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divanda, meclislerde ve seyranda 

Türk dilinden başka dil kullanmaya”

Karamanoğlu Mehmet Bey
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KMÜ Bizbize Türkçe’nin Değerli Okurları,
2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemine yaklaşık 

4 bin yeni öğrenciyle başladık ve öğrenci sayımız 
16 binin üzerine çıktı. Yeni eğitim dönemimizde beş 
yeni lisans ve altı önlisans programına daha öğrenci 
alarak göreve geldiğimiz 2017 yılı ocak ayından 
itibaren 22 yeni lisans ve 17 yeni önlisans programını 
öğrencilerimizle buluşturmuş olduk. Ayrıca lisansüstü 
program sayılarında da ciddi bir gelişim göstererek son 
üç yıl içerisinde 45 yeni lisansüstü programı milletimizin 
istifadesine sunduk. Üniversitemizde 2019 yılının ilk 
yarısında üç yeni doktora ve dokuz yeni yüksek lisans 
programı açarken 2019 yılının ikinci yarısında yedi yeni 
yüksek lisans programı daha açtık. Yeni açılan bölüm ve 
programlarımızın hem üniversitemize hem de halkımıza 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca üniversitemizde 
2019 yılının ilk yarısında dört ve ikinci yarısında iki 
yeni uygulama ve araştırma merkezi kurulurken son 
üç yıl içerisinde açılan uygulama ve araştırma merkezi 
sayısı da 16’ya ulaştı. Yine 2019 yılının ikinci yarısında 

çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam dokuz adet protokol 
imzalarken son üç yıl içinde imzaladığımız protokol 
sayısı 55’i buldu.

Kıymetli Okurlar,
2019 yılının son altı ayındaki yenilik ve değişimlerin 

ele alındığı dergimizde üniversitemizde yaşanan tüm 
bu güzel gelişmeleri görebileceksiniz. Bunların yanı 
sıra üniversitemizde son altı ayda düzenlenen önemli 
toplantı ve organizasyonlara da dergimiz sayfalarında 
tanık olacaksınız. Nitekim oniki üniversite rektörünü 
ağırladığımız “Tematik Üniversite” konulu Rektörler 
Toplantısı, Konya-Karaman Gıda Biyoteknolojisi 
Sempozyumu, Ermenek Bitki Araştırmaları Toplantısı, 1. 
Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi, Uluslararası 
Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR17), ‘Özel Yetenekli 
Çocukları Anlamak’ Çalıştayı, Bağımlılıkla Mücadele ve 
Korunma Çalıştayı, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) Karaman Buluşması, Uluslararası Karaman Spor 
Buluşması, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Sergi ve Panel 
Programı bunlar arasında yer almaktadır. 



S U N U Ş

Yine bu süre zarfında öğretim üyelerimizin buluş ve 
ödülleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca desteklenen 
projelerimiz hepimizi sevindirirken Aşçılık Programı 
öğrencilerimizin  uluslararası yarışmalardan elde ettiği 
altın ve gümüş madalyalar ile Plaj Hentbol takımımızın 
Türkiye derecesi KMÜ ailesini gururlandıran 
başarılarımız arasında yer aldı. 

Değerli Okurlar, 
2019 yılı temmuz ayı, üniversitemiz açısından 

iki önemli mutlu olaya sahne oldu. Bakan ve 
milletvekillerimizin katılımıyla Ahmet Keleşoğlu Diş 
Hekimliği Fakültemizin temelini atarken Yükseköğretim 
Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgelerimizi güncelleyerek eğitim-öğretimimiz 
açısından oldukça güzel gelişmeler yaşadık. Bir 
diğer mutluluğumuz ise ilk kez öğrenci aldığımız 
Tıp Fakültesinde genç hekim adaylarımıza Selçuk 
Üniversitesinde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini 
giydirmemiz oldu. Yılın son ayına geldiğimizde ise 
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Bölümümüzün 

akreditasyon süreci kapsamında FEDEK tarafından 
değerlendirmeye alınması üniversitemiz için önemli bir 
diğer gelişme oldu.

Bütün bu gelişmeleri ve daha fazlasını dergimizin 
sayfalarında bulacak; konferans, seminer ve söyleşiler, 
sergiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve farkındalık 
programları gibi pekçok farklı etkinlikle üniversitemizin 
bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda ortaya koyduğu 
içerikleri bizimle birlikte takip edebileceksiniz. 

Her bir sayfayı çevirirken Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi ailesinin övünç ve 
mutluluğunu paylaşacağınıza, kalbinizin ve zihninizin 
KMÜ ailesiyle birlikte olacağına inanıyorum. Beşinci 
sayısına ulaştığımız ve sizlerle buluşturmaktan büyük 
mutluluk duyduğumuz KMÜ Bizbize Türkçe’nin bu 
sayısını da keyifle ve beğenerek okumanızı diliyor, tüm 
okurlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
 Rektör
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H A B E R

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 
güz dönemi kayıtlarının tamamlanmasının ardından 
2019-2020 eğitim-öğretim dönemi, 23 Eylül 2019 
Pazartesi günü itibariyle başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 
2019 ÖSYS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte 19 
Ağustos’ta başlayan kayıt süreci 23 Ağustos tarihinde 
sona erdi. KMÜ’ye online ve şahsen başvuru yoluyla 
1.534’ü lisans, 2.210’u önlisans olmak üzere toplam 
3.744 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından KMÜ 
için belirlenen 4.018 kontenjanın 3.744’üne kayıt 
yaptırılırken 274 kontenjan boş kaldı. ÖSYM’nin ek 
yerleştirme takvimini açıklaması ile birlikte tercih 
yapmayan veya herhangi bir bölüm ve programa 

yerleşemeyen öğrenciler boş kalan kontenjanlar için 
tekrar tercih yaptılar. Ek yerleştirmelerin ardından 
KMÜ’nün yeni dönemde öğrenci sayısı 16 bin 060’a 
ulaştı.

“Öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim 
hayatı diliyorum”

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere hoş geldiniz 
diyerek başarılı bir eğitim-öğretim hayatı geçirmeleri 
temennisinde bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, “KMÜ ailesinin birer mensubu olan tüm 
öğrencilerimizin ve personelimizin 2019-2020 eğitim-
öğretim yılını kutluyor, yeni eğitim-öğretim döneminin 
üniversitemiz ve yükseköğretim camiası için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu.

KAYITLAR TAMAMLANDI,
KMÜ YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE BAŞLADI
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2019-
2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle beş yeni lisans, altı 
yeni önlisans programına daha öğrenci kabul edildi.

Üniversitede 2017 yılından 2019 yılına kadar 17 
yeni lisans ve 11 yeni önlisans programı açılırken 
2019 yılında açılan yeni programlarla birlikte son 
üç yıl içerisinde 22 yeni lisans ve 17 yeni önlisans 
programı öğrencilerle buluşturulmuş oldu.

Beş Lisans, Altı Önlisans Programına İlk Kez 
Öğrenci Alındı

Üniversitede 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 
itibariyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü, Tıp Fakültesi, 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları ile Yeni Medya bölümleri; 
Ermenek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ve Elektrik 
programları, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu 
Atık Yönetimi Programı, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Bahçe Tarımı, Elektrik ve Grafik Tasarımı 
programları bu yıl ilk kez öğrenci alan programlar 
oldu.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak her 
geçen gün büyümenin, yeni bölüm ve programlarla 
milletimize daha fazla alanda yükseköğretim hizmeti 
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizi 
tercih eden adaylara KMÜ ailesi adına teşekkür ediyor, 
tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Türkiye’nin İlk ve Tek Atık Yönetimi Programı, 
KMÜ’de Açıldı 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2019-
2020 eğitim-öğretim yılında ‘Atık Yönetimi Programı’na 

öğrenci alarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirdi. 
Henüz hiçbir yükseköğretim kurumunun bünyesinde 
bulunmayan Atık Yönetimi Programı ülkemizde ilk 
olarak KMÜ Kazım Karabekir Yüksekokulunda açıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 40 
kişilik kontenjana öğrencilerin ilgisi yoğun olurken 
kontenjanda yüzde 100’lük doluluk oranı yaşandı. 
Program ile yalnızca Karaman’ın değil ülkemizin sıfır 
atık projesine destek verecek nitelikte eğitim almış 
ara elemanlar yetiştirilirken öğrenciler, Atık Yönetimi 
Teknikeri unvanına sahip olarak programdan mezun 
olacaklar.

Atıkların, oluşumundan bertaraf edilmesine 
kadar geçen aşamalarda çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeden yönetiminin sağlanması, atık 
oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, 
geri dönüşümü, geri kazanımı ve enerji üretimi gibi 
alanlarda öğrenci yetiştirecek olan ‘Atık Yönetimi 
Programı’, öğrencilere çok geniş bir alanda istihdam 
olanağı sunmayı hedefliyor.

H A B E R

BEŞ YENİ LİSANS, ALTI YENİ ÖNLİSANS
PROGRAMI AÇILDI
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H A B E R

YEDİ YENİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI AÇILDI

Akademik gelişimini hızla sürdüren Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesinde 2019 yılının ilk yarısında 
üç yeni doktora ve dokuz yeni yüksek lisans programı 
açılırken 2019 yılının ikinci yarısında yedi yeni yüksek 
lisans programı daha açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim 
Kurulunun kararı ile KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde Felsefe Tezli Yüksek Lisans, Felsefe ve Din 
Bilimleri Tezli Yüksek Lisans, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Beden Eğitimi ve 
Spor Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Fen Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek 
Lisans ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek 
Lisans programları açıldı.

Yeni açılan yüksek lisans programlarıyla birlikte 
üniversitede eğitim-öğretim verilen lisans üstü program 

sayısı 62’ye yükselirken son üç yıl içerisinde açılan lisans 
üstü program sayısı da 45’e ulaştı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan 
lisans üstü programların hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni 
açılan programlar üniversitemizde yürütülen akademik 
çalışmalara yeni alanlar kazandırırken bu programlarda 
okuyacak öğrencilerimizin de akademik yeterliliklerini 
bir üst seviyeye taşıyacaktır. Enstitüler bünyesinde 
farklı alanlarda lisansüstü eğitim programları açarak 
memleketimize ve bilim camiasına daha fazla alanda 
akademik çalışma sunmak için gayret göstermekteyiz. 
Bundan sonra da halkımızın yükseköğretim imkanlarından 
en üst seviyede yararlanması için üniversitemizin akademik 
altyapısını güçlendirmeye ve yeni programlarla akademik 
zenginliğimizi artırmaya devam edeceğiz.” dedi.
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H A B E R

İKİ YENİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ KURULDU

Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi kurulmasına ilişkin yönetmelik 30 Eylül 
2019 tarihli, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin kurulmasına ilişkin yönetmelik ise 08 Ekim 
2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Buna göre, KMÜ bünyesinde faaliyet gösteren 
Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin faaliyet alanı “aile”yi merkeze alacak 
şekilde genişletilerek Kadın ve Aile Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezine dönüştü. Kadın 
ve aile alanında araştırmalarda bulunmak ve 
çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kurulan 
uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kadın ve 
aile kavramları çerçevesinde ulusal ve uluslararası 
düzeyde sosyokültürel, sosyoekonomik, tarihi, hukuki 
ve siyasi açılardan akademik çalışmalar yapılması 
hedefleniyor.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ile de toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren 
konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak 

amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapılırken merkeze başvuran acil ve diğer hastalara 
ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı 
hizmeti verilecek.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, her iki 
uygulama ve araştırma merkezinin hayırlara vesile 
olmasını dileyerek, “Diş Hekimliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezimiz diş hekimi ve uzman diş 
hekimi yetiştirilmesi süreçlerinde önemli bir rol 
üstlenecek. Merkez bünyesinde çağdaş diş hekimliği 
ve yönetim ilkeleri doğrultusunda günümüz ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli 
ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmayı 
amaçlıyoruz. Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezimiz ise farklı akademik disiplinlere 
mensup akademisyenlerin yürüttüğü kadın ve aile 
konulu çalışmalar için ortak bir zemin oluşturacak, 
ayrıca kurum ve kuruluşlara kadın ve aile araştırmaları 
konusunda danışmanlık hizmeti sağlayacak. Her iki 
merkezimizin de başarılı çalışmalara imza atacağına 
inancımız tamdır.” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE
 2019 YILININ İKİNCİ YARISINDA İKİ YENİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU.
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YÜKSEKÖĞRETİM 2019-2020 AKADEMİK YILI 
AÇILIŞ TÖRENİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2019-2020 
Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 
gerçekleştirilen törene YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç, devlet protokolü, Bakanlar, YÖK üyeleri, 
büyükelçiler, üniversite rektörleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Törende KMÜ’yü temsilen ise Rektör Akgül’ün 
yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay 

Talaz, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nermin Şarlak ve Dr. 
Öğr. Üyesi Zeynep Koyuncu yer aldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç birer konuşma 
gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
konuşmasına 2019-2020 akademik yılının hayırlara 
vesile olmasını dileyerek başladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yeni akademik yılda hocalara ve öğrencilere 
başarı temennisinde bulunarak Yükseköğretim 
sisteminde yaşanan gelişmeler ve ülke gündemine 
dair değerlendirmelerde bulundu.

H A B E R
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
yükseköğrenim alanında özellikle son 17 yılda 
çok büyük bir başarıya imza attığını hatırlatarak 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üniversite sayısının 
76’dan 207’ye, öğretim elemanı sayısının 70 
binden 168 bine, öğrenci sayısının 1,6 milyondan 
8 milyona yükselmiş olması bu başarının en bariz 
ifadesidir. Almanya’da yükseköğrenim çağındaki 
öğrenci sayısı 3 milyon civarı; bizde 8 milyon. 
Almanya’nın nüfusu bizim nüfusumuzla hemen 
hemen aynı. Nitelik noktasında aşmamız gereken 
şüphesiz ki bir mesafe var ama dikkat edin öğretim 
üyelerimizin de sayısını sürekli ar tırıyoruz. Şimdi 
bizim arzumuz öğrencimizin niteliğini ar tırırken 
şüphesiz ki hocalarımızın da niteliğinin ar tması. 
Hocalarımızın evlatlarına, öğrencilerine o denli 

sahip çıkması gerekir ki biz hem hocalarımızla 
hem de öğrencilerimizle ayrıca iftihar edelim. 
Bu adımı atabilir miyiz, atarız. Bu millet bunu da 
başarır.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise 
Yükseköğretim Kurulu olarak temel çabalarının 
yükseköğretimi tedrici bir şekilde yeniden inşa 
etmek olduğunu belir terek değişen dünyada 
yükseköğretim ile hedeflenen çıktıların değiştiğine 
ve bugünün meslek tanımlarının geleceğin 
teknolojileri dizayn edilirken yetersiz kalacağına 
dikkat çekti. Konuşmasının devamında YÖK 
Başkanı Saraç, uygulamaya koydukları birçok 
yapısal değişiklik hakkında bilgi verdi.

2019-2020 Akademik Yılı Açılışı, YÖK Üstün 
Başarı Ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
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3. TÜRKİYE TARIM ORMAN ŞURASI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım 
Orman Şurası’nın kapanış programına katıldı. 

Tarım ve Orman Bakanlığınca 18-21 Kasım 
2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Türkiye 
Tarım Orman Şurası, kapanış programıyla sona erdi. 
Programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, beş yıl aradan sonra “ortak 
akıl buluşması” temasıyla düzenlenen şura boyunca 
Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli 
ve kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm 
paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair 
önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu 
bildirdi. 

Erdoğan, şuradaki 21 ayrı çalışma grubunda 
bitkisel üretimden hayvan sağlığına, desteklemeden 
gıda güvenliğine, orman hukukundan balıkçılık 

ürünlerine ve tarımda teknolojik dönüşüme kadar 
çok geniş bir yelpazede kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejilerin belirlendiğini dile getirdi. Türkiye’nin 
tarım ve ormancılığını geliştirmek, sıkıntılarına çözüm 
bulmak için şuraya 50 binin üzerinde görüş iletildiğini 
aktaran Erdoğan, “3. Tarım ve Orman Şurası, şimdiye 
kadarki en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara 
geçti. Şurada alınan kararların tarım ve ormancılık 
sektörümüzün önümüzdeki beş yılına istikamet 
çizeceğine inanıyorum.  Ortak akılla şekillendirdiğimiz 
şura kararlarını yine ortak bir çabayla uygulamaya 
koymamız gerekiyor.” dedi.  

Devlet protokolü, uluslararası kuruluş temsilcileri, 
öğretim üyeleri, üreticiler, özel sektör ve sivil toplum 
temsilcilerinin katıldığı 3. Türkiye Tarım Orman 
Şurası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuç bildirgesini 
kamuoyuyla paylaşmasının ardından sona erdi.

H A B E R
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GELECEĞİN MESLEKLERİ, 
MESLEKLERİN GELECEĞİ KONGRESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı kongreye Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSÎAD 
Başkanı Abdurrahman Kaan, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, YÖK Üyeleri, Üniversite Rektörleri, ilgili 
akademisyenler, iş dünyası ve meslek temsilcileri 
katıldı. 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesleklerin 
geleceği ve nitelikli insan kaynağının eğitim ile 
yenilikçi alanlarda istihdamının teşvik edilmesi 
konusunun ülkemizin 11’inci Kalkınma Planı’nda 
da önemsendiğine vurgu yaparak şunları söyledi: 
“Kalkınma Planı kapsamında milli teknoloji hamlemiz 
için ihtiyaç duyulan işgücü profilinin belirlenmesi 

ve bu ihtiyaca dönük ortaöğretim ve yükseköğretim 
programlarında güncelleme yapılması eylem planları 
arasında yer almıştır. Aynı zamanda teorinin yanında 
pratik bilgi ve tecrübelerin artırılması için de staj 
programlarıyla iş dünyasının eğitime entegre edilmesi 
çalışmaları sürdürülmektedir. Stratejik hedeflerimiz 
doğrultusunda yükseköğretim programlarında 
hiç vakit kaybetmeden güncelleme çalışmalarına 
başlayan YÖK’e ve yeni bölümleri hızlı şekilde 
akademik programlarına dâhil eden üniversitelerimize 
teşekkür ediyorum.”

Kongre, açılış oturumunun ardından Mühendislik 
ve Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında 
düzenlenen çalıştaylar ile gün boyu devam etti. Çalıştay 
raporlarının sunulması ve önerilerin görüşülmesinin 
ardından kongre sona erdi. 

H A B E R

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

‘GELECEĞİN MESLEKLERİ, MESLEKLERİN GELECEĞİ’ TEMALI KONGREYE KATILDI. 
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YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen ve 2019 yılında ‘Kurumsal Dış 
Değerlendirme’ sürecinden geçen 25 üniversitenin 
rektörlerinin katılım sağladığı toplantıda Kurumsal Dış 
Değerlendirme raporuna ilişkin görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programının kurumlara sağladığı faydaların yanı 
sıra programın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için de 
katılımcıların önerileri alındı.

Toplantı, iyi dilek temennilerinin ardından sona 
erdi.

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 
Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, 
Hakkâri Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, 
Kırklareli Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve 
Şırnak Üniversitesi rektörlerinin yer aldığı toplantıya 
Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı 
Haluk Koç ve Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci de 
katıldı.

Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli 
Toplantı Salonunda düzenlenen toplantının açılış 
konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Aydın Durmuş, üniversitelerdeki bilimsel 
potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere 
dönüşmesine katkıda bulunmak ve üniversitelerdeki 

akademisyenler ile sanayiciler arasında karşılıklı 
güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek 
amacıyla ‘Bölgesel Kalkınmada Sanayi İşbirliği’ temalı 
toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Karşılıklı görüş alışverişi ve ortak projelerin 
değerlendirilmesi ile devam eden toplantı, hediye 
takdimleri ile sona erdi. 

BÖLGESEL KALKINMADA SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
BATMAN’DA DÜZENLENEN ‘BÖLGESEL KALKINMADA SANAYİ İŞBİRLİĞİ’ 

TEMALI TOPLANTIYA KATILDI. 
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MİLLİ İRADEYE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Karaman Valiliği tarafından Milli İradeye 
Saygı yürüyüşü düzenlendi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş 
Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan, 
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanı Mehmet Nuri Özbey ve Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı 
program, ilk olarak Hatuniye Medresesi’nde “Darbeden 
Demokrasiye 15 Temmuz” sergisinin açılışıyla başladı.

Serginin ardından protokol ve vatandaşlar, 
Atatürk Bulvarı’ndan başlayarak Aktekke 15 
Temmuz Demokrasi Meydanına kadar “Milli 
İradeye Saygı” yürüyüşü gerçekleştirdi. Aktekke 15 
Temmuz Demokrasi Meydanında saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, 
Kuran-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, günün 
anlam ve önemini belir ten şiirlerin okunması ile 
devam etti. Program, gece 00.13’te tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Karaman’da da okunan salaların 
ardından sona erdi.

H A B E R
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BÖLGESEL KALKINMA VE İHTİSASLAŞMA PROJELERİ TOPLANTISI:

KMÜ ONİKİ ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜ AĞIRLADI 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 
davetlisi olarak Karaman’a gelen Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, 
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin 
Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın 
Durmuş,  Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkâri Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent 
Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar üç 
gün süren yoğun bir programa katıldılar.  

Rektörler Toplantısının ana eksenini ‘Tematik 
Üniversite’ konusu oluşturdu. Bu bağlamda Senato 
Odası’nda düzenlenen ve KMÜ’nün yönetim 
kadrosunun da hazır bulunduğu değerlendirme 
toplantısı Rektör Akgül’ün açılış konuşması ile başladı. 

Rektör Akgül, üniversite rektörlerini Karaman’da 
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek 
şunları söyledi. “Kurumlar arası ortak çalışmalar, 
kurumların gelişimi ve bilgi paylaşımı açısından çok 
önemli bir etkendir. Üniversitelerimizin rektörlerini 
burada ağırlayarak gerek üniversitelerimizin yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında aydınlanacağız gerekse 
Karaman’ı sosyal, kültürel ve tarihi özellikleri ile 
misafirlerimize tanıtmış olacağız.”

Misafir rektörlere KMÜ’nün kuruluşu ve 
gelişimi hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantı, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’ın 
‘Mevlana’nın Felsefesi’ konulu sunumu ile devam 
etti. Prof. Dr. Kuşpınar, İslam dünyasında ve Batı 
dünyasında Mevlana ile ilgili düşünürlerin sözlerinden 
örnekler vererek, “Mevlana, İslam’ın engin ilim 
ve irfan hazinesini ve güzel ahlakını kendine özgü 
samimi ifadeleriyle aktaran sufi bir filozoftur.” dedi. 

Toplantıda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da ‘Bölgesel 
Kalkınma ve İhtisaslaşma Projeleri’ konulu bir sunum 
gerçekleştirdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 
ONİKİ ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN KATILIMIYLA BÖLGESEL KALKINMA VE İHTİSASLAŞMA 

PROJELERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.  

H A B E R
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Ahi Evran Üniversitesinin ihtisaslaşma 
alanları hakkında bilgiler veren Rektör Karakaya, 
“Üniversitemiz, bölgesel kalkınma odaklı tarım ve 
jeotermal alanda ihtisaslaşma misyonları olan bir 
üniversitedir. Bilimsel veriler sayesinde üniversitenin 
sektöre vermiş olduğu güven, yatırımcıya da olumlu 
yönde yansıyor. Amacımız ihtisaslaştığımız alanlarda 
edindiğimiz bilgileri sektörle paylaşarak bu bilgiyi 
yatırımcıların hizmetine sunmak.” şeklinde konuştu.

Karşılıklı görüş alış verişlerinin ardından 
toplantının ilk bölümü sona erdi. Heyet daha sonra 
Karaman Valisi Fahri Meral’i makamında ziyaret 
ederek şehir merkezinde tarihi ve kültürel mekânları 
gezdi. Nalıncılar Kültür Evi ziyaretinin ardından 

okçuluk gösterisi ve ney dinletisine katılan rektörler, 
KMÜ halk oyunları ekibinin gösterisi ve halk müziği 
dinletisi eşliğinde akşam yemeğinde buluştu. 
Hediye takdimleri ile son bulan ilk günün ardından 
rektörler, toplantının ikinci bölümü için Ermenek’e 
geçtiler. Program, Ermenek Meslek Yüksekokulunun 
ziyaret edilmesi ve Ermenek Belediye Başkanı Atilla 
Zorlu’nun da iştirak ettiği değerlendirme toplantısı ile 
devam etti. Değerlendirme toplantısı sonrası Zeyve 
Pazarı gezisi, Tol Medrese ve Ulu Camii ziyareti ile 
program sona erdi.

Üç günlük programın ardından rektörler 
Karaman’dan ayrıldılar.

REKTÖRLERDEN VALİ MERAL’E ZİYARET 

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün davetiyle Karaman’a gelen 
oniki üniversitenin rektörü, Vali Fahri Meral’e nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş,  Bitlis Eren 
Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim 
Zeybek, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 
Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Bedriye Tunçsiper, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün 
yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya ve Uluslararası Rumi Medeniyetler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar’dan oluşan heyet, Rektör Akgül ile birlikte 
Vali Meral’in konuğu oldu.

Vali Meral ile bir süre sohbet ederek şehir ve 
üniversite hakkında değerlendirmelerde bulunan 
rektörler heyeti, hediye takdimleriyle birlikte 
makamdan uğurlandı.
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AHMET KELEŞOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİNİN TEMELİ ATILDI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Temel atma törenine TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri 
Meral, Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Av. 
Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı 
Savaş Kalaycı ve Belediye Eski Başkanı Ertuğrul 
Çalışkan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri 
Özbey, Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ahmet ve 
Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Sonay Gürgen, Ermenek Kaymakam V. 
Tahir Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl 
Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Ermenek 
Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Kazımkarabekir Belediye 
Başkanı Recep Boyacıoğlu, il ve üniversite protokolü, 
davetliler ve misafirler katıldı.  

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmaları ile 
devam etti. Törende ilk olarak KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül söz aldı.

Rektör Prof. Dr. Akgül, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı ile KMÜ arasında Diş Hekimliği Fakültesi Yapım 
ve Bağışlama Protokolü imzalanmasının ardından 
resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla bugün 
fakültenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
bugün, kuruluşu üzerinden 12 yıl geçmiş, ilin ve 
bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm yolları 
üretebilecek aşamaya ulaşmış, çevresiyle etkileşimini 
güçlendirmiş, çağın ve ülkenin gereksinimlerini 
karşılayacak öğrenciler yetiştirmek için uygun 
koşulları en kısa sürede sağlayan bir kurum haline 
gelmiştir. Elbette üniversite tek başına tüm koşulları 
var etme kapasitesine sahip bir merci değildir; ancak 
tüm akademik ve kurumsal hedeflerini güçlü işbirlikleri 
sayesinde önemli ölçüde gerçekleştirebilecek bir 
organizmadır.” dedi.

H A B E R
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“İlimiz ve ülkemiz için de son derece önemli bir 
sağlık ve eğitim yatırımı”

Üniversitenin tüm imkanlarını memlekete daha iyi 
hizmet edebilmek için seferber ettiklerini ve ihtiyaç 
duyulan alanlarda iyi yetişmiş öğrenciler mezun 
etmek amacıyla var güçleriyle çaba gösterdiklerini 
vurgulayan Rektör Akgül, “Bugün temellerini attığımız 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ile ilimizin 
göz bebeği üniversitemize yeni bir akademik birim 
kazandırmış olacağız.  KMÜ için olduğu kadar ilimiz 
ve ülkemiz için de son derece önemli bir sağlık ve 
eğitim yatırımı olan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültesi ile ülkemizin yetişmiş eleman ihtiyacına da 
katkı sağlayacağız. İnşaat sürecinin başlamasıyla 
birlikte en kısa sürede akademik personel kadrosunun 
tamamlanarak fakültemizi öğrencilerle buluşturmak 
ve fakültemizin halkımıza hizmet vereceği günleri 
görmek en büyük temennimizdir.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül konuşmasının devamında fakültenin 
yapım ve onayına destek veren kişi ve kurumlara 
teşekkür ederek şunları kaydetti: “Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı ile birlikte bir yıl kadar önce ilk 
kez fikrî temellerini attığımız bu anlamlı sürecin 
sonunda nihayet fakültemizin inşaatına da başlamış 
bulunmaktayız. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültemizin temel atma aşamasına gelmesinde bizler 
kadar emek sarf eden ve bu işe gönülden destek olan 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Sayın Lütfi Elvan Bey’e, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç Bey’e, 
Karaman Valimiz Sayın Fahri Meral’e, Karaman 
Milletvekillerimize, bir önceki dönem ve şu anki 

belediye başkanlarımıza, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kıymetli Mustafa Sonay 
Gürgen Bey’e üniversitem adına teşekkürü borç 
bilirim. Son olarak fakültemize ismini veren Ermenekli 
Hayırsever İşadamı Ahmet Keleşoğlu’nu da rahmet ve 
minnetle anıyor; fakültemizin üniversitemiz, ilimiz ve 
bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

“Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın 
eserlerine bir yenisini ekliyoruz”

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ise “Bugün burada 
hayırlı bir iş için toplandık. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı’nın eserlerine bir yenisini ekliyoruz. Vakıf sekiz 
yıl önce kuruldu; 6 okul, bununla birlikte 3 fakülte 
binası, 4 kültür merkezi, Ermenek’te cami ve külliye, 
bin 300 öğrenciye burs ve daha sayamayacağımız 
pek çok projeye destek vermeye devam ediyoruz.  
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın kuruluş 
amacı zaten buydu. Merhum Ahmet Keleşoğlu’nu 
rahmetle anıyorum. Bizler için Ahmet Keleşoğlu’nun 
isminin yaşatılması son derece memnuniyet verici. 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi’ne isminin 
verilmesinde ve hayata geçirilmesinde emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Mutlu ve gururluyum”
Selamlama konuşması için sahneye gelen 

Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser de 
“Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin temel 
atma törenine katılmış olmaktan mutlu ve gururluyum. 
Ahmet Keleşoğlu Başkanımı minnetle anıyor, emeği 
geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.” diyerek 
sözlerini noktaladı.
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“Diş Hekimliği Fakültesi hem 
eğitim hem de sağlık anlamında 
iki misyonu birden yüklenecek”

Karaman Milletvekili Dr. 
Recep Şeker ise ulvi bir açılış 
için toplandıklarını belirterek, 
“Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültesinin hem eğitim hem de 
sağlık anlamında iki misyonu 
birden yüklenmesi açısından iki 
önemli özelliği var. Bu nedenle 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Sonay Gürgen’e ve tüm heyetine 
teşekkür ediyorum. Fakültemizin 
temellerinin atılması aşamasındaki 
bir yıllık sürecin sonuna geldik. 
Karaman için bu bir başlangıç 
olacak. Ayrıca bu yıl Tıp Fakültesine 
alacağımız ilk öğrencilerimiz ile de 
sağlık alanında Karaman bir atılım 
yapacak ve sağlık konusunda 
hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Emeği 
geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“KMÜ, adından daha çok 
söz ettirerek ilimize ve ülkemize 
hizmet etmeye devam edecek”

Törende söz alan Karaman 
Valisi Fahri Meral ise şunları söyledi: 
“KMÜ bünyesine katacağımız 
fakültemizin temelini atacak 
olmanın heyecanı ve mutluluğu 
içerisindeyim. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi büyük 
bir atılımla gelişme ve genişleme 
göstermeye devam ediyor; bundan 
sonraki süreçte de başarıları ile 
adından daha çok söz ettirerek 

ilimize ve ülkemize hizmet etmeye 
devam edecek. Üniversitemizin 
gelişmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfına, yaptığı hizmetlerden 
dolayı minnetlerimi sunuyor, 
Ahmet Keleşoğlu’na Allah’tan 
rahmet diliyorum.”

“Karaman, Türk kültürünün 
yeşerdiği, nefes aldığı ve 
yaşadığı yerdir”

Törende son olarak söz alan 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfi Elvan ise böyle güzel 
bir günde toplanmış olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, “Karaman, Türk 
tarihinin en önemli merkezlerinden 
birisidir. Türk kültürünün yeşerdiği, 
nefes aldığı ve yaşadığı yerdir. 
Karaman aynı zamanda çok 
büyük hizmetler vermiş olan 
tarihi büyükleri yetiştiren önemli 
kentlerimizden birisi. Ecdadımız 
bizlere çok önemli bir kent olan 
Karaman’ı bırakmıştır. Ben de 
Karaman’da doğmuş birisi olarak 
Karamanlı hemşehrilerime yıllardır 
hizmet etmek benim için onur ve 
gurur meselesi olmuştur.” dedi.

Başkan Elvan konuşmasının 
devamında Keleşoğlu ailesinin 
Ermenek’te küçük bir esnaf iken 
Konya ve sonrasında İstanbul’da 
ticaret yaparak kocaman bir vakıf 
haline geldiğini vurgulayarak, 
“Ahmet Keleşoğlu çok çalışarak, 
kazandığı parayı vakfa devrederek 

milletin hizmetine sunmuş birisi. 
Kendisi ‘bu topraklarda doğdum 
ve bu topraklara hizmet edeceğim’ 
diyen birisi. Vakıf bugün buradaki 
Diş Hekimliği Fakültesinin yanı sıra 
pek çok okul, fakülte, kültür merkezi 
inşa etmiştir. Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı, bu anlamda 
merhum Ahmet Keleşoğlu’nun 
yolundan devam ediyor. Vakfın 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Sonay Gürgen Bey’e ve 
yönetim kuruluna çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca fakültenin 
yapılması yönünde bizlere destek 
veren Cumhurbaşkanımıza, 
Karaman Valisi Fahri Meral’e, 
Milletvekillerimize, Belediye 
Başkanımıza, göreve geldiği 
günden itibaren çok çalışan 
Rektörümüze, emeği geçen 
tüm yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının 
ardından hediye takdimleri yapıldı. 
Sonrasında tören protokolü, 
Karaman Müftüsü Muhammet Lutfi 
Ketenci’nin okuduğu dua eşliğinde 
hayırlı olsun temennileriyle birlikte 
binanın harcını döktü. İnşaatının 
kısa sürede tamamlanması 
planlanan Ahmet Keleşoğlu 
Diş Hekimliği Fakültesi, 12 bin 
metrekare kapalı alana sahip 
olacak.

Temel atma töreni, kurban 
kesilmesinin ardından ikramlarla 
sona erdi.
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
BEYAZ ÖNLÜK HEYECANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (SÜ) VE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen törene Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet 
Okka ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş, Başkoordinatör Prof. Dr. Onur Ural, Karatay 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neyhan 
Ergene, tabipler, akademisyenler, öğrenciler ve  veliler 
katıldı.

Program, Murat Özgökmen yönetiminde fakülte 
öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 
“Sağlık İçin Çal” adlı kliple başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş, “Sevgili meslektaşlarım ve genç hekim 
arkadaşlarım, bugüne gelene kadar 13 yıllık bir eğitim 
sürecinden geçtiniz. Çok sayıda sınavı başarıyla 

verdiniz ve en son yükseköğretim sınavında yaklaşık 
binde beşlik dilime girerek fakültemizi kazanmayı 
hak ettiniz. Bu süreçte yoğun çabalarınız, bitmek 
tükenmek bilmeyen çalışmalarınız için saygı değer 
öğretmenlerinize ve sizlere her türlü maddi manevi 
destekleri sağlayan ailelerinize teşekkür ediyorum. 
Sevgili genç meslektaşlarım, sizlerin de katılımıyla 
31’i Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 156’sı 
yurt dışı kaynaklı öğrencisiyle toplam fakültemiz 
öğrenci sayısı bin 380’e ulaştı. Gerek akademik 
kadromuz gerek yardımcı sağlık personelimiz 
gerekse hastanemiz sizlerin milli manevi ve ahlakî 
sorumluluk değerlerine sahip, tıbbın tüm sahalarında 
söz sahibi olabilecek hekimler olarak yetişmeniz, 
evrensel düşünebilen, özgür ve objektif hareket 
edebilen, çağı yakalamış bilim insanları kimliğini 
kazanabilmeniz için hizmetinizde olacaktır.” şeklinde 
konuştu.

H A B E R
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Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise “Çok kutsal bir 
mesleğin eşiğindesiniz. Öyle bir meslek ki sizi 
geceleri uyutmayacak, öyle bir meslek ki zaman 
zaman olumsuz tepkilerle de karşılaşacaksınız. 
Mesleğinizi, usta-çırak ilişkisi içinde öğreneceksiniz. 
Sizler, sevgili genç kardeşlerim bizlere Allah’ın, 
devletin, milletin, çok kıymetli ailelerinizin birer 
emanetisiniz. Türkiye’nin örgün öğretimdeki öğrenci 
sayısı itibariyle ikinci büyük üniversitesine tekrar 
hoş geldiniz. Selçuk Üniversitesi birçok programıyla 
senelerdir eğitim veren büyük bir üniversite. 600 
binin üzerinde mezun vermiştir. Bu üniversitenin 
mezunları dünyanın her tarafında çalışıyorlar. Biz 
sadece kendi mesleğine muharrir olan yetenekli 
doktorlar değil, aynı zamanda iyi birer vatan evladı 
olmanızı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül ise sağlık sektörünün 
ülkemizde en fazla gelişen ve personel talebi 
yüksek olan bölümlerin başında geldiğini belir terek 
“Kuşkusuz sağlık sektörünün lokomotifi Tıp 
Fakülteleri ve itici gücü de doktorlarımızdır.” dedi.

Öğrencileri başarılarından kutlayan Rektör 
Akgül, “31’i  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
öğrencisi olmak üzere toplam 226 öğrencimizin her 
birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün giyeceğiniz 

beyaz önlüklerinizi hayatınızın sonuna kadar şerefle 
taşıyacağınıza, mesleğinizi en iyi şekilde yerine 
getirmek, mesleki bilginizi ve tecrübenizi her daim 
geliştirmek konusunda gece gündüz demeden 
çalışacağınıza inancımız tamdır.” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin 14 Haziran 2018 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan kararla kurulduğunu 
hatırlatan Rektör Akgül, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Üniversitemizin altyapısı tamamlanana kadar 
öğrencilerimiz eğitim-öğretimlerine Konya’da devam 
edecekler. Bu vesileyle öğrencilerimize kucak açarak 
onları en iyi şekilde yetiştirmek için bizlere destek 
olan başta Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sayın Mustafa Şahin ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sayın Serdar Göktaş olmak üzere tüm Selçuk 
Üniversitesi ailesine teşekkürü bir borç bilirim.”

Konuşmaların ardından Başkoordinatör Prof. 
Dr. Onur Ural tarafından “Her Koşulda Hekimlik” 
adlı açılış dersi verildi. Program, Tıp Fakültesini 
dereceyle kazanan Selçuk Üniversitesi ve 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerine 
plaket ve hediye verilmesiyle devam etti. Ardından 
beyaz önlük giyme törenine geçildi. Genç hekim 
adaylarına protokol üyeleri tarafından beyaz önlükleri 
giydirilerek başarı temennilerinde bulunuldu. Toplu 
fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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İL PROTOKOLÜ YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
DÖNEMİ İÇİN TOPLANDI

KARAMAN İL PROTOKOLÜ 
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

‘ÜNİVERSİTE GÜVENLİK KOORDİNASYON TOPLANTISI’ İÇİN BİR ARAYA GELDİ.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenen ve Karaman Valisi Fahri 
Meral ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali 
Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, Belediye Başkan 
Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Emniyet Müdürü 
Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jd. Alb. İsmail 
Şahin, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay 
ve Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, İl Milli Eğitim Müdür 
V. Abdurrahman Kurt, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 

Hasan Dedebay ve Emniyet Şube Müdürleri katıldı.
KMÜ Senato Odasında düzenlenen toplantıda, 

öncelikli olarak yeni eğitim-öğretim döneminde 
üniversitede öğrenim görecek öğrencilerin güvenli 
bir dönem geçirmeleri için belirlenen başlıklar ele 
alındı, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği hakkında 
istişarede bulunuldu.

Toplantı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi 
geçirilmesi temennisiyle sona erdi.
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KIBRIS GAZİLERİ İÇİN MADALYA TEVCİH 
TÖRENİ DÜZENLENDİ

KARAMAN’DA YAŞAYAN VE KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NA KATILAN GAZİLER İÇİN KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) MİLLİ MÜCADELE MADALYA TEVCİH TÖRENİ DÜZENLENDİ. 

Karaman’da yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na 
katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni 
düzenlendi. 

Piri Reis Kültür Merkezi Konferans Salonunda 
düzenlenen törene Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi 
Zehra Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, il protokolü, gaziler ve aileleri katıldı. 

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin 
açılış konuşmasını yapan Karaman Valisi Fahri Meral 
şunları söyledi: “Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak Milli 
Mücadele Madalyası ve Beratı almaya hak kazanan 
Muharip Gazilerimiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

makamı adına tevcih edilecek Milli Mücadele 
madalyalarını vermek üzere bir araya geldik. Birçok 
sıkıntılı ve zor duruma göğüs geren Kıbrıs Türkü’nün 
sabır ve dirayeti bizler için gurur kaynağı olmuştur. 
Bugün burada bulunan değerli gazilerimize şükran 
ve minnetlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Kıbrıs’taki 
soydaşlarımızı zulümden kurtarmak için Kıbrıs Barış 
Harekatı’na katılan vatansever askerlerimize millet 
olarak, devlet olarak minnettarız. Özellikle Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nda şehit düşen aziz Türk milletinin evlatlarını 
ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını, mücahitleri rahmetle, 
minnetle anıyor; değerli gazilerimize aileleri ile birlikte 
huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.”

Vali Meral’in açılış konuşmasının ardından il 
protokolü tarafından Kıbrıs gazilerine ve yakınlarına 
madalyaları ve beratları takdim edildi. 
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ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK PROJE 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE 

KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI ARASINDA ‘TARIMSAL EĞİTİM, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE 
YAYIM ÇALIŞMA ALANI PROJESİ’ KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANDI. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’nın 
imzasıyla yürürlüğe giren ve Karaman Ziraat 
Odasının işbirliği ile gerçekleştirilecek olan proje, 
meyve yetiştiriciliği konusunda yaşanan sorunların 
tespit edilerek bu sorunlara çözüm bulunmasını ve 
sektörün gelişimine hız kazandırarak ekonomiye 
katkı sağlanmasını amaçlıyor. 

KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. 
Üyesi Ender Kaya’nın koordinatörlüğünde, Bitkisel 
ve Hayvansal Üretim Programı öğretim üyelerinin 
katkılarıyla hazırlanan projeye KMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül bizzat destek veriyor. 

