ediyor, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının tüm 
yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.”

Fahri Doktora Unvanı Tevcihi
Tören, açılış konuşmasının ardından Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfi Elvan’a Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı’nda Fahri Doktora Unvanı 
tevcih edilmesiyle devam etti. Öncesinde ise Lütfi 
Elvan’ın özgeçmişi ve Üniversite Senatosunun 
16 Temmuz 2020 tarihli kararı okundu. Ardından 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a 
cübbe giydirilerek fahri doktora unvanı takdim 
edildi.

Takdimin ardından bir konuşma yapan 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi 
Elvan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin, 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün kaptanlığında 
birçok alanda çok iyi bir konuma geldiğine vurgu 
yaparak Rektör Akgül ve ekibine teşekkür etti.

Dijital Dönüşüm, Gençlik ve Sürdürülebilir 
Kalkınma

Konuşmasının devamında dünyada 
yaşanan dijital dönüşüme dikkat çeken Elvan 
şunları söyledi: “Bilişim ve elektronik altyapının 
gelişmesiyle dünya hızlı bir değişim ve 
dönüşüm sürecine girdi. Değişim ve dönüşüme 
ayak uyduramayan toplumlar çok kötü bir 
konumdayken ayak uydurabilen toplumlar iyi bir 
konumda. Türkiye, demografik yapısı itibariyle 
2040’lı yıllara kadar bu avantajını koruyacaktır. 
Türkiye’nin genç nüfusu ve girişimci yönü itibariyle 
bu değişim ve dönüşüme ayak uydurma yönü çok 
güçlü. Bilgi ve iletişim teknolojilerine gençlerin 
uyumu daha kolay ve daha hızlı gelişmektedir. 
Bir ülkenin geleceğini gençlerine ve girişimci 
ruhuna bakarak anlayabiliriz. Bu yüzden Türkiye 
çok önemli bir potansiyele sahip. Gençlerimizle 
gurur duymalıyız; yeni düzende ümit vaat 
ediyorlar ve bizim gençlerimiz tüm dünyaya 
seslerini duyuracak konumdalar. Gençlerimizin 
dijital dönüşümü kendi değerlerine ve kültürlerine 
sahip çıkmak ve bu değerleri yaşatmak, yerli ve 
milli bir yapı oluşturmak adına gerçekleştirmeleri 
çok önemli. Üniversiteler dahil olmak üzere sosyal 
yaşantıda, tarımda, sanayide dijital dönüşüme 
uyum sağlamalıyız.”

“Kalkınma, devasa bir perspektiften birçok 
alanın entegre gelişimiyle ilgilidir”

Elvan, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan 
İnsani Gelişmişlik İndeksine de değinerek 2019 
yılı itibariyle Türkiye’nin bu indekste üst sıralarda 
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yer aldığını söyleyerek konuşmasına şöyle 
devam etti: “İnsani Gelişmişlik İndeksinde eğitim 
altyapısı, ortalama hayat süresi, gelir düzeyi gibi 
parametreler var. Örneğin milli gelirin 30-40 bin 
dolar olması gelişmişlik ve kalkınmışlık demek 
değildir. Kalkınmada nitelik önemlidir. Kalkınma; 
eğitim, sosyal adalet, demokratik standartlar gibi 
devasa bir perspektiften birçok alanın entegre 
gelişimiyle ilgilidir. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma için 
eğitime gerekli önemin verilmesi gerekir. Türkiye’de 
207 üniversite ve 150 bin uluslararası öğrenci var. 
Bu rakam, dünyadaki uluslararası öğrencilerin 
yüzde 1,65’ine tekabül etmektedir.”

Elvan, konuşmasının son bölümünde yeni 
kurulan üniversitelerin önemine değinerek bu 
üniversitelerin en önemli iki misyonunun yerel 
ve bölgesel kalkınma ile mezunların istihdamı 
olduğunu söyledi.

Elvan, “Çok sevdiğim Karaman’da sizlerle bir 
arada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum.” 
diyerek Rektör Akgül’e, Üniversite Senatosu ve 
öğretim üyelerine teşekkür etti. Tören, hatıra 
fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
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LÜTFİ ELVAN’DAN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET 

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	2020-2021	AKADEMİK	YILI	AÇILIŞI	VE	
FAHRİ	DOKTORA	UNVANI	TAKDİM	TÖRENİ	KAPSAMINDA	KARAMAN’A	GELEN	

TBMM	PLAN	VE	BÜTÇE	KOMİSYONU	BAŞKANI	LÜTFİ	ELVAN,	
KMÜ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL’Ü	MAKAMINDA	ZİYARET	ETTİ.	

Tören öncesinde Rektörlük makamında 
gerçekleşen ziyarette Karaman Valisi Mehmet 
Alpaslan Işık, Karaman Milletvekili Av. Selman 
Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Av. Abidin 
Çağlayan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan 
Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner de yer aldı. Ziyarette 
üniversitenin şeref defterini imzalayan TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, 
Rektör Akgül ile bir süre sohbet ederek üniversite 
hakkında bilgi aldı. 

Ziyaretin ardından üniversitenin 2020-2021 
Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Unvanı 
Takdim Töreni gerçekleştirildi. TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a Üniversite 
Senatosu tarafından Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı’nda Fahri Doktora Unvanı 
tevcih edilmesi ve açılış dersi ile sona eren törenin 
ardından Lütfi Elvan, Karaman Valisi Mehmet 
Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Av. 
Selman Oğuzhan Eser, Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ve protokol üyeleri 2019 yılı temmuz ayında 
temeli atılan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültesinin inşaatını gezerek incelemelerde 
bulundu. Binanın kapalı alanları ve çevresini 
gezen heyet, inşaatla ilgili bilgi alarak alandan 
ayrıldı. 
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REKTÖR AKGÜL, VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE 
YÖK TOPLANTISINA KATILDI

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
YÜKSEKÖĞRETİM	KURULU	BAŞKANLIĞI	(YÖK)	TARAFINDAN	DİJİTAL	DÖNÜŞÜM	PROJESİ	

KAPSAMINDA	GERÇEKLEŞTİRİLEN	III.	FAZ	ÇALIŞMALARI	TOPLANTISINA	KATILDI.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 
başkanlığında 17 Aralık 2020 tarihinde 
düzenlenen çevrimiçi toplantıya 30 
üniversiteden rektörler ve akademisyenler katıldı. 
Yükseköğretimde dijital dönüşümle ilgili yapılan 
son çalışmaların değerlendirildiği toplantıya 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yanı sıra KMÜ Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Serkan Ada, Mühendislik Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Selami Balcı ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe 
Eldem de katıldı. 

“Yükseköğretimde dijital dönüşüme hız 
vereceğiz”

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yükseköğretimde 
dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek 
“Yükseköğretimde ‘eğitim, araştırma ve inovasyon’ 
üçlüsü; küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki 
hız ve demografik değişikliklerin etkisi ile 
şekillenmektedir. Dünyada ve ülkemizde hızla 
artan şehirleşme oranı, yükseköğretime yoğun 
kitlesel talepleri oluşturmakta, ayrıca 2050’de 
dijital şehirler konsepti beklenilmektedir. Bütün bu 
sonuçlar yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, 
ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vermemiz 
gerektiğini ortaya koyuyor.” dedi.

Prof. Dr. Saraç, YÖK olarak 2018 yılının 
aralık ayında yani pandemi öncesinde 
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesini 
başlattıklarına dikkat çekerek konuşmasına şöyle 
devam etti: “Bugün burada YÖKSİS veri tabanlı 
olarak kurulan Dijital Dönüşüm Programının 
üçüncü fazının başlangıcını gerçekleştiriyoruz. 
Projenin ilk etabında 20 üniversitemizden 60 
binin üzerindeki öğrencimize ve 10 binin üzerinde 

öğretim elemanımıza dijital beceri eğitimi verildi. 
Projenin temel amacı öğretim elemanlarımızın 
ve öğrencilerimizin dijital yeterliliklerinin 
arttırılmasıydı. Bu aslında bir farklılık projesiydi 
ve biz üniversitelerimizdeki mevcut potansiyeli 
harekete geçirmeyi hedeflemiştik ve bunda da 
büyük ölçüde başarılı olduk. Nitekim geçtiğimiz 
mart ayında başlayan ve halen devam eden 
pandemi sürecinde bu proje kapsamında verilen 
eğitimlerin önemli ölçüde faydasını bu 10 bin 
öğretim elemanının bulunduğu üniversitelerimiz 
ve 60 binin üzerinde öğrencimiz görmüş oldular. 
Dijital Dönüşüm Projemizin diğer etabında 
ise ilk etapta verdiğimiz temel dijital beceri 
eğitiminin biraz daha üstüne çıkarak yine özellikle 
Anadolu’dan seçtiğimiz üniversitelerimize YÖK, 
CISCO Network Akademi ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin (ODTÜ) de katkılarıyla dijital 
eğitim verilmeye başlandı. İlk iki fazda CISCO ve 
ODTÜ tarafından seçilen üniversitelerimizden 
katılımcı akademisyenlerimize Siber Güvenlik 
Eğitimi verildi.”

“Yükseköğretimin devamlılığı dijital 
imkanlarla sağlandı”

Prof. Dr. Saraç, Dijital Dönüşüm Projesinin 
detaylarını paylaşarak şunları dile getirdi: “Dijital 
Dönüşüm Projemiz kapsamında bizim YÖK 
olarak yaptığımız yenilikçi girişimler arasında 
sanal laboratuvar uygulamaları da vardı ve 
bunu hayata geçirdik. Genel kimya ve fizik 
laboratuvarları 15 bin öğrencimizin hizmetine 
sunuldu ve inşallah önümüzdeki yıl bu uygulamayı 
tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Yine 
aynı şekilde YÖK Sanal Fuarı düzenledik. Yine 
UNESCO’nun tespitlerine göre yakın zamanda 
yabancı uyruklu öğrenci sayısında Türkiye’yi ilk 
10’a çıkardık. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız 
48 bindi; şu an bu sayı 200 bini geçti. Biz 
bunda bütün imkanların ve bunun içerisinde 
dijital imkanların da kullanılmasının önemli rolü 
olduğunu düşünüyoruz.”

Bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin 
sürecin ele alındığı toplantıda YÖK Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç’ın açılış konuşmasının 
ardından CISCO Türkiye yetkilileri ve proje 
kapsamındaki üniversitelerin rektörleri söz alarak 
projeye ilişkin görüşlerini dile getirdiler. 
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Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 
mezuniyet törenleri yerine fakülte ve 
yüksekokullarda dereceye giren ve Karaman’da 
ikamet eden öğrencilere mezuniyet belgeleri 
ve hediyeleri Rektör Akgül tarafından verildi. 
Diğer mezunlara ise diplomaları kargo yoluyla 
ulaştırıldı. 

KMÜ Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen 
ödül töreninde Eğitim Fakültesi ikincisi Yusuf 
Karakuş, İslami İlimler Fakültesi üçüncüsü 
Kübra Ünlü, Kamil Özdağ Fen Fakültesi ikincisi 
Hatice Rabiya Çavuşoğlu, Mühendislik Fakültesi 
üçüncüsü Nermin Baştuğ, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu birincisi Ramazan Yıldırım, Kazım 
Karabekir Meslek Yüksekokulu ikincisi Sultan 
Pınar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
ikincisi Zehra Parıltı, Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu birincisi Mevlüt Kömbeci ve Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu ikincisi Ali İhsan 
Albayrak, mezuniyet belgelerini Rektör Akgül’ün 
elinden aldı.

Koronavirüs nedeniyle mezuniyetlerini 
gönüllerince yaşayamadıkları için üzgün 
olduklarını belirten öğrenciler Rektör Akgül’e 
düzenlenen tören için teşekkür ederek 
memnuniyetlerini dile getirdiler.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, “Tüm 
dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs 

salgını hayatlarımızın hemen her alanına nüfuz 
ederek pek çok rutinimizi değiştirdi. Yükseköğretim 
camiası da bu süreçten fazlasıyla etkilendi. Bu 
nedenle mezuniyet törenlerimizi düzenleyememiş 
olmanın burukluğu içerisindeyiz. Ancak en 
azından ilimizde bulunan öğrencilerimize 
belgelerini vererek sizler vasıtasıyla bir kez 
daha tüm öğrencilerimize selam ve sevgilerimizi 
yollayalım istedik. Sizleri ve dereceye girmesine 
rağmen fiziksel uzaklıklar nedeniyle aramızda 
bulunamayan diğer mezunlarımızı, ayrıca 
üniversitemizden mezun olan tüm öğrencilerimizi 
yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını 
diliyorum.” dedi.

Rektör Akgül konuşmasının devamında 
mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Şuan 
burada aldığınız diploma sizin için yeterli olmasın 
ve mutlaka önlisans mezunu olanlarınız lisansa, 
lisans mezunu olanlarınız ise lisansüstü eğitime 
başlayın. İçinde bulunduğumuz durum sizi asla 
olumsuz düşüncelere sürüklemesin. Hedeflerinize 
odaklanarak mesleki gelişiminiz doğrultusunda 
okumaya, araştırmaya, çalışmaya, üretmeye, 
kendinize ve çevrenize iyilik yapmaya gayret 
gösterin. Her birinize güzelliklerle dolu, 
sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve başarılı 
bir hayat temenni ediyorum.” dedi. Tören, toplu 
fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DERECEYE GİREN MEZUNLAR, DİPLOMALARINI 
REKTÖR AKGÜL’ÜN ELİNDEN ALDI

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
2019-2020	EĞİTİM-ÖĞRETİM	DÖNEMİ	MEZUNLARINDAN	DERECEYE	GİRENLERE	

MEZUNİYET	BELGELERİNİ	VERDİ.

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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REKTÖR AKGÜL, YOUTUBE’DA 
ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,
MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	ORTAÖĞRETİM	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ	TARAFINDAN	DÜZENLENEN	

‘BENİM	TERCİHİM’	PROGRAMINA	KATILDI.	

Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri 
kapsamında 08 Temmuz 2020 tarihinde 
video paylaşım sitesi YouTube üzerinden 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen programın 
moderatörlüğünü Şube Müdürü İsmail Kılınç yaptı. 
Rektör Akgül programda KMÜ’nün akademik ve 
fiziki gelişiminin yanı sıra öğrencilere sağlanan 
olanaklar ile ilgili bilgi verirken öğrencilerin 
sorularını da yanıtladı. 

Programa kendisini tanıtarak başlayan 
Rektör Akgül, Karaman’ın Sarıveliler ilçesine 
bağlı Turcalar köyünde doğduğunu belirterek, 
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans 
ve lisansüstü eğitimlerinin ardından sırasıyla 
Karadeniz Teknik, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam, Abant İzzet Baysal, Düzce ve Konya 
Necmettin Erbakan üniversitelerinde akademik 
görevlerde bulunduğunu söyledi. Rektör Akgül, 
son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
dekanlığını yürütmekteyken Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi rektörlüğüne atandığını 
ve 26 Ocak 2017 tarihinden beri KMÜ’de rektör 
olarak görev yaptığını ifade etti. 

“Yeni döneme 18 bin civarında öğrenciyle 
başlamayı hedefliyoruz”

Üniversitenin kuruluşu ve gelişimi ile ilgili bilgiler 
aktaran Rektör Akgül, KMÜ’nün temellerinin 
1987 yılında Selçuk Üniversitesi Karaman Meslek 
Yüksekokulu ile atıldığını ve 29 Mayıs 2007 
tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
adıyla Karaman’da bağımsız bir üniversite 
olarak gelişimine devam ettiğini vurguladı. 
KMÜ’nün 1 milyon 777 bin metrekare alanıyla 
Türkiye’nin kampüs üniversiteleri arasında yer 
aldığını hatırlatan Rektör Akgül, üniversitenin 
bugün itibariyle 15 bin 940 öğrenci sayısını 
bulunduğunu, ÖSYM tercihlerinin ardından 2020-
2021 eğitim-öğretim dönemine 18 bin civarında 
öğrenciyle başlamayı hedeflediklerini dile getirdi. 

“İhtiyaç duyulan alanlarda akademik 
gelişimimize yön vermek için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz”

Rektör Akgül, üniversitede Türk dili, gıda-tarım 
ve yenilenebilir enerji alanlarının farklılaşma 
alanı olarak belirlendiğini ve üniversitenin bu 
doğrultuda gelişimine devam ettiğini belirterek, 
“Üniversitemiz özellikle son yıllarda sağlık 
alanında gerçekleştirdiği atılımlarla da öne 



15OCAK 2021

çıkmaktadır. Üniversitemizde sağlık alanında 
akademik altyapımızı güçlendirmek adına 2018 
yılı şubat ayında Sağlık Bilimleri Enstitüsünü 
kurarak üç anabilim dalında lisansüstü öğrenci 
kabulüne başladık. Aynı yılın haziran ayında Tıp 
Fakültesini, aralık ayında da Ahmet Keleşoğlu Diş 
Hekimliği Fakültesini kurarak bu fakültelerimize 
öğrenci kabulüne başladık. 2020 yılı ocak ayında 
Ermenek’te açılan Uysal ve Hasan Kalan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da üniversitemizin 
sağlık alanındaki yatırımlarının devamı 
niteliğindedir. Bu alanda beklentileri karşılamak 
adına gerekli adımları atmaktan çekinmiyoruz. 
Güncel gelişmeleri takip ederek sektörün ihtiyaç 
duyduğu alanlarda akademik gelişimimize yön 
vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” 
dedi. 

Rektör Akgül, 196 bin 761 metrekare kapalı 
alan ve 1 milyon 777 bin metrekare toplam 
alana sahip olan üniversitenin laboratuvarları, 
derslikleri, amfileri, modern kütüphanesi ve 
araştırma altyapısıyla gençleri en iyi şekilde 
yetiştirdiğine dikkat çekerek “Salgın sürecinde 
uzaktan eğitim uygulamalarını başarılı bir 
şekilde yürüten üniversitemiz, yüz yüze eğitim 
yapılması halinde de sosyal mesafeyi rahatlıkla 
uygulayabilecek altyapı olanaklarına sahiptir.” 
dedi.

“Birçok yeni bölüm ve programımızı 
öğrencilerimizle buluşturacağız”

Rektör Akgül mevcut akademik birimlerin yanı 
sıra önümüzdeki yıl öğrenci kabul edilecek bölüm 
ve programlarla ilgili de bilgi vererek şunları 
söyledi: “2020-2021 eğitim-öğretim yılında 
mevcut lisans ve önlisans programlarımızın yanı 
sıra 3 yeni lisans ve 7 yeni önlisans programına 

daha öğrenci alacağız. Geçen yıl Tıp Fakültesini 
olduğu gibi bu yıl da Diş Hekimliği Fakültemizi 
öğrencilerle buluşturmuş olacağız. Yine Eğitim 
Fakültesi bünyesinde açılan Türkçe Öğretmenliği 
Bölümü ile Edebiyat Fakültesi bünyesinde 
açtığımız İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne 
de bu yıl ilk kez öğrenci alacağız. Bu üç lisans 
programımızın yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde Optisyenlik programı 
ve Evde Hasta Bakımı programı ikinci öğretimi; 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
Pastacılık ve Ekmekçilik programı ile Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği programı; ayrıca Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Harita 
ve Kadastro, Üretimde Kalite Kontrol ve Seracılık 
programları ilk kez öğrenci alacağımız önlisans 
programlarımızın arasında yer alıyor.” 

“Öğrencilerimiz için her türlü kolaylığı 
sağlamaya çalışıyoruz”

Üniversitenin barınma ve ulaşım olanaklarının 
öğrenciler açısından çok avantajlı olduğuna da 
dikkat çeken Rektör Akgül konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden itibaren 
üniversitemizin gerek şehirle gerekse sanayi ile 
bağını güçlendirerek paydaşlarımızı üniversitenin 
bir parçası haline getirmeyi amaçladık. Özellikle 
sanayi sektörüyle kurduğumuz ortaklıklarla 
öğrencilerimize burs olanaklarının yanı sıra 
ilimizdeki sanayi kuruluşlarında staj imkanları 
sunduk. Üniversitemizin kütüphanesini sınav 
dönemleri hariç olmak üzere 7/24 açık tutarak 
Karaman’daki öğrencilerin de kullanımına 
sunduk. Sosyal ve spor tesislerimizle birlikte 
üniversitemizin kapılarını vatandaşlarımıza 
açmış durumdayız. Ayrıca üniversitemiz 
bünyesinde 72 adet öğrenci topluluğu 
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bulunmakta olup öğrencilerimizin kendilerini 
her alanda gerçekleştirebilmeleri adına topluluk 
faaliyetlerini son derece önemsiyor ve bu konuda 
öğrencilerimize sonuna kadar destek veriyoruz. 
Araştırma altyapısı bakımından son teknolojiye 
sahip laboratuvarları bulunan üniversitemiz, 
bölgedeki ileri düzey analizler için de tercih edilen 
kurumlar arasında yer almaktadır.”

“Üniversitemiz topluma en iyi şekilde hizmet 
etmektedir”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
kuruluşundan bugüne kadar 1.000’in üzerinde 
uluslararası ve binlerce ulusal yayını, 50’yi aşkın 
TÜBİTAK projesinin yanı sıra yüzlerce bilimsel 
araştırma projesi ile Türkiye’deki üniversiteler 
arasında akademik performans açısından 
oldukça iyi yerlerde olduğunu hatırlatan Rektör 
Akgül, “Üniversitemiz her şeyden önce yürüttüğü 
bilimsel çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle 
topluma en iyi şekilde hizmet etmektedir.” dedi. 
Üniversitenin özellikle sağlık alanında hayata 
dokunan projelerine de değinen Rektör Akgül, 
KMÜ Sürekli Eğitim Merkezinin Halk Eğitim 
Merkezi ve İŞKUR ile ortaklaşa düzenlediği 
kurslara, üniversite bünyesindeki uygulama 
ve araştırma merkezlerinin faaliyet alanlarına, 
Engelsiz Üniversite çalışmaları başta olmak üzere 
bağımlılık, kadın ve aile, insan ve çocuk hakları, 
hayvanları koruma, çevre ve ağaçlandırma, kan 
ve organ bağışı gibi sosyal sorumluluk projelerine 
de dikkat çekti. 

“Gençlerimizin gönüllerindeki mesleğe adım 
atmalarını temenni ediyorum” 

Rektör Akgül, programın son bölümünde 
öğrencilere seslenerek şunları söyledi: “Bizler 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 
temel değerlerimiz çerçevesinde ve belirlediğimiz 
hedefler doğrultusunda gençlerimizi, son derece 
hızlanmış ve her geçen gün yeni bir dönüşümün 
yaşandığı bu çağın koşullarında en sağlam 
temellerle ve en güncel bilgilerle yetiştirmek için 
çabalıyoruz. Gençlerimizin, kendi alanında ya da 
üniversitemizin diğer akademik alanlarında en 
az bir bilimsel projenin içinde yer alması, en az 
bir kurs ve sertifika programından yararlanması, 
en az bir sanat dalıyla ilgilenmesi, en az bir spor 
dalıyla uğraşması, en az bir sivil toplum kuruluşu 
ya da öğrenci topluluğunda kendini ifade etmesi, 
en az bir yabancı dil öğrenmesi temel hedeflerimiz 
arasındadır. Gençlere hedeflerini gerçekçi bir 
şekilde belirlemelerini, başarmak için sonuna 
kadar azmetmelerini ve hiçbir zaman karamsarlık 
ve umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye 
ediyorum. Bir de sınavların ve ders çalışmanın 
haricinde, ömür boyu kendilerini geliştirmelerini 
ve durmadan okuyup araştırmalarını öneriyorum. 
Gönüllerindeki mesleğe adım atarak arzuladıkları 
hayatı inşa etmeleri temennisiyle her bir gencimize 
ve ailelerine selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

Program, Rektör Akgül’ün öğrencilerin 
sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi. 
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Özellikle son yıllarda sağlık alanındaki 
atılımları ile dikkat çeken üniversitede hemen 
her alanda büyüme gerçekleşiyor. Üniversitenin 
son dört yılda öğretim üyesi sayısında yüzde 
150’lik bir artış yaşanırken toplam akademisyen 
oranında da yüzde 44’lük bir artış sağlandı. Yine 
bu sürede üniversitenin 7 olan fakülte sayısı 11’e, 
meslek yüksekokulu sayısı 6’ya, enstitü sayısı 3’e, 
yüksekokul sayısı da 2’ye yükseldi.

Kısa süre içerisinde özellikle sağlık 
alanında yükseköğretim camiasında öne çıkan 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 43, Sağlık 
Bilimleri Fakültesinde 34, Tıp Fakültesinde 24, 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde 8, 
Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulunda da 6 akademisyen olmak 
üzere toplam 115 akademik personelle hizmet 
veriyor. Bu sayıyla birlikte üniversitenin sağlık 
alanındaki akademisyen sayısı, diğer alanlardaki 
akademisyen sayısının neredeyse altıda birine 
ulaştı.

22 Kişilik Kadronun 11’i Tıp Fakültesine 
Üniversite, en son yayımlanan ilanıyla 

akademik kadrosunu daha da güçlendirmeyi 
hedefliyor. İlana çıkılan 22 kişilik kadronun ise 
11’ini Tıp Fakültesi öğretim üyeleri oluşturuyor. 

İlanla, Dahili Tıp Bilimlerine 5, Cerrahi Tıp 
Bilimlerine 4, Temel Tıp Bilimlerine de 2 öğretim 
üyesi alacak olan üniversite, Tıp Fakültesindeki 
doktor sayısını da 35’e çıkarmış olacak.

“KMÜ, yükseköğretim camiasında hatırı 
sayılır bir yere gelmiştir.”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin 
başta sağlık olmak üzere hemen her alanda 
akademik varlığını güçlendirdiğini belirterek 
“Devletimizin destekleri ve milletimizden 
aldığımız güçle üniversitemizi yükseköğretim 
camiası içerisinde önemli bir seviyeye getirdik. 
Gerek fiziksel altyapı yatırımlarımız gerekse 
akademik personel alımlarımız hız kesmeden 
devam etmektedir. Özellikle dünyada hızla 
artan sağlık personeli ihtiyacı ve ülkemizin 
gerçekleştirdiği sağlık politikalarını dikkate alarak 
bu konuya fazlasıyla ihtimam göstermekteyiz. 
Şuan sağlık alanında 3 fakültesi, 2 meslek 
yüksekokulu ve 1 enstitüsü olan üniversitemiz, 
tüm diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da 
akademik yapılanmasını başarıyla sürdürecektir. 
Üniversitemizin gelişimi ve ilimizin kalkınması için 
gösterdiğimiz çabada bize destek olan tüm kişi, 
kurum ve kuruluşlara şahsım ve KMÜ ailesi adına 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, 11 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAYIMLANAN 
PERSONEL İLANIYLA EĞİTİMDEN TELEKOMÜNİKASYONA, YENİLENEBİLİR ENERJİDEN YENİ 
MEDYAYA, TURİZMDEN TIP BİLİMLERİNE KADAR 19 FARKLI BÖLÜME 22 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK. 

AKADEMİK VE FİZİKİ YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
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“Suriye ve Filistin’de Rus Mevcudiyeti ve 
Osmanlı Siyaseti (1847-1914)” konulu doktora 
tezi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Dalında 
birinciliğe layık görülen Dr. Öğr. Üyesi Melikşah 
Arslan’a ödülü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
düzenlenen 2020-2021 Akademik Yıl Açılış 
Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından verildi.

Dr. Öğretim Üyesi Melikşah Arslan, kendisini 
Üstün Başarı Ödülüne layık bulan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç ile bilim kurulu üyelerine 
şükranlarını iletirken başta tez danışmanı olmak 
üzere kendisine araştırma fırsatı sunan tüm kişi 
ve kurumlara teşekkür etti.

 I. Dünya Savaşı öncesi Rusya 
İmparatorluğu’nun Suriye ve Filistin’deki dinî, 
siyasi, toplumsal ve kültürel mevcudiyeti 
ve faaliyetleri ile bunun karşısında Osmanlı 
Devleti’nin izlediği siyaseti ele aldığı doktora 
çalışması nedeniyle Dr. Öğretim Üyesi 
Arslan’ı tebrik eden Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise 
güncel pekçok konunun tarihî arka planını gözler 

önüne seren doktora tezinin, özellikle uluslararası 
ilişkiler alanında ufuk açıcı bilgiler içerdiğini 
ifade etti. Rektör Akgül, 2020 YÖK Üstün Başarı 
Ödülleri kapsamında Yılın Doktora Tezi ödülünün 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dalında KMÜ’lü öğretim 
üyesine verilmesinin de tüm KMÜ ailesi adına 
gurur verici olduğunu söyledi.

Tören, 2020-2021 Akademik Yılının hayırlı 
olması temennileriyle sona erdi.

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	(KMÜ)	EDEBİYAT	FAKÜLTESİ	TARİH	BÖLÜMÜ	DR.	
ÖĞRETİM	ÜYESİ	MELİKŞAH	ARSLAN,	2020	YÖK	ÜSTÜN	BAŞARI	ÖDÜLLERİ	KAPSAMINDA	YILIN	

DOKTORA	TEZİ	KATEGORİSİNDE	BİRİNCİLİK	ÖDÜLÜNE	LAYIK	GÖRÜLDÜ.

KMÜ ÖĞRETİM ÜYESİNE 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 

YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ
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KMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve 
BİLTEM Müdürü Doç. Dr. Faruk Özel ile Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi 
Osman Ağar, yapmış oldukları bilimsel çalışmalar 
ile Science Direct PLOS Biology dergisinin 
yayınladığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ 
listesine girdi.

7 Milyon Akademisyen Arasından Dünyanın 
En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı Belirlendi

Kendi alanında en az 5 makale yayınlamış 7 
milyon bilim insanının değerlendirildiği liste, 1996 
- 2019 yılları arasında ‘Scopus Özet’ ve ‘Atıf 
Veri Tabanı’ üzerinden elde edilen bilgilere göre 
oluşturuldu. Dünyanın en fazla atıf alan 100 bin 
bilim insanının belirlendiği listede KMÜ’den de iki 
bilim insanı yer aldı. Doç. Dr. Faruk Özel, 900’e 
yakın atıf ve h-indeksi 17; Dr. Öğr. Üyesi Osman 
Ağar da 1.100’ün üzerinde atıf ve h-indeksi 21 
ile ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine 
girmeye hak kazandı.

ABD’nin Stanford Üniversitesi 
koordinatörlüğünde organize edilen ve gerek 
ABD gerekse Hollanda’nın önde gelen bilim 
insanlarının oluşturduğu bir kurul tarafından 
yayınlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim Adamları 
Listesi’ çeşitli bilimsel kriterlerin dikkate alınarak 
hesaplanması ile oluşturuluyor.

KMÜ’lü öğretim elemanlarını, uluslararası 
başarılarından dolayı kutlayan Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, “Üniversitemiz bünyesinde 
başarılı bilimsel çalışmalara imza atan her iki 
akademisyenimizin, yaptıkları bilimsel yayınlarla 
uluslararası bilim camiasında ciddi oranda atıf 

almaları hem üniversitemiz hem de ülkemiz 
adına gurur verici bir durum. Bağımsız bir ekip 
tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 
dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren 
her iki bilim insanımızı da kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum.” dedi.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ,	
ÜLKEMİZDEKİ	ÜNİVERSİTELERARASI	BAŞARI	SIRALAMALARINDAN	SONRA	

ULUSLARARASI	ARENADA	DA	ADINDAN	SÖZ	ETTİRMEYE	BAŞLADI.	

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE 
KMÜ’DEN İKİ BİLİM İNSANI YER ALDI

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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Dr. Öğr. Üyesi Emel Altaş Kiracı, ‘Kütle Çekim 
Kuramlarında Doğrusallaştırma Kararsızlığı’ 
başlıklı tezi ile onursal ödül kazanan dört öğretim 
üyesinden birisi oldu.  

