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 15.125 Öğrenci
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       807 Personel 38 Lisans Programı

66 Önlisans Programı

27 Lisansüstü Programı

“



Kuruluş Tarihi 29 Mayıs 2007

38 Lisans Programı

66 Önlisans Programı

27 Lisansüstü Programı

 8 Fakülte

 2 Yüksekokul

 5 Meslek Yüksekokulu

13 Uygulama ve Araştırma Merkezi

“
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H A B E R

K MÜ Senato Odasında gerçekleştirilen 

devir teslim törenine davetliler, üniversi-

tenin rektör yardımcıları, genel sekreteri, 

senato üyeleri ve daire başkanları katıldı. Tören, 

Prof. Dr. Sabri Gökmen’in günün anısına Prof. 

Dr. Mehmet Akgül’e cübbe giydirmesi ve çiçek 

takdim etmesiyle devam etti. Göreve başlama 

yazısını imzalayan Prof. Dr. Mehmet Akgül de 

Prof. Dr. Sabri Gökmen’e onurluk, çiçek ve 

fotoğraf albümü takdiminde bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN

21 OCAK 2017 TARİHİNDE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ)

REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 26 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ

ÜNİVERSİTEDE DÜZENLENEN TÖRENLE GÖREVİ PROF. DR. SABRİ GÖKMEN’DEN DEVRALDI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNİN
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Prof. Dr. Sabri Gökmen’e bugüne kadar yaptığı hizmetler ve 

emekleri için teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Akgül, devamında; 

“Doğduğum topraklara hizmet etmekten onur duyacağımı bil-

menizi isterim. Yirmibeş yıllık akademik tecrübemi kendi şehrime 

aktarmak için aranızda bulunuyorum. Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitemizi sanayi, yerel yönetimler ve kamu işbirliğiyle daha 

güzel yerlere çıkarmak için elimizden gelen tüm gayreti göster-

meye çalışacağız. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak 

kılsın. Destek ve dualarınızı eksik etmeyin. Teşekkür ederim” şek-

linde konuştu.

“Doğduğum topraklara hizmet etmekten 
onur duyarım”

Rektörlük görevini devralan Prof. Dr. Mehmet 

Akgül, yaptığı konuşmada “Şahsıma tevdi edilen 

rektörlük görevi için öncelikle Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi su-

narım. Rabbim bizleri utandırmasın. 

Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz gecesinden 

sonraki süreçte birçok mücadele örneklerine şahit 

olduk.  Kuşkusuz bu mücadele, değerli rektörümüz 

tarafından da üniversitemizde gerçekleştirildi.  

Bizler de bu kararlı duruşu sürdürmek ve 15 

Temmuz hain FETÖ kalkışmasında şehit olmuş 

kardeşlerimizin ve gazilerimizin mücadelesini yarı-

da bırakmamak adına var gücümüzle çalışacağız. 

Bu adi örgütün uzantılarıyla sonuna kadar mü-

cadele edeceğiz” dedi.

KMÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, göreve 

geldiği gün ilk icraat olarak Prof. Dr. Ercan Oktay’ı rektör 

yardımcılığına getirdi. Yaklaşık bir ay sonra ise Prof. Dr. 

Birol Üner, Akgül’ün ekibine dahil olarak rektör yardımcılı-

ğına getirilen ikinci isim oldu.

Yeni Yönetim, Yeni Atamalar
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740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlik-

leri kapsamında Karaman’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret etti. 

Ziyarette Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Rektör Akgül’den 

üniversite ile ilgili bilgi alırken Rektör Akgül de üniversitedeki 

dört aylık görev süresince gerçekleşen gelişmeleri ve geleceğe 

dönük projelerini aktardı.  

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN’DAN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

H A B E R
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REKTÖR AKGÜL’E 

TEBRİK ZİYARETLERİ

H A B E R

KMÜ ailesinin yanı sıra bilim camiası, basın mensupları, sana-

yici ve işadamları, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri yeni rektör Akgül’e görevinde başarılar diledi. Rektör-

lük Makamında tebrikleri kabul eden Prof. Dr. Akgül de misafirleri-

ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesini hep birlikte daha iyi yerlere getirmek için 

çalışacaklarını söyledi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL, KENDİSİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
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Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’e 
tebrik 
ziyaretleri
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H A B E R

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 

Karaman 6. Olağan Kongresi ve toplu açılış törenine katılmak için 17 Aralık’ta 

Karaman’a geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karaman’daki ilk durağı Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi (KMÜ) oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini taşıyan helikopterin 

üniversitenin yeni yapılan stadına inmesiyle birlikte burada Karaman il protokolü 

tarafından karşılandı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün de yer aldığı kar-

şılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan KMÜ Kapalı Spor Salonuna 

geçerek Karaman 6. Olağan Kongresine katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasının ardından ikinci durağı olan 

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene katıldı. Erdoğan 

burada da içerisinde KMÜ Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Beden Eği-

timi ve Spor Yüksekokulu, Merkezi Kütüphane, 15 Temmuz Konferans Salonu, 

Yüzme Havuzu, Eski Meslek Yüksekokulu alanı çevre düzenlemesinin de yer aldığı 

toplam değeri 1 milyar 259 milyon lira olan 170 tesisin açılışını gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Jandarma Alay Komutanlığın-

da düzenlenen uğurlama töreni ile Karaman’dan ayrıldı. 



14 OCAK 2018

H A B E R

 Toplantıda konuşan Rektör Akgül, üniversitelerin eği-

tim-öğretim veren ve bilimsel araştırma yapan kurumlar 

olarak ürettiği çıktıların tamamının toplum ve insanlık için 

olduğunun altını çizdi. En temel görevi kamuoyunu bilgi-

lendirmek ve aydınlatmak olan basın kuruluşlarının ise 

faaliyetlerinin üniversitelerden ayrı düşünülemeyeceğini 

belirten Akgül, “Üniversitelerle basın kuruluşları arasındaki 

güçlü ilişkilerden en çok istifade edecek olan da toplum-

dur.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül, yönetim olarak bazı hassasiyetle-

rini de basın mensuplarıyla paylaşarak şunları dile 

getirdi: “Üniversitede kimseye mobbingin uygulan-

madığı, hiçbir çalışanımızın hak kaybına uğramadı-

ğı, herkese karşı adil ve tüm görüşlerin açıkça ifade 

edildiği, özlük haklarının yerine getirildiği bir yönetim 

tarzını benimsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden iti-

baren hassasiyetlerimizi itinayla yerine getiriyoruz. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bizim ça-

lışmalarımızın yanı sıra sizlerin de destekleriyle daha 

iyi yerlere geleceğine inanıyorum.”

Basın mensuplarını gayretle yürüttükleri görev 

nedeniyle tebrik eden Rektör Akgül, davetlerine ica-

bet eden tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına 

son verdi.

Toplantı, Rektör Akgül’ün görevi devraldığı günden bu 

yana gerçekleştirdiği çalışmalar ve önümüzdeki döneme 

dair hedef ve planlarını anlatan slayt sunumuyla devam 

etti. Basın mensuplarının sorularının da yanıtlandığı top-

lantı, yerleşke gezisinin ardından sona erdi.

REKTÖR AKGÜL 
BASIN MENSUPLARIYLA 

BİR ARAYA GELDİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Akgül, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
Üniversitenin VIP Salonunda gerçekleştirilen kahvaltılı basın 

toplantısına çok sayıda yerel basın çalışanı katıldı. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, (KMÜ) sanayi-

ci ve işadamlarını ağırladı. Rektör Akgül’ün ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen yemekli toplantıya Karaman Valisi Süley-

man Tapsız, Belediye Başkan Vekili Beytullah Karakaş, 

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tok-

tay, MÜSİAD Karaman Şubesi Başkanı Ali Osman Cevher, 

TÜMSİAD Karaman Şubesi Başkanı Mahmut Selim Dülger, 

sanayici ve işadamları, kamu kurum ve kuruluşlarının tem-

silcileri ile üniversite protokolü katıldı.   

Toplantıda konuşan Rektör Akgül, “Üniversiteler, eği-

tim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan kurumlar olup çık-

tıları tarımdan sanayiye, siyasetten sanata kadar toplumun 

tüm kesimlerini etkilemektedir. Üniversitelerin hem nitelikli 

insan gücü yetiştirme hem de yeni teknolojiler geliştirme 

bağlamında ortaya koyduğu faaliyetler, sanayi sektörünü 

yakından ilgilendirmektedir. Günümüz koşullarında üniver-

sitelerden beklenen girişimcilik ve yenilikçilik fonksiyonu 

üniversite-sanayi işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Artık üni-

versiteler toplum için gözle görülür değer üreten ve kısa 

vadede uygulanabilir projeler ortaya koyan kurumlar haline 

gelmiştir.” dedi.

Karaman’da faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarıyla 

işbirliklerini artırmak için bu toplantıyı düzenlediklerini be-

lir ten Rektör Akgül, konuşmasının devamında şunları dile 

getirdi: “Mevcut ilişkileri geliştirerek hep birlikte neler ya-

pabiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz sorularına cevap aramak, 

sizlerle sohbet etmek istiyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi olarak bilimsel altyapımızı siz değerli sanayici 

ve işadamlarımıza açmayı arzu ediyoruz. Sektörde yaşa-

nan sorunların üstesinden hep birlikte gelmek ve sanayi-

cilerimizin küresel rekabet gücünü artırmak için pozitif do-

kunuşta bulunmak istiyoruz. Bu toplantımızın bir başlangıç 

olmasını diliyor ve üniversite-sanayi işbirliği adına birlikte 

örnek uygulamaların hayata geçirilmesine vesile olmasını 

temenni ediyorum.”

Toplantı, Rektör Akgül’ün görevi devraldığı günden bu 

yana geçen süreçte gerçekleştirilen çalışmalar ve ileriye 

dönük hedef ve planların anlatıldığı slayt sunumuyla de-

vam etti. 

Sunumun ardından ilk olarak söz alan Karaman Valisi 

Süleyman Tapsız, öncelikle böyle bir toplantıyı düzenlediği 

için Rektör Akgül’ü tebrik ederek Karaman için yapılabile-

cekler hakkında görüşlerini bildirdi. Toplantıda katılımcılar 

ve üniversite temsilcileri de söz alarak üniversite-sanayi 

işbirliğinin önemine değindiler. 

Bilim ve sanayiden dil ve kültüre kadar pek çok konuda 

istişarenin yapıldığı toplantı, karşılıklı dilek ve temennilerin 

belirtilmesiyle sona erdi. 

REKTÖR AKGÜL
SANAYİCİ VE İŞADAMLARIYLA 

BİR ARAYA GELDİ

H A B E R



16 OCAK 2018

K
aramanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
(KMÜ) 2017-2018 Akademik Yıl Açılışı 
görkemli bir törenle gerçekleşti. 

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salo-
nunda düzenlenen açılış törenine Kamu Başde-
netçisi Şeref Malkoç, Karaman Valisi Fahri Meral, 
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet 
Başsavcısı Hikmet Turan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, il ve üniversite protokolü, aka-
demik ve idari personel, davetliler ve öğrenciler 
katıldı.

2017-2018 

AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ
“Üniversitemiz, tüm fiziksel ve beşeri 

kaynaklarıyla milletimizin bize bir emanetidir”

H A B E R

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Ak-
gül, Akademik Yıl açılışının başarılı işlerin ve önemli gelişmelerin 
başlangıcı olmasını temenni ederek “Üniversitemizin; ülkemizin ve 
şehrimizin bilimsel, sosyal ve kültürel hayatına kattığı değerin ar-
tarak devam edeceğine tüm benliğimizle inanıyoruz. Üniversitemiz 
şuan itibariyle 158 bin m2 kapalı alanı ve 269 dersliği, 785 personeli 
ve 15 bin 246 öğrencisiyle, tüm fiziksel ve beşeri kaynaklarıyla mil-
letimizin bize bir emanetidir. Bu emaneti en iyi şekilde geleceğe taşı-
mak için katılımcı bir yönetim anlayışıyla, huzurun ve güvenin hâkim 
olduğu bir üniversite tesis etmeyi diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül, konuşmasının devamında üniversite-sanayi, üni-
versite-yerel yönetimler, üniversite-STK ve üniversite-şehir işbirliği-
nin önemine dikkat çekerek “Üniversitenin ürettiği bilim, teknoloji ve 
tecrübenin sanayi ile buluşması, Karamanımızın ekonomik, sosyal 
ve beşeri olarak gelişmesinin ana bileşenlerinden birisi olacaktır. 
Çünkü bilgi ekonominin itici gücüdür.” dedi.

Tüm mensuplarının birbirinin temel haklarına saygılı, farklılıkları 
zenginlik olarak gören, öteki değil biz duygusuna sahip bireylerden 
müteşekkil bir üniversite inşası içinde olduklarının altını çizen Rektör 
Akgül, şunları dile getirdi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ge-
çen sürede sizlerin desteğiyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ken-
di medeniyetinin aslını bilen ve tüm dünyaya bu medeniyeti örnek 
gösterme hedefinde olan bir üniversite inşa etmeyi tasarlamaktayız. 
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için üniversite olarak üzerimize 
düşeni fazlasıyla yerine getirmeyi temel görev olarak kabul ediyoruz. 
Bu duygularla, tüm Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesinin 
yeni akademik yılını tebrik eder, başarılı ve huzurlu bir eğitim-öğretim 
dönemi dilerim.”

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Ak-
gül, Akademik Yıl açılışının başarılı işlerin ve önemli gelişmelerin 
başlangıcı olmasını temenni ederek “Üniversitemizin; ülkemizin ve 
şehrimizin bilimsel, sosyal ve kültürel hayatına kattığı değerin ar-
tarak devam edeceğine tüm benliğimizle inanıyoruz. Üniversitemiz 
şuan itibariyle 158 bin m2 kapalı alanı ve 269 dersliği, 785 personeli 
ve 15 bin 246 öğrencisiyle, tüm fiziksel ve beşeri kaynaklarıyla mil-
letimizin bize bir emanetidir. Bu emaneti en iyi şekilde geleceğe taşı-
mak için katılımcı bir yönetim anlayışıyla, huzurun ve güvenin hâkim 
olduğu bir üniversite tesis etmeyi diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül, konuşmasının devamında üniversite-sanayi, üni-
versite-yerel yönetimler, üniversite-STK ve üniversite-şehir işbirliği-
nin önemine dikkat çekerek “Üniversitenin ürettiği bilim, teknoloji ve 
tecrübenin sanayi ile buluşması, Karamanımızın ekonomik, sosyal 
ve beşeri olarak gelişmesinin ana bileşenlerinden birisi olacaktır. 
Çünkü bilgi ekonominin itici gücüdür.” dedi.

Tüm mensuplarının birbirinin temel haklarına saygılı, farklılıkları 
zenginlik olarak gören, öteki değil biz duygusuna sahip bireylerden 
müteşekkil bir üniversite inşası içinde olduklarının altını çizen Rektör 
Akgül, şunları dile getirdi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ge-
çen sürede sizlerin desteğiyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ken-
di medeniyetinin aslını bilen ve tüm dünyaya bu medeniyeti örnek 
gösterme hedefinde olan bir üniversite inşa etmeyi tasarlamaktayız. 
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için üniversite olarak üzerimize 
düşeni fazlasıyla yerine getirmeyi temel görev olarak kabul ediyoruz. 
Bu duygularla, tüm Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesinin 
yeni akademik yılını tebrik eder, başarılı ve huzurlu bir eğitim-öğretim 
dönemi dilerim.”
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Prof. Dr. Akgül’ün konuşmasının ardından kürsüye ge-
len Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise konuşmasının ilk 
bölümünde öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları ifade 
etti: “Gençler kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Yabancı dilinizi 
geliştirmeli, düzenli çalışmalısınız. Kendinizi yetiştirirken 
göstereceğiniz çaba ve gayret de çok önemli. Kader gayrete 
âşıktır unutmayın ve yeter ki gayret gösterin. Ne istediğinizi 
bilerek planlı bir şekilde çalışın ve zamanınızı iyi kullanın. 
Başarının kapısını aralamak istiyorsanız bir de bunların ya-
nında sözlerinizi ölçülü ve dikkatli kullanın.” 

Başdenetçi Şeref Malkoç konuşmasının devamında 
kamu denetçiliği (ombudsmanlık) nedir ve bu kuruma ne-
den ihtiyaç duyulmuştur soruları hakkında açıklamalarda 
bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ombudsmanlık 
kurumu, vatandaşların kamu kurumları ile olan sorunları-
nı en geç altı ay içerisinde ve ücretsiz olarak çözüme ka-
vuşturan, kamu gücüne sahip idarenin hakkaniyete uygun 
hareket etmesini ve kamu görevlilerinin haksız davranışları-
nın önlenmesini amaçlayan bir yapıdır. Kamu kurumlarının 
her türlü işlem ve eylemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve 
davranışlarından kaynaklanan şikâyetleri incelemektedir. 
Anayasal bir kurum olan Ombudsmanlığın kuruluşunda 
Osmanlı Devletinin yönetim geleneği ve denetim yapısın-
dan esinlenilmiştir. Ombudsmanlık kurumu özel bütçelidir. 
TBMM tarafından dört yıllığına seçilen kamu başdenetçi-
lerine çalışma esnasında hiçbir makam mevki, tavsiye ve 
telkinde bulunamaz.”

Malkoç konuşmasının son bölümünde ise ülkemizin 
kalkınmasına ve gerçekleştirdiği atılımlara dikkat çekerek 
Türkiye’nin coğrafi konumu dolayısıyla stratejik bir öneme 
sahip olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi için 
üniversitelere ve öğrencilere büyük bir görev düştüğünü 
ifade etti. 

Açılış Dersi 
Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2019-2023 DÖNEMİ 
STRATEJİK PLANI

KMÜ, İkinci Stratejik Planı İle Geleceğini Şekillendiriyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 2013-2017 dönemini 
kapsayan ilk stratejik planının ardından 2019-2023 dönemini 

kapsayan ikinci stratejik plan çalışmalarına başladı. 

Üniversite Senatosu’nun Yönlendirme Kurulu olarak 

koordine ettiği stratejik plan çalışmaları, üniversitedeki tüm 

birimlerin temsilcilerinden oluşan Stratejik Planlama Ekibi 

tarafından yürütülüyor.

“Kuruluş aşaması tamamlandı, sıra farklılık yaratacak 

stratejilerde” 

KMÜ’nün 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planla-

manın istişare toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzen-

lenen toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 

yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. 

Üniversitenin fiziki ve akademik altyapısını anlatan slayt 

sunumu ile başlayan toplantı Rektör Akgül’ün açılış konuş-

ması ile devam etti. Rektör Akgül, stratejik planlamanın ba-

şarıya ulaşması için katılımcı bir yöntemin önemine dikkat 

çekerek, “Başarı ancak üniversitemiz mensuplarının planı 

sahiplenmesi ve herkesin üzerine düşen gayreti gösterme-

siyle mümkün olacaktır. Her birinizin sunacağı öneriler ve 

yapacağınız katkılar bizler için çok önemlidir. Bu plan beş 

yılda yapmayı hedeflediğimiz projeler ve hayata geçirmeyi 

düşündüğümüz temel faaliyetlerin yol haritası niteliğinde 

olacaktır.” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Üniversitemiz artık kuruluş aşamasını tamamlamıştır ve 

bundan sonra farklılık yaratacak stratejilere ihtiyaç duy-

maktadır. O yüzden yeni planımızda ayırt edici yetenekleri-

mizi ve geliştirilebilir yönlerimizi belirleyerek ortak akılla bu 

yönde hareket edilmesi gerekmektedir. Stratejik planlama 

çalışmalarında hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”

H A B E R
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“Üniversitemiz artık kuru-
luş aşamasını tamamlamış-
tır ve bundan sonra farklılık 
yaratacak stratejilere ihtiyaç 
duymaktadır. O yüzden yeni 
planımızda ayırt edici yete-
neklerimizi ve geliştirilebilir 
yönlerimizi belirleyerek or-
tak akılla bu yönde hareket 
edilmesi gerekmektedir.”

“Birliktelik ancak ortak akılla yola çıkılmışsa anlam taşır”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün ardından Rektör 

Yardımcısı ve Stratejik Planlama Komisyon Başkanı Prof. Dr. Er-
can Oktay stratejik planlama ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. 
Prof. Dr. Oktay, planlamanın zaman alıcı bir süreç olduğunu ifa-
de ederek, “Stratejik planlama ile bizi biz yapacak çalışmalar ve 
araştırmalar değerlendirilmektedir. Uzun bir zaman alan ve zor bir 
periyottan oluşan planlama aynı zamanda yol birlikteliğidir. Bu bir-
liktelik ancak ortak akılla yola çıkılmışsa anlam taşır. Bu sebeple 
planlamada bütün personelimizin izinin olmasını arzu ediyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Toplantı, üniversite personelinin değerlendirmelerinin ve görüş 
alışverişinin ardından sona erdi.
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Öğretim Elemanları 
Bilimsel Performansta İlk Sırada
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

(KMÜ), bilimsel performans sıralamasında 

Türk devlet üniversiteleri arasında 10’uncu 

sırada yer aldı. KMÜ, 2006 yılından sonra ku-

rulan devlet üniversiteleri arasında ise 3’üncü 

sıraya yerleşti. 

Bakanlar Kurulu kararıyla öğretim ele-

manlarının bilimsel performanslarını değer-

lendirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında hayata 

geçirilen akademik teşvik yönetmeliğine göre 

akademisyenler bilimsel nitelikteki çalışma-

larından teşvik ödeneği almaya başladı. 

Akademisyenlerin proje, araştırma, yayın, 

patent, uluslararası bildiri, ödül, tasarım, ser-

gi ve atıflar olmak üzere dokuz kategoride 

değerlendirildiği uygulama, en çok ödenek 

alan üniversitelerin sıralamasını da ortaya 

koydu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 

bilimsel performans sıralamasında 97 dev-

let üniversitesi içerisinde 10’uncu sırada yer 

alırken 2006 yılından sonra kurulan 54 devlet 

üniversitesi arasında 3’üncü sıraya yerleşti.

H A B E R
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KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1’inci Sırada 
Raporda devlet üniversitelerinin fakülte ve yük-

sekokullarının sıralamasına da yer verildi. Buna 

göre KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1’inci, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 4’üncü, Mühendislik Fakültesi 

9’uncu, Edebiyat Fakültesi 20’nci, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 21’inci, İslami İlimler Fakültesi 

40’ıncı oldu. Meslek yüksekokullarının da değer-

lendirildiği rapora göre Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi meslek yüksekokulları 80 üniversite 

arasında 22’nci sırada yer aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Akgül, gösterdikleri performans 

nedeniyle KMÜ’lü akademisyenleri tebrik ederek 

“Bölgemizin ve ülkemizin kalkınması, bilimsel lite-

ratüre katkı sunulması ve genç nesillere yüksek 

standartlarda eğitim imkanları sunulması noktasın-

da akademik gerekliliklerini yerine getirme gayre-

tiyle çalışmalar yapan tüm akademisyenlerimizi 

tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 

güçlü Türkiye sevdamıza bir adım daha yaklaşmak 

gayesiyle bilim camiası adına üzerimize düşeni 

yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

KMÜ’lü Öğretim Elemanları 
İlk Sırada

Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi tarafından hazırlanan ve 
devlet üniversitelerinin akademik 
teşvik sıralamasına yer verilen 
rapora göre 2017 yılında Türk 
devlet üniversitelerinde görev 
yapan 111 bin 399 öğretim ele-
manından 40 bin 366’sı akade-
mik teşvik ödeneğinden yararla-
nabildi. 

Tam puan performans (100 
puan) gösteren öğretim eleman-
larının toplam öğretim üyesine 
oranında KMÜ’lü akademisyenler 
ilk sırada yer aldı.
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KMÜ’DE 
ENGELSİZ 
BİLGİ MERKEZİ 
KURULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkezi 

Kütüphanesi bünyesinde Engelsiz Bilgi Merkezi kuruldu. Az 

gören ya da hiç göremeyen öğrencilerin kütüphane kay-

naklarından yararlanmasını sağlayacak olacak Engelsiz 

Bilgi Merkezi şimdiden engelli öğrencilerin gözde çalışma 

ortamlarından biri oldu. 

“Tüm engelli öğrencilerimizin arkasındayız”
KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinin açılışını yapan Rektör 

Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Gerek görme engelli gerekse 

diğer engel grubundaki tüm öğrencilerimizin arkasındayız 

ve kendilerine her türlü hizmeti sağlamaya muktediriz.” 

diyerek KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinin hayırlara vesile ol-

ması temennisinde bulundu.

KMÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. 

Dr. Mustafa Başkonak da Birim olarak öncelikle üniver-

sitede öğrenim gören engelli öğrencileri tespit etmek 

amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek engellilere 

yönelik gerçekleştirdikleri İşaret Dili kursu, Kuran okuma 

kursu gibi faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. 

Başkonak, Kütüphane bünyesinde hizmete açılan Engel-

siz Bilgi Merkezinden sadece KMÜ öğrencilerinin değil, 

Karaman’daki tüm görme engellilerin yararlanabileceğini 

söyleyerek “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ken-

timizde engellilikle ilgili tüm çalışmalarda öncü bir kurum 

haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.

KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinden yararlanan Be-

den Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi 

Gökhan Özpolat da kendilerine sunulan bu hizmet hakkın-

da düşüncelerini paylaşarak “Şimdiye kadar eğitim-öğre-

tim hayatımda hep sıkıntılarla karşılaştım; özellikle kitap 

okumak ve tahtayı görmek konusunda. Bilgi birikimimi 

artırmakta zorluklar yaşıyordum. Her ne kadar kitap din-

lemeye çalışsam da bunlar belirli kitaplardı ve sınırlıydı; 

istediğim kitapları dinleyemiyordum. Ancak bu büyüteç ci-

hazı sayesinde istediğim kitapları kendi kendime okuyabili-

yorum. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini tercih edip 

buraya gelmekten memnunum. Bize bu imkanı sağladıkları 

için öncelikle Rektörümüze ve bütün hocalarımıza teşekkür 

ederim.” dedi.

KMÜ Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Ah-

met Çabıtçı ise “Daha önce derslerime çalışırken ve 

kitap okurken bayağı zorlanıyordum. Kitap okuma cihazı 

sayesinde ders kitaplarımı tarayıp çalışma imkanım daha 

kolay olacak; artık istediğim kitabı okuyabileceğim.” şek-

linde konuştu.

KMÜ Engelsiz Bilgi Merkezinde az görenler için 

masaüstü dijital büyüteç sistemi ve ekran büyütme prog-

ramı, görmeyenler için kitap okuma cihazı ve sesli ekran 

okuma programı ile Türkçe ses sentezleyici, ayrıca kabart-

ma yazı tableti ve yazı kartonu gibi donanım ve yazılımlar 

bulunuyor.

Görme engelli öğrenciler bu sayede kendilerine verilen 

ilk rehberlik bilgisinin ardından hiç kimseden her hangi bir 

yardım almadan diledikleri kitabı okuyabilecekler. Öğren-

ciler kitap okuma cihazının altına tutarak elektronik hale 

getirdikleri kitapları isterlerse ev bilgisayarı ya da cep 

telefonlarına kuracakları sesli ekran okuma programı ile 

diledikleri ortamlarda dinleyebilecekler. Az görenler de di-

jital büyüteç sistemi sayesinde ekrandaki resim ve metin-

leri çözünürlükleri bozulmadan 70 kata kadar büyüterek 

görüntüleyebilecekler.
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Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Tu-

rizm ve Aşçılar Derneği işbirliğiyle düzen-

lenen 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe 

Uluslararası Yemek Yarışması’nda Türki-

ye, İsrail, Filistin, Yunanistan, Romanya, 

Makedonya ve Brezilya’dan toplam 615 

aşçı yarıştı.

Alanya Kültür Merkezi’nde 27-

29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 

yarışmanın sunuculuğunu Usta Şef Elif Korkmazer yapar-

ken jüri başkanlığını Ünlü Şef Fikret Özdemir yaptı. Yoğun 

ilgi gören yarışmada yemekler usta şefler, gurmeler ve ye-

rel katılımcılardan oluşan jüri tarafından hem lezzet hem 

de sunum açısından değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri 

üç gün boyunca yemeklerin tadına bakıp hem lezzet hem 

de görsel sunumları için puan vererek yarışmanın en iyi 

aşçılarını belirledi. 

Yarışmaya Öğr. Gör. Ali Şen nezaretinde katılan KMÜ 

Aşçılık Programı öğrencileri, Üniversite Düzeyi Öğrenci  

kategorisinde altı farklı dalda derece elde ettiler.

KMÜ Öğrencilerinden Seda Nur Karaaslan kuzu yemeği 

dalında,  Kadir Ahmet Şahin tatlı tabağı ve Hakan Sefil de 

balık yemeği dalında gümüş madalya alırken; Süleyman 

Deveci tavuk yemeği dalında ve Merve Nur Yavuz da Türk 

Mutfağı ana yemek dalında bronz madalya elde ettiler.  

Uğur Garlanta ise Yılın Altın Öğrencisi yarışmasında bronz 

madalyanın sahibi oldu. 

Yarışmaya ayrıca ekip olarak da katılan KMÜ’lü öğren-

ciler, buradan da madalya toplamayı başardılar. Yarışmanın 

Üniversite Ekip kategorisinde Özgür Ergin, Kadir Ahmet 

Şahin ve Hakan Sefil’den oluşan KMÜ’lü ekip gümüş 

madalya; Simge Ulusoy, Yaşar Can Güleç ve Halit Şen’den 

oluşan KMÜ’lü ekip ise bronz madalya ka-

zandı.

İlk defa katıldıkları yarışmada 12 madalya 

ile dikkatleri üzerine çeken KMÜ’lü Aşçılar, 

program sonunda sahneye davet edilerek jüri 

tarafından özel olarak tebrik edildiler.

KMÜ’lü Aşçılardan Rektör Akgül’e 
Ziyaret

Elde ettikleri başarının ardından KMÜ’lü 

Aşçılar, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Müdürü Prof. Dr. İbrahim Yılmaz ve öğretim 

elemanları eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mehmet 

Akgül’ü ziyaret ederek kendisiyle mutluluk-

larını paylaştılar.

Başarılarından dolayı öğrencileri ve onlara 

rehberlik eden öğretim elemanlarını kutlayan 

Rektör Akgül de KMÜ öğrencilerinin en iyi 

şekilde yetişmeleri için kendilerine her türlü 

desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

KMÜ’LÜ AŞÇILARA ULUSLARARASI
YARIŞMADAN12 MADALYA

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ) Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Aşçılık Programı öğrencileri, 

“Altın Kepçe Uluslararası Yemek 
Yarışması”ndan 12 madalyayla 

birden döndü.
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Girişimci ve yenilikçi üniversite kimliğiyle öne çı-
kan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, yenilene-
bilir enerji sistemlerine duyarsız kalmayarak Güneş 
Enerji Sistemi Projesini hayata geçirdi. 2015 yılı ekim 
ayında başlayan proje, 2016 yılı aralık ayında tamam-
lanarak yılbaşından itibaren elektrik üretimine geçti. 

Üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesinde 10 bin 
metrekare alan üzerine inşa edilen Güneş Enerji Sis-
temi panelleri, yılda ortalama 754 bin 511 kilowatt 
saatlik enerji üreterek elektrik sarfiyatının yüzde 25’ini 
karşılayacak. 2 milyon 076 bin 800 TL’ye tamamlanan 
proje, altı yıl içerisinde kendisini amorti ederek ülke 
ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.

“Tesisin örnek teşkil etmesi en büyük temenni-
miz”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, dünyadaki 
enerji üretiminin neredeyse tamamının fosil kökenli 
yakıtlar ve nükleer enerjiden oluştuğunu belirterek, 
“Geleneksel enerji kaynakları olarak tanımladığımız 
enerji kaynaklarıyla enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı 
ve tüketimi dünyamız için olumsuz çevresel etkilere 
sebep olmaktadır. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olma-
mız sebebiyle yenilenebilir enerji alanlarını artırarak 
hem ülke ekonomisine katkı sağlayıp hem de kendi 
enerjimizi kendimiz üretebilmeliyiz. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Güneş Enerji Sistemi Pro-

E N E R J İ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Güneş Enerji Sistemi Projesi 
ile ihtiyaç duyduğu elektriği üretme yolunda önemli bir adım attı. 
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jesinin diğer kurum ve kuruluşlar ile yatırımcılar için 
örnek teşkil etmesi en büyük temennimizdir.” şeklinde 
konuştu. 

Rektör Akgül, tesisin kurulumunda emeği geçen 
herkese teşekkür ederek “Üniversitemizin enerji ih-
tiyacının önemli bir kısmını karşılamak ve ülke eko-
nomisine katkı sunmak amacıyla başlanan projenin 
hayata geçmesi oldukça sevindirici. Umarım bugün 
ihtiyacımızın yüzde 25’ini karşılayan bu projeyi daha 
da geliştirerek ihtiyacımızın yarısını karşılayabilecek 
seviyelere çıkarırız. Tesis bünyesinde inşa edilen 40 
metrelik meteoroloji direğiyle beraber günlük küresel 
ışınım miktarını, farklı yükseltilerdeki rüzgâr hızlarını, 
sıcaklık ve nem gibi meteorolojik verileri de izleme im-

kânımız bulunmaktadır. Tesisimiz 7/24 IP kameralarla 
online olarak izlenerek gerekli güvenlik önemleri de 
alınmıştır.” dedi. 

Rektör Akgül, projenin KMÜ öğrencilerinin eğitimi-
ne de katkı sağlayacağına dikkat çekerek konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bu proje, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Enerji Sistemleri ve Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği öğrencilerine bu sahada uygulamalı eği-
tim imkanı da sunmaktadır. Öğrencilerimiz yenilene-
bilir enerjinin bir kolu olan PV sistemlerin çalışması, 
kurulumunun nasıl gerçekleştiği ve gelişen teknoloji 
ile nasıl iyileştirmeler yapılabileceği konusunda bilgi 
birikimi sağlamış olacaklar.”
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E N E R J İ

KMÜ, ENERJİ ÇALIŞTAYINA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Konya Ovası Pro-

jesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen 

UNİKOP Enerji Çalıştayı, geniş katılımlı bir törenle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene 

Karaman Valisi Fahri Meral, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Ve-

kili Mehmet Akif Kaya, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, UNİKOP 

üniversitelerinin temsilcileri, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler 

katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan UNİKOP Enerji Çalıştayı Düzenle-

me Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, ilkin tarım ve sulama pro-

jesi olarak hayata geçirilen KOP’un, şu an kalkınma, eğitim, turizm gibi 

pek çok alanda faaliyet yürütmekte olduğunu belirterek konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Çalıştayımızın ana konusu olan enerji, ekonomik refa-

hın sağlanması için vazgeçilmez bir faktördür. Enerji ve çevre konuları 

birbiriyle yakından ilgilidir. Önde gelen ekonomiler, yeşil enerji dediğimiz 

çevreye duyarlı enerji politikalarına önem vermektedirler. KOP Bölgemiz 

ve ülkemiz, yeşil enerji açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Hem 

güneş enerjisi hem rüzgar enerjisi açısından bu potansiyelin açığa çıka-

rılması ekonomimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Etkin bir enerji politi-

kası için etkin bir enerji teknolojisi politikası da bir zorunluluk olarak öne 

çıkmaktadır. Son 10 yıllık süreçte 460 milyar dolarlık bir kaynak, enerji 

bağımlılığı nedeniyle dış ülkelere transfer edilmiştir. Bu anlamda enerji 

maliyetlerinin olumsuz etkilerini minimize etmek zorundayız.”

Törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise KOP 

Bölgesinin, enerji kaynakları ve enerji çeşitliliği bakımından ülkemiz eko-

nomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belir-

terek “Bölgemizin enerji potansiyelinin, mevcut 

durumdan çok daha yüksek olduğu aşikârdır. 

Bu nedenle gerek enerji potansiyelimizin açığa 

çıkarılması, gerek enerji kaynaklarımızın daha 

etkin ve verimli kullanılması, her şeyden önemli-

si de bilim camiasının sektörle buluşarak örnek 

çalışmalara imza atması çalıştayımızın temel 

hedeflerindendir. UNİKOP Enerji Çalıştayı’nın 

konuya bilimsel bir perspektif kazandırarak böl-

gemiz ve ülkemiz adına önemli veriler ortaya 

koyacağına inanıyorum.” dedi.
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Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın oturumlarına geçildi. 

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ercan Oktay’ın yaptığı ‘Enerji ve Çevre’ 

konulu ilk oturumda “Enerji - Çevre İlişkisi: Bioyakıtlar, Yenilenebilir 

Enerji Kaynağı Olarak Katı Atıkların Değerlendirilmesi, Yenilenebilir 

Enerji ve İklim Değişikliği, Bio Enerjide Tarımsal Girdilerin Sürdürülebi-

lirliği” konularında sunumlar yapıldı.

Oturum başkanlığını Doç. Dr. Cem Tozlu’nun yaptığı ‘Enerji Sis-

temleri’ konulu ikinci oturumda ise “Nükleer Enerji Sektörüne Genel 

Bir Bakış ve Yeni Nesil Nükleer Enerji Teknolojileri, Buharlaşmalı So-

ğutucuların Konya İklimi İçin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, Enerji 

Verimliliği İçin Koyun Yününün Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanımı 

ve Bu Sayede KOP Bölgesi İçin Beklenen Ekonomik Faydalar, Energy 

Analysis Based on Comparison of Conventional Cycle and Organic 

Rankine Cycle Designed with R134a, Fotovoltaik Teknolojide Yeni Bir 

Trend: Perovskite Güneş Hücreleri, Rüzgar Enerjisi Teknolojisindeki 

Gelişmeler: Dünya ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyelleri” ko-

nuları ele alındı. 

Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’ın oturum başkanlığında gerçekleş-

tirilen ‘Enerji Sistemleri’ konulu üçüncü oturumda ise “Dünyada ve 

Türkiye’de Nükleer Enerjinin Gelişimi; Dünyada, Türkiye’de ve KOP 

Bölgesinde Yenilenebilir Enerji, Fotovoltaik Teknolojiler” konuşuldu. 

‘Enerji ve Ekonomi’ konulu dördüncü oturumun başkanlığını ise 

Doç. Dr. M. Fatih Bilal Alodalı yaptı. Dördüncü oturumda “Türkiye’de 

Bölgesel Çalışmalar: GAP, DAP, DOKAP Ve KOP Eylem Planlarının 

Çevre ve Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Birleşmiş Milletler Sür-

dürülebilir Kalkınma Hedefleri İle Uyumunun Karşılaştırılması, Enerji 

Diplomasisi ve Türkiye, Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerinde-

ki Etkisi: Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi, Elektrik Enerjisi 

Sektöründe Yapısal Reform Politikaları: Şili ve İngiltere Örneği, Kon-

ya-Ereğli’de Tarıma Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli” 

konuları ele alındı. 

Prof. Dr. Ahmet Ay’ın oturum başkanlığını yaptığı günün son otu-

rumunda ise “Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Ekonomi Üzerinde Etkisi, 

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Optimizasyon Modeli, Firma Maliyetleri 

İçerisinde Enerji Maliyetleri, Enerji Tüketimi ve Büyüme: KOP Bölgesi 

İlleri Üzerine Bir Analiz, Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi” değer-

lendirildi. 

Çalıştayda oturumların ardından genel bir değerlendirme yapıldı. 

Değerlendirme toplantısında söz alan Çalıştay Düzenleme Kurulu Baş-

kanı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, gün boyu süren oturumlarla verimli bir 

çalıştay sürecini geride bıraktıklarını belirterek, “Oturumlar neticesin-

de çevreye duyarlı enerjilere yatırımın artması ve gelecek nesillerin 

yaşam koşullarının daha iyi bir şekilde sağlanması, firma ve işletmele-

rin yeşil çevre bağlamında çevreye daha duyarlı olmaları için bir takım 

tedbirlerin alınması gerektiği ve geri dönüşüm atıklarının daha verimli 

değerlendirilmesine yönelik bir sonuç çıktı. Aynı zamanda UNİKOP 

üyesi üniversitelerin ortak çalışmalarla daha fazla teknoloji üretecek 

şekilde bilgi paylaşımı yapması gerektiği de ulaşılan sonuçlar arasında 

yer alıyor. Enerji ve ekonomi oturumlarında ise enerji kaynaklarının 

ekonomiye en uygun şekilde kazandırılarak enerji maliyetlerinin azaltıl-

masına vurgu yapıldı. Çalıştayımıza katkı ve katılım sağlayan herkese 

teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.  

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün katılımıyla gerçekleştiri-

len değerlendirme toplantısı, plaket ve katılım belgelerinin takdiminin 

ardından sona erdi. 
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GIDA MÜHENDİSLİĞİ 
8. ÖĞRENCİ KONGRESİ

P
rogramın açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Akgül, her yıl Türkiye’nin farklı bir ilinde ve farklı bir 

üniversitesinde gerçekleştirilen kongrenin bu yıl Karaman’da 

gerçekleştirilmesinden ve böyle bir organizasyona üniversite 

olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

Rektör Akgül, Karaman’ın, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra bir 

gıda şehri olma özelliğiyle ön plana çıktığını belirterek şöyle konuştu: 

“Gıda sanayisi 
bakımından ülkemizde 
ilk sıralarda yer alan 
Karaman’ın, özellikle 
Serbest Bölgenin 
faaliyete geçmesiyle 
çok yakın bir gelecekte 
küresel ölçekte de 
adından söz ettireceğine 
inanıyoruz.”

G I D A

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
(KMÜ) bu yıl sekizincisi düzenlenen Gıda 

Mühendisliği Öğrenci Kongresine ev 
sahipliği yaptı. İlki 2010 yılında düzenlenen 

ve geleneksel hale gelen kongrenin 
açılış töreni KMÜ 15 Temmuz Konferans 

Salonunda yapıldı.
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“Karaman elma, ceviz, badem, kuru fasulye, no-

hut, yulaf, şekerpancarı üretiminde ülkemizde ilk 

10’da yer almaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de üre-

tilen bisküvi, kek, gofret ve çikolatanın üçte birinden 

fazlası, bulgurun ise beşte biri Karaman’da üretilmek-

te, yine ihraç edilen paketli bulgurun yüzde 80’i Kara-

man’dan karşılanmaktadır. Gıda sanayisi bakımından 

ülkemizde ilk sıralarda yer alan Karaman’ın, özellikle 

Serbest Bölgenin faaliyete geçmesiyle çok yakın bir 

gelecekte küresel ölçekte de adından söz ettireceği-

ne inanıyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

olarak bizler de hem araştırma altyapımızla, hem öğ-

retim elemanları ve öğrencilerimizle gerek şehrimiz ve 

bölgemize gerekse bilim camiasına en üst düzeyde 

hizmet sunmak için elimizden geleni yapmaya devam 

edeceğiz.”

Program, KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümünün tanıtımının ar-

dından bildirilerle devam etti. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi 

Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Köksel, Hubu-

bat Ürünleri ve Sağlığımızı Tehdit Eden Yanıltıcı İddialar hakkında 

sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Döhler Gıda Karaman Tesisi 

Temsilcisi Bülent Ateş tesis hakkında bilgiler sunarak yapmış 

oldukları Ar-Ge yatırımlarını anlattı. Son olarak da TMMOB Gıda 

Mühendisleri Odası 2. Başkanı Yaşar Üzümcü gıda mühendisle-

rinin istihdam sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Kongrenin öğleden sonraki oturumunda ise İstanbul Halk Ek-

mek Ar-Ge Mühendisi Dr. Mitat Talay, Ekşi Hamur Teknolojisi ile 

Ekmek Üretimi hakkında sunum gerçekleştirirken EFSA Türkiye 

Temsilcisi Nur Budak ise Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme ve 

EFSA hakkında bilgiler paylaştı. Duru Bulgur Gıda Sanayii Kali-

te Güvence Müdürü Ece Duru da Duru Bulgur Gıda Sanayii ve 

Turquality Çalışmaları hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Kongrenin bitiminde 9. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongre-

sinin nerede düzenleneceğine ilişkin değerlendirmeler yapılarak 

2018 yılında kongrenin Malatya’da İnönü Üniversitesi ev sahipli-

ğinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
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B İ L İ M

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ),

KARAMAN’DA FAALİYET GÖSTEREN DURU BULGUR 
VE ALP TARIM ŞİRKETİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALAYARAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ 

İŞBİRLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI.

A lp Tarım Şirketi ile imzalanan 

ve ekmeklik kalite özellikleri 

üstün buğday üretilmesini 

öngören ilk protokol, KMÜ Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Akgül ve Alp Tarım Genel 

Müdürü Süleyman Yavuz İlgün’ün im-

zasıyla yürürlüğe girdi. Yürütücülüğünü 

KMÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın’ın yapacağı 

projede üniversite tarafından moleküler 

yöntemler ve hızlı ıslah yöntemi kul-

lanılarak Alp Tarım için ekmeklik kalite 

özellikleri üstün yeni buğday çeşitleri 

üretilecek.  

Alp Tarım Genel Müdürü Süleyman 

Yavuz İlgün, üniversite ile işbirliğini çok 

önemsediklerini ve bu proje kapsamın-

da geliştirilecek buğday çeşitlerinin 

ülkemiz tarımına büyük katkı sağlaya-

cağını ifade ederken Rektör Akgül de 

Karaman’ın tarım ve gıda potansiyeline 

dikkat çekerek üniversite-sanayi işbirliği 

kapsamında geliştirilen projenin başka 

uygulamalara da örnek olmasını diledi.

24 ay sürecek 

olan ve farklı 

disiplinlerden 

araştırmacıları 

bir araya getiren 

proje ile ülkemizin 

en değerli doğal 

kaynaklarından 

olan buğdaylarımız 

kullanılarak tarım 

sektörüne ekonomik 

katkı sağlanacak 

ve yerel buğday-

larımız tarıma tekrar 

kazandırılacak.
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KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ve Emin Duru ile 

proje yürütücüsü ve araştırmacılarının da hazır  bulunduğu imza 

töreninde konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniver-

site-sanayi işbirliğinin önemli örnekleri arasında yer alacağına       

inandığımız bu projeyi hayata geçiren akademisyenlerimizi ve Duru 

Bulgur yönetimini tebrik ediyorum. Bulgur ve bisküvi üretiminde 

Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olan Karaman’ın en önem-

li hammadde ihtiyacının başında buğday gelmektedir ve bir ilin 

tarımsal ürünlerde marka olmasının en önemli şartı, üstün kalite 

özelliklerine sahip tarımsal ürünler yetiştirmesidir. Bugün hayata 

geçirdiğimiz bu Ar-Ge projesinin tarım ve gıda sektörüne önemli 

çıktılar sağlayacağına ve kırsal kalkınmaya katkı sunacağına ina-

nıyor, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ise Duru Bul-

gur olarak 1935 yılından beri bulgur üretimi yapan ve 51 ülkeye 

ihracatı bulunan bir firma olduklarının altını çizerek “Şirketimizin 

kurucusu Ziya Duru tarafından bulgur üretiminde kullanılan, çok 

kaliteli ve lezzetli bulguru olan eski buğdaylarımızı tekrar üretime 

sokmak ve bu buğdaylara sahip çıkmak amacıyla bu projeyi hayata 

geçirdik. Bulgur üretiminde kullanılan buğdayın kalitesinin gelenek-

sel yöntemlerle artırılmasının gerek bulgur kalitesine gerekse ürün 

çeşitliliğini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Ayrıca ülkemi-

zin önemli zenginliklerinden olan buğday genetik kaynaklarının mu-

hafazasına da önem veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Proje yürütücüsü ve KMÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın da proje hakkında bilgi vererek “Proje 

kapsamında ülkemizde yetiştiriciliği çok azalan ve çok kaliteli ürüne 

sahip eski Anadolu buğdayları kullanılarak geleneksel yöntemlerle 

sert durum buğdayın kalitesi iyileştirilecek. Araştırmada ülkemizde 

bulunan yerel buğdaylar ve daha önce hiç kültüre alınmamış yabani 

buğdaylarımız kullanılacak. Proje ile kırsal tarım yapılan alanlardaki 

sert durum buğday üretimi ve kalitesinin artırılması hedeflenmek-

tedir” dedi. 

24 ay sürecek olan ve farklı disiplinlerden araştırmacıları bir 

araya getiren proje ile ülkemizin en değerli doğal kaynaklarından 

olan buğdaylarımız kullanılarak tarım sektörüne ekonomik katkı 

sağlanacak ve yerel buğdaylarımız tarıma tekrar kazandırılacak.

KMÜ’nün Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde hayata geçirdiği bir diğer pro-

je de Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan Ar-Ge Sözleşmesi oldu. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı 

İhsan Duru’nun imzasıyla yürürlüğe giren Ar-Ge Sözleşmesi çerçevesinde bulgur 

üretimine uygun yerli makarnalık buğdaylar geliştirilmesi öngörülüyor. Sözleşmeye 

göre, eskiden Anadolu’da bulgur üretimine en elverişli yerel tohum olarak bilinen 

Ahmet buğdayı ve yerel durum buğdaylarının kalite ve agronomik özellikleri ge-

leneksel metotlar kullanılarak iyileştirilecek ve tekrar Türk tarımına kazandırılacak.
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PROJE BAHARINDA 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri 

Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Çarbaş, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları 

Birliği (Turkish Electro Technology-TET) tarafından düzenlenen 6. TET Ar-Ge Proje Pazarı isimli 

yarışmanın Akıllı Enerji kategorisinde SolarSensPest Projesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

“455 proje içerisinden Üçüncülük Ödülü”
6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da organize 

edilen TET AR-GE Proje Baharı 6 isimli proje yarışması-

na 455 tane proje başvurusu yapılırken sadece 90 pro-

je ön elemeden geçerek finale kalmaya hak kazandı. 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Çarbaş ve KTO 

Karatay Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknolo-

ji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bekir 

Yıldız’ın TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenen ve 

Konya Teknokent’teki FELSİM Akademi Kimya Analiz 

Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde yürüt-

tükleri  “SolarSensPest: Pestisit Sensörü Olarak Kul-

lanılan Fotosentezle Elektrik Üreten Güneş Hücresi Pro-

jesi”, Akıllı Enerji kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

B İ L İ M
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Yrd. Doç. Dr. Çarbaş, 

“Solarsenspest isimli 

projemizin daha geniş 

bir kitle tarafından 

duyulmasını ve melek 

yatırımcıların proje 

destek yoluyla katılım-

larını bekliyoruz.” 

dedi.

“Solarsenspest kiti, pestisit              
kimyasallarının analizini yapabilen bir 
güneş hücresidir”

Solarsenspest kitinin, pestisit kimyasal-

larının analizini yapabilen bir güneş hücresi 

olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Çarbaş, 

“Güneş hücresi, fotobiyoelektrokimyasal 

olaylara duyarlı bir sistemden oluşur ve 

elde ettiği elektrik akımını pestisit kimyas-

alları tanımak için harcar. Taşınılabilir ve 

diğer laboratuvar cihazlarına göre küçük 

olan Solarsenspest kiti, su analiz örnekler-

ini yerinde, hızlı, duyarlı ve daha ekonomik 

bir şekilde yapabilmektedir. Pazar analizi 

yapıldığında ise su analizi yapan gıda tarım 

kontrol laboratuvarlarına, içme suyu satan 

su şirketlerine, tarım kooperatifleri ve tarım 

ilacı satan şirketlere, belediyelere ve hatta 

üniversitelerin Ar-ge laboratuarlarına yönelik 

olduğu söylenilebilir.” dedi.

Projelerinin sadece Türkiye’de değil, 

dünyada da büyük ses getireceğine 

inandıklarını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Çarbaş, 

“Solarsenspest isimli projemizin daha geniş 

bir kitle tarafından duyulmasını ve melek 

yatırımcıların proje destek yoluyla katılımlarını 

bekliyoruz. Bu projede emeği geçen herkese, 

başta değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin Bekir 

Yıldız’a ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Akgül’e teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek 

sözlerini noktaladı.
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50. YILDA 50 STARTUP 

M
ercedes-Benz Türk, Türkiye’deki 50’inci kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla sadece otomotiv sek-
töründe değil, yaşamın birçok alanında hayatı 
kolaylaştıracak çözümlerin üretilmesine destek 

olmak amacıyla proje yarışması düzenledi. 
Yenilikçi, sürdürülebilir, topluma veya çevreye fayda 

sağlayan, sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözüm-
ler üreten yaratıcı fikirleri desteklemek amacıyla düzenlenen 
ve toplamda 500.000 TL’lik hibe desteği verilen  yarışma-
ya 59 ilden toplam 680 kişi başvurdu. Yarışmayı kazanan 
50 startup’ın konu başlıkları sağlık, eğitim, engelli erişimi, 
tarım, enerji, ulaşım, çevre, geri dönüşüm, iş sağlığı ve 
güvenliği, istihdam, çalışma hakları ve toplumsal cinsiyet 
olarak belirlendi.

Yarışmaya enerji ana başlığı altında katılan KMÜ Arş. 
Gör. Mahmut Durgun projesiyle, artan nüfusun enerji talebi, 
sınırlı kaynaklar ve kayıp olan enerji gibi hassas konulardan 
ötürü daha verimli aydınlatıcılar geliştirmeyi amaçladı. Akıllı 
lambaların da bu noktada güvenilirlik, esneklik, etkin ma-
liyet ve kurulum kolaylığı gibi özelliklerinden dolayı geniş 
uygulama alanları olduğunu vurgulayan Durgun, geliştirdiği 
ürünü akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı binalar, afet yönetimi, 
yol durumunda kullanılmak üzere tasarladığını belirtti.

Mahmut Durgun, projede ödül alan ürünüyle, tüm dün-
yada enerji üretmek için çevreye verilen zararı en az %20 
oranında düşürmek ve bakım maliyetlerini de 20 yıla çıka-
rarak ekstra kazançlar sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Ayrıca Durgun, 2012’de IBM Smart Camp Türkiye 
2012 Yarışması’da “Biyolojik Haritalama Sistemleri” proje-
siyle sosyal medya ve internet üzerinden gelen oylarla ‘Hal-
kın Seçimi’ ödülünü almış, 2014’te TÜBİTAK Bilim İnsanı 
Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 
2239 kodlu “Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma 
Faaliyetlerini Destekleme Programı” kapsamında, ‘Bulut Ci-
haz’ isimli çalışması ile ABD’de bulunan Silikon Vadisi’ne 
davet edilenler arasında yer almış, 2016 yılında ise TET 
Proje Baharı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde ‘Nesnelerin 
İnterneti İçin Görünür Işıkla İletişim Modülü’ çalışmasıyla 
Türkiye Birinciliği olmak üzere aynı yıl Avrupa Birliği Has-
sas Arıcılıkta Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında (ITApic) 
Akıllı Arı Kovanı Projesi ile başarılar elde etmişti.

B İ L İ M

“AKILLI ŞEHIRLER, AKILLI EVLER, AKILLI BINALAR” 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAHMUT 

DURGUN, MERCEDES-BENZ TÜRK’ÜN “50. YILDA 50 STARTUP” PROJESİNDE 

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
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ERHAN DEMİRCİOĞLU 
BAŞARIYA DOYMUYOR

‘Akıllı Foton-Kojen Sistemi’ isimli çalışmasının inovatif 
yanları ve içeriği hakkında bilgi veren Demircioğlu, ürettiği 
sistemin Türkiye’de enerji sektöründe Endüstri 4.0’a yöne-
lik ilk çalışmalardan biri olduğunun altını çizerek, “Tasarladı-
ğım sistem, güneş panellerinin verimini arttırmaya yönelik 
bir çalışmadır. Bu amaçla dünyanın her yerinde çalışabilen 
akıllı güneş odaklayıcı sistem ürettim. Bu sistem yeryüzüne 
gelen güneş ışınlarını odaklayan yeni bir tasarım. Sistem-
de odaklayıcı olarak, lens tipi birden fazla odak noktasına 
sahip yapılar kullandım. Bu, projemin en önemli inovatif 
yanını oluşturuyor. Ayrıca bu odaklayıcı yapılar güneş ko-
ordinatlarına bağlı olarak en iyi güneş açısı yakalayabilecek 
akıllı bir uygulamaya sahip. Böylelikle güneşi, fotovoltaik 
paneller (FV) yerine odaklayıcı yapılar takip ediyor. Bu takip 
sistemini dünyanın her yerinde çalışabilecek şekilde tasar-
ladım.” dedi.

Erhan Demircioğlu 4. UNİKOP Mühendislik Proje Paza-
rında ise ‘Deniz Suyundaki Hidrojen Sülfürden (H2S) Elekt-
roliz Yöntemiyle Hidrojen Üretimi’ isimli çalışmasıyla ‘Enerji 
ve Makine Teknolojileri’ kategorisinde üçüncülük ödülüne 
layık görüldü.

“Hidrojen üretmek artık daha ucuz olacak”
Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren Demir-

cioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Deniz Suyundaki 
Hidrojen Sülfürden (H2S) Elektroliz Yöntemiyle Hidrojen 
Üretimi projesi suyun elektrolizi ile üretilen pahalı hidrojene 
alternatif oluşturacak niteliktedir. Günümüzde en çok kul-
lanılan hidrojen üretim yöntemi suyun elektrolizidir. Fakat 
hidrojen ve oksijen arasındaki bağın sağlamlığı elektroliz 
için çok fazla enerji gerektirmektedir. Bu durum maliyeti 
oldukça arttırmaktadır. Bu çalışmada kullanılan hidrojen 
sülfür sayesinde hidrojen üretmek artık daha ucuz olacak. 
Hidrojen ve kükürt arasındaki bağ, su molekülündeki bağa 
oranla daha zayıf olduğu için verilmesi gereken enerji mik-
tarı daha az olmaktadır. Enerjideki bu tasarruf maliyette 
üç kat düşüş meydana getirerek yatırım maliyetini makul 
düzeylere çekmektedir. Elde etmeyi düşündüğüm hidrojeni 
özel alaşımlara sahip parçalarla birlikte kombilerde kullan-
mayı düşünüyorum. Böylelikle ülkemizin en çok ithalat tale-
binde bulunduğu doğalgaz tarihe karışabilecek. Bu amaçla 
özel tasarımlara sahip kombi ve ocak prototipleri ürettim. 
Bu prototipleri daha da geliştirerek halkımızın kullanımına 
sunmayı hedefliyorum.” dedi.

B İ L İ M

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri 

Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Erhan Demircioğlu ‘Akıllı Foton-Kojen Sistemi’ 

isimli projesi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen 

‘İcat Çıkar’ isimli yarışmanın Teknolojik Girişimci kategorisinde ikincilik ödülüne, 

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (Turkish Electro Technology – TET) 

tarafından düzenlenen 6. TET Ar-Ge Proje Pazarı isimli yarışmanın Akıllı Enerji 

kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü
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ÜÇÜNCÜ GÖZ 
ÖDÜL ALDI

Görme Engelli Bireyleri Sevindirecek Proje
Yerli üretim olmasının yanı sıra piyasada satılan 

cihazların fiyatlarına oranla oldukça düşük maliyetli 

olmasıyla da ön plana çıkan cihazla ilgili detayları 

paylaşan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Eldem, cihazın herhangi 

bir belgedeki karakterlerin, hem Braille alfabesi olarak 

okunabilmesini hem de sesli olarak dinletilebilmesini 

sağladığını belirterek, “Cihazın iki farklı çalışma 

bölümü var. Birinci bölümde; sırayla harf, kelime, 

cümle ve paragraf çalışmaları yapılarak Braille 

alfabesinin öğretimi sağlanmaktadır. İkinci bölümde 

ise herhangi bir belge, tarayıcı aracılığıyla taranıp USB 

veya bluetooth bağlantı yöntemlerinden biri kullanılarak 

bilgisayara aktarılır. Elde edilen dosya üzerinde 

görüntü işleme adımları uygulanarak karakterlerin elde 

edilmesi sağlanır.” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI (KMÜ) MÜHENDISLIK FAKÜLTESI 

BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETIM ÜYESI YRD. DOÇ. DR. AYŞE 

ELDEM’IN GÖRME ENGELLILER IÇIN GELIŞTIRDIĞI ‘ÜÇÜNCÜ GÖZ’ CIHAZI 

TÜBİTAK 2238 GIRIŞIMCILIK VE YENILIKÇILIK YARIŞMASI SOSYAL GIRIŞIMCILIK 

KATEGORISI’NDE BIRINCILIK ÖDÜLÜ ALDI. ELDEM’IN PROJESI AYNI ZAMANDA 

TÜRKIYE ENGELSIZ BILIŞIM PLATFORMU TARAFINDAN ENGELSIZ BILIŞIM 

PROJELERI DALINDA DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ. 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Eldem’in dok-

tora tezi kapsamında Selçuk Üniver-

sitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Fatih Başçiftçi’nin danışman-

lığında yaptığı ‘Üçüncü Göz’ cihazı 

sayesinde görme engelliler istedikleri 

metni Braille harflerine dönüştürerek 

okuyabilecek. Cihaz, görme engel-

li bireylerin özellikle yazılı metin 

okuma konusunda başka insanlara 

olan bağımlıklarını sonlandırmak, 

okuryazarlık oranını artırmak, görme 

engelli bireylerin sosyalleşmelerini 

sağlamak amacıyla geliştirildi.
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ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİLDİ

B İ L İ M

İlk etapta 30 kilometre hızla yaklaşık 50 kilometrelik yolda 

kullanılması hedeflenen elektrikli aracın motorunun 5 kilovat 

gücünde olduğu belirtildi.

Aracın şu an 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalıştığını anla-

tan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görev-

lisi Adem Sarılmaz, araçta çeşitli iyileştirmeler yapmayı plan-

ladıklarını dile getirerek şunları kaydetti: ''Aracımızın motorunu 

satın aldık. İlk etapta 30 kilometre hızla yaklaşık 50 kilometre yol 

almayı hedefliyoruz. Daha sonra hızı ve hedef mesafemizi artır-

mayı planlıyoruz. Aracımızın motoru 5 kilovat gücünde, 4 adet 

12 volt 105 amper aküyle çalışıyor. Gerek işin enerji boyutu olan 

bataryalarda gerek malzemede gerekse güç aktarma ortamların-

da iyileştirmeler yaparak hedefimize ulaşmayı planlıyoruz."

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim 

görevlileri elektrikli araç üretti. 

Otomobil kaportalarındaki malzemeleri araştırırken elektrikli araç projesinin ortaya çıktığını söyleyen Sarılmaz, aynı 

bölümdeki Yard. Doç. Dr. Faruk Özel'in başkanlığında oluşturulan projeye Otomotiv Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi 

Hanifi Küçüksarıyıldız'ın da dahil olduğunu söyledi.  
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TÜRK DİL BAYRAMI VE 

YUNUS EMRE’Yİ ANMA ETKİNLİKLERİ

Açılış programına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve 

eşi Zeliha Elvan, Karaman milletvekilleri Dr. Recep Şeker 

ve Recep Konuk, karaman Valisi Süleyman Tapsız ve 

eşi Dr. Ayşe Tapsız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve KMÜ Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yanı sıra il ve üniversite protokolü 

ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Dil, yaşayan bir varlıktır” 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, dilin yegâne bir değer taşı-

yıcısı olduğunu hatırlatarak, “Bugün, Türkiye bin yıldır bizim 

vatanımızsa ve burada dünyaya hala model olabilecek bir 

uygarlık inşa ettiysek bunun en temel sebebi Türkçedir.” 

dedi. Bakan Elvan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dil, eş-

yayı ve evreni sadece adlandırmaz aynı zamanda anlam-

landırır. Türkçe bizim sadece dilimiz değil, aynı zamanda 

kimliğimizdir. Bu kimliğin her zaman güçlü durması ve le-

kelenmemesi için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar 

vardır. Dil, yaşayan bir varlıktır. Dildeki yozlaşma hayatımızı 

ve değerlerimizi de yozlaştırır. Burada sorumluluk yalnızca 

ülkemizin aydınlarına değil, 80 milyon insanımıza da düş-

mektedir. Hepimiz bu sorumluluğun farkında olarak dilimizi 

korumalıyız.”  

KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan 

Karataş’ın başkanlığında, İstanbul Kültür Üniversitesinden 

Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz ve Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesinden Doç. Dr. İdris Nebi Uysal’ın konuşmacı 

olarak yer aldığı ‘Dilimiz Kimliğimiz’ konulu panele geçildi. 

740. YIL TÜRK DİL BAYRAMI VE YUNUS EMRE’Yİ ANMA 
ETKİNLİKLERİNİN AÇILIŞI KARAMANOĞLU MEHMETBEY 

ÜNİVERSİTESİNİN (KMÜ) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

T Ü R K Ç E
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Dilimiz Kimliğimiz
Prof. Dr. Turan Karataş, Türkçenin Karaman için bir 

değer olduğunu söyleyerek her yıl düzenli olarak gerçek-

leştirilen etkinliklerin bu değeri günden güne güçlendirdi-

ğini belirtti. Prof. Dr. Karataş konuşmasına şöyle devam 

etti: “Toplumumuzda bir yabancı dil hayranlığı mevcut. Bu 

hayranlıktan bir an evvel kurtulmak zorundayız. Bilhassa 

makalelerde olmak üzere Türkçenin bilim ve medeniyet dili 

olma konusundaki iddiasını güçlendirmek istiyorsak ısrarla 

yazıda bunu yapmamız gerekiyor.”

Doç. Dr. İdris Nebi Uysal ise Türkçenin hem tarihte ya-

yıldığı coğrafya hem de bugün konuşulduğu alan bakımın-

dan çok geniş bir kitleye hitap ettiğini söyleyerek konuşma-

sını şöyle sürdürdü: “Türkçe, söz varlığı bakımından çok 

zengin bir dildir. Dilin edebiyatta kullanımı da onun gücünün 

göstergesidir. Türkçenin de edebiyattaki kullanımı ve diğer 

dillerle ilişkileri değerlendirildiğinde zengin bir dil olduğu 

anlaşılmaktadır. Dilimiz sosyal medyadaki yanlış kullanım-

larla, kendimize göre oluşturduğumuz anlamlandırmalarla 

tahrip olmaktadır.”

Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz ise Türkçenin hayranı oldu-

ğunu belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: 

“Büyük bir devlet olmak için güçlü bir dile sahip olmak 

zorundayız. Başka dillerden kelimelerin bizim dilimize gir-

mesiyle birlikte dilimiz zaman içinde biraz zarar görmüştür. 

Dilin önemini, değerini ve yerini iyi bilirseniz onun geç-

mişini de bilirsiniz, geleceğini de öngörürsünüz. Dilimizin 

üzerine bilgisel düzeyde düşünmek, tartışmak ve irdelemek 

zorundayız. O zaman belki kullandığımız aracın önemini 

anlayabiliriz.”
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TÜRKÇENİN 

DÜNYA DİLLERİ 
ARASINDAKİ YERİ

K
alkınma Bakanlığı, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 

seminerde KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Nebi 

Uysal konuşmacı olarak yer aldı. 

Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, 2017 yılının ‘Türk Dili Yılı’ 

ilan edilmesinin gerek Karaman gerekse ülkemiz açısından 

çok güzel bir haber olduğunu belirterek; dünya dilleri, bir 

dünya dili olarak Türkçe ve Türkçenin güncel sorunlarına 

dair anlatımlarda bulundu. 

Şuan için dünya üzerinde yedi binin üzerinde dil bulun-

duğunu ifade eden Doç. Dr. Uysal, “UNESCO’nun verilerine 

göre altı binin üzerinde dil, bu yüzyılın sonuna kadar ölecek. 

Altay, Gagavuz, Karay ve Şor Türkçeleri de tehlike altında 

olan diller arasında yer alıyor.” dedi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Karaman’daki 
eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik 

düzenlenen ‘Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri’ konulu 
seminere ev sahipliği yaptı. 
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“Bir dilin gücü; tarihi 
derinliğine, dünya 

üzerinde konuşulduğu 
alana, söz varlığına, 

edebi yönüne, 
kültür ve medeniyet 

dili olmasına, dil 
ilişkilerine göre 
değerlendirilir.”

Bir dilin gücünü değerlendirirken çeşitli faktörlerin 

göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan Doç. 

Dr. Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Bir dilin 

gücü; tarihi derinliğine, dünya üzerinde konuşulduğu 

alana, söz varlığına, edebi yönüne, kültür ve medeniyet 

dili olmasına, dil ilişkilerine göre değerlendirilir. Dünya 

üzerinde nereye giderseniz gidin Türkçe konuşan bir 

insanla muhakkak karşılaşırsınız. Dünyanın en köklü 

dillerinden biri olan Türkçenin diğer dillerle ilişkisi de 

yoğun olmuştur. Türkçe sadece diğer uluslardan keli-

me almakla kalmamış, özellikle komşu olduğu ulusla-

rın söz varlığına hatırı sayılır bir katkı sunmuştur.” 

Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, Türkçenin sosyal med-

yadaki yanlış kullanımına ilişkin değerlendirmelerde 

bulunarak konuşmasını şöyle tamamladı: “Yazıma 

dikkat etmemek, sözcükleri yerinde kullanmamak ya-

hut yanlış kullanmak, yanlış telaffuz, anlam farklarını 

bilmemek, kelimelere kendimizce anlamlar yüklemek, 

sözlük veya kılavuz kullanmamak Türkçemizi en çok 

yozlaştıran faktörlerin başında geliyor. Türkçe öğre-

timi yaparken Türkçenin güzel örnekleriyle bireyleri 

buluşturmak ve dikkatli okuma becerisi kazandırmak 

gerekiyor. Dil, hepimizin evidir; küreselleşen dünyada 

Türkçenin yerini yine Türkler tayin edecek.”
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BİLİM VE EĞİTİM-ÖĞRETİM DİLİ 

TÜRKÇE KONFERANSI

T Ü R K Ç E

“BİLİM CAMİASINA TÜRKÇE 
SESLENEMEZSEK MİLLETİMİZE KARŞI 

GÖREVİMİZİ YERİNE GETİREMEMİŞ 
OLURUZ”

2017 TÜRK DİLİ YILI MÜNASEBETİYLE, 
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 

(TÜBA) TARAFINDAN KARAMANOĞLU 
MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNİN EV 

SAHİPLİĞİ VE NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİNİN DESTEĞİ, ATATÜRK 

KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK 
KURUMU VE TÜRK DİL KURUMUNUN 

KATKILARIYLA “BİLİM VE EĞİTİM-
ÖĞRETİM DİLİ TÜRKÇE” KONULU 

KONFERANS VE PANEL DÜZENLENDİ.
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Programa Karaman Valisi Fahri Meral, Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Türkiye 

Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. 

Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Kaçalin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Akgül, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Afyon Kocatepe Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Aksaray Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Çağ Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, davetliler, akademisyenler ve 

misafirler katıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Akgül, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yap-

maktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Akgül, dilin 

insanı diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik olduğunu 

söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Dil, insanın 

dünyayı anlamlandırmasının en önemli aracıdır ve insanı 

diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliktir. İnsan toplum-

larının gelişimi ve bilimin varoluşu dil sayesindedir. İnsan 

zihni kendini en çok dille ifade eder. Dil, toplumla birlikte 

gelişen canlı bir organizmadır. Aynı zamanda milletleri 

ayakta tutan, varlıklarını ve devamlılıklarını sağlayan, bir 

millete dünya milletleri arasında ayrı bir kimlik veren en 

önemli unsurdur.”

Rektör Akgül, bütün dillerin kutsal ve kendine özgü 

olmakla birlikte kişinin dünyayı anlamlandırmasının ana-

dille mümkün olduğunu belirtti ve “Hiçbir zihinsel süreç 

ve bilimsel düşünce üretimi, bizim anadilimizden bağım-

sız gerçekleşmez ve biz hangi dille dünyayı anlıyorsak o 

dil bizim anadilimizdir.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül, konuşmasının devamında şunları dile 

getirdi: “Bilimin hiçbir zaman yabancı bir dilin tekelinde 

olmadığını unutmamalıyız. Anadili Türkçe olan bizler, bi-

lim camiasına Türkçe seslenemezsek milletimize karşı 

görevimizi asla yerine getirmiş olamayız. Bununla birlik-

te dünya milletlerine de Türkçe bir düşünüşü, Türkçe bir 

bakışı gösterememiş oluruz. Maalesef Türkçemiz bilim 

dili anlamında tarihin belli dönemlerinde talihsiz bir süreç 

yaşamıştır. Yaklaşık 300 milyon insanın konuştuğu bu dil, 

bilim dili olarak görülmüyorsa burada hepimize önemli 

sorumluluklar düşüyor demektir.”

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin 

ise,  Türk Dil Kurumunun böyle bir faaliyetin içinde bu-

lunmaktan kıvanç duyacağını kaydederek; “Türk Dili Yılı 

ilanımız ile başlayan bu süreç 23 Mayıs’ta Cumhurbaşka-

nımızın ifadesi ile hız kazandı. Karamanoğlu Mehmet Bey, 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan en üst seviyede bu dilimizin ehem-

miyetini fark ettiler ve farkına vardırdılar. Dilin unutulma-

sını engellememiz lazım. Bunlarla ilgili çalışmalara dahil 

olmaktan onur duyarız. Katkı sunan tüm paydaşlara da 

ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.
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BİLİM VE EĞİTİM-ÖĞRETİM DİLİ 

TÜRKÇE  PANELİ

“Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe” konulu etkinliğin 

açılış programının ardından panel oturumları gerçekleştiril-

di. Oturum başkanlığını YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 

Dr. Mehmet Şişman’ın yaptığı ilk oturumda Türk Dil Kuru-

mu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, İstanbul Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Sakarya Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Karahan, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Nebi 

Uysal konuşmacı olarak yer aldı. 

Oturumun açılış konuşmasını yapan YÖK Yürütme Ku-

rulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Türk dilinin dünyanın 

en zengin dillerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Türkçe, 

bir bilim dilidir ve bu dilde yazılmış pek çok kitap vardır. Bir 

dilin zenginliği tarihsel geçmişi, onu konuşan insan sayı-

sı, yayıldığı coğrafya gibi birçok yönden değerlendirilebilir. 

Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde Türkçenin bir bilim 

dili olduğunu ve aynı zamanda bir dünya dili olma yolunda 

ilerlediğini de belirtebiliriz.” dedi. 

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ise 

dünya üzerindeki dillerden örnekler vererek, Türk dilinin 

özellikleri ile ilgili anlatımlarda bulundu. Prof. Dr. Kaçalin, 

“Bilim dili için kullanılan kelimeler dilin kaidelerine uygun bir 

şekilde, dilde halihazırda bulunan köklerden türetilir.” dedi. 

Anadilin yalnızca bir iletişim dili olmadığını, aksine bir 

varoluş sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Çakmak 

ise konuşmasını şöyle sürdürdü: “Benim kişiliğim de kimli-

ğim de anadille oluşur. Diller tarihsel süreçte sürekli olarak 

üreme ve gelişme halindedir. Türkçe, bilim yapmak açı-

sından mükemmel bir dildir. Çünkü Türkçe, matematiksel 

özellikleri olan bir dildir.”

Prof. Dr. Firdevs Karahan da dil ve düşünce arasındaki 

yadsınamaz bağlantının daha güçlü bir şekilde sağlanması 

gerektiğini hatırlatarak, “Dil ve düşünceyi bağımsız kılmak 

mümkün değildir. Bireyin gelişimindeki faktörler göz önüne 

alındığında dil ve düşüncenin birbirini besleyen unsurlar 

olduğu görülüyor. Anadilde düşünce ve bilim üretimi esas 

olmalıdır. Bunlar başka dillerde de yapılabilir fakat düşünce 

üretiminin kesinlikle anadille yapılması gerekiyor.” dedi. 

Doç. Dr. İdris Nebi Uysal ise kitle iletişim araçları ve 

Türkçe üzerine değerlendirmelerde bulunarak, “Toplumu-

muzda kitle iletişim araçlarının kullanımı giderek artıyor. 

Kitle iletişim araçlarında yapılan yanlışlar da izleyenleri etki-

leyebiliyor. Yazıma dikkat etmemek, sözcükleri yerinde kul-

lanmamak veya yanlış kullanmak, sözcükleri yanlış telaffuz 

etmek, sözcükler arasındaki anlam farklarını bilmemek, 

onlara kendimizce anlamlar yüklemek, en önemlisi de söz-

lük veya kılavuz kullanmamak dilimizi yanlış öğrenmemize 

sebep oluyor.” şeklinde konuştu. 

“Türkçe, Bilim Yapmak Açısından Mükemmel Bir Dildir”

T Ü R K Ç E
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Oturum başkanlığını Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-

sek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ün yaptığı ikin-

ci oturumda ise Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Gürer Gülsevin, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mustafa Çakır ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Derya Yaylı konuşmacı olarak yer aldı. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı 

Prof. Dr. Derya Örs, konferans ve panelin gerek kendisi 

açısından gerekse Türk dili açısından çok faydalı olduğu-

nu hatırlatarak, “Burada edindiğimiz izlenimler neticesinde 

sonuçlar çıkarmaya çalışacağız. Ortak amacımız Türkçe-

mizin, ecdad yadigârı dilimizin, milli kültürümüzün birincil 

anahtarı olan dilimizin aydınlık bir geleceğe doğru yürüme-

sini sağlamaktır.” dedi.

Prof. Dr. Gürer Gülsevin ise Türkçe ve bilim dili üzeri-

ne anlatımlarda bulunarak, “Bu panel için davet aldığımda 

literatürü taradım ve ‘Türkçe bilim dili değildir’ diyen ve dü-

şüncesini kanıtlamaya çalışan kaynaklar aradım. Ben bu-

lamadım fakat muhakkak bulanlar vardır. Demek ki Türkçe 

bilim dili değildir şeklinde yaygın bir iddia veya yaygın bir 

kanaat yok. Burada ilgi çekici olan Türkçe bilim dili değildir 

diyen bir gruba karşı Türkçenin bilim dili olduğunu savunup 

bunu kanıtlamaya çalışan çok daha büyük bir grubun var 

olmasıdır.” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Mustafa Çakır da her dilin bilim dili olamaya-

cağı yolunda yanlış bir kanı olduğunu hatırlatarak konuş-

masını şöyle sürdürdü: “Türkçe terim üretme yeteneği en 

yüksek olan dillerden olması itibarı ile bilim dili olmaya 

çok yatkın bir yapıya sahiptir ve pek bilinmese de terim 

açısından oldukça zengindir. Biz Türk’üz, dilimiz Türkçedir. 

Türklüğümüze sadık kalmakla, Türkçemizi kendisine sa-

rılan sarmaşıklardan kurtarmaya gayret etmekle günaha 

girmeyiz.”

Prof. Dr. Derya Yaylı ise hiçbir dilin diğer bir dilden üs-

tün olmayacağına vurgu yaparak, “Hiçbir dil diğer dillerden 

üstün değildir. Bilim dili olma özelliği hiçbir dilin doğasında 

yoktur. Bu yüzden yeryüzündeki her dil bilim dili olabilir. 

Yabancı dil öğrenmek çok önemli olsa da bir kişi okulda 

öğretileni en iyi kendi dilinde anlayabilir.” dedi. 

Panel, katılımcıların görüşlerini paylaşmasıyla devam 

etti. Panel sonunda yapılan değerlendirme konuşmaların-

da dil sorununun tek bir kurum ya da kuruluşun sorunu 

olmadığı, Türkçe konuşan herkesin bu konuda sorumluluk 

taşıdığı ifade edildi. Ayrıca Karamanoğlu Mehmetbey Üni-

versitesinin kurumsal anlamda dil vurgusu yapan ve strate-

jik planında dil hassasiyetini gösteren tek üniversite olduğu 

belirtildi.

Panel, teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona 

erdi. Katılımcılar, Sanatçı Osman Gözel’in ney dinletisinin 

ardından üniversiteden ayrıldılar.  

Bilim Dili 
Olma Özelliği 

Hiçbir Dilin 
Doğasında 
Yoktur; 
Her Dil Bilim 
Dili Olabilir
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Protokol kapsamında Kosova, Cezayir, Mısır, 

Azerbaycan ve İran gibi farklı ülkelerden dil 

öğrenmek amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı 

uyruklu öğrencilerin ilk grubu KMÜ’ye ulaştı. 

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen 

dört haftalık program dâhilinde üniversitede 

Türkçe dersi alan, bunun yanı sıra Türk kültür 

ve sanatıyla ilgili çeşitli uygulama faaliyetlerine 

katılan öğrenciler KMÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-

met Akgül'ü de makamında ziyaret ettiler. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) İLE YUNUS EMRE 
ENSTİTÜSÜ ARASINDA “ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE 

ÖĞRETİMİ” PROTOKOLÜ İMZALANDI. KMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
AKGÜL İLE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI PROF. DR. ŞEREF ATEŞ’İN 

İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİREN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE KARAMANOĞLU 
MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 

TÜRKÇE YAZ OKULU PROGRAMI DÜZENLENMESİ KABUL EDİLDİ.

T Ü R K Ç E
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Karaman’da bulundukları süre boyunca keyifli dakikalar 

geçiren öğrenciler, derslerin ardından  ilk olarak Ney Sanat-

çısı Osman Gözel’den ney yapımı ve ney sanatı ile ilgili bilgi 

alarak uygulamalara katıldılar. Atölyede keyifli bir zaman 

geçiren öğrenciler daha sonra konsere katıldılar. 

Yabancı uyruklu öğrenciler ziyaretlerinin ilerleyen gün-

lerinde de Türk Kültürünü tanımaya devam ettiler. Öğren-

ciler, KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Uzman 

Gülşen Kahraman eşliğinde sanat atölyesini gezerek çalış-

maları incelediler. Sonrasında kendileri özgün çalışmalar 

tasarlayarak seramik yapım aşamalarına tanık olan öğren-

cilerin atölyede yaptıkları çalışmalar fırınlandıktan sonra 

kendilerine hediye edildi. 

Türk kültür ve sanatına dair uygulamaları yerinde gören 

misafir öğrenciler KMÜ El Sanatları Bölümü Öğretim Gö-

revlisi Mustafa Konuk ile birlikte ise renklerin suda dans et-

tiği ebru sanatının yapım aşamalarını izlediler. Ayrıca KMÜ 

Amfi Tiyatroda Kültür Bakanlığı Ok Yapım Ustası Osman 

Gözel eşliğinde ok ve yay yapımı ile ilgili teknik bilgileri öğ-

renen öğrenciler daha sonra ok yapımına geçtiler. 

Yabancı uyruklu öğrenciler bir diğer faaliyette KMÜ 

Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Yerli öncülüğünde 

Aşçılık Uygulama Mutfağında etliekmek yapımına tanık ol-

dular. Etliekmeği çok beğendiklerini söyleyen misafir öğ-

renciler kendi elleriyle etliekmek yapıp yemeyi de ihmal 

etmediler. 

Karaman'da geçirilen keyifli vakitlerin bir diğer durağı 

da Truva Park oldu. Truva Park'ta öğrenciler modern ahır-

larda beslenen gösterişli atlarla buluşarak at binmenin key-

fine vardılar. 

Karaman’ı tanımaya şehir turuyla devam eden öğren-

ciler daha sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mert Öksüz eşliğinde öncelikle 

Belediye Başkanını ziyaret etti; sonrasında Karaman Kalesi, 

Hatuniye Medresesi, Müze, Tartanzade Konağı, Çeşmeli 

Kilise, Hürrem Dayı evini gezdi. Karaman gezisinin ikinci 

gününde de öğrenciler Gökçe Çamlığında piknik yap-

tılar.

Dört haftalık program dâhilinde Karaman’da bu-

lunan ve Türkçe eğitimi alan öğrenciler bu süreçte 

Türk kültürüne dair pek çok etkinlikte yer alma şan-

sı yakalarken Karaman’dan ve Karamanoğlu Meh-

metbey Üniversitesinden mutlu bir şekilde ayrıldılar. 

Yabancı uyruklu öğrenciler Karaman’da olmaktan ve 

böyle bir ortamda bulunmaktan duydukları memnuni-

yetlerini her fırsata dile getirirken yapılan bütün etkinlik-

lerde kendilerine destek veren herkese ve KMÜ ailesine 

teşekkür ettiler.

Yabancı uyruklu öğrenciler Karaman’dan ayrıldıktan 

sonra KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile birlikte 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen veda prog-

ramına katılarak Türkiye’ye Yunus Emre’nin dili Türkçe 

ile veda ettiler. 
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TÜRKÇE YAZ OKULUNA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLLİYESİNDE GÖRKEMLİ KAPANIŞ

T Ü R K Ç E

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl 8’incisi 
düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu” programı, görkemli bir 

kapanış programı ile sona erdi.
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Türkiye’nin 22 farklı şehrinde ve 23 üniversitenin ev 

sahipliğinde gerçekleşen Yaz Okuluna katılan 57 ülkeden 

700 öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 

veda programında Türkiye’ye Yunus Emre’nin dili Türkçe 

ile veda etti.

Bu yıl Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) 

de ilk kez dahil olduğu program kapsamında üniversitede 

üç  hafta boyunca Türkçe eğitim alan öğrenciler, Rektör 

Prof. Dr. Mehmet Akgül ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külli-

yesindeki programa katıldılar.

Kapanış programına Başbakan Binali Yıldırım, Kültür 

ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yunus Emre 

Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, büyükelçiler, vali ve 

belediye başkanları, rektörler, sanatçılar, yazarlar ve Türki-

ye’de eğitim gören yabancı öğrenciler başta olmak üzere 

pek çok davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj 

göndererek “Programa katılan herkesi ülkemizin ve mille-

timizin gönül elçisi olarak kabul ediyorum. Dil, özellikle de 

yabancı dil itina ister, emek ister. Dil öğrenmek ne kadar 

zor ise muhafaza etmek de zordur. Öğrencilerimizin bura-

da öğrendiklerini kullanmaları ve Türkçelerini geliştirmeleri 

gerekiyor. Sayın başkan ve enstitü çalışanlarını böylesi bir 

katkı yaptıkları için tebrik ediyor, görev alan herkese şük-

ranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anlara sahne olan program, toplu fotoğraf 

çekiminin ardından sona erdi.
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TÜRKÇENİN BAŞKENTİNDE
EVRENSEL MARKALAŞMA 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Türkçenin Başkenti 
Karaman’da Evrensel Markalaşma” konulu konferans düzenlendi.

T Ü R K Ç E

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji İl Müdürü Ali Osman Kaşıkcı, markanın öne-

mine değinerek, “Marka olmadan tüketicinin gözünde 

bütün ürünler aynı özelliklere sahipmiş gibi algılanmak-

ta, bu durum da tüketicinin en ucuz ürünü tercih etme-

sine neden olmaktadır. İşletmeler tüketicilerin dikkatlerini 

ürünlerine çekebilmek ve tüketicinin ürünlerini daha iyi 

tanımalarını sağlamak amacıyla marka oluşturmak du-

rumundadırlar. Marka geniş bir terimdir. Toplumumuzda 

markalaşma yanlış anlaşılmış, yabancı isimler marka 

olarak tercih edilmiştir.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Bay Kamber unvanıyla markalaşan, kültürümüzün yabancı dillerin baskısı altında kal-

masına tepki olarak Türkçe İsim Enstitüsü Derneğini kuran ve Türkçe isimlerin markalaşmasını teşvik eden Mevlüt Kanber, 

dinleyenlere hitap etti. 

Türkçenin başkenti ve Anadolu’nun kadim şehri olan Marka Karaman’da bulunmaktan memnun olduğunu ifade ederek 

konuşmasına başlayan Mevlüt Kanber, konferansta ‘markanın tanımı, patent ve tasarım tescili, global marka ismi oluştur-

manın kriterleri ve Türkçe isimlerle markalaşma’ konularına değindi.

Markalaşmaya 
çatıdan değil, 
temelden doğru 
stratejilerle 
evrensel marka 
ismi oluşturarak 
başlayın.
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Öncelikle marka kavramını açıklayan Kanber, “Marka, 

kurum ve kuruluşları ürettikleri mal ve hizmetleri farklılaştır-

mak için anlamlandırılan, logo ve benzeri şekillerle tasarla-

narak çizilebilen ve yazılabilen, ses algısı ile ifade edilerek 

hatırlanabilen ticari unsurlardır.” dedi. Kanber, evrensel 

marka ismi oluşturmak konusunda ise “Marka isminin; 

Türkçede ve tüm dillerde telaffuzu ve hatırlanabilirliği kolay, 

temsil ettiği ürünle özdeşleşen, diğer dillerde argo, müste-

hcen anlamlar taşımayan, diğer markalarla benzer isimler 

olmayacak şekilde ve internet ortamında domain alan ad-

ları ile uzantılarının tescile uygun olması gerekmektedir.” 

ifadelerinde bulundu.

Markalaşmayı bir iletişim kültürü olarak açıklayan Kan-

ber, “Markalaşmaya çatıdan değil, temelden doğru strate-

jilerle evrensel marka ismi oluşturarak başlayın.” tavsiye-

sinde bulundu.

‘Her Zaman Her Yerde Türkçe’
Konuşmasının devamında Türkçe İsim Enstitüsü 

Derneğinin faaliyetlerinden bahseden Kanber, “Eski Türk 

devletlerinde kullanılan öz Türkçe kelimeleri açığa çıkararak 

bunların marka ya da kişi ismi olarak kullanılması yönünde 

çalışmalar yapmak, Türkçenin doğru ve yaygın olarak kul-

lanılmasını sağlamak, Türkçede yer alan yabancı kökenli 

isimlerin hakimiyetini yok ederek markaların Türkçe isim-

lerle varlığını sürdürmek yönünde çalışmalar yapmaktayız. 

‘Her Zaman Her Yerde Türkçe’ sloganımızla faaliyetlerimizi 

gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Markalaştırdıkları firmalardan örnekler sunan Kanber, 

evrensel marka isimleriyle Karaman’ı da markalaşmaya 

davet ederek sözlerini tamamladı. 



52 OCAK 2018

E Ğ İ T İ M

ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK

SAYIŞTAY EĞİTİMİ 
Sayıştay Başkanlığı ve Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi (KMÜ) işbirliğinde düzenlenen ‘Üniversitelere 

Yönelik Sayıştay Eğitimi’, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Birol Üner’in hoşgeldiniz konuşmasıyla başladı, açılış 

programıyla devam etti.

“Bu eğitim, devletimizin sadece denetleme değil,   
rehberlik bağlamında da milletimizin yanında olduğunun 
göstergesidir”

Programda ilk olarak söz alan Karamanoğlu Meh-

metbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 

“Devlet olmak son derece adil, şeffaf ve isabetli bir bütçe 

yapmayı gerektirdiği kadar çok ciddi bir hesap tutma, mali 

kontrol ve denetim yapma fonksiyonunu gerektirir. Bugün 

iyi yönetilemeyen ülkelerin ve organizasyonların mali dene-

timlerinin sağlıklı olduğundan söz edilemez. Ülkemizde 

bütçe hakkının bir tezahürü olarak millet adına devletin 

bütün gelir ve giderlerinin kontrol ve denetim işlevi Sayıştay 

Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.” dedi.

Rektör Akgül, Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen 

eğitimin idari açıdan pek çok yarar sağlamasının 

ötesinde, ülkemizin en üst düzey kurumlarının milletimizle 

buluşturulması bağlamında da önem arz ettiğini ifade 

ederek “Devletimizin kuralları ve işleyişinin burada bizzat 

Sayıştay Başkanlığımız tarafından açıkça paylaşılması ve 

devletimizin sadece denetleme değil, rehberlik ve eğitim 

bağlamında da milletimizin yanında olduğunu göstermesi 

son derece önemlidir.” şeklinde konuştu. 

“Devlet demek en başta usul, sonra kayıt demektir”
Rektör Akgül’ün ardından kürsüye gelen Sayıştay 

Başkanı Seyit Ahmet Baş ise devlet geleneğinden söz 

ederek “Devlet demek en başta usul, sonra kayıt demektir. 

Kayıt yoksa devlet yoktur. Usul, protokol ve kurallar yok-

sa yine devlet yok demektir. Kayıt; beraberinde denetimi, 

denetim de muhafazayı gerektirir ki bu da aklı ve birikimi 

gelecek nesillere aktarmamızı sağlar.” dedi.
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Tarihteki ilk muhasebe kayıtlarından da söz eden 

Sayıştay Başkanı Baş, her ne kadar tarihte devlet mu-

hasebesine ilişkin ilk kaynak olarak İtalyan Papaz Pacio-

la’nın eserinden söz edilse de Büyük Selçuklulara ait olan 

ve El-Mazenderan tarafından 1363 yılında Farsça yazılan 

Kitab-us Siyakat’ın daha eski bir kaynak olduğunu belirtti.

Sayıştay Başkanı Baş, Osmanlı Devletinde 1512 yılına 

kadar denetim kurumunun tıpkı Abbasiler ve Büyük Selçuk-

lularda olduğu gibi Divan-ı İşraf iken devletin sınırlarının 

genişlemesi ve yeni şartlar nedeniyle bu tarihte Başbâki 

Kulluğu’nun kurularak devletin tüm gelir ve giderlerini tut-

maya başladığını söyledi. 1838 yılında Maliye Nezareti 

ve Meclis-i Âl-i Muhasebe’nin kurulduğunu belirten Baş, 

bugünkü anlamda Sayıştay Başkanlığının ilk oluşumunun 

ise 1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurulduğunu ve 

Cumhuriyet’e geçişle birlikte kurumun aynen korunduğunu, 

ancak 1940’lardaki Türkçeleştirme hareketi sonrası isminin 

Sayıştay Başkanlığı şeklinde değiştirildiğini ifade etti.

Sayıştay Başkanı Baş son olarak Sayıştay Başkanlığı 

tarafından üniversitelere yönelik Türkiye’nin birkaç ilinde 

toplu eğitimler vermeyi planladıklarını ve buna ilk talip olan 

üniversitenin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ol-

duğunu belirterek KMÜ ailesine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Meh-

met Akgül tarafından Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve 

Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’e teşekkür belgesi takdim 

edilirken Sayıştay Başkanı Baş tarafından da Rektör Ak-

gül’e plaket hediye edildi.

Program, Sayıştay Eğitimi ile devam etti. Ülkemizin 

çeşitli üniversitelerinden ve kamu kurum ve kuruluşlarından 

300’e yakın katılımcının takip ettiği eğitim programı dört 

gün sürdü. Eğitim boyunca ‘5018 Sayılı Kamu Mali Yöne-

timi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Ek Ders 

Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, 

Döner Sermayeli İşletmeler ve Sosyal Tesisler ve Sayıştay 

Denetim Bulguları’ gibi farklı konular ele alındı. 

Eğitim programı kapsamında Sayıştay Başkanı Se-

yit Ahmet Baş, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, 

Sayıştay Grup Başkanı Mehmet Taş, Sayıştay Uzman 

Denetçileri Erdoğan Dedeoğlu, Kurtuluş Kutay, Kadriye 

Uyar Baltacı ve Ramazan Ali Çetin, Sayıştay Başdenetçi-

si Ömer Demirdaş, Sayıştay Denetçileri Mahmut Güler 

ve  Mehmet Gökmağara katılımcılara sunum yaparak bilgi 

verdi. Eğitim programı Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 

eğitmenlere teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.
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K O N F E R A N S

SAYIŞTAY 
BAŞKANINDAN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikri 

Gelişim Öğrenci Topluluğu ve Sayıştay Başkanlığı tarafından 

‘Kariyer Yönetimi’ konulu söyleşi programı düzenlendi.

“Sis, yelpaze ile dağılmaz”
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş öncelikle Kara-

manoğulları Beyliğinin Moğol istilası karşısındaki duruşuna 

ve İslam tarihindeki önemine dikkat çekti. Seyit Ahmet Baş, 

her kişide tarih bilincinin olması gerektiğine vurgu yaparak, 

“Bugün bu topraklarda duruyorsak bu dünün eseridir. Herk-

es tarihini çok iyi bilmeli.” diyerek sözlerine başladı.   

Söyleşide gençlere seslenen Sayıştay Başkanı Baş, 

“Kariyer yapabilmek için öncelikle istekli olmalısınız. Nere-

de çalışmak istediğinizi belirlemelisiniz. Özel sektörü tercih 

eden arkadaşlarımız için girişimcilik çok önemli. Günümüz 

dünyasında vakit var ama cesaret yok. Cesaretli olmalı ve 

girişimci ruhunuzu ortaya koyup harekete geçmelisiniz. 

Kamuda çalışacak arkadaşlar için ise söylenecek çok şey 

var. Üniversitede özellikle üçüncü sınıftan itibaren işi cid-

diye almaya başlamalısınız. İddialı bir iş yapmak için biraz 

geriye gitmeli ve çok çalışmalısınız.“ dedi.

Baş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Fakülte bitirmek size 

ekstra bir avantaj sağlamaz. Kariyer mesleklerden birisinde 

ilerlemek istiyorsanız öncelikle kendi alt yapınızı oluşturun. 

Kendinizi iyi ölçüp tartın, kişiliğinize uygun alanlar belirleyin. 

Bugünü iyi inşa ederseniz geleceğe güvenle bakabilirsiniz. 

Bir Japon atasözü derki, ‘Sis, yelpaze ile dağılmaz.’ 

Dolayısıyla daha fazla enerjiye ve çalışmaya ihtiyacınız var. 

Kendinizi sınava hazırlanan aday yerine koyun ve hedefinize 

kitlenin. Hedefinizi çevrenizdeki insanlarla paylaşın; bu, size 

olan desteği, özgüveni ve disiplini artırır.”
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KMÜ ÖĞRENCİLERİNE 
KARİYER ÖNERİLERİ

“Mülakatta oturma kalkma, adayın işe uygun olup 

olmaması gibi pek çok kritere bakılır fakat en temel 

ölçüt özgüveninizdir.” diyen Baş, “Bir sınava veya 

mülakata girdiniz ve olmadı; önünüze çıkan ilk engel-

de pes etmeyin. Geçmişte yaşadığınız olaylara takıl-

madan önünüze bakın. Çünkü geçmişteki olaylarla 

uğraşmak sizi sadece geçmişe bağlar ve rakipleriniz 

yol alırken siz aynı yerde saymaya devam ederseniz. 

Bir de ne olursa olsun bütün bunları yaparken ve 

yaşarken şahsiyetinizden ödün vermeyin.” diyerek 

sözlerini noktaladı. 

Söyleşinin ardından Karaman Belediye Başkanı 

Ertuğrul Çalışkan tarafından Sayıştay Başkanı Se-

yit Ahmet Baş’a plaket takdim edilirken KMÜ Rek-

törü Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından da Sayıştay 

Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Başkan Yardımcısı Fikret 

Çöker’e ok takımı ve ney hediye edildi. Program, top-

lu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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K O N F E R A N S

Söyleşi öncesinde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ak-

gül’ü makamında ziyaret eden Ak Parti İstanbul Milletvekili 

Metin Külünk, sonrasında öğrencilerle bir araya gelerek   

yerlilik ve millilikle ilgili söyleşide bulundu. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün yanı sıra il 

ve üniversite protokolü ve çok sayıda öğrencinin katıldığı 

söyleşinin açılış konuşmasını Üniversiteli Aktif Gençler 

Öğrenci Topluluğu Başkanı Serhat Aydın yaptı.

Açılış konuşmasının ardından sahneye gelen Mv. Metin 

Külünk yerlilik ve milliliğin önemi hakkında açıklamalarda 

bulundu. Mv. Külünk, “Dünyada çok ciddi bir neoliberalizm 

kasırgası var; insanı eşyaya mahkûm edip insanlığı 

yok ediyor. İnsanlar, devletler ve doğa da bu kasırgadan 

fazlasıyla etkileniyor. Şu anda fiber optik ve robotik 

devrim söz konusu; her şey akıllı makinelerle yönetiliyor, 

fabrikalarda insan gücü yerine artık daha çok makineler 

çalışıyor. Yerlilik ve millilik için, Müslüman olarak barışı 

ve farklılığı bir arada kılabilme becerisini göstermiş aklın 

çocukları olarak, insanlık adına ümit yeşertmeliyiz. Aklın 

fark edileceği bir modeli yaratmak zorundayız ve medeniyet 

inşası için çaba göstermeliyiz.“ dedi.

"Yerlilik ve milliliği düşünürken hangi boyuttayız, onu 

düşünmeliyiz." diyen Mv. Külünk Türkiye’nin şuan gelmiş 

olduğu noktadan bahsederek şunları ifade etti: “Türkiye 

1939 yılından sonra ilk kez bu kadar güçlü ve Batı, ilk defa 

Türkiye’nin yüzyıllık akılla yönetildiğinin farkında. Zamanın 

ruhunu, aklını doğru okuyan devrim üzerinde Türkiye 

dönüşümünü gerçekleştiriyor.” 

“Yerlilik ve millilik reflekslerimizin en büyük tehlikesi 

Türkiye’nin Ortadoğululaştırılmaya çalışılmasıdır.” diyen Mv. 

Külünk, “Yerlilik ve milliliğin en temel özelliği ve ete kemiğe 

bürünmesindeki ilk adım, Anadolu irfanı içerisinde aklın 

özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Esas olan aklın başardıklarıdır 

ve iddialı tarihsel bakış açısını geliştirecek akıla sahip 

olmak gerekir. Tarihin akışını değiştirecek zamanı doğru 

okumak, yarından bugüne bakarak başarmak, geleceğin 

bu topraklarda olduğunu bilmek, ortak değerlere sahip 

çıkmaktır yerlilik ve millilik.” diyerek sözlerini noktaladı.

Söyleşi, katılımcıların sorularının cevaplanması ve pla-

ket takdiminin ardından KMÜ Yunus Emre Kültür ve Sanat 

Evinin ziyaret edilmesiyle son buldu.

MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesinde (KMÜ) 

Üniversiteli Aktif Gençler 

Öğrenci Topluluğu tarafından 

‘Yerlilik ve Millilik’ konulu 

söyleşi düzenlendi.
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K O N F E R A N S

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Or-

tadoğu’da Son Gelişmeler ve Türkiye” konulu konferans 

düzenlendi. Konferansa Polis Akademisi Başkanlığı Ulusla-

rarası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) 

Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin konuşmacı olarak katıldı. 

Program öncesinde Prof. Dr. Mehmet Şahin, KMÜ Rek-

törü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret ederek 

gündemdeki konular hakkında istişarede bulundu. Ardın-

dan Prof. Dr. Şahin, üniversite öğrencileriyle biraraya geldi.

KMÜ Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu tarafından 

düzenlenen konferansta Prof. Dr. Mehmet Şahin, güncel 

gelişmelerden başlayarak Ortadoğu’da yaşananları ve bu 

yaşananların Türkiye’ye etkisini anlattı.

İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın toplanmasını 

ve sonuçlarını ele alan Şahin; teşkilatın, 1969’ta Kudüs’te 

Avusturalyalı bir Yahudinin Mescid-i Aksa Camii’ni kundak-

laması üzerine kurulduğunu ve bu olay sonrası Müslüman 

ülkelerin biraraya gelerek İslam dünyasının sorunlarına çö-

züm aramaya çalıştığını belirtti.

“Ortadoğu’daki sorunların temel kaynağı yöneticile-
rin büyük çoğunlunun halkın desteğini almamasıdır”

1969 yılından itibaren katlanarak büyüyen Kudüs so-

runu üzerine Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Yahudiler her ge-

çen gün kenti, kutsal mekanları Yahudileştiriyorlar. Kudüs 

meselesi Arap, Fars ya da Türk meselesi değildir; Kudüs 

meselesi, iman ve Müslümanlık meselesidir. Ortadoğu’da-

ki sorunların temel kaynağı ise Ortadoğu’daki yöneticilerin 

büyük çoğunlunun halkın desteğini alarak yönetime gel-

memesidir. Halkının desteğini almayan yönetici, dünyanın 

neresinde olursa olsun en tehlikeli yönetici tipidir. Kendi 

halkı tarafından desteklenmeyen yönetici mutlaka dışarı-

dan birileri tarafından desteklenir. Fakat demokratik seçimle 

yönetilen ülkelerde bu durum farklıdır; burada yöneticiler 

halk tarafından seçilir ve halk, yöneticiler için bir tehlike un-

suru değildir. Halkın desteği olmayan yönetimlerde devlet; 

istihbarat yapılanmasını, güvenlik tedbirlerini halka hizmet 

edecek şekilde değil, halkı kontrol edecek şekilde yapılan-

dırır. Çünkü devletin çıkarının önünde yöneticinin ve rejimin 

çıkarı gelir. Bu nedenle de yöneticilerin düşüncesi, dış güç-

ler beni ayakta tutsunlar da Kudüs’e ne olursa olsundur.” 

değerlendirmesinde bulundu.

İmparatorlukla yönetilmiş toplumların davranış fark-

lılıklarına da değinen Şahin, “İmparatorlukla yönetilmiş 

toplumlar, olaylara karşı tavırlarını koyabilirler, tepki göste-

rebilirler. Ortadoğu bölgesinde bu davranışı sadece Türkiye 

ve İran gösterebilmektedir. 15 Temmuz’da ‘tipi bizden fakat 

çipi bizden olmayanların’ kalkıştığı darbe üzerine Türk hal-

kının sağlam duruşu bunun bir örneğidir.” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Şahin’in katılımcılardan gelen soruları 

yanıtlaması ve fotoğraf çekimiyle konferans sona erdi.

ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER VE

TÜRKİYE
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AHMET DAVUTOĞLU 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bu-

lunulmasıyla başlayan program KMÜ’nün ve Fikri Gelişim 

Öğrenci Topluluğunun tanıtım filmlerinin izlenmesiyle de-

vam etti. Programda açılış konuşmasının ardından Prof. 

Dr. Ahmet Davutoğlu, konferansını vermek üzere sahneye 

geldi.

Dil ve Zihniyet
Zihniyetin bilgi ile bilinç arasında kurulan bir köprü 

olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Bilgi yalnızca bir malumat 

değildir. Malumat, size ait olduğu zaman bilgi haline gelir. 

Eğer bilgi gerçek anlamda özümsenirse bilinç olur, şuur 

olur, idrak olur. O şuur da zaman içinde kişinin duruşu ve 

ahlakı olur.” dedi. 

Ahmet Davutoğlu, dilin yalnızca ağızda sözün icra 

edildiği bir organ olmadığını vurgulayarak, “Dil, zihin-

de başlar, zihninizde bir kavram yoksa düşünemezsiniz. 

Dili zihinsel bir faaliyet olarak görmelisiniz. Dili kelama 

döktüğünüzde iletişim başlar.  Her dil bir dünyadır ve 

öğreneceğiniz her dil size yeni ufuklar açar. Zihnimiz ise 

dinamik bir yapıdır. Yaşadığımız her şey zihnimizi şekillen-

dirir. Statik toplumlardan büyük düşünürler çıkmaz. Zorluk-

lar, düşünce adamlarının şevkini asla kırmaz ve düşünce 

adamları dinamik toplamlarda yetişir.” şeklinde konuştu. 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) 
konuk oldu. Fikri Gelişim Öğrenci Topluluğunun davetiyle ‘Zihniyetten İletişime 
Müktesebat’ konulu konferansını vermek üzere KMÜ öğrencileriyle biraraya ge-
len Davutoğlu, üniversitede coşkulu bir dinleyici kitlesine hitap etti.

Karaman ve Kudüs
Konuşmasını iki şehir ekseninde sürdüreceğini belirten 

Davutoğlu ilk olarak Karaman’ı ele alarak şöyle devam etti: 

“Karaman, kaynak ve kök bir şehirdir. Türkçe bu şehirde 

Anadolu’nun özü olan dil haline geldi. Karaman, Konya’yı 

hazırlayan bir şehirdir. Mevlana’yı seven herkes Karaman’a 

hürmet göstermek zorundadır. Karaman’da okuyup da 

Karaman sokaklarında dolaşmadan o dili, o hikmeti öğren-

meyen nasipsiz kalır. Şehirler kendisinden ders almayı bilen 

bireylere bir zihniyet katar. Biraz da bugünlerde yüreğimizin 

şehri olan Kudüs’ten bahsedelim. Tarih bilinci olan herkes 

K O N F E R A N S
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Kudüs’ü konuşmalı ve anlatmalıdır. Kudüs, hayatımızın istika-

metini çizen bir şehirdir. Bize 500 yıl önce emanet edilen bir 

şehirdir. Bu yüzden Kudüs ile ilgili gelişmeler en çok da bizi 

ilgilendirir. Kudüs ile ilgili zihniyetim 1967 yılında Kudüs’ün 

işgal edilmesiyle şekillenmeye başladı. Trump’ın zihniyeti ile 

bizim zihniyetimiz bugün çarpışıyor. Trump, bütün insanlığı 

tehlikeye atacak bir hamleye imza attı. Kudüs olmadan barış 

olmaz. Kendi onurumuzu korumak için Kudüs’e sahip çık-

malıyız.” 

“Gönülden gönüle konuşanlar tercümeye gerek duy-
maz”

Üniversitenin meslek sahibi olmak amacıyla okunmaması 

gerektiğini hatırlatan Davutoğlu üniversiteler ile ilgili şu değer-

lendirmeyi yaptı: “Her öğrenciyi evrensel insanlık bütününe 

sahip bir şekilde donatmak üniversitelerin birinci görevi ol-

malıdır. Üniversitelerin ikinci görevi ise bulunduğu kültür hav-

zasının aydınlarını yetiştirmek olmalıdır. Meslek sahibi olmak 

bu iki görevi hakkıyla yerine getiren her bireyde olacak bir 

durumdur. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin de en 

çok öne çıkması gereken alan dil olmalıdır. Anadilini bilmeyen 

birisi başka bir dili öğrenemez. Türkçemizi statik bir dil olarak 

görmeyin ve asla Türkçe ile Osmanlıcaya ayrı bir dil muame-

lesi yapmayın. Önce kendi dilinizi en iyi şekilde öğrenin, daha 

sonra da farklı dilleri öğrenme gayreti içerisinde olun. Dilden 

dile konuşanlar için tercüme gerekir fakat gönülden gönüle 

konuşanlar için tercümeye gerek kalmaz.”

“Bir şey olduktan sonra siyasetçi olun, siyasetçi olduk-
tan sonra bir şey olmayın”

Ahmet Davutoğlu konuşmasının son bölümünde ise 

ülke olarak zor bir coğrafyada bulunduğumuzu ifade ederek, 

“Böyle bir coğrafyada ayakta kalabilmek için güçlü olmamız 

gerekiyor. Güçlü olmak güçlü şahsiyetlere sahip olmaktan 

geçer. Hızla akan tarihe seyirci olmayın ve tarihin arkasından 

koşmayın. Kendi ile barışık, gelecekte yaşanabilecek her 

şeye karşı hazırlıklı olacak şekilde yetişin. Siyaset yapmayı 

düşünüyorsanız da sizlere ‘Bir şey olduktan sonra siyasetçi 

olun, siyasetçi olduktan sonra bir şey olmayın’ tavsiyesinde 

bulunmak istiyorum. Kendi ayaklarınız üzerinde durun ve 

öyle devlet görevi yapın.”

Konferans, plaket ve hediye takdimlerinin ardından sona 

ererken konferansın ardından Eski Başbakan Ahmet Davu-

toğlu, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında 

ziyaret etti. Ziyarette üniversite ile ilgili Rektör Akgül’den bilgi 

alan Ahmet Davutoğlu, çalışmalarında da kendisine başarılar 

diledi. Ziyaret, hediye takdimi ile sona erdi.

“Güçlü olmak güçlü şahsiyetlere 

sahip olmaktan geçer. Hızla 

akan tarihe seyirci olmayın ve 

tarihin arkasından koşmayın.”
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Konferansın açılış konuşmasını 

yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-

met Akgül, “Yeni dünya düzeni inşa-

sı; emeğin, hak ve adaletin, ahlakın, 

doğruluk ve dürüstlüğün, sömürüyü 

engellemenin, kısacası insan onuruna 

yakışır ve daha yaşanılabilir bir dünya 

var etmenin koşullarını sağlamaktan 

geçiyor. Şüphesiz ki geçmişten yaşa-

dığımız güne kadar dünyada pek çok 

gelişme ve değişme yaşandı. Dünya 

var oldukça bahsi geçen değişim ve 

gelişimler de sürmeye devam ede-

cek. Önemli olan bu değişimin, yani 

yeni dünya düzeninin inşasında ülke-

mizin üstleneceği roldür. Ülkemiz ge-

rek stratejik konumu gerekse yerüstü 

ve yer altı kaynakları ile geçmişten bu 

yana tüm dünyanın ilgisini çeken bir 

konumda olmuştur. Bugün, yeni bir 

dünya düzeni oluşturulmaya çalışılı-

yor ve ülkeler bu bağlamda yeni stra-

tejiler geliştiriyor. Türk milleti olarak 

yeni dünya düzeninin oluşturulmasın-

da ülkemiz ve devletimizle birlikte söz 

sahibi olmak durumundayız. Karama-

noğlu Mehmetbey Üniversitesi, yeni 

ve güçlü Türkiye hayaline yakışır şe-

kilde üzerine düşeni yapacaktır.” dedi.

YENİ DÜNYA DÜZENİNİN İNŞASI 
VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-
sitesinde (KMÜ) Genç Araştırma-
cılar Öğrenci Topluluğu tarafından 
‘Yeni Dünya Düzeninin Inşasında 
Türkiye’nin Rolü ve Karaman’ın 
Geleceği’ konulu konferans düzen-
lendi. ANKA Teknoloji Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Meh-
met Hakan Sağlam’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı konferansta dün-
ya siyasetinde izlenen politikalar 
ve Türkiye’nin bu politikalardaki 
yeri konuşuldu. 

K O N F E R A N S

“Yeni dünyanın 
inşasında Türk 
milleti olarak 
söz sahibi olmak 
durumundayız”
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“Batılılara göre Türkiye artık Türklere teslim 
edilemeyecek kadar önemli bir ülke”

ANKA Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. 

Mehmet Hakan Sağlam, Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemin-

den günümüze yaşanan gelişmeleri tarihsel olarak ele alarak son 

yirmi yılda dünya üzerinde gerçekleştirilen projeler ile Türkiye’de 

yapılan mega projelerden bahsetti. 

Türkiye’nin yaşamış olduğu ekonomik krizlere de dikkat çe-

ken Dr. Mehmet Hakan Sağlam konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bağımsız Merkez Bankası ve para politikaları, dalgalı kur rejimi, 

başarılı özelleştirme programı ve mali disiplin, popülist politika-

lardan reform odaklı sürdürülebilir politikalara geçiş sayesinde 

ülkemizde krizlere karşı direnç sağlandı. Avrupa’da yaşanan 

ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye giderek güçlenen, büyüyen 

ve gelişen bir ülke olmaya başladı. Batılılara göre Türkiye artık 

Türklere teslim edilemeyecek kadar önemli bir konuma geldi. Bu 

düşünce gerek ülkemiz içerisinde gerekse sınır komşularımız-

da yaşanan gelişmelerin sebebini oluşturuyor. Çin’den alınacak 

malları demiryolu ile iki hafta içerisinde Avrupa’ya taşıyacak 

olan Trans-Asya Demiryolu projesi Avrupa’daki bütün fabrika-

ların kapanmasına sebep olacak.”

Türkiye’nin yeni dünya düzeninde yapması gerekenleri de 

sıralayan Dr. Mehmet Hakan Sağlam, ülke olarak patent ve mar-

kalaşmaya önem verilmesi, yüksek teknolojiye dayalı ürün ih-

racatının geliştirilmesi, siyasi uzlaşma zemininin oluşturulması 

gerektiğini hatırlatarak, “Artık eski Türkiye yok. Yüz yıldan bu 

yana bu toplum uyuşturuldu. Şimdi ise millet bu uykudan uyanı-

yor ve iyi bir sinerji yakaladık. Yeni bir Türkiye kuruluyor, bunun 

farkında olmalıyız, inanmalıyız, gücümüzü bilmeliyiz ve buna 

göre çalışmalıyız.” dedi. 



62 OCAK 2018

TÜRKİYE’NİN

ANAYASAL SORUNLARI 

“Mevcut anayasanın ruhunu de-
ğiştirmemiz gerekiyor”

Konferansa konuşmacı olarak katı-

lan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Baş-

kanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye’nin 

anayasal sürecinden bahsederek ana-

yasaların hazırlanış şekilleri, yaşanan 

problemler ve çözüm yolları hakkında 

öğrencilerle bilgilerini paylaştı. 

Prof. Dr. Faruk Bilir, anayasaların 

toplumsal sorunları çözen metinler 

olduğunu belirterek, “Osmanlı’dan 

bu yana Türkiye’de beş farklı anaya-

sa yapılmıştır. Son iki anayasamız ise 

K O N F E R A N S

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu 
tarafından ‘Yeni Anayasa Yeni Türkiye’ konulu konferans düzenlendi.

darbeciler tarafından yapılmış anaya-

salardır. Son anayasamızı yapanlar 

yargılandı fakat bu anayasa halen yü-

rürlüktedir. 177 maddeden oluşan bu 

anayasa 18 kez değişikliğe uğramış 

ve 103 maddesi değiştirilmiştir.” dedi. 

Anayasaların yapıldığı dönemin 

ve hazırlayanların ruhunu yansıttığını 

dile getiren Prof. Dr. Bilir konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Mevcut anayasanın 

ruhunu değiştirmemiz gerekiyor. 

Yapılan darbelerin hepsi anayasa ihlali 

gerekçesi ile yapılmıştır. Önce ortam 

hazırlanmış sonra darbe yapılmış daha 

sonra da anayasa yapılmıştır. Anaya-

sa hem devlet hem de toplum için bir 

düzenleyicidir. Bu zamana kadar bu 

düzeni darbeciler belirledi fakat artık 

bu düzeni halk belirleyecek. Bu ülkede 

normal zamanda da anayasa yapılabi-

leceği bilinmeli. 1982 anayasasını bir 

kenara bırakmadığımız sürece sorun-

lar bitmeyecektir. Bu yüzden uzlaşma 

ile bizim değerlerimizi yansıtan bir 

anayasanın yapılması gerekmektedir.”

“İstikrar için güçlü bir anayasa-
ya sahip olmalıyız”

Prof. Dr. Faruk Bilir konuşmasının 

son bölümünde ise 15 Temmuz ge-

cesi yaşananlara dikkat çekerek, “15 

Temmuz öncesinde ‘bu ülkede darbe 

olur mu?’ şeklindeki sorulara ‘olmaz’ 

yanıtını verirdim fakat bundan sonra 

aynı soru tekrar sorulsa ‘darbe ola-

bilir fakat böyle bir kalkışmada millet 

bu hareketin hak ettiği cezayı keser’ 

yanıtını veririm. Türkiye bu tip müda-

halelere maruz kalabilecek bir ülkedir. 

Türkiye’de gelecekte istikrar olması 

isteniyorsa ve Avrupa’ya, Batı’ya karşı 

dimdik durabilmemiz gerekiyorsa güç-

lü bir anayasaya sahip olmamız gere-

kiyor.” şeklinde konuştu. 
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BÜTÇE HAKKI, 

DENETİM VE SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ

Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in konuşmacı 

olarak katıldığı konferansa Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, 

kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversite per-

soneli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, “Bütçe, dev-

letin gelecek belirli bir dönem içindeki gelir-giderlerini tah-

min eden ve bunların yürütülüp uygulanmasına izin veren, 

kamu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkân veren bir 

hukuki tasarruftur. Hangi kamu gelirinin toplanacağının be-

lirlenmesi, mal ve hizmetlerin nereye harcanacağına ilişkin 

yetkiyi kullanma hakkı ise bütçe hakkıdır. Bütçe hakkını ilk 

olarak resmen belirleyen metin İngiltere’de Magna Car-

ta’dır.” dedi.

Çöker, konuşmasının devamında şunları söyledi: 

“Devletin mutlaka bütçesi, geliri ve harcama yetkisi var-

dır. Bütçenin 

denetimi, büt-

çeyle verilen 

ödenek l e r i n 

muhasebe kayıtları esas alınarak yetkinin içeriğine uygun 

şekilde kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaktır. Doğru bir 

işe, doğru kaynakların, doğru şekilde aktarılması gerekir. 

İşte bu yüzden idari denetleme Maliye Bakanlığı tarafından 

yapılırken hukuki denetim hem uygulama sırasında hem 

de uygulamadan sonra usule ve kanuna uygun şekilde 

harcama yapılıp yapılmadığı da Sayıştay tarafından yapı-

lır. Sayıştay’ın genel uygunluk bildirimi verme, hukuki ve 

performans denetimi yapma görevleri vardır. Sayıştay ba-

ğımsızdır; uluslararası arenada karşılığı olan ve dünya ile 

entegre olan bir kurumdur. ” 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu ile 

Gençlik İnisiyatifi Topluluğu tarafından 
‘Bütçe Hakkı, Denetim ve Sayıştay Denetçiliği’ 

konulu konferans düzenlendi. 

K O N F E R A N S

“Geleneği olan kurumlarda çalışın”
Öğrencilere meslek seçimleri hakkında da tavsiyelerde bulunan 

Sayıştay Başkan Yardımcısı Çöker şunları ifade etti: “Geleneği olan 

kurumlarda çalışın. Meslek seçerken kariyer meslek sahibi olmaya 

özen gösterin ve çalışmaya başladığınız kurumun asli personeli 

olun. Böylelikle kurum içerisinde yükselmeniz çok daha kolay ola-

caktır. Kendinize rota belirleyin. Sadece hocaların verdikleri notlarla 

kalmayıp daha çok kitap karıştırın ve bol bol okuyun.”
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TÜRKİYE’DE DARBELER TARİHİ VE 

15 TEMMUZ

KMÜ Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen programa 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite personeli ile da-

vetliler katıldı. 

“Üniversitelerimiz için gün demokrasiye sahip çıkma 
günüdür”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. 

Mehmet Akgül, demokrasilerin en önemli savunucuların-

dan olan üniversiteler için günün demokrasiye sahip çık-

ma günü olduğunu belirterek, “15 Temmuz 2016 tarihinde 

vatanımıza, bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize kasteden 

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve işbirlikçileri tarafından 

gerçekleştirilen hain darbe girişimini, bu hain darbe girişi-

mine kalkışanları, yardım yataklık edenleri ve tüm işbirlik-

çilerini şiddetle kınıyoruz.  Milletimiz tarihin her dönemin-

de olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de vatan sevgisini 

imanının gereği olarak müşahhas hale getirmiş, istikbalini 

kendisinin belirleyeceğini, manda ve himayenin asla kabul 

edilemeyeceğini onurlu direnişi ile bir kez daha kararlı bir 

şekilde tüm dünyaya göstermiştir.” dedi.

Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “15 Tem-

muz’un sene-i devriyesi münasebetiyle egemenlik hakkına, 

devletinin bağımsızlığına, demokrasiye omuz omuza vere-

rek sahip çıkan başta Başkomutan Sayın Cumhurbaşkanı-

mız olmak üzere, asker ve polisimizi, milletimizin her bir 

ferdini yürekten kutluyorum. 15 Temmuz’da aziz milletimiz 

tarihte eşi benzeri olmayan bir ihanetle karşı karşıya kaldı. 

Uluslararası terör örgütlerinin yerli işbirlikçisi ihanet şebe-

kesi tarafından milletimize ait silahlarla 248 vatan evladı 

şehit edilmiş ve 2196 vatandaşımız ise gazi olmuştur.”

“15 Temmuz unutulmamalı, ısrarla unutmamalıyız, 
unutturmamalıyız”

Rektör Akgül konuşmasının sonunda ise, herkesin 

İstiklal Marşını tekrar tekrar okuyarak anlam ve önemini 

kavraması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemiz gençlerinin 

gönüllerini, akıllarını, fikirlerini hiçbir kimseye ya da gru-

ba kiralamamalarını yani ipotek ettirmemelerini temenni 

ediyorum. Ayrıca tüm millet olarak 15 Temmuz öncesi ve 

sonrasının muhasebesini yapmalıyız, yapmak zorundayız. 

Memleketi için şahadet mertebesine yükselenlerle beraber 

15 Temmuz şehitlerini şükran ve minnetle anıyorum. Şehit-

lerimizin yakınlarına sabırlar, gazilerimize şifalar diliyorum. 

15 Temmuz unutulmamalı, ısrarla unutmamalıyız, unuttur-

mamalıyız.” diyerek sözlerine son verdi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite 
personeli ve Karaman halkına yönelik “Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 

15 Temmuz” konulu konferans verildi

K O N F E R A N S
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Etkinlikte hain kalkışmanın ardından o gece yaşadıkları-

nı dinleyicilerle paylaşan 15 Temmuz Gazisi Çağrı Asan, 15 

Temmuz karanlığında yaşananların bir daha yaşanmaması 

dileğinde bulunarak, darbe sürecinin bertaraf edilmesinde 

Türk milletinin gösterdiği birlik ve beraberlik duygusunun 

hâkim olduğunu, bununla da ecdadımızın kanlarıyla alınan 

ve emanet edilen bu ülkenin ve bu toprakların sahipsiz ol-

madığını dosta düşmana gösterdiklerini ifade etti.

“15 Temmuz bir kurtuluş harbidir”

15 Temmuz Belgesel Film Gösteriminin ardından konfe-

ransını vermek üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Ali Akmaz, 15 

Temmuz’un bir kurtuluş harbi olduğunu vurgulayarak, “15 

Temmuz bu millete bazı rol biçmek isteyenlerin oyunlarının 

bittiği tarihin başlangıcıdır.” dedi.

Türkiye’deki darbeleri kronolojik seyirle aktaran Prof. Dr 

Ali Akmaz, “Türkiye tarihindeki ilk darbe, kişisel husumete 

dayalı 30 Mayıs 1876 yılında Sultan Abdülaziz Han’a ya-

pılan nümayiş tarzında olmuştur fakat asıl darbe 31 Mart 

1909’da Abdülhamit Han’a yapılmıştır. İkinci darbe 1960 

yılında, üçüncü darbe 1971 yılındaki 12 Mart Muhtırası 

olup 12 Eylül 1980’deki dördüncü darbede sağ sol davası 

yüzünden beş bin üniversite öğrencisi hayatını kaybetmiş-

tir. Beşinci darbe ise para ve hukuk çıkmazının oluşturduğu 

28 Şubat 1997 döneminde oldu. Altıncısı 27 Nisan 2007 

Muhtırası, yedinci ve son darbe askeri güçten istifade ede-

ceklerini sandıkları ama başaramayıp ters yüz oldukları 15 

Temmuz 2016 darbesidir.” dedi.

Prof. Dr. Akmaz, “Onurla gururla püskürttüğümüz ve-

rilen tüm kayıplara, tanklara, toplara, bombalara, silahlara, 

jetlere ve uçaklara rağmen 15 Temmuz gecesi, Türk halkı-

nın demokrasisine sahip çıktığı ve halkın tepkisiyle dünya 

demokrasi tarihine geçtiği bir gecedir.” şeklinde konuşarak 

sözlerine son verdi. 
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K O N F E R A N S

DEVLETİN KIZI 

LÜLÜ

G
ençlik ve Spor Bakanlığı destekli 

Damla Projesi kapsamında düzen-

lenen programa konuşmacı olarak katılan ‘Devletin Kızı Lülü’ kitabının yazarı Sevda Akyüz sözlerine kendi hayat 

hikayesini anlatarak başladı. Üç aylıkken çocuk yuvasına bırakılan ve sonrasında yetiştirme yurdunda büyüyen 

yazar, “Hep neden burada olduğumu sorguladım ama benim sorularımı sorabileceğim, karşılıklı konuşabileceğim bir anne 

ve babam yoktu. Her çocuğun anne ve babayla büyüme hakkı vardır ama biz yurttaki arkadaşlarımla birlikte bunlardan bir 

şekilde yoksun büyüdük. Belki güven eksikliği yaşadık ama içimizde sevgi hep artarak çoğaldı.” açıklamalarında bulundu.

‘İnsan insana emanettir’
Yazar Sevda Akyüz, “Benim en çok ihtiyacım olduğu dönemlerde kendimi açıklayacağım, anlatacağım yetişkin insan-

lara sahip değildim. Ama sizler şimdi neyi merak ettiniz? Yetiştirme yurdunda büyümüş bir yazarın hayatını, yaşadıklarını 

ve amaçlarını öğrenmek istediniz ki bu toplumda sizden önceki yapılan hatalardan ders alıp, hata yapmak istemiyorsunuz 

ve benim gibi insanlara nasıl davranılması gerektiğini merak ediyorsunuz. Her zaman insanları anlamaktan ve ihtiyacı 

olanlara destek olmaktan vazgeçmeyin.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve yazarın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ) Damla 

Öğrenci Topluluğu tarafından 
‘Devlet Koruması Altındaki 

Çocuklar ve Gençlerle İletişim’ 
konulu söyleşi düzenlendi.
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NASIL İNSAN OLUNUR?

“Yıllarca yaşasanız da hayatınız kısa olabi-
lir”

Prof Dr. İnam, gezegen içerisinde yaşam ve hayat kav-

ramlarının birbirinden farklı olduğuna değinerek “Eğer ki 

değerler sahibiysek hayatımız var, değilsek biyolojik olarak 

sadece yaşam sahibiyiz. Yaşamdan hayata nasıl geçilir, in-

sanın önemi burada ortaya çıkıyor. İnsan sadece yaşamı 

olan bir canlı olamaz. Tabiattan gelen özelliklerinin yanında 

kendine kattığı özellikler var ise bu hayattır.  Bazı insanların 

yıllarca geçen yaşamında belki de hayatı çok kısadır. Ya-

şam, hayatı belirliyor.w Yaşamın sizi sağlık ve sosyopsiko-

lojik sorunlar, maddi imkânsızlıklar gibi pek çok sebep yü-

zünden etkilememesi gerekir ki hayatınızı gümbür gümbür 

yaşama imkânı bulabilin. Dönüştürebildiğimiz, üretebildiği-

miz, paylaşabildiğimiz, sevdiğimiz, düşünebildiğimiz, anla-

tabildiğimiz sürece yaşamımızı hayata çevirebiliriz.” dedi. 

Üniversitelerin yaşamı hayata dönüştüren kurumlar ol-

ması gerektiğini ifade eden Prof Dr. İnam, “Üniversite im-

kânlar bahçesi olmalı, gençlerin potansiyeline bakmalıdır. 

Üniversite öğrencileri sadece sınıf geçme, diploma alma 

ve mezun olunca iş bulabilir miyim, ne kadar maaş alırım 

kaygılarıyla okuyorlarsa, bunu üzerlerinden atamıyorlarsa 

hep yaşamda kalmak istiyorlar demektir. İnsan olma dersle 

öğrenilmez; yaşadığımız dünyaya ve birbirimize karşı tav-

rımızla öğrenilir. Kendimize dönüp ben nasıl bir insanım, 

insan olmak ne demektir sorularına cevap aradığımız za-

man insan olma yolunun kapısını açıp yolculuğa başlamışız 

demektir.” şeklinde konuştu.

Prof Dr. İnam, gençlerin konuları farklı ele almalarına 

ve farklı görüş bildirmelerine fırsat vererek onları hayata 

hazırlayabileceğimizi belirterek konuşmasına şöyle devam 

etti: “Her insan bir dünyadır. İnsanın içi dar değil, geniş ol-

malıdır. Kendini sorgulayan, farklı olana yönelen, tehlikeye 

açık, ufacık yaşam tehlikesinde yıkılmayan geniş insanlar 

olmalıyız. Dünyanın genişliği kalbinizin, ruhunuzun, canı-

nızın genişliğiyle alakalıdır. Sunulan bunca genişliğe karşı 

dar olmayın.” 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Münazara Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İnsan‘ 
konulu konferans düzenlendi. Konferansını ver-
mek üzere sahneye gelen Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet İnam, dünyanın ve ülkemizin için-
de bulunduğu havayı yorumlamaya çalışarak in-
san olduğumuzu nasıl unuttuğumuzu şu sözlerle 
dile getirdi: “İnsan bu dünyada koşturan bir varlık. 
İnsanoğluna ömürlük diliminde ‘kimsin’ sorusunu 
sorsanız insan olduğunu hatırladığı zamanlar ne 
kadardır kim bilir? Biz insanlar insan olduğumuzu 
unutuyoruz.” 

“Öncelikli işimiz ‘insan’ 
olmak”

Prof Dr. İnam, “İnsan olmak, ‘imkânlar 

varlığıyım, bu imkânlarla kendimi nasıl inşa 

edebilirim’ inancıyla olur. Sizin gücünüze, 

seçimlerinize, tercihinize, zekânıza göre 

kendinizi inşa edebileceğiniz alanlar var. 

Kendi hayatınızı tanzim edebilirsiniz. Ken-

dinize ‘insan olmak için neler yapabilirim’ 

sorusunu sorun. Olabileceğinizi olmamak 

korkaklık, tembellik, uyuşukluktan kaynak-

lanır. Yapacak çok işimiz var, ama öncelikli 

işimiz insan olmak.” diyerek sözlerini ta-

mamladı.
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ARAKAN’DA NELER OLUYOR?

İlkin pagan bir krallık olan Myanmar’da, Hindistan ve Çin’in etkisiyle yaklaşık bin yıl 

önce Budizm gelişti. Aynı yıllarda Müslüman tüccarların bölgeye gelmesi sonucunda 

halkının bir kısmı İslamiyet’e geçen ülkede, 1430 yılında Arakan İslam Devleti kuruldu, 

ilk sultanı da Süleyman Şah oldu. Arakan İslam Devleti, 1784›e kadar bölgeye hükmetti 

ve önemli bir ekonomik güç oldu.

İslam devletinin yıkılmasının ardından kurulan Burma Sultanlığı, bölgeye tam olarak 

hâkim olamadı. 19›uncu yüzyılda İngiltere›nin Arakan’ı işgal etmesi ise ülkedeki tüm 

etnik ve dini dengelerin değişmesine neden oldu. Bölgede Müslüman Rohingyalar ve 

Budist Rakhineler arasında ilk çatışmalar 1826’da başlayan ve 120 yıl süren İngiliz 

işgalinden sonra başladı.

İngilizlerin 1948›de ülkeden çekilmelerinin ardından eski adı Burma olan Myanmar, 

bağımsızlığını kazandı. Bu dönemde, Müslümanlara yönelik saldırılar daha da arttı. 

1982’de çıkarılan yeni vatandaşlık kanunu ile “milli unsur” kategorisinden çıkarılan Ara-

kanlı Müslümanlar, kendi ülkelerinde vatansız statüsüne düşürüldü. Bölgede 200 yıldır 

süren gerginlik ve çatışmaların hedefi ise ‘Müslümanlardan arındırılmış bölge’ oluşturma 

stratejisine dayanıyor.

ARAKAN: 

BÖLGEYİ MÜSLÜMANLARDAN 

ARINDIRMA PROJESİ

1942'de 150 bin Arakanlı Müslüman katledildi

1962-1984 yılları arasında 20 bin Arakanlı Müslüman katledildi

1978'de 200 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı

2012'de 250 Arakanlı Müslüman katledildi, 140 bin kişi yerlerinden edildi

Arakan'da şiddet olaylarının yeniden başladığı 

25 Ağustos 2017 tarihinden bu yana;
3 bin kişi katledildi, 2600'den fazla ev yakıldı, 100 bin insan yerlerinden edildi
Bugün 1 milyon 300 bini aşkın Arakanlı, dünyanın değişik yerlerinde mülteci olarak yaşıyor"
"

A R A K A N
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Myanmar’da Arakanlı 
Müslümanlara yönelik başlatılan insanlık dışı olaylarla 
ilgili bir kınama mesajı yayımladı. Rektör Akgül, mesa-
jında şu ifadelere yer verdi:

“Myanmar Cumhuriyetinin Arakan eyaletinde yaşa-
yan Müslümanlara yönelik bir süredir sistematik şekilde 
yürütülen tacizler, öldürme, baskı ve sürgünler büyük bir 
insanlık suçu olmanın yanı sıra bu eylemler, gönül bağı-
mız olan Arakanlı kardeşlerimize sırf inançlarından do-
layı yapılması nedeniyle bizleri derinden yaralamaktadır.

Dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dışı olaylar, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şah-
sında devletimiz ve milletimizin konuya ilişkin hassasi-
yeti neticesinde ses getirmeye başlamış, konunun 19 
Eylül tarihinde  gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda Cumhurbaşkanımız tarafından New-
york’ta tekrar dünyanın gündemine taşınacak olması 
da başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere hepimize 
umut vermektedir.

Bu vesileyle, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara 
yönelik olarak gerçekleştirilen işkence, sürgün ve kat-
liamı şiddetle kınıyor; şahsım ve üniversitem adına tüm 
vatandaşlarımızı ve hemşerilerimizi Arakanlı Müslüman-
lara yardım ve duaya davet ediyorum.”

KMÜ’de Arakan Konuşuldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ADEM, 

Türkiye Gençlik, Üniversiteli Aktif Gençler ve Yeniler Öğren-

ci Toplulukları tarafından “Arakan’da Neler Oluyor” konulu 

konferans düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansa konuş-

macı olarak katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım 

Vakfı (İHH) Sakarya Temsilcisi Sebahattin Aydın, Arakan’a 

ilişkin bilgiler verdi. 

Aydın, Myanmar’ın Güneydoğu Asya’nın en büyük 

ikinci ülkesi ve Müslümanların zulme uğradığı Arakan’ın da 

Myanmar’ın yedi eyaletinden birisi olduğunu belirterek şun-

ları dile getirdi: “Yaklaşık 250 yıldır Myanmar’ın batısındaki 

Arakan eyaletinde baskı ve şiddet altında yaşayan Rohing-

ya Müslümanları farklı tarihlerde defalarca katliama uğradı. 

Tarihte ilk kez 1942 yılında Budist çeteler, 150 bin Arakan-

lı’yı katletti. Son zamanlarda yine askeri şiddet ve baskılar 

neticesinde yaklaşık 100 bin insan yerlerinden edildi. Evle-

rini terk ederek Bangladeş’e sığınan Arakan Müslümanları 

dünyanın en kötü şartlarında mülteci kamplarında hayatta 

kalmaya çalışıyor. Bangladeş polisi tarafından geri çevrilen 

ve sınırı geçemeyen Rohingyalar ise dağlık bölgelerde ha-

yatta kalmaya çalışıyor.” 

Aydın, binlerce kişinin öldüğü, on binlerce kişinin de 

işkence gördüğü Arakan’da katliamdan kaçan Rohingya 

Müslümanlarına acil gıda yardımı ve kurban çalışmaları 

için ekip olarak bölgeye gittiklerini ifade ederek gözlemleri-

ni öğrencilerle paylaştı. Konferansın ardından öğrencilerin 

hazırlamış oldukları ve Arakan’ı anlatan 40’a yakın afişten 

oluşan sergi ziyaretçilerle buluştu.

Rektör Akgül’den Arakan Mesajı
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B
ilinçli Üniversite Engelsiz Kampüs Projesi, panel ve sertifika töreniy-

le son buldu. Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde İstiklal Marşının 

okunmasıyla başlayan etkinlik açılış konuşmalarıyla devam etti. 

Karaman İslami İlimler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Duran Ali 

Yıldırım, “Bilinçli Üniversite Engelsiz Kampüs projesinin amacı Karaman ge-

nelinde engelliler ve engelliliğe karşı toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bu 

panel de bu amaçla yapılan etkinliklerden birisidir.” dedi. Yıldırım konuşma-

sının devamında, “Çalıştığımız ve bulunduğumuz ortam, bindiğimiz otobüs, 

yürüdüğümüz kaldırım, kısaca içinde yaşadığımız çevre bizi de içine alan 

bir toplum anlayışı ile birlikte yaşadığımız her insanı dikkate almayı gerekli 

kılmaktadır. İşimiz engel olmamak ve engelleri kaldırma sorumluluğu taşı-

maktır. Bunun bir toplumsal sorumluluk bilinci haline gelmesine her birimiz 

katkı sağlamalıyız.” diyerek sözlerini noktaladı.   