Proje ile bölgedeki modern meyve yetiştiriciliğinin 
geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan 
kaliteli ürünlerin elde edilmesi, ürün verimliliği ve 
çeşitliliğinin ar ttırılması, mevcut bitkisel üretimdeki 

gübreleme, budama, zirai mücadele, depolama 
ve pazarlama gibi alanlarda yaşanan sıkıntıların 
giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması, elde 
edilen bulgu ve sonuçların oluşturulacak merkezde 
uygulamalarının yapılması ve paydaşlara yerinde 
gösterilmesi, ayrıca tarım sektörünün ihtiyacı olan 
kalifiye işgücüne katkı sağlanması hedefleniyor. 

KMÜ’de bu yıl mart ayında düzenlenen Karaman 
Elma Çalıştayı süresince sektörün sorunları ele 
alınmış ve elma üreticileri ile birlikte bu sorunların 
aşılması için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde 
konuşulmuştu. Çalıştayın ardından gerçekleştirilen 
müzakerelerin ışığında hazırlanan ‘Tarımsal 
Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Yayım Çalışma 
Alanı Projesi’ ise sektörü çok boyutlu ve derinlikli 
bir şekilde ele alarak kalıcı çözümler sunmayı 
amaçlıyor.
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HUZUREVLERİNDEKİ 
STANDARDI YÜKSELTECEK PROJE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN ERASMUS+ YETİŞKİN 
EĞİTİMİ ALANINDA HAZIRLANAN ‘INOVATİON THROUGH ICT İN CARE HOMES’ İSİMLİ PROJE, 

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN HİBE DESTEĞİ ALMAYA LAYIK GÖRÜLDÜ. 

Karaman’da faaliyet gösteren huzurevlerinde 
pilot uygulaması yapılacak olan ve yaşlı bakım 
hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan proje ile, 
ilgili kurumların çalışanlarının hizmet standardının 
yükseltilmesi ve yaşlı bakımının daha üst seviyeye 
taşınması hedefleniyor. 

Proje, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünyanın 
yararına sunulacak

Proje kapsamında geliştirilecek olan yazılım 
sayesinde huzurevlerinde konaklayan yaşlı bireylerin 
tüm bilgileri ve gereksinimleri takip edilerek onlara 
daha iyi hizmet sunabilmek adına kayıt altında 
tutulacak. Yazılım uygulaması daha sonra Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına politika 
tavsiyesi olarak sunulacak ve tüm Türkiye’de ve ortak 
ülkelerde bu yazılımın kullanılması sağlanacak. 

Avrupa Birliği Projeleri kapsamında hayata 
geçecek olan bu proje ile gerek KMÜ gerekse Türkiye, 
Avrupa’da ve dünyada önemli bir boşluğu doldurmuş 
olacak.  

Rektör Akgül’den Avrupa Birliği Projelerine tam 
destek

Özellikle toplumsal açıdan önem arz eden projelerle 
yakından ilgilenen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, bu yıl KMÜ bünyesinde hazırlanan yedi farklı 
Avrupa Birliği Projesine bizzat destek vererek rehberlik 
ediyor. Şimdiye kadar KMÜ bünyesinde hazırlanan 
projelerden ikisi kabul görürken ikisi ise kabul 
edilmesine rağmen bütçe kısıtlılığı nedeniyle hibe 
desteği alamadı. Halen değerlendirme aşamasında 
olan üç projenin ise olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Akgül, 
“Üniversiteler bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal 
sorumlulukları kapsamında da olanaklarını halkın 
ihtiyaçlarına yönelik alanlara açmalıdır. Bu bağlamda 
üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Bahar’ın yoğun gayretleriyle hazırlanan projenin 
yaşlı bakımındaki hizmet standardını yükselteceğine 
inanıyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

H A B E R
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KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE 
ÖNEMLİ BİR ADIM

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE KARAMAN TİCARET BORSASI 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

İmza törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ve Karaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Çavaş’ın yanı sıra Karaman Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Fatih Fındık ile KMÜ 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Akgül ve Başkan Çavaş’ın imzasıyla 
yürürlüğe giren protokol ile ortak projeler, etkinlikler 
ve eğitim programları düzenlemenin yanı sıra stajyer 
istihdamı sağlanması, ayrıca gıda sektöründe 
faaliyet gösteren firmalara yönelik her iki kurumun 
laboratuvarlarında analizler yapılması ve analizlerin 
verifikasyonu, bazı gıda analizlerinin belirli zaman 
dilimlerinde karşılıklı olarak doğrulanması gibi 
hususlarda iş birliği sağlanması amaçlanıyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, protokolün 

hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Her iki taraf 
için de son derece yararlı olduğuna inandığımız 
protokol ile üniversite-kamu-sanayi işbirliğinde 
önemli bir adım daha atmış olmaktayız. Artık 
Karaman Ticaret Borsası laboratuvarında hizmeti 
verilmeyen analizler, üniversitemiz Gıda Mühendisliği 
ile BİLTEM (Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi) laboratuvarlarına 
yönlendirilebilecek. Yine KMÜ öğrencileri, Karaman 
Ticaret Borsası laboratuvarında stajyer olarak 
çalışabilecek. Paydaşlarımızla yürüttüğümüz 
protokoller ve işbirlikleri ile ilimize ve bölgemize daha 
çok alanda fayda sağlamayı ve bölgemizin gelişip 
kalkınmasında daha etkin rol almayı hedefliyoruz.” 
şeklinde konuştu.
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YABANCI UYRUKLULARA YÖNELİK 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YABANCILARA VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE 

YÖNELİK AÇILACAK KURSLARLA İLGİLİ PROTOKOL İMZALANDI.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ve İl Milli Eğitim Müdür 
Vekili Abdurrahman Kurt’un 
imzasıyla yürürlüğe giren protokol 
kapsamında Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesine bağlı 
Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KARDİL) 
ile Karaman İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 
Müdürlüğü tarafından ortak 
kurslar düzenlenecek.

Protokol, her iki kurumun 
işbirliğinde yabancılara ve yabancı 

uyruklu öğrencilere yönelik 
Türkçe ve yabancı dil kursları, 
sosyal uyum kursları ile genel ve 
mesleki kurslar düzenlenmesini 
ve söz konusu kurslara destek 
sağlanmasını amaçlıyor.

Protokolün ardından 
açıklamada bulunan Rektör 
Akgül, iki yıl süreyle geçerli 
olacak protokolün hayırlı 
olması temennisinde bulunarak, 
“Üniversitemiz ve ilimizdeki diğer 
kurum ve kuruluşlar ile birlikte 
halkımızın ve öğrencilerimizin 
faydasına çeşitli işbirlikleri 

kurmaya gayret gösteriyoruz. 
Bugün imzaladığımız protokol ile 
de ülkemizde misafir konumunda 
olan yabancı uyruklular ile 
yabancı uyruklu öğrencilerimizin 
dil eğitimine destek sağlamak, 
bunun yanı sıra mesleki ve sosyal 
becerilerini artırmak amacıyla 
yeni kurslar için anlaşmaya 
varmış bulunmaktayız. Bundan 
sonra da ilimizdeki eğitim 
kurumlarıyla ihtiyaç duyulan 
alanlarda düzenlenecek kurslar 
için işbirliğine devam edeceğiz.” 
dedi.
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ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK
KMÜ İLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
ARASINDA “ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” 

İMZALANDI.

KMÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Çalışkan’ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde 
(BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerle bu 
merkezlerde görev yapan öğretmenlerin gelişimine 
yönelik birtakım faaliyetleri kapsıyor. Protokol ayrıca 
öğretmen ve öğrencilerin patent/faydalı model, 
marka, tasarım ve ürün geliştirme süreçlerine destek 
olunmasını öngörüyor.

Üç yıl geçerli olacak protokole göre üniversite, 
BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerine akademik 
alanlarda eğitimler vererek yüz yüze veya e-konferans 
aracılığıyla bilim söyleşileri düzenleyecek; 
güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında 
bilgilendirmede bulunacak ve üniversitenin 

laboratuvarları ile eğitim-öğretim alanlarını öğrenci 
ve öğretmenlerin kullanımına açacak, sınai mülkiyet 
farkındalığını artırmak amacıyla patent/faydalı model, 
marka, tasarım ve ürün konularında toplantı, seminer, 
konferans, yarışma gibi faaliyetlere destek vererek 
bu konuda bilinç oluşturulmasına katkı sunacak, 
ayrıca başvuru aşamasında öğrenci ve öğretmenlere 
rehberlik edecek.

Karaman BİLSEM Müdürü Ayhan Zerman’ın 
da hazır bulunduğu imza töreni, hayırlı olsun 
temennileriyle sona erdi. Törenin ardından Rektör 
Akgül ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Çalışkan, iki hafta kadar önce kendisini 
ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Rektör 
Akgül’e teşekkürlerini bildirdi. 
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GENÇLİK OFİSİ AÇILIYOR
KMÜ İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE 
KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 

“GENÇLİK OFİSİ KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANDI.

KMÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali 
Osman Bebek’in imzasıyla yürürlüğe giren protokol 
kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Yunus Emre Yerleşkesinde Genç Ofis açılacak. 

Açılan ofis ile; öğrencilerin eğitsel, kültürel, 
gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi; 
bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve 
gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra 
gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları 
eğitimle birlikte kişisel kapasitelerine katkı sağlanması 
amaçlanıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen 
Genç Gönüllüler Platformuna (www.gencgonulluler.

gov.tr) üniversite öğrenci topluluklarının aktif katılımı 
öngörülüyor.

Bir yıllığına imzalan protokol, taraflar talep ettiği 
takdirde her yıl uzatılacak ve hem Üniversite hem 
de İl Müdürlüğü protokol kapsamındaki faaliyet ve 
etkinlikler için bünyelerindeki amfi, kültür merkezi, 
spor tesisleri ve sosyal tesisler gibi alanların kullanımı 
hususunda gerekli desteği sağlayacak.

İmza töreni, Rektör Akgül ile İl Müdürü Bebek’in 
gençlerin önemi ve gençlik dinamizmi üzerine bir süre 
sohbet etmesi ve iyi dilek temennilerinin ardından 
sona erdi.
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MALEZYA ÜNİVERSİTELERİ İLE PROTOKOL

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Malezya Melaka 
İslam Koleji Üniversitesi (University 
College of Islam Melaka) Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Asnul Dahar 
Bin Minghat ile Malezya Putra 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Siti 
Salina Binti Mustakim’i makamında 
kabul etti.

KMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Birol Üner ve Malezyalı 
öğrencilerin de yer aldığı ziyarette, 

Mevlana ve Erasmus Değişim 
Programları kapsamında Malezya 
Melaka İslam Koleji Üniversitesi 
ve Malezya Putra Üniversitesi ile 
KMÜ arasında işbirliği protokolleri 
imzalandı.

İmza töreninde Malezyalı 
akademisyenler Rektör Akgül ile 
üniversiteler arası ortak çalışma 
alanları üzerine bir süre sohbet 
ettiler. İki üniversite arasında ortak 
projelerin yürütülmesi ve ders 
verme hareketliliği kapsamında 

öğretim üyelerine karşılıklı ziyaret 
fırsatı sağlayan işbirliğinden 
memnuniyet duyduklarını ifade 
eden Malezyalı akademisyenler 
Rektör Akgül’e ilgilerinden dolayı 
teşekkür ettiler.

Rektör Akgül ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
işbirliği protokollerinin hayırlı olması 
temennisinde bulundu ve KMÜ’nün 
gerek ulusal gerekse uluslararası 
alanda işbirliği çalışmalarının 
devam edeceğini söyledi.
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KOMPOZİSYON YARIŞMASI: ‘İSRAF’ 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE BAŞARI EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA PİRİ 

REİS ANISINA DÜZENLENECEK OLAN 2. KOMPOZİSYON YARIŞMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALANDI. 

Rektörlük makamında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ile Başarı Eğitim Kurumları adına Kurucu Temsilcisi 
Mehmet Coşar tarafından imzalanan protokol ile lise 
öğrencilerine yönelik olarak her iki kurumun işbirliğiyle 
kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği 
yarışmada ‘israf’ teması üzerinden kompozisyonlar 
değerlendirilecek. Başvuruları 03 Şubat 2020’de başlayacak 
olan yarışmada birincilik için 2000 TL, ikincilik için 1500 TL, 
üçüncülük için 1000 TL, teşvik ödülü için ise 500 TL ödül 
belirlendi. 

Rektör Akgül ve Mehmet Coşar kompozisyon 
yarışmasının dünyada ve ülkemizde yaşanan israfa dikkat 
çekmek açısından anlamlı bir etkinlik olacağına değinerek 
israfı en iyi şekilde anlatmaya çalışacak yarışmacılara 
şimdiden başarı dileklerini ilettiler. 

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 
İLE TEKİN KOLEJİ İŞBİRLİĞİNDE KAZIM 
KARABEKİR PAŞA’YI ANMAK AMACIYLA 

2. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI 
DÜZENLENECEK.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Tekin 
Koleji Kurucusu Fatih Tekin’in imzası ile resmiyet 
kazanan yarışmada ‘Yetim Olmak’ teması işlenecek. 
Türkiye’deki tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerinin başvuruda bulunabileceği yarışmada 
birincilik için 5000 TL, ikincilik için 3000 TL, üçüncülük 
için 2000 TL, tevşik için ise 1000 TL ödül belirlendi. 

Rektör Akgül ve Fatih Tekin, başvuruları 03 Şubat 
2020’de başlayacak olan yarışmanın hayırlı olmasını 
temenni ederek Kazım Karabekir Paşa’nın hassasiyet 
gösterdiği alanların başında gelen ‘yetim olmak’ gibi 
zor bir konunun işleneceği yarışmada yeteneklerini 
sergileyecek olan yarışmacılara başarılar dilediler.  

ÖĞRENCİLERİN HAYAL DÜNYASI İLE
 ‘YETİM OLMAK’
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REKTÖR AKGÜL, ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İLE
BİR ARAYA GELDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde 
faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Rektör Akgül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol 
Üner ile öğrenci topluluklarının katıldığı 2019-2020 
döneminin ilk toplantısında Rektör Akgül, sözlerine 
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik 
düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekâtı’ ile başlayarak 
harekâtta görev yapan tüm askerlerimize ve 
devletimize muvaffakiyetler diledi.

“Kendinizi geliştirecek, öğrenci arkadaşlarınıza 
faydalı olacak etkinlikler düzenleyin”

Rektör Akgül, yönetim olarak öğrencilerin 
düzenledikleri her türlü etkinliğe destek olmaya 
çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bu toplantı 

ile sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Bugüne kadar 
sizlerin her türlü isteğine olumlu bir şekilde yanıt 
vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de yine 
sizlere destek olarak düzenlediğiniz etkinliklerde 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. Etkinliklerinizde 
kullandığınız bütçenin milletimizin ortak parası 
olduğunu unutmadan, savurganlık yapmadan, 
kendinize ve öğrenci arkadaşlarınıza faydalı olacak 
etkinlikler yapmaya gayret gösterin. Sadece 
sosyal alanda değil, teknik konuları da içeren, sizin 
gelişiminize katkı sağlayan etkinlikler düzenlemeye 
önem verin. Hepinize yeni dönemde başarılar 
diliyorum.”

Toplantı, topluluk temsilcilerinin taleplerinin 
dinlenmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından 
sona erdi.

H A B E R
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REKTÖR AKGÜL, TOPLULUK 
DANIŞMANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ 

AKADEMİK DANIŞMANLARI İLE BULUŞTU.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yanı 
sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci de katıldı. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı VIP Salonunda 
gerçekleştirilen kahvaltılı toplantının açılış konuşmasını 
yapan Daire Başkanı Cahit Suci, topluluklarla ilgili 
istatistikî bilgileri paylaşarak toplulukların görev ve 
sorumluluklarından bahsetti. 

“Organize ve planlı etkinliklerle süreç daha 
sağlıklı işleyecektir”

KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ise 
toplulukların düzenlemiş oldukları etkinliklerin daha 
faydalı hale getirilmesi için planlamanın önemine 
değinerek, “Topluluklarımız etkinliklerini daha organize 
ve planlı bir şekilde yaparlarsa süreç daha sağlıklı 
işleyecektir. Faaliyet raporlarında olmayan etkinliklerin 
sürece eklenmesi birtakım sıkıntılara yol açabiliyor. 

Bu durumu hep birlikte daha iyi bir iletişim yolu ile 
düzeltebiliriz.” dedi. 

“Topluluklarımıza imkânlarımız dâhilinde destek 
vermeye devam edeceğiz”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül ise öncelikle toplulukların 
akademik danışmanlarına söz vererek düşüncelerini ve 
önerilerini dinledi. Danışmanlar nezdinde öğrencilerin 
isteklerini daha iyi değerlendirebilmek amacıyla bu 
toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Akgül, 
“Sizlerin görüşleri doğrultusunda daha iyi şeyler 
ortaya koyacağımızı düşünüyorum.  Üniversitemiz 
kaynaklarının ve zamanın daha verimli kullanılabilmesi 
adına daha planlı bir şekilde yol izlenmesi gerekiyor. 
Çok sayıda etkinlik yerine daha az sayıda fakat nitelikli 
etkinlikler düzenlemeye gayret gösterelim. İmkânlarımız 
dâhilinde yapılabilecek düzenlemelerle topluluklara her 
zaman destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

H A B E R
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PLC OTOMASYON LABORATUVARI KURULDU

KMÜ KALİTE BELGELERİNİ GÜNCELLEDİKMÜ KALİTE BELGELERİNİ GÜNCELLEDİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE PLC OTOMASYON LABORATUVARI KURULDU.

Mitsubishi Electric, ‘Eğitime Destek Projesi’ 
kapsamında laboratuvar için 5 adet PLC, 5 adet servo 
motor sürücü ve 2 adet inverter sistemli motor sürücü 
eğitim setleri hediye etti.

Hibe edilen eğitim setlerini yerinde inceleyen KMÜ 
Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Birol Üner, Ar-Ge ve inovasyonun 
günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurları haline 
geldiğine dikkat çekerek “Üniversite olarak Ar-Ge 
Merkezi kurma çalışmaları yapmaktayız. O yüzden 
bu laboratuvar, çalışmalarımıza önemli bir katkı 
sağlayacak. Mühendislik Fakültemizin altyapısını 
güçlendirmek bağlamında verdiği desteklerden ötürü 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül’e, PLC 
laboratuvarımıza hibe ettiği eğitim setleri nedeniyle 
de Mitsubishi Electric firmasına KMÜ ailesi adına 
teşekkür ederiz.” dedi.

Mitsubishi Electric tarafından üniversiteye hibe 
edilen PLC eğitim setleri sayesinde lisans ve lisansüstü 
öğrencileri derslerde, deneysel çalışmalarda, sanayi 
odaklı mezuniyet projeleri ve lisansüstü tezlerinde 
çalışmalarına farklı bir perspektif katabilecekler. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Yükseköğretim Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini güncelledi.

Yükseköğretim Kalite anlayışı çerçevesinde 2018 
yılında Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 belgesini 
alan  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
bu uygulamaların devamlılığına yönelik olarak 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
yetkilendirilen belgelendirme kuruluşunca temmuz 
ayında gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla 
tamamladı.

Dış tetkik çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi 
ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  uygulamalarının 
üniversitenin tüm birimlerinde aynı anlayış 
içerisinde devam ettirildiği tescil edilirken bir yıllık 
süreç içerisinde birimler bazında kalite anlayışı, 
uygulamalarda standardizasyon ve bilgi güvenliği 
konularında üniversitenin yeterliliği gözden geçirildi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda KMÜ’de Kalite 
Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
uygulamalarının yeterli seviyede olduğu tespit 
edilerek sertifikaların geçerliliği sağlandı.

H A B E R
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KMÜ’LÜ BİLİM İNSANI DR. ÜNAL’A 
SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ ÖDÜL
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. MUSTAFA 

ÜNAL, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YAPTIĞI ÇALIŞMA İLE 
‘OKTAY SİNANOĞLU SAĞLIKTA YENİLEŞİM ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ OLDU. 

 Ülkemizdeki yerli ve milli tıbbi 
cihaz, tıbbi teknoloji ve yeni tedavi 
yöntemlerinin geliştirilmesini 
teşvik etmek ve bu alanda 
çalışanların çalışmalarını görünür 
kılmak amacıyla Yenilikçi Sağlık 
Araştırmaları Vakfı (YESAV) 
tarafından verilen ödüle bu yıl 
kemik sağlığını ölçen yeni bir 
tıbbi cihaz geliştiren Dr. Mustafa 
Ünal layık görüldü. Dr. Ünal, 
2 Kasım’da İstanbul-Deniz 
Müzesi’nde gerçekleştirilen ve 
YESAV Başkanı Serdar Baki 

Albayrak, TÜSEB Başkanı (Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Prof. 
Dr. Adil Mardinoğlu, çok sayıda 
bilim insanı, tıbbi cihaz sektörünün 
temsilcileri, sağlık profesyonelleri 
ve basın mensuplarının katıldığı 
törenle ödülün sahibi oldu.

Projenin temellerini 2012 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yüksek lisans ve doktora eğitimi 
aldığı dönemde atan Dr. Ünal, 
ilerleyen süreçte cihazın ilk 
klinik prototipini kadavralar 
üzerinde denemeye başladı. 

Çalışmalarına 2018 yılından 
itibaren Türkiye’de devam eden Dr. 
Ünal, bu yeni yerli ve milli cihazı 
KMÜ bünyesinde tamamlayarak 
ülkemize ve insanlığa kemik 
sağlamlığını ölçen yeni bir tıbbi 
cihaz kazandırmayı hedefliyor. Dr. 
Ünal’ın üzerinde çalıştığı cihaz, 
mevcut kemik kırılmalarının erken 
teşhisi, kemik kırılmalarına karşı 
uygulanan tedavinin geçerliliği 
ve kemik kırılmalarına karşı yeni 
ilaç geliştirme aşamalarında 
kullanılabilecek.

B İ L İ M

Projenin temellerini 2012 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığı 
dönemde atan Dr. Ünal, cihazın ilk klinik prototipini 

kadavralar üzerinde denemeye başladı.
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“Amacımız kemik kırılmalarını ve buna bağlı 
ölümleri azaltmak”

Projesi ile ilgili bilgi veren Dr. Ünal şunları söyledi: 
“Yaş ve hastalıklara bağlı olarak gerçekleşen kemik 
kırılmaları dünya çapında yılda yaklaşık 10 milyon 
insanı etkilemektedir ve yıllık toplamda 300 milyar TL 
üzerinde tedavi masrafı vardır. Daha da önemlisi, 65 
yaş üstü insanlarda kemik kırılmalarına ve sonrasındaki 
komplikasyonlara bağlı olarak gerçekleşen ölüm 
oranı yüzde 25-30 civarındadır. Kemik kırılmaları ile 
mücadelenin en iyi yolu kemik kırılmalarının kendisini 
engellemektir. Bu yüzden kemik sağlamlığının ve 
kemik kırılma riskinin hassas bir şekilde ölçülmesi 
çok önemlidir. Mevcut x-ray teknolojisi sadece 
kemik kırılmalarının yüzde 50’sine yakın bir kısmını 
hassas bir biçimde ölçerken geriye kalan yüzde 50’lik 
kısmı hakkında kesin bir bilgi veremiyor. Hekimlerin 
odasında muayene sırasında anlık olarak kemik 
sağlamlığını ölçebilecek lazer teknolojisine sahip olan 
bu yeni teknoloji, mevcut tıbbi cihazın eksikliklerini 
tamamlayarak daha hassas bir kemik kırılma 
risk analizini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek 
potansiyele sahip.” 

Dünya üzerinde gerçekleşen kemik kırılmaları 
sayısını ve kemik kırılmalarına bağlı olarak gerçekleşen 
ölüm oranını düşürmek için bu projeye başladığını 
söyleyen Dr. Mustafa Ünal, Oktay Sinanoğlu gibi 

dünyaca ünlü bir bilim insanının ismini taşıyan ilk ve 
tek ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek “Prof. 
Dr. Oktay Sinanoğlu’nu çocukluk zamanlarımdan 
beri takip ediyorum. Kendisi en sevdiğim bilim 
insanlarından birisi olduğu için bu ödül, aldığım tüm 
ödüller arasında çok farklı bir yere sahip.” şeklinde 
konuştu.

Dr. Mustafa Ünal, geçtiğimiz beş yıl içerisinde 
toplamda 15’e yakın uluslararası prestij ödülünün 
sahibi olarak biyomekanik ve biyomedikal 
mühendisliği alanında dünyada gelecek vadeden genç 
bilim insanlarından birisi olarak gösteriliyor. 2017 
yılında Türkiye’nin 10 başarılı gencinden biri olarak 
seçilen Dr. Mustafa Ünal, 2018 yılında ise dünyanın 
en başarılı 20 gencinden biri seçildi. 
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KMÜ’LÜ ÖĞRETİM ÜYESİNDEN ÖNEMLİ BULUŞ:
KABLOSUZ CİHAZLARINIZ ARTIK DAHA İYİ ÇEKECEK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ABDURRAHİM TOKTAŞ, 

TAŞINABİLİR KABLOSUZ EL CİHAZLARI İÇİN GELİŞTİRDİĞİ 
GENİŞ-BANT MIMO ANTEN SİSTEMİ İLE PATENT ALDI.

 Günümüzde özellikle akıllı 
telefon, tablet ve dizüstü 
bilgisayar kullanıcılarının 
internette gezinme, sosyal ağlar, 
müzik ve videolar gibi servis 
ve uygulamalarda sergiledikleri 
yoğun veri akışı, yeni nesil 
kablosuz teknolojilerinin 
geliştirilmesini zorunluluk haline 
getirdi.

Taşınabilir Kablosuz El 
Cihazları İçin Geniş-Bant MIMO 
Anten Sistemi

KMÜ’lü mucit Toktaş, zengin 
multimedya uygulamalarının 
gereksinimi olan yüksek hız ve 
ağ kapasitesini karşılamak için 
yeni yöntemler geliştirmenin 
zorunluluk haline geldiğini 
söyleyerek “MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) yöntemi, mobil 

iletişimde veri iletim kapasitesini 
ve iletişim güvenilirliğini ar tırarak 
bu gereksinimi karşılamaktadır.” 
dedi. Geliştirdiği ‘Taşınabilir 
Kablosuz El Cihazları İçin Geniş-
Bant MIMO Anten Sistemi’ adlı 
buluşu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Toktaş, şunları söyledi: 
“Çok girişli çok çıkışlı anlamına 
gelen MIMO, çoklu anten 
kullanarak alıcı ve verici arasında 
çoklu kanal oluşturma prensibine 
dayanmaktadır. MIMO’nun en 
önemli özelliği, uzaysal alanı 
(spatial domain) kullanarak 
çoklu kanal üzerinden paralel veri 
iletişimi yapabilmesidir. Başka 
bir deyişle, MIMO sisteminde 
uzaysal alan kullanılarak aynı 
zaman ve frekansta çoklu anten 
üzerinden paralel veri iletimi 

yapılabilmektedir. MIMO’nun 
en önemli avantajı, sistemin 
çeşitleme (diversity) ve uzaysal 
çoğullama (spatial multiplexing) 
yapabilmesidir. Uzaysal çoğullama 
ile veri, alt bantlara bölünerek 
paralel kanallar üzerinden transfer 
edildiğinden kanal kapasitesi 
artırılmaktadır. Böylece, anten 
sayısı ile doğru orantılı olarak 
veri iletişim kapasitesi artırılabilir. 
Verici tarafından iletilen sinyaller 
çoklu kanalların bulunduğu 
ortamdaki çeşitli yapılardan 
veya engellerden saçılmaktadır 
ve alıcı tarafına birbirinden farklı 
zayıflamaya uğramış sinyal 
kopyaları ulaşmaktadır. Alıcı 
tarafında çeşitleme teknikleri 
kullanılarak gönderilen sinyaller 
tekrar elde edilir.”

B İ L İ M
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 Toktaş, MIMO teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte 
kablosuz iletişim sistemlerinde yeni bir döneme 
girildiğini belirterek “MIMO sistemlerinin uygulanması 
ile 5G’nin en önemli standardı olan LTE (Long Term 
Evoltution) geliştirilmiştir. Bugüne kadar MIMO 
teknolojisi, LTE’nin yanı sıra WiMAX (Worldwide 
Interoperability For microwave Access), HSPA+ 
(High Speed Packet Access) ve WLAN (Wireless 
local Area Network) gibi yeni nesil radyo frekans 
standartlarına adapte edilmiştir. MIMO sistemlerinin 
kablosuz iletişim standartlara hızla adapte edilmesiyle 
birlikte, bu sistemlerin en önemli özelliği olan 
fiziksel ara yüzde çalışan MIMO antenlere ihtiyaç 
duyulmuştur. Günümüz iletişim sistemleri, küçük ve 
ince gezgin terminaller kullandığı için bu cihazların 
içine yerleştirilebilen MIMO anten tasarımları oldukça 
zordur. Çünkü ışıyan anten elemanları, küçük alanda 
birbirine yakın çalıştıkları için bu elemanlar arasında 
ortak etkileşimden korelasyonda artış meydana 
gelmektedir. Bu durum, anten elemanlarının MIMO 
olarak çalışmasına engel olmaktadır. Verimli bir MIMO 
sistemi için anten elemanları arasındaki yalıtımın 
iyileştirilmesi gerekmektedir.” dedi. 

Toktaş, tüm bunlardan yola çıkarak taşınabilir 
kablosuz el cihazlarına uyumlu LPDA (log periodic 
dipole array) prensibine dayanan özgün geniş-bant 
bir MIMO anten sistemi geliştirdiğini ifade ederek 
“Sistem, iki LPDA anten elemanından ve ortak 
etkileşimi azaltan bir nötrleme hattından oluşmaktadır. 
Anten sisteminin prototipi, belirli boyutlarda ve belirli 
bir alttaş malzeme üzerine basılmıştır. Taşınabilir 
kablosuz el cihazları için geniş-bant MIMO anten 
sistemi, düzgün bir kazanç örüntüsüne sahip, birçok 
iletişim bantlarını kapsayan, 1.86–3.84 GHz frekans 
aralığında çalışmaktadır.” dedi. 

Toktaş, geliştirdiği anten sisteminin taşınabilir 
kablosuz cihazlarda kullanılmasıyla birlikte tek 
bir anten yapısı üzerinden birçok kablosuz cihaz 

uygulamalarının aynı anda ve yüksek hızda veri 
akışına imkan sağlayacağını belirtti.
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ULUSLARARASI KARAMANOĞLU MEHMETBEY 
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

YAYIMLANDI

 Uluslararası Karamanoğlu 
Mehmetbey Eğitim Araştırmaları 
Dergisi’nin (IJKER) ilk sayısı 
yayımlandı. KMÜ Eğitim Fakültesi 
bünyesinde uluslararası hakemli 
elektronik bir dergi olarak yayın 
hayatına başlayan dergi, yaz ve 
kış sayısı şeklinde yılda iki defa 
araştırmacılarla buluşacak.

Uluslararası Karamanoğlu 
Mehmetbey Eğitim Araştırmaları 

Dergisi, tüm eğitim kademelerine 
yönelik eğitsel ihtiyaçları 
tespit etmek, güncel sorunları 
saptamak ve çözüm önerileri 
geliştirmek, eğitim paydaşlarının 
ilgili alandaki gelişimlerini 
desteklemek amacıyla faaliyet 
yürütüyor. Dergi, Eğitim Bilimleri 
ve Öğretmen Yetiştirme temel 
alanında güncel, nitelikli, özgün 
bilimsel araştırmalara yer 

veriyor. Bu bağlamda Eğitim 
Bilimleri temel alanına yönelik 
deneysel, tarama ve derleme 
çalışmaları içeren makaleler 
dergi kapsamında yayına kabul 
ediliyor.

Uluslararası Karamanoğlu 
Mehmetbey Eğitim Araştırmaları 
Dergisi ile ilgili detaylı bilgiye  
https://dergipark.org.tr/ukmead 
adresinden ulaşılabilir.

H A B E R
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2019 KURAN OKULU
KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
2019 KURAN OKULU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Kuranı-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programa İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, üniversite personeli, 
davetliler, aileler ve öğrenciler 
katıldı.

“Öğrencilerimiz iki ay 
öncesine göre çok donanımlılar”

Programın açılış konuşmasını 
yapan İslami İlimler Fakültesi 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Başkonak şunları söyledi: ”Bu işe 
başlamadan önce yapabilir miyizin 
heyecanı içerisindeydik. Bugün 
ise alnımızın akı ile çıkmanın 
haklı gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Günün kahramanı 
evlatlarımız. Öğrencilerimizle 
geçirmiş olduğumuz iki aylık süreç 
hem eğlenceli hem de eğitici oldu. 
Öğrencilerimiz iki ay öncesine 
göre çok donanımlılar. Evlatlarının 
rahmeti ve zahmeti ile uğraşan 
başta ailelerimize, hocalarımıza, 
bizlere destek veren kurumlara 
ve üniversitemize çok teşekkür 
ediyorum. Gelecek yıl da inşallah 

üzerine yapacağımız ilavelerle 
programımızı sürdüreceğiz.”

Açılış konuşmasının ardından 
sinevizyon gösterimi ile devam 
eden program öğrenciler 
tarafından hazırlanan Esma-ül 
Hüsna ve değerlerimiz adlı gösteri, 
sure ve hadis okuma, şiir ve ilahi 
dinletileri ile devam etti.

“Kişilere sağlıklı bir dünya 
görüşünü din eğitimi kazandırır”

Gösterilerin ardından teşekkür 
konuşmalarına geçildi. İlk olarak 
söz alan İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül 
manevi bir ziyafet izlediklerini 
belir terek, “Öğrencilerimiz 
sayesinde hoş bir zaman dilimi 
geçirdik. Sağlıklı din eğitimi ve 
öğretiminin nasıl verildiğini hep 
birlikte gördük. Din eğitimi ve 
öğretimi diğer dersler gibi hayatın 
olmazsa olmazları arasındadır 
ve son derece önemlidir. Kişilere 
sağlıklı bir dünya görüşünü din 
eğitimi kazandırır. Böyle bir işe 
vesile olduğumuz için fakülte 

olarak çok bahtiyarız. Programın 
hazırlanmasında en baştan beri 
destek ve emek veren tüm kişi 
ve kuruluşlara çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“İnsan olabilmek ve insan 
kalabilmek en büyük gayretimiz”

İslami İlimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Duran Ali Yıldırım ise, “2019 
Kuran Okulu programı ile hayata 
hazırlanan yavrularımıza emek 
ve gayret göstererek çok güzel 
bir görevi yerine getirmenin 
gururunu yaşıyoruz. İnsan 
olabilmek ve insan kalabilmek en 
büyük gayretimiz. Ailelerimizin 
de iki ay boyunca her gün sabah 
yavrularını getirip bize emanet 
etmesi umut verici. Programın 
düzenlenmesinden icra 
edilmesine kadar destek veren 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Program plaket takdimi ve 
katılım belgelerinin verilmesinin 
ardından sona erdi.

H A B E R
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ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YAZ OKULU 

Niğde’de ‘Yakıt Pili Teknolojileri’ temasıyla 
düzenlenen Enerji Teknolojileri Yaz Okulu programının 
açılışına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhsin Kar, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, davetliler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını OHÜ 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Çelik gerçekleştirdi. 
Doç. Dr. Selahattin Çelik konuşmasında, “Yakıt pili 
dünya için oldukça önemli bir konu. Bunun neden 
ve ne için önemli olduğunu eğitim programımızda 
göreceğiz. Verimli bir eğitim programı olmasını 
diliyorum.” ifadesini kullandı.

“Enerji potansiyelini açığa çıkarmak ve gençleri 
bu alana kazandırmak için çabalıyoruz”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül ise Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölgesinin rüzgâr enerjisi potansiyeli, hidrolik 
santral barajları, doğalgaz çevrim santralleri ve 
kömür potansiyeli ile ülkemiz enerji sektöründe son 
zamanlarda oldukça dikkat çeken bir hale geldiğini 
ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Enerji 
potansiyellerini açığa çıkarmak, bilimsel projelerle 
sektörü destekleyerek gençleri bu alanda yetiştirmek 
amacıyla KOP üniversiteleri olarak yoğun bir şekilde 

çalışıyoruz. Şimdiden tüm katılımcılarımızı gelecek 
yıl Karaman’da ikincisini düzenleyeceğimiz ‘Enerji 
Verimliliği’ programına davet ediyorum.”

“Enerji öncelikli alanlarımızın başında geliyor”
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Muhsin Kar ise üniversitenin bilimsel, teknolojik 
ve beşeri potansiyelini ve altyapısını gördükten 
sonra yakıt pili teknolojileri ile ilgili çalışmalara 
yoğunluk verdiklerini hatırlatarak şunları söyledi: 
“Enerji, öncelikli alanlarımızın başında geliyor. 
Üniversitemiz hem ‘yakıt pilleri’ anlamında hem de 
‘fotovoltaik teknolojileri’ anlamında Türkiye’deki sayılı 
araştırma laboratuvarlarından birine sahip durumda. 
Düzenlemiş olduğumuz etkinlik bu alanlarda çalışan 
akademisyenlerimiz ve gençlerimiz için oldukça 
önemli.  Yaz okulumuzun şimdiden hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.”

Açılış programı, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmin Ener 
Ruşen’in ‘Enerji Verimliliği ve Önemi’ konulu sunumu 
ve Vestel Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim Pamuk’un ‘Katı Oksit Yakıt Pili ve 
Reformer Teknolojileri’ konulu sunumlarının ardından 
sona erdi.

Enerji Teknolojileri Yaz Okulu programına 60 
öğrenci kabul edilirken dört günlük eğitim programı, 
öğrencilere katılım sertifikası verilmesiyle sona erdi.

E N E R J İ

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ DESTEĞİ, 
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (OHÜ) VE KARAMANOĞLU MEHMETBEY 

ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) ORTAKLIĞI, VESTEL SAVUNMA SANAYİ A.Ş. İŞBİRLİĞİYLE 
DÜZENLENEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YAZ OKULU PROGRAMI, 06-09 AĞUSTOS 2019 

TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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H A B E R

REKTÖR AKGÜL, ÖZEL YETENEK SINAVLARINI TAKİP ETTİ

 Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu (KMÜ BESYO) 
ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Resim Bölümü özel 
yetenek sınavlarını yerinde takip 
etti.

Sınav yerlerine gelerek sınav 
komitesinden bilgi alan Rektör 
Akgül, özel yetenek sınavlarında 

ter döken öğrencilere başarılar 
diledi.

Desen ve İmgesel Resim 
olmak üzere iki aşamada 
yürütülen Resim Bölümü özel 
yetenek sınavı 21 Ağustos 
2019 Çarşamba günü 
gerçekleştirilirken BESYO özel 
yetenek sınavı 841’i erkek ve 
520’si kız olmak üzere toplam 
1361 adayın mücadelesiyle 19-

22 Ağustos tarihlerinde dör t gün 
sürdü.

Sınavların ardından 
kontenjanlar dahilinde Sanat, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Resim Bölümüne 20, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 
115,  Beden Eğitimi Öğretmenliği 
Bölümüne de 46 öğrenci kabul 
edildi.

İNŞAAT ALANLARINDA İNCELEME

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, yapımı sürmekte olan 
akademik birimlerin inşaatlarında 
incelemelerde bulunarak çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Birol Üner ile Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanı Mustafa Bahar 
eşliğinde çalışmaların devam ettiği 
inşaatları gezen Rektör Akgül ilk 
olarak geçtiğimiz aylarda yapımına 
başlanan Ahmet Keleşoğlu Diş 
Hekimliği Fakültesinin inşaat alanını 
ziyaret etti. Daha sonra Tıp ve Sağlık 
Bilimleri binasının inşaatını inceleyen 
Rektör Akgül ve beraberindekiler 

buradaki derslikler ve laboratuvarları 
gezerek Eğitim Fakültesi için yapımı 
süren bina inşaatına geçtiler. Burada 
da amfiler, derslikler, yerleşim 
alanları ve çevre düzenlemeleri 
ile ilgili incelemelerde bulunan 
Rektör Akgül son olarak Enerji 
Verimliliği Merkezindeki tamamlanan 
çalışmaları kontrol etti.

“Eğitim faaliyetlerinin 
aksamadan sürdürülebilmesi için 
titizlikle çalışıyoruz”

Rektör Akgül ziyaretlerin ardından 
değerlendirmelerde bulunarak, 
“Eğitim-öğretim döneminin açılışına 
sayılı günler kala yapımı sürmekte 
olan inşaatlarımızı incelemek istedik. 

Eğitim faaliyetlerinin aksamadan 
sürdürülmesi ve öğrencilerimizin 
mağdur olmamaları için gerekli 
titizliği göstererek çalışmalarımızı 
gayretle sürdürmekteyiz. Mevcut 
binalarımız yeni eğitim-öğretim 
dönemine yetiştirilmeye çalışılıyor. 
İnşallah mevcut ve aramıza 
katılacak yeni öğrencilerimiz 
bu yıl tamamlanacak olan 
yeni binalarımızda eğitimlerini 
güzel bir şekilde sürdürecekler. 
Şimdiden yeni binalarımızın ve 
yeni eğitim-öğretim dönemimizin 
hayırlı olmasını temenni ediyor, 
öğrencilerimize başarılar 
diliyorum.” dedi.
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FEDEK DEĞERLENDİRMESİ: 
MATEMATİK BÖLÜMÜNDE AKREDİTASYON SÜRECİ BAŞLADI

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği FEDEK tarafından 
görevlendirilen yetkililer, 21-24 Aralık 2019 tarihleri 
arasında üniversitede görüşmelerde bulundular.

Program kapsamında Takım Başkanı Prof. Dr. 
Sadullah Sakallıoğlu, Takım Eş başkanı Prof. Dr. Zerrin 
Gül Esmerligil, Prof. Dr. Emrah Akyar ve Prof. Dr. Hanlar 
Reşidoğlu’ndan oluşan değerlendirme ekibi, gerek 
Kamil Özdağ Fen Fakültesinde gerekse Rektörlükte 
ve destek birimlerinde üniversite personeli ile üç gün 
boyunca görüşmeler yaparak yerinde incelemelerde 
bulundular.

Takım üyeleri ziyaret programının son gününde 
ise Rektörlük Senato odasında çıkış görüşmesi 
gerçekleştirdi. KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ercan Oktay ve Takım Başkanı Prof. Dr. Sadullah 
Sakallıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda Akreditasyon ziyaret programına ilişkin 
değerlendirmeler yapıldı. 