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü; 
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Bilim ve 
Ütopya Kooperatifi ve Elektrik Mühendisleri Odası 
tarafından 2002 yılında hayatını kaybeden genç 
bilim insanı Serhat Özyar’ın anısını yaşatmak 
amacıyla 2003 yılında verilmeye başlandı. 
Ayrıca ödül, ülkemizdeki bilimsel araştırma 
kültürünü kurumsallaştırılması, bilim gücünün 
inşası, üniversitelerdeki doktora programlarının 
desteklenmesi ve bilim gündemiyle 
ilişkilendirilmesini amaç ediniyor.

2020 yılında 18’incisi düzenlenen ‘Serhat 
Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü’ kapsamında 
hazırladığı doktora teziyle bu ödüle layık bulunan 
Dr. Öğr. Üyesi Altaş Kiracı, şu açıklamalarda 
bulundu: “Kütle Çekim Kuramlarında 

Doğrusallaştırma Kararsızlığı başlıklı doktora 
tezimde doğrusallaştırma kararsızlığı problemini 
topolojik kütle çekim kuramı içinde inceledim. 
Araştırmada elde ettiğim sonuç, kiral kütle 
çekim teorisinin kuantum kütle çekim teorisi 
olarak değerlendirilebilmesinin önündeki engeli 
kaldırmaktadır. Aynı zamanda doktora çalışmam 
kapsamında, doğrusallaştırılmış denklemlerin 
çözümlerine ikinci mertebe denklemlerden gelen 
şartları ve bununla ilgili olarak Taub ve ADT 
(Abbott–Deser–Tekin) yükleri üzerinde çalıştım. 
Doktora sürecinde tamamladığım bu çalışmalar 
2020 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onursal 
Ödülü ile onurlandırıldı. Tezimin bu ödüle layık 
görülmesinden dolayı mutluluk duyuyor, beni bu 
ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü 
kapsamında yayımlanan listeye	http://www.oed.
org.tr/ adresinden ulaşılabilir.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	SAĞLIK	HİZMETLERİ	MESLEK	YÜKSEKOKULU	
DR.	ÖĞR.	ÜYESİ	EMEL	ALTAŞ	KİRACI	‘2020	SERHAT	ÖZYAR	YILIN	GENÇ	BİLİM	İNSANI	

ONURSAL	ÖDÜLÜ’NE	LAYIK	GÖRÜLDÜ.

KMÜ ÖĞRETİM ÜYESİNE 
‘YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ONURSAL ÖDÜLÜ’

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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KMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ GÜCÜŞ’ÜN İHA PROJESİ 
DESTEĞE LAYIK GÖRÜLDÜ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (KMÜ PTTO) 
Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Onurhan Gücüş’ün hazırladığı ‘İHA (İnsansız 
Hava Araçları) Tasarım Atölyesi’ isimli 
proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
desteklenmeye hak kazandı.

Karaman’da oluşturulacak model uçak 
atölyeleri ile İHA’ların tanıtılması ve kullanımı ile 
ilgili gençlere eğitim verilmesini öngören proje 
ile yaklaşık 30 öğrenci ve 20 eğitimciye insansız 
hava araçlarının üretimi, simülasyon ve uçuş 
eğitimleri verilecek.

“KMÜ ve Karaman’ın ev sahipliğinde İHA 
festivali düzenlemeyi hedefliyoruz”

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Onurhan Gücüş, “Günümüzde büyük 
bir önem kazanan insansız hava araçlarının 
daha yakından tanınması ve kullanımı ile 
ilgili bilgi sahibi olunması amacıyla böyle 
bir projeye başladık. Geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimiz arasından bu alana ilgi 

duyanların desteklenmeleri ve ülkemiz için 
faydalı olabilecek projeler geliştirebilmeleri için 
kendilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca 
yalnızca gençlerimizi değil eğitimcilerimizi de 
bu projeden yararlandırarak projeyi geniş bir 
tabana yaymayı planlıyoruz. Projenin saha 
aşamasında, eğitimlerini tamamlayanların kendi 
yapmış oldukları model uçakları üniversitemiz 
ve ilimizdeki uygun alanlarda kullanmalarını 
sağlayacağız. Son aşamada ise KMÜ ev 
sahipliğinde düzenlenecek bir sivil havacılık 
festivali ile model uçakların yarıştırılacağı birçok 
havacılık faaliyetine yer vermeyi planlıyoruz. 
Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan 
Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker’e ve Av. 
Selman Oğuzhan Eser’e çok teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

“Proje, KMÜ ve Karaman’ın tanıtımına katkı 
sağlayacaktır”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de 
Dr. Öğr. Üyesi Gücüş’ü tebrik ederek, “Son 
zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaygın olarak 
kullanılan insansız hava araçlarının ilk adımı 
olarak görülen model uçakların daha yakından 
tanınması ve kullanılması adına geliştirilen 
projenin özellikle gençler için son derece faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Projenin ve devamında 
gerçekleştirilecek olan etkinliklerin, üniversitemiz 
ve Karaman’ın tanıtımına da olumlu katkı 
sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. 
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

TÜBİTAK’ın desteği ile TEKNOFEST Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 
düzenlenecek olan 5. Uluslararası İHA Yarışması 
için sayılı günler kaldı. 3 Şubat-30 Nisan tarihleri 
arasında başvuruları alınan yarışma için yurtiçi ve 

TEKNOFEST	2020	ULUSLARARASI	İHA	(İNSANSIZ	HAVA	ARACI)	YARIŞMASI	SONUÇLARI	
AÇIKLANDI.	KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	MÜHENDİSLİK	FAKÜLTESİ	

ÖĞRENCİLERİNİN	OLUŞTURDUĞU	KMÜ	İHATEK	TAKIMININ	PROJESİ
FİNALE	KALMAYA	HAK	KAZANDI.

İHATEK TAKIMI 
TEKNOFEST’TE ADINI FİNALE YAZDIRDI

yurtdışından 336 takımın başvurusu kabul edildi. 
Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından 
değerlendirmeye tutulan projelerin kavramsal 
tasarım raporları arasından 200 takım başarılı 
bulunarak 8.000 TL İHA geliştirme desteği 
almaya hak kazandı. Bu takımlar arasından da 
Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından 
başarılı bulunan 115 takım 4.000 TL katılım 
desteği ile ödüllendirildi.

KMÜ İHATEK Geliştirme Desteğini Alarak 
Adını Finale Yazdırdı

KMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 
oluşturduğu KMÜ İHATEK Takımının projesi 
‘Döner Kanat’ kategorisinde aldığı 4.000 TL 
katılım desteği ile birlikte adını finale yazdırdı.
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Özel gereksinimli öğrencilerin günlük yaşam 
becerilerinin artması ve gelişimsel alanlarının 
desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve TÜBİTAK 
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı 
kapsamında kabul gören proje ile özel gereksinimli 
öğrenciler üç hafta süren yedi farklı etkinlikte 
doğa, tarım ve hayvancılıkla ilgili ‘yaparak ve 
yaşayarak’ öğrenme becerisi elde ettiler. 

Öğrenciler proje kapsamında Dereköy mesire 
alanında küçükbaş hayvan otlatma ve süt 
sağımı, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunda 
aromatik bitki yetiştirme, ekmek, deri tulum 
peyniri ve yoğurt yapma, Çakırbağ Bölgesi elma 
bahçelerinde elma toplama ve meyve kurutma, 
Başak Un Değirmeni bahçesinde hedik kaynatma 
ve KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
laboratuvarında aromatik bitki yağı çıkarma ve 
esans yapımı gibi etkinliklerde bulundular. 

Projenin son etkinliği olan ve KMÜ Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen 
aromatik bitki yağı çıkarma ve esans yapımında 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül de öğrencilere eşlik 
etti. Rektör Akgül, ilk olarak Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Birol Üner ile birlikte Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay 

Talaz’ı makamında ziyaret ederek yüksekokul 
bünyesinde gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi 
aldı. Ardından üniversite laboratuvar ortamında 
aromatik bitki yağı çıkaran öğrencilerle buluşan 
Rektör Akgül, başarıyla sonuçlanan projeden 
dolayı Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Ali Temiz’i, özel gereksinimli öğrencileri, 
onlara rehberlik eden eğitmenleri ve projede 
emeği geçenleri tebrik ederek kendilerine katılım 
belgelerini verdi.

Öğrenciler ise Rektör Akgül’e hazırladıkları 
esansı sunarken projenin logosunun basılı olduğu 
şapka ve maskeyi hediye ettiler. Özel gereksinimli 
öğrencilerle birlikte projenin tamamlanmasının 
sevinci içerisinde olduklarını belirten Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Ali Temiz, “Üniversitenin bütün 
imkanlarından yararlanmamızı sağlayan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül’e, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Birol Üner’e, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay 
Talaz’a, projeye destek veren tüm kurum ve 
kuruluşlara,  projede emeği geçen herkese ve 
öğrencilerimize teşekkürlerimi ve minnetlerimi 
sunuyorum.” dedi. Program toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	TEKNİK	BİLİMLER	MESLEK	YÜKSEKOKULU
TIBBİ	VE	AROMATİK	BİTKİLER	PROGRAMI	DR.	ÖĞRETİM	ÜYESİ	MEHMET	ALİ	TEMİZ’İN	

“TARIM	ENGEL	TANIMAZ:	ÖZEL	GEREKSİNİMLİ	ÇOCUKLARLA	GELENEKSEL	TARIM	VE	DOĞA	
UYGULAMALARI”	ADLI	PROJESİ	SONA	ERDİ.

‘TARIM ENGEL TANIMAZ’ PROJESİ 
SONA ERDİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
(KMÜ) dünya genelinde çevre duyarlılığı 
ve sürdürülebilirlik kapsamında en yeşil 
kampüslerin tespit edildiği Uluslararası 
GreenMetric sıralamasında ülkemizdeki 
üniversiteler arasından 35’inci, 2006 sonrası 
kurulan üniversiteler arasında 7’nci ve dünyadaki 
üniversiteler arasında ise 545’inci oldu. 

Üniversitelerde çevre konusunda küresel 
farkındalık yaratmayı amaçlayan ve çevre 
duyarlılığı ve kaynak yönetimi gibi sürdürülebilirlik 
konularını dikkate alan Dünya Üniversiteleri 
IU Green Metric ağı “UI GreenMetric World 
University Rankings” 2020 yılı sonuçları 
açıklandı. Üniversitelerin kampüs ortamı, yapı 
ve altyapı yeterliliği, enerji kullanım verimliliği, 

atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim 
gibi faktörleri dikkate alınarak toplamda 6 
kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, dünya 
sıralamasında 912 üniversite arasından 545’inci 
olurken ülkemizdeki üniversiteler arasında ise 
35’inci sıraya yerleşti. 

“Daha doğa dostu ve çevreci bir üniversite 
olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, elde 
edilen sıralamanın memnuniyet verici olduğunu 
belirterek, “Dünyadaki üniversiteleri altyapı, 
enerji, ulaşım, su kaynakları, geri dönüşüm ve 
eğitim alanlarında değerlendiren GreenMetric’in 
yayınlamış olduğu sıralamada KMÜ’nün elde 
ettiği başarı mutluluk vericidir.  Her yıl çevresel 

HABER
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DÜNYANIN EN YEŞİL VE ÇEVRECİ 
KAMPÜSLERİ BELİRLENDİ

DÜNYADA 545.
TÜRKİYE’DE 35.
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sorunlar, küresel ısınma, kuraklaşma gibi farklı 
sorunların daha fazla hissedildiği dünyamızda 
daha duyarlı bir yaşam alanı oluşturmak için 
bütün ülkeler ve kurumlar çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. Biz de KMÜ olarak üniversitemiz 
bünyesinde çevre politikaları geliştirerek daha 
çevreci ve yaşanabilir bir yerleşke oluşturmaya 
ve daha doğa dostu bir üniversite olmaya gayret 
gösteriyoruz. Bu bağlamda gerek yıl boyunca 
yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları, seracılık 
ve bitki üretimi faaliyetleri, güneş enerjisi sistemi, 
enerji verimli yeşil binalar, otomatik sulama 
sistemleri, sıfır atık projesi kapsamında atılan 

adımlar ve bilinçlendirme çalışmaları, toplu 
taşıma ve sıfır emisyonlu araç kullanımının 
teşvik edilmesi, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili 
verdiğimiz eğitimlerle dünyada örnek üniversiteler 
arasında yer almayı hedefliyoruz. Elde edilen 
bu başarı bizim için bir motivasyon kaynağıdır 
ve bu alanda yapacağımız çalışmalara ilham 
vermesi açısından önemlidir. Bu başaranının elde 
edilmesinde emeği geçen başta Çevre Koruma 
Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi 
Yusuf Alparslan Argun’u ve yerleşkemizin çevre 
dostu kampüs seçilmesinde emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum.” dedi. 
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2019 yılında kurum ve kuruluşların sıfır atık 
yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine ve 
Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları 
kapsayan yönetmenliğin yayınlanmasının 
ardından çalışmalarına başlayan KMÜ, kısa bir 
süre içinde gerekli şartları yerine getirip Sıfır Atık 
Yönetim Sistemini kurdu. KMÜ’ye çalışmaları 
sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Sıfır Atık 
Yönetmeliği uyarınca üniversitenin yapmış olduğu 
çalışmaların başarıyla sonuçlandığını belirterek 
“Sıfır Atık projesi, kaynakların daha verimli 
kullanılması, israfın önlenmesi, atığın kaynağında 
ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması 
amacıyla milletçe destek verdiğimiz bir projedir. 
Üniversite olarak yönetmelik hükümlerini eksiksiz 

bir şekilde yerine getirerek Sıfır Atık projesine 
katkı vermek için gerekli tüm adımları atmaktayız. 
Bu konudaki sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle 
önümüzdeki süreçte, Temel Seviye’de alınmış 
bu belgenin diğer aşamalarını da tamamlamak 
için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Belgenin 
alınmasında emeği geçen herkesi özverili 
çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi. 

HABER
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KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİNİN	SOSYAL	SORUMLULUK	VE	ÇEVREYE	
DUYARLILIK	ÇALIŞMALARI	KAPSAMINDA	‘SIFIR	ATIK’	PROJESİNE	

VERMİŞ	OLDUĞU	DESTEK,	BELGE	İLE	TESCİLLENDİ.

KMÜ’DEN SIFIR ATIK KONUSUNDA 
DUYARLILIK
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Üniversitelerdeki öğretim üyesi ve öğretim 
elemanı sayısının yayın sayısına oranlanmasıyla 
oluşturulan değerlendirmede KMÜ, ‘Devlet 
Üniversiteleri Genel Yayın Sıralaması, İç 
Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Devlet 
Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralaması ve 
2006-2008 Yılları Arasında Kurulmuş Devlet 
Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralaması’ gibi üç 
farklı kategoride de ilk 10 içerisinde yer almayı 
başardı. 

KMÜ, İç Anadolu’da 2. Sırada, Türkiye 
Genelinde 10. Sırada

Web of Science veri tabanında 2019 yılında 
337 uluslararası yayını bulunan KMÜ, öğretim 
üyesi başına düşen yayın sayısında 1,26; öğretim 
elemanı başına düşen yayın sayısında ise 0,51’lik 
dereceleri ile İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet 
Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın 
Sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
ardından 2. sıraya yerleşti. KMÜ, elde ettiği 
bu derecelerle 2006-2008 Yılları Arasında 
Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın 
Sıralamasında 41 üniversite arasında 4. sırada 
kendine yer bulurken Devlet Üniversiteleri Genel 
Yayın Sıralamasının yapıldığı listede ise 108 
üniversite arasında 10. sırada yer aldı. 

“Bu başarının mimarı olan öğretim 
elemanlarımızı tebrik ediyorum”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitelerin 
uluslararası indeksli yayın performanslarının 
değerlendirildiği listede KMÜ’nün elde ettiği 
başarının KMÜ ailesi adına gurur verici 
olduğunu belirterek, “Bilimsel çıktılarıyla ilimizin 
ve bölgemizin kalkınmasına olduğu kadar 
ülkemizin bilim kültürünün gelişimine de destek 
veren üniversitemiz, göstermiş olduğu bilimsel 
performansla önemli bir başarı elde etmiştir. 
Web of Science’dan alınan uluslararası yayınlar 
listesinde üniversitemizin elde ettiği derece, 
kuşkusuz öğretim elemanlarımızın üstün 
gayretleri sayesinde olmuştur. Bilim camiasına 
yaptıkları katkıdan dolayı bu başarının mimarı 
olan tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, 
uluslararası alanda gösterdikleri üst düzey 
başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki 
üniversitemiz bundan sonra da üzerine düşen 
sorumlulukların bilinciyle hem bilim camiasına 
hem de bölgesine ve ülkesine en iyi şekilde 
hizmet etmeye devam edecektir.” dedi.

DEVLET	ÜNİVERSİTELERİ	2019	YILI	ULUSLARARASI	YAYIN	SIRALAMASI	AÇIKLANDI.	
DEVLET	ÜNİVERSİTELERİNİN	ULUSLARARASI	İNDEKSLİ	WEB	OF	SCIENCE	

VERİ	TABANINDAKİ	YAYIN	PERFORMANSLARININ	DEĞERLENDİRİLDİĞİ	LİSTEDE	
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	ÜST	SIRALARI	ZORLUYOR.

2019 YILI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ 
ULUSLARARASI YAYIN SIRALAMALARI YAYINLANDI 

KMÜ LİSTELERDE ÜST SIRALARDA 
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Yükseköğretim Kalite anlayışı çerçevesinde 
ilk kez 2018 yılında ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip 
olan  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
kurumsallaşma politikalarını istikrarlı bir şekilde 
sürdürerek belgelerinin güncellenmesini sağladı. 
KMÜ’nün Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemleri, bir kez daha tescillendi.

Yeni yükseköğretim anlayışı çerçevesinde 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
akademik ve idari yapılanmasını başarıyla 
sürdürdüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, “Özellikle pandemiyle birlikte ortaya 
çıkan yeni normalleşme sürecinde tüm kurum ve 
kuruluşlar için personel yönetimi, uzaktan çalışma 
modelleri, iş ve bilgi güvenliği başta olmak üzere 
kalite yönetim sistemleri ve kurumsallaşma 
adımları son derece önem kazanmıştır. 
Üniversitemiz Kovid-19 öncesinde ve sonrasında 

gerek yönetim boyutunda gerekse tüm 
akademik ve idari birimlerindeki uygulamalarıyla 
uluslararası standartları yakalamak adına ciddi 
adımlar atmıştır. Bu bağlamda üniversitemizin 
2019-2023 Stratejik Planı, kurumsallaşma ekseni 
çerçevesinde önemli göstergelere sahiptir. Yeni 
yükseköğretim anlayışı da özellikle dijitalleşmenin 
ve uzaktan öğretimin öne çıktığı Kovid-19 
sürecinde bizlere Kalite ve Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sisteminden asla ödün verilemeyeceğini 
ısrarla hatırlatmaktadır. Üniversitemiz, dijital 
dönüşümün yaşandığı ve bilgi güvenliğinin her 
geçen gün daha da önem kazandığı günümüz 
koşullarında yeni kurumsal süreçlere hazırdır ve 
bunu tescillemiştir. Üniversitemiz, Kalite ve Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi bağlamında kurumsal 
yapısını daha da güçlendirecektir. Sürece sahip 
çıkarak katkı veren tüm üniversitemiz personeline 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

HABER
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KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ,	KALİTE	YÖNETİM	SİSTEMİ	VE	BİLGİ	GÜVENLİĞİ	
YÖNETİM	SİSTEMİ	BELGELERİNİ	YENİDEN	ALDI.	

KMÜ, KURUMSAL ALTYAPISINI 
HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

KALİTEDE SÜREKLİLİK
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Rektörlük makamında gerçekleştirilen bayrak 
teslim töreninde Rektör Akgül’ün yanı sıra KMÜ 
Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Ercan Oktay, 
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İbrahim Yılmaz ile Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanı Harun Çöpür yer aldı. 

KMÜ Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekanı Prof. 
Dr. Ercan Oktay, fakültesi adına Mekânda 
Erişebilirlik belgesini ve turuncu bayrağı Rektör 
Akgül’ün elinden alırken, Kamil Özdağ Fen 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz ise hem 
Mekânda Erişebilirlik Belgesi ve turuncu bayrağı 
hem de Eğitimde Erişilebilirlik Belgesi ve yeşil 
bayrağı Rektör Akgül’den teslim aldı. Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanı Harun Çöpür 
de yine birimi adına Rektör Akgül’den Mekânda 
Erişebilirlik Belgesi ve turuncu bayrağı aldı. 

Ödül tesliminin ardından açıklamada bulunan 
Rektör Akgül, “Üniversitemiz, 116 üniversiteden 
841 başvurunun yapıldığı değerlendirmede 
dört farklı ödül almaya layık görülmüştü. Yeni 
alınan bayraklarla birlikte üniversitemiz son 
üç yılda düzenlenen Engelsiz Üniversiteler 
Ödül Törenlerinde 2’si yeşil, 4’ü turuncu ve 1’i 
mavi olmak üzere toplamda 7 bayrak elde 
etti. Bu başarıyı sürdürerek tüm akademik ve 
idari birimlerimizle birlikte üniversitemizin tüm 
mekanlarında ve eğitim-öğretim alanlarında 
erişilebilirlik seviyesini artırmak temel hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. Bayrak kazanma 
başarısını gösteren birimlerimizi tebrik ediyor ve 
başarılarının devamını diliyorum.” dedi. 

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
YÜKSEKÖĞRETİM	KURULU	BAŞKANLIĞI	(YÖK)	TARAFINDAN	DÜZENLENEN	

ENGELSİZ	ÜNİVERSİTELER	ÖDÜL	TÖRENİNDE	KMÜ’NÜN	ELDE	ETMİŞ	OLDUĞU	
BAYRAKLARI	AKADEMİK	BİRİMLERİN	YÖNETİCİLERİNE	TESLİM	ETTİ.		

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAK ÖDÜLLERİ 
BİRİMLERİNE TESLİM EDİLDİ



30 OCAK 2021

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KMÜ’nün kuruluşundan itibaren başlayan 
bilimsel çalışmalar TÜBİTAK tarafından da 
desteklenmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 
1.500 civarında ulusal ve uluslararası bilimsel 
araştırma projesi yürütülen üniversitede, bu 
projelerin 708’ini Yükseköğretim Kurumları 
tarafından desteklenenler, 398’ini Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonunca (BAP) desteklenenler, 
58’ini Kalkınma Bakanlığınca desteklenenler, 
57’sini TÜBİTAK tarafından desteklenenler ve 
41’ini de Avrupa Birliği tarafından desteklenenler 
oluşturuyor.

Günümüze kadar 57 adet TÜBİTAK projesine 
imza atan KMÜ’de, bu projelerin 28’i 2007-
2017 yıllarını kapsayan kuruluş döneminde 
gerçekleştirilirken 29’u 2017’den günümüze 
kadar geçen dört yıllık süreçte hazırlandı. Bu 
proje sayılarıyla KMÜ, üniversitelerin son beş 
yıllık TÜBİTAK proje desteği karnesi olarak tabir 
edilen ARDEB (Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı) destekleri sıralamasında istikrarlı bir 
başarı örneği sergileyerek ‘Proje Sunma ve Kabul 
Oranları’ listesinde her yıl üst sıralara yerleşmeye 
devam ediyor. 

TÜBİTAK ayrıca ilki 2016 yılında yayımlanan 
‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ 
çalışmasını güncelleyerek yeniden yayımladı. 
Üniversitelerin araştırma alanları bazında 
performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilebilmesini sağlayan çalışma, 
bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma 
faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından 
hangilerinde görece daha yetkin olduğunun 

analiz edilebilmesine imkân tanıyor. 131 alt 
araştırma alanına yer verilen raporda yıllara 
göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
çalışma alanlarının genişlediği ve yetkinlik 
düzeyinin arttığı görülüyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
bilimsel araştırmalarıyla bölgesine en üst 
düzeyde katkı verdiğinin altını çizen Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, “KMÜ’nün kuruluşundan 
bu yana gerçekleştirilen bilimsel projelerin sayı 
ve nitelik açısından önemli bir düzeyde olması 
ve bilimsel proje ve yayınlarda üniversitemizin 
Türkiye’de üst sıralarda yer alması KMÜ ailesi 
adına sevindirici bir gelişmedir. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesinin akademik gelişimi 
devam ettikçe bilimsel proje ve yayın sayıları da 
buna bağlı olarak artacaktır. Şimdiye kadar ilimiz, 
ülkemiz ve bilim camiası için son derece önemli 
olan çok sayıda araştırma, yayın ve bilimsel 
projeye imza atan akademisyenlerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
2020 yılı içerisinde başlatılan yedi TÜBİTAK 
Projesinden biri olan Doç. Dr. Faruk Özel’e ait 
‘Seleno-Çevrel Yapıların Yoğunluk Fonksiyoneli 
Teorisi ile Modellenmesi ve Hidrojen Üretim 
Performanslarının İncelenmesi’ adlı proje, 
ülkemizin Vizyon 2023 Stratejisi kapsamında 
belirlenen öncelikli alanlardan enerji konusunda 
gerçekleştirilmekte olup proje, COST Bilim ve 
Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı kapsamında 
da destekleniyor. 

KMÜ’de 2020 yılı içerisinde başlatılan 
TÜBİTAK projeleri şunlar:

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	ÖĞRETİM	ÜYELERİ	TARAFINDAN
2020	YILI	İÇİNDE	YEDİ	FARKLI	TÜBİTAK	PROJESİ	HAZIRLANDI.

KMÜ’DEN 2020 YILINDA
YEDİ FARKLI TÜBİTAK PROJESİ
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‘Seleno-Çevrel Yapıların Yoğunluk Fonksiyoneli 
Teorisi ile Modellenmesi ve Hidrojen Üretim 
Performanslarının İncelenmesi’ (Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk 
Özel)

‘Yang-Mills Kuramında Korunan Yüklerin 
Ayar Dönüşümleri Altında Değişmeyen 
Bir Akım Teriminden Elde Edilmesi’ (Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi 
Emel Altaş Kiracı)

‘Biyolojik Tiyollerin Tayini İçin Naftalimid 
Temelli Floresan Probların Geliştirilmesi, Teorik 
Hesaplamaları ve Hücresel Uygulamaları’ 
(Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Duygu Aydın)

‘Organofosfor Pestistlerin Tayini İçin 
Kimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi’ (Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ziya 
Aydın)

‘Kloramfenikol ve Aflatoksin M1 Gıda 
Bulaşanlarına Özgü DNA Hidrojel Tabanlı 
Dual Aptasensör Platformunun Geliştirilmesi’ 
(Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceren 
Bayraç)

‘Süperkapasitör Uygulamalarına Yönelik 
Grafen Oksit Katkılı Polianilin Elektrotların 
Üretilmesi’ (Kamil Özdağ Fen Fakültesi Fizik 
Bölümü Arş. Gör. Dr. Yunus Emre Fırat)

‘Yüksek Verimli ve Kararlı Perovskit Güneş 
Hücrelerinin Geliştirilmesi (Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Akın)
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KMÜ BİLİMSEL DERGİLERİNİN 
YENİ SAYILARI ÇIKTI

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİNİN	FARKLI	AKADEMİK	DİSİPLİNLERDE	YAYIN	
HAYATINA	DEVAM	EDEN	BİLİMSEL	DERGİLERİ	YENİ	SAYILARIYLA	OKURLARLA	BULUŞTU.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin farklı 
akademik disiplinlerde yayın hayatına devam eden 
bilimsel dergileri yeni sayılarıyla okurlarla buluştu.

Üniversitenin yılda iki defa çıkardığı ve güncel 
gelişmelere yer verilen KMÜ Bizbize Türkçe adlı 
dergisinin yanı sıra edebiyattan sosyal ve ekonomik 
araştırmalara, çeviribilimden eğitim bilimlerine, 
sosyal bilimlerden doğa ve mühendislik bilimlerine 
kadar farklı alanlarda hazırlanan bilimsel dergileri 
zengin içerikleriyle bilim camiasına hizmet vermeye 
devam ediyor.

Üniversitenin ilk bilimsel dergisi olan Sosyal ve 
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2005 yılında Selçuk 
Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
adıyla yayın hayatına başlarken 2008 yılından beri 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve 
Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) adıyla 
yayın hayatına devam ediyor. KMÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan KMUSEKAD 
iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, 
kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, 
sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik ve 
benzeri alanlarda, kuramsal veya özgün araştırmaya 
dayanan makaleleri yayımlıyor. Haziran ve aralık 
olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi yeni 
sayısını bilim camiasının dikkatine sundu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün göreve geldiği 
2017 yılından bu yana Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinde beş yeni bilimsel dergi daha okurlara 
merhaba dedi. Üniversitede 2018 yılında Sosyal 
Bilimler Araştırma Dergisi (KUSAD) ile Edebiyat 
Fakültesi Dergisi (EFAD) yayın hayatına başlarken 
2019 yılında Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey 
Eğitim Araştırmaları Dergisi (IJKER), Uluslararası 
Filoloji ve Çeviribilim Dergisi ile Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Dergisi çıkmaya başladı. 

Sosyal bilimlerin her alanında akademik 
makalelere yer veren KMÜ Sosyal Bilimler Araştırma 
Dergisi (KUSAD), yılda bir kez olmak üzere 2018 

ve 2019 yıllarında yayımlanırken içeriğini daraltma 
kararı alarak yayın hayatına son verdi. KUSAD’ın 
yerine üniversitede 2019 yılında Uluslararası Filoloji 
ve Çeviribilim Dergisi kurularak dil, dilbilim, edebiyat, 
çeviri, halk bilim, karşılaştırmalı edebiyat, teorik ve 
kuramsal temelli araştırma-inceleme çalışmalarına 
yer vermeye devam ediyor. Yabancı Diller Yüksekokulu 
bünyesinde yılda iki defa yayımlanan derginin son 
sayısı 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlandı.

KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), 2018 
yılından bu yana Edebiyat Fakültesi bünyesinde yılda 
iki kez yayımlanıyor. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler 
alanında son gelişmeleri ve yenilikleri yansıtan, 
bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda 
çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası 
araştırma makalelerini yayımlayan hakemli ulusal 
akademik bir dergi. EFAD’ın son sayısı 15 Aralık 2020 
tarihinde akademik çevrelerin ilgisine sunuldu.

2018 yılında kurularak 2019 yılında ilk sayısı 
çıkan Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim 
Araştırmaları Dergisi (IJKER), eğitim bilimleri ve 
öğretmen yetiştirme temel alanında güncel, nitelikli, 
özgün bilimsel araştırmalara yer veriyor. Yılda iki 
kez yayımlanan derginin temel amacı tüm eğitim 
kademelerine yönelik eğitsel ihtiyaçları tespit 
etmek, güncel sorunları saptayarak çözüm önerileri 
geliştirmek ve eğitim paydaşlarının ilgili alandaki 
gelişimlerini desteklemek. Uluslararası hakemli bir 
dergi olan IJKER, Scientific Indexing Services (SIS), 
The Directory of Research Journal Indexing (DRJI) ve 
ASOS Indeks veri tabanlarında dizinleniyor. Derginin 
son sayısı aralık ayı içerisinde yayımlandı.

2019 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 
Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayın hayatına 
başlayan KMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi 
(KMUJENS) uluslararası akademik ve hakemli online 
bir dergi. 2020 yılı aralık ayı içerisinde yeni sayısı çıkan 
dergide fizik, matematik, mühendislik ve sağlık gibi 
çeşitli alanlardaki bilimsel makalelere yer veriliyor.