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ise gerek üniversite bünyesindeki gerek-

se ildeki engellilere yönelik pek çok önemli çalışmanın yapıldığı bu projenin, 

benzer diğer projelere de ilham kaynağı olmasını temenni ettiğini belirterek 

şunları ifade etti: “Unutmamalıyız ki engellilik doğal hayatın bir sonucu ola-

rak ortaya çıkan normal bir durumdur ve asla bir kusur ya da eksiklik olarak 

görülmemelidir. Nitekim dünyada her 100 kişiden 15’i engelli bireylerden 

oluşmaktadır ve engelliler de tıpkı diğer insanlar gibi dünyamıza artı değer 

katmaktadırlar. Hatta pek çok engelli bireyin, diğer bireylerden çok daha faz-

la oranda insanlığa katkı sunduğu bir gerçektir. Burada üzerinde durulması 

gereken mesele, engelli bireylerin hayatlarını kimseye muhtaç olmadan de-

vam ettirebilmelerinin sağlanması; herşeyden önemlisi de eğitim-öğretim 

hayatlarını kesintisiz sürdürebilmeleridir. Biz Karamanoğlu Mehmetbey Üni-

versitesi olarak, Engelli Öğrenci Birimimizin koordinatörlüğünde her türlü 

engel grubundan öğrencinin eğitim-öğretim hayatını kolaylaştırmak ama-

cıyla birtakım düzenlemeler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.”
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Bilinçli Üniversite Engelsiz Kampüs Projesi hakkında 

bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Mustafa Başkonak,  “İçişleri Ba-

kanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının desteğiyle Karaman 

İslami İlimler Derneği ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-

sitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından hayata geçirilen pro-

je ile öğrencilerimiz ve personelimizin özel eğitime gereksi-

nim duyan bireyleri daha yakından tanımaları, etkili iletişim 

yollarını öğrenmeleri amaçlandı. Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesinin tüm alanlarda ‘Engelsiz Üniversite’ olabil-

mesi yolunda önemli adımlar atıldı ve bu yıl içerisinde top-

lamda 150 kişiye 120 saat Türk işaret dili eğitimi verildi.” 

dedi.

Program, Bilinçli Üniversite Engelsiz Kampüs Projesi 

hakkındaki bilgilendirmenin ardından Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

Başkonak’ın başkanlığında düzenlenen panelle devam etti. 

Panelde ilk olarak söz alan Görme Engelli Eğitimci Yazar 

Halis Kuralay şunlara vurgu yaptı: “Dünyada engellilik deni-

len bir kavram var. Normal denilen şey, çoğunluk demektir. 

Engelliler maalesef anormal grubunda anılıyor. Halbuki en-

gelliler anormal değil, farklı insanlardır. Görme engellilere 

karşı yanlış empati yapılıyor, beş dakika gözlerinizi kapata-

rak onları anlayamazsınız bilakis yanlış anlarsınız. İnsanlar 

sürekli olarak engellilere acırlar, paraları olmadığını düşü-

nürler, üzülürler ve onlar adına karar verirler, varsayımlarda 

bulunurlar. Bizim görme engelliler olarak tek istediğimiz 

şey, eşit davranılmaktır.” 

İşitme Engelli Eğitimci Yazar Turan Yalçın ise kitap oku-

manın hayatında dönüm noktası olduğunu ifade ederek, 

“12 yaşımda geçirmiş olduğum ağır bir rahatsızlıktan do-

layı işitme kaybı yaşadım. Herkes okul hayatımın bittiğini, 

benim tekrar okumayı başaramayacağımı düşünürken ben 

Allah-u Teâlâ’nın Hz. Peygambere gönderdiği ‘Oku’ ayetiyle 

karşılaştım ve okuyarak bütün engellerimi aştım. Burada 

asıl önemli olan ise kişilerin engellilere olan ön yargılarını 

yıkmaları. Bize çok farklı sorular geliyor; ‘Eşiniz ya da ço-

cuğunuz da engelli mi?’ diye, hayır hiç birisi engelli değil. 

İlla ki engelli kişi engelli olan birisi ile evlenir diye bir kaide 

yok. Sağır birisi okuyarak, kör birisi dinleyerek engelleri 

aşar ama önemli olan ‘anlama engelli’ olmamak. Cahil bir 

insana laf anlatmak sağıra laf anlatmaktan daha zordur.” 

dedi. 

Toplumda engelli olanlarla engelli olmayanların bir ara-

da yaşamasını engelleyen duvarlar olduğunu ifade eden 

Ortopedik Engelli Eğitimci Yazar Ayhan Bahçeli ise konuş-

masını şöyle sürdürdü: “Zihnimizde engellilere karşı koşul-

landırılmış bir durum söz konusu; bu bakış açısını değiş-

tirmeliyiz. Engellileri anlamak için yapılan empatiler de en 

büyük travmalarımızdır. Empati; beş dakika sonra kalkıp yü-

rüyeceğinizi bildiğiniz halde tekerlekli sandalyeye oturmak 

değildir. Onları anlamak için onlarla vakit geçirmelisiniz. 

Sadece bizim neler çektiğimizi görerek bizi anlayabilirsiniz. 

Tek isteğimiz engellilerle birlikte yaşama kültürü edinin. 

Doğru iletişim kurulduğu zaman zaten bütün engeller ken-

diliğinden ortadan kalkar.”   

Program, proje kapanış toplantısı ve panelin ardından 

Türk işaret dili eğitimlerinde başarılı olan KMÜ personeli ve 

öğrencilerine sertifika verilmesiyle sona erdi. 
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COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Sutay Kocabaş’ın başkan-

lığında gerçekleşen panele Türk Patent ve Marka Kuru-

mu Sınaî Mülkiyet Uzman Yardımcısı Ceren Turgut, Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür İş-

leyici, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojileri 

Bölümü Öğretim Elemanı Uzman Dr. Şebnem Öztürkoğlu 

Budak ve Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birim Sorumlusu 

Birsen Koca konuşmacı olarak katıldı.

“Coğrafi İşaretinin Alınması Ürüne Daha Fazla Değer 
Katacaktır”

Panelin açılış konuşmasını yapan Mevlana Kalkınma 

Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger şunları ifade etti: “Belir-

gin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin 

bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş 

bir ürünü gösteren ad ve işaretler ‘coğrafi işaret’ olarak 

adlandırılmaktadır. Gaziantep Baklavası, Finike Portakalı, 

Taşköprü Sarımsağı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Karaman 

Ticaret Odası’nın girişimleriyle Divle Obruk Tulum Peyni-

ri tescillenmiş ve coğrafi işaret almış durumda. Ülkemiz, 

konumu sayesinde yöresel ürünler açısından çok zengin 

bir ülke ve coğrafi işaretli olma kapasitesine sahip ürün 

sayısı Avrupa Birliği toplamından daha fazla. Ekonomik ve 

rasyonel açıdan şehirleri geliştirmek, bölgesel kalkınmayı 

hızlandırmak açısından bu konuyu önemsiyoruz. Üreticil-

erimizin ürettikleri ürünlerin gerçek değerini bulması ve 

coğrafi işaretinin alınması ürüne daha fazla değer katacak-

tır.” 

‘Coğrafi İşaretin İşlevleri’
Panelde ilk olarak söz alan Uzman Yardımcısı Ceren 

Turgut ‘Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Tescili, Ulusal ve 

Uluslararası Alanda Coğrafi İşaret Koruması’ konulu 

sunumu gerçekleştirdi.

Uzm. Yrd. Turgut, coğrafi işaretin tanımını yaparak 

konuşmasına şöyle devam etti: “Coğrafi işaret ‘menşe adı’ 

ve ‘mahreç işareti’ olmak üzere ikiye ayrılır. Menşe adı; üre-

timi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan 

veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması durumun-

da gerçekleşir: Afyon kaymağı, Taşköprü sarımsağı gibi. 

Mahreç işareti için ise işlemlerden en az birinin belirlenmiş 

yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması ve bölge 

ile özdeşleşmiş bir ürün olması gerekir; Antakya künefesi 

buna en güzel örnektir. Ülkemizde 270 coğrafi işaretli ürün, 

402 başvuru aşamasında ürün, AB Komisyonunca kabul 

edilen de 3 coğrafi işaret vardır. Coğrafi işaret; ayırt edicilik 

sağlar, coğrafi kaynak belirtir, üretim metodu ve kalite ga-

ranti eder, pazarlama aracıdır, yerel üretimi ve kırsal kalkın-

mayı destekler, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korur, 

sürdürülebilir ve izlenebilir ürün kalitesi sağlar, ürün tak-

litçiliği ile mücadele etmeyi kolaylaştırır, bölgenin tanıtımını 

sağlayarak turizme katkıda bulunur.”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje Teknoloji ve Transfer 
Ofisi (KMÜ PTTO) ve Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım 
Destek Ofisi (MEVKA) işbirliğiyle ‘Coğrafi İşaret Süreci, Deneyim-
ler ve Uygulamalar’ konulu panel düzenlendi.
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‘Divle Tulum Peynirinin Özellikleri’
Doç. Dr. Özgür İşleyici ise ‘Coğrafi İşaret Süreci ve Son-

rasında Divle Tulum Peyniri İle İlgili Yapılması Gereken Bilim-

sel ve Teknik Çalışmalar’ konusuna değindi. İşleyici, “Türkiye 

yerli peynir çeşitleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Divle tulum peyniri de ülkemizde üretilen önemli yerli peynir 

çeşitlerimizden birisidir ve bu peynir çeşidimiz ismini, üretildiği 

Karaman iline bağlı Ayrancı ilçesinde bulunan Divle (Üçhar-

man) köyünden ve bu köyde bulunan Divle Obruğundan 

almaktadır. Bu bölgede yüzlerce yıldır üretilen ve sevilerek 

tüketilen bu peynir çeşidi, koyun ve keçi sütünden üretilen ve 

olgunlaştırıldıktan sonra tüketilen bir tulum peyniri çeşididir. 

Olgunlaştırmanın yapıldığı doğal mağarada bulunan mikro-

flora, olgunlaşma esnasında deri tulumların yüzeyini kaplayıp 

peynirin içerisine nüfuz ederek peynire kendine has müthiş bir 

lezzet kazandırmaktadır. Tulumlar obruğa nisan-mayıs ayların-

da konulmakta ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramında şenliklerle 

obruktan çıkarılmaktadır.” dedi. 

‘Divle Obruk Peynirinin Standardizasyonu’
Panelin devamında ‘Divle Obruk Peynirinin Endüstriyel 

Koşullarda Üretiminin Standardizasyonu’ projesi hakkında 

açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Şebnem Öztürkoğlu Budak 

şunları ifade etti: “Hijyenik olmayan uygulamalar ile kontrolsüz 

şartlarda üretim ve olgunlaştırma, standart olmayan üretim ve 

olgunlaşma teknolojisi, yağ standardizasyonunda, enzim, tuz 

miktarlarında ve tulum büyüklüklerindeki farklılıklar, tulumların 

obruk yerine soğuk hava deposu, kiler veya soğuk odalar ya 

da damlarda bekletilmesi gibi, gerek üretim gerekse olgunlaş-

ma aşamasında yapılan tüm bu farklılıklar ürün kalitesi başta 

olmak üzere tat, aroma gibi özellikleri değiştirmekte ve stan-

dart olmayan ürünler ortaya çıkmaktadır.”

Panelde son olarak söz alan Birsen Koca ise ‘Türkiye’deki 

İyi Coğrafi İşaretler Uygulamaları’ hakkında neler yaptıklarına 

değindi. Koca, “Kayseri’nin 10 tane üründe tescili var. Kayseri 

Ticaret Odası olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tes-

cilini aldığımız pastırma, sucuk, mantı ürünlerinde yapılan 

yönetişim çalışmalarımız; karekodlu ürün yazılımı oluşturul-

ması, firmaların buna dahil edilmesi, sisteme dahil olan firma-

larla sözleşme imzalanması, karekodlu etiketlerin kullanımı, 

denetim ve raporlama gibi uygulamalardır.” dedi ve detaylı 

açıklamalarda bulundu. 

“Türkiye, yerli peynir 
çeşitleri açısından önemli bir 

potansiyele sahiptir. Divle 
tulum peyniri de ülkemizde 
üretilen önemli yerli peynir 
çeşitlerimizden birisidir.”
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Prof. Dr. Ahmet Kartal da “Çiçekleri çok seven 

ve onları büyük bir özen ve titizlikle yetiştiren 

milletimizin, duygularındaki inceliği ve zarifliği, hatta 

güzele olan tutkunluğunu yetiştirdiği çiçeklerde 

görmek mümkündür. Özellikle ıslah edilmiş lalelerin 

elde edilmesiyle, lalenin muhtelif renkte cinsleri de 

günden güne artmıştır. Anadolu’da lale ile ilgili kül-

tür Türkler ile başlamıştır. Lalenin Avrupa’da XVI. 

asrın ortalarından itibaren ‘dülbend lâlesi› denen 

türün soğanlarıyla yayıldığı söylenebilir. Lale, za-

manla kazanmış olduğu dinî anlam boyutu vesile-

siyle cami, çeşme, mezar gibi yapılarda süsleme 

unsuru olarak çok kullanılmıştır.” dedi. 

Prof. Dr. Kartal, lale ve gül arasında bir reka-

bet olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Özellikle 

bazı çiçeklerin kültürümüzde özel bir yeri ve önemi 

vardır. Hiç şüphesiz gül bunların başında gelir. Hz. 

Peygamber›in en çok sevdiği çiçek olan gülün, ilâhî 

güzelliği ve ihtişamı en güzel biçimde yansıttığı ifa-

de edilir. Ancak gülün bir rakibi vardır. O da yine 

milletimizin özel bir değer verdiği çiçekler arasında 

yer alan laledir. Özellikle lale kelimesini oluşturan 

harflerin Allâh lafzıyla aynı olması, ayrıca lâlenin 

tersinden okunduğunda hilâl kelimesinin oluşması, 

hilâl›in ise İslâmiyeti simgelemesi, yine lalenin tev-

hidi remz etmesi ona karşı olan ilginin artmasına 

sebep olmuştur. Lale geçmişten bugüne pek çok 

sanat dalında stilize edilerek motif olarak kullanıl-

maktadır.”

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE
LALE

“Bir uygarlığın temsilcisi lale”
Panelde ilk olarak söz alan Prof. Dr. Mustafa İsen, laleden ‘bir 

uygarlığın temsilcisi olarak’ söz ederek şunları ifade etti: “Çiçek, 

medeniyetin değerlendirilmesinde önemli bir unsurdur. Bulunduğu-

muz yerdeki bahçe ve çiçekleri, yaşama biçimimiz olarak göstere-

biliriz. Lale, Orta Asya dağlarında doğmuş, Anadolu’ya taşınmıştır. 

Laleyi dünya uygarlığına armağan eden bizim atalarımızdır. Lale 

önce bahçelerde yer aldı, daha sonra da sanatçıların değerlen-

dirmeleriyle sembolik anlamlar kazandı. Bir şey giderek markaya 

dönüşüyorsa orada medeniyetten bahsedebiliriz. Medeniyet tasav-

vufu ilerde daha iyi bir tablonun habercisidir.”

Prof. Dr. Namık Açıkgöz ise fotoğraflarla lale ve lale türlerine 

vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: “Lalenin tulipa, papa-

ver, anemon, gelincik ve ters lale gibi türleri vardır. Lale, genellikle 

renk itibariyle kırmızı, şekil olarak kadeh ve parçalı yaprak; mevsimi 

bahar, mekanı ise taşra, çöl, sahra olan bir çiçektir. Lalenin mavi, 

sarı, beyaz gibi farklı renkleri de mevcuttur. Ayrıca laleye orta kısmı 

siyah olduğu için bağrı yanık da denir.”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
(KMÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından ‘Klasik 
Türk Şiirinde Lale’ konulu panel düzenlendi. 
KMÜ Eski Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Yasemin Akkuş’un yönetiminde 
gerçekleşen panele Sakarya Milletvekili 

Prof. Dr. Mustafa İsen, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık 
Açıkgöz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kartal 
konuşmacı olarak katıldı.

PA N E L
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S Ö Y L E Ş İ

‘Biz Türkiye gastronomisinin ilerlemesi 
için bu işe gönlümüzü koyduk’

Konuşan Kalem Grubu Kurucusu Serkan Karagöz ise 

bu gibi programları farklı konseptlerle daha sık yapmak 

gerektiğini söyleyerek, “Biz Türkiye gastronomisinin 

ilerlemesi için bu işe gönlümüzü koyduk. Benim amacım 

şeflerle öğrencileri buluşturarak öğrencilere farklı bakış 

açıları sunmak. Böylece bir ömür harcayarak tecrübe 

edeceklerini bir kaç saatte şeflerden öğrenmiş oluyorlar. 

Aslında ayrıntılarıyla konuşulacak olsa saatler yetmez 

konuşmaya ama en azından en can alıcı konulara 

değinerek nasıl bir yol izlemek gerektiğini anlatmak 

yeterli olacaktır. Biz buraya sadece konuşmaya değil, 

sizleri de dinlemeye geldik. Sizlerin problemlerinizi 

dinleyerek yapılması gerekenler konusunda yardımcı 

olabilmek amacıyla buradayız. Çünkü sizler bizler için çok 

önemlisiniz.” ifadelerinde bulundu.

Söyleşinin sonunda Sushi Ustası Aşçıbaşı Hasan 

Karabazar katılımcılara Uzak Doğu kültürlerine özgü 

farklı selamlar verdi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Uygulama Mutfağında uygulamalı sushi eğitimi ile devam 

eden programda en büyük sushi sarma rekor denemesi 

de yapıldı. Aşçılık öğrencileri tarafından yapılan sushiler 

üniversite yerleşkesinde diğer öğrencilere de tattırıldı. 

‘Şefim, benim en büyük 
destekçim’ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversi-

tesinde (KMÜ) ‘Dünden Bugüne Aşçılık’ 

söyleşisi ve sushi eğitimi düzenlendi. 

KMÜ Aşçılık Programı ve Lojistik 

Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu tarafından 

ortaklaşa düzenlenen programda 

Sushi Ustası Aşçıbaşı Hasan Kara-

bazar, ‘Çıraklıktan Ustalığa Aşçının 

Gelişimi’ ve Konuşan Kalem Grubu 

Kurucusu Serkan Karagöz, ’Sosyal 

Medyanın Aşçılık Ve Gastronomi 

Üzerindeki Etkisi’ konularında söyle-

şi gerçekleştirdiler. Sushi uygulama-

larıyla da renklenen program büyük 

ilgiyle karşılandı.

Sushi ustası Hasan Karabazar, 

“Bu mesleğe 1995 yılında 16 ya-

şımda başladım. İlk önce bu mesleği 

yapmak gibi bir niyetim yoktu, sade-

ce sezonluk çalışmayı planlıyordum. 

Çalıştıkça zevk almaya başladım 

mesleğimden. Şefim, benim en bü-

yük destekçim oldu ve beni gönder-

mek istemediğini, bu mesleği bana 

öğreteceğini söyledi. Her mesleğin 

kendine göre zorlukları olduğu gibi 

aşçılık mesleğinin de özellikle çıraklık 

aşamasında fazlasıyla zorlukları olu-

yor. Çıraklık aşamasında şefimden 

dayak yediğim günler de oldu ama 

ben her zaman onu baba gibi gördü-

ğüm için mesleğime devam ettim ve 

bu günlere kadar geldim.” dedi.

Bu mesleği öğrenmek için her 

zaman çaba gösterdiğini ve gittikçe 

mesleğinde yükseldiğini belirten Ka-

rabazar, “Sushi ağırlıklı olarak yirmi 

senedir Uzak Doğu mutfağı üzerine 

çalışıyorum.  Ben mesleğimi sevi-

yorum. Sizlere de tavsiyem, şefinizin 

sözünden çıkmayın ve işinizi gönül-

den severek yapın.” şeklinde konuş-

tu.

DÜNDEN
BUGÜNE AŞÇILIK VE SUSHİ
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BİR TÜRKÜ BİR HİKAYE

S Ö Y L E Ş İ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ‘Bir Türkü Bir 

Hikâye’ konulu program düzenlendi.

Her iki haftada bir, farklı bir eserin hikâyesi ve türkü-

sünün paylaşıldığı programda ‘Kerkük Zindanı’, ‘Harmana 

Serdiler Sarı Samanı’, ‘Şen Olasın Ürgüp’ ve ‘Gesi Bağları’ 

türküleri ele alındı.

KMÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Onur Aykaç’ın türkülerin hikâyesini dinleyicilere aktarma-

sının ardından Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 

Müzik Öğretmeni Halil Erbay bağlama eşliğinde türkülerin 

hikâyesine hayat verdi. 

Türkülerin hikâyesini öğrenme imkânı bulan dinleyenler 

türkünün hikâyesini de yaşama fırsatı elde ettiler.
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Ş E N L İ K

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ‘Kitap Fuarı ve 

Hıdrellez Şenlikleri’ düzenlendi. 

Açılış töreni kitap fuarının gezilmesiyle başladı. Ardın-

dan kat-ı üç boyutlu sanat sergisini gezen protokol, öğrenci 

topluluklarının stantlarını ziyaret ederek toplulukların faali-

yetleri hakkında bilgi aldı. Sonrasında hıdrellez ateşi yakıla-

rak öğrenciler sırayla ateşin üzerinden atladı. 

Kitap Fuarı ve Hıdrellez Şenlikleri kapsamında beş gün 

boyu süren etkinliklerde birbirinden değerli şairler ve yazar-

lar öğrencilerle buluşarak konferans salonlarında söyleşi-

ler düzenlendi. Ayrıca halkoyunları ve mehteran gösterileri 

sergilenirken halk müziği konseri, ney dinletisi ve Taşkale 

seyirlik oyunları sanatseverlerle buluşturuldu.  

KİTAP FUARI ve
HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ 
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EDİRNE–OSMANLI
CAMİLERİNE

STRÜKTÜREL
BİR BAKIŞ

KMÜ İslami İlimler Fakültesi fuaye 

alanında düzenlenen sergide Necmet-

tin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayri 

Erten, KMÜ İslami İlimler Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, Trakya 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Semiha Kartal ve Yüksek Mimar 

Şule Yılmaz Erten’in fotoğrafları ziya-

retçilerin beğenisine sunuldu.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Akgül'ün yanı sıra akademisyenler, 

davetliler ve çok sayıda öğrencinin 

takip ettiği sergide Selimiye, Muradi-

ye, Gazi Mihal Bey, Eski (Ulu) ve Üç 

Şerefeli camilerinin olduğu 29 fotoğraf 

ziyaretçilerle buluştu. 

Prof. Dr. Hayri Erten sergi hakkın-

da açıklamalarda bulunarak şunları 

ifade etti: “Edirne’ye gidip göremeyen 

ya da fotoğraf cephesinden bakama-

yan öğrencilerimiz için Osmanlı–Edir-

ne Camilerinin strüktürel yapısıyla ala-

kalı bir fotoğraf sergisi gerçekleştirdik. 

Anadolu insanı her zaman Edirne’ye 

gidip oradaki bizim ecdadımızın yap-

mış olduğu muhteşem eserleri görme 

fırsatı bulamıyor. Bir mimar gözüyle 

farklı perspektiflerden bu fotoğraf-

lar çekildi. Osmanlı mimarisinde çok 

önemli bir yere sahip olan bu eser-

lerde hem fotoğraf hem de mimari 

özellikler ön plana çıkarıldı. Strüktürel, 

yapıyla alakalı bir kavramdır ve cami-

lerin dayanıklılığı, taşıyıcılığı ve nasıl 

yükseldiğiyle alakalı bir görünüm arz 

eder.” 

KMÜ İslami İlimler Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Fikret Karapınar ise, 

“Edirne, mimari açıdan bakıldığında 

Osmanlı’nın en zirve ve gözde yapıt-

larını bıraktığı illerimizden bir tanesi. 

Selimiye Camisi dünyaca meşhur bir 

camidir, kubbesi en geniş çaplıdır ve 

bu genişliğin sırrı hala çözülememiştir. 

Edirne; medreseleri, köprüleri, şifa-

haneleri olmak üzere her açıdan çok 

önemlidir. Bugün bu sergi bize yeni-

den Osmanlı’yı, Edirne’nin Osmanlı ve 

Türkiye açısından önemini hatırlatmış 

oldu.”  dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından ortaklaşa ‘Edirne-Osmanlı Camilerine Strüktürel Bir 
Bakış’ konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

S E R G İ
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TOPRAKTAN TASARIMA 

KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen 

serginin açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, 

üniversite personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kendisinin tasarlayıp hazırlamış olduğu yetmiş eserin ziyaretçilerle bu-

luşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gülşen Kahraman şunları 

söyledi: “Eserlerimi ortaya çıkarırken özgün form arayışlarında bulundum. 

İki çeşit seramik çamuru kullandığım tasarımları 1070 derecede pişirdikten 

sonra sır ve oksit ile renklendirmelerini yaptım. Toprakla uğraşırken bütün 

negatif enerjimi atıyorum ve çok keyif alıyorum. Bu süreçte bana destek olan 

herkese çok teşekkür ediyorum. Sanatseverleri sergime bekliyorum.”

Sergi, üç gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

S E R G İ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim 
Elemanlarından Uzman Gülşen Kahraman 

tarafından hazırlanan ‘Topraktan Tasarıma’ isimli 
sergi sanatseverlerle buluştu.
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S E R G İ

GÖNÜLE DOKUNAN ESERLER 
ZİYARETÇİLERİ İLE BULUŞTU

KMÜ İslami İlimler Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan serginin açılışını 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Birol Üner, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ali Şahin, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret 

Karapınar ve davetliler yaptı. 

Mesnevi’ye ait güzel sözlerden oluşan 65 farklı eserin 

yer aldığı sergi ilerleyen günlerde İslami İlimler Fakültesi, 

Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Karaman 

Hatuniye Medresesi’nde de ziyaretçileri ile buluştu. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 
 ‘GÖNÜLE DOKUNAN SÖZLER’ KONULU SERGİ DÜZENLENDİ
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MEDDAH MUHİDDİN GÜLTEKİN, 
KMÜ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

G Ö S T E R İ

Emekli Öğretmen Meddah Muhiddin Gültekin’in ka-

tılımıyla gerçekleştirilen programı çok sayıda öğrenci ve 

öğretim elemanı takip etti. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 

halk kültürü ve seyirlik oyunlar üzerine eğitim almış olan 

Muhiddin Gültekin, geleneksel meddah kıyafetiyle sahne-

ye gelerek önce ‘Köroğlu ile Kiziroğlu’ hikâyesini, ardından 

Kazancı Bedih’ten dinlediği ‘çiğ köftenin ortaya çıkış efsa-

nesini’ anlattı.

Hayatın bir rol olduğunu vurgulayan Meddah Gültekin,

“Eski zamanlarda radyo televizyon bu kadar yaygın 

değilken meddahlık çok meşhurdu. Meddahların öğretici 

yanları vardır; olaylar üzerine konuşurlar. Meddahlar, sana-

tını icra ederken bir sandalye üzerine oturmakta, değnek ve 

mendil gibi aksesuarlar kullanarak öyküsünde canlandır-

malar ve taklitler yapmaktadır.” şeklinde kısa bilgiler aktar-

dı. Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Meddah Muhiddin Gültekin’den 

Hikâyeler” adlı program düzenlendi.
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NİZAM TİYATRO GÜNLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) EV SAHİPLİĞİNDE VE 

AS ORGANİZASYON TARAFINDAN DÜZENLENEN 

NİZAM TİYATRO GÜNLERİ KAPSAMINDA 

ÇOK SAYIDA BAŞARILI OYUN, TİYATRO İZLEYİCİSİYLE BULUŞTU.

METRO CANAVARI, YETERSİZ BAKİYE 

GİBİ SEVİLEN OYUNLARIN GÖSTERİLDİĞİ TİYATRO GÜNLERİNDE 

ÜNLÜ OYUNCULAR, BİN KİŞİLİK SALONU AĞZINA KADAR DOLDURAN 

KARAMANLI TİYATRO SEVERLERE KEYİFLİ VE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI. 

T İ YAT R O
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T İ YAT R O

“VAY BAŞIMA GELENLER” 
İLGİYLE İZLENDİ

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 

gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve 

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sinema ve Tiyatro 

Topluluğu Başkanı Safiye Demir’in açılış konuşmasının ar-

dından tiyatro oyununa geçildi.

KMÜ öğrencisi Sami Özoral’ın yönettiği, Mamoş isimli 

sorunlu bir çocuğun ailesine ve çevresine yaşattığı sıkıntıları 

konu alan ‘Vay Başıma Gelenler’ adlı komedi oyunu, 500’ü 

aşkın kişi tarafından izlendi. İlgiyle takip edilen tiyatro 

gösterisi, oyunculara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SİNEMA 

VE TİYATRO ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 

HAZIRLANAN ‘VAY BAŞIMA GELENLER’ İSİMLİ OYUN 

İZLEYİCİYLE BULUŞTU
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NEVBAHAR KONSERİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-

versitesinde (KMÜ) Karaman Yeşil-

dereliler Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği İbrala Türk Sanat Müziği Ko-

rosu tarafından ‘Nevbahar’ adlı konser 

düzenlendi.  

KMÜ 15 Temmuz Konferans Sa-

lonunda gerçekleştirilen etkinlikte ilk 

olarak İbrala Halk Dansları Topluluğu 

sahne aldı. Dans gösterisinin ardından 

açılış konuşmasını yapmak üzere sah-

neye gelen Dernek Başkanı Ramazan 

Eryiğit, Türk Sanat Müziğinin hüzünle 

neşeyi, kederle çoşkuyu aynı anda ya-

şatan en önemli kültür miraslarından 

biri olduğunu belirtti. Eryiğit, 2016 

yılının sonlarında kurulan koronun di-

siplinli çalışmalar sonucu bu günlere 

geldiğini ifade ederek desteği bulu-

nanlara ve salonu dolduran izleyicilere 

teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Programda açılış konuşmasının 

ardından Şef Nalan Yeğin’in yöneti-

minde ses ve saz sanatçılarından olu-

şan koro üyeleri tarafından; ‘Nihansın 

Dideden, Ne Sevincin Ömrü Varmış, 

Geçsin Günler Haftalar, Gül Ağacı De-

ğilem, Eski Dostlar, Kara Gözlüm Ef-

karlanma Gel Gayri, Kimseye Etmem 

Şikayet, Huysuz ve Tatlı Kadın, Anla 

Artık Anla Beni’ şarkıları seslendirildi. 

Ayrıca Ankara Karamanlılar Derneği 

Başkanı Veli Bozkır tarafından ‘Unuttu-

ramaz Seni Hiçbir Şey’, Solist Çiğdem 

Kaplan tarafından ‘Sevmekten Kim 

Usanır’, Rahime Uzun tarafından ‘Ben 

Küskünüm Feleğe’, Merve Çekçeoğlu 

tarafından ‘Aşk Ne Demek Bilen Var 

mı’ ve Filiz Baş tarafından ‘Gizli Aşk 

Bu’ şarkıları okundu.

Yaklaşık iki saat süren gecenin 

sonunda sponsorlara ve katılımcılara 

plaket takdim edilmesiyle konser sona 

erdi.

K O N S E R
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AYKUT KUŞKAYA,
VATAN EZGİLERİYLE
MEST ETTİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev 

sahipliğinde düzenlenen Vatan Ezgileri konulu kon-

ser programında, sevilen sanatçı Aykut Kuşkaya 

öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Karaman Gençlik Mer-

kezi tarafından KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans 

Salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda dinleyicinin 

takip ettiği konserde Kuşkaya, sözlerine “Yunus Em-

re’nin gezindiği o diyar insanları olarak siz Karaman-

lı dostlar, sizlerle birlikte olmak benim için şereftir, 

onurdur.» diyerek başladı.

Kuşkaya, konuşmasının devamında şunları söyle-

di: “Toprağımıza umut veren ezgileri sizlerin gönülle-

rine düşürmek için çıktık yola, adına da Vatan Ezgi-

leri dedik. Bin yıl önce bu toprakları bize vatan yapan 

Malazgirt’in yiğitleri şahidimiz olsun, bundan 500 yıl 

önce bir büyük destanda İstanbul’u fetheden, bir çağı 

kapatıp diğerini açan o büyük kumandan Fatih Sultan 

Mehmet Han, onun güzel orduları, şehitlerimiz şahi-

dimiz olsun ki, bundan 100 yıl kadar önce bir milletin 

yeniden dirilişinde tüm dünyaya örnek bir destan ya-

zan Çanakkale’nin yiğitleri, kutlu ecdadımız şahidimiz 

olsun ki, bundan bir süre önce o karanlık, hain, ihanet 

dolu 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız ve 

devlet büyüklerimizin işaretiyle önce hanesine, sokağı-

na, sonra meydanına, külliyesine, köprüsüne, demok-

rasisine, özgürlüğüne, vatanına, bayrağına, birliğine 

sahip çıkan, bu uğurda şehit olan 248 canımız şahidi-

miz olsun ki biz zulmü alkışlamadık, zalimi sevmedik.”

Sanatçı Kuşkaya’nın Yunus Emre, Mehmet Akif 

Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Arif Nihat Asya, Sezai 

Karakoç gibi şairlerin şiirleriyle süslediği ve kendi bes-

teleriyle birlikte sevilen eserleri seslendirdiği konseri 

dinleyenleri mest etti. 

K O N S E R

“Toprağımıza umut veren 
ezgileri sizlerin gönüllerine 
düşürmek için çıktık yola...»
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Ş Ö L E N

KARAMAN 

8. ENGELSİZ SPOR ŞÖLENİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (KMÜ BESYO) tarafından Dünya Engelliler Günü 

nedeniyle ‘Karaman 8. Engelsiz Spor Şöleni’ düzenlendi.
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KMÜ BESYO Kapalı Spor Salonunda düzenlenen şölene 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol 

Üner, il ve üniversite protokolü, davetliler, engelli vatandaşlar 

ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve engelli Ahmet Çapıtçı’nın yönetiminde 

İstiklal Marşının okumasıyla başlayan şölen, KMÜ BESYO 

Öğrencisi Fahriye Aşar’ın ‘Yeryüzü Melekleri’ adlı şiiri okuması 

ve açılış konuşmalarıyla devam etti.

“Rol ne kadar ağırsa mükâfatı da o kadar fazla olacaktır”
Açılışta ilk olarak söz alan BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi 

Kılıçel, “Hayat sahnesinde rol alan oyuncuların her birinin rolü 

diğerinden farklıdır. Her şahıs kendi rolünü tamamladıktan 

sonra hayat sahnesinden çekilmektedir. Buradaki rolü ne kadar 

ağır ise mükâfatı da o kadar fazla olacaktır. Bulunduğunuz 

durumun suretine bakıp ah etmek yerine şükür etmeniz gerekir. 

Eğer hastalık ve musibetlerin manası güzel bir şey olmasaydı 

Allah en sevdiği kullarına hastalık ve musibet vermezdi. Bir 

Hadis-i Şerif’te ‘En ziyade musibet ve meşakkate maruz 

kalanlar insanların en iyisi, en kâmilleridir’ denmiştir. Engelli 

kardeşlerimiz de bu nurani kafileye katılmak isterlerse hayat 

sahnesindeki rolü iyi oynamalı ve sabır içinde şükretmelidirler. 