Toplantıda Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, 
Akreditasyon programının öneminden ve 
prosedürlerinden bahsederken KMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ercan Oktay ise “Bu iş gönül işidir; biz de 

üniversite olarak bu sürecin tamamlanması için 
gönüllü olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz.” dedi. 
Değerlendirme ekibinin raporunda dikkat çeken 
hususları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten 
Oktay, “Bunu yapacak genç ve dinamik bir ekibe 
sahibiz.” şeklinde konuştu. Akreditasyon Programı 
Sorumlusu olan Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Yılmaz da bir yola çıktıklarını ve bu 
yolun nihayetinde sonuca ulaşacaklarını ifade ederek 
tüm katılımcılara teşekkür etti.

Değerlendirme ekibinin raporunu okuması ve 
istişarede bulunulmasının ardından program hediye 
takdimleriyle sona erdi.

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK 
BÖLÜMÜ, AKREDİTASYON ZİYARET PROGRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMEYE TABİ OLDU.
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GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU 

25-26 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 
sempozyumun ilk günkü programı Karaman’da 
yapıldı. KMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonunda Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen 
program, açılış konuşmasıyla başladı.

“Doğallıktan uzaklaşmadan beslenme ihtiyacını 
karşılamak”

KMÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Sibel Yağcı, yaptığı konuşmada “Biyoteknoloji, 
gelişmiş modern ve teknik biyolojik sistemlerin 
kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir teknoloji olup 
günümüzde 21’inci yüzyılın en önemli teknolojileri 
arasında sayılmaktadır. Özellikle küresel problemlerin 
çözümünde adres gösterilen biyoteknolojinin 
sağladığı inovasyon ve teknolojik gelişmelere 
baktığımız zaman, örnek vermek gerekirse Avrupa 
Birliği ülkelerinde yaklaşık 22 milyon kişilik istihdam 
yarattığı görülmektedir. Modern dünyanın bu hızlı 
değişiminde doğallıktan uzaklaşmadan beslenme 
ihtiyacımızı karşılamak için bütün insanlık olarak 
gıda biyoteknolojisindeki gelişmeleri çok yakından 
takip etmemiz gerekiyor.” dedi. Doç. Dr. Yağcı, iki 
gün sürecek sempozyumun düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Açılış konuşmasının ardından KMÜ Gıda 
Mühendisliği Arş. Gör. Fuat Gökbel söz alarak 
bölümün tanıtımını yaptı. Arş. Gör. Gökbel, KMÜ Gıda 
Mühendisliği Bölümünün 2010 yılında kurulduğunu 
ve ilk mezunlarını 2015 yılında verdiğini hatırlatarak 
“Bölümün öğretim elemanı kadrosu 15 kişiden 
oluşmakta olup sekiz Ar-Ge ve iki adet de öğrenci 
uygulama laboratuvarımız mevcuttur. Bölümümüzün 

şuan 123 aktif öğrencisi, 264 mezunu var. 
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Gıda 
Mühendisliği Anabilim Dalında 45 lisansüstü 
program öğrencisi mevcut. Bölüme ilk üç sıradan 
yerleşen öğrencilere dör t yıl boyunca her ay 
eğitime destek bursu verilmektedir.” dedi.

Program, sunumlarla devam etti. İlk olarak 
söz alan Michigan State Üniversitesi Gıda Bilimi 
ve İnsan Beslenmesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Zeynep Üstünol, “Gıda Teknolojisinin Beslenme 
ve Gıda İsrafının Önlenmesindeki Rolü”, ardından 
söz alan KMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Didem Sutay Kocabaş, “Gıda 
Enzimlerinin Endüstriyel Uygulamaları ve İlgili 
Regülasyonlar”, sonrasında söz alan KMÜ 
Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ceren 
Bayraç ise “Biyosensörler ve Gıda Güvenliği 
Uygulamaları” konulu sunumlarını yaptılar.

Programda “endüstri katılımı” bağlamında ise 
Slava Süt Genel Müdürü Mustafa Hayri Kundakçı 
söz alarak firmalarının faaliyet alanı, kaşar peyniri 
üretim süreci, pazarlama stratejileri ve meslekî 
etik konularına değindi. Sempozyumun ilk günü, 
KMÜ laboratuvarlarının gezilmesi ve şehir turunun 
ardından sona erdi.

Sempozyumun ikinci gününde ise Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi ev sahipliğinde sunumlar 
yapıldı. “GDO’lar, Bitki Islahı ile İlişkileri ve 
Günümüzdeki Kullanım Alanları”, “Mikrobiyal 
Biyoçeşitlilik ve Sağlığımız”, “Gıda ve Tarım 
Araştırmaları İçin Modern Biyoteknoloji”, “Gıda 
Mikrobiyolojisinde Omik Yaklaşımlar” başlıklı 
sunumların ardından sempozyum, değerlendirme 
toplantısıyla sona erdi.

S E M P O Z Y U M

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) VE KONYA GIDA VE TARIM 
ÜNİVERSİTESİ (KGTU) EV SAHİPLİĞİNDE, MİCHİGAN STATE ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE 

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ.
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BİTKİSEVERLER,
BİTKİ ARAŞTIRMALARI TOPLANTISI İÇİN 

ERMENEK’TE BULUŞTU

Ermenek Selçuklu Otel’de 
düzenlenen toplantının açılış 
programına KMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Ermenek 
Kaymakamı Emrah Uzun, Ermenek 
Belediye Başkanı Atila Zorlu, 
Başyayla Belediye Başkanı Ahmet 
İpek, KMÜ Ermenek Meslek 
Yüksekokulu ve Biyoçeşitlilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
Çeçen, Flora Araştırmalar Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Zeki Aytaç, bilim 
insanları, üniversite personeli ve 
çok sayıda davetli katıldı.

“Ülkemiz biyoçeşitliliği için 
yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar 
ortaya konacak”

Programda söz alan KMÜ 
Ermenek Meslek Yüksekokulu 
ve Biyoçeşitlilik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çeçen 
toplantının öneminden 
bahsederek, “Bitki sistematiği 
çalışanlarının ve bitkiseverlerin 

farklı konuları tartıştığı bir 
ortam olan Bitki Araştırmaları 
Toplantılarının ilki Pozantı’da 
gerçekleştirildiği için kısaca 
P.A.R.İ.S adı verildi. Bu toplantı 
ülkemiz bitki biyoçeşitliliğinin 
ortaya çıkarılması, korunması ve 
tanıtılması için büyük bir önem 
arz etmektedir. Programımızın 
ülkemiz biyoçeşitliliği için yeni 
fikirler ve yeni yaklaşımlar ortaya 
koyacağına inanıyorum.” şeklinde 
konuştu.

Flora Araştırmalar Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Zeki Aytaç ise 
dernek olarak 16 yıldır ikişer yıl arayla 
P.A.R.İ.S toplantıları yaptıklarını 
belirterek, “Dernek olarak Türkiye 
Florası ile ilgili bütün çalışmalara 
açığız. Resimli Türkiye Florası ve 
Türkiye Bitkileri Kitabı’nın yazım 
çalışmalarına devam etmekteyiz. Bu 
toplantımızın da başarılı olacağına 
ve yeni veriler elde edeceğimize 
inanıyorum. İnşallah güzel sonuçlar 
alacağız.” dedi.

Ermenek Belediye Başkanı 
Atila Zorlu da konuşmasında, 
“Değerli bilim insanlarını 
Ermenek’te görmek bizi memnun 
etmektedir. Ermenek, tarihi beş bin 
yıla uzanan köklü bir medeniyet 
yeri. İlçemizde bu yıl içinde 3-4 
tane daha çalıştaya ev sahipliği 
yapacağız.” dedi.

Ermenek Kaymakamı Emrah 
Uzun ise Ermenek’in ve ülkemizin 
bitkisel çeşitlilik açısından son 
derece zengin bir coğrafya olmakla 
birlikte bu zenginliğin büyük bir 
kısmının insan kaynaklı nedenlerle 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kaldığını söyleyerek, “Bu bitkisel 
çeşitliliği en iyi şekilde korumak 
hepimizin görevi. Küresel dünyada 
ve her şeyi hunharca tükettiğimiz 
tüketim toplumunda bu, hiç de 
kolay değil. Bu konuda farkındalık 
oluşturmak için hocalarımıza 
büyük görev düşüyor. Toplantının 
amaçladığı hedeflerine ulaşmasını 
diliyorum.” şeklinde konuştu.

S E M P O Z Y U M

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE FLORA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 
TARAFINDAN DÜZENLENİP ERMENEK KAYMAKAMLIĞI VE ERMENEK BELEDİYESİ DESTEĞİ 
İLE ORGANİZE EDİLEN BİTKİ ARAŞTIRMALARI TOPLANTISI 06-07 EYLÜL TARİHLERİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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“Ülkemizdeki endemik türlerin 
yaklaşık 6’da 1’i Karaman’da 
bulunmaktadır”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ise ülkemizin jeopolitik 
konumu ve yeraltı kaynaklarının yanı 
sıra çok zengin bir biyoçeşitliliğe 
sahip olduğunu hatırlatarak, 
“Ülkemizde 12 bine yakın bitki 
yayılış gösterirken bu bitkilerin 
yaklaşık yüzde 30’unu endemik 
bitkiler oluşturmaktadır. Karaman 
özelinde baktığımızda ise son 
literatür kayıtlarına göre 2.145 türün 
yayılış gösterdiğini ve bu bitkilerin 
de yaklaşık 543’ünün endemik 
türler olduğunu görmekteyiz. İlimiz 
sınırlarında yayılış gösteren yaklaşık 
54 tür de lokal endemik türlerdir. Hem 
ülkemizde yayılış gösteren hem de 
endemik olan türlerin yaklaşık 6’da 
1’i ilimizde bulunmaktadır.” dedi.

“Öncelikli hedefimiz gıda ve 
tarıma dayalı katma değeri olan 
yeni ürünler ortaya çıkarmak”

Rektör Akgül, üniversitenin 
çalışmalarından bahsederek 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu 
floranın bilincinde olarak başta 
ilimiz ve ülkemiz sınırlarındaki 
zengin biyoçeşitliliği ortaya 
çıkarmak, bu çeşitliliği korumak ve 
sürdürülebilir projeler oluşturmak 
amacıyla üniversitemiz bünyesinde 
Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma 
Merkezini kurduk. Öncelikli 
hedefimiz üniversitemizin stratejik 
planında da belirtilen ihtisaslaşma 
alanları üzerinden gıda ve tarıma 
dayalı katma değeri olan yeni 
ürünler ortaya çıkarmaktır. Bu 

amaçla hedeflerimize uygun olarak 
bölgemizdeki bitki biyoçeşitliliğinin 
tespiti ve korunmasını sağlamayı, 
insanlığa ve ekonomiye katkı 
sağlayacak türler üzerinde 
araştırmalar yapmayı önemsiyoruz. 
Bu amaçla düzenlenen toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyor, 
toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
hazırlanan Türkiye E-Florası’nın 
açılışı yapıldı

Programda açılış konuşmalarının 
ardından elektronik kurdela kesilerek 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
hazırlanan Türkiye E-Florası’nın 
açılışı yapıldı. Ardından Resimli 
Türkiye Florası Başeditorü Prof. 
Dr. Adil Güner çalışma hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Prof. 
Dr. Güner, Türkiye Florası ile ilgili 
yabancı araştırmacılar tarafından 
iki ayrı araştırma yapıldığını ancak 
bunların Latince ve İngilizce 
dillerinde kaleme alındığını 
belirterek, “Türkiye Florası ile 
ilgili Türkçe bir eser yoktu. İlk kez 
2000’li yılların başında böyle bir 
düşünce ortaya atıldı. Türkiye 
Florası projemiz Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde hala yürütülmektedir. 
Türkçe bilgiyi arttırmak için 
çalışmalara devam ediyoruz. Bu 
çalışma sayesinde, yüzyıllardır bu 
coğrafyada yaşayan Türk milletinin 
Türkçe bitki adı dağarcığının çok 
yüksek olduğunu gördük. Türkçe 
Bitki Adları Sistemi’ni oluştururken 
her bitkinin eşsiz bir adı olmasına 
özen gösterdik. Bu bağlamda 

Latince sistem esin kaynağımız 
oldu. Çalışmada bitki adlarının hem 
Türkçesine hem de Latincesine yer 
verdik. Ayrıca Türkçe bilim üreterek 
Çevrimiçi Dünya Florası’nın da 
bir parçası olduk. Şunu gördük ki 
dünyanın kimi bölgelerinde yayılım 
gösteren bir florayı araştıran 
herhangi bir bilim insanı yok. Bu 
yüzden botanikçilerimiz ve özellikle 
doktora öğrencilerimiz sınırları 
aşmalı ve bu alanda söz sahibi olma 
potansiyelimizi arttırmalıdırlar.” 
dedi.

www.turk iye f lo ras i .o rg . t r 
adresi üzerinden Resimli Türkiye 
Florası’nın tanıtımını yapan Prof. 
Dr. Güner, ayrıca Bitki Araştırmaları 
Toplantısı’nın sekizincisinin 
Karamanoğlu Mehmet Bey’in diyarı 
Karaman’da yapılmasının önemli 
olduğunu belirtti. 

Ermenek’te düzenlenen Bitki 
Araştırmaları Toplantısı açılış 
programının ardından oturum 
ve tartışmalarla devam etti. 
Üç ayrı oturumda botanikçiler 
ve bitkiseverler tarafından 
‘herbaryumlardaki eksiklikler 
ve yapılması gerekenler, tip 
örnekleri, yurttaş bilginlerle 
iletişim, ülkemizde ÇED raporları, 
tıbbi ve aromatik bitkiler, bitkilerle 
ilgili yayınlar, resim ve fotoğraflar 
hakkında etik ve ihlal kuralları, 
yeni taksonlarda ve yayınlarda 
uygun kişi ve coğrafya isimlerinin 
verilmesi’ konu başlıklarında 
değerlendirmeler yapıldı. Toplu 
fotoğraf çekiminin ardından 
toplantı sona erdi.
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Açılış programına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve 
Prof. Dr. Birol Üner, üniversitenin akademik ve idari 
personeli, öğrenciler, bilim insanları ve davetliler 
katıldı.

“İnsanoğlunun tek sermayesi bilgidir”
Programın açılış konuşmasını yapan Kongre 

Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Birol Üner, bilginin önemi ve paylaşılmasına ilişkin 
örnekler sunarak, “İnsanoğlunun tek sermayesi 
bilgidir. Bilgi, paylaşımda bulunulduğu zaman değer 
kazanır ve insanlığa fayda sağlar. Düzenlemekte 
olduğumuz kongre de endüstrinin akademi 
ile buluştuğu, görüşlerin aktarılacağı, bilginin 
paylaşımı açısından faydalı bir kongre olacaktır. 
Kongre sonucunda üniversite-sanayi işbirliğini 
güçlendireceğimizi umut ediyorum. Kongremizin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“Üretilen bilginin paylaşılması ve insanlığın 
hizmetine sunulması büyük önem taşıyor”

KMÜ Rektörü ve Kongre Şeref Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Akgül ise bilginin üretilmesi ve kamuya mal 
edilmesi anlamında üniversitelere büyük bir görev 
düştüğünü hatırlatarak şunları söyledi: “İnsanoğlunun 
bilgi arayışı, varoluşundan bugüne dek her dönemde 
süregelmiştir. Bilginin üretiminin önemi kadar o 
bilginin paylaşılması, başkalarına aktarılması ve en 
önemlisi de insanlığın hizmetine sunulması büyük 
bir önem taşımaktadır.  Bu sebeple bilgiyi elde etmek 
için gösterdiğimiz çabayı o bilginin paylaşılması 
noktasında da göstermeliyiz. KMÜ olarak bilimi 
toplumla paylaşmak, bilimsel bilginin çoğaltılmasına 
katkı sağlamak, üretilen bilginin başta sanayi olmak 
üzere çeşitli mecralarda uygulanmasına ön ayak 
olmak amacıyla pek çok bilimsel toplantı ve çalıştay 
düzenlemekte, Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz. 
Bugün düzenlenen kongremiz de mühendislik ve 
teknoloji alanında güncel bilgileri paylaşmak ve 

alanda çalışma yapan araştırmacıları bir araya 
getirerek bilimsel kültürün güçlenmesine yol açmak 
adına önemli bir platformdur. Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.”

“Doğru planlamalarla ülkemizin enerji ihtiyacını 
doğru yönetmeliyiz”

Açılış programında kongrenin davetli 
konuşmacılarından Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Sefa, ‘Şebeke Ölçekli 
Enerji Depolama Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları’ konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Sefa, 
elektrik güç endüstrisinin, akıllı şebeke uygulamalarının 
etkisiyle geçmişte benzeri görülmemiş dönüşümler 
ve zorluklarla yüz yüze olduğunu vurgulayarak, “Bu 
yeni kavram, enerji kaynakları ve yüklerin verimli, 
ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde daha 
iyi koordine edildiği esnek bir elektrik şebekesinin 
oluşturulması fikrinden doğmuştur. Geçmişte yapılan 
yanlış planlamalardan dolayı ülkemiz zaman zaman 
enerji alanında aksaklıklar yaşamıştır. Şimdi geleceğe 
dönük sürdürülebilir planlamalarla ülkemizin enerji 
ihtiyacını doğru yönetmemiz gerekiyor. Üretim zinciri 
içerisinde ülkemize uygun depolama sistemlerini 
geliştirmeliyiz. Rüzgar ve güneş, ülkelerin milli enerji 
kaynaklarıdır. Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak için 
doğal kaynakları daha faydalı kullanmalıyız.” dedi.

Prof. Dr. Sefa konuşmasının devamında ise 
“Değişken ve belirli sürelerde enerji üretebilen güneş 
ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji 
üretiminden bütünüyle yararlanma fikri bu şebekelerin 
başlangıç fikirlerini oluşturmuştur. Elektrik sistemleri; 
üretilen enerji ile tüketilen enerjinin anlık olarak 
dengelendiği sistemlerdir. Elektrik enerjisi sadece 
talep miktarı kadar üretilir ve tüketicilere dağıtılır. 
Enerji depolama ünitesi; üretilen enerji ile talep edilen 
enerji arasında bir fark oluştuğu anda görev üstlenir.” 
ifadelerine yer verdi.
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“Çalışma yaparken hem 
deneysel hem de teorik çalışma 
yapın”

Kongrenin misafir 
konuşmacılarından Gazi 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erol Kurt ise ‘Düşük Güç Enerji 
Kaynakları: Enerji Hasatçıları’ 
konulu bir sunum yaptı.  Prof. 
Dr. Kurt,  enerji hasat eden 
jeneratörlerin belli bir depolama 
yöntemi ile elektronik bir cihazı 
çalıştırmak üzere kurulu sistemler 
olduğunu belir terek, “Günlük 
hayatta düşük güç tüketen 
cihazları aslında kullanıyoruz. 
Kullandığımız cihazlardaki pillerin 
ömürleri kullanım şekillerine 
göre değişebilmektedir. Pillerin 
kullanımını daha doğru bir şekilde 
yaparak doğaya daha az zarar 
verecek çalışmalar üzerinde 

yoğunlaşmalıyız. Bir çalışma 
yaparken hem deneysel hem 
de teorik çalışma yapın. Teorik 
çalışma sizin ayağınızı yere 
bastırır. Teorik çalışma yapmadan 
deney yaparsanız sağlam olarak 
ilerleyemezsiniz. Her deneyde 
cebirsel yaklaşımınız olmalı.” 
şeklinde konuştu.

“Eski nesil fabrikaların yerini 
akıllı robotlarla donatılmış yeni 
nesil fabrikalar alıyor”

Kongrenin misafir 
konuşmacılarından Mitsubishi 
Electric Temsilcisi Can Tolga Bizel 
ise ‘Dijital Fabrikalar Zamanı’ 
konulu bir sunum yaptı. Mitsubishi 
Electric firmasının dünyada 
ve ülkemizdeki faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Bizel, 
dünyanın ve insanlığın çok hızlı 
bir değişim içerisinde olduğunu 
belir terek, “Bu değişimle birlikte 
endüstri evresinde yeni tipte 

ürünler karşımıza çıkmaktadır. 
Aslında değişen endüstri değil 
ticaret anlayışı. İnsanların 
ihtiyaçlarına, ilgilerine ve tüketim 
alışkanlıklarına göre endüstri 
sektörü de farklı uygulamalara 
giderek ticaret anlayışını 
değiştiriyor. Eski nesil fabrikaların 
yerini akıllı robotların görev aldığı 
modern fabrikalar alıyor. Biz de 
Mitsubishi Electric olarak bu 
değişime ayak uyduruyoruz. Aynı 
zamanda gençlerimiz için sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
eğitimler veriyoruz ve onları bu 
değişim sürecine daha hazır hale 
getirmeye çaba gösteriyoruz.” 
dedi.

Açılış oturumu, katılımcıların 
sorularının cevaplandırılması 
ve plaket takdimleri ile sona 
ererken, kongre gün boyu farklı 
oturumların yapıldığı sunumlarla 
devam etti.
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ÖZEL OTURUM İLE SONA ERDİ

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Rektör Yardımcısı ve 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Birol Üner, davetli konuşmacılar, 
sanayi temsilcileri, bilim insanları 
ve öğrencilerin katıldığı Özel 
Oturum açılış konuşmalarıyla 
başladı.

Özel Oturumun açılışında 
ilk olarak söz alan KMÜ Gıda 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Koyuncu, üniversite ile 
gıda ve sanayi firmaları arasındaki 
işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 
merkezin faaliyetlerinden ve 
projelerinden bahsetti.

“Karaman gıda sanayisini 
daha ileriye taşımak için el ele 
vermeliyiz”

KMÜ Rektörü ve Kongre 
Şeref Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ise Karaman sanayisinin 
başta bisküvi olmak üzere bulgur, 
kek, çikolata, kraker, gofret, süt 
ürünleri, makarna gibi birçok ana 
üretim sektöründe öne çıktığını 
belirterek, “Karaman tüm bu 
alanların yanı sıra gıda makineleri 
üretimi, depolamacılık ve 
ambalajlama gibi gıda sanayisine 

dayalı üretim kollarıyla da ‘Gıda 
Şehri’ unvanına layık bir ilimizdir. 
Ülkemizde üretilen bisküvinin 
üçte biri, bulgurun ise beşte biri 
Karaman’da üretilmekte ve bütün 
dünyaya pazarlanmaktadır.” dedi.

Üniversite-sanayi işbirliğine 
de değinen Rektör Akgül, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“El ele vererek Karaman gıda 
sanayisini daha ileriye taşımak için 
hep beraber kolları sıvama zamanı 
çoktan geldi. Şunu unutmamalıyız 
ki geleceğe ümitle bakabilmek 
Ar-Ge ve inovasyona vereceğimiz 
önemle orantılı olacaktır. 
Bu bağlamda Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi olarak 18 
Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararla kuruluşunu 
gerçekleştirdiğimiz Gıda Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Karaman gıda sanayisinin Ar-ge 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
ve Karaman’ın küresel düzeyde 
rekabet gücünü artırmak için 
bilimsel araştırmalar yapmak, 
üniversite ve sanayi arasındaki 
işbirliğini artırmak ve gıda 
geliştirme, uygulama ve araştırma 
sırasında ortaya çıkabilecek 

problemleri çözecek bilimsel ve 
uygulamalı çalışmalar yapmak 
gayesiyle faaliyetlerine başlamıştır. 
Burada sizin talep ve ihtiyaçlarınız 
bizim için oldukça önem arz 
etmektedir. Sizlerin katkılarıyla 
üniversite-sanayi işbirliğini en üst 
düzeyde temin etmek ve Karaman’ı 
Gıda Ar-Ge Merkezi haline getirmek 
en büyük hedefimizdir.”

“Sanattan gelen teknoloji 
kimlik sahibidir”

Açılış konuşmalarının 
ardından Özel Oturumun davetli 
konuşmacılarından İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Elgün 
‘Sanattan Teknolojiye Gıda Bilimi ve 
Endüstrileşme’ konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Mühendislik ve 
Gıda Mühendisliği mesleklerinin 
çalışma alanlarından bahseden 
Prof. Dr. Elgün bu iki alanın da 
kendi içerisinde farklı zorluklar 
barındırdığını ve ülkemizin iyi 
yetiştirilmiş mühendislere ihtiyaç 
duyduğunu ifade ederek şunları 
söyledi: “Sanat, kültürel birikimin 
meyvesidir ve yaşamın her alanında 
olduğu gibi mühendislik alanında 
da kendine yer edinmiştir. Sanattan 

K O N G R E
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gelen teknoloji kimlik sahibidir. 
Endüstriyel ürünler hiçbir zaman 
sanatın kalitesini tutturamaz. 
Ulusal ihtiyaçlarımız sanatın ihmal 
edilmemesini, global ihtiyaçlar ise 
teknoloji ve endüstriyel üretime 
sahip çıkılmasını gerektiriyor.”

“Tarihin her döneminde 
ambalajlamaya ihtiyaç 
duyulmuştur”

Özel Oturumun davetli 
konuşmacılarından Akdeniz 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Kemal Uslu ise ‘Gıda 
Ambalajlarında Yeni Yaklaşımlar’ 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
İnsanların tarih boyunca 
gıdaları muhafaza etmek için 
ambalajlamaya ihtiyaç duyduğunu 
hatırlatan Prof. Dr. Uslu, dünyada 
ve ülkemizdeki plastik üretimi 
ile ilgili istatistikleri paylaşarak 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Atık 
olarak biriken plastiklerin yüzde 
80’i karalarda iken yüzde 20’si 
ise denizlere ulaşmıştır. Plastik 
atıklar her yıl binlerce hayvanın 
ölümüne neden olduğu gibi kara 

ve denizlerde çevresel etkilere 
sebebiyet vermektedir.”

Çevreye zarar vermeyen 
biyobozunur plastikler hakkında da 
bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. 
Uslu, bu plastiklerin kullanımının 
henüz yaygın olmadığını fakat 
ürünün geliştirilmesi ile birlikte 
kullanımının daha da artacağını 
söyledi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Panelinde Karaman Sanayii’nden 
Önemli İsimler Yer Aldı

Davetli konuşmacıların 
ardından Moderatörlüğünü Dr. 
Öğr. Üyesi Mehmet Koyuncu’nun 
yaptığı panele geçildi. Üniversite-
Sanayi İşbirliği başlığı çerçevesinde 
gerçekleştirilen panelde OSB ve 
KARSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Esat Şen, Duru Bulgur Yönetim 
Kurulu Üyesi Ece Duru, MÜSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Reşit 
Kızıldenizler, Toprakçılar Makine 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamza 
Toprakçı ve Üçsa Ambalaj San. 
ve Tic. A.Ş Satınalma Müdürü 
Ramazan Harmankaya konuşma 

yaptılar. Panelin ardından davetli 
konuşmacılara ve katılımcılara 
plaket takdimi yapıldı. 

Özel Oturumun ardından, 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ün ev sahipliğinde akşam 
yemeğinde bir araya gelen 
katılımcılar KMÜ Halk Oyunları 
ekibi tarafından kendileri için 
hazırlanan gösteriyi izlediler. 
Ardından Rektör Akgül, kongre 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunarak kongreye katılan bilim 
insanları ve araştırmacılar ile 
kongrenin düzenlenmesine emek 
veren KMÜ personeline teşekkür 
etti. Rektör Akgül ayrıca daha 
önce KMÜ’nün protokol imzaladığı 
Akar Mühendislik firmasının Genel 
Müdürü Mustafa Akın’a plaket 
verdi.

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi tarafından düzenlenen 
1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji 
Kongresi kapsamında iki gün 
boyunca 100’e yakın bilim insanı 
ve araştırmacı tarafından 17 farklı 
oturumda 85 bildiri sunuldu.
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KAYFOR17,
KMÜ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI

KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 
düzenlenen ve ana teması Kamu Yönetiminde 
Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm olarak belirlenen 
KAYFOR17’nin açılış törenine Karaman Valisi Fahri 
Meral ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 
yanı sıra il protokolü, davetliler, bilim insanları ve 
öğrenciler katıldı.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Salonunda saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları 
ile devam etti.

“Yönetim yapımızda meydana gelen köklü 
dönüşüm sürecini yakından inceleyeceğiz”

Açılışta ilk olarak KMÜ Rektör Yardımcısı, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve 17. KAYFOR 

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercan Oktay 
söz aldı. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum 
ile 2018 yılında Parlamenter Hükümet Sisteminden 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini 
hatırlatan Prof. Dr. Oktay, “Bu süreç Türk kamu 
yönetiminin yapısal ve işlevsel görünümünü 
değiştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
ile birlikte yürütme yeniden yapılandırılmış; yeni 
sistem yeni bakışları, yeni yapıları, yeni süreçleri 
ve elbette yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Yönetim yapımızda meydana gelen bu köklü 
dönüşüm sürecini yakından incelemek amacıyla 
ana teması ‘Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel 
Dönüşüm’ olan KAYFOR 17’nin ülkemizdeki yeni 
sürece bilimsel anlamda ve pozitif yönlü bir katkı 
sağlamasını ümit ediyorum.” dedi.

K O N G R E

BU YIL 17’NCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU’NUN 
AÇILIŞ TÖRENİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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“KAYFOR, kamu yönetimi alanına hem akademik 
hem de kurumsal anlamda katkı sağlayacak”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise 
üniversite olarak böylesine önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk 
duyduğunu belirterek her yıl farklı bir tema ile 
gerçekleştirilen KAYFOR’un kamu yönetimi alanına 
hem akademik hem de kurumsal anlamda katkı 
sağlayacağını söyledi ve konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Kuşkusuz değişim, günümüzün en önemli 
konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve 
kavramın gelecekte de artan bir ivmeyle önemini 
sürdüreceği öngörülmektedir. Toplumların sosyo-
ekonomik yapılarından yönetim yapılarına kadar 
pek çok şeyi etkileyen ve dönüştüren değişim 
olgusu, kimi zaman mevcut sorunlara çözüm olarak 
karşımıza çıkarken kimi zaman da yeni sorunları 
beraberinde getirmektedir. Bu noktada değişimin 
nasıl yönetildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin 
neler olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Uzun 
yıllar tartışılan kamu yönetiminde reform ihtiyacı 
ülkemizde yaşanan hükümet sistemi değişikliği ile 
somut bir hal almıştır. KAYFOR 17’nin bu değişimin 
tüm boyutlarıyla tartışılacağı bir platform olduğunu 
görmekteyiz. KAYFOR 17’nin hem kamu yönetiminin 
uygulayıcılarına hem de akademik camiaya faydalı 
olmasını diliyor; böylesi önemli bir organizasyonun 
ilimizde düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve 
katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

“KAYFOR, alandaki bilim insanları ile öğrencileri 
bir araya getiren önemli bir organizasyon”

Törenin açılışında konuşan Karaman Valisi ve 
Kongre Onur Kurulu Üyesi Fahri Meral ise KAYFOR’un 
kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenler 
ile uygulayıcıların ortak platformu olarak Türk 
kamu yönetimine önemli katkılar sunacağını ifade 

ederek, “Kamu yönetimi alanında çalışan siz değerli 
akademisyenleri ve uygulayıcıları Karaman’da 
görmekten ve ülkemiz kamu yönetimi için önemli 
gündem konulardan biri olan ‘Kamu Yönetiminde 
Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm’ün şehrimizde 
tartışılmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Vali Meral konuşmasının devamında şu 
ifadelere yer verdi: “1960’lardan itibaren kamu 
yönetiminin, bürokrasinin sorunları tartışılagelmiş, 
reform çalışmaları ile değişim ve dönüşüm sürekli 
gündemde olmuştur. Bu tür akademik toplantılar 
bu süreçlerin her yönüyle ele alındığı, sorunların 
ve çözümlerin tartışıldığı en önemli yerlerden 
bir tanesidir. Değişim ve dönüşüm sadece kamu 
yönetimi alanında yaşanmamakta, toplumsal yaşam 
ve çevre de bu değişimle yeniden şekillenmektedir. 
Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelerek 
bu toplantıya katılan akademisyenler ile üniversite 
öğrencilerini bir araya getiren bu organizasyonun 
başarılı ve verimli geçmesini diliyor, organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Programda protokol konuşmalarının ardından 
açılış paneline geçildi. Oturum başkanlığını KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün yaptığı panelde 
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Eyyup Günay İsbir “Kamu Yönetimindeki Dönüşüm 
Kapsamında Doğal Afet Yönetimi ve Hukuku”, 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan 
Nadi Leblebici “Kamu Yönetimindeki Dönüşüm 
Karşısında Bürokrasinin Durumu”, Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Ufuk 
Bilgin “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Üst Kademe 
Yönetici Atamaları” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Kavruk “Yerleşim ve 
Yönetimi Açısından Mahallenin Dönüşümü” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirdiler.
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Yeni Afet Yönetimi Anlayışı 
ve Hukuksal Boyutu

Panelde ilk olarak söz alan 
Prof. Dr. İsbir, doğal afetlerin 
günümüze kadar hukuki 
çerçevede ele alınmadığına işaret 
ederek konunun hukuk kapsamına 
alınması gerektiğine dikkat çekti. 
Geleneksel afet yönetiminin 
artık geçerliliğinin kalmamakla 
birlikte henüz yeni afet ve risk 
yaklaşımına geçilemediğine 
değinen İsbir, “Geleneksel 
yöntemde afetle ilgili tedbirler 
alınır, hemen afete müdahale edilir, 
iyileşme çabaları yapılır ve bunun 
hukuksal olarak yapıldığı sanılır. 
Yani ‘hazırlık yap, afeti bekle, 
oradaki insanlara yardım yap’ 
şeklindeki bir yaklaşım reaktif bir 
yaklaşımdır. Halbuki günümüzde 
afete proaktif yaklaşılmalıdır. Bu, 
insanı önceleyen yeni yönetim 
anlayışıdır. Orada yıkılan yalnızca 
bina değildir, insanın kendisi 
yıkım yaşamakta ve travmalar 
yaşamaktadır.” şeklinde konuştu.

İsbir, yeni afet yönetiminin 
riske hazırlıktan müdahale ve 
iyileştirme noktasına kadar her 
alanda değişimi öngördüğünü 
ifade ederek afet yönetimine ilişkin 
yetkilerin açık biçimde düzenlendiği 
yasal zemine ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Uluslararası afet yönetim 
hukuku adı verilen hukukun tüm 
ülkeler tarafından paylaşılması 
gerektiğini dile getiren İsbir, ayrıca 
ülkeler tarafından uluslararası 
müdahalenin önünde engel teşkil 
eden iç yasal düzenlemelerin 
yapılması, afet halinde yaşanan 
yağmacılık ve çeşitli suistimallerin 
de önüne geçilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

“Sorunların olması 
kurgulanan sistemin 
işlemediğini göstermez”

Panelde ikinci olarak söz alan 
Prof. Dr. Leblebici ise Türkiye’de 
2017 anayasa değişikliği ile 
kamu yönetiminde paradigmatik 
bir dönüşüm yaşandığına dikkat 
çekerek şunları dile getirdi: “Türkiye 
köklü anayasa değişiklikleri yaptı 
ama 2017 yılındaki değişiklik, 

sistemin mantalitesini kökten 
değiştirmesi bakımından bir Yeni 
Anayasa olarak da nitelenebilir. 
Yeni sistem tasarlanırken 
bakanlıkların ve diğer bürokratik 
yapıların hızlı hareket etmesi 
öngörülmüştür. Değişim zordur, 
sorunlar kaçınılmazdır. Değişim 
sancısız olamaz, yönetimin temel 
kuralıdır bu. Sorunların olması 
kurgulanan sistemin işlemediğini 
de göstermez. Henüz biz bu 
değişimin uygulama noktasında 
başlarındayız, o yüzden 
önümüzdeki süreçte daha doğru 
değerlendirmeler yapabileceğiz. 
Yeni sistemin önündeki en 
büyük engel bürokrasinin 
direnci ve eski alışkanlıklarından 
vazgeçmemesidir. Üstelik 
reformları isteyen de bürokrasinin 
kendisidir.”

Üst Kademe Kamu 
Yöneticilerinin Atanması

Panelde söz alan Prof. 
Dr. Bilgin ise Türkiye’de üst 
kademe yöneticilerin atanmasına 
ilişkin yasal mevzuat ve güncel 
uygulamalar hakkında bilgi verdi. 
Prof. Dr. Bilgin, üst kademe 
yöneticinin tanımıyla ilgili olarak 
yasal metinlerde herhangi 
bir malumat bulunmadığını, 
ancak Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinde bunların 
listesinin 1, 2 ve 3 sayılı cetveller 
şeklinde yayımlanarak konuya 
açıklık getirildiğini söyledi. 
Yeni Anayasanın 104’üncü 
maddesinde “Cumhurbaşkanı üst 
kademe kamu yöneticilerini atar, 
görevlerine son verir ve bunların 
atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenler” ibaresinin yer aldığını 
belirten Bilgin, Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleriyle 77’si 1 sayılı 
cetvel ve 53’ü de 2 sayılı cetvelde 
olmak üzere üst kademe kamu 
yöneticiliğine ilişkin 130 kadronun 
belirlendiğini ifade etti. Bilgin, 
ayrıca üst kademe yöneticilerin 
gelişmiş ülkelerde bürokrasinin 
binde 3’üne tekabül ederken 
Türkiye’de henüz bu oranın çok 
altında bir üst kademe yöneticisi 

ataması olduğunu sözlerine ekledi.
Mahallenin Dönüşümü
Panelin son konuşmacısı olan 

Prof. Dr. Kavruk ise köy, mahalle 
ve belediyelere ilişkin son yapılan 
yasal düzenlemelerden bahsederek 
mahallenin dönüşümünü 
irdeledi. Prof. Dr. Kavruk, “Köyler 
mahalleye dönüşüyor, mahalleler 
de kendi içinde dönüşüm geçiriyor. 
Yeni yasal düzenlemeyle şu anda 
nüfusun yüzde 92’si kentli oldu. 
Mahalle sayısı ise 32 bin 105 
oldu.” dedi.

Prof. Dr. Kavruk, günümüz 
mahallesinin sorunlarına değinerek 
“Mahallenin yerel yönetim birimi 
mi merkezi yönetimin parçası 
mı olduğu net değil. Mahalle; 
büyükşehir ve ilçe belediyesinin 
yanı sıra üçüncü kademe olarak 
kurgulanabilir. Mesela mahalledeki 
karakol, cami, okul, dernek 
gibi müesseselerin yöneticileri 
mahallenin ihtiyar heyeti üyeleri 
arasında yer almalıdır. Böylece 
mahalle yönetimi güçlenebilir.” 
dedi.

Osmanlı’da mahallenin hem 
mülki hem idari hem adli bir birim 
olarak kurulduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Kavruk, şunları dile getirdi: 
“Osmanlı’da komşuluk hukuku, 
bağırma mesafesidir ve bu da 
40 haneyi kapsar. Osmanlı’da 
mahalle, fiziki bir mekan olmasının 
yanı sıra sosyal ilişkileriyle birlikte 
vardır. Fiziki olarak önceleri 40 
hane bir mahalle iken sonradan bu 
sayı 50 haneye çıkmıştır. Osmanlı, 
mahallesini küçük tutmuştur. 
Osmanlı mahallesinde müşterek 
mesuliyet ve zincirleme kefalet söz 
konusudur. Mahalleden taşınmak 
da kolay değildir, birinin kefil 
olması gerekir.”

KAYFOR17, açılış oturumunun 
ardından bildirilerle devam etti. 
KAYFOR17 kapsamında KMÜ 
konferans salonlarında iki gün 
boyunca yaklaşık 250 bilim insanı 
tarafından 170 bildiri sunuldu. 
Dört ayrı salonda eş zamanlı 
sunumların yapıldığı KAYFOR17, 
34 farklı oturumun ardından 
kapanış oturumuyla sona erdi.
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KAYFOR17 SONA ERDİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN 24-26 EKİM 2019 
TARİHLERİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU 

KAYFOR17 SONA ERDİ.

KAYFOR17’nin kapanış ve 
değerlendirme toplantısında 
ilk olarak Karaman Milletvekili 
Selman Oğuzhan Eser söz alarak 
“KAYFOR’un son oturumuna 
katılabildim. Hükümetler gelip 
geçicidir fakat önemli olan 

devletin baki kalmasıdır. Millet, 
devletin geleceğini belirlemek için 
belirli kararlar alır, değişiklikler 
yapar. Bu topraklarda yetişen 
yöneticiler bu milletin menfaatine 
işler yapmayı ümit eder ve bu 
bağlamda çalışmalar yapar. 