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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KMÜ Senato Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Alpaslan 
Işık ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yanı sıra 
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, 
OSB Temsilcisi Mustafa Akın, Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici AŞ. Genel Müdürü Ali Kantürk, 
Yeminli Mali Müşavir Mehmet İlhami Yavuz, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yasin Günay, 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Proje Müdürü Nezihe 
Saygı Günaltay ve KMÜ Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Vedat Erdoğan katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman için 
oldukça önemli bir konuyu görüşmek için bir araya 
geldiklerini ve Karaman Teknopark’ın bundan 
sonra üniversite-sanayi işbirliğine daha fazla 
hizmet edeceğine inandığını belirtirken Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 
öncelikli hedefler arasına alınan Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ve Yönetici AŞ, kuruluş 
amaçlarına uygun olarak araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinde ve bölgesel kalkınmada öncü rol 
üstlenmelidir. Bu bağlamda üniversite olarak 
üzerimize düşeni yapmak gayesiyle Karaman 
Teknopark’a daha fazla işlerlik kazandırmak ve 
üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için 
gerekli adımları atmaktan çekinmedik. Öncelikli 
olarak Karaman Teknopark’ta üniversitemizin 
hisse payını artırmak ve Teknopark’ın finansman 
sorununu aşarak inşa sürecini hızlandırmak için 
bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Başta 
Sayın Valimiz olmak üzere tüm katılımcılarımıza 

hoş geldiniz diyor, Karaman Teknopark’ın yeni 
döneminin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı 
ise Karaman Teknopark’ın yeni dönemde 
kazanacağı ivmenin heyecan verici olduğunu 
belirtirken Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karaman 
için böylesine önemli bir konuda üniversitenin 
sorumluluk üstlenerek Karaman Teknopark’a 
sahip çıkmasının ve atılacak adımlarda öncü 
rol üstlenmesinin takdire şayan olduğunu ifade 
ederek Rektör Akgül ve ekibine teşekkür etti. 
Toplantıda söz alan OSB Temsilcisi Mustafa 
Akın da Karaman Teknopark’ın yeni bir döneme 
girdiğini vurgulayarak teşekkürlerini bildirdi. 

Toplantının gündemini Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ve Yönetici AŞ’nin kaynak sorunun 
çözülerek daha etkin bir yapıya kavuşturulması 
ve %52’lik kısmının üniversiteye devri konusunun 
karara bağlanması oluşturdu. 

Toplantıda Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğini 
güçlendirmek ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
binasının tamamlanarak faaliyete geçmesini 
sağlamak amacıyla Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünün hisse devrine ilişkin teklifini kabul 
etti. Böylece KMÜ’nün Teknopark’taki yüzde 
0,98 olan hisse oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı.  
Hisse devri ile birlikte Teknopark’ın toplam 305 
olan hisse adedinin 156 adedi KMÜ’ye geçerek 
%52,131’lik oran ile üniversite, Karaman 
Teknopark’ta büyük bir söz sahibi oldu. Toplantı, 
yeni dönemin hayırlı ve başarılı işlere vesile 
olması temennisiyle sona erdi.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİNDE	TEKNOPARK	
YÖNETİM	KURULU	TOPLANTISI	YAPILDI.

TEKNOPARK 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
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KMÜ Genç Eğitimciler Öğrenci Topluluğu 
tarafından hazırlanan proje ile Karaman Mevlana 
İlk ve Ortaokuluna kazandırılan Şehit Birol 
Öztekin Kütüphanesinin açılış törenine Rektör 
Akgül’ün yanı sıra KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nesip Aktan, İl Emniyet Müdürü Ayhan 
Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve 
davetliler katıldı. 

Kurdele kesimi ile başlayan açılış programı KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün konuşması ile 
devam etti. Rektör Akgül konuşmasında şunları 
söyledi: “Öğrenci topluluğumuzun girişimleri, çok 
sayıda hayırsever insanımızın da emekleri ile 
şehidimiz Birol Öztekin’in isminin yaşatılacağı 
ve bu vesileyle de öğrencilerimizin bilgi ve 
donanımlarını artıracak güzel bir kütüphane 

Mevlana İlk ve Ortakokuluna kazandırılmış 
oldu. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği 
geçen genç öğrenci arkadaşlarımızın bu örnek 
çalışmalarını gerçekten önemli buluyorum. 
Özellikle vefa, değerlerimize sahip çıkma ve 
gelecek tasavvurlarını ortaya koyma adına 
gerçekleştirdikleri bu kıymetli projeden dolayı 
öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, bir kez daha şehidimiz Birol Öztekin’e 
Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Rektör Akgül’ün konuşmasının ardından 
KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Duran Ali Yıldırım, Şehit Polis 
Memuru Birol Öztekin ve tüm şehitlerimiz için 
Kur’an-ı Kerim tilaveti yaparak dua etti.  Program, 
teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. 

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ		REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
KARAMAN	MEVLANA	İLK	VE	ORTAOKULUNA	YAPILAN	ŞEHİT	BİROL	ÖZTEKİN	

KÜTÜPHANESİNİN	AÇILIŞINA	KATILDI.	

ŞEHİT BİROL ÖZTEKİN 
KÜTÜPHANESİ AÇILDI
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya’nın davetiyle gerçekleştirilen 
toplantıya Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf, 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü 
Necmettin Erkan, Aksaray Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Şahin, Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Kapadokya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Hacıbektaş 
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhsin Kar, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Aksoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Mızrak ve KOP 
Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur katıldı.

Ağalar Konağı Kültür Evinde düzenlenen 
toplantının açılış konuşmasını yapan Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, KOP Bölgesi Üniversiteleri ile uyumlu 
bir sinerji yakaladıklarını ancak pandemi 
nedeniyle, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi UNİKOP 
Dönem Başkanlığında yapılması planlanan 
bazı çalışmaların ertelendiğini belirtti. Rektör 
Karakaya “Değerli rektörlerimizle birlikte gün 
boyunca yapacağımız istişarelerde bu şartlar 
altında neler yapabileceğimizi konuşacağız. 
Üst Kurul Toplantısı sonucunda çıkacak kararlar 
bizim için çok önemli. KOP Bölgesi Üniversiteleri 
olarak 350 bine yakın öğrencimiz ve 10 bine yakın 
öğretim elemanımız ile büyük bir birliğiz. Bizim 
bu birlikle ülkenin geleceğine dair söyleyeceğimiz 
çok sözlerimiz var. Bugün de burada Anadolu’da 
insan yetiştirme metodu olan Ahilik ile ilgili olarak 
sizlerin değerli görüşlerine yer vermek istiyoruz. 
Ahilik medeniyetimizin önemli bir değeri olup biz 
buradan Türkiye ve dünyaya ulusal bir mesaj 
vereceğiz.” dedi.

Rektör Karakaya’nın ardından bir konuşma 
yapan Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel 
Müdürü Necmettin Erkan ise Genel Müdürlük 
olarak Ahilik ile ilgili yaptıkları çalışmalara değindi. 

Programda son olarak Kırşehir Valisi İbrahim Akın 
söz alarak Ahilik teşkilatının merkezinin Kırşehir 
olduğuna vurgu yaptı. Vali Akın, Ahilik teşkilatının 
prensiplerini gelecek nesillere aktarmak ve Ahilik 
teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran-ı Veli’yi 
anmak üzere her yıl Ahilik Haftası etkinlikleri 
düzenlediklerini söyledi. 

Programda UNİKOP Rektörleri de tek tek 
söz alarak Ahilik hakkında değerlendirmelerde 
bulundular. Ahi Evran-ı Veli’nin ve Ahilik 
felsefesinin öneminden bahseden rektörler, 
yapılabilecek çalışmalar ve Ahiliğin günümüze 
yansımalarına dair istişarelerde bulundu. 

KOP Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur ise 
Ahilik teşkilatının kalkınmaya olan etkilerine 
dair açıklamalarda bulunarak Ahiliğin “Çırağı 
olmadığınız işin ustası olamazsınız.” düsturu ile 
ortaya çıkan bir teşkilat olduğunu belirtti. Tongur, 
“KOP Bölgesi de Ahilik açısından bakıldığında 
birlikteliği ifade ediyor. Hem eğitim açısından 
hem de birlikte gerçekleştirilebilecek projeler 
açısından her yıl bir araya gelerek ortak çalışma 
kültürü ile Ahilik modelini biz de yaşatmaya 
çalışıyoruz.” dedi.

Kırşehir’de düzenlenen UNİKOP Rektörler 
Buluşması ve Üst Kurul Toplantısı, Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan Uzaktan 
Eğitim ve Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı’nın 
tanıtılmasının ardından sona erdi.

UNİKOP REKTÖRLERİ KIRŞEHİR’DE BULUŞTU

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
AHİLİK	HAFTASI	KAPSAMINDA	KIRŞEHİR	AHİ	EVRAN	ÜNİVERSİTESİ	EV	SAHİPLİĞİNDE	

DÜZENLENEN	UNİKOP	REKTÖRLER	BULUŞMASI	VE	UNİKOP	ÜST	KURUL	TOPLANTISINA	KATILDI.
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‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 
ülkemizin 81 ilinde düzenlenen fidan dikimi, 
Karaman’da il protokolü ve vatandaşların 
katılımıyla gerçekleştirildi. Karaman Valisi 
Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş 
Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, davetliler 
ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdular. 

Siyahser mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte 
5 bin adet fidan dikimi yapılırken Karaman 
genelinde ise 10 binin üzerinde fidan toprakla 
buluştu. Genel alanının yüzde 24’ü ormanla kaplı 
olan Karaman’da yıl sonuna kadar dikilen fidan 
sayısının 800 bine ulaştırılması hedefleniyor. 

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	(KMÜ)	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
11	KASIM	MİLLİ	AĞAÇLANDIRMA	GÜNÜ	KAPSAMINDA	FİDAN	DİKİMİNE	KATILDI.	

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ FİDAN DİKİMİ
BEŞ BİN FİDAN, TOPRAKLA BULUŞTU
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Resmî Gazete’de 5 Aralık 2018 tarihinde 
yayımlanan kararla kurulan ve binası Ahmet ve 
Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan 
fakülte, 2020-2021 dönemi itibariyle öğrencilerle 
buluşarak eğitim-öğretim hayatına başladı. 

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin 
faaliyete geçmesinin ve ilk öğrencilerini almasının 
ardından fakültedeki klinikler, diş ünitleri, 
havalandırma sistemleri, laboratuvarlar ve 
amfileri gezen Rektör Akgül’e Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Doğan Ilgaz Kaya, Ortodonti 
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe 
Selenge Akbulut ile Fakülte Sekreteri Uğur Erkan 
da eşlik etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Yakında Hasta 
Kabulüne Başlayacak

Rektör Akgül, “Bir yıl önce temelini attığımız ve 
eylül ayında ilk öğrencilerini aldığımız fakültemizin 
fiziki ve akademik altyapısını tamamlamak 
için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 
Üniversitemiz için olduğu kadar ilimiz için de 
son derece önemli bir akademik birim olan 

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, birkaç 
ay içinde hasta kabulüne başlayacaktır. En kısa 
sürede hastalarla buluşacak olan fakültemizin 
açılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç’a, milletvekillerimize, Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. 
Sonay Gürgen’e ve bu süreçte bize destek olan 
herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Rektör Akgül, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültesinin resmi açılışı ve hasta kabulü için 
gün saydıklarını belirterek “Ağız ve diş sağlığı 
konusunda eğitim-öğretim vermesi ve diş 
hekimleri yetiştirmesinin yanı sıra fakültemiz, 
halkımızın ihtiyaç duyacağı birçok tetkik ve 
tedaviye de olanak sunacaktır. Yakında resmi 
açılışını yapacağımız Diş Hekimliği Fakültemizin 
şimdiden ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını 
diliyorum.” şeklinde konuştu.  

AHMET KELEŞOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE HASTANESİ
RESMİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
AHMET	KELEŞOĞLU	DİŞ	HEKİMLİĞİ	FAKÜLTESİNDE	İNCELEMELERDE	BULUNARAK	FAKÜLTEDE	

FİZİKİ	VE	AKADEMİK	ANLAMDA	YAŞANAN	GELİŞMELERİ	DEĞERLENDİRDİ.
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Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Birol Üner ve 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Oktay Talaz’ın da eşlik ettiği ziyarette Rektör 
Akgül, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri 
Bölümü ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 
atölyelerini gezerek bölüm başkanlarından bilgi 
aldı.

İlk olarak Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bekir 
Güney, Otomotiv Programı atölyesinde kurulu 
bulunan Motor Performans Dinamometre Test 
Cihazı ile atölyede montajı yapılmış olan diğer 
motorlar hakkında bilgi verdi; pandemi sürecinin 
bitmesiyle birlikte atölyede öğrencilerin katılımıyla 
seri motor montajının yapılabileceğini ifade etti.

Ziyaretin ikinci ayağında ise Makine ve Metal 
Teknolojileri Bölümü atölyesi gezildi. Bölüm 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Dilay, atölyede 

bulunan takım tezgâhlarının mevcut durumu 
ve atölye imkânları hakkında Rektör Akgül’e 
bilgi verdi. Atölyelerin Karaman sanayisinin 
kullanımına açık olduğunu ve firmaların 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim 
müfredatının sürekli güncellendiği belirten Dilay, 
öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetiştirildiğini 
ve programdan mezun tüm öğrencilerin istihdam 
edildiğini söyledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
olarak öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi ve 
donanımla yetiştirmek için üniversitenin tüm 
imkanlarını seferber ettiklerini ve öğrencisi olan 
tüm programlara her türlü altyapı desteğini 
verdiklerini söyleyen Rektör Akgül ise yüksekokul 
yönetimi ve öğretim elemanlarıyla bir süre sohbet 
ettikten sonra yüksekokuldan ayrıldı.

ÜNİVERSİTE ATÖLYELERİNE YERİNDE İNCELEME

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
TEKNİK	BİLİMLER	MESLEK	YÜKSEKOKULU	ATÖLYELERİNDE	İNCELEMEDE	BULUNDU.

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

Rektör Akgül, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının 19/08/2020 tarihli yazısı ile KMÜ 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanlık 
görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Murat 
Ertekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
görevinde başarılar diledi.

Rektör Akgül ayrıca 2017 yılı sonlarında 
kurularak 2019 yılında Resim Bölümüne aldığı 
öğrencilerle eğitim-öğretim hayatına başlayan 
fakültenin, Dekan Ertekin ile birlikte akademik 

gelişiminin daha da hızlanacağına inandığını 
belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Dekan Ertekin ise Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesine hizmet edecek olmanın kendisi 
için mutluluk verici olduğunu söyleyerek Rektör 
Akgül ile bir süre fakültenin gelişimi hakkında 
istişarede bulundu.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona 
erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin 
Ermenek yerleşkesinde yeni kurulan Uysal 
ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunu ziyaret etti. 

Rektör Akgül, Uysal ve Hasan Kalan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mevcut 
durumu ve ihtiyaçları ile ilgili Yüksekokul yönetimi 
ile istişarede bulundu. Ermenekli hayırsever iş 
insanı Hasan Kalan’ın destekleriyle 2018 yılında 
temeli atılan ve 2020 yılı ocak ayında resmi 
kuruluşu gerçekleşen Yüksekokulun eğitim-
öğretim faaliyetlerine başlaması için gerekli 
işlemlerin yapıldığını hatırlatan Rektör Akgül, 
“Yüksekokulumuzun akademik yapılanma 
süreci başlamış ve iki programa öğretim 
elemanı alınmıştır. İlçemiz ve ilimiz için önemli 
bir sağlık yatırımı olan yüksekokulumuzda 
altyapı çalışmalarının tamamlanması için 
gayretlerimiz devam ediyor. Her geçen gün fiziki 
ve akademik alt yapısını daha da güçlendiren 
yüksekokulumuza 2021-2022 eğitim-öğretim 
yılında da öğrenci alımını gerçekleştireceğiz.” 
dedi. Rektör Akgül ayrıca Uysal ve Hasan 

Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 
Eczane Hizmetleri Bölümü ile Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümünde göreve başlayan öğretim 
elemanlarıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik 
etti.

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİNE 
ZİYARET

REKTÖR AKGÜL, ERMENEK UYSAL VE HASAN KALAN 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
SANAT,	TASARIM	VE	MİMARLIK	FAKÜLTESİ	DEKANI	PROF.	DR.	MURAT	ERTEKİN’İ	

MAKAMINDA	ZİYARET	ETTİ.
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Ermenek’in üç ayrı ören yerinde Selçuk Ecza 
Deposu sponsorluğunda, kazı başkanlığını 
Karaman Müze Müdürü Ercan Er’in, bilimsel 
danışmanlığını da KMÜ Arkeoloji Bölümünden 
Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın’ın yaptığı kazı 
çalışmalarını yakından inceleyen Rektör Akgül’e 
Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Ömer Çeçen ve Yüksekokul Sekreteri Ali 
Dağatan da eşlik etti.

Sbide antik kenti ziyareti esnasında kentin 
doğu kesiminde yeni ortaya çıkarılan ve Roma 
İmparatorluk dönemine ait olduğu değerlendirilen 
sur kalıntılarında incelemelerde bulunan Rektör 
Akgül, projenin bilimsel danışmanlığını yapan Dr. 
Öğr. Üyesi Ercan Aşkın’dan ören yeri ile ilgili bilgi 
aldı. Aşkın, Rektör Akgül’e antik kentin tarihçesi, 
kalıntıları, arkeolojik potansiyeli ve yapılan 
kazının içeriği hakkında bilgi verdi. Rektör Akgül, 

Philadelphia antik kentinde ise antik kentin 
akropolisi ve nekropolisinde ortaya çıkarılan 
kalıntılar üzerine incelemelerde bulundu.

Philadelphia, Sbide ve Eirenopolis antik 
kentlerinde devam eden arkeolojik kazıların 
önemli bilimsel bulgulara yol açmasının 
beklendiğini ifade eden Rektör Akgül, kazı 
çalışmalarının ardından antik kentlerin Ermenek 
ve Karaman’ın kültür turizmine katkı sunacağını 
söyledi. Rektör Akgül, üniversite olarak 
önümüzdeki süreçte Karaman’ın arkeolojik, 
etnografik ve tarihi değerlerinin açığa çıkarılması 
için il merkezi ve ilçelerde daha fazla alanda 
yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade 
ederek, “KMÜ, akademik varlığıyla ilimizdeki 
tüm kültürel değerlerin araştırılması, korunması 
ve topluma kazandırılması için tüm olanaklarını 
seferber edecektir.” dedi. 

REKTÖR AKGÜL ERMENEK’TE 
ARKEOLOJİK KAZILARI YERİNDE İNCELEDİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
ERMENEK’TEKİ	ARKEOLOJİK	KAZI	ALANINDA	İNCELEMELERDE	BULUNDU.
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İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesinin 
ardından göreve başlayan Karaman Valisi 
Mehmet Alpaslan Işık, kendisine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. 

Rektörlük makamında gerçekleştirilen 
ziyarette Vali Işık, Rektör Akgül’ün nazik 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirirken, Rektör Akgül de Vali Mehmet Alpaslan 
Işık’a yeni görevinin hayırlı olması yönündeki 
temennilerini yineledi.  

Rektör Akgül’ün Vali Işık’a üniversitenin 
olanakları ve gelişimi ile ilgili bilgi vermesinin 
ardından ikili bir süre sohbet etti. 

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona 
erdi. 

Memleketi Karaman’a gelerek bir dizi ziyarette 
bulunan YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Yıldız, 
Rektör Akgül’e de nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

Rektör Akgül, ziyarette YÖK Denetleme 
Kurulu Üyesi Yıldız’a üniversitenin akademik ve 
fiziki gelişiminin yanı sıra Karaman için yapılan 
çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin projelerden 
bahsetti. Rektör Akgül ve YÖK Denetleme 

Kurulu Üyesi Yıldız daha sonra Kovid-19 salgını 
sürecinde yaşanan toplumsal gelişmeler ve 
üniversitelerin bu süreçten nasıl etkilendiğine 
dair fikir alışverişinde bulundular. 

Ziyaret, Rektör Akgül ve YÖK Denetleme 
Kurulu Üyesi Yıldız’ın bir süre sohbet etmesinin 
ardından hediye takdimi ile sona erdi. 

VALİ IŞIK’TAN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

YÖK DENETLEME KURULU ÜYESİ YILDIZ’DAN 
REKTÖR AKGÜL’E NEZAKET ZİYARETİ

HABER

KARAMAN	VALİSİ	MEHMET	ALPASLAN	IŞIK,	KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	
REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL’E	İADE-İ	ZİYARETTE	BULUNDU.	

YÖK	DENETLEME	KURULU	ÜYESİ	HASAN	ALİ	YILDIZ,	KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	
ÜNİVERSİTESİ	(KMÜ)	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL’Ü	MAKAMINDA	ZİYARET	ETTİ.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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REKTÖR AKGÜL’DEN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	
(KMÜ)	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	

AKGÜL,	SELÇUK	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	
PROF.	DR.	METİN	AKSOY’A	HAYIRLI	OLSUN	

ZİYARETİNDE	BULUNDU.	

Rektör Akgül, haziran ayında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Selçuk 
Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. 
Metin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Rektör 
Akgül ziyarette Rektör Aksoy’a yeni görevinin 
hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerinde 
bulundu. 

Ziyarette Rektör Akgül ve Rektör Aksoy ortak 
kültür ve tarihe sahip olan Konya ve Karaman’ın 
yükseköğretim kurumları olarak yapılabilecek 
projeler ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişi 
gerçekleştirdiler. Ayrıca Rektör Akgül, 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-
öğretimlerine devam eden KMÜ öğrencileri 
hakkında da Rektör Aksoy ile istişarede bulundu.   

Rektör Akgül, Rektör Aksoy’u ziyaretinin 
ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Emrullah Eken’i de ziyaret ederek yeni 
görevinde kendisine başarılar diledi. 

Rektör Akgül bir hafta önce, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Selçuk 
Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin 
Aksoy’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini 
iletmişti. Rektör Aksoy da Rektör Akgül’e iade-i 
ziyaret gerçekleştirerek iyi dilek temennilerini 
belirtti. Ziyarette Rektör Aksoy ayrıca bir 

hafta  önce annesini kaybeden Rektör Akgül’e 
başsağlığı diledi. 

Şehir ve üniversite, eğitim-öğretim, pandemi 
süreci gibi konularda bir süre sohbet eden 
iki rektör, özellikle KOP Bölgesi üniversiteleri 
arasındaki işbirliğine de vurgu yaptı. Hediye 
takdimlerinin ardından ziyaret sona erdi.

REKTÖR AKSOY’DAN REKTÖR AKGÜL’E 
İADE-İ ZİYARET

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
SELÇUK	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	METİN	AKSOY’U	MAKAMINDA	AĞIRLADI.	
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ü makamında ziyaret etti. Genel Başkan 
Arslan, öncelikle Rektör Akgül’e, geçirdiği 
Kovid-19 hastalığı nedeniyle geçmiş olsun ve 
şifa dileklerini iletti. Ardından Başkan Arslan 
ve Rektör Akgül, başta Kovid-19 süreci ve yeni 
normaller olmak üzere üniversite ve sendikaların 
yeni süreçte görev ve sorumlulukları, iş 
dünyasındaki yeni eğilimler, çalışan memnuniyeti 
ve sivil toplum faaliyetleri gibi konularda görüş 
alışverişinde bulundu. Genel Başkan Arslan ve 
Rektör Akgül’ün Karaman’ın kültürel varlığına 
katkı konusunda yapılacak işbirliklerine ilişkin 
değerlendirmelerinin ardından ziyaret sona erdi.

Hak-İş’in Başkanlık binasında gerçekleşen 
ziyarette Rektör Akgül ve Genel Başkan Arslan, 
sendikal hizmetler, sivil toplum faaliyetleri, 
pandemi döneminde yaşanan dönüşümler, 
eğitim-öğretim faaliyetleri ve üniversitenin 
gelişimi hakkında bir süre sohbet etti.

Başkan Arslan, nezaket ziyareti için 
Rektör Akgül’e teşekkür ederken üniversitenin 
sivil toplumun gelişimine verdiği desteğin 

ve toplumsal meselelere karşı duyarlılığının 
önemli olduğunu belirtti. Rektör Akgül de Hak-
İş Konfederasyonunun Türkiye’de önemli bir 
misyonu yerine getirdiğini ve uzlaşı kültürünün 
oluşumuna katkı sunduğunu ifade ederek 
misafirperverliği için Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’a teşekkür etti. 

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimleriyle sona 
erdi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN’DAN
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

REKTÖR AKGÜL, HAK-İŞ GENEL BAŞKANINI 
ZİYARET ETTİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, HAK-İŞ 
KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN’I ZIYARET ETTI.
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İhsan Duru ve Mehmet Yıldızbaş 
gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinde Rektör 
Akgül ile bir süre sohbet ederek sanayi sektöründe 
yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde 
bulundular. Pandemi sürecinde karşılaşılan 
zorluklar ve geleceğe dönük projeler hakkında 
Rektör Akgül ile fikir alışverişinde bulunan 
İhsan Duru ve Mehmet Yıldızbaş, üniversite-
sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaparak 
KMÜ ile gerçekleştirilecek her türlü projeye açık 
olduklarını belirtirken Rektör Akgül de KMÜ’nün 
tüm akademik varlığıyla, sektörün gelişimi için 
atılacak her türlü adıma destek vereceğini söyledi. 

Ziyarette ayrıca bu yıl içerisinde Yeşilay 
Derneği Karaman Şube Başkanlığına seçilen 
İhsan Duru, derneğin faaliyetleri hakkında Rektör 

Akgül’e bilgi verdi. Başta gençler olmak üzere 
toplumdaki bireylerin daha bilinçli olması için 
dernek bünyesinde yürütülen çalışmalardan 
bahseden Duru, daha dinamik ve sağlıklı bir 
toplum için Karaman’da yeni projeler üzerinde 
çalıştıklarını ifade etti. Rektör Akgül ise 
toplumun diğer kesimlerinin yanı sıra özellikle 
gençlere olumlu davranışlar kazandıracak ve 
onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde 
bulunmalarını özendirecek projelerin fazlasıyla 
önemli olduğuna dikkat çekerek üniversitenin 
akademik ve idari birimlerinin her zaman 
Yeşilay’ın projelerine katkı sağlayacağını belirtti. 

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona 
erdi.

DURU VE YILDIZBAŞ’TAN 
REKTÖR AKGÜL’E NEZAKET ZİYARETİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
DURU	BULGUR	YÖNETİM	KURULU	BAŞKANI	İHSAN	DURU	VE	KARAMANLI	İŞ	İNSANI	

MEHMET	YILDIZBAŞ’I	MAKAMINDA	KABUL	ETTİ.

Başkan Çağlayan’ı İl Başkanlığında ziyaret 
eden Rektör Akgül, ülke gündemine dair 
gelişmeler ve ildeki çalışmalarla alakalı kendisiyle 
bir süre sohbet etti. Başkan Çağlayan, Rektör 
Akgül’e Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
ve Karaman’ın gelişimine verdiği desteğin 
yanı sıra kentteki tüm kurumlarla ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla olan iş birliğinden dolayı 
teşekkürlerini belirtti ve ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Rektör Akgül de 
görevde olduğu süre boyunca üniversite-şehir 
bütünleşmesi adına elinden gelen tüm adımları 
atmaya gayret ettiğini dile getirerek Başkan 
Çağlayan ve ekibine çalışmalarında başarılar 
diledi.

AK PARTİ İL BAŞKANI ÇAĞLAYAN’A ZİYARET
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

Karaman OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen 
istişare toplantısında KMÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner’in 
yanı sıra Karaman OSB Yönetim Kurulu üyeleri 
de yer aldı. 

Karaman ve ülke gündemine dair gelişmelerin 
değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 salgınının 
sanayi sektörüne etkileri, Karaman’daki vaka 
sayıları ve normalleşme sürecinin başlamasından 
itibaren geleceğe dönük planlamalar ele alındı. 
Toplantıda ayrıca üniversite-sanayi işbirliği 

çerçevesinde bugüne dek atılan adımların 
değerlendirmesi yapılarak bundan sonraki 
süreçte üzerinde durulması gereken konular 
görüşüldü. 

Rektör Akgül toplantıda üniversitenin bilimsel 
altyapısı ve akademik varlığı ile Karaman 
sanayisinin destekçisi olacağını vurgularken, 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Boynukalın ise 
üniversite-sanayi işbirliğine verdiği destekten 
dolayı Rektör Akgül’e teşekkür etti. Toplantı, iyi 
dilek temennilerinin ardından sona erdi. 

KARAMAN OSB’DE
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
KARAMAN	ORGANİZE	SANAYİ	BÖLGESİ	(OSB)	YÖNETİM	KURULU	BAŞKANI	
ALİ	KEMAL	BOYNUKALIN	İLE	İSTİŞARE	TOPLANTISINDA	BİR	ARAYA	GELDİ.		

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ŞAHİNBAŞ’TAN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	(KMÜ)	REKTÖRÜ	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL,	
İL	TARIM	VE	ORMAN	MÜDÜRÜ	YUSUF	ŞAHİNBAŞ’I	MAKAMINDA	KABUL	ETTİ.

Ziyarette Yusuf Şahinbaş ile Rektör Akgül  
il genelinde ve üniversitede gerçekleştirilen 
tarımsal projeler hakkında istişarede bulunarak 
bir süre sohbet etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da ildeki tarımsal projelere her türlü 
bilimsel ve akademik desteği vereceklerini belirtti 
ve Şahinbaş’a çalışmalarında başarılar diledi. 

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona 
erdi.
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ve 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Bölge Müdürü 
Mustafa Tuğrul Şahin’in imzasıyla yürürlüğe giren 
protokol kapsamında Karaman’daki biyolojik 
çeşitliliğin ve ekosistemin izlenmesi öngörülüyor. 

‘Karaman İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri 
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ 
kapsamında hazırlanan protokol ile damarlı 
bitkiler ve omurgalı yaban hayvanlar (kuşlar, 
sürüngenler, çift yaşarlar, iç su balıkları) tür/
popülasyon düzeyinde, özellikli alanlar ise 
habitat/ekosistem düzeyinde izlenerek takip 
edilecek. 

Projenin bilimsel temellere dayalı olarak 
yürütülmesinden ve araştırmayı yapacak uzman 
kişilerin temin edilmesinden üniversite sorumlu 
iken arazi haritaları ve teknik ekipmanlardan 
Bölge Müdürlüğü sorumlu olacak.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, imza 
töreninin ardından protokolün hayırlı olmasını 
dileyerek, “Üniversite olarak Karaman’a ilişkin 
kültürel araştırmalara gösterdiğimiz özeni 
bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitlilik için 
de gösterme gayreti içerisindeyiz. İlimizde 
üniversitenin akademik varlığına hangi alanda 
ihtiyaç duyulursa o alanda elimizden gelen desteği 
sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Protokol ile 
ilimizin ekosistem ve biyolojik çeşitliliğini izleme 
ve araştırma imkânı bulacağız. Bu anlamda 
Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ile 
ilimiz açısından faydalı bir protokole imza atmış 
bulunuyoruz. Üniversitemiz ve proje ortağımız 
açısından verimli ve başarılı bir çalışma olmasını 
temenni ediyorum.” dedi.   

KARAMAN’IN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ 
VE EKOSİSTEMİ İZLENECEK

TARIM	VE	ORMAN	BAKANLIĞI	8.	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	İLE	
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRLÜĞÜ	

ARASINDA	PROTOKOL	İMZALANDI.	
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KMÜ Kazım Karabekir Yerleşkesi içerisinde 
yer alan 1.967 metrekarelik alanda cami ve 
müştemilatı yapılmasını öngören protokol, Rektör 
Akgül ve Hayırsever Demircan’ın imzasıyla 
yürürlüğe girdi. Yaklaşık maliyeti 1.100.000 
TL+KDV olan caminin kapalı alanı 280 metrekare, 
açık alanı ise 210 metrekareden oluşacak. 
Selçuklu taş mimari örneğinde yapılacak olan 
ve 01 Eylül 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan 
caminin projesi ve yasal işlemleri üniversite 
tarafından üstlenilirken inşaatın mali kaynağı 
Hayırsever Mustafa Demircan tarafından 
sağlanacak. 