Bizler de bu rolü en iyi şekilde oynayabilmeniz için elimizden 

gelen her şeyi yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki her canlı ve her birey kendine özgüdür ve 
tektir” 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise “Unutmamalıyız 

ki gerçek manada engeller sadece insanların zihinlerinde 

ve kalplerinde var olan kısıtlılıklardır. O yüzden insanların 

engelsiz sandığı pek çok birey, gerçekte görünmez 

engellerle kuşatılmıştır. Yine engelli sanılan bireylerin çoğu 

da aslında engelsizdir ve mevcut potansiyelini sonuna kadar 

kullanabilecek kabiliyete sahiptir.” diyerek konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “Tüm insanlar için aslolan hayattan hiçbir zaman 

ve hiçbir koşulda kopmadan, dünyadaki mevcudiyetinin 

yüceliğine inanarak ve insan olmanın değerini bilerek kendine 

yakışır bir hayat sürmeye çalışmaktır. Kendi değerinizi asla 

fiziksel verilerle ve başkalarıyla mukayese ederek belirlemeye 

çalışmayın. Çünkü bu size gerçek değerinizi vermeyecek, 

yanlış temeller ve yanlış inançlar üzerine bir hayat inşa etmenize 

neden olacaktır. Unutmayın ki dünyadaki her canlı ve her birey 

kendine özgüdür ve tektir. O yüzden bu benzersiz ve tekrarsız 

yaşamı en iyi şekilde değerlendirerek, kendi benliğinizin en iyi, 

en faydalı ve en güzel halini ortaya koymak için çabalayın. 

Yaşam boyu öğrenmeyi kendinize rehber edinerek kendinizi 

sürekli geliştirin ve eğitim-öğretim hayatınızı asla kesintiye 

uğratmayın. Bizler KMÜ ailesi olarak engelli öğrencilerimizin 

hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik atılması gereken her adımı 

atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz.”

Şölende açılış konuşmalarından sonra engelli öğrencilerle 

birlikte sportif faaliyetler, halk oyunları, dans gösterileri 

gerçekleştirilirken çeşitli yarışmalar düzenlendi. Şölende 

protokol üyeleri tarafından yarışmacılara madalya takdiminin 

ardından Karamanlı sanatçı Muhittin Arslan, saz eşliğinde 

türküler seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan şölen, 

balon gösterisiyle sona erdi.
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S P O R

ÜNİVERSİTELERARASI 
BASKETBOL 2. LİG MÜSABAKALARI 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI EV SAHIPLIĞINDE 
11-15 ARALIK 2017 TARIHLERI ARASINDA 

ÜNIVERSITELERARASI BASKETBOL 2. LIG MÜSABAKALARI 
DÜZENLENDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okun-

masıyla başlayan müsabakaların açılışında konuşan KMÜ 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, maçların sportmenlik 

çerçevesinde geçmesini temenni ederek tüm takımlara başarı 

diledi.

KMÜ Kapalı Spor Salonunda beş gün boyunca devam 

eden müsabakalar sonucunda KTO Karatay Üniversitesi bir-

inciliği elde ederken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

ikinci, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ise üçüncü 

oldu. Adana Bilim ve Teknoloji ile Kilis 7 Aralık Üniversiteleri 

ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldılar. 

Üniversitelerarası Basketbol 2. Lig Müsabakaları, dereceye 

giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. 
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B
olu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ev sahipliğinde 25-29 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye 

Üniversiteler Hokey Şampiyonasına Abant İzzet Baysal, Batman, Dicle, Gazi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversi-

tesi, Kırıkkale ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteleri katıldı.

KMÜ Erkek Hokey Takımı, turnuvada çıktığı tüm maçları kazanırken, final müsabakasında karşılaştığı ev sahibi 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi karşısında 6-5’lik skorla galip gelerek Türkiye Şampiyonu unvanını korudu. KMÜ Kadın 

Hokey Takımı ise müsabakalarda oynadığı maçlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak şampiyonayı 

dördüncü sırada tamamladı. 

Bolu’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Hokey Şampiyonasında birincilik elde eden Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi (KMÜ) Erkek Hokey Takımı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Yaşadıkları mutluluğu Rektör Akgül’le paylaşan takım oyuncuları ulusal müsabakalarda Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesini temsil etmekten son derece memnun olduklarını belirtirken Rektör Akgül de elde etmiş oldukları şampiyon-

luktan dolayı oyuncuları tebrik ederek, “Üniversitemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için hepinizi yürekten kutluyorum. 

Takım olarak bundan sonra da çok daha büyük işlere imza atacağınıza, başarılarınızın süreklilik arz edeceğine inanıyorum. 

Bizler üniversite yönetimi olarak sizlere gereken desteği verme konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız. Başarılarını-

zın devamını diliyorum.” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
(KMÜ) Erkek Hokey Takımı, ikinci kez Türkiye 

şampiyonu oldu. KMÜ Takımı, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 

Hokey Şampiyonasında geçen sene olduğu gibi 
bu sene de şampiyonluğa ulaştı.

ERKEK HOKEY TAKIMI

ŞAMPİYON GİTTİ
ŞAMPİYON DÖNDÜ

S P O RS P O RS P O R
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Güney  Kore’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli 

sporcu Nur Tatar, finalde ABD’li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk raundu 0-0 

geçen Nur Tatar, ikinci rauntta ise 2-1’lik skorla geriye düştü. Son rauntta atak bir mücadele sergileyen Türk 

sporcu, maçtan 6-4 galip ayrılarak ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 120 puan 

ekleyerek büyük bir avantaj elde etmiş oldu.  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Nur Tatar’ın elde etmiş olduğu 

başarıdan dolayı kendisini kutlayarak “Öğrencimiz başarısı ile gerek üniversitemizin gerekse ülkemizin gu-

ruru olmaya devam ediyor. Sporcularımızın çeşitli branşlarda elde ettiği başarılar yüzümüzü güldürürken, 

üniversitemiz öğrencisi olan milli sporcularımız bize ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Şahsım ve KMÜ ailesi 

adına öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Nur Tatar, dünya 

şampiyonu oldu.

S E R G İ

NUR TATAR
DÜNYA ŞAMPİYONU 

OLDU

S E R G İS P O R
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TUĞÇE DEMİŞ HIZ KESMİYOR

K
ariyerinde Türkiye şampi-

yonluğu, Avrupa üçüncülü-

ğü ve Dünya beşinciliği bu-

lunan KMÜ’lü Tuğçe Demiş, 

Slovenya’nın ev sahipliği yaptığı 

Thermana Slovenya Open Karate 

Turnuvası’nda gümüş madalya, Sır-

bistan’da düzenlenen Balkan Şam-

piyonasında da bronz madalya ka-

zandı. Son olarak Dubai’de düzen-

lenen Karate 1 Premier League’de 

mücadele veren Tuğçe Demiş bura-

da da ilk beşe adını yazdırarak yeni 

bir başarıya daha imza attı. 

Katıldığı turnuvaların ardından 

Karaman’a dönen ve üniversitedeki 

eğitimine devam eden Tuğçe Demiş 

elde ettiği derecelerden dolayı çok 

mutlu olduğunu belirterek, “Bu sü-

reçte beni destekleyen herkese ve 

özellikle de üniversitemizin yöneti-

mine teşekkür ediyorum. Bundan 

sonraki turnuvalarda da üniversite-

mi ve ülkemi en iyi şekilde temsil 

etmeye çalışacağım.” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİ VE

MİLLİ SPORCU TUĞÇE DEMİŞ,

KATILDIĞI ÜÇ FARKLI TURNUVADA ELDE ETTİĞİ

BAŞARILARLA KARİYERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) lise öğrencilerine yönelik olarak bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği 

Tanıtım Günleri coşkulu bir törenle başladı. Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “15 Temmuz” temalı 

resim sergisinin açılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından üniversite tanıtım filminin göste-

rilmesiyle devam etti. 

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-

met Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yerini aldığını belirterek 

üniversitenin, sahip olduğu geniş yerleşkesi, uluslararası standartlardaki laboratuvarları ve konferans salonları, modern 

kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisleriyle ülkemizin pek çok köklü üniversitesini geride bıraktığını ve yakın bir gelecekte 

marka üniversiteler arasına gireceğinden hiç şüphesinin olmadığını söyledi.

Rektör Akgül, konuşmasının devamında üniversite sınavlarına hazırlanan adaylara seslenerek şunları dile getirdi: “Üni-

versite tercihi, insanın ileriki hayatını büyük ölçüde etkilediği için geleceğe atılan adımları bugünden belirlemek adına bu 

Tanıtım Günlerinin öğrencilerimize azami katkı sağlayacağına inanıyorum. Biliyoruz ki hepinizin gönlünde bir üniversite 

var. Ya da kimileriniz için birkaç üniversite, birkaç bölüm söz konusu. Sizleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi 

içerisinde görmekten son derece memnun olacağımızı belirtmek isterim.” dedi.

TA N I T I M

“KMÜ’nün yakın bir gelecekte marka 
üniversiteler arasına gireceğinden hiç 

şüphemiz yoktur”

4. ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNLERİ
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“Üniversite okumak demek dünya-
ya ve insanlığa katkıda bulunmak için 
yola çıkmak demektir”

Öğrencilere hayatla ilgili mutlaka hedef 

belirlemelerini, seçtikleri meslek ya da iş ne 

olursa olsun alanında en iyisi olmaya gayret 

göstermelerini, en az bir dil öğrenmelerini, 

üniversite hayatında ise kendi bölümlerinin yanı 

sıra çift anadal ve yandal programı okumaları-

nı tavsiye eden Rektör Akgül, “Şunu bilmenizi 

isterim ki üniversite okumak demek kendinize 

ve çevrenize, dahası dünyaya ve insanlığa 

katkıda bulunmak için yola çıkmak demektir. 

Hepinizin insan olma şerefini en üst düzeyde 

yaşayacağı, kalbi ve zihni hakikat arayışına 

sonuna kadar açık, gerçek potansiyelinizi 

keşfedebileceğiniz bir üniversite hayatına 

adım atmanızı temenni ediyorum. Şimdiden 

gireceğiniz sınavda üstün başarılar dilerim.” di-

yerek konuşmasına son verdi.

Açılış konuşmasının ardından Güzel Sa-

natlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik din-

letisi sunuldu. Öğrenciler Süleyman Ali Ünver, 

Tufan Bardakçı, Oğuzhan Kaya ve Ömer Fatih 

Kerbalı, Türk sanat ve halk müziğinin sevilen 

eserlerini dinleyenlerle paylaştılar.

Açılış programı, Karamanoğlu Mehmet-

bey Üniversitesi hakkında gerçekleştirilen 

slayt sunumuyla sona erdi. Açılışın ardından 

protokol üyeleri ve misafirler, üniversitenin 

akademik birimleri tarafından Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda açılan 

tanıtım standlarını gezerek üniversite temsil-

cilerinden bilgi aldılar. 

Üniversite Tanıtım Günleri, konferans 

salonlarında akademik birimler tarafından 

düzenlenen sunumlar ve yerleşke gezisiyle 

devam etti. Üniversite sınavlarına hazırla-

nan yüzlerce öğrenci, kendilerine dağıtılan 

tanıtım dokümanları ve sunulan ikramların 

ardından üniversiteden ayrıldı. 
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KMÜ’DE 2016-2017
MEZUNİYET TÖRENİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların mezuniyet töreni 

gerçekleştirildi. Üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, davetliler, öğrenciler ve ailelerin katıldığı mezuniyet kutla-

malarıyla yaklaşık 2.500 öğrenci üniversiteden mezun olmanın heyecanını yaşadı. 

M E Z U N İ Y E T
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MEZUNİYET 
TÖRENİNDE 

SÜRPRİZ EVLİLİK 
TEKLİFİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-

sitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu mezuniyet töreni sürpriz bir 

evlilik teklifine sahne oldu. 

Mehmet Yarımoğlu ismindeki genç 

aşık, mezuniyetini kutlamak için salon-

da bulunan Çocuk Gelişimi Programı 

öğrencisi Hazel Beydilli isimli genç kıza 

yaklaşık iki bin kişinin izlediği törende diz 

çökerek evlilik teklifinde bulundu. 

Sahnede yapılan anonsla birlikte şaş-

kınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen 

Hazel Beydilli, mezuniyet sevincini iki 

farklı heyecanla birleştirerek unutamaya-

cağı bir gün yaşadı. Beydilli’nin ‘evet’ ya-

nıtının ardından alkışların hiç dinmediği 

salondaki coşku yerini mutluluğa bıraktı. 

Küçük Bir Sürpriz İle Büyük Bir 
Adım

Sürpriz evlilik teklifinin ardından 

açıklama yapan genç çift mutluluğunu 

dile getirdi. Mehmet Yarımoğlu, “Çok 

sevdiğim nişanlım Hazel’in bu mutlu ve 

anlamlı gününde küçük de olsa bir sürp-

riz yapmak istedim. Bu küçük sürprizle 

belki hayatımızın en büyük adımını atmış 

olduk. Bize bu imkânı bize sunan herkese 

teşekkür ediyorum.” dedi. 

Hazel Beydilli ise nişanlısının kendisi-

ni çok şaşırttığını ve bu şekilde bir evlilik 

teklifi beklemediğini dile getirerek mutlu-

luklarını paylaşan herkese teşekkür etti. 



96 OCAK 2018

ÖĞRENCİ KALEMİNDEN

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Islami Ilimler Fakültesi 2’nci sınıf 

öğrencisi. 1993 yılında Mersin’in Mut 
ilçesinde dünyaya geldi. Çok küçük 

yaşlarda şiir yazmaya başladı, şiirleri 
çeşitli dergilerde yayınlandı. 2013 

yılında üç arkadaşı ile Ebrar Dergisini 
çıkardı. 2012 yılında Nazende adlı ilk 
şiir kitabı okuyucularla buluştu. Ikinci 

şiir kitabı yayım aşamasındadır.

Yere göğe sığdırdım seni 

Anılarımızı yere, 

Hayallerimizi göğe...

Dimdik, sapasağlam bir hastayım ben anne,  
Bağrı delik deşik olmuş koca dağlar misali...

"

"

UĞUR ATAŞ

Ş İ İ R
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MEKTÛME
Hâlâ son güldüğün o akşamda mısın 
Adını şiirlerden söküyor zaman 
Mektûme, yokluğun nabzında mısın 
Yoksa varlığın mıdır bu imtihan
Bir yorgun ikindi var senden kalan 
Bir de sabah, bir ezandan damlayan 
Mektûme, bir el var kalemi tutan 
Bu el beni şirâzenden koparan
Artık şiirin her sözcüğü yalın 
Rotası olmayacaksın bu salın 
Mektûme, gülleri susuz bıraktın 
Günleri âyetsiz bırakma sakın.

GEÇ KALDIM
Karalar çalınmış bir beste karşıladı beni,  
İki büklüm bir şehir ağlıyordu önümde.  
Ardımda çekilmiş bir deniz,  
Ve yitirmişti ay parlaklığını,  
Yavaş yavaş sönüyordu yıldızlar,  
Geç kaldım, bitmişti ayin.  
Haklıdır burukluğun, 
Biliyorum geç kaldım.  
Hangi çiçeğin dikeni elini incitmeye kalksa, 
Başını vuracaktım.  
Ve elimde su dolu bir matarayla koşacaktım 
iklimine.  
İbrahim ateşe atılmadan yetişen bir çocuk 
gibi,  
Ben de sana yetişecektim gülümseyerek.  
Gözlerin beni aramayacaktı kervanlarda,  
Çünkü ilk ben gelecektim.  
Geç kaldım, bitmişti ayin...  
Gaflet pıranga takmasaydı,  
Çöllerinin sıcağı gururumu yakmasaydı,
Seraplar yüzüme bu türlü bakmasaydı, 
İlk ben gelecektim toprağına.  
Geç kaldım bitmişti ayin...  
Firavunun secdesinden bile daha geç oldu bu. 

ÜMİTSİZİM BULUTLARDAN
Ne kaldı göklerden bana 
Akşamlarım güneşin yolunu gözlemiyor artık 
Türküler çekiyor gözlerini üzerimden 
Hesap sorarcasına...
Nerdesiniz yağmurlarım 
Toprağım kabullendi yokluğunuzu 
Artık ümitsizim bulutlardan.
Uyanın uyurgezer hayallerim 
Bize kanat yok semalarda 
Yol var, yokuş var yürürseniz 
Ecel var ölürseniz
Ve ben hiç mezarlık koymadım yüreğimdeki ülkeye, 
Koymam gerekirdi, düşünemedim...

SEVDİĞİM DENİZ
Güzel günlerdi, 
dalgalar dolusu sevmiştim seni. 
Fırtınalarına gülümsemiştim, 
içimi yaktıkça tuzlu suların...
Ete kemiğe bürünmüştü şiirler, 
senin benim gibi. 
Yürüyorlardı, gülüyorlardı, seviyorlardı... 
Sende eridiler, 
kâğıda döküldüler.
Hırçınlığın vardı bir de, 
durulmayışın, yorulmayışın... 
Sahili yordun, rüzgarı yordun. 
Beni yordun... 
Bir kulaç dahi atamam artık, 
en güvenli karaya bırakıver bedenimi... 
Hoşçakal sevdiğim deniz! 
Ben boğuluyorum... 
Sana yine sende veda ediyorum...
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Üniversite hayatı, insana maddi ve manevi birçok şey 
kazandıran; aile, arkadaş, çevre, bilgi ve görgü konusunda 
farkındalıklarımızı artıran, biz gençler için oldukça önemli 
bir deneyim. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini kazandığımda 
Amasya’dan kalkarak Karaman’a geldim. Ailemin il dışında 
okumamı desteklemesi benim en büyük avantajımdı ve on-
ların desteğini arkamda hep hissettim. 

Üniversiteye geldiğim günden itibaren öğrendiğim ilk 
şey, kendi ayaklarımın üzerinde durmak ve özgüvenli dav-
ranmak oldu. Bu süreçte en büyük yardımı yine ailemden 
aldım. Çünkü ailem bana her zaman için kendime güven-
mem gerektiğini öğretti. Şimdi kendimi pekçok açıdan on-
lara karşı borçlu hissediyorum.

Üniversite hayatının bizlere kattığı olumlu yönler kadar 
olumsuz yönler de yok değil. Örneğin nahoş arkadaş or-
tamları, hatalı davranışlar, zamanı ve parayı iyi yöneteme-
mek gibi. Diğer yandan farklı şehir ve kültürlerden gelen 
insanlarla tanışmak gerçekten güzel bir duygu. Kendi ya-
şıtlarınızın farklılıklarını görmek ve onlarla birşeyler paylaş-
mak, bunun yanı sıra yeni tanıştığınız insanlar üzerinden 
kendinizin bilmediğiniz yönlerini keşfetmek bambaşka bir 
durum.

Üniversiteli olmak deyimini, sınav dönemlerini atlayarak 
anlatabilmek pek mümkün değildir. Çünkü sınav zamanla-
rında kurulan dostluklar epey ilginçtir; sınıfın yarısıyla vize 
ve final haftasında çok samimi arkadaşlıklar kurabilirsiniz. 

Üniversite hayatı; yardımlaşmayı, dayanışmayı, herkesin 
farklı kişisel özelliklerini ve iletişim kabiliyetini size en iyi 
sınav zamanlarında öğretir. Bu dönem, çok yoğun görüşme 
ve konuşma trafiğinin içinde bulursunuz kendinizi ve süreci 
başarıyla yönetmeniz gerekir. 

Üniversite hayatının başka zor yanları da var. Örneğin 
şehrin iklimsel soğukluğu beni çok zorlamıştı. Hayatımda 
ilk defa, sayı doğrusu dışında, -15’i görmüştüm. Boyumun 
4’te 3’ünü kaplayan bir karlı hava sahası içerisinde 
yaşıyordum ve bu benim alışık olduğum iklim şartlarının 
çok üzerindeydi. 

Üniversite hayatının bir başka ilginç özelliği, sınavların 
ardından ailenizin yanına gittiğiniz o benzersiz anda yaşa-
nanlardır. Biraz özlem biraz gurur, biraz sevinç biraz hüzün, 
biraz tanıdık biraz yabancı hislerle karşılanırsınız. Size ge-
nellikle Karaman, üniversite hayatı ve burada neler yaptı-
ğınızla ilgili ayrıntılı sorular sorarlar. Sanki onlarla hergün 
telefonda konuşan siz değilmişsiniz gibi, siz de onlara neler 
yaptıklarını sorarsınız. İşte üniversite hayatı bu denli tuhaf, 
bu denli yaşanılası ve bu denli karmaşık duygularla dolu bir 
deneyimdir.

Aslında hayat başlı başına bir üniversitedir ve her daim 
insana birşeyler öğretir. Önemli olan doğru bakış açısını 
yakalayabilmektir. Bu düşüncelerle, Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitesinde benimle aynı atmosferi paylaşan 
tüm arkadaşlarıma, hayatıma renk ve zenginlik katan tüm 
dostlarıma, bu arada vazgeçilmezim olan aileme sevgi ve 
selamlarımı gönderiyorum.

ÜNİVERSİTELİ OLMAK

Rumeysa İREKİN
KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
2. Sınıf Öğrencisi
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Aslında benim için Türkiye yabancı bir ülke olarak ni-
telendirilemez. Azerbaycan’da doğup büyüse bile her Azeri 
vatandaşı Türkiye’yi kardeş ülke olarak; yani ikinci vatanı 
olarak görür. Ben de küçüklüğümden beri Türkiye’nin se-
vinciyle sevindim, üzüntüsüyle üzüldüm. Bu sevgim bana 
daha sonrasında Türkiye’nin, Karaman’ın ve nihayetinde 
Karamanoğlu Mehmeybey Üniversitesinin kapılarını açtı.

Dört yıldır Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğ-
rencisi olarak Karaman’da yaşıyorum. Tarihsel ve kültürel 
bağımız sayesinde neredeyse hiç uyum sorunu yaşama-
dım diyebilirim. Hele bir de ailemden başka birisinin; abla-
mın da burada benimle birlikte eğitim gördüğünü ve yaşadı-
ğını eklersek uyum sorunu bir yana, kendimi tam anlamıyla 
memleketimde hissettim. Henüz Karaman’a geldiğim ilk 
zamanlarda yaşadığım bir olay ise benim Türkiye’yi, Kara-
man’ı sevmemde ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Benim 
gibi uluslararası öğrenci statüsünde Karaman’a gelen diğer 
arkadaşlarla gezerken saçta yufka ekmek yapan bir grup 
gördük. Önceden hiçbir tanışıklığımız ve muhabbetimiz 
olmamasına rağmen bizi samimi bir şekilde davet ettiler 

ve hep birlikte yemek yedik. Karaman’a yeni gelmiş birisi 
olarak beni çok mutlu eden bu olayı hiçbir zaman unutma-
yacağım.

İki ülkeyi kıyasladığımızda aslında benzerliklerin bir hayli 
fazla olduğunu görebiliriz. Azerbaycan›da da burada olduğu 
gibi örf ve adetlere, geleneklere önem verilir ve yaşatılmaya 
çalışılır. Milli günler ve dini bayramlar kutlanır. Ancak açıkça 
söylemek gerekir ki Türk mutfağı Azeri mutfağından çok 
daha zengindir. 

Kültürel olarak yakın olduğumuz bu ülkeyi, bu şehri ve 
insanlarını çok sevdim. Ayrıca tarihsel olarak da böylesine 
zengin bir şehirde dört yıl yaşamış olmak bana bilgi ve de-
neyim açısından çok şey kattı. Ablam da burada eğitim gör-
dü ve mezun oldu. Şimdi ise ben Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinden mezun olacağım için buruk bir sevinç var 
içimde. Ancak her yıl Azerbaycan’dan Karaman’a öğrenim 
görmeye gelen arkadaşlarımı görmek bu burukluğu siliyor. 
Ve umuyorum ki iki ülke arasındaki bu bağlar her zaman 
güçlenerek devam eder. Çünkü her zaman söylendiği gibi; 
Türkiye ve Azerbaycan; iki devlet, tek millet.

Zarife ABBASOVA (Azerbaycan)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
4. Sınıf Öğrencisi

TÜRKİYE VE 
AZERBAYCAN 

İKİ DEVLET 
TEK MİLLET
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Uluslararası öğrenci olarak dört yıldır Karaman’da yaşı-
yorum. Türkçeyi de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversite-
sinde öğrendim. Üniversitede öğrendiğim bilgilerin yanın-
da, Türk dilinin başkenti olan Karaman’da Karaman halkı ile 
Türkçeyi uygulamalı olarak kullanabilmek dilimi geliştirme-
me büyük katkı sağladı.

Dört yıldır Türkiye’de Türk toplumunun içinde yaşamış 
birisi olarak tecrübelerimi ve beni en çok etkileyen gelenek-
leri sizlerle paylaşmak istiyorum; askere uğurlama, evlen-
me törenleri, aşure günleri ve karlı kış günlerinde dağların 
başlarında kuşlara yem dağıtmak. 

Türkiye Cumhuriyeti  deyince  akla gelen ilk şey 
dünyanın en güzel doğasına sahip ülkelerinden biri olma-
sıdır. Ortadoğu’ya komşu olmasına rağmen batılı yaşam 
tarzına sahiptir. Türkiye; Osmanlı Devletinin devamı olarak 
Osmanlı adet ve geleneklerini taşımakta ve Türk halkı da 
bunları yaşayıp yaşatmaktadır. 

Sosyal hayat açısından ise iki yaşam şekli görülmekte-
dir; birincisi aile bağına önem veren insanlar. Bunlar ailevi 

olarak birbirine daha yakınlardır. Bu yaşam tarzı genellikle 
Türkiye’nin doğusunda ve Anadolu  bölgesinde görülmek-
tedir. Diğeri ise işe dayalı yaşam tarzı. İnsanların genel 
olarak iş yükü ve stresiyle daha çok karşılaştığı Türkiye’nin 
batı bölgesinde ve büyük illerde rastlanmaktadır. 

Türk mutfağına bakacak olursak çeşitlilik açısından en 
zengin mutfaklarından birisi sayılır. Türkiye’nin her ilinin 
kendine özgü bir yemek çeşidi bulunur. Türkiye’de bu za-
mana kadar gezip yediğim en güzel yemekler; Adana’da 
adana kebabı, Şanlıurfa’da çiğ köfte, Trabzon’da hamsi 
tava ve Akçaabat köftesi, Konya’da etliekmek, İstanbul’da 
ise beyinli Beykoz kebabı.

Coğrafi olarak bu kadar yakın olduğumuz Türkiye’ye; 
gönül olarak da yakın olduğumuzu özellikle son yıllarda 
gördük. Tarihsel ve kültürel olarak zengin ülkem Suriye’de 
maalesef son yıllarda içinde bulunduğu durumdan dolayı 
daha fazla kalamadık. Bu noktada bize kapılarını ve gönlünü 
açan Türkiye’ye minnettarız. 

Ammar HAMMUT (Suriye)
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 
3. Sınıf Öğrencisi

TÜRKİYE’DE 
DÖRT YIL
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“ŞAPKA”NIN YAZIMDAKİ SERGÜZEŞTİ 
VE BİRKAÇ ÖNERİ

“Düzeltme yahut yaygın adıyla 
şapka işareti (^), yaklaşık bir 

asırlık imla maceramızın en çok 
konuşulan işaretlerinin başında 

gelir.”

(Bu yazı, Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 100. sayısında (Nisan, 2017) yayımlanan “Şapkanın Yazımdaki Sergüzeşti ve Basının Şapkayla İmtihanı” 
başlıklı yazının gözden geçirilmiş hâlidir.)

Kelimeler, onların birleşmesi, kalıplaşması gibi yollarla 
meydana gelen türlü yapılar bir dilin söz varlığını oluşturur. 
Yazılı geleneğe sahip olan dillerde söz varlığını meydana 
getiren unsurların yazıya geçirilmesi belli kurallara göre 
olur. Bu iş, “yazım” (imla) terimiyle ifade edilir. Dildeki söz-
cüklerin, birleşik yapıların yazılış biçimini belirleyen kuralla-
ra da yazım kuralları denir (TDK 2011: 2561). Başlangıçta 
söze dayanan insan dili, yazının icadıyla önemli bir geliş-
me kaydetmiş; böylece konuşma dışında dilin ikinci yönü 
ortaya çıkmıştır: yazma. Bir dilin ölçünlü (standart) hâle 
gelebilmesi, yapısını ve estetiğini koruyabilmesi için yazım 
şarttır (Yaman 2006: 281). Kuşkusuz, sağlıklı bir iletişimde 
sözcüklerin doğru söylenişi kadar doğru yazılışı da büyük 
önem taşır. 

Düzeltme yahut yaygın adıyla şapka işareti (^), yak-
laşık bir asırlık imla maceramızın en çok konuşulan işaret-
lerinin başında gelir. Zaman zaman televizyon kanallarında, 
gazete ve dergilerde kullanımına dair “kaldırıldı/kaldırılma-
dı, var/yok” şeklindeki haberlerine, hararetli tartışmalarına 
şahit olduğumuz bir diyakritik (ayırıcı) işaret bu. Bir dil-
deki mevcut harflere yapılan eklentileri anlatan diyakritik 
işaretler, bugün aralarında Türkçenin de bulunduğu birçok 
dilde seslerin yazıya dökümünü yaparken kullanılıyor. Arap 
yazısından Latin alfabesine geçiş sırasında Türkçedeki ç, ş 
sesleri için Latin alfabesindeki c, s harflerinin altına eklenen 
çengel, bu işaretlerden bir diğeri. 

1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen harf inkılabının, 
yeni Türk alfabesini birtakım imla sorunlarıyla karşı karşıya 
bıraktığı malumdur. Alfabe, alfabedeki harf sayısı, ünlülerin 
gösterimi gibi birçok noktada birbirinden tamamen ayrılan 

iki yazı dizgesi arasında yaşanan bu değişimin, beraberinde 
bazı sorunlar getirmesi de doğaldır. Düzeltme işareti, eğitim 
ve kültür tarihimizdeki en köklü değişmelerden olan harf 
inkılabının ortaya çıkardığı sorunlardan birini çözmek ama-
cıyla belirli ünlülerin üzerine eklenmiştir. Arap harfli yazımda 
alfabenin doğası gereği herhangi bir karışıklığa mahal ver-
meyecek şekilde ayrı ayrı yazılabilen kimi sözcükler Latin 
harfleriyle yazıya döküldüğünde yazım, buna bağlı olarak 
da telaffuz ve anlam sorunları doğurmuştur. 

Yazım, Latin alfabesine geçişle birlikte önce Dil Encü-
meni’nin, ardından Türk Dil Kurumunun (TDK) öncelikli 
konularından biri olmuştur. Kurum’un, 85 yıllık tarihinde 
sözlüğün baskısını 11, kılavuzun baskısını 27 kez yapması 
yazım bahsine verdiği öneme ve bu işe harcadığı yoğun 
mesaiye işaret eder1. Bu çabalar, meseleye madalyonun 
arka yüzünden bakıldığında, o tarihten beri eğitim ve kültür 
hayatımızın temel sorunlarından birinin yazım olduğunu, 
onun da bir türlü istikrara kavuşamadığını gösterir. Gerçek-
ten de 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Türk dünyasında 
başlayan ve özellikle payitaht İstanbul’da neşvünema bulan 
alfabe tartışmaları, Latin harflerinin kabulüyle son bulmuş 
fakat bu değişikliğin yansımaları günümüze kadar gelmiştir.

Düzeltme işareti, yeni alfabenin kabulüne ilişkin çalış-
malar sırasında dile getirilen önerilere uyularak kullanılma-
ya başlanan, Dil Encümeni’nce 1928’de hazırlanan İmlâ 
Lûgati’nde de kendisine yer bulan bir işarettir. Encümen, 
eserin adını teşkil eden sözcüklerdeki iki harfin üzerine 
şapkayı koymak suretiyle işaretin kullanım alanını kısmen 
örneklendirmiştir. Düzeltme işareti, 1965 yılında yayımlanan 
Yeni İmlâ Kılavuzu’na kadar bu kitaplardaki yerini muhafaza 
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eder. O sene çıkarılan “yeni” kılavuz, 36 yıldır uygulanan 
birtakım kuralları değiştirmiştir. Düzeltme işareti, değişime 
uğrayan alanlardan biridir. Kurum, şapkayla yazılan klasik, 
lastik, Latin, plan gibi Batı kökenli kelimelerden bu işare-
ti kaldırmıştır. 1970, hem kılavuz hem de düzeltme işareti 
için önemli bir yıldır. Şapka, o yıl Yeni Yazım (İmlâ) Kılavuzu 
adıyla hazırlanan kılavuzda latif, telaffuz gibi Doğu kökenli 
kelimelerden de atılır. İşaretin millî, resmî gibi sözcüklerden 
çıkarılması ise 1977’de (Yeni Yazım Kılavuzu) gerçekleşir. 
Bu süre zarfında yapılan değişiklikler işaretin kullanımını sı-
nırlandırsa da şapka, kalın ve ince k sesiyle kalın g ve ince 
g seslerini birbirinden ayırmak için her zaman kılavuz ve 
sözlüklerde kendisine yer bulmuştur (Zülfikar 2009: 694).

Yazıda 1965 yılına kadar var olan ancak o yıldan sonra 
kullanım alanı daraltılan düzeltme işareti, 1985 baskısından 
itibaren Kurum’un sözlük ve kılavuzlarında önceki kapsa-
mıyla yer almıştır. Bu gelişmede, Millî Eğitim Bakanlığının 
yazışma ve yayınlarda gözlenen aksaklıkları gidermek ve 
imlada birliği sağlamak üzere düzeltme işaretinin kullanıl-
masına yönelik gayretinin etkisi büyüktür (TDK 1985: 3). 
İşaretin yazımdaki yeri sonraki yıllarda yayımlanan kıla-
vuzlarda örnekler eşliğinde anlatılsa da işaretle ilgili nihai 
düzenleme, 2005’te hazırlanan kılavuza (24. baskı) nasip 
olur. Düzeltme işareti, o tarihten sonra kullanılması gereken 
yerler belirlenmek suretiyle sözlük ve kılavuzlardaki yerini 
sağlamlaştırmıştır. Son düzenleme, işaretin fonemik ve fo-
netik yönleri dikkate alınarak yapılmıştır. Başkaca söylemek 
gerekirse işaretin anlam ve söyleyişe etki eden tarafları öne 
çıkarılmıştır. Bu nedenle 1985’ten itibaren şapkalı yazılan 
birçok sözcüğün işaretten arındırıldığı görülür. İşaretin kul-
lanım alanını hem berraklaştıran hem de sınırlandıran bir 
yaklaşımdır bu. 

İşaretin kullanımıyla ilgili olarak 1965’ten beri yapılan 
değişiklikler, öğrenciler ve eğitimciler başta olmak üzere 
toplumun birçok kesiminde kafa karışıklığı yaşanmasına 
yol açmıştır. Şapkanın bugünkü imlamızda olmadığına dair 
düşünce zihinlerde öylesine kökleşmiştir ki düzeltme işare-
tinin varlığından bihaber, dahası kendisine işaretle ilgili bir 
soru yöneltildiğinde “Kaldırılmadı mı?” diyerek sizi gizliden 
gizliye cahil göstermeye, hatta ikna etmeye çalışan bir top-
luluk ortaya çıkmıştır.