Burada hükümetimiz tarafından 
yapılan sistem değişikliği de 
milletin beklentisini karşılamak 
ve siyasi istikrarı sağlamak 
amacıyla yapılmıştır. Forumun 
katkı sağladığını ümit ediyorum ve 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hükümetler gelip geçicidir fakat önemli olan devletin baki kalmasıdır”
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bayram Coşkun organizasyondan dolayı 
üniversite yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek 
“Yapısal ve işlevsel dönüşümün başlangıç noktası 
aslında 2000’li yıllarda başladı ve süreçle birlikte 
devam etti. Kamu yönetimi reformu ve çalışmaların 
başlangıcı çok daha eski bir durum. Fikrî açıdan çok 
eski yıllara giden bu durum fiilî olarak yeni olarak 
görülüyor.” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Önder Kutlu ise “KAYFOR’un iki gün boyunca 
genç araştırmacı arkadaşlarımızın görüşlerini de 
ifade etmiş olmaları açısından önemli olduğunu 
düşünüyorum. Daha kıdemli akademisyenlerle birlikte 
olmaları ve tecrübe edinmeleri onlar açısından önemli 
bir kazanım oldu. Platformun amaca hizmet ettiği 
kanaatindeyim.” dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Veysel Eren, “Kongre boyunca sunulan 
bildiriler gerek teorik çalışmalar gerekse alana dair 
çalışmalardan oluşuyordu. Bu sevindirici bir gelişme 
olarak dikkat çekti. Her toplumun kendine uygun 
teorileri var. Biz de kendi sorunlarımıza, toplumsal 
yapımıza göre çalışmalarımızı ele almalıyız. Özellikle 
kamu yönetimindeki dönüşümün bu kadar hızlı olduğu 
bir dönemde bu tip platformların da yol gösterici 
olması gerekiyor.” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Özgür, “İyi bir çeşitlilik yakaladık bu 
KAYFOR’larda ve KAYFOR’un 17’ncisini yapıyor olmak 
bu forumun kurumsallaştığını gösteriyor.” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Uğur Ömürgönülşen ise KAYFOR’un ilk başladığı 

dönemle ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Son 
birkaç yıldır düzenlenen KAYFOR’lara baktığımızda 
biraz daha yol almamız gerektiğini düşünüyorum. 
Özellikle bizim ülkemizdeki sistemle diğer ülkelerdeki 
yapısal sistemlerin karşılaştırılmasına pek rastlamadık. 
Bununla ilgili yeni değerlendirmeler yapılması 
gerekiyor. KAYFOR’a sahip çıkalım ve koruyalım.” 
dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yakup Bulut da “Bu tip organizasyonların 
sürdürülebilir olması için kurumsal işbirliğinin iyi 
sağlanması gerekiyor. Karaman bu işi çözmüş gibi 
görünüyor. KAYFOR’un çok daha etkili olması için 
geniş katılımların önemli olduğunu düşünüyorum. 
Teorik çalışmalar daha farklı kategorize edilirse daha 
faydalı olabileceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Zerrin Toprak ise “Bu ortamda yeni arkadaşlar 
edindim ve eski arkadaşlarımla bir araya geldim. Farklı 
disiplinler ile arka planda olan disiplinlerin gündeme 
geldiği ve bu tip çalışmalar yapıldığını gördüm.” 
diyerek forumla ilgili ileride yapılması gerekenler 
hakkında fikirlerini paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Doğan Nadi Leblebici ise başarılı bir forum 
gerçekleştiğini ifade ederek Karaman’da bilim 
insanlarını misafir eden tüm üniversite yönetimine, 
görevlilere ve öğrencilere teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Abdulkadir Baharçiçek ise “Gelecek yıl Malatya’da 
yapılacak KAYFOR için  umarım biz de böyle güzel 
bir organizasyon düzenler ve başarılı oluruz. Böylece 
KAYFOR’un başarısını da sürdürmüş olacağız.” dedi.
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“İki gün boyunca 34 oturumda 170 bildiri 
sunuldu”

Kapanış ve değerlendirme toplantısında son 
olarak söz alan KMÜ Rektör Yardımcısı, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve 17. KAYFOR 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercan Oktay 
ise “İki gün boyunca bir yıllık bir hazırlık sürecinin 
ardından KAYFOR17’yi tamamlamış bulunuyoruz. 
KAYFOR17’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle 
birlikte ortaya çıkan yeni yapılar ve süreçler, 
yeni kamu yönetimimizin hali hazırdaki durumu 
değerlendirildi ve tartışıldı. Bizler bilim insanları 

olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmiş 
bulunmaktayız. Bundan sonra takdir uygulayıcıların. 
KAYFOR17 kapsamında toplam 34 oturumda her biri 
birbirinden değerli 170 bildiri sunuldu. Bir yıl önce 
değerlendirmesini yaptığımız toplantıda bize güvenen 
bilim insanlarına ve burada bu organizasyonu en iyi 
şekilde gerçekleştirmemiz için bize katkı ve destek 
veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet 
Akgül’e, üniversitemizin akademik ve idari personeline 
teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

KAYFOR17, gala yemeği ve Ermenek gezisinin 
ardından sona erdi.
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‘ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK’ ÇALIŞTAYI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ve Türkiye Üstün Zekalı Ve Dahi Çocuklar 
Eğitim Vakfı (TÜZDEV) işbirliği ile ‘Özel Yetenekli 
Çocukları Anlamak’ konulu çalıştay düzenlendi. 
Çalıştaya üniversite personeli, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda eğitimci 
katıldı. 

“Çocuğunuz ‘yaramaz’ değil, ‘üstün zekalı’ 
olabilir” 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜZDEV 
Başkan Yardımcısı Nuri Özkan, Vakfın faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Özkan, üstün yetenekli çocukların 
anlaşılabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini 
söyleyerek şöyle konuştu: “Üstün yetenekli 
çocukları fark ederek onlara yönelik eğitim vermek 
bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Hazinemiz 
olan çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet vermemiz 
gerekiyor. Bu çocukların öğrenme özelliklerini dikkate 
alarak onların bu ihtiyaçlarını gidermek için gayret 
göstermeliyiz. Farklı modellerdeki eğitim şekilleri 
geliştirerek yaramaz diye tabir edilen fakat aslında 
üstün zeka özelliklerine sahip çocuklarımızı tespit 
ederek onlara yönelik hizmet vermeliyiz. Burada 
bu tip çocuklarımızı anlayabilmek adına farkındalık 
yaratmaya çalışacağız. Bu etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 

“Beyin göçüne engel olmalıyız”
KMÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi 

Serhat Aydın ise ülkemizden diğer ülkelere doğru 
yaşanan beyin göçüne değinerek şunları söyledi: 
“Yetenekli beyinleri sürekli olarak dışarıya verdiğimizi 
görmekteyiz. Bu durumun ekonomik, sosyal ve politik 
pekçok sebebi var. Bunu açıklamak için birçok teori 

üretilebilir. Biz bu çocukları nasıl içimizde tutabiliriz, 
onları anlamak için neler yapabiliriz, onları nasıl 
koruyabiliriz, bunları konuşmalıyız. Bunu konuşmak 
için bu çalıştayın bir adım olduğunu düşünüyorum. 
Bu küçük adımın daha büyük adımlara vesile olması 
en büyük temennimiz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” 

“Test ve sınav odaklı sistemi bir kenara bırakıp 
yeteneklerimizi değerlendirmeliyiz”

KMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Cihat Şentürk ise çalıştayın amaçlarından 
bahsederek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren yaratıcılıkları 
ve girişimcilikleri oluyor fakat yaşları ilerledikçe hayal 
güçleri gerileyen, sorgulamayan, sorumluluk almayan 
bireyler haline gelebiliyorlar. Ülke olarak, toplum 
olarak yetenekler konusunda üstün olduğumuzu 
düşünüyorum. O yüzden eğitim sistemimizi 
sorgulamamız gerekiyor. Sınav odaklı, sonuç odaklı, 
test odaklı sistemi bir kenara bırakıp yeteneklerimizi 
değerlendirmeliyiz. Teknoloji üreteceksek bu 
çocuklara gerekli imkânları sunup onlardan en iyi 
şekilde yararlanmalıyız. Üstün yetenekli gençlerimizi 
tespit ederek onlara kendilerini geliştirici fırsatlar 
sunmalıyız. Bu çalıştayın da bu doğrultuda önemli 
katkılar sağlayacağını düşünüyorum.”

Çalıştay, açılış oturumunun ardından Özel Yetenekli 
Çocukları Anlamak teması çerçevesinde gün boyu 
süren oturumlar ve uygulamalarla devam etti. Günün 
sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından plaket 
takdimi ve katılım belgelerinin verilmesiyle çalıştay 
sona erdi.

Ç A L I Ş TAY
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE KORUNMA ÇALIŞTAYI 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalıştayın 
açılışına Karaman Valisi Fahri Meral’in eşi Zehra 
Meral, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp 
Hüsamettin Aslan, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ercan Oktay, KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Şahin ile farklı kurumların ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Derdimiz, insanları nasıl bağımlı olmaktan 
koruyabiliriz üzerine çalışmak”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Karaman 
Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Zeliha Akçay, 
çalıştay vesilesi ile birilerinin dertlerini dert edinen 
insanların bir araya gelmelerinden memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. Bağımlılığın başladıktan sonra 
çok zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Akçay, 
“Bizim derdimiz, insanları nasıl bağımlı olmaktan 
koruyabiliriz, bunun yöntem ve aşamaları nelerdir 
üzerinde çalışmak. Bugün bunları ortaya koyabilmek 
adına toplandık.” dedi. 

Çalıştay, açılışın ardından ‘madde bağımlılığında 
mevzuat’, ‘madde bağımlılığında ailenin psikolojik, 
sosyolojik ve ekonomik durumu’, ‘madde 
bağımlılığının rehabilitasyon süreci’, ‘madde 
bağımlılığının nedenleri’, ‘madde bağımlılığının kişiye, 
aileye ve topluma zararları’ ve ‘bağımlıyı tanıma’  gibi 
konuların ele alındığı oturumlarla devam etti.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde madde 
bağımlılığında mevzuat konusu ile ilgili olarak Avukat 
Fatih Mehmet Akmeşe, madde bağımlılığında ailenin 
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik durumu ile 
ilgili Öğr. Gör. Fatma Ayhan, madde bağımlılığının 
rehabilitasyon süreci hakkında Dr. Enes Çakmakkaya, 
madde bağımlılığının nedenleri konusu ile ilgili Arş. 
Gör. Mehtap Çöplü, madde bağımlılığının kişiye, aileye 

ve topluma zararları konusu ile ilgili Psikolog Merve 
Batur, bağımlıyı tanıma konusuyla ilgili ise Sosyolog 
Ali İmran Aksu çalışma masalarında ele aldıkları 
konular ve vardıkları sonuçlar ile ilgili bilgi verdi.

Gün boyu süren çalıştayın kapanış oturumunda 
konuşma yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın, “Ele alınan 
konularla ilgili bütün görüş alışverişlerinin ortak 
noktası eğitimin önemini ortaya koymaktadır. Ülke 
genelinde bağımlılıkla ilgili eş zamanlı bir eğitim 
çalışması yaparak bu konuya dikkat çekebiliriz.” dedi. 

Kapanış oturumunun diğer konuşmacısı 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sonay Türkmen 
de bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemine dikkat 
çekerek çalıştaya katılan tüm katılımcılara teşekkür 
etti.

“Bağımlılık konusu, özellikle genç nüfus 
açısından son derece önemli bir mesele”

Çalıştaya bizzat destek veren KMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül ise çalıştay hakkında katılımcılardan 
bilgi alarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerini her 
aşamada desteklemeye devam edeceklerini belirten 
Rektör Akgül, “Bağımlılık konusu, özellikle genç 
nüfus açısından son derece önemli bir mesele. Bu 
konuda başta üniversiteler ve kamu kurumları olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerine önemli görevler 
düşmektedir. Bu vesileyle düzenlediğimiz çalıştayımıza 
destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Çalıştay, plaket takdimi ve katılım belgelerinin 
verilmesinin ardından sona erdi.

Ç A L I Ş TAY

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLE KARAMAN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE ‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE KORUNMA ÇALIŞTAYI’ DÜZENLENDİ. 
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KÜSİ KARAMAN BULUŞMASI: 
KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PANELİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karaman Valiliği, 
TÜBİTAK, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İl 
Koordinasyon Kurulu (KÜSİ) ve KMÜ Proje ve 
Teknoloji Transfer Ofisinin destekleriyle düzenlenen 
KÜSİ Karaman Buluşmasına Vali Fahri Meral, Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve TÜBİTAK temsilcileri, il ve üniversite protokolü, 
sanayici ve işadamları, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

KÜSİ tarafından son iki yılda 360 etkinlik 
gerçekleştirildi

Programın açılış konuşmasını yapan KÜSİ İl 
Temsilcisi ve KMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Kadir Sabancı, son iki yılda KÜSİ bünyesinde 
gerçekleştirilen faaliyetlere değinerek “2018 yılında 
yedi ayrı faaliyet türünde toplam 212 etkinlik, 2019 
yılında ise on faaliyet türünde toplam 148 etkinlik 
gerçekleştirdik.” dedi. Sabancı, bu süre zarfında 
Karaman’da iki Ar-Ge Merkezi kurulduğunu dile 
getirerek Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Bifa Bisküvi, 
Duru Bulgur, Örnek Gıda, Engin Tarım, Yılmazlar 
Tarım, Akar Mühendislik ve Tüfekçioğulları Makine ile 
üniversite arasında protokoller imzalandığını belirtti. 
Sabancı ayrıca Mitsubishi Electric tarafından KMÜ 
Mühendislik Fakültesine PLC laboratuvarı kurulduğunu 
ve Konya İnnopark işbirliğiyle KOBİ Mentör Projesinin 
başlatıldığını sözlerine ekledi.

Programın açılışında konuşan KMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül ise Karaman sanayi siciline kayıtlı 
368 firmada toplam 19 bin 293 kişinin çalıştığını 
ifade ederek “İlimizde sanayi sektörü neredeyse 20 
bin kişilik bir istihdama sahipken bu insan kaynağının 
niteliği ve sektörün yaşadığı sorunlar kuşkusuz 

hepimizi ilgilendirmektedir. Kamu-Üniversite-Sanayi 
işbirliği de en çok bu noktada gerekli olmaktadır. 
Ayrıca bu işbirliği, yalnızca sanayiyi ilgilendiren bir 
konu değildir; tüm tarafların faaliyetlerini etkileyip 
onlara yön vermesi beklenen bir meseledir.” dedi.

“Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çok boyutlu 
bir süreçtir”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
bünyesinde açılan önlisans, lisans ve lisansüstü 
programlarda ilin beklenti ve ihtiyaçlarının dikkate 
alındığını vurgulayan Rektör Akgül, çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla imzalanan protokoller ve açılan uygulama 
ve araştırma merkezlerinde Kamu-Üniversite-Sanayi 
işbirliğinin öncelendiğini dile getirdi. Rektör Akgül 
sözlerine şöyle devam etti: “Kuşkusuz Kamu-
Üniversite-Sanayi işbirliği çok boyutlu bir süreç olup 
iletişim faaliyetlerinden kurumsallaşmaya, tanıtım 
ve pazarlamadan istihdama, eğitim-öğretimden 
mesleki yeterlilik belgesine, Ar-Ge ve yatırım 
projelerinden teşvik sistemlerine kadar geniş bir alanı 
kapsamaktadır. Her ne kadar konu çok boyutlu olsa 
da tüm kurum ve kuruluşlar elini taşın altına koymalı 
ve bölgesel kalkınmayı engelleyen ya da duraksatan 
her türlü faktörle etkin bir şekilde ve uzlaşı içerisinde 
mücadele etmelidir. Bu bağlamda Kamu-Üniversite-
Sanayi İşbirliği Platformu KÜSİ’nin faaliyetlerini 
önemsiyoruz ve KÜSİ’nin sürdürülebilirliği için her 
türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

“2023 hedefleri doğrultusunda KÜSİ 
faaliyetlerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz”

Karaman Valisi Fahri Meral ise “Bilginin kaynağı 
üniversiteler ile yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi 
kesiminin kamunun yol göstericiliğinde bir araya 
gelmeleri büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin 2023 

PA N E L

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 
KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) KARAMAN BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 
olması hedefi yolunda KÜSİ faaliyetlerinin çok önemli 
olduğuna inanıyoruz.” dedi. Vali Meral, son yıllarda 
özellikle sanayide belli bir yetkinliğe ulaşmış ülkelerin 
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini güçlendirerek 
önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyerek Türkiye 
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem 
Planı kapsamında Karaman’da yapılan faaliyetlere 
değindi.

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı: KÜSİP
Program, açılış konuşmalarının ardından Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü personeli Recep Uzungil’in sunumu 
ile devam etti. “Üniversite ve sanayi arasında bilgi 
alışverişi, çağımızın gerekliliği haline geldi.” diyen 
Uzungil, Karaman’da da bu bilgi alışverişini sağlamak 
için KÜSİ Karaman toplantısını düzenlediklerini 
belirtti. Bakanlık bünyesinde hayata geçirilen Kamu 
Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) hakkında 
bilgiler veren Uzungil, portal sayesinde girişimcilerle 
üniversite, sanayi ve kamuyu çok hızlı bir şekilde bir 
araya getirdiklerini söyledi. 

Recep Uzungil’in ardından Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı 
personeli Orhun Melik Buran sunumunu yaptı. Kurum 
olarak gerçekleştirdikleri odak sektör çalışmaları 
hakkında bilgiler veren Buran, yaptıkları çalışmalar 
sonucunda 5 odak sektör belirlediklerini ifade ederek 
KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan 
İl Planlama ve Geliştirme Kurulları hakkında da bilgiler 
paylaştı. 

“Ar-Ge yapmak emek ister”
Buran’ın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Eğitimi Daire Başkanlığı  Şube Müdürü Gülgün 
Çelik, Labs Modülü konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Araştırma Altyapısı ve Laboratuvar Portalı arayüzü 
hakkında bilgiler veren Çelik, “Ar-Ge yapmak emek 

ister.” diyerek “Daha önceleri firmalarımız test 
yaptırmak için laboratuar bulamadıklarından dolayı 
yurtdışından hizmet alırlardı. Şimdi ise Labs portalı 
sayesinde ülkemizde varolan laboratuar ile irtibata 
geçip hızlı bir şekilde testlerini yaptırabilmektedirler.” 
şeklinde konuştu.

Çelik’in ardından Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 
Mersin Şubesinde görevli Levent Tuğ, DMO 
Teknokatolog konulu sunumunu gerçekleştirdi. Tuğ, 
DMO’yu ‘geliştirdiği yenilikçi çözüm ve uygulamalar 
ile kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilen ve 
uluslararası ölçekte öncü merkezi tedarik kuruluşları 
arasında yer alan bir kurum’ olarak tanımladı. “DMO 
dijital altyapısını sağlayan kurumlardan biridir.” diyen 
Tuğ, ‘e-satış, ihale ve stoktan satış’ olmak üzere üç 
çeşit tedarik şekillerinin olduğunu belirtti. Yerli üretimin 
teşvik edilmesi ve pazarlanması için Teknokatologun 
önemine dikkat çeken Tuğ, Teknokatalog üzerinden 
hali hazırda 19 firmanın 95 ürününün satışta olduğunu 
ve 5 milyon Türk Lirası şatış yapıldığını ifade etti.

Programda son olarak UFUK2020 konulu 
sunumunu yapmak üzere TÜBİTAK personeli Uzm. 
Şeyma Sayımlar kürsüye geldi. UFUK2020’nin 
Avrupa Birliği projesi olduğunu ifade eden Sayımlar, 
“Bu proje, dünya devleri ile AB’nin rekabet etmesi 
için oluşturulmuştur.” dedi. Sayımlar, UFUK2020 
projesinin temel hedeflerini ‘küresel işbirlikleri yoluyla 
ekonomik rekabet gücünü artırmak, bilgi ve deneyim 
birikimini ekonomik değere dönüştürmek ve yeni 
iş sahaları ile yatırım alanları oluşturmak’ şeklinde 
sıraladı. “Projenin en önemli artısı desteklerin bir 
kısmının önceden verilmesidir.” diyen Sayımlar, proje 
ile ‘bilimsel mükemmeliyet bileşenleri, endüstriyel 
liderlik bileşenleri ve toplumsal sorumluluk’ 
alanlarında desteklerin sağlandığını ifade etti.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Karaman 
Buluşması, plaket takdimlerinin ardından sona erdi.
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YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK BİLİM İNSANLARINDAN

FUAT SEZGİN ANILDI

Programa Karaman Cumhuriyet Başsavcısı 
Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
il ve üniversite protokolü, akademik ve idari personel, 
davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan program, Prof. Dr. Fuat Sezgin’i kızının 
anlatımıyla tanıtan video gösterimi ile devam etti. 

“Prof. Dr. Fuat Sezgin, eserleriyle aramızda 
yaşamaya devam edecek”

Programın açılış konuşmasını yapan Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, “Bugün burada yeri doldurulamaz bilim insanı 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı anmak, onu daha iyi 
tanımak ve anlamak için bir aradayız. Onun hayatı 
ve bilim tarihçiliği yönünün yanı sıra hadis ilmindeki 
uzmanlığı ve dilbilimci yönünün de ele alınacağı 
panelimizin son derece faydalı olacağına inanıyorum.” 
dedi.

Rektör Akgül, yüzyılımızın önemli bilim insanları 
arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in gerek İslam 
bilim tarihçiliğine yönelik çalışmaları ve olağanüstü 
yeteneğiyle, gerek evrensel ve özgün bakış açısıyla, 
ömür boyu süren öğrenme ve öğretme aşkıyla eşsiz 
bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek “İslam dünyasının 
çığır açan buluşlarını kaynaklarından araştırarak bunu 
kaleme aldığı eserleriyle tüm dünyaya tanıtan, pekçok 
bilimsel buluşu yeniden tasarlayarak sergileyen, 
hayatının son döneminde bu eserlerini ülkesine 
kazandırmak için çabalayan ve bunun sonucunda 
oluşturulan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’ndeki 
paha biçilmez eserleriyle aramızda yaşamaya devam 
edecek olan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı bir kez 
daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” diyerek 
sözlerine son verdi. Rektör Akgül’ün konuşmasının 
ardından ‘Fuat Sezgin’in Hayatı ve Bilim Tarihçiliği’ 
konulu panele geçildi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI KAPSAMINDA PANEL VE SERGİ DÜZENLENDİ. 

PROF. DR. FUAT SEZGİN ANISINA SERGİ VE PANEL

PA N E L
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“Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız, ömrünü kitaplara 
adamış bir bilim insanıydı”

Panelin oturum başkanlığını yapan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak 
şunları söyledi: “Bugün, ömrünü ilim öğrenmeye ve 
kitaplara vakfetmiş bir ilim insanından bahsedeceğiz 
ve rahmetli hocamızın bilim tarihçiliği yönünü ele 
almaya çalışacağız. Hocamız, 60 ülkeyi dolaşarak 
araştırma yapan bir bilim insanı. Onun hayatının 
efsanevi bir hikâyesi var. Ömrünün son yıllarına 
kadar 17 saatlik çalışma prensibini sürdürmüştür. 27 
dil bilen ve bu dilleri akademik anlamda okuryazar 
ve konuşabilir durumda olan Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Hocamızı bizlerden ayıran en önemli özelliği kullandığı 
filoloji yöntemi olmuştur. Farklı bilimlerle alakalı 
1450 cilt eser neşretmiştir. Hocamızın ilim hayatına 
başlangıcı da bitişi de ayrı ayrı hikâyeler olarak ele 
alınabilecek kadar geniş kapsamlıdır.”

“Kendisine çizdiği yola inanmış ve akademik bir 
züht hayatı yaşamıştır”

Daha sonra KMÜ İslami İlimler Fakültesi Arş. 
Gör. Mustafa Oral, ‘Fuat Sezgin’in Hayatı’ konulu 
sunumunu yaptı. Arş. Gör. Oral, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in ‘benim milletim’ dediği Müslümanlara kendi 
kültürünü anlatmayı amaç edinen bir bilim insanı 
olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bitlis’te dünyaya gelen hocamız kültürlü bir ailede 

yetişmiştir. Ailesinden uzak bir şekilde yatılı okullarda 
okumuştur. Hellmut Ritter’in bir konferansına katılarak 
ondan etkilenmiş  ve İstanbul Üniversitesine kayıt 
yaptırmak istemiştir. Ritter ile tanışarak üniversiteye 
kayıt yaptırmış, hocasının teşviki ile 17 saat gibi 
yüksek düzeyde çalışma sürelerine ulaşmıştır. İkinci 
Dünya Savaşıyla birlikte üniversitenin tatil olması 
nedeniyle hoca evine kapanarak Arapça çalışmaya 
başlamış ve altı ay içerisinde Arapça öğrenmiştir. 
Yan dallarla birlikte dört diplomayı birden almaya 
hak kazanmıştır. Akademik başarısını hızlı bir şekilde 
sürdüren hocamız daha sonraki yıllarda İslam Bilim 
Tarihi Müzesini kurmuştur. Müslümanların icat ettiği 
700 bilimsel aleti modellemiş, 45 bin ciltlik eseri 
muhafaza etmiştir. Memleket hasreti ile çalışmalarına 
devam eden hocamız, kurmuş olduğu müzenin 
aynısını İstanbul’da kurmak istemiş ve bu hayali 
Gülhane Parkı’nda gerçek olmuştur. Ülkemize son 
büyük hediyesi ise buraya yapılan kütüphaneye 27 
bin eser kazandırması olmuştur. Kendisine çizdiği yola 
inanmış ve akademik bir züht hayatı yaşamıştır. Masa 
başından kalkmadan çalışmış, zamanı değerlendirme 
konusunda çok hassas davranmıştır. Sevincini de 
kederini de kitaplarla paylaşmıştır.”

“Ömrünü Müslümanların bilime olan katkılarını 
ispat etmeye adamıştır” 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan 
Yüksel ise ‘Bir Bilim Tarihçisi Olarak Fuat Sezgin’ 
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konulu sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yüksel, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yapmış olduğu çalışmalarla; 
‘İslam Medeniyetinin Altın Çağının Kaşifi, Tek Başına 
Bir Ümmet, İlme Adanmış Bir Ömür, İslam Tarihi 
Uyanışının Mimarı, Doğudan Yükselen Işığı Dünyaya 
Tanıtan İnsan, Bilim Adamlarının Müracaat Ettiği 
İnsan’ gibi çeşitli sıfatlar kazandığını söyledi. 

Prof. Dr. Yüksel, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Hocamızın bilim tarihine merak 
salışına baktığımızda onun bir âlimde olması gereken 
özelliklerin tamamını taşıdığını görmekteyiz. İnsanlık 
tarihi boyunca merakı gidermek amacıyla başlayan 
incelemeye bilim tarihi diyebiliriz. Fakat bilim tarihini 
incelerken bilim ve dini ayrı tutamayız. Din, asla bilime 
karşı çıkmamıştır. Bilginin doğruluğu tartışılabilir 
fakat bilim ilk insan ve ilk peygamberle birlikte 
başlıyor diyebiliriz. Bilim çok farklı coğrafyalarda 
ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin, ilmin Batı’da 
doğduğu ve Batı’dan başka bir kaynak olmadığına 
dair düşüncelere karşı çıkmıştır. Bilim tarihinde 
Müslümanların reddedilmesini kabul etmeyerek 
ömrünü Müslümanların bilime olan katkılarını ispat 
etmeye adamıştır. Onun Batı ile olan bu kavgası 
başarıya ulaşmasında etkili olmuştur. Amacı, 2 bine 
yakın eseri ile bilimin serüveninin tespitini doğru bir 
şekilde yapmak olmuştur. Birey olarak hep milli olarak 
kalmış ve kimliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 
Gurbette olmasına rağmen düşüncesi, fikri ile 
ülkemizin bir bireyi olmaktan asla kopmamıştır. 
İslam bilim tarihi zincirinin son halkası olmuştur. Dil 
öğrenmeye bir araç olarak yaklaşmıştır. Dinleneceği 
yeri kabir olarak tanımlamıştır. Biz de devletimizin 

bize verdiği imkânların farkında olarak hep gayret 
gösterelim ve çok çalışalım.”

“Prof. Dr. Fuat Sezgin, çalışmalarını yaparken 
çok geniş bir kaynak taraması yapmıştır”

‘Buhari’nin Kaynakları Bağlamında Fuat Sezgin’in 
Hadisçiliği’ üzerine sunum yapan KMÜ İslami İlimler 
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çetin de Prof. 
Dr. Sezgin’in, Buhari’nin eserlerine merak duyarak 
bu konu üzerine çalışmalara başladığını hatırlatarak 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Prof. Dr. Fuat Sezgin, 
çalışması süresince çok geniş bir kaynak taraması 
yapmıştır. Kitabını dört aşamada irdeleyen Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, ilk olarak hadislerin ilk yazıldığı kaynaklar, 
daha sonra Buhari’nin kullandığı Kur’an tefsirleri, 
devamında yine Buhari’nin kullandığı farklı rivayetleri 
ele almıştır. Kitabın son bölümünde ise bu üç bölümde 
anlattığı kısımları şema olarak bizlere sunmuştur. Prof. 
Dr. Fuat Sezgin, Buhari’nin Sahih’indeki hadislerin 
tamamen şifahi (sözlü) kaynaklara dayandığı tezini 
reddederek onun başta Muammer bin Müsenna’nın 
Mecazu’l Kuran adlı tefsir kitabı olmak üzere İslam 
kültürünün ilk yazılı metinlerinden istifade ettiğini 
ortaya çıkarmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin böylelikle 
özellikle Goldziher’in ileri sürdüğü ‘Hadisler üç asır 
sonra yazıldı’ şeklindeki tezi yıkmıştır.”

‘Fuat Sezgin’in Hayatı ve Bilim Tarihçiliği’ konulu 
panel plaket takdimleri ile tamamlanırken panelin 
ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan 
‘Türk ve Alman Basınında Fuat Sezgin’  sergisi ve 
‘Fuat Sezgin ile İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi’ konulu 
sergilerin açılışı gerçekleştirildi. Sergi ziyaretinin 
ardından program sona erdi. 
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“Türkiye, Kardeş Ülke”
Üniversitede “Ode to My Father” adlı Kore filminin 

gösterimi ile başlayan etkinlikler, “Kore-Türkiye 
İlişkileri” ve “Kore’de Eğitim ve Korece Tanıtım” 
seminerleri ile devam etti.

Seminer programında sahneye ilk gelen Kore 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong-Who Cho 
Kore’nin kısa tarihi ve uluslararası ilişkilerine dair 
bilgiler verdi. Kore Savaşı zamanında kendilerine 
yardım eden Türkiye’yi kan kardeş olarak gördüklerini 
belirten Cho, Güney Kore’nin Busan şehrinde 
Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığında 462 Türk 
askerinin kabrinin bulunduğunu ifade etti. Ülkesinde 
39’u devlet, 174’ü özel olmak üzere 213 üniversitenin 
bulunduğuna dikkat çeken Cho, Kore Hükümeti Burs 
Programı kapsamında öğrencilere sağlanan burs 
imkanı ve burs başvuru koşullarını anlattı.

Dong-Who Cho’nun ardından sahneye gelen Kore 
Kültür Merkezi Temsilcisi Yoo Seo Han ise Kore’de 
Eğitim ve Korece Tanıtım adlı seminerini verdi. 10 ünlü 
ve 14 ünsüz olmak üzere toplam 24 harften oluşan 
günümüz Kore alfabesinin 1443 yılında Kral Büyük 
Sejony tarafından oluşturulduğunu ifade eden Han, 
“Bu 24 harf ile 8.800 ile 10.000 arası ses yazılabilir.” 
dedi. Ünlü harflerin gök, yer ve insan şeklinden, ünsüz 
harflerin ise dudak, dil ve ses kirişlerinin şeklinden 
meydana geldiğini dile getiren Han, alfabelerindeki 
harfler ve çeşitli Türk isimlerinin yazılışlarının 
örneklerini sunarak seminerini tamamladı.

Seminerlerin ardından ‘Kore Geleneksel Kıyafet 
Deneyimi ve Fotoğraf Çekimi’ ile devam eden Kore 
Kültür Günü etkinlikleri, Kore Geleneksel Müzik ve 
Dans Gösterisi ile sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 
KORE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ VE KORE KÜLTÜR MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE 

‘KORE KÜLTÜR GÜNÜ’ DÜZENLENDİ.

K Ü LT Ü R

KORE KÜLTÜR GÜNÜ
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İki Aşığın Hikayesi
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda yoğun 

bir katılımla gerçekleştirilen ‘Kore Geleneksel Müzik 
ve Dans Gösterisi’ne Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
Müsteşarı Dong Woo Cho, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay 
ve Prof. Dr. Birol Üner, Karaman Belediye Başkan 
Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, KMÜ Genel 
Sekreteri Ahmet Tüfekci, Kore ve Kıbrıs gazileri ile çok 
sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Bir içki evinin sahibinin kızı ile bir asilzadenin aşkını 
konu edinen gösteride geleneksel kıyafetlerle seyirci 
karşısına çıkan Koreli sanatçılar, hiyerarşik bir toplum 
yapısının var olduğu Joseon Hanedanlığı döneminde 
bu iki aşığın hiyerarşik engellerin üstesinden nasıl 
geldiklerini sahnelediler.

Kore Gazisi Süleyman Öztürk’ün de şiir okuduğu 
etkinlik, hediye takdimlerinin  ardından sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenen ‘Kore Kültür Günü’ 
etkinliklerine katılmak üzere Karaman’a gelen Kore 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong-Who Cho 
ile Kore Kültür Merkezi Temsilcisi Yoon Seo Han, 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret 
etti.

Cho ve Han, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve 
Kore Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Kore 
Kültür Günü’ etkinlikleri öncesinde Rektör Akgül’ü 

ziyaret ederek üniversitenin salonları ve imkânlarını 
kendilerine açan Rektör Akgül’e göstermiş olduğu 
misafirperverlik için teşekkür ettiler. 

Rektör Akgül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Farklı kültürlerin ülkemizin çeşitli 
illerinde düzenlenen etkinliklerle tanıtılması güzel 
bir kültürel iklim oluşturuyor. Kore, ülkemiz tarihi 
açısından da önemli ve dost bir ülke bizim için. Sizleri 
Karaman’da ve üniversitemizde ağırlamaktan son 
derece memnuniyet duyduk.” dedi. 

KORELİ HEYETTEN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET
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2. TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASININ 
ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra Meral’in 
yanı sıra Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen, 
KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, TRT Türk Halk 
Müziği Ses Sanatçısı Kubilay Dökmetaş, üniversite ve 
il protokolü ile çok sayıda izleyicinin yer aldığı tören 
Karamanlılara keyifli bir gece yaşattı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan Akçaşehir 
Belediye Başkanı Hikmet Yirşen, KMÜ ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen törene gösterilen ilginin 
kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Kurum olarak 
gençlere ayrı bir önem veriyoruz. Gençlerimizin 
yeteneklerini sergileyecekleri ve bu yeteneklerini 
taçlandırabilecekleri bir organizasyona destek vermek 
bizim için gurur verici bir durum. Bu gecenin organize 
edilmesinde ve böylesine güzel bir törene imza 
atılmasında emeği geçen herkese ve proje ortağımız 
KMÜ’ye teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

Üniversite öğrencileri ve lise öğrencilerinden 
oluşan on yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen 
final gecesinde Halil Erbay, Hakkı Keçeci, Gönül 
Atalay, Barış Erkılıç ve Abdulkadir Karataş jüri olarak 
görev aldı. 

KMÜ Edebiyat Fakültesinden Sümeyye Akyüz, 
Güzel Sanatlar Lisesinden Eren Toklu, TOKİ Anadolu 
Lisesinden Mehmet Ali Ay, Güzel Sanatlar Lisesinden 
Ahmet Onur Aktaş, KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden 

Pelinsu Turhan, KMÜ Eğitim Fakültesinden Safiye 
Erbay, KMÜ Edebiyat Fakültesinden Ümmü Feyza 
Kayadibi, KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 
Alperen Ergin, Güzel Sanatlar Lisesinden Zhiyar 
Kazemymokry ile Larende Anadolu Lisesinden Zeynep 
Can’ın sahne alarak performanslarını sergilediği 
final gecesinde yarışmacılara Ney’de Abdüsselam 
Müftüoğlu, Gitar’da Yasin Özçelik, Kabak Kemane’de 
Şükrü Yakar, Bağlama’da Harun Akbaş ve Ritim’de 
Deniz Özdemir’den oluşan orkestra eşlik etti. 

Ödül törenine Onur Konuğu olarak katılan TRT 
Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Kubilay Dökmetaş’ın 
da sahne aldığı gecede izleyiciler türküleri canlı 
performanslarla yaşama imkânı buldular. 

Bütün yarışmacıların türkülerini seslendirmesinin 
ardından jüri değerlendirmesi ile birlikte dereceye 
giren yarışmacıların isimleri açıklandı. Değerlendirme 
sonucunda yarışmanın şampiyonu KMÜ Eğitim 
Fakültesinden Safiye Erbay olurken KMÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesinden Pelinsu Turhan ikinci, KMÜ 
Edebiyat Fakültesinden Sümeyye Akyüz ise üçüncü 
oldu. Güzel Sanatlar Lisesinden Ahmet Onur Aktaş 
ise yarışmada dördüncü olarak teşvik ödülüne layık 
görüldü. 2. Türk Halk Müziği Ses Yarışması Final 
Programı, finalist öğrencilere hediyelerinin verilmesi 
ve plaket takdimi ile sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ VE AKÇAŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE 
DÜZENLENEN 2. TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI FİNAL PROGRAMI 

GÖRKEMLİ BİR TÖRENE SAHNE OLDU. 

S A N AT
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Yarışmanın birincisi KMÜ Eğitim Fakültesinden 
Safiye Erbay, ikinci olan KMÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesinden Pelinsu Turhan, üçüncü olan KMÜ 
Edebiyat Fakültesinden Sümeyye Akyüz ile yarışmada 
teşvik ödülüne layık görülen Güzel Sanatlar Lisesinden 
Ahmet Onur Aktaş ödüllerini Rektör Akgül’ün elinden 
aldılar. 

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Rektör 
Akgül, göstermiş oldukları başarının önemli bir 
başarı olduğunu hatırlatarak, “Gençlerimizin kalabalık 

önünde yeteneklerini sergilemeleri ve böylesine 
bir başarı elde etmiş olmaları çok önemli. Onların 
akademik başarılarının yanı sıra kültürel faaliyetlerde 
de yer alarak kendilerini her anlamda geliştirme 
çabaları, gelecekleri açısından da dikkate değer bir 
durum. Dereceye giren arkadaşlarımıza başarılarının 
devamını diliyor, bu yarışmaya büyük katkı sağlayan 
Akçaşehir Belediye Başkanımız Hikmet Yirşen Bey’e 
ve yarışmanın organize edilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
AKÇAŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 2. TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASINDA 

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA KABUL ETTİ. 

H A B E R

SES YARIŞMASI FİNALİSTLERİ ÖDÜLLERİNİ REKTÖR AKGÜL’DEN ALDILAR
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Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı VİP Salonda 
düzenlenen kahvaltılı buluşmada jüri ve orkestra 
üyeleri Rektör Akgül ile bir süre sohbet etti. Rektör 
Akgül, yarışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 
“Gençlerimiz açısından böylesine önemli bir etkinliğe 
vermiş olduğunuz katkı son derece kıymetli. 
Gerek jüri üyelerimizin adaletli değerlendirmeleri 
ile aldıkları sorumluluk gerekse orkestradaki 
müzisyenlerimizin yarışmacıların performanslarını en 
iyi şekilde yansıtabilmeleri için vermiş olduğu emek 
bu yarışmayı değerli kılan etkenlerdir. Yarışmadaki 

değerlendirmeleri nedeniyle jürimize ve enstrümanları 
ile yarışmacılara eşlik eden müzisyenlerimize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Tanışma ve kahvaltının ardından Rektör Akgül, 
jüri üyeleri Halil Erbay, Hakkı Keçeci, Gönül Atalay, 
Barış Erkılıç, Abdülkadir Karataş ile orkestra üyeleri 
Abdüsselam Müftüoğlu, Yasin Özçelik, Şükrü Yakar, 
Harun Akbaş ve Deniz Özdemir’e teşekkür plaketi 
vererek başarı dileklerini iletti. 

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL,
 AKÇAŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 2. TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASINDA 

GÖREV ALAN JÜRİ ÜYELERİ VE ORKESTRA ÜYELERİYLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ. 

H A B E R

REKTÖR AKGÜL, SES YARIŞMASININ JÜRİ VE ORKESTRA ÜYELERİYLE BULUŞTU
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Muharrem ayı nedeniyle KMÜ Uygulama Mutfağı 
önünde dağıtılan aşure ikramına KMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ercan Oktay’ın yanı sıra akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

Yoğun ilgi gören aşure ikramının ardından 
açıklamalarda bulunan Rektör Akgül, “Muharrem 
ayı münasebetiyle düzenlenen aşure ikramı, KMÜ 
ailesini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik. Köklü 
geçmişimizden gelen bu ikramın, üniversitemiz 

ailesine yeni katılan öğrenciler başta olmak üzere 
tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasında 
kenetlenmeyi, sevgi, saygı ve kardeşliği artırmasını 
diliyor; emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle Muharrem ayının üniversitemize, ülkemize 
ve tüm İslam âlemine güzellikler getirmesini; yine bu 
ayda yaşanan ve İslam tarihinde derin izler bırakan 
Kerbela olayından ders çıkararak Müslümanlar 
arasındaki ayrılıkların kalkmasını temenni ediyorum. 
” dedi.

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 

BÖLÜMÜ TARAFINDAN AŞURE İKRAMI YAPILDI.

AŞURE İKRAMI
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 
düzenlenen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül ve KMÜ ailesi çok sayıda fidanı 
toprakla buluşturdu.

Kampanya kapsamında Rektör Akgül ilk olarak 
Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş 
Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli 
Yargı  ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri 
Özbey, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen Yeşildere Toki 
Afet Evleri mevkiindeki fidan dikimine katıldı. Daha 
sonra üniversitedeki fidan dikimi etkinliğine iştirak 

eden Rektör Akgül burada da üniversite personeli ve 
öğrencilerle birlikte yüzlerce fidana can suyu verdi.

Tüm Türkiye genelinde 2023 noktada üç saat 
içinde 11 milyon fidan dikiminin yapıldığı etkinlik 
kapsamında Karaman ve Ermenek Orman İşletme 
Müdürlükleri desteğiyle Karaman ilinde 105 farklı 
noktada 100 bin fidan doğadaki yerini aldı. 

‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 
karaçam, sedir, mavi servi, mazı, ardıç, badem, çınar, 
dişbudak, akçaağaç, ıhlamur, iğde, meşe, akasya gibi 
25 farklı türden oluşan fidanların yıl boyunca dikiminin 
sürdürülerek Karaman genelinde yaklaşık 800 bin 
fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. 

H A B E R

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI İÇİN 

FİDAN DİKİMİ
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“Çevreyi temiz tutalım, hayata katkıda bulunalım” 
sloganıyla yola çıkan öğrencilere Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül de destek verdi. Etkinlik öncesinde 
Rektörlük önünde öğrencilerle bir araya gelen Prof. 
Dr. Akgül, “Bu üniversite ve yerleşke hepimizin. 
Dolayısıyla ortak yaşam alanımızı temiz tutmak için 
arkadaşlarına örnek olan tüm öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, çevre duyarlılığınız nedeniyle hepinize teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Topluluklar adına açıklama yapan KMÜ Öğrenci 
Toplulukları Komisyonu Temsilcisi Murat Tosun ise 
“Üniversitemiz yerleşkesini ve çevresini temizleyerek 

hem KMÜ ailesi ve toplumumuz yararına hem de 
çevre konusunda farkındalık oluşturmak adına böyle 
bir faaliyet gerçekleştirdik.” dedi. 

Gönüllü olarak bu faaliyette yer alan KMÜ Öğrenci 
Topluluklarıyla etkinlik öncesi yaptıkları toplantılarda 
faaliyetin gerçekleştirileceği alanları belirlediklerini 
söyleyen Tosun, 24 öğrenci topluluğu olarak bir araya 
geldiklerini ve bu konuda bir ilki gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Tosun, gönüllülük esasına dayalı olarak 
gerçekleştirdikleri etkinlikte yer alan tüm öğrenci 
arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine son verdi. 

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI, ÇEVREYE DUYARLILIKLARINI BİR PROJEYLE 

SERGİLEDİLER. ÜNİVERSİTEDE FAALİYET GÖSTEREN 24 ÖĞRENCİ TOPLULUĞU, 
“TEMİZ ÇEVRE, SAĞLIKLI YAŞAM” ADIYLA ÇEVRE PROJESİ BAŞLATTI.