KMÜ Rektörlük binasında düzenlenen imza 
töreninin ardından değerlendirmede bulunan 
Rektör Akgül, “Kazım Karabekir Yerleşkemizde 
eğitim gören öğrencilerimiz, personelimiz, hatta 
vatandaşlarımızın da dini vecibelerini yerine 
getirebileceği bir camiye ihtiyacımız vardı. Nitekim 

Kazım Karabekir Yerleşkemizde 1.230 öğrencimiz 
eğitim görmekte olup yerleşkeye bitişik KYK 
Öğrenci Yurdunda 530 öğrenci, özel yurtlarda 
da yine çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Aynı 
zamanda inşa edilecek olan camimiz, Konya-
Karaman yolu üzerinde olup hem yolcular hem 
de yerleşke çevresindeki vatandaşlarımız bu 
hayrattan istifade edebilecekler. Böylesine önemli 
bir sorumluluğu alarak bu güzel hayra vesile 
olan Mustafa Demircan Beyefendiye şahsım ve 
KMÜ ailesi adına şükranlarımı sunuyor, yapmış 
olduğu hayratın kabul olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum.” dedi.  

Hayırsever Mustafa Demircan ise protokolün 
ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
ve Kazımkarabekir ilçesi için yapmış olduğu 
bağıştan dolayı bahtiyar olduğunu belirterek 
protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. 

KAZIM KARABEKİR YERLEŞKESİNE 
CAMİ YAPILACAK

REKTÖR	PROF.	DR.	MEHMET	AKGÜL	
İLE	HAYIRSEVER	MUSTAFA	DEMİRCAN	
ARASINDA	KMÜ	KAZIM	KARABEKİR	
YERLEŞKESİNDE	YAPILACAK	CAMİ	

İÇİN	PROTOKOL	İMZALANDI.	
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İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ile İŞKUR Karaman Müdür Vekili Şevket 
Sarıkaya’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, KMÜ 
Kariyer Planlama Merkez Müdürü Doç. Dr. Şerife 
Pekküçükşen ile İŞKUR Şube Müdürü Metin Akgül 
de yer aldı.

Protokol, KMÜ bünyesinde oluşturulacak 
İŞKUR Kampüslerinde,  iş ve meslek uzmanları 
aracılığıyla KMÜ Kariyer Planlama Merkezi ve 
İŞKUR tarafından öğrencilere yüz yüze veya 
uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimler verilmesini 
öngörüyor. Eğitim kapsamında öğrenciler; işgücü 
piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, 
işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş 

hazırlama gibi konularda bilgilendirilecek. 
Protokol aynı zamanda öğrencilerin mesleki 
deneyimlerinin artırılmasına ve teorik bilgilerinin 
uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı 
olmayı amaçlayan ‘İşbaşı Eğitim Programı’ndan 
yararlanmalarını amaçlıyor. 

İmza töreninin ardından konuşan Rektör Akgül, 
“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 
İŞKUR ile birlikte öğrencilerimizin kariyerlerine 
olumlu yönde etki edecek olan bu protokolü 
son derece faydalı buluyor ve protokolün hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi. 

İmza töreni, iyi dilek temennilerinin ardından 
sona erdi. 

KMÜ VE İŞKUR’DAN ÖĞRENCİLERE
EĞİTİM VE KARİYER FIRSATI

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRLÜĞÜ	İLE	
KARAMAN	ÇALIŞMA	VE	İŞ	KURUMU	İL	MÜDÜRLÜĞÜ	(İŞKUR)	TARAFINDAN	

İŞKUR	KAMPÜS	HİZMETLERİNİN	SUNULMASINA	İLİŞKİN
	İŞ	BİRLİĞİ	PROTOKOLÜ	İMZALANDI.
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen imza 
töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül 
ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf 
Şahinbaş tarafından iş birliği protokol imzalandı.

Protokol kapsamında altyapı, personel, eğitim, 
Ar-Ge, proje, tarımsal yayım hizmetleri, öğrenci 
ve çiftçi eğitimi gibi konulara ilişkin süreçlerin 
taraflar arasında iş birliği içerisinde yürütülmesi 
amaçlanıyor.

İmzalandığı tarihten itibaren üç yıl geçerli 
olacak protokol kapsamında tarım, gıda, 
hayvancılık, su ürünleri ve orman alanlarında 
katma değer sağlayacak ve sektörel gelişimi 
hızlandıracak Ar-Ge çalışmaları, üniversite 
öğrencilerinin mesleki tecrübelerinin arttırılması 
amacıyla staj imkanı, Üniversite tarafından Tarım 
İl Müdürlüğü personeli ve tarım danışmanlarına 
yönelik model eğitim kursları, yöresel marka 
potansiyeline sahip ürünler için ortak tanıtım 
stratejisi, tarımda verimliliğin artırılması için 
çiftçiye hızlı bir şekilde ulaşılması ve çiftçi ailelerin 
ekonomik olarak güçlendirilmesi kapsamında 
kurslar düzenlenmesi gibi pekçok hedef 
öngörülüyor.

İmza töreninin ardından konuşan Rektör 
Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

olarak Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ile birlikte ilimizdeki tarımsal verimliliği artırmak 
adına imzalamış olduğumuz protokolün 
tarımsal faaliyetlere pozitif katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Özellikle coğrafi işaret alınacak 
olan yerel ürünler ile yöresel marka ve tescil 
potansiyeline sahip ürünler hakkındaki 
çalışmaların bundan sonra taraflar arasında 
koordinasyon içinde yürütülecek olması, yerele 
uygun ürün pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi, 
kırsalda yaşayan gençlere yönelik eğitim 
programları düzenlenmesi, bölgede sürdürülebilir 
ve ekonomik bitkisel ve hayvansal üretimin 
sağlanması amacına yönelik çiftçi koşullarında 
yürütülmek üzere Müdürlük ve Üniversite 
arasında ortak uygulamalı projeler geliştirilmesi 
gibi pekçok konuda protokolün ilimiz için önemli 
kazanımlar sağlayacağına inanıyorum.” dedi. 
İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş 
ise Karaman’ın tarımsal potansiyelinin doğru 
değerlendirilmesi için üniversitenin rehberliğinin 
son derece önemli olduğunu belirterek Rektör 
Akgül’e tarımsal alandaki katkı ve destekleri için 
teşekkürlerini bildirdi.

İmza töreni, iyi dilek temennilerinin ardından 
sona erdi. 

KMÜ İLE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ  

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	REKTÖRLÜĞÜ	İLE	
KARAMAN	İL	TARIM	VE	ORMAN	MÜDÜRLÜĞÜ	ARASINDA

	‘İŞ	BİRLİĞİ	PROTOKOLÜ’	İMZALANDI.
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Valilik Toplantı Salonunda Vali Mehmet 
Alpaslan Işık ile Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 
imzasıyla yürürlüğe giren protokol, KMÜ 
öğrencilerinin uygulamalı derslerinin Karaman 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde 
yapılabilmesini öngörüyor.

Protokol, KMÜ Kazımkarabekir Meslek 

Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Çevre Sağlığı Programı öğrencilerinin mesleki 
derslerindeki pratiğe dayalı uygulamaları 
kapsıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen 
Hacıhaliloğlu’nun da hazır bulunduğu imza töreni, 
protokolün hayırlı ve verimli olması temennileriyle 
sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 
karşılıklı yardım ve iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen imza 
töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ve İl 
Mili Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın yanı sıra 
KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ve Milli 
Eğitim Ar-Ge Biriminden Deniz Öcal da yer aldı.

Protokol kapsamında Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, Milli Eğitim 
Müdürlüğünün “Spor Bilim El Ele, Sağlam Kafa 
Sağlam Vücutta Bulunur” adlı TÜBİTAK 4004 
projesi ile “7’den 70’e Karaman Bilim Şenliği-2” 
adlı TÜBİTAK 4007 projelerine destek verecek. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
projeye ait duyuruların gerçekleştirilmesi, öğretim 
üyelerinin proje kapsamında bilimsel çalışmalara 
destek vermesi, üniversite laboratuvarlarının 
proje için kullanılması ve üniversite öğrencilerinin 
şenliğe katılabilmeleri için kendilerine izin 
verilmesi gibi pek çok konuda projeye katkıda 
bulunacak. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, imza 
töreninin ardından protokolün hayırlı olmasını 
dileyerek,”Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

olarak tüm akademik varlığımız ve altyapı 
imkanlarımızla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
projelerine destek vermekten büyük memnuniyet 
duyarız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki 
okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz için tüm 
imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Protokolün 
öğrencilerimiz açısından verimli geçmesini 
temenni ediyorum.” dedi.

KKMYO ÖĞRENCİLERİNİN 
MESLEKİ UYGULAMALARINA DESTEK

KARŞILIKLI YARDIM VE İŞ BİRLİĞİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMAN	VALİLİĞİ	İLE	KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	
ARASINDA	İŞ	BİRLİĞİ	PROTOKOLÜ	İMZALANDI.	
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KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile 
Karaman Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları 
Müdürü Ahmet Yaşar’ın imzasıyla yürürlüğe giren 
protokol; öğrenci, akademik ve idari personel ile 
aile bireylerine yönelik yabancı dil kurslarında 
indirim sağlanmasını öngörüyor. 

Protokol kapsamında yabancı dil eğitimi alacak 
olan KMÜ öğrencisi, akademik ve idari personeli 
ile aile üyelerine konuşma odaklı İngilizce eğitimi 
için yüzde 40, sınav odaklı İngilizce eğitimi için ise 
yüzde 30 oranında indirim uygulanacak; ayrıca 
eğitim süresince ödemelerin taksitlendirilmesi 
sağlanacak. 

İmza töreninin ardından konuşan KMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, yabancı dil eğitiminin 
her geçen gün önem kazandığını belirterek, 
“Üniversitemiz mensuplarının Karaman’da etkin 
bir şekilde ve ekonomik sıkıntıya düşmeden 
yabancı dil eğitimi alabilmeleri için Karaman 

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları ile 
görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Kuşkusuz dil 
öğrenimi, üniversite derslerinin yanı sıra sosyal 
hayatta da yüz yüze ve çevrimiçi ortamlarda 
sürekli desteklenmesi gereken bir husustur. 
Her meslek grubunun kariyer hedeflerinde 
mutlaka yeri olan İngilizce öğrenimi ise günümüz 
koşullarında artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Öğrencilerimizin ve personelimizin dil kursuna 
ilgi göstereceğini düşünüyorum. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, mensuplarının en 
az bir yabancı dil öğrenmesini, en az bir kurs 
ve sertifika programından yararlanmasını, bir 
spor ve sanat dalıyla ilgilenmesini, sivil toplum 
kuruluşu ya da üniversite kulüplerinde kendini 
ifade etmesini öncelikli hedefleri arasında 
belirlemiştir. Protokolün şimdiden hayırlı olmasını 
ve üniversitemiz mensuplarına en üst düzeyde 
fayda sağlamasını temenni ediyorum.” dedi. 

PERSONEL VE ÖĞRENCİLERE
YABANCI DİL DESTEĞİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	İLE	KARAMAN	AMERİKAN	KÜLTÜR	YABANCI	DİL	
KURSLARI	ARASINDA	İŞ	BİRLİĞİ	PROTOKOLÜ	İMZALANDI.	
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Programda saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ‘15 
Temmuz’ konulu belgesel gösterimi yapıldı. 
Belgesel gösterimi sonrasında KMÜ Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Alaattin Uca konferansını vermek üzere sahneye 
geldi.

Doç. Dr. Alaattin Uca darbeler tarihi hakkında 
bilgi verdikten sonra 15 Temmuz 2016 ve 
16 Temmuz 2016 tarihlerindeki gazetelerin 
manşetleri ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Doç. 
Dr. Uca konuşmasını şöyle sürdürdü: “Darbe, 
bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya 
demokratik olmayan yollardan yararlanarak 
hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek 
biçimde zorla yönetimi devirme anlamına 
gelmektedir. Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te 
Cumhuriyeti ilan etmesinden sonra 37 yıl 
Türkiye’de darbe olmamıştır. Bu anlamda darbe 
kavramı ile Türkiye ilk defa 27 Mayıs 1960’ta 
yüzleşmiştir. Kısa bir süre sonra yeni darbe 
girişimleri olmuştur; 1962 ve 1963 yılında 
gerçekleşen başarısız girişimlerin ardından 12 
Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 2007 
e- Muhtırası ve 15 Temmuz 2016.” 

Doç. Dr. Uca konuşmasında devamında şunları 
dile getirdi: “15 Temmuz 2016 sabahı Türkiye’de 
yayımlanan bazı gazetelerin gündeminde darbe 
girişimi veya FETÖ ile ilgili herhangi bir haber 
ya da yazı yer almazken bazı gazetelerde 
ise FETÖ terör örgütü hakkında hazırlanan 
iddianamelerden bahsedilmiştir. Bu iddianamede 
örgütle alakalı ‘FETÖ silahlı terör örgütüdür. ABD 
VE CIA tarafından korunup kollanmaktadır. 
FETÖ kendisinden olmayan askeri öğrencileri 
yıldırmak ve okuldan ayrılmalarını sağlamak için 

işkenceye varan yöntem ve taktikler uygulamıştır. 
Halkı Suriyeli sığınmacılara karşı kışkırtmak 
için gerçekleri çarpıtmıştır.’ gibi pek çok tespit 
yer almaktadır. Bu iddianame ile FETÖ’nün 
silahlı terör örgütü olduğu ilk defa mahkeme 
kararıyla tescillenmiştir. Paralel yapının en 
geniş katılımlı siyasi örgütlenme olduğu ortaya 
konulmuştur. Örgütün işlediği suçlar belirlenmiş 
ve lider kadrosuna ağır hapis cezaları istenmiştir. 
Basında bu değerlendirmelerin yapılması üzerine 
sonlarının geldiğini ve yapılacak ilk Yüksek Askeri 
Şura Toplantısında tasfiye edileceklerini anlayan 
FETÖ mensubu cuntacılar bu günün akşamında 
bu kalkışmayı başlatarak Türk milletine tarihin en 
karanlık gecesini yaşatmıştır. 16 Temmuz 2016 
tarihinde ise gazeteler çok farklı bir gündemle 
okuyucuların karşısına çıkmış ve FETÖ’yü yeren 
pekçok tespit yapmışlardır.” 

Doç. Dr. Uca, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü olarak tarihe geçti. 15 
Temmuz’un dördüncü yılında asker, polis ve 
sivil halktan hayatını kaybeden 251 şehidimizi 
rahmetle, 2 bin 686 gazimizi ise şükran ve 
minnetle anıyorum.” diyerek konuşmasına son 
verdi.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	EDEBİYAT	FAKÜLTESİ	VE	UYGULAMALI	BİLİMLER	
YÜKSEKOKULU	TARAFINDAN	‘TÜRK	BASININDA	15	TEMMUZ’	

KONULU	KONFERANS	DÜZENLENDİ.

‘TÜRK BASININDA 15 TEMMUZ’

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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KMÜ Amfi Tiyatroda düzenlenen program 
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı. Kurra Hafızlık Kur’an Okuma 
Türkiye Birincisi İsmail Öden ile Kurra Hafız 
Mahmut Hakkı Bayır’ı Kur’an-ı Kerim tilavetleri 
ile devam eden programda Mücahit Özdemir 15 
Temmuz konulu şiirini seslendirdi.

Program, KMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
öğretim elemanları tarafından hazırlanan 15 
Temmuz konulu sanal serginin gösterimi ve 15 
Temmuz belgeselinin izlenmesinin ardından 
Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten’in 
konuşması ile devam etti.

“Küresel ekonomik güçler Türkiye’nin 
yeniden dirilişini engellemeye çalıştılar”

Paralel devlet yapılanmasının ülkemizdeki 
tarihsel gelişimini ve darbeye uzanan süreçte 
yaşananları anlatan Milletvekili Mesten, “Bu 
yapı yakın tarihimizde Cumhurbaşkanımıza ve 
hükümete sürekli olarak farklı konular üzerinden 
saldırmaya çalışmış ve başarılı olamamıştır. 
Oyunun sonuna gelindiğini anlayan bu 
hainler darbe girişimine kalkışmış fakat gerek 
Cumhurbaşkanımızın gerekse milletimizin 
kararlı duruşu sayesinde bozguna uğramıştır. 15 
Temmuz bize çok şey öğretti. Görünüş olarak çok 
farklı kulvarlarda gibi görülen grupların aslında 
tek bir amaç için bir araya gelerek Türkiye’yi hedef 
aldıklarını gördük. Türkiye’nin tarihi misyonunu 
bilen küresel güçler Türkiye’nin yeniden dirilişini 
engellemeye çalıştılar.” dedi. 

“Oyunlara karşı uyanık olup hedeflerimiz 
doğrultusunda ilerlemeye devam etmeliyiz”

FETÖ’nün dini bir kisveye bürünerek senelerce 
ülkemizde sinsi planlar içinde olduğunu 
hatırlatan Milletvekili Mesten konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bu örgüt dinimizden ayrı bir din 
anlayışı benimseyerek dinler arası diyalog, Türkçe 

olimpiyatları gibi etkinliklerle milletimize sevimli 
görünmeye çalıştı. Milletimizin çocuklarını kendi 
içine alarak, onları okutarak, önemli mevkilere 
yerleştirerek onlardan robotlaşmış bir grup yarattı. 
Zaman içinde kendi benliğinden ve değerlerinden 
uzaklaşan bu insanlar düşünmeden sadece 
itaate dayanarak ülkelerine ihanet edebilecek bir 
duruma geldiler. 15 Temmuz tek gecelik bir olay 
değildi. Türk milletinin yeniden tarih sahnesine 
çıkmasını istemeyen küresel ekonomik güçlerin 
tertip ettiği, içimizdeki maşaları kullanarak 
yürüttükleri bir plandı. Bu süreç bitmiş gibi görünse 
de hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecektir. Küresel 
ekonomik güçlerin varlığı sürdükçe ülkemize karşı 
FETÖ ve benzeri grupların saldırıları her devirde 
devam edecektir. Uyanık olup hedeflerimiz 
doğrultusunda ilerlemeye devam etmeliyiz.” 

“Türkiye artık bölgesel bir güç olmanın 
ötesine geçerek küresel bir güç olmaya 
başlamıştır”

Milletvekili Mesten konuşmasının son 
bölümünde ise şunları söyledi: “Milletimizin 
demokrasisine ve ülkesine sahip çıkmasıyla bu 
tip belalar hiçbir zaman başarılı olamayacak. 
Türkiye artık bölgesel bir güç olmanın ötesine 
geçerek küresel bir güç olmaya başlamıştır. 
Bunu yaparken öncelikle milletimizin menfaatleri 
gözetilerek, sonra da dünyadaki mazlumlara kol 
kanat gerilerek yeni bir misyon yüklenilmiştir. 
Türkiye bu misyonu ile çok daha iyi yerlere 
gelerek güçlü Türkiye olma yolunda hedeflerine 
emin adımlarla ilerleyecektir.”

Konuşmanın ardından Ak Parti Bursa 
Milletvekili Osman Mesten na’t okurken İmam 
Hatip Arif Öğüt kendisine sela ile eşlik etti. 

KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Duran Ali Yıldırım’ın 15 
Temmuz şehitleri için dua okumasının ardından 
program sona erdi. 

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	(KMÜ)	REKTÖRLÜĞÜ	TARAFINDAN	
‘15	TEMMUZ	DEMOKRASİ	VE	MİLLİ	BİRLİK	GÜNÜ’	PROGRAMI	DÜZENLENDİ.	

KMÜ’DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
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KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 
Öğretmenler Günü mesajı ile sanatseverlerin 
beğenisine sunulan serginin küratörlüğünü Dr. 
Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz üstlendi. 

Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz sergi ile ilgili bilgileri 
paylaşarak, “24 Kasım Öğretmenler Günü 
hepimiz için önemli bir gün. Bu yıl yaşadığımız 
pandemi sürecinden dolayı kutlamalarımızı 
online olarak gerçekleştirmek durumunda kaldık. 
Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile 
şehit öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı 
sunuyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Gününü kutluyoruz.” dedi. KMÜ öğretim 
elemanları ve misafir sanatçıların katılımıyla 

gerçekleştirilen sergide Abdülgani Arıkan, Ahmet 
Hakan Yılmaz, Ahmet Türe, Ahmet Özşimşek, 
Attila Döl, Ayşe Tanrıver Celasın, Betül Serbest 
Yılmaz, Burcu Hanedar, Ceyda Gülsever, 
Emine Nur Yılmaz Arıkan, Emre Şen, Gülşen 
Kahraman, Gülten Kahraman, Hüseyin Elmas, 
Mehmet Susuz, Mehmet Özkartal, Mesut Kilit, 
Murat Aksoy, Mustafa Diğler, Mustafa Konuk, 
Müzeyyen Aksöz Şen, Mutluhan Taş, Necmettin 
Ertunç, Onurcan Erdal, Oğuz Yurttadur, Özgül 
Yiğit, Seda Dilay, Şeyda Misman, Tekin Bayrak ve 
Tevhide Aydın’ın sanatıyla ortaya çıkan 31 eser 
izleyenlerle buluştu.

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ	SANAT,	TASARIM	VE	MİMARLIK	FAKÜLTESİ	
TARAFINDAN	24	KASIM	ÖĞRETMENLER	GÜNÜ	NEDENİYLE	

ÇEVRİMİÇİ	KARMA	SERGİ	DÜZENLEDİ.	

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ÖZEL 
SANAL KARMA SERGİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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‘PROGRAM BÜTÇE’ EĞİTİMİ

HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİNDE	STRATEJİ	GELİŞTİRME	DAİRE	BAŞKANLIĞI	
TARAFINDAN	‘PROGRAM	BÜTÇE’	KONULU	EĞİTİM	SEMİNERİ	DÜZENLENDİ.	

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans 
Salonunda maske ve mesafe kurallarına uygun 
bir şekilde düzenlenen seminerde Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı Vedat Erdoğan, 
üniversitenin harcama birimlerindeki personele, 
yeni bütçe sistemi olan Program Bütçe hakkında 
bilgilendirmede bulundu.

Daire Başkanı Erdoğan, 2003 yılında kabul 
edilen 5018 sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetim 
Sisteminde önemli reform süreçleri başlatıldığını 
hatırlatarak, “Bu sürecin devamı niteliğinde olan 
‘Program Bütçe’ anlayışı da bütçeleme sistemimiz 
açısından yeni bir reform alanıdır. 16 Ekim 2020 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun 

değişikliği ile kamu idarelerinde program bütçe 
sistemine geçilmiş ve 2021 yılı merkezî yönetim 
bütçesi de performans esaslı program bütçe 
yapısına göre hazırlanmıştır.” dedi. 

Erdoğan seminerin devamında, 2021 yılından 
itibaren uygulanmaya başlanacak olan program 
bütçe kapsamında; program bütçeye ilişkin yasal 
dayanak ve literatür bilgisi, yeni tertip yapısı ve 
harcama sürecinde dikkate alınacak hususlar, 
performans bilgisi ve tüm üniversitelere ilişkin 
amaç, hedef ve göstergeler hakkında bilgiler 
paylaştı. 

Seminer, katılımcıların sorularının 
cevaplandırılması ile sona erdi. 
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HABER
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüse Karşı Etkin Bir Mücadele 
Sergilendi

2020 yılının ilk aylarında tüm dünyada 
panik havası yaratan koronavirüs salgınının 
ülkemizde de görülmesiyle birlikte ilk olarak 
salgının yayılmasını önlemek amacıyla KMÜ’de 
Kurumsal Koordinasyon Kurulu oluşturularak 
salgına karşı etkili bir mücadele başlatıldı. Mart 
ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
(YÖK) kararıyla salgının önlenmesi amacıyla 
üniversitelerde eğitim-öğretime ara verilerek 
uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçten itibaren 
Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından 
öğrencilerin derslere online olarak devamı 
sağlandı. Yine bu süreçte üniversite öğrencileri 
ve personeline yönelik gerek resmi internet 
sitesi üzerinden gerekse elektronik posta, mesaj 
sistemi ve sosyal medya hesaplarından sürekli 
olarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca 
üniversitenin merkezi kütüphanesi ve yüzme 
havuzu gibi toplu kullanıma açık alanları da 
önlem amacıyla bir süreliğine hizmete kapatıldı. 
Tedbirler çerçevesinde birimlerde yapılan 
dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak personelin 
ve öğrencilerin sıkça kullandıkları alanlara el 
dezenfektanları yerleştirilerek salgınla mücadele, 
bireysel ve kurumsal olarak etkili bir şekilde 
yönetildi. 

İlde Kovid-19 ile etkin mücadele için Karaman 
İl Sağlık Müdürlüğü ile de protokol imzalandı. 
Protokol kapsamında, Karaman’da Kovid-19 tanı 
ve teşhis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testlerinin 
yapılabilmesi için KMÜ Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji 
ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarındaki 
cihaz ve fiziki alanlar Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
ile eşgüdüm halinde faaliyet göstermeye başladı. 
Ayrıca KMÜ Mühendislik Fakültesinden çok 
sayıda akademisyenin oluşturduğu 3D Destek 
Ekibi tarafından Karaman’daki sağlık çalışanları 
için ‘Yüz Koruyucu Şeffaf Siperlik’ üretimine 
başlandı. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Laboratuvarında bulunan 3D 

yazıcılar sayesinde üretilen ilk Yüz Koruyucu 
Şeffaf Siperlikler sağlık çalışanlarının kullanımı 
için Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. 
Pandemi boyunca üretime ara verilmezken sağlık 
çalışanlarının yanı sıra Emniyet mensupları ve 
Belediye çalışanlarına da şeffaf siperlikler hibe 
edildi.

Yeni Akademik Birimler Açıldı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2020 

yılında da akademik büyümesine hız kesmeksizin 
devam etti. KMÜ bünyesindeki Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu kapatılarak yerine Spor 
Bilimleri Fakültesi kuruldu. Böylece KMÜ’deki 
fakülte sayısı 10’dan 11’e yükselmiş oldu. Ayrıca 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı 
olarak Ermenek’te 2018 yılında temeli atılan 
Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulun Resmi Gazete kararıyla kuruluşu 
gerçekleşirken Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültesi ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim 
faaliyetlerine başladı.

Tıp Fakültesi ile Devlet Hastanesi Birlikte 
Kullanılacak

2020 yılı KMÜ adına önemli gelişmelerle 
devam etti. KMÜ Tıp Fakültesinin Karaman 
Devlet Hastanesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin 
protokol imzalandı. Birlikte kullanım sürecinin 
Sağlık Bakanlığı ve Karaman İl Sağlık Müdürlüğü 
ile imzalanan iki protokol ile tamamlanmasının 
ardından Karaman Devlet Hastanesi, Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine dönüştü ve üçüncü 
basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet vermeye 
başladı.

Eğitim-Öğretim Hız Kesmedi; Yeni Bölüm ve 
Programlar Açıldı

Eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan devam 
ederken üniversite akademik gelişimini sürdürdü 
ve 2020 yılı içerisinde üniversitede 3 yeni lisans, 
7 yeni önlisans programı ile 10 yeni lisansüstü 
program daha açıldı. Böylece üniversitede eğitim-
öğretim verilen toplam lisans programı sayısı 
56’ya, önlisans programı sayısı 74’e, lisansüstü 
program sayısı da yine 74’e yükseldi. 

KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ,	2020	YILINDA	YAŞANAN	PANDEMİ	NEDENİYLE	
ÖĞRENCİLERİNDEN	MAHRUM	BİR	EĞİTİM-ÖĞRETİM	DÖNEMİ	GEÇİRMESİNE	RAĞMEN	

ÖZELLİKLE	AKADEMİK	VE	KURUMSAL	ANLAMDA	YAŞANAN	GELİŞMELERLE	
BAŞARILI	BİR	YILI	DAHA	GERİDE	BIRAKTI.	

KOVİD-19’A RAĞMEN 
YOĞUN GÜNDEM
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2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve 
Fahri Doktora Töreni

KMÜ diğer yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 
ülkemizin önemli devlet büyüklerini ağırlamaya 
devam etti. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 
açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yeni eğitim-öğretim 
yılının ilk dersini veren Lütfi Elvan’a Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Fahri 
Doktora Unvanı tevcih edildi.

Öğretim Üyelerinin Başarıları Damga Vurdu
KMÜ’lü bilim insanları ‘Dünyanın En Etkili 

Bilim İnsanları Listesi’ne girdi. KMÜ Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve BİLTEM Müdürü 
Doç. Dr. Faruk Özel ile Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Osman Ağar, yapmış 
oldukları bilimsel çalışmalarla Science Direct PLOS 
Biology dergisinin yayımladığı ‘Dünyanın En Etkili 

Bilim İnsanları’ listesine girdi. Kendi alanında en 
az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının 
değerlendirildiği liste, 1996- 2019 yılları arasında 
‘Scopus Özet’ ve ‘Atıf Veri Tabanı’ üzerinden elde 
edilen bilgilere göre oluşturuldu. Dünyanın en 
fazla atıf alan 100 bin bilim insanının belirlendiği 
listede KMÜ’den de iki bilim insanı yer aldı. Doç. 
Dr. Faruk Özel, 900’e yakın atıf ve h-indeksi 17; 
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ağar da 1.100’ün üzerinde 
atıf ve h-indeksi 21 ile ‘Dünyanın En Etkili Bilim 
İnsanları’ listesine girmeye hak kazandı.

Ayrıca KMÜ Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Melikşah Arslan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik 
Yıl Açılış Töreninde  “Suriye ve Filistin’de Rus 
Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)” 
konulu doktora tezi ile YÖK Üstün Başarı Ödülleri 
kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler Dalında 
birinciliğe layık görüldü. 
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. 
Üyesi Emel Altaş Kiracı da ‘2020 Serhat Özyar 
Yılın Genç Bilim İnsanı Onursal Ödülü’ne layık 
görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Altaş Kiracı, ‘Kütle Çekim 
Kuramlarında Doğrusallaştırma Kararsızlığı’ 
başlıklı tezi ile onursal ödül kazanan dört öğretim 
üyesinden birisi oldu.  

KMÜ’lü akademisyenler, uluslararası indeksli 
(Web of Science) dergilerde yayımladıkları bilimsel 
makalelerle KMÜ’yü üst sıralara taşıdı. Öğretim 
üyesi başına 1,26; öğretim elemanı başına 0,51 
oranında uluslararası yayın ile Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, İç Anadolu Bölgesinde 
Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel 
Yayın Sıralamasında 2’nci, 2006-2008 Yılları 
Arasında Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel 
Yayın Sıralamasında 4’üncü, Devlet Üniversiteleri 
Genel Yayın Sıralamasında ise 10’uncu sırada yer 
aldı.

Akademik teşvik yönetmeliğine göre 
Türkiye’deki öğretim elemanlarının farklı 
alanlardaki performanslarını değerlendiren 
sıralamada ise KMÜ, Devlet Üniversiteleri Genel 
Sıralamasında 26’ncı olurken, 2006 Yılından Sonra 
Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 8’inci 
oldu.

Yeşil ve Çevreci Üniversite Sıralamasında 
Türkiye 35’inciliği

Dünya genelinde en yeşil ve çevre dostu 
kampüslerin tespit edildiği Uluslararası 
GreenMetric sıralamasında Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi 545’inci oldu. 
Üniversitelerin kampüs ortamı, yapı ve altyapı 
yeterliliği, enerji kullanım verimliliği, atık yönetimi, 
su yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi faktörleri 
dikkate alınarak toplamda altı kategoride yapılan 
değerlendirmeler sonucunda Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, dünya sıralamasında 
912 üniversite arasından 545’inci olurken, 
ülkemizdeki üniversiteler arasında ise 35’inci 
sıraya yerleşti. 

Sıfır Atık Belgesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 

sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık 
çalışmaları kapsamında ‘Sıfır Atık’ projesine 
vermiş olduğu destek belge ile tescillendi. 2019 
yılında kurum ve kuruluşların sıfır atık yönetim 
sisteminin kurulmasına, izlenmesine ve Sıfır Atık 
Belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları kapsayan 
yönetmenliğin yayınlanmasının ardından 
çalışmalarına başlayan KMÜ, kısa bir süre içinde 
gerekli şartları yerine getirip Sıfır Atık Yönetim 
Sistemini kurdu. KMÜ’ye çalışmaları sonucunda 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 16 
Kasım 2020 tarihinde Temel Seviye Sıfır Atık 
Belgesi verildi. 