Çeyrek asrı geçen süreden beri sözlük ve kılavuzlarda 
açıkça belirtilmesine, zaman zaman TDK yetkililerince ba-
sın aracılığıyla bilgilendirme yapılmasına rağmen karmaşa 
ve bilgisizliğin sürmesi manidardır. Kitle iletişim araçlarının 
bu konuda sergilediği dikkatsizlik, işaretle ilgili sorunla-
rın ortadan kalkmasını engelleyememiş bilakis hem dilin 
özensiz kullanımının yaygınlaşmasına hizmet etmiş hem 
de meselenin hallini oldukça zorlaştırmıştır. Anlam, içerik 
ve hızlı habercilik üzerinde yoğunlaşan dikkatlerimizin şekil 
üstünde azalması düşündürücüdür. Oysa Türkçedeki bazı 
şekil unsurlarının anlamı belirlediği veyahut doğrudan et-
kilediği unutulmamalıdır. “Küçük elma ağacının arkasına 
saklandı.” cümlesinde “küçük”ten sonra virgülün konma-
ması bir anlam belirsizliği oluşturduğu gibi anlam ayırıcı 
özelliği bulunan şapkanın eksikliği bazen anlamı bulanıklaş-
tırmakta, hatta kimi zaman tamamen değiştirebilmektedir. 
Mesela, 27.01.2017 tarihinde ülkemizin önde gelen haber 
kanallarından birinde program alt yazısı olarak iri puntolarla 
verilen “Devlette Fetöcü hala var mı?” cümlesiyle yakın ta-
rihte (12.11.2017) devletin resmî yayın organında yine alt 
yazı olarak paylaşılan “Hariri2 Hala Riyad’da” manşeti, iz-
leyiciyi önce kısa bir süre düşündürmekte ardından da gül-
dürmektedir. Dile duyulan saygının azalması, dilin kuralları-
na gösterilen özenin ortadan kalkması, dil açısından içinde 
bocaladığımız bir kargaşaya yol açmaktadır. İşte türlü kitle 
iletişim araçlarında karşılaşıp yazım ve noktalamasına hiç 
dokunmadan not ettiğimiz örneklerden birkaçı3:

“Osmanlıspor’dan Tarihi Başarı” (www.milliyet.com.tr, 
08.12.2016)

“Bizi böyle biçiyorlar. UEFA’ya şikayet edeceğiz.” 
(www.ntvspor.net, 08.12.2016)

“Son hali görenleri şaşırttı.” (www.sabah.com.tr, 
08.12.2016)

“Enerji ticaretinde milli para dönemi başlıyor.” (www.
haberturk.com, 08.12.2016)

“Askeri ataşe tutuklandı.” (www.milliyet.com.tr, 
08.12.2016)

“Tarihi dolar kararı.” (www.turkiyegazetesi.com.tr, 
08.12.2016)

“İnternette tanıştığım kişiye aşık oldum, başıma gel-
meyen kalmadı.” (www.milliyet.com.tr, 09.12.2016)

“Tarihi mekandan özel yayın.” (CNNTÜRK, 
03.12.2016)

“Galatasaray’ın son resmi 5 maçı şöyle:” (TRTSPOR, 
Stadyum, 25.11.2016)

“Yarım zamanlı çalışmada hala gelişme yok!”(www.
memurlar.net, 01.02.2017)

“Hariri hala Riyad’da.”(TRTHABER, 12.11.2017)

“İşaretin kullanımıyla 
ilgili olarak 1965’ten 

beri yapılan 
değişiklikler, öğrenciler 

ve eğitimciler başta 
olmak üzere toplumun 

birçok kesiminde 
kafa karışıklığı 

yaşanmasına yol 
açmıştır. “
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Gazete sayfalarına göz atıldığı, televizyon program-
larındaki alt yazılarla haber başlıklarına dikkatle bakıldı-
ğı, programcıların sözlerine kulak verildiği, İnternet’teki 
muhtelif ortamlara gezinti yapıldığı vakit benzer örneklerle 
karşılaşmak mümkün. Bu özensiz tabloya gerekçe olarak 
habercilikte, özellikle televizyon ve İnternet haberciliğinde 
hızlı hareket etmenin ne denli önemli olduğu söylenebilir. 
Lakin dil denen kutsal müessesenin, birtakım ticari kaygı-
larla geri plana itilecek, özensiz kullanımına göz yumulacak 
bir varlık olmadığı asla hatırdan çıkarılmamalı. Zor geldiği 
yahut önemsiz görüldüğü için yazılmayan bir işaretin yanlış 
telaffuz ve anlamalara neden olabileceği düşünülmeli. Bu 
yanlış, insanlardaki ana dili bilincini güçlendirmek, kişilere 
doğrusunu öğrenme iradesini yerleştirmek, doğru yazma 
ve söyleme becerisini geliştirmekle önlenebilir. Ayrıca söz-
lük, kılavuz gibi temel kaynaklara bakmayı alışkanlık hâline 
getirmek şarttır.

İşaretin bilgisayardaki yazılışı da üzerinde ayrıca 
düşünülmesi gereken bir nokta. Küçük harfle şapkalı a(â) 
yazmak isteyen bir kişi, bunu üç tuşa (aynı anda Shift ve 
3 tuşu, ardından a harfi) basarak yazabilmektedir. Şapkalı 
A (Â)yazılmak istendiğinde bu iş bir tık süresi kadar daha 
uzamaktadır. Bu sürenin uzun, işlem fazlalığının da çok ol-
duğu kanaatindeyiz. Bilişim, çalışma alanımız değil. İşi ve 
nihai kararı ehline bırakmak kaydıyla önerilerimiz şunlardır: 
Düzeltme işaretiyle gösterilecek harflerin bilgisayardaki ya-
zımı kolaylaştırılmalıdır. Ölçünlü dilde şapkalı yazılan harf 
sayısı üçtür: â, î, û. Bunlar için klavyeye 3 tuş eklenmesi, 
akla gelen ilk ihtimaldir. Bugün Türkçe kelimelerde hiç kul-
lanmadığımız Q harfi, klavyenin en güzel yerinde klavyeye 
adını verecek şekilde konumlanırken şapkalı harflere de o 
bütün içinde yer açılması düşünülebilir. Bu teklife, alfabe-
deki harf sayısını 32’ye çıkarabileceği düşüncesiyle itiraz 
edenler olacaktır. İyi bilinmelidir ki niyetimiz alfabeye müda-
hale etmek veya ona harf eklemek değildir. Gayemiz dildeki 
sözcüklerin doğru yazılmasına imkân verecek kolaylıkla-
rın bilişim teknolojilerine girmesini sağlamaktır. İkinci yol, 
harflerin yazım süresini kısaltmaktır. Bu da işlem sayısını 
azaltmakla olur. Anılan harfler için yazılışta tuş sayısını hiç 
olmazsa ikiye indirecek bir formül geliştirilmelidir. Kapalı 
e (é) yahut kuyruklu a (@) harflerindeki uygulamalardan 
yararlanılabilir. Üçüncü seçenek ise klavyedeki ikinci karak-

terlerin gözden geçirilmesi, az kullanıldığı bilinen işaretlerin 
yerine â, î, û harflerinin getirilmesidir. Mesela & simgesi 
Türkçenin ruhuna uymayan, é işareti ise bugün yazı dilinde 
hiç kullanılmayan bir işarettir. Bunların yerine şapkalı harfler 
ikame edilebilir. Durumun ve buna ilişkin önerilerin F klav-
yeye geçişle birlikte uzmanlar tarafından ele alınması yararlı 
olacaktır.

Usta kalem Salâh Birsel’in deyişiyle lafımızı bağlaya-
lım: Düzeltme işareti, namıdiğer şapka, bugünkü imlamızda 
vardır ve anlamla söyleyişi doğrudan etkileyen iki işleve 
sahiptir: uzatma ve inceltme. Yazılışları bir, anlamları ve 
söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek (hala-hâlâ), nis-
pet ekinin belirtme ve iyelik ekleriyle karışmasını önlemek 
(tarihî zafer, Osmanlı tarihi) için kullanılır. Bir de dilimize 
Arapça ve Farsçadan giren bazı kelimelerle özel adlarda 
bulunan ince g, k, l ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ün-
lülerinin üzerine konur. Basın başta olmak üzere, toplumun 
her kesimi bu işareti gerektiği gibi kullanmak suretiyle TDK 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin’in teşbihiyle hem “yalan 
rüzgârı”na dönen bu duruma son vermeli hem de dilin ku-
rallarına saygı duyduğunu göstermelidir. 

Son sözümüz adı Âdem, Halûk, Kâmil; Lâle, Leylâ, 
Nalân olanlara. İsminizin yazılışına ve söylenişine göste-
receğiniz özenin, hem adınızın anlamını ve ezgisini koru-
yacağını hem de ölçünlü Türkçenin yazım ve söyleyişiyle 
doğrudan ilgili bir kuralının yaşamasına hizmet edeceğini 
unutmayın. Bu çabanızın, bir şehir efsanesinin yıkılışına ve-
sile olacağı da muhakkaktır. Aynı dikkat ve duyarlılığı Eflâni, 
Elâzığ, Hakkâri, İslâhiye, Kâğıthane, Lâçin, Lâpseki, Şehit-
kâmil gibi yerleşim yerlerinde yaşayanlardan da bekliyoruz. 

KISALTMALAR VE KAYNAKÇA
bk. : Bakınız

bs. : Baskı, basım

Türk Dil Kurumu (1985), İmlâ Kılavuzu, Ankara: Türk Dil Ku-

rumu Yayınları.

Türk Dil Kurumu (2011), Türkçe Sözlük, 11. bs.,Ankara: Türk 

Dil Kurumu Yayınları.

Türk Dil Kurumu (2012), Yazım Kılavuzu, 27. bs.,Ankara: Türk 

Dil Kurumu Yayınları.

Yaman, Ertuğrul (2006), “Türkiye Türkçesinde Güncel Yazım 
Sorunları”, Türkçenin Çağdaş  Sorunları, (Editörler: Gürer Gül-

sevin-Erdoğan Boz), İstanbul: Divan Yayınevi.

Zülfikar, Hamza (2009), Doğru Yazma ve Konuşma Bilgileri 
1, Ankara.

1 Birkaçı tıpkıbasım olmasına rağmen bunlara yeni bir bas-

kıymış gibi baskı sayısı verilmiştir. Mesela 2008, 2009 yıllarında 

yapılan tıpkıbasımların 25 ve 26. baskı olduğu belirtilmiştir (bk. 

TDK 2012: VII).
2 Saad Hariri 26 Aralık 2016’dan itibaren Lübnan başbakanlığı 

yapmış, bu görevini 12 Kasım 2017’de kendisini güvende hisset-

mediği gerekçesiyle Riyad’da bırakmıştır. Lübnan eski başbakanı 

Refik Hariri’nin oğludur.
3 Sözcüklerin doğru yazılışı sırasıyla şöyle: tarihî, şikâyet, 

hâli, millî, askerî, âşık, mekân, resmî, hâlâ.

“Gayemiz dildeki 
sözcüklerin doğru 

yazılmasına imkân 
verecek kolaylıkların 

bilişim teknolojilerine 
girmesini 

sağlamaktır.”



104 OCAK 2018

YA Z I

Kelimeler, bireyler arası iletişimin vazgeçilmez unsurla-
rındandır. Anlam genişlemesi yoluyla yeni manalar kazana-
bilmek de, anlam daralması yoluyla daha küçük bir dünyaya 
hapsolmak da onların kaderinde vardır. Curcuna, bu değişimi 
yaşayan onlarca kelimeden sadece biridir. Sözlüklerdeki temel 
anlamı “Gürültülü, karışık durum; karışıklık, gürültü.” şeklinde 
geçen curcuna terimi, uzun süre bir müzik ve tiyatro terimi ola-
rak da yaygın şekilde kullanılmıştır. Lakin günümüzde müziğe 
ve tiyatroya ilgi duyan az sayıdaki meraklı dışında, kimse onun 
derin anlam dünyasına girememektedir.

Curcuna, alaturka müzikte hızlı bir usulün/ritmin adıdır. 
Curcuna usulü; iki Türk aksağının birleşmesinden meydana 
gelen, 10 zamanlı ve 6 vuruşlu birleşik bir usuldür. Birinci 
vuruş kuvvetli, ikinci vuruş hafif, üçüncü vuruş yarı kuvvetli, 
dördüncü vuruş kuvvetli, beşinci vuruş yarı kuvvetli ve altıncı 
vuruş hafif vurularak icra edilmektedir. (Öztuna, 2000: 57) Bu 
usul/ritim; şarkılarda, türkülerde, ilahilerde ve oyun havaların-
da karşımıza çıkabilmektedir.

TÜRK HALK TİYATROSUNDA 
“CURCUNA”

“Klasik ortaoyunu 
temsillerinin 
bir ‘curcuna’ 
ile başladığı 

görülmektedir”

“Tecrübesiz bir zurnacı, bütün 
curcunayı altüst edebilir“

Yrd. Doç. Dr. Onur AYKAÇ
KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Curcuna terimi, Türk halk tiyatrosu dallarından biri olan 
ortaoyunu temsillerinin en eski örneklerinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Gelişim evreleri net olarak ortaya konula-
madığı için, ortaoyununun ilk oynanış biçimi hakkın-
da yeterince bilgi sahibi değiliz. Yine de kaynaklarda 
yer alan kısıtlı bilgiler incelendiğinde, klasik ortaoyunu 
temsillerinin bir “curcuna” ile başladığı görülmektedir. 
Ortaoyunu özelinde bakıldığında curcuna terimi; kö-
çekler ile sivri külahlı, gülünç elbiseli, bazen maskeli 
curcunabazlar tarafından asıl oyuna başlanmadan ev-
vel gerçekleştirilen dansı ihtiva etmektedir. Başka bir 
ifadeyle curcuna, “birlikte oynayış coşkunluğudur” 
(Gazimihal, 1962: 2750). Curcunada raksın yanın-
da musiki de önemli bir unsurdur. Curcunabazlar bir 
taraftan raks ederken bir taraftan da müziğin tesiriyle 
şarkılar söyleyip kendilerinden geçmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında curcuna, “raksla taklidin, türkü ve nükteli 
muhaverelerin birbirine karıştığı bir geçit” töreni hüvi-
yeti taşımaktadır (Tecer, 1955c: 10). Seyirciyi eğlendir-
menin yanında insanların dikkatini meydana toplamak 
gibi bir işlevi de vardır. Curcunada en önemli müzik 
aleti, hiç şüphesiz zurnadır. Bu durumda zurnacının 
oyuncularla uyum içinde olması gerekir. Tecrübesiz bir 
zurnacı, bütün curcunayı altüst edebilir. Ali Rıza Bey de 
“Her zurna-zen ortaoyunlarında icra-yı sanat edemez; 
evvelce meşk etmek şarttır.” (Ali Rıza Bey, 2001: 154) 
diyerek zurnacının tecrübe düzeyine işaret etmektedir.
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Curcuna geleneğinden bahis açan en eski kaynaklardan 
biri, Gelibolulu Mustafa Ali’nin 1582 Şenliği’ni konu alan 
surnamesidir. Curcunaya çıkanları “Kimi mudhik kimisi 
şîrîn-kâr/ Hünerin her biri kıldı izhâr” beytiyle anlatmaya 
başlayan Ali, üzerlerinde kâğıttan yapılmış giysiler ve baş-
larında kırmızı, yeşil veya siyah renkli kâğıt külahlar bulu-
nan oyunculardan bahsetmiş; onların halini “Tut ki mecnûn 
idiler lâ-ya‘kıl” ve “Sanasın seng-i mezâr olmuşlar” mısra-
larıyla tasvir etmiştir (Arslan, 2008: 454). Lakin sözü edilen 
curcuna faslından sonra bir ortaoyunu temsilinin başlayıp 
başlamadığına dair malumatımız bulunmamaktadır.

III. Ahmed’in 1720 yılında İstanbul’da düzenlediği şen-
liği detaylı olarak anlatan Seyyid Vehbi, surnamesinin bir 
yerinde sözü curcunaya getirmiştir. Vehbi, tuhaf görünüşlü 
ve hayli neşeli kişilerin “curcuna” adı altında türlü maska-
ralıklar yaparak ahaliyi eğlendirdiğinden söz etmiş ve tıpkı 
Gelibolulu Mustafa Ali gibi curcunaya çıkma geleneğinin 
eskiliğini kayıt altına almıştır.

1812-1831 yılları arasını Osmanlı sarayında geçiren Hı-
zır İlyas Ağa, sarayda tertip edilen bir ortaoyunu gösterisini 
anlatırken curcunadan da bahis açmaktadır. İlyas Ağa, tem-
sil başlamadan önce Pişekâr ve Kavuklu’nun da aralarında 
yer aldığı bütün kol oyuncularının meydanda toplandığını ve 
kısa süren gürültülü bir geçit yaptıklarını ifade etmektedir 
(Hızır İlyas Ağa, 2011: 389). Burada sözü edilen, curcuna-
dan başkası değildir.

Eski İstanbul’a dair müşahedelerini anlatan Ali Rıza Bey, 
curcuna hakkında daha detaylı malumat vermektedir. On-
dan öğrendiğimize göre, oyuna geçilmeden önce çalgı takı-
mı bir köçek havası çalmaktadır. Ardından on iki kişilik kö-
çek grubu meydana doluşup raks etmeye başlamakta, sivri 
külahlı bir nekre elindeki şakşakla onları izlemektedir. Daha 
sonra kol takımının bütün üyeleri meydanda belirmektedir. 
Başlarında sivri külahlar, sırtlarında tuhaf elbiseler vardır. 
Müzik eşliğinde hep bir ağızdan şarkılar söyleyip “Ala, ala, 
hey!” diye bağırmakta, bir yandan da türlü maskaralıklar 
yapıp tabiatta ne kadar tuhaf mahlûkat varsa hepsini taklit 
etmektedirler. Bir süre sonra curcunanın tamamlandığı ve 
meydanın boşaltılmasının ardından oyunun “giriş” bölümü-
ne geçildiği görülmektedir (Ali Rıza Bey, 2001: 154).

Macar Türkolog İgnacs Kunos da Eskişehir’de izledi-

ği bir ortaoyunu temsilini anlatırken “Başlarında sivri kâğıt 
külahlar olduğu halde hep oyuncular çalgı havasına uygun 
adımlarla meydana girip curcuna teperler; meydanı birkaç 
kez dolaştıktan sonra dışarıya çıkarlar.” (Kunos, 2001: 75) 
demekte ve yine curcunaya çıkma geleneğinden bahis aç-
maktadır. Lakin bu gürültülü geçit töreni, seyircilerin rahat-
sız olmaları gerekçesiyle sonraki yıllarda kademeli olarak 
kaldırılmış (Türkmen, 1971: 78), oyunlara direkt olarak 
“giriş” bölümüyle başlanır olmuştur.

Kelimelere insanların yüklediği anlamlar tarihî, sosyal, 
kültürel gelişmelere paralel olarak yenilenebilmekte; isten-
diği takdirde her bir kelime çağın gerektirdiği ihtiyaçları kar-
şılayacak duruma gelebilmektedir. Curcuna, belki de bunun 
en güzel örneğidir. Alaturka musikinin revaçta olduğu gün-
lerde adı sıkça duyulan bir müzik terimi olmuş; ortaoyunu 
meydanlarının dolup taştığı demlerde oyuncuların temsile 
başlamadan önce gerçekleştirdikleri dansı ifade etmiştir. 
Bugünse curcuna dendiğinde, ne yazık ki, halk muhayyile-
sinde daha basit bir mana uyanmaktadır.

KAYNAKÇA
Ali Rıza Bey (2001). Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı. (Haz.: 

Ali Şükrü Çoruk). İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Arslan, Mehmet (2008). Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlik-
leri I/Manzum Surnameler. İstanbul: Sarayburnu Kitaplığı.

__________ (2009). Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 
III/Vehbi Surnamesi. İstanbul: Sarayburnu Kitaplığı.

Gazimihal, Mahmut R. (1962). “Curcuna Nedir”. Türk Folklor 
Araştırmaları, 155, 2750.

Hızır İlyas Ağa (2011). Letâif-i Vekâyi‘-i Enderûniyye (Osman-
lı Sarayında Gündelik Hayat). (Haz.: Ali Şükrü Çoruk). İstanbul: 

Kitabevi Yayınları.

Kunos, İgnacs (2001). Türk Halk Edebiyatı. (Haz.: Tuncer Gü-

lensoy). Ankara: Akçağ Yayınları.

Öztuna, Yılmaz (2000). Türk Musikisi Kavram ve Terimleri 
Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Tecer, Ahmet Kutsi (1955c). “Orta Oyununda Curcuna ve 16. 

Yüzyılda Bir Öğrenci Topluluğunun Verdiği Temsil”. İstanbul, 3, 

9-12.

Türkmen, Nihal (1971). Orta Oyunu. İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi.

Bugün curcuna dendiğinde, ne 
yazık ki, halk muhayyilesinde 

daha basit bir mana 
uyanmaktadır.



106 OCAK 2018

YA Z I

Bu yazının başlığı biraz dikkat çeksin istedim. Niyetim 
insan, dil ve edebiyat ilişkisinin genel hatlarından bahset-
mek. Tamamı sosyal medya kullanan okurlarıma söz ve-
riyorum sıkıcı olmamaya çalışacağım. (Bu cümlenin so-
nunda bir gülen yüz bekliyorsanız, sıkı bir sosyal medya 
kullanıcısı olmalısınız.)

Muhtemelen “Edebiyat yapmak” hepimizce bilinen bir 
söz. Anlamı da olumsuz. Türk Dil Kurumuna göre edebiyat 
yapmak “bir konu üzerinde gereksiz yere süslü sözler 
söylemek”, demektir. Türk Dil Kurumunu şahsımı ve yüz-
binlerce edebiyat sevdalısını küçümsemekle suçlamayaca-
ğım. Sonuçta kurum, bilimsel bir tavra sahiptir. Sözcüklere 
kafasına göre anlamlar yüklemez. Onun yerine insanların 
kelimeleri genel olarak nasıl algıladıklarını kaydeder. Demek 
ki kimi suçlayacağımızı bulduk: Hepimiz, Türkçe konuşan 
herkes.

Koyu harflerle yazılı yukarıdaki açıklamada dikkatinizi 
çeken kelimeler hangisi? Benim dikkatimi çekenler “ge-
reksiz yere”. Demek ki “gerekli bir yerde” süslü sözler 
söylemek “edebiyat yapmak” anlamına gelmiyor. Ya da 
ancak “gerektiği kadar” süslü sözler söylemeliyiz, fazla-
sını değil, yoksa edebiyat yapmış oluruz. Örnekleri çoğal-
tabiliriz. Mesela şairler çocuk gibi, uçarı, biraz güvenilmez 
kimseler olarak görülmez mi, ailelere göre şiir ancak hobi 
olarak yazıldığında hoştur. İnsanlar çocuklarının şair olma-
sını istemezler. “Şair ruhlu” sözünü de akla getirin. Sonra 
diğer örnekleri düşünelim: “Bana masal anlatma!”, “Bırak 
bu hikâyeleri!”. Yalancıları veya her şeye bir bahane üreten 
arkadaşlarımızı eleştirmek için bunları kullanırız. Hemen 
Fuzuli’nin bir dizesini de anayım: “İnanma ki şair sözü el-
bette yalandır!”. Konu ben ve meslektaşlarım için tehlikeli 
bir mecraya doğru gidiyor. Toparlayacak olursam; aslına 
bakılırsa yukarıdaki sözlerin hepsi edebiyatın efsunlu ve en 
temel özelliğini başka bir deyişle onun “kurmaca/itibari/fik-
tif/hayale dayalı” yapısını özetler.

Gerçek olmayan, kurulmuş, hayal edilmiş bir anlamlar 
ve sözler dünyasını dünyanın ciddi işleri içinde rızkımızı 
kazanmaya çalışırken göz ardı etmeli miyiz? Hayır tabii ki 
çünkü edebiyat kurmaca olsa da unutmayın etkileri son 
derece gerçektir ve biz insanların özleriyle alakalıdır.

Peki nasıl “edebiyat yaparız”ın üstünde hiç düşündü-
nüz mü? Çok kolay değil. Edebiyat tüm estetik uğraşlarla 
ortak bir varış noktasına sahiptir: “Bir eser ne kadar kar-
maşık ve ustalık ürünüyse o kadar basit görünür.”. Ami-
yane tabirle söylersem Lionel Messi, top sürerken futbolun 
hepimize kolay gözüktüğünü hatırlayın. Yine de fikir ver-
mesi için derslerde üstünde durduğumuz birkaç noktadan 
bahsedebiliriz. Şöyle ki öncelikle iki şeye ihtiyacınız var. 
Birincisi “insan” yani siz ve diğer insanlar; İkincisi “dil”, 
bizler için Türkçemiz.

Malzemeler hazırsa başlayabiliriz. Edebiyat güzel 
sanatlar içinde insana muhtaç tek türdür. Ya eserdeki “an-
latıcı ses” ya da “edebî figür” bir insan olmak zorundadır. 
Bu sanatın önemli niteliği budur. Aklınıza hayvan hikâyeleri-
nin istisna teşkil ettiği geliyorsa orada da mevzubahis olan 
insandır. Örneğin tilki, kurnaz ve karnı aç bir âdemoğlundan 
başka nedir ki. Şimdi dil konusuna gelelim. Karşınızdaki 
dev kartal heykeli, azgın dalgaların üstesinden gelmeye ça-
balayan kalyonu tasvir eden Ayvazovski tablosu sizde han-
gi duyguyu uyandırırsa uyandırsın edebiyat değildir. Çünkü 
bunlar iletişim kurmak için dile ve insana değil doğaya 
dayanmaktadırlar. Demek ki yazılı ya da sözlü olsun ede-
biyat demek “dil” demektir. Çünkü mutlak olarak “insan”a 
bağlanmanın yolu budur. (Son zamanlarda resimli edebiyat 
dergilerinin sayısı artsa da bunlardaki yazılı kısımlar ede-
biyata dâhildir. İtiraf edeyim resimli edebiyat dergilerinin 
bir ikisini ben de takip ediyorum. Bir kez alıp göz atmanızı 
tavsiye ederim.)

EDEBİYAT 
YAPMAK

Yrd. Doç. Dr. Mert ÖKSÜZ
KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

“Edebiyat kurmaca olsa da 
etkileri son derece gerçektir”
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Bu iki zorunlu unsuru sağladığımıza göre “edebiyat 
yapmak” için ihtiyacımız olan son şeye gelebiliriz. Evet bir 
şey daha lazım: “Efsunlu toz”.

Sabah minibüse binip ücreti şoföre uzattığınızda “in-
san” ve “dil” var, ama edebiyat yok. Her şey şoföre ne 
söylediğinize göre başka bir deyişle efsunla toza göre de-
ğişir. Mesela: “şuradan bir öğrenci alır mısın?” edebiyat 
değildir, ya da “otogara gider mi?” edebiyat değildir. 

Peki kampüsten bindiğiniz otobüsün şoförüne “Oto-
büsün üniversiteden dünyaya gider mi?” sorusunu 
yöneltirseniz. Şoför sizin hakkınızda ne düşünür? Risk 
tamamıyla size ait, sorumluluk kabul etmem, ama ikinci 
cümle biraz edebiyat olabilir. Çünkü onun efsunlu tozu var. 
O toz da “şaşırtma, yabancılaştırma ve farklılaştırma-
dır.” Ama burada şaşırarak aslına dönme, her gün görüp 
unuttuğu güzellikleri, her gün duyduğu için anlamını unut-
tuğu sözleri, bir yana bırakma amacı hâkimdir.

Edebiyat şaşırtarak hep aynı olan duyguları, renkle-
ri, insanları unutturup başka olana, farklıya ve aslolana 
bakmamızı sağlar ve bizi kısa süre için özümüze döndü-
rür. Özümüzle biraz olsun buluşmaktan duyulan hazdır, 
edebî metinle karşılaştığımızda hissettiğimiz. Kampüsten 
bindiğiniz otobüs, istediğiniz yere sizi götürürken zihniniz 
dünyanın başka bir yerindedir. Tekerlekler dönünce dünya-
ya açılmışsınızdır. Bazen dayanılmaz gitme istekleriniz de 
olabilir tabii. İşte insanlığınızdan gelen bu duygular yuka-
rıdaki cümlede saklı. Edebiyat böyle bir şeydir. Türkçenin 
her gün kullandığınız için unuttuğunuz anlamlarını ve insan-
lığımızı dil vasıtasıyla ortaya çıkarır. Bir örnek daha. Sabah 
bir arkadaşınız size “Nasılsın?” diye sorduğunda, cevabınız 
“İyiyim.” olmalıdır; çünkü Türkçede ve diğer dillerde eğer 
biriyle samimi değilsek ona “iyiyim” demek zorundayız. 
Ama bu hasbıhalde hiç edebiyat yok. Konuşmayı baştan 
alıp içine edebiyat katalım. Sorumuz şuydu: “Nasılsın ?”, 

yeni cevap: “..ah şu yalnızlık, kemik gibi, ne yanına dönsen 
batar.”. İlk örnek çok fazla kullandığımız için artık anlamını 
önemsemediğimiz “İyiyim”di. İkincisiyse yalnız olduğu-
nuzu söylediğiniz bir cevap. Ama o kadarla kalmıyor ve 
yalnızlığı sert, keskin ve insanın acısını çok iyi bildiği bir 
tecrübeye teşbih ediyorsunuz. Netice açık. Dostunuz has-
bıhal ederken kendine batmış kemikleri bütün geçmişiyle 
saniyeler içinde hissediyor, bu tecrübeleriyle de sizin yal-
nızlığınızı birleştiriyor. Ona Türkçeyi kullanarak duygunuzu 
yaşattınız. Çok sihirli değil mi.

Her şey kelimelerde ve anlamda saklı. Kelimelerin ve 
anlamların edebiyat sanatı için tehlikeli yanıysa çok kul-
lanılmaktır. Çok kullanılan kelimeler bizlerin zihninde etki-
leyici anlamlarını kaybederler. Mesela her gün önünüzden 
geçen otobüs -eğer beklemiyorsanız- dikkatinizi çekmez. 
Bence otobüs, camlarıyla, ışıklarıyla dikkat çekici ve güzel 
de bir nesnedir. Aynı otobüsü 300 yıl önceki insanlar görse 
emin olun çok dikkatlerini çekerdi. Sınıf camından ışıklar 
saçıp havada duran bir nesne görseniz dikkat eder misiniz? 
Edersiniz.

Demek istediğim gündelik hayatın içinde unuttuğumuz 
ya da aklımıza hiç gelemeyen insani yönlerimizi, hislerimizi 
edebiyat sayesinde hatırlarız. Ama bunlar hep gördüğümüz 
kavram ve kelimelerse ne kadar harika olurlarsa olsunlar 
şaşırtıcı olmadıklarından edebiyat yapmak için çok işinize 
yaramazlar. Tabii bu şaşırtma eylemini estetik biçimde ve 
dil kullanarak yapmak zorundasınız. Yoksa sosyal medya-
daki pek çok ilginç videoda sizi şaşırtan olaylarla karşılaşa-
bilirsiniz. Türlü safsata, kavga, küfür, dövüş vb. de dikkati-
nizi çeker. İşte burada “üslup/biçem/teknik” dediğimiz kav-
ram devreye girer. Herkes kendince bir şaşırtma yolu bulup 
şapkadan tavşanı çıkarabilmelidir. Tekrar edeyim fiziksel 
veya genel geçer güzelliklerle edebî değer çok eş değildir. 
Çirkin, zor, hüzünlü bir hâli veya insanı mahir bir üslupla 
anlatabilmek çoğu kez daha edebîdir. Çok güzel bir klişeyse 
(örn. “ömür boyu mutlu yaşadılar!” ve “pembe panjurlar”) 
pek edebî değildir. Çünkü sık görüldüğü için edebî seviye-
den gündelik seviyeye düşmüştür. Yazımı bitirirken Anna 
Karanina’nın çok sevdiğim giriş cümlesini anmam lazım: 
“Mutlu aileler birbirine benzerler, her mutsuz aileninse 
kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.” Benzemek ne kadar 
mutlu da olsa edebî değil, sıradandır. Önemli olansa mut-
suz olsa da “kendine has”lıktır.

“Edebiyat nedir?”gibi masum duran bir soruya cevap 
vermenin güç olduğunu düşünüyorum. Sanat alanları ve 
sorular ne kadar basit görünürse asılları o kadar zordur. 
Ama edebiyat nasıl yapılır diye sorarsak “insan”la, “dil”le 
ve son olarak “şaşırıp özümüzü hatırladığımız an”larla ya-
pılabilir cevabını verebiliriz.

Üniversitemizin yeni dergisi hepimiz için hayırlı olsun. 
Baki Selam.

Edebiyat şaşırtarak 
hep aynı olan duyguları, 

renkleri, insanları 
unutturup başka olana, 

farklıya ve aslolana 
bakmamızı sağlar ve bizi 

kısa süre için özümüze 
döndürür.
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Selçukluların batıya yönelik keşif/fetih hareketlerinin 
başlamasının ardından Anadolu, Türkler için yeni yurt 
olma yolunda hızla ilerlemiştir. Bu süreç, Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin kurulması ile taçlanmış ve Alâeddin Keykubad 
Devri’nde ise zirveye ulaşmıştır. Fakat bir tarafta Anado-
lu’yu yurtlaştırma hareketi sürerken diğer yanda da Mo-
ğolların Orta Asya merkezli başlayan istila hareketi Anado-
lu’da hissedilmeye başlanmıştı.1 Moğol ordularının önünde 
tutunamayan birçok Oğuz kitlesi; Harezm, Horasan, Azer-
baycan ve Kafkaslar’dan kaçarak Anadolu’ya geldiler ve 
Anadolu Selçuklularına iltica etmek zorunda kaldılar.2 Bu 
durum diğer bir deyişle Anadolu’ya yönelik ikinci büyük 
Oğuz dalgasını oluşturmuştur. Bu dönemde Anadolu’ya 
gelen Türkmen boylarından birisi de Oğuzların Afşar3 bo-
yuna mensup Karamanlı Türkmenleriydi. Yine bu dönemde 
Türkiye Selçuklu Devleti’nin başında I. Alâeddin Keykubat 
hükümdar olarak bulunuyordu. 