‘TEMİZ ÇEVRE, SAĞLIKLI YAŞAM’ 

24 ÖĞRENCİ TOPLULUĞU ÇEVRE İÇİN BİR ARAYA GELDİ 
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NALİNCİLERİN HELİME’Sİ 
YILLAR SONRA KENDİ EVİNDE

Uzun yıllar önce evinden ayrılan ve restorasyon 
sonrası da eski evine uğramamış olan Helime Nalinci, 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün davetiyle 
yaşanmışlıklarla dolu evine ziyarette bulundu. Helime 
Nine’ye ziyaretinde kızı, damadı ve torunları eşlik 
ederken KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner de 
ziyarette yer aldı.

“Bu ev aynı zamanda mahallelinin eviydi”
Nalıncılar Evi’nde geçen yılları ile ilgili anılarını 

anlatan ve soruları yanıtlayan Helime Nine, “1926 
yılında doğdum ve 1940’lı yıllarda bu eve gelin olarak 
geldim. İyi kötü çok zamanımız geçti bu evde. Bütün 
mahalle bizim evimize gelirdi. Çok fazla misafirimiz 
olurdu. Mahallenin düğünleri bizim evimizde yapılırdı. 
Elimiz boldu ve hediye vermeyi severdik.” dedi.

Helime Nine ailesi ile ilgili ise şunları söyledi: 
“Bütün çocuklarım bu evde büyüdüler. 11 çocuğum 
oldu ve şimdi 7’si hayatta. 60’ın üzerinde torunum 
var. Rahmetli eşim çocuklarımı büyütürken bana 

hep yardımcı oldu. Şimdi kalabalık bir ailem var. 
Çocuklarım olsun torunlarım olsun hepsi beni el 
üstünde tutuyor ve bana çok iyi bakıyorlar. Kalabalık 
bir aile olduğumuz için bayramlarımız da çok keyifli 
geçiyor. Bugünlerimize sonsuz şükürler olsun.”

Helime Nine’den Rektör Akgül’e İki Rica
Ziyaret sonunda Nalıncılar Evi’ni gezen ve 

restorasyon sonrası yapılanları inceleyen Helime 
Nine, evden ayrılırken yanlarına aldıkları aynayı da 
asılması için eve bağışladı. Eve ait olan birçok eşyayı 
daha eve bağışlayacağını söyleyen Helime Nine, 
evin gerçek isminin kendi soyadları olan Nalinciler 
olduğunu belirterek Rektör Akgül’den mümkünse isim 
değişikliği yapılmasını ve kendisine ait bir fotoğrafın 
eve asılmasını istedi. Rektör Akgül ise Halime Nine’ye 
elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Keyifli geçen sohbet, toplu fotoğraf çekiminin 
ardından sona erdi.

H A B E R

KARAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN 2017 YILINDA RESTORE EDİLEREK KÜLTÜREL 
FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNE 

TAHSİS EDİLEN NALINCILAR EVİ’NİN ANLAMLI BİR KONUĞU OLDU.
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15 TEMMUZ KONFERANSI 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül’ün konuşmacı 
olarak yer aldığı konferansa Karaman Valisi Fahri 
Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Bitlis 
Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 
üniversite personeli ve davetliler katıldı.

“Milletimiz ihanetin en acısını yaşamıştır”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan program KMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül’ün açılış konuşması ile devam 
etti. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin büyük bir 
ihanet olayı yaşadığını belirten Rektör Akgül, “Yıllarca 
masum bir maske takarak sureti haktan görünen ve 
devletimizin çeşitli kademelerine sızarak ülkemizin 
bütün imkânlarını kullanan ihanet şebekesi, küresel 
kimi aktörlerle işbirliği içerisinde ülkemiz insanlarına 
silah doğrultmuş ve kendi çıkarı için devletimizin 
geleceğini karartmayı göze almıştır. Ülkemizin siyasi 
tarihi boyunca pek çok darbeye tanıklık eden aziz 

milletimiz, 15 Temmuz’da kendi askeri, kendi silahı, 
kendi tankı ve kendi uçağıyla sırtından vurulmuş, 
ihanetin en acısını yaşamıştır.” dedi.

Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “O 
karanlık ve sisli gecede oynanan küresel oyunu anında 
fark eden milletimiz bu ihanete sessiz kalmamış, 
milli varlığına ve en kutsal değerlerine yönelik 
girişilen bu darbe teşebbüsüne karşı canını ortaya 
koymaktan çekinmemiştir. Bugün burada bir kez daha 
15 Temmuz’u konuşarak, idrak ederek ve yeniden 
yaşayarak anlamaya çalışacağız. O günü unutmamak, 
unutturmamak adına bu tarz etkinliklerin son derece 
faydalı olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle tüm 
vatan şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi 
bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize 
de şükranlarımı sunuyorum.”

Program, KMÜ öğrencileri Kayra Aydemir’in 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Furkan Çörten’in ‘15 Temmuz 
Destanı’ isimli şiiri seslendirmesi ile devam etti.

K O N F E R A N S

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE ‘FETÖ: KÜRESEL BİR İHANET ŞEBEKESİ’ 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ. 
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“Zihin arka planımız bu tür acılarla doludur”
15 Temmuz belgesel film gösteriminin de yapıldığı 

programda daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Kudret Bülbül’ün konferansına geçildi. FETÖ’nün 
yapılanması ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Kudret 
Bülbül şöyle konuştu: “Ülkemizde olağandışı bir durum 
olduğunda hepimizin aklına darbeler gelir. Abdulhamit, 
Menderes, Özal ve Erbakan Hocamıza yapılanların 
hepsi zihnimizde yer etmiş durumda. Zihin arka 
planımız bu tür acılarla doludur. Geçmişte yaşanan bu 
tür olaylar neticesinde sabrı taşan milletimiz o gece 
de bu hassasiyetle birlikte hareket etmiştir. Allah, o 
gece bu milletin gönlünden korkuyu aldı. Hiç kimse bir 
kenara kaçmayı düşünmedi ve herkes o bombalara, o 
tanklara ve silahlara karşı koydu.”

“Türkiye, kendi haline bırakılamayacak bir 
ülkedir”

FETÖ’nün küresel bir istila hareketi olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Bülbül konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Böyle bir mekanizma içerisinde İslami terminolojiler 
de saptırılıyor ve insanlar farklı şeylere inandırılıyor. Bu 
anlayış İslami geçmişe, kültüre ve tarihe bakılmaksızın 
o zatın kendisine itaati öne almıştır. Ülkemiz, tarihî 
derinliği olan bir ülkedir ve tarihî bir misyona sahip 
olan ülkeler her zaman bu tip oyunlara açık ülkelerdir. 
Bu yüzden bu oyun başka ülkeler yerine ülkemizde 
oynandı. Türkiye, kendi haline bırakılamayacak bir 
ülkedir. Çünkü Türkiye kendi haline bırakılırsa daha adil 
bir küresel düzen için mücadele verecek bir ülkedir. Bu 
yüzden de Türkiye’yi sürekli bu tür oyunlarla vesayet 
altında tutmaya çalışırlar. FETÖ bitse dahi FETÖ’ler 
asla bitmez. Bu milletin bu vizyonu olduğu sürece 

bu tip müdahalelerle sürekli karşı karşıya kalacağız. 
Ülkemizdeki FETÖ tehdidi büyük ölçüde azaldı fakat 
bitmedi. Dünyada ise aynı tehlike halen devam ediyor. 
“Çok ağır bedeller ödedik”

Prof. Dr. Bülbül konuşmasının son bölümünde 
ise sivil toplum kuruluşları ve FETÖ ile mücadelede 
yapılması gerekenler hakkında anlatımlarda bulunarak 
şöyle devam etti: “FETÖ’yü bir cemaat olarak bilip 
diğer cemaatleri de bu örgüt ile aynı kefeye koymak 
yanlış olur. Sivil toplum örgütleri toplumumuzun her 
alanında her zaman yer alacaktır. Bunlar toplumun 
kaçınılmaz unsurlarıdır. Bizler vakıf medeniyetinin 
çocuklarıyız. FETÖ’den çeşitli dersler çıkarmalıyız. 
Milletimizin yazdığı destan ders çıkarmamız gereken 
en büyük etkendir. Dünyaya bir darbe, en barışçıl ve en 
demokratik şekilde nasıl engellenir kanıtlamış olduk. 
Fakat bu süreci atlatırken ağır bedeller ödedik. Bu 
kadar ağır bedel ödemişsek bu bedeli başka milletler 
de ödemesin diye bunu her ortamda dile getirmemiz 
gerekiyor. Bu olaylardan daha fazla özgürlük, eşitlik 
ve katılımcılık dersi çıkarmalıyız. Daha fazla özgürlük, 
eşitlik ve katılımcılığın olduğu bir toplumda bu tip yer 
altı mekanizmalarına da göz yummamış oluruz.”

Konferansın ardından Prof. Dr. Kudret Bülbül’e Vali 
Meral ve Rektör Akgül tarafından hediye ve plaket 
takdimi yapıldı. Program, KMÜ İslami İlimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duran Ali Yıldırım’ın 
yaptığı dua ile sona erdi.

Programın ardından Vali Meral ve beraberindeki 
misafirler, Rektör Akgül tarafından Rektörlük 
Makamında ağırlandı. İyi dilek temennilerinin ardından 
ziyaret sona erdi.
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DARBECİLİK VE DEMOKRASİ

Moderatörlüğünü Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın yaptığı ve 
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca 
ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Akkaş’ın konuşmacı olarak 
katıldığı panele KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
il ve üniversite protokolü, KMÜ personeli ve çok 
sayıda davetli katıldı.

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

“15 Temmuz, milli iradenin şahlandığı önemli 
dönüm noktalarımızdan birisidir”

Rektör Akgül, 15 Temmuz’un 250’yi aşkın 
vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve milli iradenin 
şahlandığı önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu 
vurgulayarak, “15 Temmuz’u çeşitli vesilelerle 
anmak; genç nesillerimize demokrasi kültürünü 
aşılamak açısından olduğu kadar, ülkemizdeki gizli 
tehditleri gün yüzüne çıkarmak açısından da önem arz 
etmektedir. Her dönem çeşitli saldırılara ve tehlikelere 
açık olan milletimiz, hem dirayetli yöneticileri hem 
de kahraman vatan evlatları sayesinde tüm tehditleri 
bertaraf etmesini bilmiştir. 15 Temmuz da milletimizin 
yaşadığı hain bir girişim olup aziz milletimiz bu 
girişimi canı pahasına da olsa muvaffakiyetle aşmıştır. 

Bugün düzenlenen bu panelin, her birimiz için yeni 
ufuklar açacağına, 15 Temmuz’un nedenlerine ilişkin 
farkındalık oluşturacağına inanıyorum. 15 Temmuz 
şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Panel 
Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Aydın, 15 Temmuz’un çok 
ciddi bir olay ve önemli bir gün olduğunu belirterek, 
“Panelimizi 15 Temmuz’u anmaktan çok anlamak için 
düzenledik.” dedi ve paneli ilk konuşmacı ile başlattı.

“Darbeler Türk modernleşme tarihi 
içerisindedir”

Panelde ilk olarak söz alan Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
‘FETÖ Hareketinin Tarihsel Süreç İçerisinde Oluşum 
ve Gelişimi’ konusuna değinerek şunları söyledi: 
“Tarihsel süreç içindeki gelişmelere baktığımız zaman 
darbeler Türk modernleşme tarihi içerisindedir. 
Darbeler, Tanzimat dönemi ile başlayan modernleşme 
süresi içerisinde gerçekleşmeye başlamıştır. 
FETÖ’cüler gençleri ailelerinden kopararak beyinlerini 
yıkamışlardır. FETÖ’cülerin gizli dindarlıkları sapkınlığa 
adaydır. Kendileri olarak var olamamışlardır ve hiç birisi 
hakkıyla İlahiyat Fakültesinden mezun olmamıştır. 
Abilik, ablalık düzeneği ile dini ve dış dünyayı iyi 
değerlendiremediler.”

PA N E L

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
‘DARBECİLİK VE DEMOKRASİ’ KONULU PANEL VE RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ.



75OCAK 2020

“FETÖ, Türkiye projesini aşan 
bir ABD oluşumudur”

Panelin ikinci konuşmacısı 
olan Doç. Dr. Alaattin Uca, 
‘Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 
Temmuz Kalkışması’ konusunda 
açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. 
Uca, “Darbe, seçilmiş hükümete 
dışarıdan müdahale edilerek 
hükümetin devrilmesidir. Darbe 
yapan gruplara ise cunta denir. 
Darbeyi eğer askerler yaparsa 
askeri darbe denir. İhtilal ve darbe 
birbirinden farklı kavramlardır. İhtilal 
halk hareketidir fakat darbelerde 
halk hareketi yoktur. Meclis 
açılıyor, Cumhuriyet ilan ediliyor, 
Cumhuriyet Halk Partisi kuruluyor 
ve daha pek çok olay sırayla devam 
ediyor. 1923 yılından 1960 yılına 
kadar hiç darbe gerçekleşmiyor 
fakat sonra darbedeler dönemi 
başlıyor. 27 Mayıs 1960 darbesi ile 
başlayan dönem 1971 Muhtırası, 
12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 
1997’de postmodern darbe, 27 
Nisan 2007’de E-Muhtıra, 17- 25 
Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 

kalkışması şeklinde devam ediyor. 
FETÖ, Türkiye projesini aşan bir 
ABD oluşumudur. FETÖ, insanları 
dini objeler üzerinden istismar 
etti. 15 Temmuz günü ise Türk 
milleti İstiklal Marşı’ndan aldığı 
ilhamla gövdesini siper etti ve bu 
kalkışmayı durdurdu.” şeklinde 
konuştu.

“15 Temmuz, küllenen 
medeniyetin doğuşunu ifade 
eder”

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Akkaş 
ise ’15 Temmuz Kalkışmasının 
Biyopolitiği’ konusunu ele alarak 
şunları söyledi: “15 Temmuz, Türk 
milletinin hayallerini söndürmeye 
çalışan bir kalkışmadır. 
Çevrelerinden koparılan gençlerin 
nasıl kullanıldığının da göstergesidir. 
Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. 
Tarih bilinci eksik olan gençlerin bu 
çevrelere girmesi kolay olur. Kişi 
kendini bilmeye yönlendirilmelidir. 
Adaletten liyakata kazanılan 
değerlerle devlet ve kurumları 
kurumsallaştırılmalıdır. 15 
Temmuz kalkışması karşısında 

Türk milletinin dik duruşu küllenen 
medeniyetin doğuşunu ifade eder.”

“Türkiye’de elli beş yıl 
içerisinde beş darbe oldu”

Panelistlerin konuşmalarının 
ardından kısa bir değerlendirmede 
bulunan Prof. Dr. Mustafa Aydın, 
15 Temmuz’un diğer darbelerden 
farklı ve özel bir darbe olduğunu 
belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti 1920 yılında kuruldu. 1960 
yılına kadar geçen kırk yıllık süre 
içerisinde hiç darbe olmadı fakat 
sonrasında elli beş yıl içerisinde 
beş darbe oldu. 15 Temmuz öncesi 
yapılan darbeler iktidar değişikliği 
için yapıldı ve hiç birisinde Meclis 
bombalanıp insanlar şehit edilmedi. 
Bu, Türkiye’yi kaosa sürüklemek 
için yapılan çok büyük ve ülke için 
önemli bir olaydır.” dedi.

Panel, konuşmaların ardından 
plaket takdimi ve Karaman Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
hazırlamış olduğu ‘15 Temmuz’ 
konulu serginin gezilmesiyle sona 
erdi.
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AKADEMİK PERSONELE EĞİTİMCİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Eğitim-öğretimin uluslararası 
kalite standartları ve Yükseköğretim 
Kalite Kurulu tarafından öngörülen 
kalite kriterleri temelinde 
planlanarak öğretim elemanlarının 
eğiticilik yeterliğini yükseltmeyi 
amaçlayan program, üniversitenin 
2019-2023 Stratejik Planı 
doğrultusunda gerçekleştirildi.

“Eğitimcilerin Eğitimi” adını 
taşıyan ve üniversitede görev 
yapan akademik personelin 
katıldığı program, KMÜ Şehit Ömer 
Halisdemir Konferans Salonunda 
düzenlendi. Gün boyu süren 
program kapsamında KMÜ Eğitim 
Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 
akademisyenlere “öğrenme 
psikolojisi, yetişkin eğitimi, öğretim 
yaklaşımları, sınıf yönetimi ve etkili 
iletişim, ölçme ve değerlendirme” 
konularında seminerler verildi.

Öğrenme Psikolojisi başlığıyla 
gerçekleştirilen ve Dr. Öğr. Üyesi 
Hülya Ercan tarafından verilen ilk 

seminerde öğrenme ve eğitime 
ilişkin temel kavramlar, öğrenmeyi 
etkileyen faktörler, öğrenme 
kuramları ve öğrenmede bireysel 
farklılıklar anlatılırken Dr. Öğr. Üyesi 
Abdullah Selvitopu tarafından 
verilen ve Yetişkin Eğitimi başlığını 
taşıyan ikinci seminerde yetişkin 
eğitiminin temel özellikleri ve 
kuramsal temelleri ile yetişkin 
eğitiminde planlama üzerinde 
duruldu. 

Öğretim Yaklaşımları, Yöntem 
ve Teknikleri başlığını taşıyan 
ve Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Zeybek 
tarafından verilen üçüncü eğitim 
seminerinde ise yetişkin eğitiminde 
öğrenme yaklaşımları, kullanılan 
materyaller, öğretim yöntemleri ve 
teknikleri, Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesi ve Eğitim 
Programlarımız gibi konular 
irdelendi. Sınıf Yönetimi ve Etkili 
İletişim başlığını taşıyan ve Dr. 
Öğr. Üyesi Ömür Çoban tarafından 

verilen seminerde ise eğitim 
yönetiminde insan ilişkileri ve etkili 
iletişim yöntemleri, sınıf yönetimi 
ve disiplin, sınıfta istenmeyen 
davranışlar ve engelleyici stratejiler, 
karar verme ve zaman yönetimi gibi 
konular masaya yatırıldı. Ölçme ve 
Değerlendirme başlığını taşıyan 
ve Dr. Öğr. Üyesi Kasım Karataş 
tarafından verilen son seminerde 
ise ölçme-değerlendirmenin temel 
kavramları, temel istatistikler 
ve test geliştirme hakkında 
katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim programını ziyaret 
ederek gerek eğitmenlere gerekse 
katılımcılara teşekkür eden KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nesip Aktan ve Dekan Yardımcıları 
Dr. Öğr. Üyesi Cihad Şentürk ile 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yılmaz’a, ayrıca 
semineri veren öğretim üyelerine 
teşekkür belgesi verdi.

S E M İ N E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 
ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.
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KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

S E M İ N E R

Seminerin açılış konuşmasını 
Konya Kan Bağışı Merkezi 
Müdürlüğü Kızılay Organizasyon 
Sorumlusu Şenol Yüksel yaptı. 
Kan bağışı, kan bağışının tarihsel 
gelişimi, ülkemizdeki kan bağışı 
sayıları ve yıllara göre kan bağışı 
istatistikleri hakkında bilgiler 
aktaran Yüksel, “1993 yılında 
bu işe kanserli hücreler için 
başladım. Oradaki çaresiz insanları 
gördüm. Kan bulamadığı için 
çocuğunu kaybeden anneleri, 
annesini kaybeden çocukları 
ve eşini kaybeden insanları 
gördüm. Sizden hastanelerin 

kan bağışı bekleyen bölümlerine 
gitmenizi rica ediyorum. Bunu 
yaptığınızda söylediklerimi daha iyi 
anlayacaksınız.” dedi.

“İnsanlarımız kan ve iğneden 
değil, bilgi formunu okumak ve 
doldurmaktan korkuyor”

Kan bağışı ve bağış yapmanın 
toplumdaki önemine değinen 
Yüksel, “Türk toplumu olarak 
okuma ve yazmayı sevmiyoruz. 
Bizim amacımız kan almak 
ancak Türk toplumuna da okuma 
yazmayı sevdirmeliyiz. Kan bağışı 
yapmak isteyenlerin korktuğu şey 
kan veya iğne değil, bilgi formunu 

doldurmak.” diyerek toplumdaki 
okuma tembelliğine vurgu yaptı.

Şenol Yüksel konuşmasının 
devamında kök hücrenin tanımı, 
kimlerin kök hücre bağışçısı 
olabileceği, kök hücre alma 
yöntemleri ve kök hücrenin Kızılay 
için önemi ile ilgili anlatımlarda 
bulundu.

Organizasyon Sorumlusu 
Yüksel’in, KMÜ Genç Kızılay 
Öğrenci Topluluğu bünyesindeki 
gönüllü öğrencilerin kan bağışını 
arttırma konusunda fikirlerini 
almasının ardından seminer sona 
erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE GENÇ KIZILAY ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN ‘KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ’ DÜZENLENDİ.
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MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE 

FARK YARAT

S E M İ N E R

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan seminerin açılış konuşmasını 
yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Şahin, “Bağımlılık ve bağlılık birbiriyle çok ilişkili. 
Bağlılık güzel ama dengeli olmalı. Sevgi de bir bağlılık 
türüdür. İnsan maddeyle mananın ortasında durmalı. 
Maddede sevgi, manada saygı vardır. İnsan neye çok 
bağlıysa en çok ondan bahseder.” diyerek katılımcılara 
ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Seminerin davetli konuşmacılarından Prof. Dr. 
Hüseyin Şehit Burhan, madde bağımlılığı hakkında bilgiler 
paylaşarak, “Bağımlılık arkadaşın deneme tavsiyesi ile 
başlayarak tüm yaşamı etkisi altına alan bir süreçtir. Madde 
bağımlılığı sürecinde arkadaşlıkların çok büyük etkisi 
vardır.” dedi.  Alkol kullanımı ile ilgili anlatımlarda bulunan 
Prof. Dr. Burhan konuşmasının devamında alkolün getirdiği 
olumsuz etkenler ve alkolden korunma yolları ile ilgili bilgi 
verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Nalan Gördeles Beşer ise Türkiye’deki 
bağımlılık oranları ve ergenleri bağımlılığa iten ailesel ve 
toplumsal etkenler hakkında istatistikler vererek, “Amacımız 
ergenlere yaşam becerisi kazandırıp hayır diyebilmeyi 
öğretmek. Burada aile ve öğretmenlerin görevleri sevgiyi, 
saygıyı ve sabırlı olmayı gençlerimize öğretmektir. 
Gençlerimize düşen görev ise zayıf yönlerini bilerek onu 
kontrol altında tutmaktır.” dedi.

Doç. Dr. Nermin Gürhan ise bağımlılıkta iletişimin yeri 
ve madde kullanmaya başlama sebeplerinden bahsederek, 
“Madde kullanımında aranan şey mutluluktur ancak 
madde bağımlılığı mutluluk hormonlarımızı yok eder. 
Bundan sonraki dönemde karar size ait. Kiralık bir beyin mi 
yoksa özgür ve kiralık olmayan bir beyin mi istiyorsunuz. 
Gençlerimiz bunun bilincinde olarak yaşamlarına devam 
etmeliler.” diyerek madde bağımlılığında doğru bilinen 
yanlışlara dikkat çekti.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE (KMÜ) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLE SAĞLIK KÜLTÜR VE ETİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN ‘MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE FARK YARAT’ ADLI SEMİNER DÜZENLENDİ.
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S E M İ N E R

DİSLEKSİ FARKINDALIK HAREKETİ

Seminerin açılış konuşmasını yapan KMÜ Öğr. 
Gör. Bilal Bahçeci, seminerin düzenlenmesinde emeği 
geçen ve seminere katılan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından Özel Eğitim 
Uzmanı Şükrü Arı, disleksi hastalığı (özel öğrenme 
güçlüğü) ile ilgili anlatımlarda bulunarak merak edilen 
soruları yanıtladı. Özel Eğitim Uzmanı Arı, Türkiye 
Disleksi Hareketi olarak 30 binin üzerinde gönüllü 
ile 81 ilde birçok okulda disleksi farkındalık semineri 
gerçekleştirdiklerine değinerek emeği geçen bütün 
uzman öğretmenlere teşekkür etti.

Özel Eğitim Uzmanı Arı, disleksi hastalarını anlamak 
için üniversite öğrencileriyle birlikte uygulamalı 
empati çalışması yaparak disleksi hastalığının ne 
olduğunu, hangi yaş aralıklarında çözülürse önüne 

geçmenin mümkün olabileceğini, disleksi hastalarının 
okumadaki zorluklarını ve hastalığın belirtilerini video 
eşliğinde anlattı. Arı, daha sonra disleksi hastalarına 
uygulanan eğitim etkinliklerinden bahsederek ince 
motor ve kalın motor gelişimi ile ilgili bilgiler aktardı.

Seminerde ‘Fonem’ farkındalığına da dikkat 
çeken Özel Eğitim Uzmanı Arı, bu alandaki yaptığı 
çalışmalardan söz ederek, “Çocukların hatırlamaları 
için onlara çeşitli ipuçları verilmeli. Okuma ve yazma 
becerileri; oyun hamuru veya onların dikkatini çekecek 
materyaller eşliğinde kazandırılmalıdır.” dedi.

Özel Eğitim Uzmanı Arı, seminerin son bölümünde 
kurumun gelecek döneme ilişkin projelerini paylaşarak 
Karaman’da disleksi eğitimi verebilecek bir çalışma 
içerisinde olduklarının müjdesini verdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR ÇOCUK BİR DÜNYA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN ‘DİSLEKSİ FARKINDALIK HAREKETİ’ KAPSAMINDA SEMİNER DÜZENLENDİ. 

ÖZEL EĞİTİM UZMANI ŞÜKRÜ ARI’NIN KONUŞMACI OLDUĞU SEMİNERE
ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KATILDI.
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S E M İ N E R

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

“Kazalara kader deyip geçemeyiz”
Seminerin açılış konuşmasını yapan KMÜ 

Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu Danışmanı 
Öğr. Gör. Ali Şen, iş güvenliğinin hayatımızdaki 
öneminden bahsederek şunları söyledi: “İş yerlerimizde 
kazalara kader deyip geçmemeliyiz. Kazaları önlemek 
için tedbirlerimizi almalıyız. İş hayatımızda önce kendi 
sağlığımıza daha sonra başkalarının sağlığına zarar 
vermemeyi öğrenmeliyiz. Şimdiden faydalı bir etkinlik 
olması dileğiyle katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.”

“İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilkokuldan 
itibaren çocuklara kazandırılmalı”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Çağlar 
Yaylalı ise “İş sağlığı ve güvenliğinin ilkokuldan 
başlayarak çocuklara aşılanması gerekiyor. İş güvenliği 
konusunda sizlere çok görev düşüyor. Sadece 
kendinize değil, iş arkadaşlarınıza da dikkat etmeniz 
gerekiyor. İşçiler ne kadar güvenli bir ortamda çalışırsa 

o kadar mutlu ve verimli çalışacaktır. İş güvenliğinde 
birçok hakkımız var ama en önemlisi yaşam hakkıdır. 
‘Bize bir şey olmaz’ diyerek hem kendi hayatımızı hem 
de başkalarının hayatını tehlikeye atıyoruz.” diyerek iş 
güvenliğinin yaşantımız için öneminden bahsetti.

“Kazaları önlemek, cezaları ödemekten daha 
ucuz”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cem Akbulak 
ise risk değerlendirmeleri ve kazaları önlemek için 
yapılabilecekleri sıralayarak şunları söyledi: “İş 
kazalarını önlemek bizim elimizde. Sadece iş yerinde 
değil hayatımızın her yerinde iş güvenliğine dikkat 
etmeliyiz. ‘Yıllardır bu işi yapıyorum, bir şey olmadı, 
bundan sonra da olmaz’ diyerek ölümü çağırmamalıyız. 
Kazaları önlemek, cezaları ödemekten daha ucuzdur. 
Bu yüzden yaptığımız eğitimlerle bunları aşılamaya 
çalışıyoruz.” 

Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve 
plaket takdimi ile sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE AŞÇILIK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN ‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

UZMANI ÖĞR. GÖR. ÇAĞLAR YAYLALI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI CEM AKBULAK’IN 
KONUŞMACI OLARAK YER ALDIĞI SEMİNERE ÜNİVERSİTE PERSONELİ VE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KATILDI.
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AŞÇILIK ÖĞRENCİLERİNE 
İLKYARDIM EĞİTİMİ

S E M İ N E R

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık 
Öğrenci Topluluğu tarafından 
‘İlkyardım Eğitimi’ düzenlendi. 
KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Öğr. Gör. Şeref 
Maden tarafından verilen eğitim 
programına Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Erol Yüksel, üniversite personeli ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Otel, Lokanta ve İkram 
Hizmetleri Bölüm Başkanı 
Öğr. Gör. Ali Şen mutfakta çok 
sayıda yaralanma vakası ile 
karşılaştıklarını, böyle bir durumla 
karşılaşan öğrencilerin daha bilinçli 
davranmalarını sağlamak için bu 
etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından 
eğitimi vermek üzere sahneye gelen 
Öğr. Gör. Şeref Maden mutfakta 
çalışan kişilerin karşılaşabilecekleri 

kanama, solunum yolu tıkanması, 
şok ve yanık vakalarında 
ilkyardım ile ilgili bilgiler verdi. 
İlkyardımı, ‘hasta veya yaralıya 
araç gereç aramaksızın, mevcut 
araç gereçlerle ilaçsız müdahale 
edilmesi’ olarak tanımlayan Maden, 
ilkyardımın temel uygulamalarını 
‘koruma, bildirme ve kurtarma’ 
olarak sıraladı. 

“İç Kanama Geçiren Kişilere 
Kesinlikle Yiyecek İçecek 
Verilmez”

Damar bütünlüğünün 
bozulması sonucu kanın damar 
dışına doğru akmasını ‘kanama’ 
olarak tanımlayan Maden, “İç 
kanama geçiren bir kişiye kesinlikle 
yiyecek içecek verilmez.” diyerek 
en çok yapılan bu yanlışa dikkat 
çekti. Kanama çeşitleri içinde en 
çok karşılaşılan durum olan burun 
kanaması hakkında da yanlış 
bilinen gerçekler olduğuna dikkat 

çeken Maden, “Burun kanaması 
sırasında baş geriye değil, öne 
doğru eğilir ve kıkırdak kısmına 
bası uygulanır.” denir.

“İlkyardım Herkesin 
Sorumluluğudur”

 Solunum yolu tıkanması 
nedeni ile zor anlar yaşayan bir kişi 
ile karşılaşılması halinde yapılması 
gerekenlerden bahseden Maden, 
Heimlich manevrası ile ilgili 
uygulama yaptı. Yanık vakalarında 
yapılması gereken ilkyardım ile 
ilgili de bilgiler paylaşan Maden, 
“Yaralı bölgeye kesinlikle salça, 
diş macunu ve yoğurt sürülmez.” 
dedi. İlkyardımın önemine vurgu 
yapan Maden “İlkyardım herkesin 
sorumluluğudur.” diyerek sözlerine 
son verdi. İlkyardımla ilgili 
uygulamaların yapıldığı etkinlik, 
Bölüm Başkanı Şen tarafından 
Öğr. Gör. Maden’e plaket takdim 
edilmesiyle ardından sona erdi.
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K O N F E R A N S

ORTOPEDİK CERRAHİ İLE İLGİLİ HER ŞEY

Programın açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Ali 
Ceylan sağlık alanında faydalı bilgilerin paylaşılacağı 
konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

“Cerrahi uygulama, ileri evredeki hastalar için 
uygulanır”

Açılış konuşmasının ardından Op. Dr. İbrahim 
Tülüce, ortopedik cerrahi ile ilgili yaşanan gelişmeleri 
öğrencilerle paylaşarak merak edilen soruları yanıtladı. 
Osteoartrit tedavi yolları, farmakolojik tedaviler, cerrahi 
işlem yapılabilecek hastalar ve klinik değerlendirme 
gibi kavramlar üzerine bilgilendirmelerde bulunan Op. 
Dr. Tülüce konuşmasını şöyle sürdürdü: “Osteoartrit, 
genellikle yaşlılarda bulunur. Kemiğin dejenerasyonu 
sonucu gelişen, esas ağrıyı dizde hissettiren eklem 
ağrısıdır. Tedavisi; ağrıyı azaltmak, ağrıyı ortadan 
kaldırmak, kas gücünü egzersizlerle kazandırabilmek 
ve düzenli kas güçlendirme egzersizi yapmaktır. İleri 
evredeki dizini bükemeyen ve yürümekte zorluk çeken 
hastalara ise cerrahi uygulama yapılır.”

“Ön çapraz bağ yırtılmalarının yüzde 60’ı 
erkeklerde görülür”

Sporcularda sıkça görülen yaralanmalara 
da değinen Op. Dr. Tülüce, ön çapraz bağı 
yaralanmalarının sporcularda çok fazla görüldüğünü 

ve bu yaralanmaların görüldüğü bireylerin yüzde 
60’ının erkek ve 27 yaş civarında olduğunu söyledi. 
Klinik değerlendirmesi hakkında da bilgilerini aktaran 
Op. Dr. Tülüce konuşmasına şöyle devam etti: “Dizde 
yaralanma sonrası şiddetli ağrı ve şişlik, hareket 
etmede güçlük görülür. Cerrahi öncesi dizdeki ağrının 
hafiflemesi gerekir. Kopan bağı yerine koyduktan 
sonra üç aylık bir istirahat sonrası fizik tedaviye 
başlanır. Tekrar sportif faaliyetlere başlama, altı veya 
dokuz aylık bir süreç gerektirir.”

“Kırıklarda onarım dönemi 40 gündür”
Op. Dr. Tülüce son olarak günlük yaşantımızda her 

an karşılaşabileceğimiz kırıklar ile ilgili de anlatımda 
bulunarak, “Kırıklar vücudun ani hareketlerle sert 
zemine çarpması sonucu oluşan hasarlardır. Kırık 
tipleri; kopma kırık, parçalı kırık, spiral kırık olarak üçe 
ayrılır. Kırık derecesine göre ise tam kırık, orta kırık, 
çatlak, çökme kırığı ve çocuklardaki yeşil ağaç kırığı 
diye sınıflandırabiliriz. Kırık tedavileri acil serviste 
yapılır. Öncelikle cerrahi bir ortam gerektirmeyen dış 
tespit ve iç tespit tedavileri uygulanır. Kırıklarda onarım 
dönemi kırk gündür. Ortalama bir kırık vakasında 
cerrahi işlemlerden sonra dört veya altı hafta içinde 
düzelme görülür.” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN 
‘ORTOPEDİK CERRAHİNİN GEREKSİNİMLERİ’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ. 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOKTORU İBRAHİM TÜLÜCE’NİN KONUŞMACI OLARAK 
KATILDIĞI SÖYLEŞİYİ ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ İLGİYLE TAKİP ETTİ.
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YÖRÜKLERİN HAYATI ANLATILDI 
Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesinde (KMÜ) Edebiyat 
Fakültesi ile Yunus Emre Kültür ve 
Tarih Öğrenci Topluluğu tarafından 
‘Göçer Yörükler ve Anadolu’nun 
Yörük Kadınları’ konulu sergi ve 
söyleşi programı düzenlendi.

Söyleşi öncesinde Fotoğraf 
Sanatçıları Zeki Oğuz’un ‘Göçer 
Yörükler’ ve Bayram Kabadayı’nın 
‘Anadolu’nun Yörük Kadınları’ 
temalı sergilerinin açılışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan söyleşinin açılış 
konuşmasını yapan Yunus Emre 
Kültür ve Tarih Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Mehmet Ay, topluluğun 
amacı ve faaliyetlerinden 
bahsederek, sergi ve söyleşinin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr Hüseyin Muşmal ise 
kendisinin de yörük olduğunu ve 
çocukluğunun çadırda geçtiğini 

ifade ederek, ”Bu organizasyonu 
uzun zamandır yapmayı 
düşünüyordum. Gençler bu etkinlik 
için çok çalıştılar ve bu bizim için 
çok önemli. Bu organizasyonda, 
kaybolmaya yüz tutmuş 
kültürlerimizin ve kıyafetlerimizin 
fotoğrafları var. Kültüre dair her 
şey zamanla yok olmakta. Onun 
için mutlaka ninelerimizin ve 
dedelerimizin sözlerini kayda 
geçirin. Böylece daha kalıcı bir 
kültürümüz olacaktır.” diyerek 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın 
konuşmasının ardından 
Fotoğraf Sanatçısı Zeki Oğuz’un 
fotoğraflarından oluşan slayt 
gösterisi izlendi. Slayt gösterisinin 
ardından konuşma yapan Zeki 
Oğuz, fotoğraf merakının nasıl 
başladığını ve yörüklerle ilgili yazdığı 
kitaplar hakkında bilgi vererek 
şunları söyledi: “Yörükler, bizim 
yıllarca süregelen kültürümüzü 
hala yaşatan insanlardır. Yörüklerin 

yanına gittiğinizde merhaba 
derseniz onlar sizi sıcacık karşılar.  
Yörük çadırlarında ayakta durmaya 
başlayan çocuktan en yaşlı bireye 
kadar herkese yapacak bir iş 
düşüyor. Kondukları yere bir daha 
konmazlar çünkü bunun onlara 
hastalık getireceğine inanırlar.” 

Fotoğraf Sanatçısı Bayram 
Kabadayı ise Anadolu’da yaşayan 
yörük kadınları ile ilgili bilgiler 
paylaşarak, “Emekli olduktan sonra 
anı fotoğrafları çekerek bu işe 
başladım. Daha çok Anadolu’nun 
emekçi kadınlarını resmettim. 
Tabi bunların hepsini onlardan izin 
alarak çektim. Bugün baktığımızda 
sergi açabilecek kadar fotoğrafa 
ulaştığımızı görmek mutluluk 
verici.” dedi. Bayram Kabadayı, 
konuşmasının ardından bağlama 
eşliğinde türküler seslendirdi. 

Söyleşi, öğrencilerin sorularının 
cevaplandırılması ve plaket 
takdiminin ardından sona erdi. 

S Ö Y L E Ş İ
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Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta KMÜ 
Tarih Bölümünden Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Çelik, 
Cumhuriyet’in öneminden bahsetti.

Dr. Öğr. Üyesi Çelik, “Türklerin, kurultaylarda devlet 
başkanlarını seçmeleri, demokrasi düşüncesine sahip 
olduklarının en büyük kanıtıdır.” tespitinde bulunarak 
“Osmanlı modernleşmesi; yarattığı siyasal toplumu 
ve unsurlarını Cumhuriyet’e miras bırakmıştır. 
Cumhuriyet Osmanlı’dan, kendi içine kapanık ve 
dış dünyadan yalıtılmış statik bir toplumu değil, 
modernleşme hamlesi içinde kendini yenilemeye 
çalışan bir siyasal ve toplumsal yapıyı miras almıştır.” 
dedi.

“Millî Mücadele dönemine kadar Türkiye’de bir 
fikir olarak var olan Cumhuriyet, bundan sonra bir fikir 
olmaktan öteye geçerek bir hareket niteliği kazanmıştır.” 
diyen Dr. Öğr. Üyesi Çelik, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Cumhuriyet fikriyle Osmanlı aydını çok 
önceden tanışmış olmasına karşın Osmanlı’yı hiçbir 
zaman Cumhuriyet idaresiyle özdeşleştirmemiştir. Bu 
bağlamda Milli Mücadele, Türkiye’de tam bir dönüm 
noktası teşkil etmiş ve Cumhuriyet’in fiilen kurulduğu 
dönem olmuştur.”

Konferans, öğrencilerin sorularının 
cevaplandırılmasının ardından KMÜ Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan’ın Dr. Öğr. Üyesi Çelik’e 
teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN “BİLİMSEL PAYLAŞIM GÜNLERİ” KAPSAMINDA 

“29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.

29 EKİM KONFERANSI
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CUMHURİYET’İN 96. YILI İKİ FARKLI ETKİNLİKLE KUTLANDI

Kazım Karabekir Belediyesi ve Kazım Karabekir 
Kent Konseyi ile KMÜ Sosyal Etkinlik ve Tiyatro 
Topluluğu öğrencileri tarafından organize edilen 
etkinliklerle Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıldönümü 
anlamlı bir şekilde kutlandı. 

İlk etkinlikte öğrenciler Taşkale’ye gezi düzenleyerek 
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ata 
yurdu olan Taşkale’yi ziyaret ederek burada bulunan 
Tahıl Ambarları önünde asker selamı ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerine mensup askerlerimizi selamladılar. 

Öğrenciler diğer bir etkinlikte ise Yüksekokul 
bahçesinde bir araya gelerek fener alayı düzenlediler. 

Kazım Karabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, 
Kazım Karabekir Kent Konseyi Başkanı Dolun Ay ve 
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokul personelinin de 
katıldığı etkinlikte öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da 
yer aldı.

Fener alayı ile marşlar ve sloganlar eşliğinde 
Kazım Karabekir ilçe merkezine yürüyen heyet daha 
sonra Kazım Karabekir Belediyesine geçti. Belediye 
binası önünde saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden etkinlik 
katılımcılara sahlep ikram edilmesi ile son buldu.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ 
CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 96’NCI YILI KAPSAMINDA İKİ FARKLI ETKİNLİĞE İMZA ATTILAR. 

H A B E R
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  ÇİZGİ ÖTESİ ÖĞRETMENDEN SEMİNER

 SEZER ORTADAĞ, ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanlığının ‘Çizgi Ötesi Öğretmenler’ 
projesinde yer alan ve eğitimde fark yaratan faaliyetleri 
ile adından söz ettiren Sezer Ortadağ’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı programa KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip 
Aktan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, üniversitenin akademik ve idari 
personeli ile çok sayıda öğretmen adayı öğrenci 
katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program, şehit öğretmenler 
anısına hazırlanan video gösterimi ile devam etti. 

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, programın 

düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür 
ederek, “Eğitime ve öğretmenliğe dair pek çok fikir 
ve bilgi vardır. Bu fikirler ve bilgiler onlara ulaşan ve 
onları öğrencilerine aktaran öğretmenler sayesinde 
değer kazanır. Saklı kaldığı yerde duran bu bilgiyi 
eğitim aracılığıyla öğrencilerimize ve geleceğe 
aktaran öğretmenlerimizin varlığının ne derece değerli 
olduğunun farkındayız. Öğretmenliği sadece bir 
meslek olmanın ötesinde görüp bu yönde faaliyetlerini 
yürüten öğretmenlerimizin varlığı ülkemizi geleceğe 
taşıyacaktır.” şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmasının ardından KMÜ Halk Oyunları 
ekibi, gösterileriyle sahne aldı.  