Kalite Yönetim Sistemi 
Üniversitenin 2020 yılında kurumsal yapısı 

güçlenmeye devam etti. Yükseköğretim Kalite 
anlayışı çerçevesinde ilk kez 2018 yılında 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 
27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgelerine sahip olan  Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, kurumsallaşma politikalarını istikrarlı 
bir şekilde sürdürerek 2020 yılında da belgelerinin 
güncellenmesini sağladı. KMÜ’nün Kalite ve 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, bir kez daha 
tescillendi.

Engelsiz Üniversite ve Erişebilirlik 
Faaliyetleri 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
2018 ve 2019 yıllarında İslami İlimler Fakültesi 
engelsiz üniversiteler kategorisinde üç bayrak 
ödülü alırken 2020 yılında da Kütüphane, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kamil 
Özdağ Fen Fakültesi dört bayrak ödülüne sahip 
oldu. Böylelikle üniversitenin birimleri Eğitimde 
Erişilebilirlik kategorisinde iki yeşil, Mekânda 
Erişebilirlik kategorisinde dört turuncu, Sosyo-
Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik kategorisinde 
de bir mavi bayrak ödülü alarak toplamda yedi 
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bayrak elde etti. KMÜ’yü her geçen gün daha da 
erişilebilir hale getirmek için çalışmalar aralıksız 
devam ediyor.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Pandemi öncesi öğrenci toplulukları 2020 

yılının ilk üç ayı içerisinde 77 etkinlik düzenlerken 
bunun 34’ünü konferans ve seminerler, 11’ini 
teknik geziler, 10’unu anma programları, 6’sını 
da kan bağışı kampanyaları oluşturdu. Akademik 
ve idari birimler tarafından da bu süreçte 21 
farklı etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca üniversitenin 
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından üç, Proje ve 
Teknoloji Transfer Ofisi tarafından da iki ayrı 
eğitim ve kurs programı düzenlendi.

Haber İstatistikleri
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, 2020 
yılında pandemi dönemine rağmen 215 haber 
yayımlayarak ildeki yerel basın kuruluşlarına içerik 
desteği sağlamaya devam etti. KMÜ Kurumsal 
İletişim Koordinatörlüğü tarafından ildeki basın 
kuruluşlarına 2019 yılında 510, 2018 yılında 515, 
2017 yılında 510, 2016 yılında 372, 2015 yılında 
380, 2014 yılında 335, 2013 yılında 360, 2012 

yılında 240, 2011 yılında 219, 2010 yılında 104 
ve 2009 yılında ise76 adet haber gönderilmişti.

Rektör Akgül: “Öğrencilerimizle Yüz Yüze 
Eğitim Yapmayı Arzu Ediyoruz”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, tüm dünyayı 
ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan olması 
dışında 2020 yılı içerisinde üniversite adına 
güzel gelişmelerin yaşandığını belirterek, “KMÜ 
ailesi olarak, ertelenen bilimsel toplantılarımız ve 
birtakım toplumsal projelerimiz haricinde, 2020 
yılı içerisinde de hedeflerimiz doğrultusunda 
verimli bir çalışma dönemi geçirdik. 2021 yılında 
öncelikli olarak bizi neredeyse bir yıldır etkisi 
altına alan pandemi sürecinin sona ermesini 
ve öğrencilerimizle yüz yüze eğitime devam 
edebilmeyi temenni ediyoruz. Sonrasında tüm 
mensuplarımızla birlikte üniversitemizin gelişimi 
ve daha iyi yerlere gelmesi adına çalışmaların hız 
kesmeksizin devam etmesini arzu ediyoruz. 2021 
yılının başta KMÜ ailesi, hemşerilerimiz, milletimiz 
ve tüm insanlık için daha güzel ve umut dolu bir 
yıl olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.  
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FİZİKSEL
GELİŞİM
FİZİKSEL
GELİŞİM
Karamanoğlu	Mehmetbey	Üniversitesinin	
kuruluşundan	bugüne	kadar	fiziksel	gelişimi	

hız	kesmeksizin	sürüyor.	
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KMÜ’de	2017	yılına	kadar	kapalı	alanlar	
159 bin 763 metrekareye	ulaşırken	
son	dört	yılda	kapalı	alanlarda	
yüzde	23’lük	bir	artış	sağlanarak

196 bin 890 metrekarelik	alana	erişildi.			
   

Son	dört	yılda	amfilerde	
yüzde	87’lik,	dersliklerde	yüzde	25’lik,	

laboratuvarlarda	yüzde	17’lik	ve	atölyelerde	
yüzde	16’lık	bir	artış	gerçekleşti.

4
YILDA
KMÜ
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KMÜ’nün	yeşil	alanlarında	
son	dört	yılda	ciddi	bir	artış	sağlandı	

ve	287 bin 367 metrekarelik 
yeşil alana ulaşıldı. 

Yüzde	112’lik	bu	artışla	KMÜ,
yeşil	yerleşkeler	arasına	adını	yazdırdı.	
Üniversitenin	ormanlık	alanları	da	
son	dört	yılda	yüzde	18’lik	bir	artışla	

190 bin 400 metrekareye çıktı. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 1. 
Etap Altyapı Projeleri olan çevre düzenlemeleri, 
engelsiz üniversite çalışmaları ve tribün/stadyum 
projesi devam ederken 2. Etap Altyapı Projelerinde 
de önemli bir aşama kaydedildi. 2017 yılından 
bugüne 2. Etap Isı Kanalı Projesine başlanırken 

2. Etap Güneş Enerjisi Sistemi tamamlanarak 
1. Etap Güneş Enerjisi Sistemine entegre edildi 
ve toplam 1 Megawatlık güneş enerjisi santrali 
hizmete geçirildi. Yine bu süreçte Eğitim Fakültesi 
ile Tıp Fakültesi Morfoloji binalarının inşaatları 
tamamlandı.

ALTYAPI PROJELERİ 
HIZ KESMEKSİZİN DEVAM EDİYOR

2.	ETAP	GÜNEŞ	ENERJİSİ	SİSTEMİ

2.	ETAP	ISI	KANALI	(GALERİ	HATTI)	PROJESİ

4
YILDA
KMÜ
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2.	ETAP	YOL	YAPIM	PROJESİ

KMÜ’de 2017 yılından itibaren 2. Etap Yol Yapımı Projesi devam ederken 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinden üniversitenin ana giriş 

kapısına doğru trafik akışını sağlayacak şekilde ana yol yapıldı, ayrıca 
ildeki TOKİ’ler bölgesiyle Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin 

bağlantısını sağlamak üzere imar değişikliğine gidilerek 
yeni yol yapımı gerçekleştirildi.



67OCAK 2021

TIP	FAKÜLTESİ	MORFOLOJİ	BİNASI

Tıp Fakültesi Morfoloji binasının inşaatına 
2018 yılında başlanarak 2019 yılı yaz aylarında tamamlandı. 

10 bin 765 metrekare kapalı alana sahip olan bina, 
4 kattan oluşuyor.

4
YILDA
KMÜ



68 OCAK 2021

EĞİTİM	FAKÜLTESİ	BİNASI

Eğitim Fakültesi binasının inşaatına 
2018 yılında başlanarak 2019 yılı yaz aylarında tamamlandı. 

8 bin 480 metrekare kapalı alana sahip olan bina, 
4 kattan oluşuyor.
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İLÇE	YERLEŞKELERİNDE	ALTYAPI	ÇALIŞMALARI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin altyapı projeleri ilçelerdeki yerleşkelerde 
de hız kesmeksizin devam etti. Bu süreçte Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Spor 
Salonunun üstü kapatılırken Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonu 
inşa edilerek kullanıma açıldı. Ayrıca Ermenek Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama 

Otelinin yapım projesi tamamlandı.

4
YILDA
KMÜ
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
son dört yılda hayırsever iş insanları tarafından 

iki ayrı eğitim binası yaptırılarak hizmete sunuldu. 
2018 yılında temeli atılan 

Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
binası yaklaşık 14 milyon TL’lik bir yatırım projesiyken 

2019 yılında yapımına başlanan 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi 

30 milyon TL’lik bir yatırım bütçesine sahip.  

HAYIRSEVERLERİN YAPTIRDIĞI BİNALAR
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AHMET KELEŞOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNASI

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi binasının 

temeli 12 Temmuz 2019 tarihinde atıldı. 
12 bin metrekare kapalı alana sahip 3 katlı 

binada 8 laboratuvar, 16 derslik, 9 klinik, 4 amfi 
ve 100’e yakın diş üniti yer alıyor.

4 Aralık 2018 tarihli 
Resmi Gazete kararıyla kurulan fakülteye 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alındı.

4
YILDA
KMÜ
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Ahmet	Keleşoğlu	Diş	Hekimliği	Fakültesi	Temel	Atma	Töreni
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Uysal	ve	Hasan	Kalan	Sağlık	Hizmetleri	MYO	Temel	Atma	Töreni

UYSAL VE HASAN KALAN 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI

Ermenekli Hayırsever İş İnsanı Hasan Kalan tarafından yaptırılan 
Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

binasının temeli, 09 Mayıs 2018 tarihinde atıldı. 

4
YILDA
KMÜ
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5 bin 882 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı binada
22 derslik, 2 laboratuvar, 24 öğretim elemanı odası ve idari 

birimler yer alıyor. 16 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete kararıyla 
kurulan Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokuluna 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 
ilk kez öğrenci alınacak.
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İldeki sağlık hizmetlerinin 
daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
Karaman Devlet Hastanesiyle birlikte kullanılmasına yönelik 
olarak afiliasyon (birlikte kullanım) işlemleri gerçekleştirildi 

ve Karaman Devlet Hastanesi, 2020 yılı haziran ayında 
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü.  

KARAMAN DEVLET HASTANESİ AFİLİASYONU
4

YILDA
KMÜ
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Temelleri 30 Mart 1987 tarihinde Selçuk 
Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karaman 
Meslek Yüksekokuluna dayanan Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesinde 1987 yılından 29 
Mayıs 2007 tarihinde üniversitenin 5662 sayılı 
Kanun’la kuruluşuna dek 3 fakülte, 2 yüksekokul 
ve 3 meslek yüksekokulu açıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
resmen kurulduğu 29 Mayıs 2007 tarihinden 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün görevi devraldığı 
26 Ocak 2017 tarihine kadar ise üniversitede 
4 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve 7 
uygulama ve araştırma merkezi faaliyete geçti. 
Rektör Akgül ile birlikte geçen dört yıllık süre 
zarfında ise üniversitede 4 fakülte, 1 enstitü, 2 
yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 16 uygulama 
ve araştırma merkezi kuruldu. 

AKADEMİK
GELİŞİM

2017-2020
4

FAKÜLTE

1

ENSTİTÜ

2

YÜKSEKOKUL

1
MESLEK 

YÜKSEKOKULU

YENİ YENİ YENİ YENİ
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Akademik Birim Kuruluş Tarihi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 26 Kasım 2017 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 06 Aralık 2017

Tıp Fakültesi 14 Haziran 2018 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 16 Şubat 2018 

Diş Hekimliği Fakültesi 05 Aralık 2018 

Yabancı Diller Yüksekokulu 25 Haziran 2019 

Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 16 Ocak 2020 

Spor Bilimleri Fakültesi 21 Ağustos 2020 

Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 11 Haziran 2017

Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 Temmuz 2017 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 24 Temmuz 2017 

Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 14 Ağustos 2017 

Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 18 Eylül 2017 

Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi 25 Kasım 2017 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 06 Ağustos 2018 

Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 Ekim 2018

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 Ekim 2018 

Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 Ekim 2018 

Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 Mart 2019 

Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi 20 Mayıs 2019 

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi 20 Mayıs 2019 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 09 Haziran 2019 

Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 30 Eylül 2019 

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 08 Ekim 2019 

2007 yılında, üniversitede eğitim-öğretim 
verilen 8 lisans ve 21 önlisans programı 
mevcutken 2007-2017 döneminde bu sayı 
34 lisans, 63 önlisans ve 21 lisansüstü 
programa yükseldi. 2017-2020 döneminde ise 
üniversitedeki lisans programı sayısı 56, önlisans 
programı sayısı 74 ve lisansüstü program sayısı 
da 74 oldu. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 26 
Ocak 2017 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar 106 yeni programa öğrenci kabulü 
sağlandı. Bunlardan 25’i lisans, 24’ü önlisans ve 
57’si de lisansüstü programlar oldu. 

2017-2020 yılları arasında üniversitede 
kurulan akademik birimler ile ilk kez öğrenci 
alınan bölüm ve programların listesi şöyle:

4
YILDA
KMÜ
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2017-2020
Dönemi Açılan
Lisans Programları

2017-2020 Dönemi 
Açılan Önlisans 
Programları

AHMET	KELEŞOĞLU	DİŞ	HEKİMLİĞİ	FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği (Normal Öğretim)
EDEBİYAT	FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Normal Öğretim)
EĞİTİM	FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Normal Öğretim) 
Okul Öncesi Öğretmenliği (Normal Öğretim) 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Normal Öğretim) 
Türkçe Öğretmenliği (Normal Öğretim)
İKTİSADİ	VE	İDARİ	BİLİMLER	FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Normal Öğretim)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Normal Öğretim) 
MÜHENDİSLİK	FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (Normal Öğretim) 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) 
Makine Mühendisliği (Normal Öğretim) 
SAĞLIK	BİLİMLERİ	FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik (Normal Öğretim) 
Sağlık Yönetimi (Normal Öğretim) 
SANAT,	TASARIM	VE	MİMARLIK	FAKÜLTESİ	
Resim  (Normal Öğretim) 
SPOR	BİLİMLERİ	FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi  (Normal ve 2. Öğretim) 
TIP	FAKÜLTESİ
Tıp (Normal Öğretim) 
UYGULAMALI	BİLİMLER	YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık (Normal ve 2. Öğretim) 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Normal Öğretim) 
Rekreasyon Yönetimi (Normal Öğretim) 
Yeni Medya (Normal Öğretim) 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Normal Öğretim) 
YABANCI	DİLLER	YÜKSEKOKULU
Mütercim Tercümanlık (Arapça) (Normal Öğretim) 
Mütercim Tercümanlık (Almanca) (Normal Öğretim) 

ERMENEK	MESLEK	YÜKSEKOKULU
Sosyal Güvenlik (Normal Öğretim) 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Normal Öğretim) 
Dış Ticaret (Normal Öğretim) 
Elektrik (Normal Öğretim) 
KAZIM	KARABEKİR	MESLEK	YÜKSEKOKULU
Sosyal Hizmetler (Normal Öğretim) 
Atık Yönetimi (Normal Öğretim) 
SAĞLIK	HİZMETLERİ	MESLEK	YÜKSEKOKULU
Ameliyathane Hizmetleri (Normal ve 2. Öğretim) 
Eczane Hizmetleri (Normal ve 2. Öğretim) 
Evde Hasta Bakımı (2. Öğretim)
Fizyoterapi (Normal ve 2. Öğretim) 
Optisyenlik (Normal Öğretim)
SOSYAL	BİLİMLER	MESLEK	YÜKSEKOKULU	
Pastacılık ve Ekmekçilik (Normal Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Normal Öğretim)
Sosyal Güvenlik (Normal ve 2. Öğretim) 
TEKNİK	BİLİMLER	MESLEK	YÜKSEKOKULU	
Bahçe Tarımı (Normal Öğretim) 
Elektrik (Normal Öğretim) 
Grafik Tasarımı (Normal Öğretim) 
Harita ve Kadastro (Normal Öğretim)
Seracılık (Normal Öğretim)
Üretimde Kalite Kontrol (Normal Öğretim)
UYSAL	VE	HASAN	KALAN	SAĞLIK	HİZMETLERİ	
MESLEK	YÜKSEKOKULU
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2017-2020 Dönemi 
Açılan Lisansüstü 
Programlar

FEN	BİLİMLERİ	ENSTİTÜSÜ
Yüksek	Lisans	Programları
Biyoloji (Tezli)
Elektrik Elektronik Mühendisliği (Tezli)
Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli)
Fizik (Tezli) 
Gıda Mühendisliği (Tezli ve İ.Ö. Tezli) 
Makine Mühendisliği (Tezli) 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli)
Mühendislik Bilimleri (Tezli) 
Doktora	Programları
Fizik 
Gıda Mühendisliği 
Kimya 
Matematik 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
SAĞLIK	BİLİMLERİ	ENSTİTÜSÜ
Yüksek	Lisans	Programları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezli, İ.Ö. Tezli, İ.Ö. Tezsiz) 

Sağlık Yönetimi  (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz) 
Spor Bilimleri (Tezli) 
Doktora	Programları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

SOSYAL	BİLİMLER	ENSTİTÜSÜ
Yüksek	Lisans	Programları
Arkeoloji (Tezli)
Bankacılık ve Finans (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz)
Beden Eğitimi ve Spor (Tezli ve Tezsiz)
Eğitim Yönetimi (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz)
Felsefe (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli ve Tezsiz)
İktisat (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz)
Manevi Danışmanlık (Disiplinler arası İ.Ö. Tezsiz)
Rekreasyon Yönetimi  (İ.Ö. Tezli ve İ.Ö. Tezsiz) 
Sınıf Eğitimi (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz)
Temel İslam Bilimleri (Tezli)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Tezli ve İ.Ö. Tezsiz)
Yeni Medya (Tezli)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Disiplinler arası İ.Ö. Tezsiz)
Doktora	Programları
İktisat  
İşletme  
Rekreasyon Yönetimi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Sosyoloji 
Tarih 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Yönetim Bilişim Sistemleri
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İNSAN KAYNAKLARI
Kurulduğu günden beri akademik varlığını 

her geçen gün daha da güçlendiren ve insan 
kaynakları açısından büyüyüp zenginleşen  
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2007 

yılında 101 personele sahipken 2017 yılında 745 
personel sayısına ulaştı, 2020 yılında ise bu sayı 
1.177’ye yükseldi. Üniversitenin personel artışı 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Üniversitede akademik gelişim sürerken 
öğrenci sayılarında da ciddi artışlar gözlendi. 
2007 yılında 5.105 olan öğrenci sayısı, 2017 
yılında 14.507 ve 2020 yılında da 17.731’e 
yükseldi. Üniversitenin uluslararasılaşma adımları 

sonucunda yabancı uyruklu öğrenci sayılarında da 
hızlı yükseliş yaşandı. 2016 yılı sonunda 91 olan 
yabancı uyruklu öğrenci sayısı, yedi kat artarak 
2020 yılı sonunda 653’e çıktı. 

Personel Sayısı Mayıs 2007 Ocak 2017 Aralık 2020

Öğretim Üyesi 17 132 334

Öğretim Elemanı 68 384 420

Akademik Personel 85 516 754

İdari Personel 16 229 423* 

Toplam Personel 101 745 1.177

* 246 idari, 177 işçi

Öğrenci Sayıları Mayıs 2007 Ocak 2017 Aralık 2020

Lisans 3.282 7.443 9.329

Önlisans 1.823 6.389 6.350

Lisansüstü - 675 2.052

Toplam 5.105 14.507 17.731
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
kurulduğu günden bu yana uluslararasılaşma 
adına birçok adım atmış, ancak son yıllarda 
üniversitenin uluslararasılaşma faaliyetleri  hız 
kazanmıştır. 

Yabancı uyruklu öğrenci ve akademik personel 
sayıları artarken pandemiye rağmen üniversitenin 
uluslararası değişim anlaşmaları devam etmiştir. 

Ayrıca üniversitede uluslararasılaşma bağlamında 
başta Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre 
Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yemen Dostluk ve 
Dayanışma Derneği olmak üzere ABD Michigan, 
Kırgızistan, Fas ve Malezya’daki üniversiteler  ve 
Avrupa Birliği ülkeleri üniversiteleriyle protokoller 
imzalanmıştır. 

ULUSLARARASILAŞMA
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No Yıl Uluslararası Protokol İş Bıṙlığ̇ı ̇Yapılan Kurum

1 2017
Türkiye Burslusu Uluslararası 
Öğrencilere Türkçe Hazırlık Eğitimi 
Verilmesine İlişkin Protokol

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB)

2 2017 Uluslararası Öğrencilere Türkçe 
Öğretimi Protokolü

Yunus Emre Enstitüsü

3 2017 Akademik İş Birliği Protokolü Michigan State Üniversitesi

4 2018 Akademik İş Birliği Protokolü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

5 2018 İş Birliği ve Tanıtım Protokolü Türkiye Maarif Vakfı

6 2018 Türkçe Yaz Okulu Programı 
Düzenlemesi Protokolü

Yunus Emre Enstitüsü

7 2019 Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme 
Sınavı Tanıtım ve İş Birliği Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı

8 2019 İş Birliği Protokolü
Institut Supérieur de Commerce et 
d’Administrationdes Entreprises 
Üniversitesi (ISCAE)

9 2019 Eğitim-Öğretimde İş Birliği Protokolü Malezya Melaka İslam Koleji Üniversitesi 
(University College of Islam Melaka)

10 2019 Eğitimde İş Birliği Protokolü Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği 

11 2020 Türkiye Afrika Entegrasyonu İş Birliği 
Protokolü

Yunus Emre Vakfı

Erasmus Değişim Programı Uluslararası Anlaşmalar

Uluslararası Anlaşma 
Sayıları

Anlaşma Yapılan 
Üniversite Sayıları

Anlaşma Yapılan 
Ülke Sayıları

2007-2017 33 33 19

2017-2020 33 33 14

Toplam 66 66 33

Mevlana Programı Uluslararası Anlaşmalar

Uluslararası Anlaşma 
Sayıları

Anlaşma Yapılan 
Üniversite Sayıları

Anlaşma Yapılan 
Ülke Sayıları

2007-2017 15 15 13

2017-2020 29 29 15

Toplam 44 44 28
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
Erasmus Değişim Programı kapsamda 2017 
yılına kadar 19 ülkeden 33 farklı üniversiteyle 
uluslararası anlaşma  imzalanırken 2017’den 
günümüze kadar 14 farklı ülkeden 33 
üniversiteyle anlaşma  imzlanmıştır. Yine 
Erasmus Değişim Programı kapsamında 
2017 yılına kadar Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinden 140 personel ve 126 öğrenci 
“öğrenim” amacıyla Avrupa’daki üniversitelerde 
bulunurken 33 öğrenci de “staj” hareketliliğinden 

yararlanmıştır. 2017 yılından günümüze kadar 
ise 36 personel ve 36 öğrenci Avrupa’daki 
üniversitelerde “öğrenim” amacıyla bulunurken 
13 öğrenci de yurt dışında “staj” imkanından 
yararlanmıştır.

Mevlana Programı kapsamında ise 2017 
yılına kadar dünyanın 13 farklı ülkesinden 15 
üniversite ile uluslararası anlaşma imzalanırken 
2017 yılından günümüze kadar 15 farklı ülkeden 
29 üniversite ile uluslararası anlaşma yapılmıştır.
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Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 2020-2021 
eğitim-öğretim yılı itibariyle 653 olup ülkelerine 
göre dağılımı şöyle: Afganistan 22,  Almanya 
6, Avustralya 1, Avusturya 2, Azerbaycan 120, 
Bangladeş 3, Benin 1, Burkina Faso 5, Eritre 6, 
Fildişi 1, Filistin 4, Fransa 4, Gana 1, Hollanda 
13, Irak 10,  İran 2, Kamerun 14, Kazakistan 14, 
Kenya 1, Kırgızistan 16, Libya 1, Makedonya 
1, Mali 1, Mısır 2, Moğolistan 2, Nijerya 3, 
Özbekistan 39, Rusya 2, Sırbistan 1, Somali 
76, Sri Lanka 1, Sudan 6, Suriye 137, Suudi 
Arabistan 1, Tacikistan 7, Tanzanya 3, Türkiye 
52, Türkmenistan 40, Ürdün 2, Yemen  30. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülte ve 
yüksekokul bazında dağılımı ise şu şekilde: 
Edebiyat Fakültesi 17, Eğitim Fakültesi 45, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 128, İslami 
İlimler Fakültesi 18, Kamil Özdağ Fen Fakültesi 
33, Mühendislik Fakültesi 182, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 46, Spor Bilimleri Fakültesi 13, 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 59, Yabancı 
Diller Yüksekokulu 20, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 48, Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 21, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 23.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

2016 2017 2018 2019 2020

91 212 339 416 653
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KURUMSALLAŞMA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
resmen kurulduğu 29 Mayıs 2007 tarihinden 
itibaren kurumsallaşma adına birçok adım atılmış, 
üniversitenin resmi internet sitesinden üniversite 
mensuplarını ve kamuoyunu ilgilendiren her 
türlü duyuru ve habere yer verilmiş, elektronik 
posta yoluyla üniversite çalışanları ve basın 
kuruluşlarına yönelik düzenli bilgilendirmeler 
yapılmış, sosyal medya hesaplarından haberler 
ve güncel duyurular paylaşılmış, yine üniversitenin 
resmi internet sitesi üzerinden Mevzuat Bilgi 
Sistemi yayınlanarak yönetmelik, yönerge, 
usul ve esaslar en güncel şekilde kamuoyuyla 
paylaşılmıştır. 

KMÜ Bizbize Türkçe Dergisi, 2018 yılında 
yayın hayatına başlamış; Üniversite Yayın 
Komisyonunun kararıyla Üniversite Yayın Dizisi 
hayata geçirilerek KMÜ’nün bu kapsamdaki ilk 
yayını olan  “Göz Mağarası” kitabı 2020 yılı eylül 
ayında okuyucusuyla buluşmuştur.

Stratejik Plan Çalışmaları
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 Mayıs 
2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 
birlikte üniversitede ilk Stratejik Plan çalışmaları 
başlamış ve KMÜ 2013-2017 Stratejik Planı, üç 

temel eksen, beş kurumsal amaç ve 64 strateji ile 
birlikte uygulamaya konulmuştur.

Üniversitenin ikinci Stratejik Plan çalışmaları, 
Rektörlük Makamının yayınladığı genelgeyle 
07 Nisan 2017 tarihinde başlamış, Stratejik 
Planlama Ekibi oluşturulmuş, ardından durum 
analizi çalışmalarına başlanılmıştır.

Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
yükseköğretim sektöründe konumlandırılması 
amacıyla farklılaşma stratejisinin belirlenmesi 
çalışmalarına başlanmış; üniversitede geniş 
katılımlı Stratejik Planlama toplantısı yapılmış, 
üniversitenin farklılaşma stratejisi başta 
olmak üzere stratejik amaç ve hedefleri 
toplantılarda görüşülmüştür. Bölgenin özellikleri 
ve üniversitenin yapısına uygun olarak “Türk 
dili, gıda-tarım ve temiz enerji”, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesinin farklılaşma alanları 
olarak kabul edilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin uzgörüş, özgörev ve temel 
değerleri ile amaç ve hedefleri belirlenerek KMÜ 
2019-2023 Stratejik Planına son hali verilmiştir. 
Üniversite Senatosuna sunulan ve Kalkınma 
Bakanlığından da onaylanan Stratejik Plan, 
kamuoyuyla paylaşılmıştır. 
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Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 
03 Mayıs 2017 tarihinde kurum iç değerlendirme 
raporu hazırlanmış, 31 Ekim 2017 tarihinde Türk 
Standartları Enstitüsü ile toplantı düzenlenerek 
kalite güvencesi çalışmalarına hız verilmiş, ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi  
Güvenliği Sistemi Belgesi alınması için gerekli 
adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Üniversite Kalite 
Komisyonu 6 Kasım 2017 tarihli Senato Kararı 
ile yenilenmiş, Kalite Birimi ise 10 Kasım 2017 
tarihinde oluşturulmuştur. 

Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi  Güvenliği Sistemi 
çalışmaları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 

08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında Kalite Yönetim 
Sistemi eğitim programıyla başlamış; birim kalite 
temsilcilerinin belirlenmesi ve kurum bünyesinde 
iç tetkiklerin tamamlanmasının ardından 28-29 
Haziran 2018 tarihlerinde üniversitede dış tetkik 
süreci gerçekleştirilmiş; 2018 yılı temmuz ayında 
da KMÜ, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 
ISO 27001 Bilgi  Güvenliği Sistemi Belgesi almıştır. 
2019 ve 2020 yıllarında üniversitenin Kalite 
Yönetim Sistemi  ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Belgeleri  güncellenerek yeniden onaylanmıştır. 
Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
2019 yılı haziran ayında gerçekleştirilen Dış 
Değerlendirme süreci başarıyla tamamlanmıştır.
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Öğretim elemanı başına yürütülen bilimsel 
çalışmalar açısından ülkemizde en üst sıralarda yer 
alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
bugüne kadar uluslararası indeksli Web of 
Science veri tabanında 1.400 civarında bilimsel 
yayın yapılırken diğer dergilerde 5 binin üzerinde 
yayın gerçekleştirilmiştir. Sunulan bildiriler, 
yazılan kitaplar ve kitap bölümleriyle birlikte 

üniversitede gerçekleştirilen bilimsel yayın sayısı 
16 bini geçmiştir. Bu yayınlara yapılan atıflar da 
üniversitenin kuruluşundan 2017 yılına kadar 
1.800 civarında iken bugün 6.600’ü geçmiştir. 
Ayrıca üniversite öğretim elemanları bugüne 
kadar farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 300’ün 
üzerinde ödüle layık bulunmuştur.

Yayın Türü 2007-2017 2017-2020 Toplam

Web of Science İndeksli 
Dergilerdeki Uluslararası 
Yayınlar

468 907 1.375

Diğer Dergilerdeki Makaleler 2.453 2.557 5.010

Bildiriler 4.084 4.558 8.642

Kitap 170 184 354

Kitap Bölümü 366 778 1.144

Ansiklopedi Konusu 23 10 33

Genel Toplam 7.564 8.994 16.558

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

ATIFLAR

Yıl Tez Makale Kitap Bildiri Diğer Genel Toplam

2020 20 3 23

2019 1.863 7 31 0 1.901

2018 5 1.648 13 18 0 1.684

2017 5 1.209 13 11 11 1.249

2007-2017 2 1.762 10 17 - 1.791

Genel Toplam 12 6.502 43 80 11 6.648

BİLİMSEL YAYINLAR
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 ÖDÜLLER

Ödül Veren Kurum / Kuruluş 2007-2017 2017-2020 Toplam

Yurtdışı Üniversite 4 2 6

Yurtiçi Üniversite 72 18 90

Kamu Kurumları 102 24 126

Ticari (Özel) Kuruluşlar 4 3 7

Sivil Toplum Kuruluşları 22 9 31

Mesleki Dernekler 6 8 14

Avrupa Birliği 1 1 2

Diğer 26 18 44

Genel Toplam 237 83 320
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ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Proje 2007-2017 2017-2020 Toplam

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumunca Desteklenen Projeler 
(TÜBİTAK Projeleri)

28 29 57

KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca 
Desteklenen Projeler (BAP Proejeleri) 229 169 398

Akademik Gelişimi Destekleme Projesi 
Kapsamında Desteklenen Projeler 
(AGED Projeleri)

- 3 3

Kalkınma Bakanlığınca Desteklenen Projeler 38 20 58

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) Projeleri 6 - 6

Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen Projeler 94 61 155

Özel Kuruluşlarca Desteklenen Projeler 14 9 23

Yükseköğretim Kurumlarınca Desteklenen Projeler 465 243 708

Diğer Ulusal Projeler 11 20 31

Genel Toplam 885 552 1.437

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Proje 2007-2017 2017-2020 Toplam

Avrupa Birliği Projeleri 34 7 41

COST Projeleri 5 - 5

Dünya Bankasınca Desteklenen Projeler 1 - 1

Uluslararası İkili İş Birliği Programları 
Kapsamındaki Projeler - 3 3

Diğer Uluslararası Projeler 9 8 17

Genel Toplam 49 18 67

BİLİMSEL PROJELER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
bugüne kadar 1.500 civarında ulusal ve 
uluslararası bilimsel araştırma projesi 
yürütülürken bu projelerin 708’ini Yükseköğretim 
Kurumları tarafından desteklenenler, 398’ini 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonunca (BAP) 
desteklenenler, 58’ini Kalkınma Bakanlığınca 
desteklenenler, 57’sini TÜBİTAK tarafından 
desteklenenler ve 41’ini de Avrupa Birliği 
tarafından desteklenenler oluşturmaktadır.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre devlet 
üniversiteleri genel sıralamasında 123 üniversite 
arasında 26’ncı, 2006 yılından sonra kurulan 
devlet üniversiteleri sıralamasında 70 üniversite 
arasında 8’inci sıradadır. Türkiye’deki fakültelere 
göre akademik performans sıralamasında ise 
Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1’inci, Mühendislik 
Fakültesi 3’üncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
10’uncu, Edebiyat Fakültesi 15’inci, Spor Bilimleri 
Fakültesi 17’nci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
18›inci, İslami İlimler Fakültesi 29’uncu ve Eğitim 
Fakültesi 32’ncidir.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları 
Başkanlığının (ARDEB) bilimsel proje destekleri 
performans sıralamasına göre Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi 58 üniversite arasında 
6’ncı, TÜBİTAK Proje Sunma ve Kabul Oranları’nda 
150 üniversite içerisinde 21’inci sıradadır.