Sultan Alâeddin Keykubat; Türkmen politikasının 
temelini hudut şehirlerine yerleştirme suretiyle uç beyliği 
oluşturmak şeklinde tesis etmiştir. Bu noktada Türkiye Sel-
çuklu Devleti, sınır güvenliğini ve Anadolu-Suriye transit 
ticaret yolunu tehdit eden Ermeni Krallığının4 faaliyetlerini 
engellemek için bazı seferler yapmıştır. Bu seferler sonu-
cunda Kilikya Ermeni Krallığı, Selçukluların vassali hâline 
gelmiştir.5 Bundan sonra Alâeddin Keykubat bu bölgeye 
yönelik iskân politikası kararını vermiş ve ilk olarak Kara-
manoğullarını bu bölgeye yerleştirmiştir.6

Sultan Alâeddin Keykubad, Karaman aşiretini Ermenek, 
Mut havalisine yerleştirmiş ve bölgedeki Ermenileri tedip 
için görevlendirmiştir. Karamanoğullarının bu dönemdeki 
reisi ve bilinen en eski atası Nure (Nûreddin) Sofî idi.7 Nure 
Sofî, 1228’de kendisine bağlı Türkmenler ile Ermenek böl-
gesine gelmiş, burada kömür çıkartarak geçimlerini sağla-
maya çalışmışlardır.8 Yine bu bölgelerde Ermenilere yönelik 
faaliyetlerde bulunarak ganimetler elde etmişlerdir.9 Nure 
Sofî, mevcut şartlar altında varlığını devam ettirebilmek için 
Babaî tarikatına girmiştir. Babaîler ise 1239’da Selçuklulara 
karşı isyan etmiş ve uzun süren mücadeleler sonucunda 
bu isyan güçlükle bastırılmıştır. İsyana destek veren Nure 
Sofî, ölümüne kadar Ermenek ve çevresinde sessiz bir 
şekilde hayatına devam etmiştir. Onun ölümünden sonra 

yerine Kerimüddîn Karaman geçmiştir. Karaman Bey; bey-
liğin gerçek kurucusu olmuş ve beylik, ismini ondan almış-
tır. Onun döneminde Karaman Beyliği güçlenmiş ve Türkiye 
Selçuklularının bile çekindiği bir kuvvet hâline gelmiştir. 

1261 yılında Selçuklu Sultanı Rükneddin IV. Kılıç Arslan, 
isyan eden Türkmen beylerini cezalandırmak için harekete 
geçti. Sıranın kendisine de geleceğini düşünen Karaman 
Bey, harekete geçerek kardeşleri Zeynel-Hac ve Bonsuz ile 
birlikte 1261 yılında 20.000 kişilik bir kuvvetle Sultan II. 
İzzeddin Keykavus’u tekrar tahta geçirmek amacıyla Konya 
üzerine yürüdü.10 Karaman kuvvetleri, Konya halkının da 
desteğini almasına rağmen Muîneddîn Pervane tarafından 
Gevâle Kalesi önünde yenilgiye uğratıldı. Karaman Bey’in 
kardeşleri Zeynel-Hac ve Bonsuz yakalanarak birkaç gün 
sonra kale kapısı önünde asıldılar.11 Bu olay Karamanoğul-
larının Konya’yı ele geçirmek için giriştikleri ilk faaliyettir. 

Karaman Bey’in bu olaydan kısa süre sonra vefat et-
mesi üzerine oğlu Mehmet Bey, beyliğin başına geçti. Onun 
dönemi, Karamanoğullarının Selçuklulara karşı uçlarda, 
Türkmenleri kendisine bağlamak istediği bir dönem olmuş-
tur. Karamanoğlu Mehmet Bey Dönemi, Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin iç işlerine karışıldığı, “Cimri” gibi hadiselerin 
tertiplendiği bir dönem olmuştur.12

Anadolu’da Moğolların yaptığı zulümler karşısında 
harekete geçen Hatiroğlu Şerâfeddîn’in isyanı esnasında 
Mehmet Bey de harekete geçti. Hatiroğlu’na destek vererek 
Kilikya Krallığından bazı şehir ve kalelere hâkim oldu ayrıca 
Moğollara karşı da saldırılarda bulundu. Moğol kuvvetleri, 
Hatiroğlu İsyanını bastırıp Hatiroğlu’nu idam ettiler. Mehmet 
Bey ise mücadeleye devam etti. Kısa süre sonra Memlûklu 
Sultanı Baybars’ın Elbistan yakınlarında Moğol-Selçuklu 
kuvvetlerini yendiğini haber alan Mehmet Bey, II. İzzeddin 
Keykavus’un oğullarından Cimri lakaplı Alâeddin Siyavuş’u 
da yanına alarak harekete geçti.13 Buradan anlaşılacağı 
üzere Mehmet Bey’in amacı sadece Anadolu’daki Moğol 
hâkimiyetine son vermek değil aynı zamanda Selçuklu ikti-
darını da ele geçirmektir.14

Mehmet Bey amacını gerçekleştirmek için ilk olarak 
3.000 kişilik bir orduyu yanına alarak Aksaray yönüne 
ilerledi. Fakat burayı almanın zorluğunu görünce Konya’ya 
yöneldi. Yanında Cimri ile beraber Konya önlerine gelen 

KONYA 
SARAYI’NDA 

37 GÜN
“Mehmet Bey’in tarihe geçen icraatları 

yaklaşık 37 günlük süre içerisinde olmuştur.“

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR
KMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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Mehmet Bey, şehri kuşattıysa da bir türlü alamadı. Uzun 
bir kuşatmanın ardından Mehmet Bey, yanında getirdiği 
Şehzade Alâeddin Siyavuş’u hükümdar ilan ederek onun 
adına hutbe okuttu ve sikke kestirdi (1277). Bunun üzerine 
Konya halkı, II. İzzeddin’in oğluna biat etmek zorunda kal-
dı.15 Daha sonra şehre giren Siyavuş ve Mehmet Bey şehri 
teslim aldı. Birkaç gün sonra Karamanoğlu Mehmet Bey 
merasimle vezirlik makamına getirildi. 

Saltanat merasimi için yapılan törenin ardından divan 
kuruldu ve yeni bir yönetim oluşturuldu ve aynı zamanda 
devlet adamlarını merkeze çağırmak için fermanlar gönde-
rildi. Bu fermanlardan birisi özellikle dikkat çekicidir. Zira 15 
Mayıs 1277’de gönderilen bu ferman metninde; “şimdiden 
girü hiç kimesne kapuda ve divânda ve bargâhta ve sey-
rânda türkî dilinden gayrı dil söylemeye”  denilerek önemli 
merkezlerde, hiç kimsenin Türkçeden başka bir dil konuş-
mamasına karar verildi.16 Sadeleştirecek olursak metinde; 
“Bundan sonra hiç kimse divanda (devlet dairesi), kapuda/
dergâhta (saray), bargâhta (resmi toplantı), seyrânda (eğ-
lence yeri) ve meydanda (çarşı-pazar) Türkçeden başka 
dil kullanmayacaktır.” buyrulmuştur. Bu ferman Mehmet 
Bey’in en önemli icraatı olmuştur. Yapmış olduğu askerî 
faaliyetler bir yana bu ferman Mehmet Bey’in adını tarihe 
altın harflerle yazdırmıştır. 

Mehmet Bey’in bu ferman ile yapmak istediği öze 
dönüş, maalesef tam olarak hayata geçirilememiştir. Zira 
Anadolu’da o güne kadar Türk dilinin yazı geleneği kuru-
lamamıştı. Mehmet Bey, bunu çözebilmek için başka bir 
yola başvurmuştur. Buna göre yayınlanacak olan ferman-
ları, Arapça harflerle Türkçe yazabilecek kâtipler aramıştır. 
Fakat bu konuda da yeterince eleman bulamamış ve mec-
buren tekrar Farsçayı kullanmak zorunda kalmıştır.17

 Mehmet Bey bu davranışı ile sadece toprak fetihle-
ri ve siyasi bağımsızlığın sağlanması değil aynı zamanda 
kültürel bağımsızlığın da peşinde olduğunu göstermiş ve 
buna öncülük etmiştir. Daha doğrusu o, bu fermanı yayın-
layarak devleti ve toplumu Arap, Fars, Bizans, Ermeni gibi 
yabancı kültür unsurlarının etkisinden kurtarıp Türkçeyi 
devlet ve toplum hayatında hâkim kılmak istemiştir. Maa-
lesef Mehmet Bey, bu idealini kendisi de uygulama imkânı 
bulamamıştır. Çünkü o dönemde Türkçeyi devlet dili olarak 
kullanabilecek eğitimli, bilgili, okur-yazar kadroya sahip de-
ğildi. Buradan anlaşılacağı üzere başta beyler olmak üzere 
Türkmenlerin büyük kısmı okuma-yazma bilmiyordu. Bü-
tün bu olumsuzluklara rağmen Mehmet Bey’in bu fermanı 
boşa gitmemiştir. Tam tersine Türk kültür tarihinde büyük 
bir çığır açmış, yol gösterici olmuştur. Bu ferman ile Türk 
beylikleri büyük ölçüde Türkçeye ve Türk kültürüne dönüş 
hareketini başlatmıştır. Asıl önemli unsur ise bu kültür ha-
reketi; millî şuurun kaynağı olan millî edebiyatın doğmasına 
ve gelişmesine neden olmuştur. Anadolu’nun Türkleşmesi 
sürecine de bu yönde katkı sağlamıştır.18

Karamanoğlu Mehmet Bey, üzerine gelen bazı Türk-
men beylikleri ile mücadele ettikten sonra asıl hedefi olan 
Moğollar üzerine sefere çıkmak istemiş ancak kendisine 
destek veren bazı Türkmen grupları, Moğollardan korktuk-
ları için ona katılmamıştır.19 Bundan sonra durum tersine 
dönmüş ve Moğollar, Mehmet Bey’in üzerine yürümüştür. 

Moğol komutanı Kongurtay birçok katliam yaparak 
Konya’ya doğru harekete geçti ve Larende’ye kadar iler-
ledi. Moğollar burada çok sayıda Karamanlı mensubunu 
öldürdü. Aynı zamanda büyük miktarda ganimet ve çok 
sayıda tutsak ele geçirdi. Mehmet Bey, üzerine gelen Mo-
ğol ordusuna mukavemet edemeyeceğini fark ederek Kon-
ya’yı boşalttı ve Ermenek’in dağlık ve ormanlık bölgelerine 
çekildi. Moğollar, ormanlık alanlara gizlenen Karamanlıları 
bulmak adına ormanları tahrip etti. Moğollar, yoğun ara-
yışlarına rağmen Mehmet Bey’i bulamadılar20. Bu esnada 
Mehmet Bey yanında Siyavuş’u da götürmüştü. Dolayısı ile 
Alâeddin Siyavuş’un 37 günlük saltanatı da sona ermişti.21 
Mehmet Bey’in yukarıda belirttiğimiz ve tarihe geçen bu ic-
raatları da yaklaşık bu 37 günlük süre içerisinde olmuştur. 

Karamanoğlu Mehmet Bey, elindeki ordunun yetersiz-
liği nedeniyle Moğollarla birebir savaşmamış, pusu kura-
rak mücadele etmeyi tercih etmiştir. Yaptığı ani bir saldırı 
ile Moğol-Selçuklu ordusuna ağır kayıplar verdirmiş ve 
bu kuvvetli orduyu geri püskürtmüştür. Fakat bu esnada 
askerlerin yağma derdine düştüğünü fark eden Moğollar, 
geri dönmüş ve Karamanoğlu kuvvetlerinin üzerine ani bir 
baskın yapmışlardır. Bu baskın sonucunda Mehmet Bey ve 
iki kardeşi öldürülmüştür. Mehmet Bey ve kardeşlerinin ke-
sik başları Karamanlı Türkmenlerinin yaşadıkları bölgelerde 
teşhir edilmiştir.22
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YA Z I

Fotoğrafa olan merakım 2012 yılında yaşadığım cid-

di bir rahatsızlık sonucunda, hastane odalarında geçirmiş 

olduğum bir ayı geçen zaman süreci sonunda başladı. 

Hayata bakışımı yeniden değerlendirme fırsatı bulduğum 

hastane günleri esnasında; meşru sınırlar içerisinde, moral 

ve estetik değerlerime pozitif ivme kazandıracak her şeyi 

yapabileceğimi düşünerek fotoğraf çekmeye karar verdim. 

Vermiş olduğum bu karar zaman içerisinde memleket sev-

dasıyla iç içe geçerek yeni bir tutkuya dönüştü. Önce yakın 

çevremden başlayarak memleketimin tüm güzelliklerini fo-

toğraf karelerine alacak, uzak yakın gözetmeden; ülkemin 

gelenek, kültür ve insanını işleyecektim deklanşörümde. 

Süreç içerisinde yaptığım çalışmalarda, bütün sanat dal-
larında olduğu gibi fotoğraf sanatında da yerel ögeler ta-

şımayan hiç bir eserin, evrensel bir paltforma taşınamaya-

cağını ve başarılı olamayacağını müşahade ettim. Bu tespit 

ülkeme olan sevdamı bir kez daha perçinledi.

Fotoğraf  zamanın dili olsa gerek, zamanın dile gelmiş 

hali belki de. Bir fotoğraf karesinde dondurulan zaman 

kesiti, yıllar sonra dile gelir; yaşanılan ana dair duygu, 

düşünce ve heyecanlarımızı satır satır anlatır  bizlere. Bu 

manada fotoğraf olgusu hem bizim hayatımızda hem de 

şehirlerin serencamında önemli bir yer tutar. Şu sokakların 

dili olsa da kimler geldi, kimler geçti anlatsa bizlere diyerek 

iç geçirdiğimiz zamanlar olmuştur hepimiz için. Büyük bir 

özlemle yad ettiğimiz anıları yeniden yaşatır fotoğraflar. Ye-

niden hasbihâl ederiz insanımızla, kireç duvarlar, kırık kire-

mitler, tarih sayfalarından süzülüp gelen ihtişamlı yapılarla. 

Belki bir ağaç, kırda açan bir çiçek, sokaktan geçen bir 

kedi doyumsuz güzellikleri yeniden yaşatır bizlere, yeniden 

dokunuruz onlara gözlerimizle, bir sevgi yumağı kaplar ru-

humuzu yeniden severiz memleketimizi, bir daha bir daha.

Bir fotoğrafçının hayatında fotoğraf ne kadar önemli ise 

yaşadığı şehrin sembolü olmuş mekanlar da bir o kadar 

kıymetlidir. Benim de Aktekke Meydanı ile zaman içerisinde 

gelişip büyüyen bir gönül bağım oluşmuş, her fırsatta ken-

dimi orada bulmuşumdur. Özellikle her yağmur sonrasında 

Aktekke’ye koşarım sırılsıklam. Şehri en iyi anlatan mekan-

dır benim için Aktekke. Ulu Çınarın gölgesinde serinlenen 
amcalarımızla sohbet etmek, hikayelerini dinlemek ve on-
ların fotoğraflarını çekmek tarifsiz lezzetler bırakır dima-
ğımda.

1971 Karaman doğumlu olup Karaman’da yaşamaktadır. AÖF 
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü mezunudur. Fotoğraf tutkusu 
2012 yılında başladı. O zamandan bu güne kadar ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda sayısı 270’i bulan pekçok derece ve madalya elde etti. Basılı 
ve online gazete ve dergilerde onlarca fotoğrafı, makale ve portfolyoları 
yayınlandı. Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) tarafından verilen 
EFIAP ve Global Photographic Union (GPU) tarafından verilen CROWN2 
unvanı bulunmaktadır. Fotoğraf çalışmalarına Anadolu Selçuklu Fotoğraf 
Derneği ve Larende Fotoğraf Derneği çatısı altında devam etmektedir.

FOTOĞRAF 
ÜZERİNE
Feyzullah TUNÇ 
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Meydanlar sımsıcak sarar insanı. Güven, şefkat ve 

yaşama sevinci verir müdavimlerine. Yağmur sonrası, bir 

rüyaya uyanmak gibidir Akttekke Meydanı. Şehrin ağaçları, 
binaları, insanları, çiçekleri, kuşları ve gökyüzü; mavibe-

yaz açılmakta olan güneşin kollarında, uzanır boydan boya 

ana kucağına uzanmışcasına. Deklanşörümde gökkkuşağı, 

rengarenk bir cümbüş, cennetten bir yansıma...

Zamanın içinden geçmektir fotoğraf aynı zamanda. Fo-

toğraf sanatının gayesi tekrarı mümkün olmayacak anları 

ve anıları, yalnızca yaşayanların değil izleyenlerin de dahil 

olduğu ortak bir değer haline getirmektir esasında. Fotoğ-

raf çekmekteki maksat  zamanın elinden tutup anıları tekrar 

tekrar yaşamak, yaşatmaktır aslında. Adını koymasak da 

bu duygu ve düşüncelerle çekilir fotoğraf kareleri.

 Ben bir edebiyatçı değil, fotoğrafçıyım. Elbette kelime-

lerin gücüne inanırım. Anlatmak istediklerimi kelimelerden 

daha iyi, daha doğru nasıl anlatabilirim diye düşündüğüm 

zamanlarda, “Acaba fotoğraf daha iyi bir anlatım dili olabi-

lir mi?” diye düşünmeden kendimi alamamışımdır zaman 

zaman. Fotoğraf en yalın ve en yalansız anlatım biçimidir 

çünkü. Dediğim gibi ben bir fotoğrafçıyım, kelimelere son 

verip fotoğrafları konuşturmak taraftarıyım.

Selam ve muhabbetlerimle.. Aralık 2017- Karaman
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K İ TA P

TANIKLARIN DİLİYLE 

KARAMAN YANGINI VE 

AVRUPA’YA GÖÇ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Alaattin Uca ve Arş. Gör. Aytunç 
Ülker tarafından yürütülen bilimsel araştırmayla Karaman çarşı yangını 

ve göç olgusu tarihçi gözüyle incelendi.
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KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve 

Hollanda Karamanlılar Federasyonu tarafından desteklenen 

Uca ve Ülker’in çalışması, aynı zamanda “Karaman Çarşı 

Yangını ve Avrupa’ya Göç” adıyla kitaplaştırıldı.

19 Eylül 1964 tarihinde Karaman çarşısında çıkan yan-

gın ve ardından Karamanlıların bir kısmının çalışmak için 

Avrupa’ya gitmelerini konu alan kitap, öncelikle Karaman 

çarşı yangının sebepleri ve oluş şeklini gerek o günkü ga-

zetelerden gerekse yetkililerin beyanatlarından yola çıkarak 

anlatıyor. 

Kitabın “Tanıkların Diliyle Karaman Yangını ve Göç” adı-

nı taşıyan bölümünde ise önce Karaman çarşı yangınına 

tanık olan 46 kişinin yangın ile ilgili anlatımlarına yer verili-

yor. Ardından 53 farklı kişinin gözünden Avrupa’ya göç an-

latılıyor. Kitapta hem yangın hem de göçe tanık olan 13 kişi 

de olayları kendi bakış açılarından okuyucuya naklediyor.

Kitabın yazarları Uca ve Ülker, Karaman çarşısında 

yaklaşık 200 dükkânın yanmasına sebep olan yangı-

nın 50’nci yıldönümü olması nedeniyle 2014 yılında bu 

bilimsel çalışmaya başladıklarını ve yaklaşık üç yıl süren 

araştırmalar ve röportajların sonrasında 432 sayfalık 

kitabın ortaya çıktığını belirtti.

“Yangın, Karaman şehir tarihi açısından oldukça önem-

li bir olaydır. Çünkü Karamanlıların yurtdışına işçi olarak 

gitmesini tetikleyerek Karaman’ın ekonomik, ticari ve 

sosyal hayatını büyük ölçüde etkilemiştir.” diyen Uca ve 

Ülker, sözlerine şöyle devam etti: “Karaman çarşı yangının-

dan birkaç yıl önce 1961 yılında Almanya ve 1964 yılında 

Hollanda ile yapılan iş gücü anlaşmaları sonucunda Türki-

ye’den yurtdışına işçi gönderme süreci başlamıştır. Tam bu 

süreçte Karaman yangınının çıkması ve yangında mağdur 

olanların dönemin hükümetinden yardım talebinde bulun-

ması, hükümetin yardım yapmaktansa gitmek isteyenleri 

Avrupa’ya işçi olarak göndermek istemesi Karaman yangı-

nı ve Avrupa’ya göç konularının kesişme noktası olmuştur. 

Karaman’dan Avrupa’ya daha önce başlayan göç, yangın 

sebebiyle hızlanarak artmıştır. Gece geç saatlerde çıkan 

ve yüzlerce esnafın mağdur olmasına sebep olan yangın, 

yurtdışına gitmek isteyen Karamanlılara öncelik tanınması 

nedeniyle Karaman halkının büyük bir kısmının Avrupa’ya 

işçi olarak gitmesine, bu da yurtdışında işçi bulunduran 

Türkiye’nin diğer bütün yerleşim yerleri arasında Kara-

man’ın ilk sıralara yerleşmesine sebep olmuştur. Karaman 

yurtdışına işçi gönderme olayının nimetlerini ve külfetini 

Türkiye’nin diğer yörelerine göre biraz daha fazla yaşamak 

durumunda kalmıştır, çünkü Karaman’dan yurtdışına işçi 

olarak gidenlerin sayısı oldukça fazladır. Etkileri günümüz-

de de devam etmekte olan bu süreç, çalışmamızda sebep-

leri, gelişimi ve sonuçları ile birlikte ele alınmaktadır.”

Sözlü tarih ve yakın tarih araştırmaları bakımından da 

ilgi çeken kitap, 2017 yılı ekim ayı içerisinde basılarak 

okurların beğenisine sunuldu.
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S Ö Y L E Ş İ

Ne kadar sıklıkla kitap okursunuz?
Fırsat buldukça okurum. Rektörlük görevinden önce 

tabi ki daha fazla kitap okuyordum. Ancak şimdi en azın-
dan haftada bir kitap bitirmeye gayret ediyorum. Ayrıca 
her gün birkaç kitabı üstün körü de olsa karıştırmaktan 
kendimi alamam. 

Okumak ne anlama geliyor sizin için?
Okumazsanız hayatınız derinlik kazanmaz. Toplum 

olarak her fırsatta okumayı asla ihmal etmemeli, okuma-
nın yaşı olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Hem ken-
dimizi geliştirmek hem de çevremize daha faydalı olmak 
adına sürekli okuma gayreti içerisinde olmalıyız. Ben de 
şahsen akademik çalışmalarımdan zaman bulamadığımı 
ve farklı konularda okumalar yapmayı ihmal ettiğimi dü-
şündüğüm için, yeni bir alana yönelerek Sosyoloji bölü-
münü bitirdim. Toplumu daha iyi anlamak ve toplumsal 
konulara bilimsel bir gözle bakabilmek adına, Sosyolojiyi 
gerçekten okunması gereken bir bölüm olarak değerlen-

diriyorum. Çok boyutlu düşünebilmek ve bakış açımızı 
genişletmek için farklı alanlarda eğitim almanın önemli 
olduğuna inanıyorum.

Kitap okuma yönteminiz nasıldır; notlar alır mısınız?
Önceden mutlaka not alırdım. Fakat son zamanlarda 

sadece önemli bulduğum kısımların altını çiziyorum. 
Zannedersem hayat tarzımız ve yaşam tecrübemiz, okuma 
yöntemimize de yansıyor.

En son okuduğunuz kitap nedir, neyi konu alıyor?
Nevzat Tarhan’ın Toplum Psikolojisi kitabı. Kitap, Türk 

toplumunda yaşanan örnek olaylardan yola çıkarak toplu-
mumuzun psikolojisini irdeliyor. 

Şu an okuduğunuz bir kitap var mı?
Evet, Caspar Herzberg’in Akıllı Şehirler, Dijital Ülkeler 

kitabını okuyorum. Bir yandan da Divan-ı Yunus Emre’nin 
Karaman nüshasını ve Risalet’ün Nushiyye’yi okumaya ça-
lışıyorum. Aslında zaman bulamadığım için son dönemde 
kitaplar arasında sıkışıp kaldım diyebilirim. Yine de kitabev-
lerine giderek yeni kitaplar almaktan vazgeçmiyorum. En 
son İbni Battuta’nın Seyahatnamesini aldım. Kitabın özel-
likle Anadolu coğrafyasına ilişkin satırları, üzerinde tekrar 
tekrar düşünülerek okunmalı.

REKTÖR AKGÜL’ÜN

VAZGEÇİLMEZİ:

KİTAPLAR
Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ) rektörü 
olarak 26 Ocak 2017 tarihinde 
atandığından bu yana yoğun 
mesai sergileyen Rektör 
Akgül, fırsat buldukça kitap 
okumayı ihmal etmiyor. 
Kitaplarla arası oldukça 
iyi olan Akgül, akademik 
kitapların yanı sıra toplumsal 
konulardaki kitaplara, 
ayrıca edebiyata meraklı. 
Rektör Akgül ile kitap, şiir 
ve edebiyat hakkında söyleşi 
gerçekleştirdik.
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Peki sizi en çok etkileyen kitap hangisi oldu?
Aslında bu soruyu tek bir kitap ismi vererek yanıtla-

mak istemiyorum. Çünkü her bir kitabın, insanı değişik 
şekillerde etkilediği açıktır. Ben de çok farklı kitaplardan 
çok farklı tesirler aldım. Özellikle ilkokul ve ortaöğretim 
dönemlerinde Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kilit, Kapı, 
Konak, Çatı, Darağacı, Köprü, Anahtar gibi tarihî içerikli 
kitaplarından oldukça etkilenmiştim. Doğrusu o yıllarda 
elime geçen, ulaşabildiğim her kitabı okurdum. İçimde 
okumaya karşı sürekli bir istek vardı. Hatta elime geçen 
kitap, gazete ve yazılı ne varsa en ince ayrıntısına kadar 
okuyordum. Öyle ki çevreden arkadaşlar “içine düşecek, 
ezberliyor” diye takılırlardı. Annem de hep “yeter, gözlerin 
bozulacak, yat artık” derdi. Okuma aşkıyla dolu o yılları hep 
özlemle anarım. Sonraki dönemlerde daha çok toplumsal 
konulardaki kitaplara yoğunlaştım. Özellikle İdris Küçü-
kömer’in Batılaşma ve Düzenin Yabancılaşması kitabını 
söylemeden geçemeyeceğim. Yine Cemil Meriç’in birçok 
kitabını ve ülkemizin düşünsel hayatına katkı sunan farklı 
cenahlardan pek çok yazarı da iştahla okudum.

Edebiyatla da aranızın iyi olduğunu biliyoruz. 
Hangi yazar ve şairleri seviyorsunuz?

Necip Fazıl, Mehmet Akif, Sezai Karakoç, 
Abdurrahim Karakoç, Erdem Beyazıt, Cahit 
Zarifoğlu, İsmet Özel, Ahmet Arif, Ataol Beh-
ramoğlu ve daha birçok şairi okumak-
tan zevk duyarım. Necip Fazıl Bey’in 
birçok eserini okudum ve neredeyse 
tüm şiirlerini severim. Erdem 
Beyazıt’ın Sana, Bana, 
Vatanıma, Ülkemin 

İnsanlarına Dair şiiri de bir zamanlar en çok okuduğum şi-
irdi. Yine İsmet Özel’in Mataramda Tuzlu Su, Ahmet Arif’in 
Hasretinden Prangalar Eskittim ve Anadolu’yum Ben şiir-
leri aklıma ilk gelenler. Üniversite öğrenciliğimin ilk yılla-
rında kendim de şiir yazıyordum ama sonrasında nadiren 
yazmaya başladım ve yazdıklarım da birkaç dizeyi geçmez 
oldu. Fakat her zaman şiir okurum.

Son olarak, KMÜ Bizbize Türkçe okurlarına neler 
söylemek istersiniz?

Bu topraklara aidiyet duyan ve köklerini unutmadan 
toplumu anlamaya çalışan, her adımda erdemli olmaya 
özen gösteren ve kul hakkına dikkat eden insanlara çok ih-
tiyacımız var. Son dönemlerde ülkemizin içeriden ve dışarı-
dan nasıl kuşatıldığını hep birlikte görüyoruz. Bu kuşatmayı 
yarmak için hem kişisel olarak hem de devlet nezdinde yerli 
ve milli olanı tavizsiz bir şekilde devreye sokmalı, bu konu-
da azami hassasiyet göstermeliyiz. Ayrıca gönül bağımız 
olan coğrafyalardaki insanların yeniden kalbini kazanmalı, 
onlarla aramızda yeniden bir aidiyet bağı kurmalıyız.

Son olarak şunu belirtmeliyim ki yerli ve milli olanın 
öncelendiği, yerelden evrensele kendi değerlerimizin haya-
tımıza hakim olduğu; bütün alanlarda, bilimden edebiyata, 
sanayiden dış ilişkilere kadar milli olan ve kendi politikasını 
kendisi geliştiren bir ülke olmak zorundayız.

KMÜ Bizbize Türkçe dergimizin de hayırlı olmasını di-
liyor, okurlarımızın dergimizden azami düzeyde istifade et-
mesini temenni ediyorum. 

Her bir kitabın, insanı değişik 
şekillerde etkilediği açıktır. Ben 
de çok farklı kitaplardan çok 
farklı tesirler aldım. 
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ÜNİVERSİTEDE 2017

KMÜ, 2017’DE YENİLENDİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 
(KMÜ) 2017 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER VE 
DEĞİŞİMLERE SAHNE OLDU. 

Yeni Yönetim, Yeni Projeler
Yılın ilk ayında Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanarak 

göreve başlaması en önemli gelişme olurken bu durum 

yıl boyunca üniversitenin ziyaretçi akınına uğramasına da 

neden oldu. Bürokratlardan akademisyenlere, basın men-

suplarından sanayici ve işadamlarına, kamu ve sivil toplum 

temsilcilerinden özel sektör çalışanlarına kadar pek çok kişi 

Rektör Akgül’ü tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Üniversitede yönetimin yenilenmesi akademik büyüme 

açısından farklı bir vizyoner bakışı da beraberinde getirdi. 

Tıp Fakültesi ve İletişim Fakültesi başta olmak üzere Yükse-

köğretim Kuruluna birçok yeni fakülte, enstitü, yüksekokul 

ve meslek yüksekokulun açılması için teklif verilirken kasım 

ayında Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin, aralık ayın-

da da Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kurulmasının 

onaylanması üniversite camiasında ve Karaman halkında 

sevinçle karşılandı. Bunun yanı sıra üniversitede Türk Halk 

Kültürü, Türkçe Öğretimi, Karamanoğulları Kültür ve Me-

deniyeti, Biyoçeşitlilik, Gıda Geliştirme, Elmacılık uygulama 

ve araştırma merkezleri kurulurken onüç yeni bölüm ve 

program açıldı.

Öğretim Üyesi Sayısında Sıçrama
Üniversitede yeni yönetimle birlikte akademik personel 

ve özellikle de öğretim üyesi sayısında sıçrama yaşandı. 

2017 yılı başında 132 olan öğretim üyesi sayısı, yıl sonun-

da 173’e çıkarken toplam akademisyen sayısı da 516’dan 

576’ya yükseldi. Böylece öğretim üyesi sayısında yüz-

de 31, toplam akademisyen sayısında da yüzde 12 artış 

gerçekleşti. Ayrıca alım işlemleri devam eden 53 öğretim 

üyesinin de KMÜ ailesine katılmasıyla birlikte üniversitenin 

öğretim üyesi sayısı ocak ayı itibariyle 226’ya çıkarken bir 

önceki yıla oranla artış da yüzde 71 şeklinde olacak.

Yeni Stratejik Plan, Kalite ve Uluslararası Akreditas-
yon Çalışmaları

Yeni dönemde üniversitede Stratejik Planlama Ekibi 

kurularak üniversitenin 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık 

çalışmalarına hız verildi. Ayrıca üniversitenin Kalite Komis-

yonu yenilenerek Kalite Birimi kuruldu. Türk Standartları 

Enstitüsü ile de işbirliği yapılarak ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesi alınması için çalışmalar başlatıldı. Üniversi-

te laboratuvarlarının uluslararası akreditasyonu bağlamında 

ise Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) başvuruda 

bulunuldu ve TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon La-

boratuvarlarının Yeterliliği süreci başlatıldı.
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Toplantı ve Organizasyonlar
Üniversitede 2017 yılında önemli toplantı ve organi-

zasyonlar düzenlendi. Sanayici ve İşadamları Toplantısı, 

Basın Mensupları Toplantısı, Gıda Mühendisliği 8. Öğrenci 

Kongresi, Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe Konferans 

ve Paneli, Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi, UNİKOP 

Enerji Çalıştayı, IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitimi baş-

ta olmak üzere pek çok bilimsel toplantı, eğitim ve seminer 

gerçekleştirildi.

Üniversitenin öğrenci toplulukları da 2017 yılında rekor 

sayıda etkinliğe imza attılar. Öğrenciler 206 farklı etkinlik 

düzenlerken bunun 108’ini konferans, panel, kurs, kongre, 

seminer ve söyleşiler oluşturdu. Öğrenciler bunun yanı sıra 

tiyatro, sinema ve belgesel gösterimi, sergi, şenlik, gezi ve 

ziyaret, yardım ve kitap toplama kampanyası, fidan dikimi, 

kandil simidi ve aşure dağıtımı, kan bağışı gibi farklı etkin-

liklerle KMÜ ailesi ve Karaman halkını buluşturdular.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2017 yılında 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Baka-

nı Lütfi Elvan, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sayıştay 

Başkanı Seyit Ahmet Baş başta olmak üzere çok sayıda 

devlet adamını, milletvekillerini, bilim insanı, araştırmacı ve 

yazarları ağırladı.

İşbirliği Protokolleri
Üniversitede 2017 yılında önemli protokollere imza 

atıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile liselere yönelik bilimsel ve 

sosyal işbirliği protokolleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Ku-

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) Eğitim Araştırma 

Yerleşkeleri ile eğitim-öğretimin her alanında işbirliği, Mic-

higan State Üniversitesi ile Uluslararası Akademik İşbirliği, 

Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Öğrencilere Türkçe 

Öğretimi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 

(YTB) ile Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilere Türkçe 

Hazırlık Eğitimi protokolünün yanı sıra Duru Bulgur ve Alp 

Tarım ile imzalanan üniversite-sanayi işbirliği anlaşmaları, 

yılın önemli protokolleri arasında yer aldı.

Bilimsel Başarılar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2017 yılında 

bilimsel performans sıralamasında Türk devlet üniversite-

leri arasında 10’uncu sırada yer aldı. 2006 yılından son-

ra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 3’üncü sıraya 

yerleşen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tam puan 

performans gösteren öğretim elemanlarının toplam öğre-

tim üyesine oranında ise ilk sırada yer aldı.

2017 yılında KMÜ’lü akademisyenler tarafından iddialı 

projeler ortaya kondu. Çeşitli bilimsel platformlarda ödül 

alan projelerin başında Akıllı Aydınlatıcılar, SolarSensPest, 

Üçüncü Göz, Elektrikli Araç ve ilk yerli Solunum Cihazı ge-

liyor.

2017’yi pek çok yenilikle kapatan Karamanoğlu Meh-

metbey Üniversitesi, 2018’de daha fazla ses getirecek 

önemli projelere hazırlanıyor.
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Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak birçok yenilik ve gelişmeye, 
önemli bilimsel ve kültürel faaliyetlere tanık olduğumuz 2017 yılını geride bırakarak 

yeni bir yıla adım atmış bulunmaktayız.
Üniversite yönetimi olarak hemen hemen bir yılımızı doldurduğumuz bu günlerde; 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin akademik gelişimini hızlandırarak 
bilim camiasına daha fazla katkı vermesi ve yükseköğretim sistemi içerisinde farklı ve tercih edilen 

bir üniversite olması adına ekibimizle birlikte tüm gayretimizle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.
Yeni yılın eskisinden daha güzel, daha verimli ve daha başarılı geçmesini diliyor; 

2018 yılında gerek yükseköğretim camiasının gerekse diğer sektörlerin 
ülkemizin 2023 hedeerine ulaşması noktasında yüksek bir azim ve gayretle 

önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum. 
Bu vesileyle, tüm Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensuplarının ve 

Karamanlı hemşerilerimin yeni yılını kutluyor; 
sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini diliyorum."
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