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ. 
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“Çocuklarımızın hayatına 
dokunmaya çalıştım”

Daha sonra programa 
konuşmacı olarak katılan Sezer 
Ortadağ, öğretmen adayları ile 
buluşarak hayatına dair anılarını 
paylaştı. Sözlerinin başlangıcında 
bir başarı öyküsünden çok, 
mücadele öyküsü anlatacağını 
dile getiren Ortadağ konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bingöl’ün 
Adaklı ilçesinde bir köy okulunda 
başlayan öğretmenlik maceram 
benim hayatımı şekillendiren ilk 
yıllar oldu. Terör sebebi ile on yıldır 
kapalı olan okulumu açarak burayı 
eğitim yapılabilir bir hale getirmek 
zorlu bir süreç gerektiriyordu. 
Okulumuzun internet sitesini yapıp 
hayırsever kişi ve kurumlardan 
yardım alarak okulumuzu güzel 
bir hale getirdik. Çocuklarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda 
eksiklerimizi gidermeye ve 
onların hayatına dokunmaya 

çalıştım. Daha sonra kendimin 
de müziğe olan ilgisiyle birlikte 
çocukları bu yönde eğitmeye 
karar verdim. Onlara enstrüman 
almaya gittiğim gün kaza yaptım 
fakat vazgeçmedim. İlçemizde 
açtığım keman ve bağlama kursu 
ile sadece öğrencileri değil, orada 
yaşayan vatandaşlarımızı dahi 
müzikle buluşturdum.”

“Umut varsa eğer, mutlaka 
başka bir yol da vardır”

Sezer Ortadağ konuşmasının 
devamında Kocaeli’nin Çayırova 
ilçesindeki öğretmenlik günlerine 
değinerek şöyle devam etti: 
“Buraya geldikten sonra da boş 
durmadım ve yine müziği eğitimin 
içine sokmaya çalıştım. Benim her 
gün yaşadığım enstrüman zevkim 
bir çocuğun en büyük hayali ise 
ben o hayali gerçekleştirmeden 
uyuyamazdım. Hemen işe 
koyuldum ve çocuklara enstrüman 
alabilmek için projeler geliştirmeye 

başladım. Her çocuğumuza, 
birden fazla enstrüman çalabilecek 
şekilde eğitim verdim. Bugün 
geldiğimiz noktadan çok 
mutluyum. Her çocuğun farklı bir 
rengi, kokusu ve yeteneği vardır. 
Onları yeteneklerine göre belirleyip 
değerlendirirsek çok büyük 
işler başardıklarını göreceğiz. 
Umut varsa eğer, mutlaka başka 
bir yol da vardır. Umudunuzu 
hiçbir zaman kaybetmeyin ve 
neler yapabileceğinizi düşünün. 
Hayallerinize inanın. Ben her zaman 
acaba bu ülkenin çocuklarına 
daha güzel neler yapabilirim diye 
düşünürüm. Unutulmamalıdır ki 
eğitim gerçekten uzun bir yol. Bu 
uzun ve meşakkatli yolda hepinize 
başarılar diliyorum.”

Öğrencilerin merak ettikleri 
soruların cevaplanması ve plaket 
takdiminin ardından program sona 
erdi. 
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HİNDİSTANLI MATEMATİKÇİ TÜBİTAK 2221 
KAPSAMINDA KMÜ’DE

Konuk Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shakir Ali, öncelikle 
Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve yüksek lisans 
öğrencilerine Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik 
Bölümü Seminer Salonunda bir seminer verdi.

Seminer öncesinde program ve ziyaret hakkında 
bilgi veren Doç. Dr. Cihat Abdioğlu şunları söyledi: 
“TÜBİTAK 2221 programı ile üniversitemize davet 
ettiğimiz misafirimiz ile toplamda 18 gün birlikte 
çalışma fırsatımız olacak. Öncelikle projemizi kabul 
ettikleri için TÜBİTAK’a ve bize uygun çalışma ortamı 
sağlayan üniversite ve fakülte yönetimlerimize, 
programlarımıza katılım sağlayan değerli hocalarımıza 
ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Bilgilendirmenin ardından Prof. Dr. Shakir Ali, 
halkalarda türevler ve çeşitli açık problemler üzerine 
seminerini vererek genç araştırmacılara tavsiyelerde 
bulundu. KMÜ’lü araştırmacılar ve misafir öğretim 
üyesi tarafından muhtemel ikili işbirlikleri ve ortak 
projeler üzerine görüş alış verişinin ardından program 
sona erdi.

Prof. Dr. Shakir Ali, diğer bir seminer programında 
ise Eğitim Fakültesinde öğrenciler ve akademisyenlerle 
bir araya geldi.

Bilimsel Paylaşım Günleri kapsamında 
gerçekleştirilen seminerde ‘İyi bir araştırma 
makalesi nasıl yazılır?’ başlığı altında bir sunum 
gerçekleştiren Prof. Dr. Shakir Ali, katılımcılara iyi 
bir araştırma makalesi yazmak için dikkat edilmesi 
gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. 
Ali sunumunda ayrıca genç araştırmacıları ve 
öğrencileri motive ederek şunları söyledi: “Ülkeler 
ancak gençlerinin omuzlarında yükselebilir. Amacınız 
sadece okulu bitirmek değil aynı zamanda şehrinize, 
çevrenize, ülkenize ve tüm dünyaya katkı yapmak 
olsun. Müslüman coğrafyasına baktığımızda bilim 
camiasında Nobel ödülü veya Alan madalyası sahibi 
kişilerin sayısının oldukça az olduğunu görmekteyiz. 
Çok çalışarak, açık problemler üzerine kafa yorarak 
bu madalyaları veya ödülleri ülkelerinize kazandırmak 
sizlerin elinde.”

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, 
TÜBİTAK 2221 KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA 

HİNDİSTAN ALİGARH MUSLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SHAKİR ALİ’Yİ AĞIRLADI.
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HİNDİSTANLI BİLİM İNSANINDAN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim 
İnsanı Destekleme Programı kapsamında KMÜ’ye 
gelen Hindistan Aligarh Muslim Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Shakir Ali’yi makamında kabul etti.

Prof. Dr. Ali, ziyarette KMÜ’yü oldukça beğendiğini, 
çalışma ortamlarının ve sosyal imkânların son derece 
iyi olduğunu belirterek kendisine sağlanan çalışma 
ortamından dolayı Rektör Akgül’e teşekkür etti. Prof. 
Dr. Ali, Mevlana gibi değişim programları ile her iki 
üniversite arasında özellikle lisansüstü seviyede 
yapılacak olan işbirliklerine de hazır olduklarını 
vurguladı.

Prof. Dr. Ali’ye ziyarette eşlik eden KMÜ Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Abdioğlu 

ise program hakkında Rektör Akgül’e bilgi verirken 
Prof. Dr. Shakir Ali ile yaklaşık üç haftalık akademik 
çalışmalar yaptıklarını ve ilerleyen dönemlerde de farklı 
projeler üzerinde çalışmayı planladıklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Akgül ise “Kendi alanında böylesine yetkin 
bilim insanlarını üniversitemizde ağırlamak gerçekten 
mutluluk verici. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz 
açısından oldukça önem taşıyan öğretim üyesi 
değişim programlarına gereken desteği vermeye 
devam edeceğiz. Bu vesileyle üniversiteler arasında 
gerçekleştirilecek ortak projelerin artarak devam 
etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi.

Prof. Dr. Shakir Ali’nin konuşmasının ardından 
KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, bu 
tür etkinliklere katılmalarının öğrencilere sağlayacağı 
katkılara değindi. KMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Cihat Abdioğlu tarafından üniversiteye davet 
edilen Prof. Dr. Shakir Ali’ye etkili sunumu ve katılımı 
için teşekkür eden Dekan Aktan’ın Misafir Öğretim 
Üyesine plaket etmesiyle program sona erdi.
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COST VE UFUK 2020 EĞİTİMİ

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan Proje ve Teknoloji Ofisi 
Koordinatörü Doç. Dr. Murat Yıldız, 
ofisin faaliyetlerinden bahsederek 
düzenlenen eğitim seminerinin 
faydalı olması temennisinde 
bulunup emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

“COST, işbirliği ağı yapmayı 
sağlar”

TÜBA Asli Üyesi ve COST 
Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Ersöz tarafından verilen 
eğitimin ilk oturumunda COST’un 
tanımı, amacı, ilgi alanları, 
başvuru yapacaklarda aranacak 
şartlar ve başvuru yolları ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulunuldu. Prof. 
Dr. Mustafa Ersöz, COST ile ilgili 

şunlara değindi: “COST projesi 
Türkiye’nin de dâhil olduğu 37 ülkeli 
bir programdır. COST projelerinin 
en avantajlı tarafı bilimsel düzeyi 
yüksek ve kazançlı olmasıdır. 
COST, işbirliği ağı yapmayı sağlar.” 

“Hazırlayacağınız proje, 
bilime katkı sağlayacak fikir 
oluşturmalı”

Prof. Dr. Mustafa Ersöz 
eğitimin ikinci oturumunda ise 
Ufuk 2020 programı hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. Avrupa 
Araştırma Konseyi (ERC) ile Ufuk 
2020 programının bağlantısı, 
ERC’nin amaçları, proje hazırlama 
aşamasında dikkat edilmesi 
gerekenler, CV hazırlama ve 
danışmanların yapacağı mülakatlar 

hakkında merak edilen konulara 
değinen Prof. Dr. Ersöz konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Hazırlayacağınız 
proje bilime katkı sağlayacak, fikir 
oluşmasını gerektirecek bir amaca 
sahip olmalıdır. Araştırma odaklı, 
her şeye açık, plan yapılabilen 
proje fikri olmalıdır. Yapılan proje 
TÜBİTAK’a sunulduğunda projeniz 
A, B, C olarak değerlendirmeye 
alınır. Proje sunarken araştırma 
kabiliyetinizi belli etmeniz ve güzel 
bir hikâye anlatmanız faydanıza 
olacaktır. Bu projeyi istediğinizi 
söyleyip inandırıcı bir özellik 
göstermeniz gerekir.” 

Eğitim semineri katılımcıların 
sorularının yanıtlanması ve plaket 
takdimi ile sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE PROJE VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN ‘COST PROJELERİ VE AVRUPA İŞBİRLİĞİ, UFUK 2020 PROGRAMI, 

2020 ÇAĞRILARI’ ADLI EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.
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PATENT VE MARKA EĞİTİMİ

Patent ve Marka Vekili Ahmet Akkaş’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı etkinliğe KMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Birol Üner, KMÜ PTTO Koordinatörü Doç. 
Dr.  Murat Yıldız, KÜSİ Karaman İl Temsilcisi Dr. Öğr. 
Üyesi Kadir Sabancı, üniversitenin akademik ve idari 
personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

“Fikrî mülkiyetin temelinde eser yatar”
Firdevs Marka ve Patent Ofisi Vekili Ahmet Akkaş, 

kurum hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “ABD 
ortaklı bir marka olarak 2013 yılında Türkiye’de 
hizmet vermeye başladık. Bugün sizlerle bir fikrin 
nasıl bir ürüne dönüştüğünü konuşacağız. Temel 
hammaddemizin fikir olduğunu düşünüyorum. Fikrî 
mülkiyetin temelinde eser yatar. Bu eserler sesli, yazılı, 
görsel ve diğer eserler olmak üzere dörde ayrılır. Fikrin 
buluşa dönüşebilmesi için somutlaşması gerekir ve 
unutmayalım ki tüm buluşlar ihtiyaçtan doğar.” 

“Patent insana özgürlük alanı açar”
Patentlenebilirlik kriterlerini; sanayiye 

uygulanabilirlik, yenilik ve buluş basamakları şeklinde 
sıralayan Akkaş konuşmasının devamında şunları 
söyledi: “Patent insana özgürlük alanı açar. Patent 
alınabilmesi için çerçevesi çizilmiş bir fikir ve bu fikrin 

yeni olması, ayrıca sanayiye uygulanabilir olması 
gerekir. Teknik yönü olmayan usullere, daha önce 
keşfedilen bilimsel teorilere, matematik metotlarına, 
konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan 
buluşlara, insan ve hayvan vücuduna uygulanan 
cerrahi tedavi usullerine patent sürecinde yer 
verilmez. Patent başvurusu yapmadan önce dikkat 
etmemiz gereken en önemli husus bu fikrin kimseye 
açıklanmamış olmasıdır. Daha sonrasında ise fikir ile 
ilgili ön araştırma yapılmalı, düzenleme ve destekler 
hakkında bilgi alınmalıdır.”

Ülkemizdeki patent tescil sürelerinin şu an 17-42 
ay arasında değiştiğini belirten Akkaş, bu sürenin 
7–27 ay arasına çekilmesinin hedeflendiğini söyledi. 
Akkaş konuşmasının sön bölümünde ise akademisyen 
buluşçuların patent sürecinde buluşla ilgili belgeleri 
hazırlayarak Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru 
yapmaları ve üniversite yönetimine de başvuru 
hakkında bilgilendirmede bulunmaları gerektiğini 
hatırlattı.

Eğitim programı, merak edilen soruların 
cevaplandırılması ve plaket takdimi ile sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
(KMÜ PTTO) TARAFINDAN ‘PATENT VE MARKA’ ÜZERİNE EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ. 
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K O N F E R A N S

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ISI YALITIMI

Müdür Yollarda Platformu Makine Mühendisi 
Özgür Kaan Alioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı 
konferansın açılış konuşmasını KMÜ Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen yaptı. Binalarda enerji 
verimliliği ve ısı yalıtımının önemli bir konu olduğunu 
söyleyen Doç. Dr. Rüşen, “Böylesine önemli bir 
konunun özellikle de soğuk havaların kendini 
hissettirdiği aylarda düzenlenmesinin bize yarar 
sağlayacağını düşünüyorum. Çok eski bir üniversite 
değiliz fakat alanımızla ilgili konulara ilgiliyiz. 
Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere, 
katılım gösteren hocalarımıza ve öğrencilerimize 
teşekkür ederim.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konferansın ilk 
bölümünde Makine Mühendisi Özgür Kaan Alioğlu 
bina yalıtımının önemi, bina yalıtımının maliyetleri, 
ülkemizdeki enerji tüketimi artışı, binalardaki 
yıllık enerji tüketiminin Avrupa Birliği ülkeleriyle 
karşılaştırması, binalarda enerji tüketiminin 

düşürülmesindeki sorumluluklarımız, ısı yalıtımı 
mevzuatı, ısı yalıtımında maliyet analizi gibi farklı konu 
başlıklarında anlatımlarda bulundu. 

‘Ülkemizde enerji tasarrufu adına sadece ampul 
değişimi yapılıyor’

Isı yalıtımının sadece dış cephelerde değil tüm bina 
kabuğunda ele alınması gerektiğini söyleyen Makine 
Mühendisi Alioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Isı 
yalıtımı için kullanılan malzemenin çok kalın olması 
gerekiyor. Binalarda enerji tüketiminin yüzde 80’i 
ısıtma ve soğutmaya kullanılmaktadır. Ülkemizde 
enerji tasarrufu adına sadece ampul değişimi yapılıyor. 
Çılgınlar gibi ampul değiştiriyoruz. Ampuller tabi ki 
değişsin ama öncelik yalıtımda olmalı. Ülkemizdeki 
binaların yüzde 75’i halen yalıtımsız. Yalıtım, usta 
işi değil, mühendis işidir. Devlet yapsın deniyor ama 
devlet biziz. Mühendis olarak bizim işimiz buna çözüm 
bulmaktır.”

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN ‘BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ISI YALITIMI’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.
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K O N F E R A N S

HADİS KARŞITLIĞININ 
ARKA PLANI TARTIŞILDI

“Hadis karşıtlığının arka planında şüphecilik, 
inkârcılık, eleştirelcilik var”

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Peygamber Efendimizin 
sözlerine karşı gelmenin eskiden beri var olduğunu 
ancak son yıllarda bu durumun daha sık dile 
getirilmeye başlandığını söyledi. Hadis karşıtlığındaki 
yaklaşımlar ve bu yaklaşımların sosyal medya 
üzerinden aktarımı hakkında açıklamalarda bulunan 
Doç. Dr. Kutlay, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Sünnet-i Seniyye bize Peygamber Efendimizin 
emanetidir. Bizlere Veda Hutbesinde söylediği ‘Size 
iki şey bıraktım; bunlara sımsıkı sarılırsanız asla 
delalete düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve sünnetim’ 
sözü bunun kanıtıdır. Allah Resulü’nün sözlerini inkâr 
etmekle ilgili bugün yaşadığımız problem imansızlık 
temellidir. O yüzden insanlara niçin yaşadığını, 
niçin iman ettiğini öğretmeliyiz. Hadis karşıtlığının 
arka planında İslam karşıtlığı, şüphecilik, akılcılık, 

inkârcılık ve eleştirelcilik var. Kimsenin kodlarınızla 
oynamasına izin vermeyin. Biz ehli sünnet olmakla 
iftihar ediyoruz. Aldatan kendini aldatır.” 

“Kuran’ı sünnetten koparmak cinayettir”
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ikinci oturumda 

ise Doç. Dr. Kutlay, Kur’an ve sünnet bütünlüğü, 
İslam dünyasında tefsirin yeri, hadislerin yazımı, 
sünnetin hayatımız için önemi gibi konu başlıklarında 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Doç. Dr. Kutlay, Kur’an ve sünnet bütünlüğünü 
batıl mezheplerin bile birlikte işlediğini vurgulayarak 
şunları söyledi: “Hiçbir akım Kur’an ve sünneti 
ayırmamıştır. Kur’an’ı sünnetten koparmak cinayettir. 
Biz Kur’an ve sünnet birlikteliğine inanıyoruz. 
Peygamber Efendimiz bize Kur’an’ı sevdirendir. 
Peygamberimiz canlı bir Kur’an’dır. Kur’an’ı 
sünnetten ayrı düşünemeyiz. Peygamber Efendimizin 
hadislerini ve yaptıklarını göz önünde bulundurmadan 
Kur’an’ı anlayamayız. Kur’an’ı anlamak için sünnete, 
sünneti anlamak için Kur’an’a ihtiyacımız var.”

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE (KMÜ) KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ, KARAMAN 
İLİM YAYMA CEMİYETİ VE KMÜ İLİM YAYMA CEMİYETİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN ‘HADİS 

KARŞITLIĞININ ARKA PLANI VE KUR’AN SÜNNET BÜTÜNLÜĞÜNÜN ÖNEMİ’ ADLI KONFERANS 
DÜZENLENDİ. 
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İNSAN HAKLARI PANELİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan programa Kazımkarabekir 
Kaymakam V. Mehmet Ali Atak, KMÜ Genel Sekreteri 
Ahmet Tüfekci, akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı. 

“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa 
yönelmiş bir tehdittir”

Panelin oturum başkanlığını yapan KMÜ Hukuk 
Müşavir V. Öğr. Gör. Tuba Perihan Kaya, “Her yıl 
10 Aralık, 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin yayınlanması hasebiyle İnsan Hakları 
Günü olarak kutlanmaktadır.” dedi. Panel boyunca 
insan haklarının anlam ve önemine değineceklerini 
belirten Kaya, “İnsan hakları idealdir. Yani olan 
değil, olması gerekendir. İnsan hakları toplumlardan 

ve devletlerden daha önce var olmuş bir kavramdır. 
Dolayısıyla meşruiyetini ne toplumlara ne de devletlere 
borçludur.” şeklinde konuştu. 

İnsan haklarının devletler tarafından hukuki olarak 
1946 yılından itibaren ele alınmaya başlandığını dile 
getiren Kaya, günümüzde ise kabul edilen iki temel 
dayanağı; 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ve 1950 yılında imzalanan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi şeklinde sıraladı. 
Uluslararası boyutta yayınlanan 2018 yılı insani 
gelişme endeksine göre Türkiye’nin 189 ülke içinde 
59’uncu sırada yer aldığına dikkat çeken Kaya, 
Montesquieu’nun “Bir tek kişiye yapılan haksızlık, 
bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir” sözünü 
paylaşarak konuşmasını tamamladı.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE 
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN

 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA PANEL DÜZENLENDİ. 

PA N E L
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“İnsan Hakları ve İslam”
KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 

Mesut Can ‘İnsan Hakları ve İslam’ konulu sunumunu 
yaptı. İnsan hakları konusunu Cahiliye dönemi ve 
İslam sonrası dönem olarak ele alacağını ifade eden 
Can, Cahiliye döneminin genel durumunu kabile 
anlayışı, hür-köle ayırımı ve kadın ile çocukların 
durumu bağlamında açıklayarak, “Bu dönemde 
kabilesi güçlü olanın olmayana, hür olanın köleye 
karşı üstünlüğü vardı.” dedi. Cahiliye döneminde 
kadınlara herhangi bir hak tanınmazken İslam 
sonrası bu durumun değiştiğini söyleyen Can, “Nisa 
Suresinde kadın haklarının anlatıldığı hükümlerin var 
olması bunun kanıtıdır.” şeklinde konuştu. Can, ayrıca 
Medine’de İslam ile birlikte kabilecilikten topluma 
geçildiğini, kardeşleştirme kapsamında toplumsal 
eşitlik ve sosyal dayanışmanın tesis edildiğini, Medine 
Sözleşmesi ile de çoğulculuğun benimsendiğini 
ifade ederek “Medine Sözleşmesinin en önemli yapı 
taşı güven sözüdür.” açıklamasında bulundu. Veda 
Hutbesine de değinen Can, “Peygamber Efendimiz 
metnin başından sonuna kadar İslam alemi diye değil, 
ey insanlar diye seslenmiş; çağları aşan bir emirle 
insanların birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat 
etmeleri gerektiğine dikkat çekmiştir.” dedi.

“İnsan hakları ilk insanın dünyaya gelmesi ile 
var olmuş bir olgudur”

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Can’ın ardından bir diğer 
panelist olan KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Battır sunumunu yaptı. İnsan 
haklarının tarihsel gelişimi ile ilgili bilgiler veren Battır, 
“İnsan hakları ilk insanın dünyaya gelmesi ile var 
olmuş bir olgudur ama ihlaller yüzünden bunun hukuki 
bir çerçeveye yansıtılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.” 
dedi. Sümer yazıtlarında yer alan kuralların bazılarının 
da insan hakları çalışması olarak ele alınabileceğini 
belirten Battır, Hammurabi Kanunları, Medine 
Sözleşmesi, Veda Hutbesi gibi insan hakları içeren 
örneklerden bahsetti. Doğal hukukun insan haklarının 
en önemli kaynağı olduğunu söyleyen Battır, “İnsan 
hakları gelişmeye açık bir olgudur.” şeklinde sözlerini 
tamamladı.

Madde 1 : Bütün insanlar özgür,onur ve haklar bakımından 
eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahipler, birbirlerine karşı 

kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
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MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ÖĞRENCİLERİ 

DİL HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ 

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 
düzenlenen ve Mütercim-Tercümanlık Arapça Bölümü 
öğrencilerinin dil hünerlerini sergilediği etkinliğe 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın 
yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli ile 
çok sayıda öğrenci katıldı. 

“Atalarımız bu dili öğrenmiş ve öğretmişlerdir”
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte 

ilk olarak Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Oğuz 
açılış konuşması yaptı. Arapçanın tarihçesi ile ilgili 
bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Oğuz, “Arapça çok eski 
bir tarihçeye sahip olan ve çok geniş bir coğrafyada 
kullanılan bir dil olmuştur. Eskiden beri atalarımız bu 
dile hizmet etmiş, bu dili öğrenmiş ve öğretmişlerdir. 
Bu tip etkinlikler de öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı 
sıra sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri destekleyici 
faaliyetler olarak dikkat çekmektedir. Bu etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Etkinlik, Mütercim-Tercümanlık Arapça Bölümü 
öğrencilerinden Murat Çelebi’nin hazırlamış olduğu 
video gösteriminin ardından Nurullah Acun ve Kader 
Gül isimli öğrencilerin Türkçe tercümeli Arapça 
sunumları ile devam etti. 

“Arapça, din ve Kuran-ı Kerim dilidir”
Arapçanın İslam diniyle bağlantılı olarak ilahi 

anlatımlar barındıran bir dil olduğunu söyleyen 

Nurullah Acun, “Arapça, din ve Kuran-ı Kerim dilidir. 
Kuran-ı Kerim’in anlaşılması ve dinin öğrenilmesi 
ancak Arapçayı bilmekle tamamlanır. Biz Arapçayı 
Kuran-ı Kerim’in indirildiği dil olduğu ve Peygamber 
Efendimizin de dili olduğu için seviyoruz.” şeklinde 
konuştu. 

“Dünya sizin hüznünüzle değişmeyecek, 
gülümsemeyi unutmayın”

Bugün dünyada birçok insanın mutluluğu ve 
bunun yollarını aradığını hatırlatan Kader Gül ise 
şöyle konuştu: “Mutluluk bizim yaptığımız bir şeylerle 
anlatılabilir. Yani bizim ellerimizdedir. Mutlu insanlar 
sahip oldukları şeylere odaklanırlar. Mutsuz olanlar 
ise eksikliklerine odaklanırlar. Bu yüzden gülümseyin. 
Dünya sizin hüznünüzle değişmeyecek. Eğer mutlu 
olanlardan olmak istiyorsanız şartların iyileşmesini 
beklemeyin. Hayat her zaman bir karmaşa içerisinde 
olacaktır. Siz her anınızda mutlu olmayı bilin.”

Etkinlik, Fatma Abddurrahmanoğlu, Murat İpek, 
Fatmanur Canbaz ve Rümeysa Koca’nın seslendirdiği 
Arapça şiirler ile devam etti. Etkinlikte daha sonra 
Derya Pehlivaner, Sümeyye Ocak, Hanife Demirel, 
Sümeyye Algın, Safiye Aslan ve Leyla Tetik’in rol aldığı 
iki farklı Arapça tiyatro oyunu sahne aldı. Öğrencilere 
katılım belgelerinin verilmesinin ardından etkinlik sona 
erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 
ANABİLİM DALI TARAFINDAN “DÜNYA ARAPÇA GÜNÜ” NEDENİYLE ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

H A B E R
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DİL VE KÜLTÜR

Dr. Öğr. Üyesi Türk, konuşmasına konferansın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek 
başladı ve konuşmasının devamında İngilizce ve 
Türkçe olmak üzere iki farklı dilde sunum yaptı.

 
“Dil; düşünce ve algıları da şekillendirir”
Dr. Öğr. Üyesi Türk,  dil ve kültürün tanımı, 

fonksiyonları ve farklılıkları üzerine değerlendirmelerde 
bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dil, kullanılan 
ve anlaşılan kelimeleri doğru telaffuz etmektir, 
konuşmayı sistematik anlamlara getirmektir. Dile 
kültürel anlamda bakarsak dil sadece kendi mantığı ve 
kurallarla açıklanan değil, sosyal yaşamı da ele alan 
bir araçtır. Dil bir yol haritasıdır. Dil sadece deneyimleri 
değil, düşünce ve algıları şekillendirmeye de yardımcı 
olur. Geleneksel olarak dil, koddan fazlasıdır; sosyal 
yaşamı anlamak ve yorum getirmektir.”

“Dil ve kültür bir paranın yazı ve turası gibidir”
Kültürün tanımı ve özelliklerine de değinen Dr. Öğr. 

Üyesi Türk şunları söyledi: “Kültür; dil, din, çocuk 
büyütme metotları, tıbbi tedavi, yiyecek, halk sanatları, 
espriler, adet, giyim biçimi gibi her şeyi kapsar. Dil, 
kültürün bir öğesidir, dünyayı kategorize etmemizi 
sağlayan bir araçtır. Kültür bir yaşama biçimidir, bir 
grup insanı birbirine bağlayan bir tutkal gibidir. Kısacası 
kültür insanların ürettikleri ve yaptıklarıdır. Dil ve kültür 
bir paranın yazı ve turası gibidir. Dil ve kültür arasında 
her zaman etkileşim vardır. Dil, bir kültürün pasif yönü 
değildir, aksine sürdürülmesine yardımcı olur. Kültür 
sadece uluslararası farklılıklarda göze çarpmaz, ulus 
içinde farklı topluluklarda da yaşanabilir.”

Konferans, farklı kültürlerin tanışma şekillerinin 
öğrenciler üzerinde uygulanmasının ardından sona 
erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE DİL VE KÜLTÜR ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN ‘DİL, KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASI ŞOKLAR’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ. 

KMÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜNDEN DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FARUK TÜRK’ÜN KONUŞMACI 
OLARAK YER ALDIĞI KONFERANSA ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ DE YOĞUN OLDU. 

K O N F E R A N S
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TBMM 27. BAŞKANI KAHRAMAN, REKTÖR AKGÜL’Ü KABUL ETTİ

 OSMAN SAĞLAM’DAN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi, Eski Kültür Bakanı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı İsmail Kahraman’ı 
ziyaret etti. 

Kahraman’ın İstanbul’daki çalışma ofisinde 
gerçekleşen ziyarette Rektör Akgül, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi hakkında Kahraman’a bilgi 
vererek üniversitenin araştırma altyapısı, personel 

durumu, öğrenci sayısı ve şehre katkıları gibi konular 
üzerine sohbette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Kahraman ise yükseköğretimin ülke için öneminden 
bahsederek Rektör Akgül’e çalışmalarında başarılar 
diledi.

KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner’in 
de eşlik ettiği ziyaret, hediye takdimleri ve iyi dilek 
temennilerinin ardından sona erdi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Cumhurbaşkanlığı Kabine 
Sekreterliği Daire Başkanı Osman Sağlam’ı 
makamında ağırladı.

Ziyaret kapsamında Başkan Sağlam ve Rektör 
Akgül üniversitenin akademik ve idari yapısı ile ilgili 

fikir alış verişinde bulunarak bir süre sohbet ettiler. 
Rektör Akgül ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Başkan Sağlam’a teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dilek 
temennilerinin ardından sona erdi.

H A B E R

REKTÖR AKGÜL’DEN KAHRAMAN’A ZİYARET
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PROF. DR. KAFALI’YA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

SELÇUK ECZA İLE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GÖRÜŞMESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Emekli Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Kafalı’yı ziyaret etti.

Daha önce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Kütüphanesine 3 bin civarında kitap ve dergi 
bağışlayan Ermenekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kafalı’yı 
tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesinde ziyaret eden Rektör Akgül, kendisine 
hem teşekkür beratı takdim etti hem de geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

Prof. Dr. Mustafa Kafalı ise hemşehrisi olduğu 
Rektör Akgül’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek 
Akgül ile bir süre sohbet etti. Ziyaret, geçmiş olsun 
dileklerinin yinelenmesinin ardından sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Selçuk Ecza 
Holding Yönetimi Kurulu Başkanı 
Mustafa Sonay Gürgen’e nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Rektör Akgül ziyarette aynı 
zamanda Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Sonay Gürgen 
ile üniversitede yürütülmekte 
olan faaliyetler ve yeni döneme 
ilişkin projelerini paylaşarak, 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 
tarafından yaptırılmakta olan KMÜ 
Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültesi inşaat süreci ile ilgili fikir 
alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Selçuk 
Ecza Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ise 
Rektör Akgül’e teşekkür etti.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin 
ardından hediye takdimi ile sona 
erdi.

H A B E R
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Spor Toto Teşkilat Başkanı 
Bünyamin Bozgeyik’i makamında ziyaret etti.

Başkan Bozgeyik ile üniversitede yapımı 
devam eden stadyum ve tribün inşaatı hakkında 
görüşmede bulunan Rektör Akgül, Başkan Bozgeyik’e 
üniversitedeki sportif faaliyetler hakkında da bilgi 
verdi.

Başkan Bozgeyik ise üniversitelerin sportif 
altyapısının önemine vurgu yaparak Rektör Akgül’ün  
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından ziyaret, iyi 
dilek temennileriyle sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Bakan Müşaviri Ertuğrul Çalışkan’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Bakan 
Danışmanlığı görevine atanan Karaman Eski Belediye 
Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı tebrik eden Rektör Akgül, 
yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak 
kendisine başarılar diledi.

Bakan Müşaviri Ertuğrul Çalışkan ise Rektör 
Akgül’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek kendisine teşekkür etti. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, AK Parti Karaman 
Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Av. Selman Oğuzhan 
Eser’i ziyaret etti.

Yeni Yasama Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen 
ziyarette Rektör Akgül, her iki milletvekiline de yeni 
yasama yılının hayırlı olması yönünde dileklerini iletti.

TBMM’de gerçekleştirilen ziyarette Rektör Akgül 
aynı zamanda AK Parti Karaman Milletvekillerine 
KMÜ’deki gelişmeler ve faaliyetler hakkında bilgi 
vererek yeni döneme ilişkin projeler hakkında 
milletvekilleri ile bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

H A B E R

SPOR TOTO BAŞKANI 
BOZGEYİK İLE KMÜ’NÜN 

SPORTİF ALTYAPISI GÖRÜŞÜLDÜ
ERTUĞRUL ÇALIŞKAN’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

YENİ YASAMA YILINDA 
KARAMAN MİLLETVEKİLLERİNE ZİYARET
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Başsavcı İşlek’ten İade-i Ziyaret
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan 

Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’e iade-i ziyarette 
bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette 
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 
Rektör Akgül’ün hayırlı olsun ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkürlerini 
iletti.  Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ayrıca 
üniversitedeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da 
Rektör Akgül’den bilgi aldı.

Rektör Akgül de Karaman Cumhuriyet 
Başsavcılığına atanan Behçet İşlek’e tebriklerini 
yineleyerek kendisine başarı temennisinde bulundu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ali Osman Bebek ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(KYK) Yurt Müdürlerini makamında kabul etti.

Ziyarette, yeni eğitim-öğretim döneminde 
üniversiteye il dışından gelerek KYK yurtlarında 
kalacak olan öğrencilerin durumu görüşüldü. Yurtların 
fiziki durumu hakkında fikir alışverişinde bulunan 
Rektör Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bebek ve 
KYK Yurt Müdürleri öğrencilerin en iyi şartlarda 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve yabancı uyruklu 
öğrencilerin yurtlarda konaklama imkânı üzerine 
istişarede bulundular.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Cumhuriyet 
Başsavcısı Behçet İşlek’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Rektör Akgül ziyarette Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Kararnamesiyle Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına 
atanan Behçet İşlek’e yeni görevinin hayırlı olmasını 
dileyerek başarılar diledi.

Başsavcı İşlek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Rektör Akgül’e teşekkür etti.

H A B E R

REKTÖR AKGÜL’DEN BAŞSAVCI 
İŞLEK’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, AK Parti İl Başkanı Abidin 
Çağlayan ve parti üyelerini makamında kabul etti.

Başkan Çağlayan ve beraberindekiler Rektör 
Akgül’e nezaket ziyaretinde bulunarak ülke gündemi 
ve ildeki projelere ilişkin bir süre sohbet ettiler. Rektör 
Akgül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek 
kendilerine görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından 
sonra erdi.

AK PARTİ İL BAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN REKTÖR 

AKGÜL’E ZİYARET 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
BARINMA KOŞULLARI GÖRÜŞÜLDÜ
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman İl Emniyet Müdürü 
Ayhan Taş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Akgül ziyarette 19 Eylül 2019 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman İl Emniyet 
Müdürü olarak atanan Ayhan Taş’ı tebrik ederek yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve 
kendisine başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Taş ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Rektör Akgül’e ziyareti ve 
başarı dilekleri için teşekkür etti.

Emniyet Müdüründen İade-i Ziyaret

Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Akgül’e iade-i ziyarette bulundu. 

KMÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen 
ziyarette Emniyet Müdürü Taş, Karaman ili genelinde 
yürüttükleri asayiş faaliyetleri, kış ayları ile birlikte 
trafikte alınacak önlemler, üniversite öğrencilerinin 
güvenliği ile ilgili Rektör Akgül’e bilgi verdi. 

Emniyet Müdürü Taş ile bir süre sohbet eden 
Rektör Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Taş’a görevinde başarılar diledi. 

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 
gerçekleştirilen ziyarette Rektör Akgül, her yıl farklı bir 
tema ile başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftasının 
bu yıl ‘Cami ve Hayat’ teması ile düzenlendiğine dikkat 
çekerek bu önemli temanın ve haftanın hayırlara vesile 
olmasını diledi.

Karaman İl Müftüsü Ketenci ise nazik 
ziyaretlerinden dolayı Rektör Akgül’e teşekkür ederek 
‘Cami ve Hayat’ teması ile ilgili bilgiler paylaştı.

Ziyaret, Rektör Akgül ve İl Müftüsü Ketenci’nin 
din, bilim ve hayat temalarıyla ilgili bir süre sohbet 
etmesinin ardından sona erdi.

H A B E R

REKTÖR AKGÜL’DEN İL EMNİYET MÜDÜRÜ TAŞ’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, KARAMAN İL 
MÜFTÜSÜ MUHAMMET LUTFİ KETENCİ’YE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.
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OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın 
ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen 
ziyarette üniversite-sanayi işbirliği ve Karaman 
Teknokent masaya yatırıldı.

KMÜ Rektör Yardımcılarının da hazır bulunduğu 
ziyarette, üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli 
göstergelerinden olan Teknokentlerin kente farklı 
bir vizyon kazandıracağının altı çizilirken Karaman 
Teknokent’in çalışmasıyla ilgili olarak KMÜ ve OSB’nin 
görev ve sorumlulukları ele alındı.

Toplantıda konuşan Rektör Akgül, “Her 
vatandaşımızın ülkesi, vatanı, milleti ve gelecek 
nesiller için sorumluluk alması gerekir. Nihayetinde 
üreterek ve ürettiklerimizi gelecek nesillere aktararak 

yaşamı anlamlı hale getirebiliriz. Bu bağlamda birlikte 
olmamız, birlikte düşünmemiz ve üretmemiz oldukça 
önemlidir.” dedi.

Rektör Akgül ayrıca üniversite olarak Karaman 
Teknokent’in çalışmalarıyla ilgili bölgesel kalkınmaya, 
sanayinin gelişimine ve Ar-Ge çalışmalarının 
artmasına bilimsel ve akademik her türlü desteği 
vereceklerini ve üniversitenin altyapı imkanlarının 
Teknokent yararına kullanılması için üzerlerine düşeni 
yapacaklarını vurguladı.

Üniversite-sanayi işbirliğinin artarak devam etmesi 
ve Karaman Teknokent’in daha fazla işlev kazanması 
temennisiyle görüşme sona erdi.

Karaman Başyayla Belediye Başkanı Ahmet 
İpek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Mehmet Akgül’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette 
Başkan İpek, belediyenin faaliyetleri ve geleceğe 

yönelik projeler hakkında Rektör Akgül’e bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Rektör Akgül ise Başkan İpek’e başarı dileğinde 
bulundu.  Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından 
sona erdi.

H A B E R

KARAMAN OSB YÖNETİMİ İLE TEKNOKENT GÖRÜŞMESİ

BAŞKAN İPEK’TEN REKTÖR AKGÜL’E NEZAKET ZİYARETİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
KARAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULUNU MAKAMINDA KABUL ETTİ.
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Topluluk Başkanı Şahin Yıldız ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde 
Rektör Akgül’e topluluğun kuruluş amaçları ve 
faaliyetleri hakkında bilgi verilerek sivil toplum 
kuruluşlarının üniversite ile işbirliğinin Karaman’a 
sağlayacağı fayda üzerine fikir alış verişinde 
bulunuldu.

Yakın zamanda kurulan Karaman Gönüllüleri 

Çalışma Topluluğuna başarılar dileyen Rektör Akgül, 
“Karaman’ın sosyal ve kültürel gelişimi amacıyla 
çalışmalarda bulunacak olan Çalışma Topluluğuna 
ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Üniversite 
olarak Karaman’ın faydasına olacak projelerde sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliğine her zaman açığız.” 
dedi.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Havacılık ve Model Uçak 
Topluluğu temsilcilerini makamında kabul etti.

Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Onurhan Gücüş eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette 
topluluk üyeleri faaliyetleri hakkında Rektör Akgül’e 
bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Gücüş, iki farklı atölyede 
üniversite personeli ve öğrencilerden oluşan 185 
kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirterek, “Üretilen ürünlerin tamamı uçabilme 
özelliğine sahiptir. Çalışmalarımız neticesinde en az 
üç farklı takım ile Teknofest’e katılarak üniversitemizi 
temsil etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Rektör Akgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Üniversite personeli ve öğrencilerinden 
oluşan Havacılık ve Model Uçak ekibimiz güzel işler 
başarıyor. Umarım yakın zamanda ulusal çapta 
düzenlenen etkinliklere katılarak elde edecekleri 
başarılarla  üniversitemizin ismini farklı alanlarda 
duyurma imkânı bulacaklar. Üniversite yönetimi 
olarak bizler sizlere her türlü desteği sağlamaya 
hazırız. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.” 
şeklinde konuştu.

Ziyaret, Havacılık ve Model Uçak Topluluğu 
tarafından tasarlanan ve üretilen model uçağın Rektör 
Akgül’e hediye edilmesiyle sona erdi.

H A B E R

KARAMAN GÖNÜLLÜLERİ ÇALIŞMA TOPLULUĞU KURULDU

HAVACILIK VE MODEL UÇAK TOPLULUĞU TEKNOFEST’E KATILACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
KARAMAN GÖNÜLLÜLERİ ÇALIŞMA TOPLULUĞU’NU MAKAMINDA KABUL ETTİ.
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22 ülkeden 250 yarışmacının katılımı ve 60 kişilik 
jürinin gözetiminde gerçekleştirilen 1. Uluslararası 
İnegöl Köfte ve Aşçılar Yarışmasına katılan KMÜ’lü 
Mahmut Atik, tatlı kategorisinde altın madalya 
kazanırken Şuayib Ortaç ise et yemeği kategorisinde 
gümüş madalya almaya hak kazandı.

Televizyon programı sunucusu ve ünlü şef Rüzgâr 
Bülbül’ün sunuculuğunu yaptığı yarışmada farklı 
bölgelerden gelen yarışmacılar hünerlerini sergilerken 
yarışma, ünlü şeflerden  şovlar ve workshoplar 
eşliğinde hem eğitici hem eğlenceli bir şekilde 
gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası platformda 
kariyer yapmış usta şeflerin jüri üyeliği yaptığı 

yarışmanın jüri başkanlığını ise ünlü Şef Seyfi Erşahin 
üstlendi.

Yarışmadan iki ayrı derece elde ederek Karaman’a 
dönen öğrencileri makamında kabul eden Rektör Akgül, 
kendilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 
Rektör Akgül, önemli organizasyonlarda yer alarak 
hünerlerini sergileyen ve KMÜ Aşçılık programındaki 
eğitim-öğretim ve uygulama standartlarını 
madalyalarla taçlandıran bütün öğrencilere ve onları 
yetiştiren akademisyenlere emeklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Başarı belgesi ve hediye takdiminin ardından 
ziyaret sona erdi.

KARAMAOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDEN 

MAHMUT ATİK VE ŞUAYİB ORTAÇ ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA İLE DÖNDÜKLERİ YARIŞMANIN 
ARDINDAN REKTÖR AKGÜL’Ü ZİYARET ETTİLER.

H A B E R

ŞAMPİYON ŞEF ADAYLARI 
BAŞARILARINI REKTÖR AKGÜL İLE PAYLAŞTI
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu 
üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette Karaman ASKF Başkanlığına seçilen 
Yaşar Çalışkan ile Başkan Yardımcısı Gökşen 
Sade, Genel Sekreter Polat Kılınç ve Türkiye Futbol 
Federasyonu Karaman İl Temsilcisi Ferhat Koç, Rektör 
Akgül’e ildeki amatör sporlar ve sporcular hakkında 

bilgi vererek projelerinden söz ettiler.
Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 

yeni yönetimini tebrik eden Rektör Akgül ise 
kendilerine başarılar dileyerek KMÜ olarak gerek 
altyapı olanaklarıyla gerekse akademik anlamda 
ildeki her türlü sportif faaliyete destek vermeye hazır 
olduklarını belirtti.

Spor ile ilgili işbirliği vurgusu ve karşılıklı görüş 
alışverişinin ardından ziyaret sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Taşeli Bölgesi Belediye 
Başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Akgül ilk olarak Taşkent Belediye Başkanı 
Osman Arı’yı, sonrasında ise Başyayla Belediye 
Başkanı Ahmet İpek’i makamında ziyaret ederek 

belediye başkanlığı görevlerinde kendilerine başarılar 
diledi. Ziyarette Rektör Akgül ve Belediye Başkanları 
Taşeli Bölgesi’ne ilişkin görüş alışverişinde bulunarak 
yerel yönetimler ve üniversite işbirliği üzerine 
değerlendirmelerde bulundular.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

KARAMAN ASKF’NİN YENİ YÖNETİMİNDEN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

TAŞELİ BÖLGESİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET

H A B E R
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite ile yerel 
yönetimlerin işbirliğini güçlendirmek amacıyla 
Ayrancı, Kazımkarabekir ve Akçaşehir Belediye 
Başkanlarını ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

İlk olarak Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel 
Büyükkarcı ile görüşen Rektör Akgül daha sonra 
Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu 
ile bir araya geldi. Rektör Akgül’ün son ziyareti ise 
Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen oldu.

Rektör Akgül, ziyaretlerde belediye başkanları 
ile belediyelerin faaliyetleri, üniversite ile yerel 
yönetimlerin işbirliklerinde belediyelerin önemi, 
bölgedeki tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bölgenin 
gelişimi için üniversitenin sunacağı akademik ve 
teknik destek üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Karaman’ın kalkınması amacıyla daha sıkı işbirliği 
yapılması gerektiğine dikkat çekilen görüşmeler 
hediye takdimi ve iyi dilek temennileri ile tamamlandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ayrancı Belediye Başkanı 
Yüksel Büyükkarcı’yı kabul etti.

Rektör Akgül, yerel yönetimlerle işbirliğini 
güçlendirmek adına ilçe belediye başkanlarını ziyaret 
kapsamında Büyükkarcı’yı makamında ziyaret etmişti. 
Bu ziyaretin ardından Rektör Akgül’e iade-i ziyarette 
bulunan Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı, 
belediyenin faaliyetleri ve ilçede gerçekleştirilmekte 
olan projeler ile ilgili Rektör Akgül’e bilgi verdi. İlçenin 
ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen 

çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunan 
Rektör Akgül ve Başkan Büyükkarcı bir süre sohbet 
etti. 

Belediye Başkanı, Diplomasını Rektör Akgül’den 
Aldı

Ziyarette ayrıca geçtiğimiz dönem KMÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini de 
tamamlayarak diploma almaya hak kazanan Başkan 
Büyükkarcı’ya diplomasını da Rektör Akgül verdi. 
Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. 

ÜNİVERSİTE VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA
 İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

AYRANCI BELEDİYE BAŞKANINDAN İADE-İ ZİYARET

H A B E R
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kazancı Belediye Başkanı 
Muhittin Tuncel’i makamında kabul etti. 

Başkan Tuncel, ziyarette belediyenin 
çalışmalarından bahsederek Kazancı’da yapımı 
tamamlanan ve devam etmekte olan projeler 
hakkında Rektör Akgül’e bilgi verdi. 

Rektör Akgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Başkan Tuncel’e görevinde başarılar 
diledi.

KAZANCI BELEDİYE 
BAŞKANINDAN 

REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KURŞUN’DAN 
REKTÖR AKGÜL’E İADE-İ ZİYARET

H A B E R

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan 
Kurşun’u makamında kabul etti. 

Karaman’da faaliyet gösteren il müdürlerine 
ziyaretlerde bulunarak kurum ve kuruluşlar arasındaki 
işbirliğini güçlendirmeye gayret gösteren Rektör 
Akgül’e iade-i ziyaret yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. 
Adnan Kurşun, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Rektör 
Akgül’ü ziyaret ederek ildeki paydaşlarla olan işbirliğine 
vermiş olduğu destek için kendisine teşekkür etti. 

Rektör Akgül ise İl Sağlık Müdürü Dr. Kurşun’un 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
görevinde başarılar diledi.

KARAMAN’IN TARIMSAL SORUNLARI İSTİŞARE EDİLDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Bayram ve Muhasip Üye Ömer Yıldırım’ı 
makamında kabul etti. 

Ziyarette Başkan Bayram ve Muhasip Üye Yıldırım, 
Karaman Ziraat Odasının projelerinden söz ederek ilin 
tarım potansiyeli, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında Rektör Akgül ile istişarede bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör 
Akgül ise üniversite olarak ildeki tüm paydaşlarla her 
türlü konuda işbirliği ve istişareye açık olduklarını ifade 
ederek gıda ve tarım şehri Karaman’ın tüm kurum ve 
kuruluşların destek ve önerileriyle potansiyelini daha 
da artıracağına inandığını belirtti.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman’da görev yapan il 
müdürlerine ziyaretlerde bulundu. 

Rektör Akgül ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Çalışkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Türkmen Hacıhaliloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan 
Kurşun, İl Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu’nu 
makamlarında ziyaret ederek kendileri ile bir süre 
sohbet etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Sağlık 
Müdürü Dr. Adnan Kurşun’a ziyaretlerinde hayırlı olsun 
dileklerini ileten Rektör Akgül, Çalışkan ve Kurşun’a 
yeni görevlerinde başarılar diledi. 

Rektör Akgül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Türkmen Hacıhaliloğlu ile İl Orman İşletme Müdürü 

Fazıl Cabaroğlu’na gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde 
ise kurumların faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde 
bulundu. 

Rektör Akgül, diğer bir ziyaret programında ise 
İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, İl Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Servet Türegün 
ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet 
Gümrah’ı makamlarında ziyaret ederek kurumların 
faaliyetleri ve üniversite-şehir bütünleşmesi üzerine 
görüş alışverişinde bulundu.

İlde faaliyet gösteren kurumlar arasında işbirliği ve 
Karaman’a yönelik projelere dair değerlendirmelerin 
yapıldığı görüşmeler, iyi dilek temennilerinin ardından 
sona erdi.  

REKTÖR AKGÜL’DEN İL MÜDÜRLERİNE ZİYARET

KIZILAY KARAMAN ŞUBESİ İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÜZERİNE

Türk Kızılayı Karaman Şubesi Yönetim Kurulu 
üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Adem 
Küçükyarma, Rektör Akgül’e proje ve faaliyetlerinden 
bahsederek üniversite yönetimi ve öğrencilerinin il ve 
üniversitedeki kan bağışı ve kök hücre kampanyalarına 
olan ilgi ve desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. 

İleride yapılması planlanan sosyal sorumluluk 
projeleriyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin 
gerçekleştiği ve işbirliği vurgusunun yapıldığı 
ziyarette Rektör Akgül de Kızılay’ın faaliyetlerinin 
hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek hem 
şahsen hem de kurum olarak bu faaliyetlere her 
zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. 
Rektör Akgül, ayrıca Başkan Küçükyarma ve çalışma 
arkadaşlarına görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Kızılay Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret etti.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Bursa Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile Bursa Gürsu 
Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı ziyaret etti. 

İlk olarak Bursa Teknik Üniversitesine 
gerçekleştirilen ziyarette Rektör Akgül ile Rektör 
Karademir yükseköğretim alanındaki gelişmeler, 
üniversitelerarası işbirliği ve üniversitelerin 

bulundukları şehirlerde üstlendikleri roller üzerine bir 
süre sohbet etti. 

Rektör Akgül’ün ikinci durağı ise Gürsu Belediyesi 
oldu. Ziyarette Başkan Işık ve Rektör Akgül, 
üniversiteler üzerine değerlendirmelerde bulundular. 

Ziyaretler, hediye takdimlerinin ardından iyi dilek 
temennileri ile sona erdi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Düzce Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. 

Rektörlük makamında gerçekleştirilen 
ziyarette Rektör Akgül ve Rektör Demircan Çakar, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  (YÖK) tarafından 
koordine edilen ‘Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’ 
üzerine değerlendirmelerde bulundular. 

Düzce Üniversitesinin ‘Sağlık ve Çevre’ alanlarında 
ihtisaslaşma çalışmaları yaptığını hatırlatan 
Rektör Demircan Çakar, 2015 yılında YÖK’ün 

koordinasyonunda başlatılan süreçle ilgili Rektör 
Akgül’e bilgi verdi. 

Rektör Akgül ise KMÜ’nün şehir ve bölge için 
öneminden bahsederek, Türkçenin başkenti olarak 
bilinen ve aynı zamanda ülkemizin gıda sektörüne 
büyük bir katkı sağlayan Karaman’da üniversitenin 
Türk dili, gıda ve tarım ile yenilenebilir enerji alanları 
üzerine çalışmalar yaptığını ve paydaşları ile birlikte 
bölgenin ve ülkenin kalkınmasına hizmet verdiğini 
söyledi. 

Ziyaret, karşılıklı görüş alış verişi ve iyi dilek 
temennilerinin ardından sona erdi. 

REKTÖR AKGÜL’DEN BURSA’DA BİR DİZİ ZİYARET

ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI 
MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI GÖRÜŞÜLDÜ

H A B E R
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’in 
eşliğinde Rektör Akgül’ü ziyaret eden gençler KMÜ’yü 
yakından tanıma imkânı buldular. 3’ü uluslararası 
öğrenci olmak üzere toplam 35 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen ziyarette gençler Rektör Akgül’e 
merak ettikleri soruları yönelttiler. 

Rektör Akgül gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Sizi 
Karaman’a getiren ve ülkemizin dinamiklerini yakından 
inceleme fırsatını veren projeyi çok önemli buluyorum. 
Projeden olabildiğince fayda sağlamaya ve kendinizi 

geliştirmeye özen gösterin. Okuduğunuz üniversiteleri 
ihmal etmeyin ve eğitiminizi en üst seviyede bitirmeye 
gayret edin. Hangi bölümü okursanız okuyun, hangi 
işi yaparsanız yapın mesleğinizde en iyisi olmak için 
çalışın. Okul yıllarının en başından itibaren bu anlayış 
içerisinde hareket etmeli ve azimli olmalısınız.” dedi.

Proje gereği ülkemizdeki tüm illere ziyaretlerde 
bulunan gençler, Karaman’da da üniversite ziyaretinin 
ardından çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde 
bulunarak Karaman’dan ayrıldılar. 

DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ 
HIZ KESMİYOR

REKTÖR AKGÜL, DAMLA PROJESİNDE GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, GENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞININ PROJESİ KAPSAMINDA KARAMAN’A GELEN DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ 

BÜNYESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ REKTÖRLÜK SENATO ODASINDA AĞIRLADI.  

H A B E R
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinliğe Karaman 
Valisi Fahri Meral, Karaman Milletvekili Av. Selman 
Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Akgül’ün 
yanı sıra üniversite personeli, davetliler ve çok sayıda 
sporcu katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan etkinliğin ilk bölümünde 
‘amatör ruh’ konulu panel düzenlendi. Panelin açılış 
konuşmasını yapan KMÜ Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Recep 
Soslu, Amatör Spor Haftasını kutlayarak bu haftanın 
anlam ve önemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman 
Bebek ise bir selamlama konuşması yaparak ‘Amatör 
Spor Haftası’ etkinliklerinin hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından panelde ilk 
olarak söz alan Türkiye Judo Federasyon Başkanı 
Sezer Huysuz, spora amatör bir ruhla başladığını 
ve sporu tanıdıkça profesyonelleştiğini belirterek, 
“Amatör spor ruhunu her zaman teşvik edelim ve 
hiçbir zaman unutmayalım. Amatör ruhla başlayan 
ve ülkemizi temsil etmeye kadar uzanan bu süreçte 
gençlerimize çok iş düşüyor; bu yolda emek veren 
tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Karaman Amatör Spor Federasyonu Başkanı 
Yaşar Çalışkan ise özellikle okul sporlarından itibaren 
amatör ruhun çocuklara aşılanması gerektiğini 
vurgulayarak, “Amatör ruhun okullara taşınması ile 
birlikte daha fazla milli sporcu yetiştirebiliriz. Aynı 
zamanda bu ruhu bütün sporcularımıza kazandırarak 
onların iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak için 
çabalamalıyız.” şeklinde konuştu.

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

S P O R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA 

PANEL VE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ.  
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KMÜ BESYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat 
Tekin, olimpizmin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler 
paylaşarak şunları söyledi: “Olimpizm Antik Yunan 
döneminde başlamıştır. Amatör ruhun ilk olarak 
görülmeye başlandığı olimpiyatlarla birlikte günümüze 
kadar süregelmiştir. Din, dil, ırk ayırımı yapmaksızın 
amatör spor yapmayı hedefleyen olimpizmin idealleri 
arasında eğitim, uluslararası anlayış, fırsat eşitliği, 
adil ve eşit rekabet, kültürel ifade, sporun özgürlüğü 
ve mükemmellik yer alır. Hızla gelişen ve değişen 
dünyada amatör ruh giderek kaybolmakta. Bu ruhu 
canlı tutacak olan sizlersiniz.”

KMÜ BESYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Aydın 
ise sporda fırsat eşitliği hakkında açıklamalarda 
bulunarak, “Spor, toplumun refah düzeyini yükseltmek 
için önemli bir olgudur. Aynı zamanda toplumun tüm 
katmanlarına fırsat eşitliği sunabilmektedir. Fakat 
toplumumuzda spor alanında fırsat eşitliğine yeterince 
yer verilmemektedir. Bunun yanı sıra dezavantajlı 
gruplarda da fırsat eşitliği konusunda olumsuzluklar 
yaşanmaktadır. Koşullar sağlandığında gerek kadın 
sporcular gerekse dezavantajlı gruplardaki sporcular 
da başarıya ulaşabilmektedirler.” şeklinde konuştu.

KMÜ BESYO Dr. Öğr. Üyesi Kazım Nas da amatör 
ruhla profesyonel bir sporcu nasıl olunabileceği 
hakkında tecrübelerini paylaşarak şunları söyledi: 
“Amatör ruh sevdiğiniz işi yaparak geliştirilebilir. 
Sporu amatör ruhla yapan sporcular daha başarılı 

sonuçlar elde edebilmekteler. Spor, maddi kazancı bir 
kenara bırakarak sevildiği için yapılırsa zamanla maddi 
kazanç getirmektedir. Amatör ruhlu olmak; hevesli 
olmak, denemeye açık olmak, basit olanı yapmak 
ve çalışmanın yalnızca para kazancı olmadığını 
bilmektir.”

Panelde son olarak KMÜ Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğrencileri Cahide Eke ve Hilal Şimşek 
söz aldı. Milli Sporcu Cahide Eke spora tesadüfen 
başladığını fakat çalışarak bu seviyeye geldiğini 
belirterek hedefinin olimpiyatlarda ülkemizi temsil 
edip altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Milli 
Sporcu Hilal Şimşek ise 17 yaşında spora başladığını 
belirterek bu süreçte elde etmiş olduğu başarılardan 
söz etti.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının 
ardından kendi branşlarında başarı elde eden 
sporculara ödülleri takdim edildi.

Panelin ardından Karaman Valisi Fahri Meral, 
Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser, 
Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, 
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Fevzi Kılıçel’den oluşan heyet, KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret ederek bir süre 
sohbet etti. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev 
sahipliğinde 26–29 Kasım 2019 tarihleri arasında 
düzenlenen ve Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, İran ve Rusya’dan judocuların katıldığı 
etkinlik, seminerlerle başladı.

Program, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Veysel Temel’in ‘Mental Antrenman’ semineri 
ile başladı. ‘Türk Savaş Sanatları Gösterisi’ ile devam 
eden ilk gün etkinlikleri, ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ 
eğitimi ve sportif gösterilerin ardından sona erdi.

Programın ikinci gününde ise Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tekin 
‘Olimpiyatların Tarihi Süreci’, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer 
‘Egzersiz ve Beslenme’, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Pamuk 
‘Enerji Sistemleri’, Öğr. Gör. Kemal Kabasakal ‘Masaj’ 
konularında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo 
Antrenörü Ahmet Ömer Türe ise ‘Doping Kullanımı’ 
hakkında seminer verdi. 

Spor Buluşmasına 100’ü aşkın sporcu katıldı
Uluslararası Spor Buluşması’nda ilk iki günü dolu 

dolu geçiren sporcular üçüncü günde öğrencilerle 
bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. 
Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Murat 
Tekin, Spor Buluşması etkinliği ile ilgili bilgiler 
paylaşarak, “Uluslararası bir etkinlik yapmaya karar 

verdiğimizde katılımla ilgili şüphelerimiz vardı fakat 
katılımın çok büyük olduğunu gördük. 33 uluslararası 
sporcumuzun yanı sıra ülkemizden pek çok sporcunun 
katılımıyla 100’ü aşkın sporcu ile müsabakalarımız 
olacak. Bu büyük programı üniversitemiz adına 
yapmak bizim için gurur verici bir durum. Bu büyük 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Doç. Dr. Tekin’in konuşmasının ardından 
söyleşiye katılan uluslararası sporcular etkinlikle ilgili 
düşüncelerini paylaşarak, Karaman’da çok güzel bir 
şekilde ağırlandıklarını ve kendilerini hiçbir dakika 
yabancı hissetmediklerini dile getirerek gösterilen 
misafirperverlikten dolayı üniversite yönetimine ve 
organizasyon sorumlularına teşekkür ettiler. Sporcular 
aynı zamanda kendi ülkelerinde spor alanında yapılan 
düzenlemeler, antrenman teknikleri, elde edilen 
başarılar ve hedefleri konusunda da öğrencilere 
bilgilendirmelerde bulundular ve öğrencilerin 
sorularını yanıtladılar. 

Ödüller Sahiplerini Buldu
Spor Buluşması’nın son gününde ise Türk Dili 

Konuşan Devletler Judo Müsabakaları düzenlendi. 107 
sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda 
gerek bireysel gerekse takım oyunlarında kıyasıya 
mücadele yaşandı. 

ULUSLARARASI KARAMAN SPOR BULUŞMASI 

S P O R

KMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 
“ULUSLARARASI BEDEN, RUH VE KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİĞİ KARAMAN” TEMALI 

“SPOR BULUŞMASI” DÜZENLENDİ.
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Mücadeleler sonunda takım sıralamalarında 
Rize ekibi birinci olurken, Konya ekibi ikinci, 
Azerbaycan ekibi ise üçüncülük elde etti. Bireysel 
müsabakalarda da kadınlar ve erkeklerde yıldızlar 

ve ümitler kategorilerinde dereceye giren sporculara 
madalyalarının verilmesinin ardından ‘Uluslararası 
Beden, Ruh ve Kültürlerin Birleştiği Karaman’ temalı 
Spor Buluşması sona erdi.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Beden, Ruh ve 
Kültürlerin Birleştiği Karaman” temalı Spor Buluşması 
çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, İran ve Rusya’dan gelen judocular, 
Rektör Akgül ile bir süre sohbet etti.

Rektör Akgül farklı ülkelerden gelen sporcuları 
KMÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade 
ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. 

Ziyarette KMÜ BESAT Akademik Danışmanı 
Doç. Dr. Murat Tekin ise sporun kültürleri birleştiren 
bir yapısının olduğunu ve bunu Uluslararası Spor 
Buluşması ile en güzel şekilde gördüklerini ifade etti. 

Misafir sporcular adına Azerbaycanlı Judo 
Antrenörü Valeh Esedullayev’in Rektör Akgül’e 
teşekkür plaketi sunması ve toplu fotoğraf çekiminin 
ardından ziyaret sona erdi.

JUDOCULARDAN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

S P O R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARI 
ÖĞRENCİ TOPLULUĞU (BESAT) TARAFINDAN 26–29 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA 
DÜZENLENEN “ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI” KAPSAMINDA KARAMAN’A GELEN 

JUDOCULAR, REKTÖR PROF. DR. MEHMET AKGÜL’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Plaj 
Hentbol Turnuvasında Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Köyceğiz Yaşar Sevim Üniversitelerarası Türkiye 
Şampiyonası Plaj Hentbol Turnuvasında kupalar 
sahiplerini buldu. 26 takım ve 288 sporcunun ter 
döktüğü turnuvada KMÜ dördüncü olurken, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi birinciliği, İstanbul Özyeğin 
Üniversitesi ikinciliği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
üçüncülüğü elde etti.

KMÜ Hentbol Takımı Antrenörü Doç. Dr. Murat 
Tekin turnuva ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, 
“Hiçbir başarı tesadüf değildir. Elde ettiğimiz başarı 
ile bunu bir kez daha kanıtlamış olduk.  Hentbol 
takımımız gelecek açısından umut veriyor ve daha 
iyi yerlere geleceğine inancımız tam. Hentbolun 
Karaman’da duyurulması ve üniversitemizin daha iyi 
yerlere gelmesi açısından önemli bir başarıya imza 
atmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Emeği geçen 
tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

KMÜ ERKEK HENTBOL TAKIMI 
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU 

S P O R
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Hocam, müsadenizle röportajımıza öncelikle 
sizinle ilgili özel sorularla başlamak istiyorum. Üç 
yıldır Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
rektör olarak görev yapıyorsunuz, ancak gerek KMÜ 
ailesi gerekse Karaman halkı sizi daha yakından 
tanımak istiyor. Bu bağlamda Mehmet Akgül’ü bize 
tanıtır mısınız? Nasıl bir çocukluk, öğrencilik ve 
akademisyenlik hayatınız oldu?

Öncelikle röportajınız vesilesiyle, tüm KMÜ 
ailesine, Karamanlı hemşerilerimize ve bütün 
okurlarımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum.

REKTÖR AKGÜL İLE 
ÜNİVERSİTE VE

HAYAT ÜZERİNE
“Çocukluğum Sarıveliler’in Turcalar 

Mahallesinde geçti. Özellikle 
Ermenek’te okurken çok zorluk çektik. 
Ancak okuma aşkı benim için ömür 

boyu sürecek bir serüvendir.”

Çocukluğum Sarıveliler’in Turcalar Mahallesinde 
geçti. Sarıveliler Ortaköy İlkokulunda eğitim gördüm. 
İlkokul üçüncü sınıfa kadar beş sınıf bir arada 
okuduk. Sonra 1, 2, 3 tek sınıf; 4 ve 5 tek sınıf olarak 
birleştirilmiş sınıflarda okudum. Ortaokulu Ermenek 
İmam Hatip Lisesinde, liseyi ise Konya İmam Hatip 
Lisesinde tamamladım. Özellikle Ermenek’te okurken 
çok zorluk çektik; 12 Eylül 1980 darbesi dolayısı ile 

kaldığımız yurt kapatıldı ve 12-13 yaşlarında birkaç 
arkadaşla birlikte evde kaldık. Üniversiteyi Trabzon’da 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde bitirdim. Lisansüstü 
eğitimimi de aynı üniversitede tamamladım. 
Memleketimden uzakta göreve başladım. Akademik 
hayata Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi ve Düzce Üniversitesinde devam ettim. 
2014 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesine 
geçiş yaptım. 2014-2017  yılları arasında Ereğli 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde dekan 
olarak görev yaptım. 15 Temmuz 2016 darbe 
girişiminden sonra bir süre Ereğli KAMYO Müdürlük 
görevinde bulundum. 2017’den beri KMÜ’de 
Rektörlük görevimi sürdürüyorum. 

Aslında akademisyenliğinizin ve idari 
görevlerinizin yanı sıra bir yandan da öğrenciliğe 



119OCAK 2020

devam ettiniz değil mi? Ayrıca kitaplarla da aranızın 
iyi olduğunu biliyoruz. En son hangi kitapları 
okudunuz?

Evet, okuma aşkı benim için ömür boyu sürecek 
bir serüvendir. Bu manada hem kitap okumaktan 
hoşlanırım hem de farklı akademik programlara 
devam etmeye çalışırım. Bu nedenle özellikle 
toplumu biraz daha iyi anlamak için 2014 yılında 
Sosyoloji Bölümünü okudum, 2019 yılında ise Adalet 
Programını bitirdim. 

Kitap okumaya gelirsek çocukluğumdan beri 
bitmek bilmeyen bir okuma aşkım vardır. Şimdilerde 
ise idari çalışmalar için sık sık Ankara’ya gitmekteyim 
ve neredeyse her gidişimde kitap evlerine uğrarım. 
Yine kitap fuarlarına zaman buldukça katılırım. En 
son fırsat bulup da okumaya başladığım kitap, ‘Bir 
Ekonomik Tetikçinin İtirafları’; üç ciltten oluşan kitabın 
ilk cildini okumaya başladım. Yine aynı anda birkaç 
kitabı okumayı sürdürüyorum. Bunlar; Alev Alatlı’nın 
‘Nasihatname I’, Lenin’in ‘Seçim Stratejisi II’ ve 
Farabi’nin ‘İdeal Devlet’i. Ayrıca ‘Seyahatnamelerde ve 
Tarihî Coğrafya Eserlerinde Karaman’ kitabını okumak 
için çaba gösteriyorum. Her insan muhakkak düzenli 
olarak kitap okumalıdır. Özellikle geleceğimiz olan 
gençlerimiz mutlaka okumalı, kendilerini geliştirmeli 
ve hayatlarında her konu için söyleyecek sözleri 
olmalıdır.

Peki Hocam, Rektörlüğünüz süresince sizi en 
çok mutlu eden olay ne oldu? 

Üniversitemiz adına her konuda insanımız, kentimiz 
ve ülkemiz için gece gündüz demeden koşturmak ve 
çalışmaktan büyük bir zevk duyuyorum. Özellikle 

devletimizin genel sağlık politikaları çerçevesinde 
sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracak ve birebir 
halkımıza dokunacak olan Tıp Fakültesi ile Ahmet 
Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması beni 
ziyadesiyle memnun etti. Sağlık eğitimine katkı 
sunarken halkımızın da konforunu arttıracak olan 
bu birimlerimiz inşallah kısa süre içerisinde işlerlik 
kazanır ve hizmet vermeye başlar. Diğer taraftan, 
elbette hepsi önemli olmakla birlikte, en önemsediğim 
konular üniversitemizin 7-24 hizmet anlayışıyla başta 
kütüphanesi olmak üzere havuzu, spor tesisleri, sosyal 
tesisleri ve tüm birimlerini halkımızın kullanımına 
açmak beni ayrıca mutlu etmiştir. Yine üniversitemiz 
şehir-kamu-sanayi ile işbirliğini olabildiğince 
geliştirme gayreti içinde olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir. 

Hocam bütün bunları yaparken motivasyonunuzu 
neye borçlusunuz?

Motivasyonumun kaynağını her şeyden önce 
milletimize, şehrimize ibadet aşkıyla hizmet etmekten 
alıyorum. Çünkü üniversitemiz bize kentimizin ve 
milletimizin kutsal bir emaneti. Bu emanete ne kadar 
iyi sahip çıkar ve bu uğurda ne kadar yararlı işlere 
imza atarsak kendimizi o kadar bahtiyar hissederiz.

Peki, Rektörlüğünüz süresince üniversite ile 
ilgili tasarladığınız hayallere yaklaştığınızı ya da 
bunları gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz?

Genel olarak geleneksel üniversiteler içe kapanık 
olup kentle ilişkilerini resmi ilişkilerin dışına fazla 
taşımazlar. Üniversitelerin hem sanayi ile hem de 
şehirle kucaklaşması gerektiğine inanıyorum ve göreve 
başladığımdan itibaren bu yönde atılması gereken 
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bütün adımları atma gayretinde oldum. Üniversiteler 
akademik anlamda da şehre her yönden örnek olmalı; 
sanatta, kültürde ve eğitimde öncü rol oynamalıdır. 
Göreve başladığımda planlamış olduğumuz akademik 
çalışmaların hepsini gerçekleştirmiş durumdayız. 
Özellikle lisansüstü eğitime büyük önem verdik ve 
anabilim dallarımızın önemli bir kısmında lisansüstü 
eğitim vermeye başladık. Kısa süre içerisinde de tüm 
birimlerimizde lisansüstü eğitim vermeyi tamamlamış 
olacağız. Özellikle son dönemde açmış olduğumuz 
yeni bölüm ve programlarımızın hemen hemen hepsi 
günümüzün gözde meslekleri arasında ve istihdam 
imkanları oldukça fazla olan birimler. Dolayısıyla 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nezdinde 
göreve başladığımda ekibimle birlikte belirlediğimiz 
hedeflere ulaşmak için gayret ediyoruz. Ancak bu 
noktadan itibaren elbette ki yeni hedefler belirlemek 
lazım. Onlar da ciddi bir çalışma, geniş katılımlı bir 
istişare ve yeni bir başlangıç gerektirir. Ayrıca bu 
aşamadan sonra nicelikten daha çok, niteliği artırma 
gayreti içinde olacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesine rektör olarak atanarak 
bir hafta içerisinde göreve başladınız. Aradan 
geçen üç yıllık süre zarfında bize yaptığınız icraatlar  
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından şahsım için layık görülen rektörlük 
görevini bir emanet olarak telakki etmemiz gerekiyor. 
Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda yapma gayreti 
içerisinde olduk. Üç yıllık süre zarfında öncelikle 
ekibimizi kurarak çevremizle istişare içerisinde 
üniversitenin mevcut akademik ve bilimsel altyapısını 
masaya yatırdık. Öncelikli alanlarımızı belirledik ve 
hiç vakit kaybetmeksizin çalışmalarımıza başladık. 

Geçen süre zarfında Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Tıp 
ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olmak 
üzere üç yeni fakültenin kuruluşunu gerçekleştirdik. 
Bunlardan Tıp Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesini öğrencilerle buluşturarak eğitim-
öğretime başladık. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültemize öğrenci almak için de elimizden gelen 
tüm gayreti gösteriyoruz. Bununla birlikte Sağlık 
Bilimleri Enstitümüzü kurarak üç anabilim dalı ve dört 
lisansüstü programla eğitim-öğretime başladık. Ayrıca 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu açarak altı lisans 
programıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 
etmekteyiz. Yine Yabancı Diller Yüksekokulumuzu 
kurduk ve üniversitemize dil konusunda yetkinlik 
kazandırma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulumuzun  açılması için de 
Yükseköğretim Kuruluna başvuru yaptık; kısa süre 
içerisinde meslek yüksekokulumuzun kuruluşu 
tamamlanacaktır. Ayrıca 16 yeni uygulama ve 
araştırma merkezi açarak biyoçeşitlilikten arıcılığa, 
enerji verimliliğinden gıda geliştirmeye, özel 
eğitimden uzaktan eğitime, Türkçe eğitiminden çocuk 
eğitimine, Türk halk kültüründen Karamanoğulları 
kültür ve medeniyetine, Türk dilinden tercüme ve 
tashihe, elmacılıktan kadın ve aile araştırmalarına, 
kariyer planlamadan psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetlerine kadar pekçok alanda hem akademik hem 
de toplumsal çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bütün 
bunların yanı sıra 22 yeni lisans, 17 önlisans ve 45 
lisansüstü program açarak üniversitemizde eğitim-
öğretim verilen program sayısında yüzde 47’lik bir artış 
gerçekleştirdik. Ayrıca öğretim üyesi sayımızda yüzde 
111, toplam akademisyen sayımızda da yüzde 30’luk 
bir artış sağladık. Kurumsallaşma çalışmalarımıza 
hız vererek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 
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27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine geçtik. 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde başvuru 
için son aşamaya geldik. Yine 2019-2023 Stratejik 
Planımızı hazırlayarak üniversitemizin bölgesel 
kalkınma odaklı misyon farklılaşması bağlamında 
farklılaşma alanlarını Türk dili, gıda ve tarım ile 
yenilenebilir enerji olarak belirledik. 

Peki Hocam, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinin özellikle dış paydaşlarıyla işbirliğini 
güçlendirmek ve şehir-üniversite bütünleşmesini 
sağlamak adına da birtakım adımlarınız oldu. 
Bunlardan da söz edebilir misiniz?

Evet, biz henüz görevimize başlamışken şehrimizin 
beklentileri doğrultusunda bir planlama yaparak bütün 
bunları hedef ve stratejilerimiz olarak belirlemiştik. 
Çünkü bizim hedeflerimizle şehrimizin beklenti ve 
taleplerinin uygun düşmesi çok önemli.  Neticede 
bizim ortaya koyduğumuz proje ve işbirliklerine karşı 
ilimizde büyük bir teveccüh olduğunu gördük. Bu 
bağlamda adım atmamız oldukça kolaylaştı ve başta 
sanayi kuruluşlarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 
İŞKUR ve KOSGEB olmak üzere onlarca farklı 
kurum ve kuruluşla 60 civarında protokol imzaladık; 
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu KÜSİ ile 
Üniversitemiz Proje ve Teknoloji Transfer Ofisinin 
öncülüğünde birçok sanayi odaklı projeyi hayata 
geçirdik, ilimizde Ar-Ge Merkezleri kurulmasına 
akademik ve bilimsel anlamda destek verdik. Ayrıca 
bilimsel çıktıların toplumsal hayata yansıması adına 
büyük önem taşıyan Karaman TEKNOKENT’in 
ivedilikle faaliyete geçmesi ve üniversite-sanayi 
işbirliğinin kurumsallaşması için önemli adımlar attık.  
Bu alanlardaki çalışmalarımızın ilimizin kamu ve özel 
tüm sektörlerinin katkılarıyla daha da artacağına ve her 
geçen gün daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.

Sayın Rektörüm, görev süreniz boyunca 
üniversitenin topluma katkısı bağlamında da bazı 
düzenlemeleriniz oldu; bunlara kısaca değinebilir 
misiniz?

Evet, başta da belirttiğim gibi, üniversite bize her 
şeyden önce milletimizin bir emaneti. Dolayısıyla milli 
sermayeyle inşa edilen üniversitelerimizin kapıları 
milletimize sonuna kadar açık olmalı. Biz de bu 
bağlamda, üniversitemizin kütüphanesi başta olmak 

üzere konferans salonlarını, sosyal ve sportif tesislerini 
belli prosedürler dahilinde halkımızın kullanımına açtık. 
Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız 
protokoller çerçevesinde üniversitemizin kimi 
laboratuvarları ve eğitim alanlarını belli koşullar altında 
ve belli sürelerle eğitim kurumlarımızın istifadesine 
sunduk. Bütün bunlarla üniversite olarak toplumsal 
faydayı en üst düzeye çıkarmayı amaçladık.

Hocam, toplumsal fayda demişken, günümüzde 
üniversitelerin fonksiyonlarının biraz daha 
farklılaştığını söyleyebilir miyiz?

Elbette ki çağımızın değişen koşulları karşısında 
üniversitelerin de fonksiyonları değişime uğramıştır. 
Ancak bütün bunlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından gerek kurumsal iç değerlendirme 
gerekse dış değerlendirme prosedürleri yoluyla belli 
eksenler dahilinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda 
üniversiteler için belirlenen temel eksenler eğitim-
öğretim ekseni, araştırma-geliştirme ve bilimsel yayın 
ekseni, toplumsal katkı ekseni, kalite güvencesi ve 
farklılaşma ekseni, yönetim ve kurumsallaşma ekseni 
şeklinde zikredilebilir. Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, tüm bu eksenler çerçevesinde her yıl 
iç değerlendirmesini yapmakta olup Yükseköğretim 
Kalite Kurulu tarafından beş yılda bir gerçekleştirilen 
dış değerlendirme sürecinin ilkini de 2019 yılı 
içerisinde başarıyla tamamlamış, sürekli iyileştirmeler 
yoluyla gelişimini sürdürmektedir.

Sayın Hocam, üniversitede yürütülen bilimsel 
faaliyetlerden de söz edebilir misiniz?

Üniversitelerin kuruluş amaçları; başta 
yükseköğretim faaliyeti gerçekleştirmek, bilimsel 
araştırma ve yayın yapmak olup bunlar 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, akademisyenlerin bilimsel 
performansı açısından 2006 yılından sonra kurulan 
devlet üniversiteleri arasında 15’inci sırada olup 
fakülte ve yüksekokullar sıralamasında ise Kamil 
Özdağ Fen Fakültesi 1’inci, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
4’üncü, Edebiyat Fakültesi de 15’incidir. Ayrıca 
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının 
bilimsel proje destekleri performans sıralamasında 
da 6’ncı sırada yer almıştır. KMÜ’lü öğretim 
elemanları tarafından bugüne kadar 48’i TÜBİTAK, 
343’ü de Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) destekli 
olmak üzere 403 adet bilimsel araştırma projesi 
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda kuruluşundan 
itibaren üniversitemiz öğretim elemanları tarafından 
ulusal dergilerde yayımlanan yüzlerce makalenin 
yanı sıra Web of Science’da indekslenen uluslararası 
dergilerde 700’ün üzerinde makale yayımlanmıştır. 
Ayrıca Mühendislik Fakültesinden bir öğretim 
üyemizin bilimsel araştırma çıktılarına ilişkin patent 
tescili bulunmakta olup yeni patent ve faydalı model 
başvurularımızın da sonucunu beklemekteyiz.

“Bizim hedeflerimizle 
şehrimizin beklenti ve taleplerinin 

uygun düşmesi çok önemli. Neticede 
bizim ortaya koyduğumuz proje ve 
işbirliklerine karşı ilimizde büyük bir 

teveccüh olduğunu gördük. 
Bu bağlamda adım atmamız oldukça 

kolaylaştı.” 
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Sayın Rektörüm, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi bilimsel toplantılar açısından da 
oldukça zengin bir dönem yaşıyor. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?

Evet, bilimsel toplantılar akademik camia için 
vazgeçilmez oldukları kadar toplumsal etkileri de 
son derece yüksek faaliyetlerdir. Bu manada son 
üç yıl içerisinde 29 bilimsel toplantı düzenledik. 
Enerji Çalıştayından Gıda Mühendisliği ve Gıda 
Biyoteknolojisi Sempozyumuna, Elma Çalıştayından 
Bitki Araştırmaları Toplantısına, KENTFOR’dan Kamu 
Yönetimi Forumuna, Beden Eğitiminden Çocuk 
Atletizmi Çalıştayına, Ermenek Sempozyumundan 
Karaman Sempozyumuna, Matematik Kongresinden 
Aile Çalıştayına, Dil ve Edebiyat Kongresinden 
Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumuna, Bağımlılık 
Çalıştayından Eğitim Çalıştayına kadar onlarca farklı 
alanda ülkemizin ve dünyanın pekçok yerinden bilim 
insanlarını ve araştırmacıları üniversitemizde ağırladık. 
11-13 Haziran 2020 tarihlerinde de yine üniversitemiz 
ev sahipliğinde Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu 
gerçekleştireceğiz. Buradan Türkçemize gönül vermiş 
ve araştırmalarıyla kültürümüze değer katan herkesi 
sempozyumumuza davet ediyorum.

Hocam son olarak hayata dair özellikle gençlere 
önerileriniz ne olur? Sizce mutluluğun ve başarının 
sırrı nedir?

Öncelikle gençler kendilerini geliştirme gayretinde 
olmalı; kendi ülkesini, tarihini, değerlerini bilmeli 
ve bunun üzerine sürekli kendilerini yenilemelidir. 

Zamanını çok iyi kullanmalı, karşılığı ne olursa olsun 
hayatta en önemli şeyin verdiği sözü tutmak olduğunu 
unutmamalıdır. Tutmayacağı sözü vermemeli, dürüst 
olmalıdır. Gençlerimiz her daim planlı ve programlı 
olmalıdır. Özellikle öğüt vermekten çok, davranışlarıyla 
çevrelerine örnek olmalı, yine hiçbir konuda ön 
yargılı davranmamalılar. En az bir dil öğrenmeye 
gayret etmeli, sabırlı olmalı, var olan imkanlarını 
en iyi şekilde değerlendirme yolunu seçmeli ve 
asla olumsuzluk içine düşmemeliler. Her zaman 
hayatın anlamını bilmeli, başarı için azimli, kararlı ve 
gayretli olmalılar. Gençlerimiz kesinlikle kitap okuma 
alışkanlığı kazanmalıdır; okurken not tutmalarını ise 
şahsen tavsiye ederim. 

Benim için mutluluğun sırrına gelirsek yaptığın 
iş her ne ise onu severek yapmak ve ondan zevk 
almaktır. Kişinin bir hedefi varsa o hedefe ulaşmak için 
gösterdiği çaba ve özveri onun mutluluğunun temelini 
oluşturur. Başarının sırrı ise paylaşmak ve hedefine 
ulaşmak için azimle sürekli bir şekilde çalışmaktır. 
Ünlü düşünür Voltaire’in dediği gibi çalışmak bizi şu 
üç beladan kurtarır: can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve 
yoksulluk.

Sayın Hocam, değerli vaktinizi bize ayırıp 
sorularımızı sabırla ve samimiyetle cevapladığınız 
için tüm okurlarımız adına teşekkür ediyoruz.

Ben de emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum. Umarım, Bizbize Türkçe okurlarının 
merakla ve zevkle okuyacağı bir söyleşi olmuştur. 

“Kişinin bir hedefi varsa o hedefe ulaşmak için gösterdiği çaba ve özveri 
onun mutluluğunun temelini oluşturur. Başarının sırrı ise paylaşmak ve hedefine ulaşmak için 
azimle sürekli bir şekilde çalışmaktır. Ünlü düşünür Voltaire’in dediği gibi çalışmak bizi şu üç 

beladan kurtarır: can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.”
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İklim’im kırıldın mı?
Yoruldun, ırıldın mı?
Sap samanın içine
Savrulup karıldın mı?