Uluslararası indeksli (Web of Science) 
dergilerde kuruluşundan bugüne kadar 1.375 
adet bilimsel makale yayımlayan Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, 2019 yılı verilerine göre 
öğretim üyesi başına 1,26; öğretim elemanı başına 
0,51 oranında uluslararası yayın ile ülkemizdeki 
üniversiteler arasında üst sıralara yerleşmiştir. 
Bu oranla KMÜ, İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet 
Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın 
Sıralamasında 2’nci, 2006-2008 Yılları Arasında 
Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın 

Sıralamasında 4’üncü, Devlet Üniversiteleri 
Genel Yayın Sıralamasında ise 10’uncu sırada yer 
almıştır.

KMÜ’lü bilim insanları ‘Dünyanın En Etkili Bilim 
İnsanları Listesi’ne girmiştir. KMÜ Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve BİLTEM Müdürü 
Doç. Dr. Faruk Özel ile Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Osman Ağar, yapmış 
oldukları bilimsel çalışmalar ile Science Direct 
PLOS Biology dergisinin yayınladığı ‘Dünyanın 
En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girmiştir. Kendi 
alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon 
bilim insanının değerlendirildiği liste, 1996- 
2019 yılları arasında ‘Scopus Özet’ ve ‘Atıf Veri 
Tabanı’ üzerinden elde edilen bilgilere göre 
oluşturulmuştur. Dünyanın en fazla atıf alan 100 
bin bilim insanının belirlendiği listede KMÜ’den 
de iki bilim insanı yer almıştır. Doç. Dr. Faruk 
Özel, 900’e yakın atıf ve h-indeksi 17; Dr. Öğr. 
Üyesi Osman Ağar da 1.100’ün üzerinde atıf ve 
h-indeksi 21 ile ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ 
listesine girmeye hak kazanmıştır.

KMÜ Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Melikşah Arslan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
düzenlenen “YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri” 
kapsamında “Suriye ve Filistin’de Rus Mevcudiyeti 
ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)” konulu doktora 
tezi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde 
Yılın Doktora Tezi ödülüne layık görülmüştür.

AKADEMİK BAŞARILAR
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BİLİMSEL TOPLANTILAR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
2007-2016 yılları arasında 13 farklı sempozyum 
ve kongre düzenlenirken 2017-2019 yıllarında 16 

kongre ve sempozyum düzenlenmiş, 2020 yılında 
planlanan kongre ve sempozyumlar ise pandemi 
nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Tarih Kongre / Sempozyum

2007-2016 Yılları

20-22 Ekim 2009 Ulusal Elma Sempozyumu 

6-8 Temmuz 2010 Ulusal Alabalık Sempozyumu

20-22 Ekim 2010 Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu

26-29 Ekim 2010 Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

13-15 Eylül 2011 Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu 

12-14 Mayıs 2011 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi

10-12 Mayıs 2013 2. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi

26-28 Eylül  2013 Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu

15-17 Mayıs 2014 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

08-11 Ekim 2015 Uluslararası Çocuk ve Ergenlerde Obezite ve Spor Kongresi

23-25 Ekim 2015 Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti 
Sempozyumu-2 / Karamanoğulları Beyliği

25-27 Mart 2016 Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu

21-23 Ekim 2016 Uluslararası 4.  KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

2017-2020 Yılları

28-29 Nisan 2017 Gıda Mühendisliği 8. Öğrenci Kongresi

26-28 Ekim 2017 5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

18-20 Nisan 2018 I. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu

02-04 Ağustos 2018 I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu

07-09 Eylül 2018 III. KENTFOR

04-06 Ekim 2018 I. Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamalar Kongresi

07-09 Kasım 2018 I. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi

19-20 Ocak 2019 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar 7 Sempozyumu

18-20 Mart 2019 Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi

17-21 Nisan 2019 V. INES: International Academic Research Congress / Human and Civilization 
Congress from Past to Future

19-20 Nisan 2019 II. INSAC: International Science and Academic Congress (2. Uluslararası Bilim ve 
Akademi Kongresi

20-22 Haziran 2019 Sosyal ve Beşeri Bilimler Temalı Karaman Sempozyumu

25-26 Eylül 2019 Karaman-Konya Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu

11-13 Ekim 2019 IV. INSAC: International Science and Academic Congress (4. Uluslararası Bilim ve 
Akademi Kongresi

17- 18 Ekim 2019 I. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

24-26 Ekim 2019 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu / KAYFOR 17
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Tarih Çalıştay /  Eğitim / Akademik Buluşma ve Toplantı

2017-2020 Yılları

21 Ağustos 2017 Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe Konferans ve Paneli 

27-30 Kasım 2017 Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi

07 Aralık 2017 UNİKOP Enerji Çalıştayı

22-23 Aralık 2017 IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitimi

10 Ocak 2018 Basın Buluşması

22 Kasım 2018 Sosyal Politikalar Açısından Kadın ve Aile Çalıştayı

10-14 Aralık 2018 Stratejik Eylem Planı Çalıştayı

28 Aralık 2018 Yaz Kur’an Kurslarında Eğitimin Niteliği, Problemler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

11 Ocak 2019 Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Öğrenim ve Öğretim Süreçlerinin 
İyileştirilmesi Çalıştayı

08 Mart 2019 Karaman Felsefe Grubu Meslek Çalıştayı

15 Mart 2019 Karaman Elma Çalıştayı

25-26 Nisan 2019 İç Anadolu Kariyer Fuarı

29-30 Nisan 2019 1. Kariyer ve İstihdam Fuarı

20-23 Haziran 2019 Uluslararası Katılımlı Karma Resim Sergisi

06-07 Eylül 2019 Ermenek Bitki Araştırmaları Toplantısı

18 Kasım 2019 Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı

22 Kasım 2019 Özel Yetenekli Çocukları Anlamak Temalı Eğitim Çalıştayı

26-29 Kasım 2019 Uluslararası Beden, Ruh ve Kültürlerin Birleştiği Karaman Temalı Spor Buluşması

10 Ocak 2020 Basın Buluşması

17-19 Şubat 2020 Bilimin ve Kültürlerin Birleştiği Üniversite Temalı Spor Buluşması

21 Şubat 2020 Toprak Verimliliği ve Gübreler Temalı Üniversite-Çiftçi Buluşması

24-25 Şubat 2020 KOP Bölgesi Kamu İhale Mevzuatı ve Elektronik İhale (E-İhale) Eğitimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
2017-2020 yıllarında 22 farklı akademik toplantı, 
çalıştay ve eğitim programı düzenlenmiştir. 

Üniversite tarafından 2021 yılında 
düzenlenmesi kesinleşen iki sempozyum 
bulunmaktadır.

Tarih Düzenlenecek Sempozyumlar

23-24 Eylül 2021 Yapısal ve İşlevsel Boyutlarıyla Türk Dünyasında Kamu Yönetimi Temalı 
Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu / KAYFOR18, Taşkent / Özbekistan

2021 Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, eğitim-
öğretim, araştırma geliştirme, bilimsel yayın ve 
proje faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal katkıyı 
da önemsemektedir. Üniversitede kuruluşundan 
bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk 
projesi gerçekleştirilirken pek çok topluma hizmet 
uygulamasına da imza atılmıştır. Özellikle Sürekli 
Eğitim Merkezinin Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR 
ile ortaklaşa düzenlediği kurslar ve Üniversite-
Sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen 
bilimsel faaliyetler ile Ar-Ge çalışmaları 
üniversitenin topluma dönük hizmetleri arasında 
öne çıkmaktadır. 

Üniversitede son dört yılda 1.000’ün 
üzerinde bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik 
gerçekleştirilirken 100’ün üzerinde toplum 
yararına faaliyet düzenlenmiş; madde ve teknoloji 
bağımlılığından, insan haklarına, engelli ve 
çocuk haklarından kadın ve aileye, hayvanların 
korunmasından ağaçlandırma çalışmalarına, 
beslenme ve sağlıktan organ bağışına, kan ve kök 
hücre bağışından çevre duyarlılığına kadar birçok 
alanda üniversite, hayata dokunan projelerde 
öncü rol üstlenmiştir.

En son 2020 yılı kasım ayında, Genç Eğitimciler 
Öğrenci Topluluğu, iki yıl önce şehit düşen KMÜ 
Eğitim Fakültesi öğrencisi Başak Öztekin’in babası 
Birol Öztekin anısına Karaman Mevlana İlk ve 
Ortaokulunda “Şehit Birol Öztekin Kütüphanesi” 
kurmuşlardır.

PCR Testleri ve 3D Şeffaf Siperlik Üretimi
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan 

Kovid-19 pandemisi sürecinde toplum sağlığına 
destek vermek amacıyla üniversitenin tüm imkanları 
seferber edilmiştir. Bu bağlamda KMÜ Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler 
Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı, 
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarıyla eşgüdümlü hale 
getirilmiştir. Üniversite Laboratuvarı, yapmış 
olduğu Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testleri 
ile Karaman’da Kovid-19 tanı ve teşhis işlemlerinin 
gerçekleştirildiği tek laboratuvar olma özelliğine 
sahiptir. Bu süreçte KMÜ öğretim elemanlarının 
katkılarıyla kurulan 3D Destek Ekibi tarafından 
da Karaman’da faaliyet gösteren güvenlik, sağlık 
ve zabıta personeli için Yüz Koruyucu Şeffaf 
Siperlik üretimleri yapılmış ve yapılmaya devam 
etmektedir. Üniversitenin Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Laboratuvarında bulunan 3D 
yazıcılarda üretilen siperlikler Karaman İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karaman 
Belediye Başkanlığına teslim edilmektedir. 

Üniversite-Sanayi İş Birliği
Üniversite-sanayi iş birliği bağlamında ildeki 

sanayi kuruluşlarıyla iş birliği projeleri başta olmak 
üzere sektöre pozitif etki eden pek çok çaba ve 
girişimde bulunulmuştur. Üniversite laboratuvarları 
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ilde ve bölgede ihtiyaç duyulan tüm analizleri 
yapabilecek şekilde güçlendirilmiş, üniversitenin 
bilimsel altyapısı tüm araştırmacıların kullanımına 
açılmıştır. Üniversite bünyesinde Karaman Enerji 
Verimliliği kurulması için girişimde bulunulmuş, 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
desteğiyle KAREN hayata geçirilmiştir. Karaman 
Enerji Verimliliği Merkezi KAREN, KOP Bölgesinin 
ilk ve Türkiye’nin dördüncü Enerji Verimliliği 
Merkezi olmuştur.

2017 yılından bugüne Organize Sanayi 
Bölgesi ve Karaman OSB’de faaliyet göstermekte 
olan kuruluşlar ile  16 ayrı protokol imzalanmış, 
sanayi bünyesinde Ar-Ge merkezleri kurulmuş, 
kaynak verimliliği projesi geliştirilmiştir. 
Protokoller, üniversitenin belli bölümlerine ilk 
sıralarda yerleşen öğrencilere burs verilmesinden  
moleküler yöntemler ve hızlı ıslah yoluyla 
ekmeklik buğday çeşitleri üretmeye, yerel 
durum buğdaylarının iyileştirilerek tekrar Türk 
tarımına kazandırılmasından yerli makarnalık 
buğdaylar geliştirilmesine, sanayiye yönelik 
lisansüstü tezlerin teşvik edilmesinden ortak 
araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri 
hazırlamaya, fiziki altyapılar ile laboratuvarların 
ortak kullanımından karşılıklı bilgi ve tecrübe 
paylaşımına, ders müfredatlarının sanayinin 
ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesinden 
öğrencilerin uygulamalı eğitim ve staj 
olanaklarının geliştirilmesine kadar pek çok 
konuyu içermektedir. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
öncülüğünde gerçekleştirilen üniversite-sanayi 
iş birliği projeleri kuşkusuz yalnızca üniversiteyi 
ve sanayiyi ilgilendirmemektedir. İldeki kamu 
kurum ve kuruluşları da bu sürece ortak olarak 
daha etkin bir iş birliğine katkıda bulunmuşlardır. 
Bu bağlamda Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü (İŞKUR), Karaman Ticaret ve Sanayi 
Odası (KTSO), Karaman Ticaret Borsası (KTB), 

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi 
kurum ve kuruluşlarla varılan iş birliği sonucunda 
gençlerin eğitim-öğretiminin sanayiye entegre 
şekilde yürütülmesine, lisansüstü eğitim yapan 
öğrencilerin kamu ve sanayinin ihtiyaçlarına 
göre sektördeki uygulamalara yönlendirilmesine 
azami düzeyde dikkat edilmiştir. Bu süre zarfında 
düzenlenen girişimcilik, Autocad, bilgisayar 
gibi kurslarla sanayileşmedeki nitelikli teknik 
eleman ihtiyacının karşılanmasına ve karşılıklı 
bilgi ve tecrübe aktarımlarına önem verilmiştir. 
Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi de bu 
süreçte özellikle Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR 
ile ortaklaşa düzenlediği kurslarla ildeki yetişmiş 
insan kaynaklarına katkıda bulunmaktadır. En 
son KMÜ Kariyer Planlama Merkezi ve İŞKUR 
ortaklığında üniversite bünyesinde yürütülecek 
İŞKUR Kampüs Projesiyle iş ve meslek uzmanları 
tarafından öğrencilerin kariyer gelişimlerine 
destek olmak amacıyla işgücü piyasasına dönük 
eğitimler verilmesi ve danışmanlık yapılması 
planlanmaktadır.

Üniversite-sanayi iş birliği bağlamında 
üniversitenin akademik altyapısının kamu ve 
sanayiyle eşgüdüm halinde çalıştığı bu dönem, 
Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Platformu 
KÜSİ ve KMÜ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi 
PTTO da önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. 
KÜSİ Platformunda üniversite öğretim elemanları 
hem il temsilcisi hem de üye olarak aktif görev 
yaparken Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi de 
KÜSİ ile temas halinde üniversite-sanayi iş 
birliğine destek vermiştir. Bu bağlamda KÜSİ ve 
PTTO ortaklığında akademisyenlere ve sanayi 
temsilcilerine yönelik olarak marka ve patent 
eğitimlerinin yanı sıra fikri sınai mülkiyet hakları, 
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları, teknoyatırım 
ve inovasyon mentörlüğü gibi konularda düzenli 
bilgilendirmeler yapılarak eğitim programları 
düzenlenmiştir. 
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

Yıl Protokol İş Birliği Yapılan Kurum / Kuruluş

2017 Ekmeklik Buğday Üretimi İş Birliği 
Protokolü

Alp Tarım Şirketi

2017 Ar-Ge Sözleşmesi Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. 

2018 Eğitime Destek Burs Protokolü Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.

2018 Eğitime Destek Burs Protokolü BİFA Bisküvi ve Gıda Anonim Şirketi

2018 Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği 
Protokolü

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası

2018 Ar-Ge Merkezi Başvuru Süreci Protokolü Tüfekçioğulları Makine Gıda İml. San. ve 
Tic. Ltd. Şti

2018 Ar-Ge Merkezi Geliştirme Protokolü Tüfekçioğulları Makine Gıda İml. San. ve 
Tic. Ltd. Şti

2018 Üniversite- Sanayi İş Birliği Protokolü Tüfekçioğulları Makine Gıda İml. San. ve 
Tic. Ltd. Şti

2018 Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü Akar Mühendislik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

2019 Üniversite- Sanayi İş Birliği Protokolü Örnek Gıda ve Tarım Ürünleri İmalat 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

2019 Üniversite- Sanayi İş Birliği Protokolü Engin Tarım Meyvecilik Gıda Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi

2019 Üniversite- Sanayi İş Birliği Protokolü Yılmazlar Tarım Ürünleri ve Aletleri 
Sanayi Limited Şirketi

2019 Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü Karaman Ticaret Borsası

2020 Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü Tüfekçioğulları Makine Gıda İml. San. ve 
Tic. Ltd. Şti

2020 Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü Tüfekçioğulları Makine Gıda İml. San. ve 
Tic. Ltd. Şti

2020 Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü 
(Kaynak Verimliliği Projesi)

Karaman Organize Sanayi Bölgesi
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Toplumun Her Kesimiyle İş Birliği
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, içinde 

bulunduğu toplumun nabzını tutmak, halkın 
beklenti ve ihtiyaçlarına gecikmesizin akademik 
çözümler üretmek ve toplumsal dinamizmi 
merkezinden yakalamak amacıyla sivil toplum 
kuruluşları başta olmak üzere toplumun her 
kesimiyle yakın temasını korumaktadır. 

Kapısını tüm kurum ve kuruluşlara ve sivil 
oluşumlara sonuna kadar açan Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, toplumsal 
sorumluluğunun gereği olarak çok çeşitli iş 
birliği projelerine imza atmaktadır. 2017 yılından 
günümüze kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla 40 
farklı iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Yıl Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği 
Protokolleri

Kurum / kuruluş

2017 Eğitimde İş Birliği Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2017
Gelin Tanış Olalım; Fen ve Matematiği 
Eğlenceli Kılalım Projesi Uygulama 
Protokolü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2017
Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolü: 
TOKİ Anadolu Lisesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2017 Eğitim-Öğretimde İş Birliği Protokolü
İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) Eğitim Araştırma 
Yerleşkeleri

2017 İş Birliği Protokolü Karaman Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

2017 İş Birliği Protokolü Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası (SMMMO)

2017 İş Birliği Protokolü Özel Karaman Hastanesi

2018 Akademik İş Birliği Protokolü Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

2018 Akademik İş Birliği Protokolü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2018 İş Birliği Protokolü (III. KENTFOR) Hacettepe Üniversitesi

2018 Girişimcilik Eğitim Programları İş Birliği 
Protokolü

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
(İŞKUR)

2018 İş Birliği Protokolü Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı

2018 Nalıncılar Evi Tahsis Sözleşmesi Karaman Belediyesi

2018 TÜBİTAK Projesi Uygulama Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2018 Eğitimde İş Birliği Uygulama Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2018 Eğitimde İş Birliği Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2018 STEM ANTİK Projesi Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2018 Kampüs Alanının Ağaçlandırılması 
Protokolü

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

2018
Karaman Enerji Verimlilik Merkezi 
Projesinin Uygulanması, İzlenmesi ve 
Denetimi

KOP Bölge Kalkınma İdaresi
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2019 Tezsiz Yüksek Lisans Programları İş Birliği 
Protokolü

Eğitimciler Birliği Sendikası Karaman Şubesi

2019 İş Birliği Protokolü Türk Eğitim Sen

2019 İş Birliği Protokolü Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

2019 Girişimcilik Eğitim Programları Tip İş Birliği 
Protokolü

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
(İŞKUR)

2019 Etkileşimli Tahta ve Eğitim Bilişim Ağının 
(Eba) Kullanımına Yönelik Protokol

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019 Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik İş 
Birliği Protokolü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019 2. Kompozisyon Yarışması İş Birliği 
Protokolü: Başarı Koleji

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019 2.Ulusal Kısa Film Yarışması İş Birliği 
Protokolü: Tekin Koleji

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019 Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine 
İlişkin İş Birliği Protokolü: BİLSEM

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019

UNİKOP Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Tarımsal Eğitim, Araştırma, 
Uygulama ve Yayım Çalışma Alanı 
Protokolü

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

2019 Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim 
İş Birliği Protokolü

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

2020 İş Birliği Protokolü Özel Selçuklu Hastanesi

2020 743’üncü Türk Dil Bayramı 1. Yol Koşusu Akçaşehir Belediyesi

2020 Uygulama Dersleri İş Birliği Protokolü Karaman İl Sağlık Müdürlüğü

2020
Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri 
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme 
Projesi Kapsamında İş Birliği Protokolü

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü

2020 Sky Stajyer Mühendis Programı İş Birliği 
Anlaşması

TUSAŞ-Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii A.Ş.

2020 İŞKUR Kampüs Hizmetleri İş Birliği 
Protokolü

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
(İŞKUR) ve KMÜ Kariyer Merkezi

2020 İş Birliği Protokolü Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

2020 İş Birliği Protokolü Karaman Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları 

2020 İş Birliği Protokolü Karaman Valiliği

2020 Karşılıklı Yardım ve İş Birliği Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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Engelsiz Üniversite Çalışmaları
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünün 

öncülüğünde üniversiteyi her alanda engelsiz 
ve erişilebilir kılmak için düzenli çalışmalar 
yürütülmektedir. Üniversitenin hem eğitim-
öğretimde, hem sosyal ve kültürel faaliyetlerde, 
hem de mekanlar açısından engelsiz kampüs 
uygulamaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından da ödüllendirilmiştir. 

2018 ve 2019 yıllarında İslami İlimler Fakültesi 
engelsiz üniversiteler kategorisinde üç bayrak 
ödülü alırken 2020 yılında da Kütüphane, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kamil Özdağ Fen 
Fakültesi dört bayrak ödülü almıştır. Böylelikle 
üniversitenin birimleri Eğitimde Erişilebilirlik 
kategorisinde iki yeşil, Mekanda Erişebilirlik 
kategorisinde dört turuncu, Sosyo-Kültürel 
Faaliyetlere Erişilebilirlik kategorisinde de bir mavi 
bayrak ödülü almıştır. Toplamda yedi bayrak elde 
etmiş olan üniversiteyi her geçen gün daha da 
erişilebilir hale getirmek için çalışmalar aralıksız 
devam etmektedir. 

Toplu Konut (TOKİ) Projesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus 

Emre Yerleşkesinde yaklaşık 44 bin metrekare 
arsa üzerinde, çalışan personele yönelik 315 
konutluk TOKİ proje başvurusu 25/10/2017 
tarihinde yapılmıştır. TOKİ tarafından kabul edilen 
toplu konut yapımıyla ilgili proje çalışmaları ve 
personelin müracaatları toplanarak TOKİ’ye 

iletilmiştir. Daha sonra imar değişiklikleri ve 
ifraz işlemleri yaptırılarak arsanın TOKİ’ye devri 
sağlanmıştır. TOKİ, anılan arsa üzerinde 315 
dairelik toplu konut projesini revize etmiş ve proje, 
ihale aşamasına gelmiştir.

Üniversite Camii
Yerleşke içerisindeki Üniversite Camisi, ‘her 

üniversite yerleşkesine bir cami’ düşüncesi 
kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
devlet-vatandaş dayanışmasıyla 2013 
yılında yapımına başlanarak zemin katı 2016 
yılında ibadete açılmıştır. Cami inşaatının 
tamamlanabilmesi için 6 milyon TL ödenek 
gerekmektedir. Osmanlı mimarisi özelliklerini 
barındıran camide avlu dahil yaklaşık 6 bin kişi 
aynı anda namaz kılabilmektedir.

Kazım Karabekir Cami
Kazım Karabekir Yerleşkesi içerisinde yer alan 

1.967 metrekarelik alanda yapılması planlanan 
cami ve müştemilatı ile ilgili protokol imzalanmış 
olup Karamanlı Hayırsever Mustafa Demircan’ın 
desteğiyle yapılacak olan caminin 01 Eylül 2021 
tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Selçuklu taş 
mimari örneğinde yapılacak olan ve kapalı alanı 
280, açık alanı ise 210 metrekareden oluşacak 
camide üniversite personeli ve öğrencilerinin 
yanı sıra vatandaşların da dini vecibelerini yerine 
getirmesi beklenmektedir.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE
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Karamanoğlu Mehmet Bey Anıtı
Üniversitenin ismini aldığı Karamanoğlu 

Mehmet Bey anısına üniversite yerleşkesinde anıt 
inşa edilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya 
Selçuk’un katılımıyla 2020 yılı şubat ayında açılışı 
yapılan anıtın üzerinde Karamanoğlu Mehmet 
Bey’e ait ünlü fermanın yanı sıra Yunus Emre, Piri 
Reis ve Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait rölöveler 
de yer almaktadır. Karamanoğlu Mehmet Bey anıtı, 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün talimatlarıyla 
KMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz tarafından 
yaptırılmıştır. 

Şehir ve Üniversite 
Üniversite-şehir bütünleşmesini en üst 

düzeye çıkarmak için Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin sosyal ve sportif tüm mekanları, 
yüzme havuzu ve piknik alanları dahil, Karaman 
halkının ve öğrencilerin istifadesine sunulmuştur. 
Üniversite Kütüphanesi de Kovid-19 süreci hariç, 
7/24 hizmet verir hale gelmiştir. 
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Öğrenci Toplulukları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 

70 civarında öğrenci topluluğu bulunmakta olup 
bu topluluklar tarafından yılda 300’ün üzerinde 
etkinlik düzenlenmektedir. 

Sosyal ve kültürel faaliyetler açısından 
zengin bir eğitim-öğretim dönemi geçiren 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 

öğrenciler bilimsel seminerlerden konferans ve 
panellere, ağaçlandırma çalışmalarından kan 
bağışı kampanyalarına, anma programlarından 
teknik gezilere, sergi ve söyleşilerden doğal 
yaşamı koruma faaliyetlerine kadar pek çok sosyal 
sorumluluk faaliyeti ve bilgilendirici etkinliğe imza 
atmaktadır.
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Öğrenci Topluluklarının Faaliyetleri

Etkinlik Türü 2017 2018 2019 2020

Kongre 2 - - -

Çalıştay - 1 3 -

Konferans / Seminer / Söyleşi 101 172 138 34

Panel / Zirve 3 2 1 2

Eğitim / Kurs 9 9 21 -

Sergi 7 6 8 1

Dinleti / Konser - 10 36 3

Tiyatro 1 13 10 3

Sinema ve Belgesel Gösterim 9 12 12 2

Spor / Turnuva / Yarışma / Şenlik 5 5 9 3

Fidan Dikimi 4 2 3 -

Kan Bağışı 7 9 6 6

Kampanyalar (Kitap Okuma, Kitap Toplama, 
Yardım, Kermes) 9 38 62 2

Anma Programı / Basın Açıklaması 8 13 15 10

Özel Gün Etkinliği (Çiçek ve Hediye Dağıtımı, 
Dua ve Mevlid, Aşure-Kandil Simidi vb) 10 3 15 0

Teknik Gezi / Ziyaret 35 76 56 11

Toplam 210 371 395 77
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Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 

akademik ve idari birimleri tarafından her yıl 
çok sayıda kongre, sempozyum, eğitim, çalıştay, 
konferans, söyleşi, panel, sergi, dinleti, yarışma, 
turnuva, fidan dikimi, anma programı gibi 
faaliyet gerçekleştirilmekte olup 2017 yılında 
toplam 109 etkinlik, 2018’de 96 etkinlik, 2019’da 
98 etkinlik ve 2020’de pandemiden dolayı 21 
etkinlik düzenlenmiştir. Öğrenci topluluklarının 
faaliyetleriyle birlikte üniversitede bir yıl 

içinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı ise 500’e 
yaklaşabilmektedir.

Eğitim ve Kurslar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 

kuruluşundan bugüne kadar toplum yararına 
çok sayıda eğitim ve kurs programı düzenlenmiş 
olup bu programlara şimdiye kadar 12 binin 
üzerinde kişi katılım göstermiştir. Bu sayının 
neredeyse yarısı son dört yılda gerçekleşmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi Kursları

Yıllar Kurs Sayısı Katılımcı Sayısı

2007-2017 52 6.224

2017-2020 123 4.207

Toplam 175 10.431

Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Kurs ve Eğitimleri

Yıllar Kurs Sayısı Katılımcı Sayısı

2007-2017 18 815

2017-2020 26 1.345

Toplam 44 2.160
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Üniversite Yayınları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Yayın Dizisi hayata geçmiştir. Üniversite Yayın 
Komisyonu tarafından bastırılan ve KMÜ Yayın 
Dizisinin ilk kitabı olan “Göz Mağarası” 2020 
yılı eylül ayında okuyucuyla buluştu. Üniversite 
bünyesinde şimdiye kadar Göz Mağarası’nın 

yanı sıra yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe 
öğretimi amacıyla Ak Başat adlı ders kitabı, 
ayrıca Karaman Araştırmaları I ve II, Ermenek 
Araştırmaları, KAYFOR 17 Bildiriler Kitabı, 
Uluslararası Orta Asya Sempozyumu Bildiriler 
Kitabı adlı sempozyum kitapları yayımlanmıştır.

KAYFOR 17
BİLDİRİLER KİTABI

Prof. Dr. Ercan OKTAY
Dr. Öğr. Üyesi Şerife PEKKÜÇÜKŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIRIM

EDİTÖRLER

KARAMAN

ISBN: 978-605-80147-1-8
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
girişimcilik ve yenilikçilik konusunda fiziksel 
altyapısını güncel koşullara uyarlarken başta 
eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, sanayi 
ve çevre konuları olmak üzere her alanda öncü 
çalışmalara imza atmaktadır.

Karaman Teknopark
Üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli 

oluşumlarından olan Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici AŞ, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin katkılarıyla hızlı bir yapılanma 
sürecine girmiştir. Üniversite, Karaman 
Teknopark’ın gelişimine destek vererek sektörden 
gelen talepler doğrultusunda Teknopark’taki 
hisse oranını yüzde 52’ye çıkarmıştır. Karaman 
Teknopark merkez binasının inşa edilmesi ve 
Teknopark’ın en kısa sürede kuruluş amaçlarını 
gerçekleştirmesi için üniversite, sürece etkin bir 
şekilde katkı sunmuştur.

Akreditasyon Çalışmaları
Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) 

başvuruda bulunularak TS EN ISO 17025 Deney 
ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği 
Akreditasyon Süreci başlatılarak akreditasyon 
çalışmalarında sona gelinmiştir. Özellikle Karaman 
Organize ve Sanayi Bölgesi tarafından talep 
edilen testler ağırlıklı olmak üzere 23 parametre 
(12’si metal analiz) üzerinden TÜRKAK’a  
yapılan  başvuru sonucunda akreditasyon için 
gerekli olan ölçüm belirsizliği ve yeterlik testleri 

tamamlanmıştır. 2021 yılı ocak ayı içerisinde 
TÜRKAK tarafından üniversite laboratuvarlarında 
denetim gerçekleştirilecektir. 

Üniversite laboratuvarlarının akreditasyon 
süreci devam ederken Kamil Özdağ Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü akreditasyon belgesi 
almıştır. Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği FEDEK 
tarafından 21-24 Aralık 2019 tarihleri arasında 
üniversitede gerçekleştirilen tetkikler başarıyla 
sonuçlandı. FEDEK tarafından üniversiteye 
gönderilen akreditasyon belgesi ile Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Matematik Bölümü, 06 
Nisan 2020 ile 30 Eylül 2022 tarihleri süresince 
sertifikalandırılmış oldu.

Sıfır Atık Belgesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 

sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık 
çalışmaları kapsamında ‘Sıfır Atık’ projesine 
vermiş olduğu destek, belge ile tescillenmiştir. 
2019 yılında kurum ve kuruluşların sıfır atık 
yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine ve 
Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları 
kapsayan yönetmenliğin yayınlanmasının 
ardından çalışmalarına başlayan KMÜ, kısa bir 
süre içinde gerekli şartları yerine getirip Sıfır Atık 
Yönetim Sistemini kurmuştur. KMÜ’ye çalışmaları 
sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından 16/11/2020 tarihinde Temel Seviye 
Sıfır Atık Belgesi verilmiştir.

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK
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Yeşil ve Çevreci Üniversite 
Dünya genelinde en yeşil ve çevreci 

kampüslerin tespit edildiği Uluslararası 
GreenMetric sıralamasında KMU 545’inci sırada 
yer almıştır. 2020 UI GreenMetric, altyapı, enerji, 
iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, 
ulaşım ve eğitim alanlarında kampüsleri 
değerlendirmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda 
Türkiye’den 55 üniversite, dünyanın en yeşil 500 
kampüsü içerisinde yer almıştır. KMÜ, Uluslararası 
GreenMetric sıralamasında dünyada 545’inci 
olurken Türkiye’de 35’inci, 2006 yılından sonra 
kurulan üniversiteler arasında ise 7’nci olmuştur.

Yazılımlar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ihtiyaç 

duyduğu yazılımlara kendi öz kaynaklarıyla 
çözüm üretmek ve yeni teknolojilerle birlikte 
yeni programlar geliştirmek amacıyla birçok 

otomasyon programı ve uygulama geliştirmiştir. 
Bunların örnekleri şöyle: Yemekhane Otomasyon 
Sistemi, KMÜ Mobil Uygulama, Yönetim Bilgi 
Sistemi (YBS), Lisansüstü Başvuru Sistemi, 
Staj Takip Otomasyonu, Rezervasyon Sistemi, 
BİLTEM (Analiz Başvuru Sistemi), Taşınmaz Mal 
Yönetim Otomasyonu, Öğretim Üyesi Başvuru 
Otomasyonu, Dava Takip Otomasyonu, Araç Takip 
Otomasyonu, Depo Kontrol Otomasyonu, İnternet 
Erişim Yönetimi, Hesap Kontrol Otomasyonu, Mail 
Yönetim Sistemi, Personel ve Öğrenci Kart Basım 
Otomasyonu, Özel Yetenek Başvuru Sistemi, 
Anket Yönetim Sistemi, Ders Yükü Otomasyonu, 
Web Yönetim Sistemi, İntibak Otomasyonu, 
Akademik Personel Başvuru Otomasyonu, Sınav 
Oturum Sistemi, YÖKSİS Tabanlı Akademik Bilgi 
Sistemi, Kişisel Web Sitesi (http://blog.kmu.edu.tr/), 
BAP YÖKSİS Proje Gönderme Sistemi, Kütüphane 
Geçiş Sistemi vb.
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KOP Bölgesinin İlk Enerji Verimliliği Merkezi          
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 

bünyesinde 13 Mart 2019 tarihli ve 30713 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kurulan ve 
kısa adı KAREN olan Enerji Verimliliği Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, KOP Bölgesinin ilk ve 
Türkiye’nin dördüncü Enerji Verimliliği Merkezi 
oldu.

Enerjinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi 
aşamalarında verimlilik ile ilgili araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinde bulunan KAREN, enerji 
ve verimlilik alanında danışmanlık hizmetleri 
sağlarken yenilenebilir enerji kaynakları 
başta olmak üzere tüm enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesine ve enerji kayıplarının tespitine 
yönelik ölçümler yaparak fizibilite ve örnek 
uygulama projeleri hazırlıyor. KAREN ayrıca 
dünyadaki benzer enerji verimliliği merkezleri gibi 
çevreye, ekonomiye, milli üretim potansiyeline 
ve enerji politikalarına katkı sağlayan önemli bir 
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merkez olup gerek öğrencilerin eğitim-öğretimine 
gerekse sanayici ve araştırmacıların çalışmalarına 
destek veren güçlü bir altyapıya sahip.  

Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü ve Enerji Verimliliği Topluluğu 
Akademik Danışmanı Doç. Dr. Selmin Ener 
Rüşen öncülüğünde KMÜ bünyesinde enerji 
bilim şenlikleri, kurslar, enerji verimliliği panelleri 
ve teknik geziler düzenlenerek enerji yöneticileri 
yetiştiriliyor. 
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KMÜ Kendi Elektriğini Üretiyor
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Güneş 

Enerji Sistemi Projesi ile yıllık elektrik tüketiminin 
yüzde 50’sini karşılıyor.

Üniversitenin daha önce devreye aldığı ve 460 
kilovat (kWe) enerjilik santrale 2017 yılından sonra 
540 kWe güç daha ilave yapılarak toplam 1.000 
kWe güce ulaşıldı. Böylelikle güneş enerji santralleri 
son hali ile KMÜ’nün yıllık elektrik tüketiminin 
yüzde 50’sini karşılar hale geldi. Geleceğe yatırım 
yapmaya devam eden Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesinde tamamen milli ve yerli panellerin 
kullanıldığı 20 bin metrekare alan üzerinde kurulu 
santrallerde toplamda 4.168 adet PV panel ve 34 
adet solar inverter dönüştürücü hizmet veriyor. 
Kurulduğu günden bu yana dağıtım şirketi ile 
mahsuplaştılan enerji hariç 1.400.000,00 TL enerji 
satışı gerçekleştirilerek üniversite bütçesine gelir 
sağlandı. Özellikle pandemi döneminde tüketilen 
enerji miktarı düştüğünden 2020 yılı içerisinde 
üretilen enerjinin büyük bir kısmını satılarak 
758.460,15 TL gelir elde edildi.
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Sayın Rektörüm, öncelikle Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi ile ilgili kısaca mevcut 
durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik 
öngörülerde bulunabilir misiniz?

Elbette, ancak öncesinde tüm KMÜ Bizbize 
Türkçe okurlarına selam ve sevgilerimi iletiyorum. 
İlk sayısını 2018 yılı ocak ayında çıkardığımız 
dergimizin bugün yedinci sayısına ulaşmış 
bulunuyoruz. Dört yıl boyunca üniversitemizde 
gerçekleşen tüm faaliyetleri başta KMÜ mensupları 
olmak üzere kamuoyuyla paylaştığımız dergimiz, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin şeffaf 
yönetim ilkesinin ve sosyal sorumluluklarının bir 
gereği olarak altı ayda bir okurlarla buluşmaktadır. 
Dergimizin bugünlere gelmesinde emeği olan 
herkese de bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile 
ilgili olarak bugün bahsedeceğimiz hususlar son 
derece mutluluk vericidir. Çünkü KMÜ, Türkiye’nin 
parlayan yıldızı olduğu gibi Karaman’ın da gurur 
kaynağıdır. Nitekim ilimizin ve bölgemizin herhangi 
bir sorunu, KMÜ’nün de tasası ve temel uğraşıdır. 
KMÜ, her şeyden önce bulunduğu ile yüksek 
düzeyde katkı vermeye çalışan bir kurumdur ve 
yaptığı akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla 
da bunu ciddi oranda gerçekleştirmektedir. 

Malumunuz olduğu üzere üniversitelerin temel 
faaliyet alanları Eğitim-Öğretim, Araştırma-
Geliştirme (Ar-Ge), Toplumsal Hizmet, Girişimcilik 
ve Uluslararasılaşma’dır. Tüm bu alanlarda 
üniversiteler ne kadar etkin olurlarsa o kadar 
varoluş gayelerini yerine getirmiş olurlar. 

REKTÖR
PROF. DR. MEHMET AKGÜL 
İLE RÖPORTAJ

“İlimizin	ve	bölgemizin	herhangi	bir	
sorunu,	KMÜ’nün	de	tasası	ve	temel	
uğraşıdır.	KMÜ,	her	şeyden	önce	

bulunduğu	ile	yüksek	düzeyde	katkı	
vermeye	çalışan	bir	kurumdur	ve	

yaptığı	akademik,	sosyal	ve	kültürel	
çalışmalarıyla	bunu	ciddi	oranda	

gerçekleştirmektedir.”

“Üniversiteler	Eğitim-Öğretim,	Araştırma-Geliştirme	(Ar-Ge),	Toplumsal	Hizmet,	
Girişimcilik	ve	Uluslararasılaşma	şeklinde	belirlenen	temel	faaliyet	alanlarında	
ne	kadar	etkin	olurlarsa	varoluş	gayelerini	o	kadar	yerine	getirmiş	olurlar.”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi açısından 
baktığımızda Eğitim-Öğretim alanında KMÜ, 
bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 6 meslek 
yüksekokulu ve 22 uygulama ve araştırma merkezi 
sayısına ulaşmıştır. Bu akademik birimlerimizde 
toplam 56 lisans, 74 önlisans ve 74 lisansüstü 
olmak üzere 204 farklı programla eğitim-öğretim 
hizmeti vermekteyiz. 18 bin civarında öğrencimiz 
ve 754 akademik, 423 idari olmak üzere 1.177 
personelimiz mevcuttur. Araştırma-Geliştirme yani 

RÖPORTAJ
KARAMANOĞLU	MEHMETBEY	ÜNİVERSİTESİ
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Ar-Ge açısından baktığımızda ise KMÜ’de bugüne 
kadar 1.500 civarında ulusal ve uluslararası 
bilimsel araştırma projesi yürütüldüğünü, 6 
binin üzerinde bilimsel yayın gerçekleştirildiğini 
görmekteyiz. Bildiriler ve kitap bölümleriyle birlikte 
bilimsel yayın sayısı 16 bini geçmektedir.  Web of 
Science indeksli dergilerdeki uluslararası yayınlar 
açısından baktığımızda Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Türkiye’deki devlet üniversiteleri 
arasında 10’uncu sırada, İç Anadolu bölgesinde 
faaliyet gösteren devlet üniversiteleri arasında ise 
2’nci sırada yer almaktadır. Yine KMÜ’den iki bilim 
insanı, yaptıkları çalışmalarla dünyanın en etkili 100 
bin bilim insanı arasına girmiştir. TÜBİTAK projesi 
sunma ve kabul oranlarında da Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi ülkemizdeki üniversiteler 
arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ayrıca 
Türkiye’deki fakülte ve yüksekokulların akademik 
performansı açısından Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin akademik birimleri yine en üst 
sıralardadır. Örneğin Kamil Özdağ Fen Fakültesi 
1’inci, Mühendislik Fakültesi 3’üncü, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 10’uncu, Edebiyat Fakültesi 15’inci, Spor 
Bilimleri Fakültesi 17’nci, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 18’inci, İslami İlimler Fakültesi 29’uncu, 
Eğitim Fakültesi 32’inci sıradadır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
Toplumsal Hizmet, diğer bir deyişle Toplumsal 
Katkı bağlamındaki çalışmalarına baktığımızda da 
üniversitenin laboratuvarlarından kütüphanesine, 
konferans salonlarından spor tesislerine kadar 
tüm fiziksel varlığıyla, içinde bulunduğu kente 
pek çok farklı boyutta hizmet verdiğini görürüz. 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin tüm 
fiziksel mekanları hem araştırmacıların hem de 
halkımızın kullanımına açık olup bu bağlamda KMÜ, 
bilim camiasına olduğu kadar sanayiye, ekonomiye 
ve toplumun diğer alanlarına da yüksek düzeyde 
katkı sunmaktadır. Örneğin üniversite-sanayi 
iş birliği bağlamında Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, ilimizdeki sanayici ve iş insanlarıyla 
yakın temas halindedir ve sanayi kuruluşlarıyla 
birçok önemli iş birliği projesini hayata geçirmiştir. 
Bu bağlamda sanayi bünyesinde Ar-Ge merkezleri 
kurulmuş, kaynak verimliliği projesi geliştirilmiş, 
moleküler yöntemlerle ve hızlı ıslah yoluyla ekmeklik 
buğday çeşitleri üretilmeye başlanmış, yerel 
durum buğdaylarının iyileştirilerek Türk tarımına 
kazandırılması sağlanmış, yerli makarnalık buğday 
geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapılmış, ders 
müfredatları sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 
güncellenmiş, öğrencilerin uygulamalı eğitimi 
ve staj olanakları için iş dünyasıyla protokoller 
imzalanmış, ayrıca üniversitenin laboratuvarları 
sanayicilerin kullanımına açılarak sektörün ihtiyaç 
duyduğu tetkiklerle ilgili üniversitenin araştırma 
altyapısı güçlendirilmiştir. Yine özellikle Halk 
Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle üniversitenin 
Sürekli Eğitim Merkezi, Kariyer Merkezi, Proje ve 
Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde birçok eğitim 

ve kurs programı düzenlenmiştir. Yine Toplumsal 
Katkı bağlamında üniversite bünyesinde hayata 
dokunan pek çok etkinlik ve proje gerçekleştirilmiştir. 
Mesela son dört yılda üniversitede  100’ün üzerinde 
toplum yararına faaliyet düzenlenmiş; madde ve 
teknoloji bağımlılığından insan haklarına, engelli 
ve çocuk haklarından kadın ve aileye, hayvanların 
korunmasından ağaçlandırma çalışmalarına, 
beslenme ve sağlıktan organ bağışına, kan ve kök 
hücre bağışından çevre duyarlılığına kadar birçok 
alanda farkındalık çalışmaları yapılmıştır. En son 
bu yılın kasım ayında Genç Eğitimciler Öğrenci 
Topluluğu tarafından, iki yıl önce şehit düşen KMÜ 
Eğitim Fakültesi öğrencisi Başak Öztekin’in babası 
Birol Öztekin anısına Karaman Mevlana İlk ve 
Ortaokulunda “Şehit Birol Öztekin Kütüphanesi” 
kurulmuştur. KMÜ’nün ‘Engelsiz Üniversite’ 

“Karamanoğlu	Mehmetbey	
Üniversitesinin	laboratuvarlarından	

kütüphanesine,	konferans	
salonlarından	spor	tesislerine	kadar	

tüm	fiziksel	varlığıyla,	içinde	bulunduğu	
kente	pek	çok	farklı	boyutta	hizmet	

verdiğini	görürüz.	KMÜ’nün	tüm	fiziksel	
mekanları	hem	araştırmacıların	hem	
de	halkımızın	kullanımına	açık	olup	
bu	bağlamda	KMÜ,	bilim	camiasına	
olduğu	kadar	sanayiye,	ekonomiye	ve	
toplumun	diğer	alanlarına	da	yüksek	

düzeyde	katkı	sunmaktadır.”
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“Toplumsal	Katkı	bağlamında	
üniversite	bünyesinde	hayata	

dokunan	pek	çok	etkinlik	ve	proje	
gerçekleştirilmiş;	örneğin	son	
dört	yılda	üniversitede		100’ün	
üzerinde	toplum	yararına	faaliyet	

düzenlenmiştir.”
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çalışmaları da yine Toplumsal Katkı’nın önemli 
bir boyutunu oluşturmaktadır. Ayrıca Kovid-19 
pandemisi sürecinde toplum sağlığına destek 
vermek amacıyla üniversitenin tüm imkanları 
seferber edilmiş, KMÜ Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji 
ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı, Karaman 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarıyla eşgüdümlü hale getirilmiştir. 
Üniversite Laboratuvarı, yapmış olduğu Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu (PCR) testleri ile Karaman’da 
Kovid-19  tanı ve teşhis işlemlerinin gerçekleştirildiği 
tek laboratuvar olmuştur. Yine bu süreçte KMÜ 
öğretim elemanlarının katkılarıyla kurulan 3D 
Destek Ekibi tarafından Karaman’da faaliyet 
gösteren güvenlik, sağlık ve zabıta personeli için 
Yüz Koruyucu Şeffaf Siperlik üretimleri yapılmış ve 
yapılmaya devam etmektedir. Sağlık konusunda 
ayrıca yeri gelmişken şunu da belirteyim ki Ahmet 
Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültemiz bir iki ay gibi 
kısa bir sürede hasta kabulüne başlayarak ağız 
ve diş sağlığı ile ilgili ilimizde ihtiyaç duyulan 
birçok tetkik ve tedavinin yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. 

“Ahmet	Keleşoğlu	Diş	Hekimliği	
Fakültemiz	bir	iki	ay	gibi	kısa	bir	sürede	
hasta	kabulüne	başlayarak	ağız	ve	diş	
sağlığı	ile	ilgili	ilimizde	ihtiyaç	duyulan	
birçok	tetkik	ve	tedavinin	yapılmasına	

olanak	sağlayacaktır.”

Üniversitelerin diğer bir faaliyet alanı olan 
Girişimcilik ve Yenilikçilik konusu ise her şeyden 
önce çağı yakalamak, güncel oluşumları takip 
etmek ve bu bağlamda gerekli adımları atmakla 
ilgilidir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Girişimcilik ve Yenilikçilik konusunda bugüne kadar 
düzenlediği onlarca bilimsel toplantıyla ve bilimsel 
araştırma projesiyle, özellikle ilimiz ve bölgemizin 
ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik çalışmaları 
özendirmiş, patent başvurularında bulunmuş, 
gerek KMÜ gerekse KMÜ’lü akademisyenler 
ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık 
bulunmuştur. Ayrıca Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, Karaman Teknopark’ın yapılanmasını 
hızlandırmak ve gelişimine destek vermek 
amacıyla Teknopark’taki hisse oranını yüzde 52’ye 
çıkarmıştır. Yine Türk Akreditasyon Kurumuna 
(TÜRKAK) başvuruda bulunarak laboratuvarlarının 
akreditasyon sürecini başlatmış; yeşil ve çevreci 
üniversite çalışmalarının sonucunda Uluslararası 
GreenMetric sıralamasında dünyada 545’inci, 
Türkiye’de ise 35’inci olmuştur. Ayrıca Sıfır 
Atık Yönetim Sistemini kurarak Temel Seviye 
Sıfır Atık Belgesi almıştır. Yine Girişimcilik ve 
Yenilikçilik bağlamında uzaktan eğitim altyapısını 
güçlendirerek canlı ders uygulamalarına yerli 
çözümler üretmiştir. Ayrıca bünyesinde pek çok 
yazılım ve otomasyon programı geliştirmiştir. 

Üniversitelerin faaliyet alanları arasında 
yer alan Uluslararasılaşma konusu ise 
yerelin evrensele taşınması ve evrenselin de 
yerelleştirilmesi bağlamında üzerinde durulması 

“Girişimcilik	ve	Yenilikçilik	her	şeyden	
önce	çağı	yakalamak,	güncel	oluşumları	
takip	etmek	ve	bu	bağlamda	gerekli	

adımları	atmakla	ilgilidir.”
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gereken önemli bir husustur. Çok boyutlu bir 
kavram olan Uluslararasılaşma, her şeyden önce 
üniversitenin uluslararası bilimsel ve akademik iş 
birliklerini önceler, dünyanın her hangi bir yerindeki 
bir bilimsel kuruluşla belli bir çalışma alanında ortak 
projeler yapılmasını ve bilimsel kültürün yayılmasını 
teşvik eder. Bunu, periyodik olarak personel ve 
öğrenci değişimleri, yani insan kaynaklarının 
hareketliliği takip eder. Ayrıca üniversitenin 
uluslararası öğrenciler için cazip hale getirilmesi 
ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarının artırılması 
önem arz eder. Tüm bu konularda Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, üzerine düşeni yapmak 
için pek çok adım atmış ve atmaya da devam 

“Çok	boyutlu	bir	kavram	olan	Uluslararasılaşma,	yerelin	evrensele	taşınması	ve	
evrenselin	de	yerelleştirilmesi	bağlamında	önemlidir.	Uluslararasılaşma	her	şeyden	
önce	üniversitenin	uluslararası	bilimsel	ve	akademik	iş	birliklerini	önceler,	dünyanın	
her	hangi	bir	yerindeki	bir	bilimsel	kuruluşla	belli	bir	çalışma	alanında	ortak	projeler	
yapılmasını	ve	bilimsel	kültürün	yayılmasını	teşvik	eder.	Bunu,	periyodik	olarak	
personel	ve	öğrenci	değişimleri,	yani	insan	kaynaklarının	hareketliliği	takip	eder.”

etmektedir. İmzalanan iş birliği protokollerinden 
Mevlana ve Erasmus kapsamındaki değişim 
anlaşmalarına, Yabancı Diller Yüksekokulunun 
kurularak Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, 
Rusça, Çince başta olmak üzere dünyanın 
pek çok dilinde anabilim dallarının açılmasına, 
Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma 
Merkezinden yabancılara Türkçe öğretmek için 
kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezine (KARDİL) kadar bu kapsamda önemli 
faaliyetler gerçekleştirilmiş, ayrıca yabancı 
uyruklu öğrenci sayılarında ciddi artış yaşanmıştır. 
Üniversitemizde, Uluslararasılaşma başlığı altında 
bundan sonra çok daha fazla şey yapılacaktır. 
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“Geleceğe	dönük	öngörülerde	
bulunabilmek	için	bugünü	iyi	okumak	
gerekir.	Malumunuz	dünyada	bir	yıldır	
pandemi	süreci	yaşamaktayız	ve	sağlık	

konusu,	insanlığın	gündemini	her	
zamankinden	daha	fazla	meşgul	eder	bir	
hal	almıştır.	Bu	yüzden,	sağlık	altyapıları	
güçlü	devletlerin,	halklarının	da	daha	az	
stresli,	daha	huzurlu	ve	üretken	olacağını	

rahatlıkla	söyleyebiliriz.”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
mevcut durum değerlendirmesini kısaca bu şekilde 
özetleyebiliriz. Geleceğe dönük öngörülerde 
bulunabilmek için ise bugünü iyi okumak gerekir. 
Malumunuz dünyada bir yıldır pandemi süreci 
yaşamaktayız ve sağlık konusu, insanlığın 
gündemini her zamankinden daha fazla meşgul 
eder bir hal almıştır. Bu yüzden, sağlık altyapıları 
güçlü devletlerin, halklarının da daha az stresli, 
daha huzurlu ve üretken olacağını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Buradan hareketle, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesinin şimdiye kadar yaptığı 
sağlık yatırımlarının, bundan sonra da aynı 
ivmeyle devam etmesi gerektiğini ifade edebilirim. 
Bunun yanı sıra, 2019-2023 vizyonumuzu 
ortaya koyduğumuz Stratejik Planımızda öncelikli 
alanlarımızı belirlemiş durumdayız. Bunlar Türk 
dili, gıda-tarım ve yenilenebilir enerji alanları. Bu 
konularda şimdiye kadar epey yol aldık ancak en 
azından 2023’e kadar gerçekleştireceğimiz daha 
pek çok şey var. Bunların hepsi Stratejik Planımızda 

hedefler ve göstergeler olarak açıkça belirtilmiş 
durumdadır. Bütün bunlara ek olarak elbette 
üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, 
yapılacak faaliyetlerin ve geleceğe dönük 
ideallerin bir sınırı yoktur; bunlar sizin çabalarınız, 
ekibinizin desteği ve mensuplarınızın katkısıyla 
gerçeğe dönüştüreceğiniz, gerek bilimsel gerekse 
toplumsal katkısı yüksek çalışmalar olacaktır. 

Hocam üniversitelerin misyonuna ilişkin 
bakış açınız nedir? Malum çağımız tüm kurum 
ve kuruluşlarıyla hızlı bir dönüşüm içinde; bu 
yeni koşullarda üniversitelerin de yeni bir misyon 
edinmesi gerekir mi? 

Üniversitelerin, kuruluş amaçlarına bağlı olarak 
genel kabul görmüş misyonları vardır. Bunlar 
bilimsel bilgi üretimi, araştırma-geliştirme, eğitim-
öğretim şeklinde özetlenebilir. Son yıllarda buna 
kurumsallık, girişimcilik ve yenilikçilik, toplumsal 
katkı gibi boyutlar da eklendi. Bunlara az önceki 
konuşmamda epey yer verdim. Ancak yine de 
şunu ifade etmek gerekir ki üniversiteler her 
şeyden önce bilimsel bilginin üretildiği yegane 
yerlerdir. Üniversitelerden bağımsız bir bilimsel 
bilgi üretimi düşünülemez. Elbette bilgi üretimi 
ve bilimsel faaliyetler üniversitelerin tekelinde 
değildir; dünyada bağımsız pekçok Ar-Ge Merkezi 
ve düşünce kuruluşu da bilimsel faaliyetler 
içerisindedir. Ancak bilgi üretimi ve bilimsel 
faaliyetler, bilimi tam anlamıyla karşılamaz. Bilim 
tüm ticari, sosyal ve siyasi kaygıların ötesinde 
insanlığın ortak malıdır; kimseye ait değildir, 
evrenseldir. Bilim, ona katkı sunan herkesten, 

“Üniversitenin	misyonu	ve	vizyonu	çerçevesinde,	yapılacak	faaliyetlerin	
ve	geleceğe	dönük	ideallerin	bir	sınırı	yoktur;	bunlar	sizin	çabalarınız,	

ekibinizin	desteği	ve	mensuplarınızın	katkısıyla	gerçeğe	dönüştüreceğiniz,	
gerek	bilimsel	gerekse	toplumsal	katkısı	yüksek	çalışmalar	olacaktır.”
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ona adanmış tüm kurumlardan üstündür. 
Üniversiteler de yalnızca bilim insanlarıyla ya da 
teknik altyapılarıyla bir tutulamaz; bunları aşan 
bir bilgi birikimine, hafızaya ve kültüre sahiptirler. 
O yüzden üniversiteler, bilimsel bilginin merkezi 
olmalarının yanı sıra yerel ve evrensel değerlerin 
harmanlandığı bir kültürün de eşsiz mekanıdırlar. 
Ürettikleri bilgiyle tüm insanlığa hizmet ederken 
yetiştirdikleri insan kaynağıyla içinde bulundukları 
çevreyi en verimli şekilde beslerler. Üniversiteler, 
burada sayamayacağımız daha pek çok işlevi 
yerine getirirler. Bunların başında bölgesel ve 
küresel işgücüne etki ederek ticareti ve ekonomik 
rekabeti yönlendirmek, insanların becerilerini 
ve düşünme biçimlerini şekillendirmek, onların 
zihinsel gelişimlerine ve kolektif bilincin oluşumuna 
katkıda bulunmak gibi pek çok hususu sayabiliriz.   

Kuşkusuz çağımız hızlı bir dönüşüm içinde. 
Ancak üniversiteler bu dönüşümün kıyısında değil, 

“Bilim,	ona	katkı	sunan	herkesten,	ona	
adanmış	tüm	kurumlardan	üstündür.	
Üniversiteler	yalnızca	bilim	insanlarıyla	
ya	da	teknik	altyapılarıyla	bir	tutulamaz;	
bunları	aşan	bir	bilgi	birikimine,	hafızaya	

ve	kültüre	sahiptirler.”

“Üniversiteler,	bilimsel	bilginin	merkezi	
olmalarının	yanı	sıra	yerel	ve	evrensel	

değerlerin	harmanlandığı	bir	kültürün	de	
eşsiz	mekanıdırlar.	Ürettikleri	bilgiyle	tüm	
insanlığa	hizmet	ederken	yetiştirdikleri	
insan	kaynağıyla	içinde	bulundukları	
çevreyi	en	verimli	şekilde	beslerler.”	

aksine tam merkezindedir. İçinde bulunduğumuz 
dijital çağ, tüm insanlığı etkisi altına alsa da bilim 
insanlarını esir alacak bir oluşum henüz mevcut 
değildir. Çünkü onlar dünyada teknolojik ya da 
sosyal ve kültürel herhangi bir oluşum zuhur 
etmeden onu sezebilecek, hatta insanlığın yararına 
olacak şekilde yönlendirebilecek kabiliyete, bilim 
ahlakına ve düşünsel dürüstlüğe sahiptirler. Bu 
nedenle içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm; 
olası yan etkileri dikkatle irdelenerek, kişi hak ve 
özgürlükleri güvenceye alınıp kişisel mahremiyetler 
korunarak, devletlerin kurumsal işleyiş ve yapısının 
diğer toplumsal yapı ve örgütlenmelerden daha 
nitelikli ve güçlü olması sağlanarak insanlığın 
hizmetine sunulabilir. Yeniliklerden korkmamalı ve 
onların bizi aşacağını düşünmemeli, tam tersine 
tüm bu yeni gelişmeleri birer fırsat olarak görüp 
en iyi şekilde değerlendirme yoluna gitmelidir. 
Bunun için de öncelikle üniversitelere büyük iş 
düşmektedir. Çünkü bilim insanlarının öngörüsü, 

“Kuşkusuz	çağımız	hızlı	bir
dönüşüm	içinde.	Ancak	üniversiteler	bu	
dönüşümün	kıyısında	değil,	aksine	tam	
merkezindedir.	İçinde	bulunduğumuz	
dijital	çağ,	tüm	insanlığı	etkisi	altına	
alsa	da	bilim	insanlarını	esir	alacak	bir	
oluşum	henüz	mevcut	değildir.	Çünkü	
onlar	dünyada	teknolojik	ya	da	sosyal	
ve	kültürel	herhangi	bir	oluşum	zuhur	

etmeden	onu	sezebilecek,	hatta	insanlığın	
yararına	olacak	şekilde	yönlendirebilecek	
kabiliyete,	bilim	ahlakına	ve	düşünsel	

dürüstlüğe	sahiptirler.”

rehberliği ve sağduyusu olmadan girişilecek her 
iş, büyük riskleri göze almak ve karşılaşılacak 
olumsuzlukları da kabullenmek demektir. Aslında 
üniversitelerin misyonu tam da budur. Yani 
topluma öncülük ve kılavuzluk etmek, değişimin 
yönüne göre riskleri hesaplamak, bilinmeyeni 
araştırıp açıklığa kavuşturmak ve gelecek vizyonu 
sunmak onların en temel işlevidir. Unutmamalıyız 
ki üniversiteler, tüm devlet ve toplumlar nezdinde 
saygın bir yere sahip, insanlığa üst düzeyde hizmet 
veren evrensel kurumlardır. Hatta devletlerin 
gelişmişlik düzeyini belirleyen ve milletleri ayakta 
tutan yapıların başında artık üniversiteleri 
zikretmek gerekir. Nitekim dünyanın herhangi bir 
yerinde keşfedilen teknik ya da sosyal bir bilgi, bir 



122 OCAK 2021

buluş, üniversite çatısı altında objektif ve evrensel 
bir hüviyet kazanmazsa ve bilim camiasının 
görüşüne sunulmazsa maalesef bu bilginin 
insanlığın gelişimi ve mevcut sistemin dönüşümü 
açısından bir kıymeti olmayacaktır. O yüzden 
üniversitelerde istihdam edilen bilim insanlarının, 
görevlerini en iyi şekilde yapmak için son derece 
duyarlı olması gerektiği gibi toplumun da bilim 
camiasıyla iş birliğine açık olması gerekir. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi özelinde 
bakarsak da üniversitede her şeyden önce ciddi 
bir bilimsel bilgi üretimi olduğunu görürüz. Bunun 
yanı sıra sağlıktan mühendisliğe, eğitimden 
iktisadi ve idari bilimlere, teknik bilimlerden sosyal 
bilimlere, edebiyattan spor bilimlerine kadar 
200’ün üzerindeki programımızda yetiştirdiğimiz 
öğrencilerimiz bizim en değerli varlığımızdır. Çünkü 
bilimsel bilgi, yayınlarla olduğu kadar yetiştirdiğiniz 
gençlerle de hayatiyet kazanır ve olabildiğince 
yayılır. Biz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
olarak misyonumuzu “araştırmayı, öğrenmeyi, 
paylaşmayı esas alan, köklerine bağlı ve evrensel 
değerlerle donatılmış, görev ve sorumluluğunun 
bilincinde, erdemli bir neslin yetiştirilmesine 
katkıda bulunmak” olarak belirledik. Buradaki 
her bir madde o kadar geniş bir alanı ihtiva eder 
ki neredeyse insanın tüm yaşamına üniversite 
vesilesiyle dokunmaktır bu. Özellikle günümüzde 
artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanla 
saniyeler içinde iletişim kurduğumuz bu koşullarda 
yerel ölçütlerde düşünme şansımız yoktur. Ancak 

gelir. Bu katkının boyutunu ölçmek ise neredeyse 
imkansızdır. Düzenlenen bilimsel toplantılardan 
kültürel etkinliklere, sosyal sorumluluk projelerinden 
bilgilendirme faaliyetlerine, Ar-Ge projelerinden 
etüt raporlarına kadar üniversite her alanda 
işlevini yerine getirir ve toplumda ihtiyaç duyulan 
her yere dokunacak potansiyele sahiptir. Kısaca 
üniversiteler, teoriyi uygulamayla bütünleştiren, 
güncel gelişmeleri takip ederek hızlıca akademik 
yapılanmalarını tamamlayabilen, teknolojik 
yenilikleri ve yaşanılan karmaşık durumları 
çözümleyip vakit kaybetmeksizin söze ve yazıya 
döken ve hemen her konuda topluma rehber 
olan, en doğru ve en geçerli açıklamalarla güven 
tesis eden kurumlardır. Tüm üniversiteler, farkında 
olalım ya da olmayalım bu misyon ve vizyonu 
herhangi bir şekilde kesinlikle karşılıyorlardır. 
Bunun istisnasının olacağına inanmıyorum. 

Peki Hocam, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi ile ilgili vizyonunuzu tek bir cümleyle 
açıklamanızı istesek ne söylerdiniz?

Benim aslında üniversitem ile ilgili son dönemler 
sıkça zikrettiğim bir ifade var; “her dem yeni dirlikte 
ve her dem yenilikte” diye. Burada ilhamımızı her 
şeyden önce Yunus Emre’nin “Her dem yeni dirlikte 
/ Bizden kim usanası” sözlerinden alıyoruz. Dirlik 
konusu malumunuzdur ki devlet geleneğimizin 
önemli bir parçasıdır. Hatta dilimizde bu kavram 
“dirlik düzenlik” şeklinde çoğu kez ikileme olarak 
kullanılır. Dirlik, özünde düzen ve refah demektir 
ki bizim nizam-ı alem idealimizle de örtüşür. 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 
aslında temel hedefimiz toplumda dirlik ve refah 
alanları oluşturmak; gençlerimize kendi başına 
ayakta durma, zorlukları aşma ve iş kurma 
becerileri kazandırmaktır. “Her dem yenilikte” 
ifadesi ise tüm mutasavvıflarımızın da vurguladığı 
gibi Allah’ın her an yeniden yaratmasına 
göndermede bulunarak yeni bir durumu, yeni bir 
kadersel dönüşümü ve açmazlardan kurtulmayı 
ifade eder. Çağımıza da son derece uygun bir 
tabirdir bu. Çünkü özellikle günümüz koşullarında 
her an yeniden doğmakta ve her gün yeni bir şeyle 
karşılaşmaktayız. O yüzden “her dem yeni dirlikte 
ve her dem yenilikte” ifadesi benim derin anlamlar 
yüklediğim bir yaklaşımın özetidir. Ayrıca şunu da 
ilave etmek isterim ki üniversite ve yaşam birbirini 
destekleyen iki olgudur ve üniversite, yaşamımızı 
inşa etmemizde önemli bir kurumdur. O nedenle 
ben fırsat bulan herkesin ilgi duyduğu en az bir 
alanda yükseköğrenim görmesini tavsiye ederim.

Sayın Rektörüm, kıymetli vaktinizi ayırarak 
verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlarınızdan dolayı 
tüm KMÜ Bizbize Türkçe okurları adına teşekkür 
ederiz.

Ben de teşekkür ediyor, herkese keyifli okumalar 
diliyorum.

“Üniversite,	topluma	benzersiz	bir	kültür	
iklimi	sunar	ki	onu	mümkünse	toplumdaki	

her	birey	teneffüs	etmelidir.”	

“Üniversiteler,	toplumsal	katkısı
en	yüksek	kurumların	başında	gelir.	
Bu	katkının	boyutunu	ölçmek	ise	

neredeyse	imkansızdır.	Üniversiteler	her	
alanda	işlevini	yerine	getirir	ve	toplumda	
ihtiyaç	duyulan	her	yere	dokunacak	

potansiyele	sahiptir.”

‘evrensel’ kavramı da son derece tartışmalıdır. Bu 
işin felsefi boyutuna girmeden şunu söyleyebilirim 
ki evrensel gerçeklikten uzaklaşmadan ve onu 
takip etmeyi bırakmadan her birey kendini kendi 
gerçekliği doğrultusunda inşa etmelidir. Bu 
inşa sürecinde de işte üniversitelerin misyonu 
devreye giriyor. Üniversiteler, mensuplarına çağın 
gereklerine uygun bilgi ve beceri kazandırırken 
yerel ile evrenseli harmanlayabilen bir bakış 
açısı ve güçlü bir duruş da verebilmelidir. Yine 
üniversite, topluma benzersiz bir kültür iklimi sunar 
ki onu mümkünse toplumdaki her birey teneffüs 
etmelidir. Üniversitelerin kapısını tüm vatandaşlara 
açmamız ve tüm sosyal ve sportif tesislerimiz 
ile kütüphanemizden toplumu sonuna kadar 
yararlandırma gayretimiz bundandır. Üniversiteler, 
toplumsal katkısı en yüksek kurumların başında 
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İlk kez Çin’in Vuhan kentinde 8 Aralık 2019 
tarihinde görülen ve Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde bilinmeyen 
nedenle salgın şeklinde bir solunum yolu 
rahatsızlığının ortaya çıktığının duyurulmasıyla 
tanınırlık kazanan hastalık, 10 Ocak 2020 
tarihinde 2019-nCoV adıyla ‘yeni koronavirüs’ 
olarak tanımlanırken hastalığa 11 Şubat 2020 
tarihinde yeni bir isim bulunarak COVID-19 
(Corona Virus Desease -19) adı verilmiştir.

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından koronavirüs ‘küresel salgın’ yani 
pandemi olarak ilan edildiğinde dünyanın 114 
ülkesinde toplam vaka sayısı 118 bin 319’a, 
toplam vefat sayısı da 4 bin 292’ye ulaşmış; o 
gün Türkiye de ilk koronavirüs vakasını rapor 
etmişti. 16 Mart 2020 itibariyle ise Türkiye dahil 
dünyanın birçok ülkesinde uzaktan çalışma 

sistemine geçilmiş ve okullar başta olmak üzere 
turistik mekanlar ve işletmeler kapatılmıştı. 

04 Nisan 2020 tarihine gelindiğinde dünya 
genelinde vaka sayısı 1 milyonu aşarak 1 milyon 
051 bin 697 olurken vefat sayısı da 56 bin 986’ya 
ulaşmıştı. 17 Nisan’da ise vaka sayıları 2 milyonu 
aşarak 2 milyon 074 bin 529 olarak kaydedilmiş, 
aynı gün toplam vefat sayısı da 139 bin 378 
olmuştu. 

29 Nisan itibariyle dünya genelinde vaka 
sayısı 3 milyonu, vefat sayısı 200 bini aşmış; 
iyileşenlerin sayısı ise 1 milyona yaklaşmıştı. 
12 Mayıs’ta ise dünya genelinde vaka sayısı 4 
milyonu aşarken vefat sayısı 280 bini geçmiş, 
iyileşenlerin sayısı da 1.5 milyonu aşmıştı. 

23 Mayıs’ta günlük vaka artışı rekor seviyeye 
ulaşarak 100 binin üzerine çıkmıştı. O gün dünya 
genelinde toplam vaka sayısı 5 milyonu ve vefat 
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edenlerin sayısı 330 bini aşmış, iyileşenlerin 
sayısı da 2.5 milyona yaklaşmıştı. 01 Haziran 
itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonu 
aşarken iyileşenlerin sayısı 2,5 milyonu aşmış, 
vefat edenlerin sayısı ise 370 bini bulmuştu. 

Koronavirüs vakaları, son altı ayda ikinci bir 
dalgayla birlikte yeniden yükselişe geçti. 28 
Haziran tarihinde dünyada toplam vaka sayısı 
10 milyonu aşarak 10 milyon 135 bin 878 olurken 
aynı gün iyileşenlerin toplam sayısı 4 milyon 54 
bin 527 olmuş, vefat edenlerin sayısı da 500 bini 
geçmişti. 

07 Temmuz’da bir günde kaydedilen en yüksek 
vaka sayısına ulaşılarak 200 bin eşiği aşılmış, 04 
Ekim tarihinde de 300 bin sınırı aşılarak yeni bir 
rekora ulaşılmıştı. Ancak koronavirüs vakaları 
tırmanışını sürdürmüş, bir günde görülen en fazla 
vaka sayısı yeni rekorlarla devam etmiştir. 22 
Ekim’de 400 bin, 01 Kasım’da 500 bin, 23 Kasım’da 
600 bin sınırları aşılmış; 05 Aralık’ta ise 886 bin 
721 yeni vakayla bir rekor kırılmıştır. O gün dünya 
genelinde toplam vaka sayısı ise 67 milyon 746 
bin 023’e ulaşmıştır. 18 Aralık tarihinde Amerika 
Birleşik Devletlerinde bir günde 255 bin 774 yeni 
vaka tespit edilmiş ve ABD, dünyada bir günde 
en fazla vakanın kaydedildiği ülke olmuştur. O 
gün dünya genelinde kaydedilen toplam günlük 
vaka sayısı 725 bin 241 olarak tespit edilirken 
toplam vaka sayısı ise 76 milyonu bulmuştur.

Dünya genelinde toplam vaka sayıları her 
geçen gün artış göstermiş; 09 Ağustos’ta 20 
milyon, 14 Eylül’de 30 milyon, 16 Ekim’de 40 
milyon, 07 Kasım’da 50 milyon, 23 Kasım’da 60 
milyon, 09 Aralık’ta 70 milyon ve 23 Aralık’ta 80 
milyon sınırları aşılmıştır. 31 Aralık 2020 tarihi 
itibariyle ise dünyada toplam vaka sayısı 85 
milyona yaklaşmıştır. 

Koronavirüs salgının başladığı günden 31 
Aralık 2020 tarihine kadar günlük kaydedilen 
en yüksek ölüm oranı 30 Aralık 2020 tarihinde, 
15 bin 220 olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı gün 
dünyada toplam ölüm sayısı ise 1 milyon 800 bini 
geçmiştir. 31 Aralık 2020 tarihine gelindiğinde 
dünya genelinde koronavirüsten ölümler 
neredeyse 2 milyona ulaşmıştır.

İnsanlığın bir yıl boyunca virüsle yürüttüğü 
mücadelesi henüz sona ermemiş, dünya 2021 
yılına koronavirüsün devam eden sarsıcı etkileriyle 
girmiştir.

Kaynaklar: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://corona.cbddo.gov.tr/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
h t t p s : / / n e w s . g o o g l e . c o m / c o v i d 1 9 /
map?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunya-genelinde-
kovid-19-vakalari-ve-olumler-artiyor/1927396
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Dünyada 2019 yılı aralık ayı sonunda ortaya 
çıkarak 2020 yılı haziran sonuna kadar 191 ülkeye 
yayılan koronavirüs vakaları, ilk altı ayda dünya 
genelinde 8 milyon 583 bin 591’e ulaşmış, bu 
süreçte 4 milyon 740 bin 530 kişi iyileşirken 439 
bin 934 kişi de hayatını kaybetmişti. Böylelikle 
koronavirüsten yaşamını yitirenlerin oranı yüzde 
5 civarında seyretmişti. 

İlk altı ayın sonunda dünyada koronavirüsün 
en fazla görüldüğü ülke 2 milyon 644 bin 512 ile 
Amerika Birleşik Devletleri olmuş, onu 1 milyon 
402 bin 893 ile Brezilya, 653 bin 423 ile Rusya, 
583 bin 550 ile Hindistan ve 285 bin 255 ile 
de İngiltere takip etmişti. Türkiye ise ilk altı ayın 
sonunda 199 bin 906 vaka ile listede 14. sırada 
yer almıştı. Yine ilk altı ayın sonunda koronavirüs 
nedeniyle en çok can kaybı 126 bin 728 ile 

Amerika Birleşik Devletlerinde görülürken onu 58 
bin 357 ile Brezilya, 44 bin 080 ile İngiltere, 34 
bin 763 ile İtalya, 28 bin 355 ile İspanya izlemişti. 
Türkiye’de ise altı ayın sonunda 5 bin 131 vefat 
gerçekleşmişti.

Koronavirüs vakası dünyada bir yılını 
doldurduğunda virüs etkinliğini tüm hızıyla 
sürdürmekteydi. Bir yılın ardından dünyada 
toplam vaka sayısı 83 milyon 387 bin 266’ya 
ulaşırken iyileşenlerin sayısı 59 milyon 079 
bin 485’i, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 
1 milyon 818 bin 327’yi bulmuştu. Böylelikle 
koronavirüsten yaşamını yitirenlerin oranı yüzde 
2.2 olarak gerçekleşmişti.

31 Aralık 2020 itibariyle koronavirüs 
vakalarının en fazla görüldüğü 10 ülkenin listesi 
ile tanı, iyileşme ve ölüm istatistikleri şu şekilde: 

DÜNYA 
KORONAVİRÜS 

SAYILARI
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Sıra Ülke Tanı Sayısı İyileşen Ölüm 

1 ABD 20.237.964 12.004.898 351.127 

2 Hindistan 10.282.624 9.876.557 148.950 

3 Brezilya 7.619.970 6.707.781 193.940 

4 Rusya 3.159.297 2.554.340 57.019 

5 Fransa 2.600.498 193.045 64.381 

6 İngiltere 2.488.780 - 73.512  

7 Türkiye 2.194.272 2.078.629 20.642 

8 İtalya 2.107.166 1.463.111 74.159

9 İspanya 1.928.265 150.376 50.837

10 Almanya 1.746.929 1.350.708 33.791

DÜNYA GENELİ TOPLAM  83.387.266 59.079.485 1.818.327 

 

Kaynak: 
https://corona.cbddo.gov.tr/

https://news.google.com/covid19/map?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
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Karaman il sınırları içerisinde bulunan ve 
yöre halkı tarafından Dünyagöz, Bucakini ve 
Yenidünya gibi adlarla da anılan Göz Mağarası’nın 
jeolojik durumu ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra 
arkeolojik ve epigrafik buluntularının ele alındığı 
kitap, “Göz Mağarası” adıyla raflardaki yerini aldı.

Turkuaz renginden dolayı Göksu diye 
adlandırılan Antik Kalykadnos Nehri’nin 
oluşturduğu derin vadi içinde bulunan Göz 
Mağarası, bu zamana kadar fark edilmemiş 
olan iç duvarlarındaki Eski Yunanca yazılarıyla 
kitaba konu oldu. Kitapta Göz Mağarası’nın 
Isauria bölgesindeki diğer kült mağaralarla, 
ayrıca İsrail’in kuzeyinde yer alan Karmel (İlyas) 
Mağarası’yla olan benzerlik ve farklılıklarına da 
değiniliyor. Göz Mağarası’ndaki çoğunlukla siyah 
boyayla yazılan hatıra yazıtları ve bu yazıtların 
kültürel kökeni de kitapta yer verilen diğer konu 
başlıklarını oluşturuyor.

Kitaba göre Göz Mağarası, MS 4. yüzyıl 
ortalarında, Tanrıça Athena’ya tapınan 
paganlar ile Hıristiyanlardan oluşan kalabalık 

bir grup tarafından ziyaret edilmiştir. Ancak bu 
ziyaretin niçin ve hangi olay üzerine yapıldığı 
sırrını korumaktadır. Kitabın yazarlarına göre 
mağara, İmparator II. Constantius zamanında 
gerçekleşen bir olay üzerine ziyaret yeri oldu, 
duvarlarına hatıra yazıtları ve dualar yazıldı. 
Üstelik mağarayı ziyarete gelenlerden bir kısmı 
Doğu Akdeniz ülkelerinden geldi; ayrıca yazıtları 
yazanların birçoğu iyi eğitimli kişilerdi. Yazıtlar, 
tıpkı parşömen ve papirüs üzerine yazılmış gibi 
tecrübeli ve usta ellerden çıkmıştı. Herhangi bir 
ışık kaynağı olmadan yazıtların görünmesi ya da 
okunması mümkün olmadığından bunları yazan 
kişiler de meşale ya da kandil gibi aydınlatma 
araçları kullanmışlardı.

KMÜ Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Alkan, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 
Doç. Dr. Sadık Alper Yıldızel ile yine Arkeoloji 
Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ercan Aşkın ve 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Dr. 
Kemal Armağan’ın kaleminden çıkan kitap, 
gerek jeolojik özellikleriyle gerekse arkeolojik ve 
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epigrafik bakımdan dünyada eşine az rastlanır bir 
öneme sahip olan Göz Mağarası’nı geniş kitlelere 
tanıtmayı hedefliyor. 

“Karaman’ın tarihî ve kültürel değerlerini 
bilimsel araştırma yöntemleriyle ortaya 
çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Yayınları’ndan çıkan 
ilk kitabın KMÜ ailesine, ilimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını dileyerek, “Üniversitemizde yapılan 
bilimsel çalışmaları KMÜ Kitap Dizisi altında yayın 
hayatına başlatmış olmaktan dolayı son derece 
mutluyuz. Özellikle içinde yaşadığımız şehrimiz 

Karaman’ın barındırdığı tarihî ve kültürel değerleri 
bilimsel araştırma yöntemleriyle ortaya çıkaran 
çalışmaları destekleyerek bunların yayınlanmasını 
ve daha geniş okur kitlesine ulaşmasını sağlamak 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 
Disiplinler arası bir çalışma yöntemiyle incelenen 
Göz Mağarası, kitap dizimizin ilk eseri. Mağarada 
keşfedilen 33 adet duvar yazıtından hareketle 
Eskiçağ’da Doğu Akdeniz coğrafyasında ortaya 
çıkan ‘hatıra yazısı’ yazma geleneğinin mahiyetini 
konu edinen ilk yayınımızın Anadolu kültür 
tarihine önemli bir katkı sunacağı kanaatindeyim. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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“Ben olsam Müslüman Doğudaki bütün 
mekteplere eleştirel düşünme dersi koyardım. 
Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve 
birçok zaafın kaynağı budur”. Bu söz, bilge 
siyasetçi Ali İzzetbegoviç’e ait, onu birazcık tanıyan 
hemen pek çok kişinin hatırladığı bir sözdür. Büyük 
bir beğeniyle karşılanan ve tekrar edilen bu sözün 
tam olarak anlaşıldığını zannetmiyorum. Tıpkı 
katı bir “medeniyet” eleştirisi ortaya koymasına 
rağmen bir “medeniyet kurucusu” olarak takdim 
edilmesi garabeti örneğinde olduğu gibi. İçinde 
ciddi gerçekler barındıran bu cümlenin analizi 
sanırım bu konudaki meramımı ifade etmeme 
imkan tanıyacaktır. Bunun için eleştiri, tenkit (kritik), 
muhalefet, fikrî aforoz kavramlarının etimolojik 
anlamlarını göz önünde bulundurmam gerekecek. 

Bir kere bilgemiz, yalınkat bir eleştiriden değil, 
“eleştirel düşünce”den bahsediyor. Çünkü eleştiri, 
kabaca bir itiş-kakıştır. ‘Eleştirel’ kavramı bende 
bir şeyin zihinle değil, biraz da hoyratça, el ile didik 
didik edilip bir daha kolayca toplanamayacak 
şekilde parçalanması imajını uyandırmaktadır. 
Şüphesiz eleştiri kelimesinin bu mıncıklama ile 
doğrudan bir benzerliği yoktur, ama antropolojik 
olarak sözcükler ile işaret ettiği nesneler arasında 
(belki zamanla oluşan) fonolojik bir bağ vardır. 
Ekşi derken yüzümüzün aldığı kasılma şekli, tatlı 
kelimesinde söz konu değildir. Bununla birlikte 
şüphesiz eleştirinin (üstadımızın deyimiyle) 
acımasızlığının yegane referansı sırf kelimenin 
kendisi değil, bizzat ameliyenin kendisidir. 

Güncel dilde ve pek çok insan nezdinde eleştiri, 
bilgi olarak ortaya ne konmuş olursa olsun, 

‘ELEŞTİRİ’ ZENGİNLİĞİNE KARŞILIK 
‘TENKİT’ FUKARALIĞIMIZ

reddedilecek bir eksiğini bulmak ve reddetmek 
anlamına gelmektedir. Buna göre eleştiri bir reddiye, 
tabir caizse bir fikrî aforozdur. Hıristiyanlığın 
kurumsal olgularından olan aforoz, bilindiği üzere, 
dinen yanlış bulunan bir inanç ve düşüncenin 
reddi, sahibinin hiçbir kayda bağlı kalmadan çizgi 
dışı görülmesidir. Bu işin genelde kurumsal bir iş 
olarak görülmesi aforoz olgusunun sırf kiliseye ait 
bir olgu olduğu düşüncesini doğurmuştur. Halbuki 
tarihselliğe değil, anlamına takılırsak kayıtsız itiraz, 
şartsız ret bir aforozdur ve bu bağlamda bir eleştiri 
de sonuç olarak bir fikrî aforozdur. 

Kavram İslam’a yabancı ve bunu yapacak bir 
kurumsal otorite yok ise de İslam dünyasında 
yaşanagelen bireysel veya grupsal tekfir (birilerini 
kafir görme) işi bir aforoz işidir. En belirgin gerekçesi 
de kendisince İslam’a aykırı bir bilgi ve inancın 
reddedilmesidir. Ne var ki burada yapılan iş bir 
sistemin reddi değil, bizzat bunu taşıyan kişinin 
yargılanıp reddedilmesidir. Halbuki bu Allah’a ait 
bir iştir, ötesi Allah’ın sınırına (İslam’daki ifadesiyle 
hududullah’a) tecavüzdür. Esasen sıradan fikrî 
eleştirilerde de ferdin sınırına (ibadullah’a) bir 
müdahale söz konusudur. 

İzzetbegoviç, cümlesinde Müslüman Doğu 
toplumlarının salt eleştiriyi değil, “eleştirel 
düşünce”yi bilmediklerini ifade ediyor, bundan da 
pek çok zaafın doğduğundan yakınıyor. Şüphesiz 
eleştirel düşünce salt eleştiriden farklı ve gerekli bir 
şeydir. Çünkü ele aldığı düşüncenin olumlu olumsuz 
farklı boyutlarını göstererek açılımını ve dolayısıyla 
daha iyi anlaşılmasını sağlar. Burada yapılması 
gereken şey, fikrin sahibini malumat kırıntılarıyla 
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köşeye sıkıştırmamak veya gerçekte var olmayan 
bir fikrî anlaşmazlığın hesabını sormak değil, 
düşünme yolunu izleyerek genel geçer anlamlı 
ve tutarlı bir şeyler söylemektir. Eleştiri bir fikrî yol 
göstericiliktir. İşin içine katılan düşünme, konu ile 
ilgili yapılan bir yorum, bir ek bilgi ve sonuç olarak 
bir fikrî üretimdir. 

Ne var ki bu söz konusu ettiğimiz, bir düşünceye 
düşünce katmak işi, tasvir etmeye çalıştığımız 
eleştiriden farklı bir şeydir. Adı da Batı dillerinde 
kritik, bizde tenkîd’dir. Dilimizde kısaca eleştiri 
ile karşılanıveren kritik, bir fikri tasvir edip olumlu 
temel önermelerini gösterdikten sonra eksik 
yerleri üzerinde durmak ve mümkünse bunun 
yerine bir şeyler önerebilmektir. Batı düşüncesinin 
gelişiminde kritiğin çok önemli bir yeri olmuştur. 
Tanıdığımız hemen bütün büyük düşünce 
sistemleri ciddi bir kritik üzerine oturmaktadır. 
Mesela kritisizm dendiği zaman ilk akla gelen 
Kant, ünlü kritiklerini birisine laf yetiştirmeye değil, 
çağının yaygın düşüncelerinin tenkidine dayandırır. 

Düşünce tarihinde bir büyük boy kuram 
olan Marks’ın sistemi; İngiliz David Ricardo’nun 
ekonomisi, Alman düşünür Hegel’in diyalektiği ve 
yine ırkdaşı, çağdaşı Feuerbach’ın materyalizminin 
iyi bir kritiği üzerine oturtulmuştur. Marks bu 
düşünürleri takdirle zikreder, ama “bu önemli 
düşüncelerini şu noktada sonuçlandıramamışlar”, 
der. Sözgelimi Hegel’in diyalektiği için “üstad büyük 
bir icadda bulunmuş, ama muhtemelen bulduğu 
sistemin yeterince farkına varamamasından 
dolayı sistemi tepesinin üzerine dikmiştir, benim 
yaptığım sadece ayakları üzerine oturtmak oldu.” 
der. Sorokin de Bir Bunalım Çağındaki Toplum 
Felsefeleri adlı eserindeki ünlü tezini Toynbee, 
Schwitzer, Danilevsky, Berdyaev gibi tarih ve 
medeniyet düşünürlerinin kritiğinden hareketle 
kurmuştur. 

kaydetmek, not düşmek anlamlarına gelmektedir. 
Yani bir konunun olumlu olumsuz tarafları için bir 
açıklamada bulunmak ve nihai kanaati belirtmek 
anlamını ifade eder ki ihtiyaç duyduğumuz ve 
bilgemizin eleştirel düşünce olarak adlandırdığı 
şey de budur. Bir açılım sağlayarak bilgiye katkıda 
bulunmak böylesi bir tenkitle mümkündür. Şüphesiz 
eleştiri ile tenkit arasında yaptığımız ayırım, bir 
kelime oyunu değildir. Tabii bu anlamı taşımak, söz 
konusu işlevi yerine getirmek kaydıyla ve dikkatli 
bir kavramsallaştırmayla “eleştiri” de kullanılabilir. 
Vurguya dikkat çekebilmek için tenkidin altını özel 
olarak çizmiş bulundum. Yine de belirtelim ki eleştiri 
kelimesi bir kavramsallaştırmayla elbette tenkit 
anlamında kullanılabilir. Bu tür yaklaşımlarda 
önemli olan, sözcüğün kendisi değil, anlam olarak 
neyi kastettiğimizdir.

Kültürümüzde tenkit gibi önemli bir kavramımız 
bulunmakla birlikte maalesef Ali İzzetbegoviç’in 
dediği gibi bizde böylesi bir düşünce gelişmemiş 
ve okullarımızda bir tenkîd dersine ihtiyaç hasıl 
olmuştur. Bizde istenen bir tenkit düşüncesinin 
gelişmemesinin nedeni ilk bakışta din gerekçesiyle 
açıklanabilir. Çünkü dinin, değişmediği kabul edilen, 
dolayısıyla da tartışmanın dışında kalan sabiteleri 
vardır. Ama bu sabiteler yeterince bilinmediği için 
sıradan pek çok görüş için “bu dine göre böyledir” 
dendiği zaman da o görüş tenkitten yakasını 
kurtarabilmiştir. Yani yargı genelde doğru ise de bu 
sorumluluğu her haliyle yüklenebilecek durumda 
değildir. Çünkü İslam’da üzerinde akl’edip yorum 
yapılamayacak bir konu yok gibidir.

Mesela Allah, Kur’an’da kendisini tartışmaya 
açmaktadır: “Düşünün bir kere, Allah birden 
fazla olsaydı ne olurdu? Evren fesada uğrardı 
değil mi?”, tipik örneklerden birisidir. Sık sık, “Hiç 
düşünmez misiniz, akl’etmez misiniz, ne kadar 
da az düşünüyorsunuz?” ifadeleri yer alır. Kur’an, 
toplumların değer verdiği ve dokunulmaz sandıkları 
geleneklerin tenkit edilmesini tavsiye etmektedir. 
Ataların referans sayılmasını reddetmekte ve “Ya 
atalarınız yanılmışsa” buyrulmaktadır. Gerçekten 
de atalar doğru da yanlış da düşünebilirler; bir 
şey atalar öyle söyledi diye mutlak doğru olamaz. 
Eğer böyle olsaydı, semavi dinler bozulmaz, 
tekrar tekrar peygamberlerin gönderilmesine 
ihtiyaç kalmazdı. Herkes gerçeklerini tenkidî bir 
düşünmeyle yeniden inşa etmek zorundadır. 
İnsandan beklenen erdemlilikler, genel kültürden 
ne denli yararlanırsa yararlansın toplum üstü, ferdî 
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Bizde bu eylemin adı “tenkıyd”dir (veya Türkçe 
dil bilgisine göre tenkîd, tenkit). Arapça kökenli olan 
tenkîd kelimesi “kayd” kökünden türetilmiştir ve 
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gerçekleştirimlerdir. Yani fertten istenen yalnızca 
ortak inanç, bilgi ve uygulamalar değildir, bunların 
üzerine inşa edilen ferdî eylemlerdir. Kişinin yaptığı 
bir iyilik mükellef olmayan topluma veya onun tüm 
üyelerinin hanesine yazılmaz, iyilik de kötülük de 
sahibine döner. 

İzzetbegoviç’in sözünde yer alan “eleştirel 
düşünmenin acımasızlığı”, ayrıca üzerinde 
durulması gerekli önemli bir noktadır. Düşünmeyen 
kafalar rahattır. Düşünmek ve tenkit etmek insanı 
rahatsız eder, konforunu bozar. Bir başka bilgemiz 
Cemil Meriç’in dediği gibi ‘düşünce ıstırapların 
çocuğudur,’ büyük düşünür Sorokin’e göre de ‘bilinç, 
sosyal problemlerin eşiğinde uyanır’. Bir düşünce 
çıkarmak bir tür doğum, zihinsel doğumdur ve her 
doğum gibi sancılıdır. Günümüzde çoğu siyasal 
içerikli eleştiricinin böyle bir derdi yok, gönlünce 
sövüyor ve rahatlıyor. Sancısı olmayan eylem 
doğum değildir. 

Eleştirinin bir kutbu yoruma dayanır. Yorumun 
kapasitesi, derinliği ise kişinin birikimine bağlıdır. 
Böyle bir marifeti olmayan kişinin eleştirisi çoğu 
kere bilmediği tanımadığı bir kişiye keyfî bir 
saldırıdır. Toplumumuzda eleştiri olarak nitelenen 

“Düşünmeyen kafalar rahattır. Düşünmek ve tenkit etmek insanı rahatsız eder, 
konforunu bozar. Cemil Meriç’in dediği gibi ‘düşünce ıstırapların çocuğudur’, 
büyük düşünür Sorokin’e göre de ‘bilinç, sosyal problemlerin eşiğinde uyanır’. 

Bir düşünce çıkarmak bir tür doğum, zihinsel doğumdur ve her doğum gibi 
sancılıdır. Sancısı olmayan eylem doğum değildir.”

şeylerin büyük bir kısmı kelime, söz ve anlam 
oyunu, zekâ fırlatmaları şeylerdir. Unutulmamalıdır 
ki zekâ çıkışları akıl edişten uzak, saman alevi gibi 
parlayan, hemen sönen ışıklar gibidir; bir gecede 
bayatlar, ertesi gün hiçbir anlam ifade etmezler. 
Sonra hatırlanmazlar ve hatta hatırlanmak da 
istemezler. İnsanda her şeyden haberdarmış 
duygusunu uyandıran, sanal dünyanın malumat 
kırıntılarından hiçbir düşünce çıkmaz. Çünkü 
düşünce özümsenen ve üst üste konabilen 
bilgilerden oluşan zihnî örüntülerdir. Üstadın 
özlemini çektiği eleştirel düşünme bu kısırlığı 
gidermenin en önemli yoludur.

Sonuç olarak denebilir ki toplumumuzda 
görünüşteki eleştiri zenginliğinin aksine bir tenkit 
kısırlığı yaşanmaktadır. Maalesef bu durum siyaset, 
bilim ve hatta din gibi pek çok alanda kendini 
göstermektedir. Ne var ki bu eleştirilerin çoğu, 
mevcut görüşün ciddi bir analizini ve bir öneriyi 
getirmemekte, görüş onaylandığında da gerekçesi 
pekiştirilmemektedir. Dolayısıyla da yapılan eleştiri 
farklı duygulara bağlı bir kelime veya tabir caizse 
bir zekâ oyunu olarak kalmaktadır.

ELEŞTİREL
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