Ben gizli bir hazineyim
Bilinmek istemedim
Çalılıktan aydınlığa
Çıkıp da dirilmek
Yasemin ve güllerle
Derilmek istemedim
 
Hiçliğin kollarında
Sessizce sallanan
Varlığımın ipeksi
Gömleğini soyunup
Allar ve morlara 
Bürünmek istemedim

Adım düşünce dillere
Tenim açılınca kullara
Alıp başımı giderek
Bin ışık yılı uzağa
İyiler ve kötülere 
Görünmek istemedim

Doruklara mahkum olmuş
Yolcularla beraber
Yokuşlardan yukarı
Yorulmak istemedim

Ya ateşten kuyularda
Yanıp da kavrulmak
Ya huri kızlar ülkesinde
Gümüş rengi tahtlara
Kurulmak istemedim

Cennetten kovulmuş 
Bahtsızın biriyim
Ne yerde ne de gökte
Bulunmak istemedim.

Ben bir gizli hazineydim
Bilinmek istemezdim..

Ş İ İ R

Şiir: Aliye İklim

Kir içinde heybemle
Günahlarımla ben geldim
Alev alev yak beni

Düş peşime saklanırsam
Yedi cihanda arat beni
Varsın canım acısın
Çek bıçağı, kanat beni

At beni, sat beni
Meydanlara çıkart beni
Sorgusuz ve sualsiz
As beni, kes beni

Didik didik et beni
Kurda kuşa yem et beni
Yamaçlardan aşağı
Dağıt beni, saç beni

Bin parçaya ayır beni
Sonra bir bir topla beni
Ağaçların dallarına 
Çaput gibi çat beni

Silahlarla kuşat beni
Güneşlerde sarart beni
Kavur gitsin bedenimi
Benizlerde çil et beni

Havaya suya kat beni
Toz et beni, kül et beni
Çek elini üstümden
Kirpiklerimden tutup
Hayali bir cisim gibi
Boşluğa bırak beni.

Gidişin gökleri sarstı 
Yeri sarstı
Günaşığı sabahsız
Bozkırları susuz bıraktı
Kor gibiydi gidişin
Kuru ve yaş dalları yaktı

Gidişin bir tufandı 
Denizlerin ortasında
Nuh’u gemisiz bıraktı
Peşinde ordularla 
Musa’yı asasız

Seldi, sağanaktı 
Ansızın bastıran
Bir tipiydi gidişin
Kar altında kumruları
Kanatsız bıraktı

Gidişin öksüz 
Ve yetim kılan
Yaralayan, hırpalayan
Aç bırakan, açıkta koyandı

Derin bir yas
Bir ızdıraptı gidişin
Yüreği çarmıha gerendi
Kınayıcı bakışlar altında
Meryem’i çocuksuz bıraktı
Züleyha’yı Yusufsuz
Geceydi, siyahtı ve 
Günahtı gidişin
Bir ömür boyu zindanlarda
Yusuf’u ışıksız bıraktı

Gidişin duaları bitirdi
Kül ederek
Aşk dolu şiirleri 
Ve en mahrem dilekleri
Mucizeler bekleyen
O kutsal şehirleri
Ipıssız bıraktı

Çağlar geçer ve 
Daha da büyür gidişin
Cilalı duvarlarda 
Bir mushaf, bir tüfek 
Ve bir yüzerlik gibi
Asılı durur gidişin..
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“Tiyatro: İnsanı insanla ve insanca anlatma 
sanatı”

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda 
düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Biz Bize 
Tiyatro Topluluğu Başkanı Yusuf İzzettin Turhan’ın 
açılış konuşması ile devam etti. Topluluk hakkında 
bilgi veren Turhan, “Tiyatro; insanı insanla ve insanca 
anlatma sanatıdır. Bugün bu oyun ile Usta Sanatçı 
Nejat Uygur’u da hep birlikte anmış olacağız.” dedi. 

Açılış konuşmasının ardından Yönetmeliğini 
Sami Özoral’ın yaptığı ve Usta Sanatçı Nejat Uygur 
ile özdeşleşen ‘Zamsalak’ oyunu izleyicilerle buluştu. 
Görünüşte saf ama gerçekte her şeyin farkında olan 
bir insanın insan ve toplum ilişkileri ile diyaloglarının 
alaycı bir şekilde ele alındığı oyun izleyenlerin 
beğenisini topladı.

‘ZAMSALAK’ SAHNE ALDI

T İ YAT R O

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİZ BİZE TİYATRO TOPLULUĞUNUN 
HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ‘ZAMSALAK’ İSİMLİ TİYATRO OYUNU SAHNE ALDI.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelsiz 
Üniversite Topluluğu, Yadigâr-ı Tiyatro Senaryo 
Ekibi ve Gönülgözü iş birliği ile organize edilen 
“Engelsiz Sahne” adlı tek perdelik tiyatro üniversitede 
sahnelendi.

KMÜ Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 
düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katıldı. 
Engelsiz Üniversite Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Gökhan Şengün yaptığı konuşmada, tiyatro 
grubuna ve kendilerine destek olan herkese teşekkür 
etti. 

Ardından Yönetmenliğini Muhammed Çelik 
Türül’ün yaptığı “Yadigâr-ı Tiyatro Senaryo Ekibi”nin 
yazdığı “Engelsiz Sahne” adlı tek perdelik oyun 
sahnelendi. 

Bir engellinin köyde muhtarlığa aday olması 
ve seçim sürecindeki konular tiyatroda ele alındı. 
Üniversite öğrencileri ve engellilerin yer aldığı tiyatro 
beğeniyle izlendi. Tiyatro gösterisinin ardından 
Yönetmen Muhammed Çelik Türül, Yadıgar-ı Tiyatro 
Senaryo Ekibi Başkanı Büşra Akkoç ve Çevirmen 
Mehmet Semiz’e plaket verildi.

‘ENGELSİZ SAHNE’ BEĞENİ TOPLADI

T İ YAT R O
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KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen konser, saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 
Topluluk Başkanı Dicle Karter açılış konuşması yaparak 
topluluğun yeni eğitim-öğretim dönemindeki ilk 
etkinliğinde üniversitedeki öğrencilerin eğlenmelerini 
amaçladıklarını belirterek konsere destek veren 
herkese teşekkür etti.

Step by Step Karaman Organizatörü Furkan 
Erdemsoy ise konuşmasında Karaman’da daha 
önce bu tip etkinliklerde dinleyicilerle buluştuklarını 
ifade ederek bundan sonraki dönemde de yeni 
organizasyonlar ile Karamanlıların ve üniversite 
öğrencilerinin karşısına çıkacaklarını belirtti. Açılış 

konuşmalarının ardından konsere destek veren 
firmalara plaket takdimi yapıldı.

Konserleri öncesinde dinleyicilerle duygularını 
paylaşan Step by Step ekibi üyeleri Beyza Doğuç, 
Melisa Karakurt ve Ezgi Aktan; Karaman’ı çok 
beğendiklerini ve üniversite öğrencilerinden oluşan 
dinleyici grubunun enerjisinden çok memnun 
kaldıklarını söylediler.

Daha sonra Step by Step ekibinin hazırlamış olduğu 
10’un üzerinde yerli ve yabancı şarkı dinleyicilerle 
buluştu. Dinleyicilere keyifli akşam yaşatan ekipteki 
sanatçılara plaket takdiminin ardından konser sona 
erdi.

AKUSTİK PERFORMANSA YOĞUN İLGİ

D İ N L E T İ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE ÖĞRENCİ TOPLULUĞU İLE STEP BY STEP KARAMAN EKİBİ 

TARAFINDAN AKUSTİK KONSER DÜZENLENDİ.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
Atatürkçü Düşünce Öğrenci Topluluğu ile MMC İnternet 
Hizmetleri Firması ve Step by Step Karaman ekibi 
tarafından söyleşi ve mini konser düzenlendi. Bayhan 
Gürhan’ın katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe çok 
sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte 
Step by Step Karaman Organizatörü Furkan Erdemsoy 
ve MMC Başkanı Mustafa Coştu selamlama 
konuşması yaparak etkinlikte emeği geçenlere ve 
katılımcılara teşekkür ettiler.

Etkinliğin ilk bölümünde Bayhan Gürhan 
öğrencilerin sorularını cevaplandırarak, “Karaman’a 
ilk defa geldim. Buraya karanlıkta geldim ve şu ana 
kadar sizden başka hiçbir şey görmedim. Karanlığa 
rağmen sizler beni aydınlattınız. Sizlerin varlığı bana 
yeter. Karaman’a gelerek sizlerle tanışmama vesile 
olan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Söyleşinin ardından Bayhan Gürhan, kendi 
şarkılarını, halk müziğinin ve arabesk müziğin sevilen 
parçalarını, KMÜ öğrencileri ile birlikte seslendirdi.

POPSTAR BAYHAN,
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

D İ N L E T İ
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EZGİ DİNLETİSİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Yeniler 
Öğrenci Topluluğu ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından 
Ezgi Dinletisi düzenlendi.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda 
düzenlenen dinleti, Türkiye’nin Suriye sınırında 
gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı için dua 
edilmesiyle başladı; Ahmet Ünalan’ın Kuran-ı Kerim 
tilaveti ve Muhammed Ensar Ağca’nın duasıyla 
devam etti. Ardından Türkiye Gençlik Vakfı Karaman 
İl Başkanı Hasan Aktaş açılış konuşması yaparak, 

”Vakfımız hiçbir zaman mazluma sırtını dönmemiş, 
her zaman zalimin karşısında dik durmuştur.” dedi.

Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Buğra Akgül 
ise konuşmasında “Diploma avcılığı yaparak kariyer 
peşinde koşan değil, ilim ve hikmet arayışında olan bir 
gençlik istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Grup Ezgi’nin seslendirdiği 
ilahiler dinleyicilerle paylaşıldı. Dinleyicilerin isteklerini 
de geri çevirmeyen Grup Ezgi üyeleri seslendirdikleri 
parçalarla dinleyicilere keyifli bir program yaşattılar.

D İ N L E T İ
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ŞEHİT ÖĞRETMENLER 
ANISINA SERGİ DÜZENLENDİ

KARANFİL DAĞITILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından şehit öğretmenler anısına sergi düzenlendi.

Serginin açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Burhan Yemiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ali Osman Bebek, şehit öğretmenlerin aileleri, 
öğretmenler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. 

Öğrencilerin hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı 
okumasının ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı 
gerçekleştirildi. Sergiyi gezerek eserler hakkında 
sahiplerinden bilgi alan protokol üyeleri, öğrencileri el 
emeği eserlerinden dolayı tebrik ettiler.

Sergi, KMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Gizem Saygılı ile Tasarımcı ve El Sanatları 
Eğitmeni Emine Mümine Aydemir’in danışmanlığında 
KMÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri 
tarafından hazırlandı. Şehit öğretmenlerin 
fotoğrafları, Atatürk temalı eserler ve geri dönüşüm 
malzemelerinden oluşan çalışmaların yer aldığı karma 
sergi iki gün boyunca ziyarete açık kaldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit 
Öğretmenler konulu fotoğraf sergisi düzenlenerek 
şehit öğretmenler anısına karanfil dağıtıldı.

Ata ve Türk Dünyası Araştırma Öğrenci Toplulukları 
tarafından ortaklaşa düzenlenen  etkinlikte öğrenciler 
fakültelerdeki akademisyenlere karanfil dağıtarak 
kendilerinin Öğretmenler Gününü kutladılar. 

KMÜ Öğrenci Yaşam Merkezinde ziyarete açılan 
Şehit Öğretmenler konulu fotoğraf sergisinde ise 
1970’li yıllardan günümüze kadar çeşitli terör örgütleri 
tarafından görevleri başında şehit edilen 19 öğretmene 
ait fotoğraflar ve öğretmenlerin şehit edildiği olaylara 
ilişkin bilgilere yer verildi. Sergide Karamanlı Şehit 
Öğretmenler Hamza Çetin ve Ali Yıldız’ın fotoğrafları 
da ayrıca dikkat çekti.

H A B E R
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HAK İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ 

“KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ”

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Murat Aksoy’un “Kör, Sağır, Dilsiz” temalı 
kişisel sergisinin açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Muşmal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nesip Aktan, üniversitenin akademik ve idari personeli 
ile çok sayıda öğrenci katıldı. 

Sergi açılışında konuşma yapan KMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Günümüzde başta İslam 
dünyası ve Doğu Türkistan olmak üzere hak ihlallerine 
maruz kalan onlarca insan var. Bu serginin, insanlık 
onurunun gözetilmesi ve zulmün durdurulması adına 
bir adım olmasını temenni ediyorum.” dedi.

KMÜ Sergi Alanında düzenlenen sergide Dr. 
Öğr. Üyesi Murat Aksoy’un elinden çıkan yaklaşık 

otuz eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Sergi ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Aksoy 
eserlerinde genelde işkence, özelde ise Ebu Gureyb 
ve Guantanamo hapishanelerinde yaşanan işkenceleri 
yansıtmaya çalıştığını ifade etti. Eserlerin bazılarının 
fotoğraf temelli bazılarının ise özgün çalışmalar 
olduğunu dile getiren Aksoy, tuval üzerine akrilik 
çalışmalar yaptığını söyledi. İnsan Hakları Haftası 
dolayısıyla bu sergiyi düzenlediklerini dile getiren 
Aksoy sergi ile, yaşanan hak ihlallerine karşı kör, sağır 
ve dilsiz olan insanlığa mesaj vermeyi hedeflediğini 
söyledi. 

16 Aralık 2019 tarihinde başlayan ve yoğun ilgi 
gören sergi, 20 Aralık 2019 tarihine kadar 09.00–
17.00 saatleri arasında ziyarete açıldı.

S E R G İ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
TARAFINDAN ‘KİŞİSEL RESİM SERGİSİ’ DÜZENLENDİ.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından el sanatları 
sergisi düzenlendi. İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Akgül ile üniversitenin akademik 
ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilen sergiye ilgi de yoğun oldu. 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi 
kapsamında yılsonu etkinliği olarak hazırlanan sergide 
100’ü aşkın öğrencinin eserleri ziyaretçilerle buluştu. 
Tablo, maket, takvim gibi farklı teknikler kullanılarak 
hazırlanan sergide 600’e yakın el emeği eser görücüye 
çıktı. 

“Her etkinlik farklı bir deneyim kazandırır”
Serginin açılışını yapan İslami İlimler Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, serginin öğrencilerin 
yeteneklerini görebilmeleri ve el becerilerini 
sergileyebilmeleri açısından önemli bir etkinlik 
olduğunu belirterek, “Serginin hazırlanmasında 
göstermiş oldukları bu başarıyı tüm eğitim hayatlarına 

yansıtmalarını temenni ediyorum. Okul süreci 
boyunca yapılacak her etkinlik öğrencilerimize farklı 
bir deneyim kazandırıyor ve onların eğitim kalitelerini 
de arttırıyor. İnşallah bundan sonraki dönemde de 
bu tip faydalı etkinliklerle öğrencilerimiz yeteneklerini 
sergileyecekler. Serginin düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

“Öğrencilerimizin daha etkin bir öğretici 
olmaları için önemli bir etkinlik”

İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Başkonak ise öğrencileri düzenlemiş oldukları sergi 
için tebrik ederek şunları söyledi: “Mezun olduktan 
sonra her biri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde çalışabilecek konumda olan 
öğrencilerimizin göreve başladıklarında daha etkin bir 
öğretici olabilmeleri açısından bu tip etkinlikler büyük 
bir önem taşıyor. Kendilerine emekleri için teşekkür 
ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.”

S E R G İ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN
EL SANATLARI SERGİSİ
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HOROZLAR VE SURETLER RESİM SERGİSİ

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Diğler’e ait “Horozlar ve 
Suretler” sergisinin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Birol Üner, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz, İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Burhan Yemiş, üniversite personeli ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

KMÜ Sergi Alanında düzenlenen sergide Doç. Dr. 
Mustafa Diğler’in son iki yıl içerisinde ürettiği kırktan 
fazla eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

S E R G İ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE “HOROZLAR VE SURETLER” 
TEMALI KİŞİSEL RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ.
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Sergi hakkında açıklamalarda 
bulunan Sanatçı Diğler, horoz 
simgesi üzerine yaklaşık altı yıldır 
çalışma yaptığını ve geleneksel 
sanatlara olan ilgisi nedeniyle 
horoz ve tavuk imgesini kullanmayı 
tercih ettiğini söyleyerek “Türk 
sanatında horoz-tavuk simgesi 
Proto-Türk veya Hun dönemi 
olarak adlandırılan dönemde 
Pazırık kurganlarından çıkarılan 
eserler arasında görülmektedir. 
Bu eserlerde horoz-tavuk simgesi 
deriden kesilmiş veya lahitler 
üzerine oyulmuş şekilde ya da 
elbiselerde yer almaktadır. Bunlar 
büyük olasılıkla kötü ruhları kovan 
koruyucu simgelerdir. Horoz-tavuk 
simgesi ayrıca On İki Hayvanlı 
Türk Takviminde yılı simgeleyen 
hayvanlardan biridir. Ayrıca 
Selçuklu ve Osmanlı dönemi 
minyatür, hat, fresk, maden, 

ahşap, taş ve halı sanatında, 
özellikle Selçuklu sanatının en 
gözde eserlerinden olan Varka ve 
Gülşah minyatürleri ile Osmanlı 
sanatına ait Hümayunname ve 
Zübdetü’t Tevarih minyatürlerinde 
çok sayıda horoz ve tavuk figürüne 
rastlanmaktadır. Bütün bunların 
yanı sıra pekçok kültürde horoz, 
güneşin ve gururun sembolü 
olarak algılanmış, onun ötüşüyle 
güneşin doğuşu arasında 
ilişki kurulmuştur. Horoz İran 
mitolojisinde de mitra inancına 
bağlı olarak yeniden dirilişin ve 
ışığın habercisidir. Zerdüştlükte ise 
ateşi ve güneşi temsil etmektedir. 
Yahudilikte günahtan kurtulmanın 
aracı olarak kefaret ayinlerinde 
kullanılmıştır. Hristiyanlar ise 
horozu İsa-Mesih’in sembolü 
olarak kabul etmişlerdir. Yunan 
mitolojisinde de gün doğumunu 

duyurduğu için kutsallaştırılmış 
ve Mars’ın oğlu olarak kabul 
edilmiştir. Türklerde ise horozla 
ilgili inançlarda Şamanizmin etkisi 
bulunmaktadır. Türk kültüründe 
horozun ilk bilinen özelliği sabahın 
habercisi olmasıdır.” şeklinde 
konuştu.

Eserlerinde kullandığı horoz 
figürleri incelendiği zaman figürlerin 
kompozisyonun tamamına 
hakim bir biçimde yerleştirdiğinin 
görülebileceğini dile getiren Diğler, 
resimlerinde figürü kaybetmeden, 
yoğun anlatım gücünü tasvirciliğe 
düşürmeden simgesel renk lekeleri 
içerisinde horoz figürlerinin ele 
alındığını söyledi. 

Yoğun ilgi gören ve 25 Kasım 
2019 tarihinde başlayan sergi, 
6 Aralık 2019’a kadar saat 
09.00–17.00 saatleri arasında 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Türk sanatında horoz-tavuk simgesi Hun dönemi olarak adlandırılan dönemde 
Pazırık kurganlarından çıkarılan eserler arasında görülmektedir. Bunlar büyük olasılıkla 
kötü ruhları kovan koruyucu simgelerdir. Horoz-tavuk simgesi ayrıca On İki Hayvanlı 

Türk Takviminde yılı simgeleyen hayvanlardan biridir.”
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KMÜ, ÇEVRE İLLERDE TANITILDI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Unilook 
Türkiye tarafından Konya ve Karaman’da, Artı Fuarcılık 
tarafından ise Mersin ve Adana’da düzenlenen 
üniversite  tanıtım fuarlarında yine yerini aldı. 

26 - 27 Kasım tarihinde Konya Dedeman Otel’de, 
28 Kasım’da Karaman Lütfi Elvan Fuar ve Kongre 
Merkezinde, 16 Aralık’ta Mersin Hilton Otel’de ve 
18-19 Aralık’ta Adana Sheraton Grand Otel’de 
düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile birlikte çok 
sayıda yükseköğretim kurumu öğrencilerle bir araya 
geldi.

Tanıtım ve Tercih Günlerinde üniversite temsilcileri 
öğrencilere eğitim-öğretim, yatay ve dikey geçiş, burs 
olanakları, konaklama, ulaşım gibi çeşitli konularda 
detaylı bilgi vererek kurumlarını tanıtıcı dokümanlar 
dağıttılar.

Fuarlarda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi personelleri ve 
öğrencileri temsil etti. KMÜ temsilcileri, Karaman ile 
ilgili öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplarken 
üniversitedeki eğitim-öğretim, fiziki olanaklar, sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetler, taban puanlar, sıralamalar 
ve tercihler hakkında adayları bilgilendirdi. 

H A B E R
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN 
YÜRÜDÜLER 

Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu 
öncülüğünde üniversite yerleşkesi içerisinde çok 
sayıda öğrenci ve öğretim elemanının katılımıyla 
gerçekleştirilen yürüyüşte lösemili çocuklara destek 
olunması amaçlandı. Diğer bir etkinlikte ise Sağlık 
Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu tarafından 
lösemi için bilgilendirme yapılarak standı ziyaret eden 
öğrencilere maske dağıtıldı. 

‘Maskeme Değil, Gözlerime Bak’ sloganıyla 
düzenlenen etkinliklerde öğrenciler lösemi hakkında 
farkındalık yaratacak mesaj içeren pankart açtılar. 

Etkinliğe ilişkin görüşlerini paylaşan KMÜ 
Gastronomi ve Aşçılık Topluluğu Başkan Yardımcısı 
Can Barış ve Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci 
Topluluğu Başkanı Furkan Berkay Ülkebaş düzenlemiş 
oldukları etkinliklerle ilgili bilgi vererek, “Maskeli 
lösemili çocukları gördüğümüzde onlara farklı 
gözle bakmamalıyız. Maskelerini takma sebebinin 
diğer insanlara hastalık bulaştırmamak için değil, 
kendi sağlıklarını korumak için olduğunun farkına 
vararak onları rahatsız edici şekilde davranmamamız 
gerektiğini unutmayalım.” açıklamasında bulundular. 

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE
2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI NEDENİYLE 

FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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ÖZEL ÖĞRENCİLER MUTFAKTA 

Aşçılık ve Gastronomi Öğrenci Topluluğu tarafından 
KMÜ Uygulama Mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte 
Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 
üniversiteli gençlerle birlikte sade ve çikolatalı sable 
bisküvi, çikolatalı kek ile profiterol yaparak eğlenceli 
vakit geçirdiler.

Sadece Dünya Engelliler Gününde değil, yıl içinde 
düzenledikleri çeşitli etkinliklerle minik öğrencileri 
üniversite çatısı altında duyarlı gençlerle bir araya 
getirdiklerini söyleyen Aşçılık ve Gastronomi Topluluğu 

Başkanı Utku Yılmaz  ile Özel Eğitim Uygulama Okulu 
Rehber Öğretmeni İsa Koçer “Bugün birçoğumuz 3 
Aralık Dünya Engelliler Gününü sosyal medya aracılığı 
ile kutladık, paylaşımlarda bulunduk. Böyle bir etkinlik 
düzenleyerek yayınlanan mesajların, gösterilen 
farkındalığın gerçek hayatımızda yankı bulmasını 
amaçladık.” şeklinde konuştular.

Etkinlik, hazırlanan lezzetlerin öğrenciler ve veliler 
tarafından tadımının yapılmasıyla sona erdi.

H A B E R

KMÜ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA 
“ÖZEL ÖĞRENCİLER MUTFAKTA” ADLI ANLAMLI 

BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
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ENGELLİLER GÜNÜNDE NEŞE DOLU PROGRAM

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda 
düzenlenen programa Karaman Valisi Fahri Meral ve 
eşi Zehra Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Karaman Özel Eğitim 
Uygulama Okulu Müdürü Barbaros Orman, davetliler, 
öğrenciler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program, Karaman Özel Eğitim 
Uygulama Okulu Müdürü Barbaros Orman’ın açılış 
konuşması ile devam etti. Orman, konuşmasında 
programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ederek, “Her öğrencimiz bizim için özeldir.” 
dedi. 

Açılış konuşmasının ardından Karaman Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ‘Derviş’ 
isimli kısa film izlendi. Program, Karaman Özel Eğitim 
Uygulama Okulu öğretmenlerinden oluşan koronun 
sahne performansı ile devam etti. Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Merve Çekceoğlu, Özel Eğitim Öğretmeni 
Nursel Doğan, Müzik Öğretmeni Mustafa Akkuş, 
Müzik Öğretmeni Yasin Özçelik, saz ekibi eşliğinde 
Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. 

KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi 
ve Rehabilitasyon Bölümünün hazırlamış olduğu kısa 
filmin izlenmesi ile devam eden program, Ermenek 
Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon Merkezi ritim grubunun 
gösterisi ile sona erdi. 

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, KARAMAN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU 
TARAFINDAN DÜZENLENEN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 
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ENGELLİ YAZAR YALÇIN, 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

H A B E R

“Engelli olmasaydım hayat beni farklı noktalara 
sürükleyebilirdi “ 

Söyleşi öncesinde, yüzde 98 engeli olmasına 
rağmen 15 yılda 17 kitap yazan Erdal Yalçın’ın hayatı 
ile ilgili video gösterimi yapıldı. Daha sonra Yazar 
Erdal Yalçın öğrencilerle bir araya gelerek şunları 
söyledi: “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Engelsiz Üniversite Öğrenci Topluluğu beni buraya 
davet ettiğinde çok mutlu oldum. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Yazmak, hayalim olarak benim hep içimde 
vardı. İyi ki engelliyim eğer engelli olmasaydım 
hayat beni farklı noktalara sürükleyebilirdi. Fakat ben 
engelimi bahane etmeyerek aksine bu durumu lehime 
çevirerek yazar oldum. Her insan bir engelli adayıdır. 
Siz de benim gibi olabilirsiniz fakat hiçbir zaman ah 

vah demeyin ve kendinizle barışık olun. Hepinizi çok 
seviyorum.” dedi. 

Programda Yazar Erdal Yalçın’ın annesi ve babası 
da söz alarak, “Erdal’ın durumuna ilk zamanlarda 
çok üzüldük fakat o bizi her zaman teselli etti. Onun 
mücadeleci karakteri bize de güç verdi ve onunla 
birlikte her şeyin üstesinden gelebileceğimize daha 
çok inandık.” dediler. 

Programın son bölümünde ise Edebiyat 
Fakültesinde eğitimini sürdüren görme engelli öğrenci 
Ahmet Çaputçu söz alarak,  “Hayatım boyunca 
okuma evrelerinde sıkıntılar yaşadım. Biz engelli 
değil, engelleniyoruz. İnsanların bizi anlayarak bizim 
hayatımızı kolaylaştırmalarını bekliyoruz.’’ dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ 
TOPLULUĞU TARAFINDAN  ‘BANA HAYATI ÖĞRETİR MİSİN?’ KONULU 

SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ. 
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ÖĞRENCİLER DOĞADAKİ 
HAYVANLARI UNUTMADI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu üyeleri anlamlı bir 
etkinliğe imza attılar. Topluluğa üye öğrenciler Kazım 
Karabekir ilçesindeki belirli noktalara sokak hayvanları 
için yemek ve su kapları yerleştirerek hayvanların kış 
günlerinde açlık ve susuzluk yaşamamaları için önlem 
aldılar.

Öğrenciler kedi evlerinin yanı sıra kuşları da 
düşünerek Orman Bölge Müdürlüklerinden temin 
ettikleri kuş yuvalarını ilçedeki ilkokul ve anaokulu 
öğrencileri ile boyayarak ağaçlara astılar. Pet şişelerden 
kuş besleme istasyonları da yapan öğrenciler böylece 
zorlu geçecek kış günlerinde doğadaki hayvanları 
yalnız bırakmadılar.

H A B E R
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
GENÇLİK KAMPINDA 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği 
organizasyon kapsamında Konya’nın Taşkent 
ilçesinde uluslararası öğrenciler için düzenlenen 
kampa katılan öğrenciler burada pek çok etkinliği de 
gerçekleştirme fırsatı buldular.

Birçok ülkeden farklı uyruklara sahip öğrenciyi bir 
araya getiren etkinlikte öğrenciler birbirlerini yakından 
tanıma imkânı bulurken kendileri için düzenlenen 
sportif faaliyetler ile kısa sürede kaynaştılar.

Öğrenciler daha sonra kendileri için düzenlenen 
parkurlarda doğa yürüyüşüne katılarak ilçenin doğal 
güzelliklerin bulunduğu alanları gezdiler. Gençlik 
kampı, öğrencilerin sahne aldığı oyun ve yarışmalarla 
sona erdi.

H A B E R

KMÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE
EĞİTİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER GENÇLİK KAMPINA KATILDI.
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
‘EBRU’ İLE TANIŞTI

Üniversite bünyesinde 2017 yılı temmuz ayında 
açılan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde (KARDİL) Türkçe öğreniminin yanı sıra 
Türk kültür ve sanatına ilişkin faaliyetlere katılan 
yabancı uyruklu öğrenciler, 2019-2020 eğitim-
öğretim yılında da yoğun bir dönem geçiriyor.

Eğitim amacıyla Karaman’a gelen öğrenciler 
KMÜ’de yalnızca eğitim görmekle yetinmiyor aynı 
zamanda Karaman’ın ve ülkemizin sosyal, kültürel ve 

tarihi yönlerini de öğreniyor ve milletimize özgü sanat 
dallarını icra etme fırsatı buluyorlar. 

Yabancı uyruklu öğrenciler son olarak KMÜ 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki el sanatları 
atölyelerinde ebru sanatını öğrenerek edindikleri 
bilgilerle kendi ebru desenlerini oluşturdular. Öğr. Gör. 
Mustafa Konuk’un anlatımıyla ebru sanatı hakkında 
bilgilenen yabancı uyruklu öğrenciler etkinlik sonunda 
kendi yaptıkları desenlerini sergilediler. 

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER EBRU SANATI İLE TANIŞTILAR. 
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KAN BAĞIŞI VE 
KÖK HÜCRE KAMPANYASI

Üniversitenin tüm akademik birimlerinde iki 
hafta boyunca devam eden kan bağışı ve kök hücre 
kampanyasında 557 ünite bağış yapıldı. 

Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra 
İlhan, “Üniversitemizde bulunan tüm akademik 
birimlerimizde Genç Kızılay gönüllüleri olarak 
görev aldık. Kan bağışı ve kök hücre bağışlarında 
bulunan tüm öğrenci arkadaşlarımıza, üniversitemiz 
personeline ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederim.” 
dedi.

Konya Kızılay Kan Bağışı Birim Sorumlusu Şenol 
Yüksel ise “Yaptığımız iş gönüllülük işidir. Gönüllü 
arkadaşlarımızla birlik olarak KMÜ’de iyi sonuçlar 
almayı amaçladık. Bu işte birlik olmak önemli. Ne 
kadar güler yüzlü ve içten olursak o kadar başarı 
elde edebiliriz. Tüm gönüllü arkadaşlarıma ve kan 
bağışında bulunan herkese teşekkür ederim.” şeklinde 
konuştu. 

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE GENÇ KIZILAY ÖĞRENCİ 
TOPLULUĞU İLE ARAMA KURTARMA DOĞA VE SPOR ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 

TARAFINDAN ‘KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE KAMPANYASI’ DÜZENLENDİ. 
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GELECEĞİN SAĞLIKÇILARI SAHADA 
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

ÖĞRENCİLERİNDEN ACİL DURUM YARIŞI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önünde 
gerçekleşen ve İl Sağlık Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım 
Derneği ile Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci 
Topluluğunun destekleri ile gerçekleştirilen yarışlar 
iki etap olarak tasarlandı. İlk etapta öğrenciler Temel 
Bilimler Laboratuvarında yer alan maketler üzerinde 
ilk ve acil yardıma ilişkin hünerlerini sergilerken ikinci 
etapta ise trafik kazası senaryosu eşliğinde 200 
metrelik parkurda taşıma ve triyaj konusunda kıyasıya 
yarıştılar. 

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve 
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE’nin desteğiyle 
gerçekleştirilen yarışta 4’er kişilik 8 ekip halinde toplam 
32 öğrenci ter döktü. Medikal yaklaşımlar ve travma 
konularında iki farklı alanda yapılan yarışmalarda 
öğrenciler eğitim gördükleri derslerle ilgili uygulama 
yapma fırsatı yakalarken aynı zamanda olası bir vaka 
ile karşılaşma anında yapmaları gerekenleri deneme 
imkanı buldular. 

H A B E R

KMÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN 
‘AMBULANS RALLİSİ’ KONULU EĞİTİCİ YARIŞ DÜZENLENDİ
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DÜNYA PARAMEDİK GÜNÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Odaklı 
Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Dünya 
Paramedikler Günü’ kapsamında bir dizi etkinlik 
gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, 
Karaman Devlet Hastanesi yetkilileri ve KMÜ personeli 
ile İlk ve Acil Yardım Derneği temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Odaklı 
Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu Başkanı Furkan 
Berkay Ülkebaş, topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi 
vererek paramedik bölümü okuyan ve mezun olduktan 
sonra bu mesleği icra edecek olan arkadaşlarının 
‘Dünya Paramedik Günü’nü kutladı. 

“Bu kutsal mesleğe sahip çıkan herkesi 
kutluyorum”

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ise 
paramediklerin 7 gün 24 saat esasına dayalı bir 
çalışma prensipleri olduğunu hatırlatarak, “Gece 
gündüz demeden, bayram ve resmi tatil demeden 
binbir zorluklarla çalışan paramediklerimiz sağlık 
alanındaki ihtiyaca en iyi şekilde cevap vermektedirler. 
Bu kutsal mesleğe sahip çıkarak bu mesleği 
layıkıyla yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 
Sorumluluklarınızın bilincinde en iyi şekilde hizmet 
vereceğiniz mesleğinizde sizlere başarılar diliyorum.” 
dedi. 

“İnsanların hayatına dokunmak için 
çabalıyorsunuz”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Şeref Maden ise şunları söyledi: “Takdire 
şayan bir mesleği yerine getiren bireyler olarak bugün 
sizlerin bu özel gününü kutlamak için bir araya geldik. 
Zaman ve mekân tanımayan meşakkatli bir mesleği 
icra ediyorsunuz ve insanların hayatına dokunmak 
için çabalıyorsunuz. Hepinizi kutluyorum ve şimdiden 
hepinize başarılar diliyorum.”

Program açılış konuşmalarının ardından ‘112 
Acil Yardım’, ‘Paramedik Andı’, ‘Sağlıkta Şiddet’ 
konu başlıkları ile hazırlanan video gösterimleri ile 
devam etti. Daha sonra KMÜ Halk Oyunları ekibinin 
eğlenceli gösterisinin ardından sağlık çalışanlarının 
yaşadıklarını anlatan kısa bir tiyatro oyunu sergilendi. 

Ambulans Rallisi’ni Kazananlara Ödülleri Verildi
Program ‘Ambulans Rallisi Ödül Töreni’ ile devam 

etti. Tören öncesinde söz alan İlk ve Acil Yardım 
Derneği Başkanı İsa Çiçek, öğrencilerin ilk ve acil 
yardıma ilişkin hünerlerini sergilediği Ambulans 
Rallisi’nde gösterdikleri çabanın önemli olduğunu 
belirterek yarışma sonucunda dereceye giren takımları 
tebrik ettiğini, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de 
çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi. 

Program, yarışmada dereceye giren takımlara 
ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. 

H A B E R
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MİNİK ÖĞRENCİLERE TEBRİK KARTI

Minik öğrencilere sürpriz yaparak onları 
sevindirmek isteyen üniversite öğrencileri hazırlamış 
oldukları yılbaşı tebriklerini üniversite içerisindeki PTT 
Şubesine teslim ederek Adana Saimbeyli Yatılı Bölge 
Ortaokulu öğrencilerine güzel bir sürpriz hazırladılar. 

Eğitim Fakültesi öğrencisi Mutafa Tuhahan 
Kekeç’in fikri üzerine geliştirilen etkinlikte öğrencilere 
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Temiz de eşlik etti. Etkinlikle 
ilgili düşüncelerini paylaşan Kekeç şunları söyledi: 
“Memleketim olan Adana’nın şehir merkezinden 
uzak kırsal kesimlerinde yaşanan zorlukları az çok 
biliyorum. Bu yüzden orada yaşayan kardeşlerimizi 
mutlu etmek amacıyla onlara böyle küçük bir sürpriz 
hazırlamak istedim. Onların mutlu olmaları için 
geliştirdiğim bu fikre arkadaşlarımı da dahil ettim. 
Arkadaşlarım ve hocam da bu fikre seve seve destek 

verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Umarım yapmış 
olduğumuz bu iş oradaki kardeşlerimizin yüzünde 
küçücük de olsa bir tebessüme sebep olur.” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİ ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATARAK ADANA SAİMBEYLİ YATILI BÖLGE 

ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YENİYIL TEBRİK KARTI GÖNDERDİLER. 

H A B E R
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Merhabalar, ben Abdul Bassit Dawud. Annemin 
ismi Meryam ve babamın ismi Dawud. Gana’nın orta 
ve güneydoğusundanım; Kumasi’li ve Acrra’lıyım. 
Gana’nın başkenti Accra’da  üç yıl kaldım. Hayatım 
boyunca ailemle birlikte Kumasi’de yaşadım. Örgün 
eğitimime Kumasi’de İslamiya İlköğretim Okulu’nda 
iki yaşımda başladım. İlkokulda İngilizceyi Arapça 
ile birlikte nasıl konuşup yazacağımı öğrenmeye 
başladım. Matematik, sosyal bilimler, genel bilim ve  
sanatsal konular da ilkokulda öğrendiğimiz konulardı. 
Üç erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. Altı yıllık 
ilkokuldan sonra kız kardeşimle birlikte orta okulda 
okumak için Accra’ya seyahat ettik. Orada İslam 
Araştırmaları  Okulu Enstitüsünde okumaya başladım.

Accra’ya Gittikten Sonra Hayatım 
Gana’nın başkenti olarak Accra, elbette kalabalıktı 

ve birçok devlet kurumu ve özel vakıf vardı. 
Ortaokulun üçüncü yılında Gana’da Türkiye’den Aziz 
Mahmud Hüdayi Vakfı’nın şubelerinden biri olan 
Paragon Vakfıyla karşılaştım. Gana’da Aziz Mahmud 
Hüdayi Vakfı’nın 10’dan fazla okulu var ve bu 
okullar Ganalı öğrencilerin eğitimini zenginleştirmek 
ve geliştirmek  amacıyla açılmış. Ayrıca  bu Vakıf 
tarafından, iyi akademik performans gösteren 
öğrencilere Türkiye’de eğitimlerine devam etmeleri 
için burs veriliyor. Ortaokul eğitimimden sonra üç yıl 
da  lisede okumak için Kumasi’ye geri döndüm. Bu 
süre zarfında bir Kur’an kursuna  kaydoldum ve orada 
hafızlık sertifikamı aldım. Liseden sonra Fatima Farida 
Okulu adlı Aziz Mahmud Hüdayi okullarından birinde 
İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya karar verdim ve 
burada üç yıl İngilizce öğretmenliği yaptım. Üçüncü 
yılımda Türkiye’de eğitimime devam etmem için 
Vakıf’tan bana burs verdiler. Benim için bu büyük bir 
müjdeydi; ailem de çok sevindi. Çünkü ilk defa yurt 
dışına çıkıyordum.

Neden Türkiye’yi Seçtim?
Modern çağda ilişki ve iletişimin çok önemli 

olduğunu biliyorum. Mesela Türkiye’de eğitimimi 
tamamlarsam, sadece örgün bir eğitim görmüş 

olmayacağım, aynı zamanda farklı insanlarla 
uluslararası   ilişkiler de kurmuş olacağım. Burada 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Matematik 
bölümünü okuyorum, şuan birinci sınıfım. Daha önce 
de İslami Bilimler (İlahiyat) okuduğum için gelecek 
planım başkalarının İslam’ı çok iyi anlamasına 
yardımcı olmak.

Türkiye’yi seçtim çünkü küçüklüğümden beri 
Türkiye’de eğitim görme hayalim vardı. Çünkü babam 
bana her zaman Resulullah’ın sözlerini gerçekleştiren 
genç savaşçı Sultan Mehmet Al-Fatih’in hikayesini 
anlatırdı. Türkiye özellikle bilgisayar bilimi ve İslami 
bilimler alanında birçok büyük üniversiteye sahip 
olduğu için lisans eğitimimi almak için Türkiye’yi 
seçtim. Gelişmiş bir ülke olarak, iyi bir eğitim alma 
konusunda doğru yeri bulduğumu düşünüyorum. 

Türkiye’ye gelmekteki ilk amacım; geleneksel 
dansı, sanatı, dili ve yaşam tarzıyla Afrika ve Gana 
kültürünü Asya ve Avrupa’ya tanıtmak istememdir. 
Afrika’da kültürel biçimler bol miktarda olup kültürel 
çeşitlilik sadece farklı ülkeler arasında değil, aynı 
zamanda tek tek ülkelerde de vardır. Afrika kültürünü 
tanıtmayı seviyorum çünkü diğer insanlara bu kültürü 
öğreterek kendimle gurur duyuyorum. Ve ben de 
Türkiye geleneksel kültürünü öğrenmek istiyorum. 
Bunu başkalarına da öğreterek Türkiye’nin gururunu 
arttırabilirim diye düşünüyorum. 

Gana neresidir?
Gana, 6 Mart 1957 tarihinde Sahra altı Afrika’da 

İngilizlerden bağımsızlık kazanan ilk ülkedir. Küresel 
barış endeksi tarafından Afrika’nın en barışçı ülkesi 
olarak sayılan Gana, zengin doğal kaynaklara sahiptir. 
Timber (kerestelik ağaç), altın, elmas, boksit, 
manganez ve petrol Gana’nın Batı Afrika’daki daha 
zengin ülkeler arasında olmasına katkıda bulunuyor. 
Ülkenin Volta bölgesindeki Volta Gölü, dünyanın en 
büyük insan yapımı gölüdür. Gana’da farklı kabileler ve 
kültürler var; 52 ayrı dil ve yüzlerce lehçe konuşuluyor. 
Ülkenin resmi dili İngilizce. 

Selamlarımla..

M A K A L E

Abdul Bassit Dawud
KMÜ Kamil Özdağ Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi
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M A K A L E

Bu yazıyı okumaya başladığınız tam da şu anda, 
toplumun birey üzerindeki etkisini göstermek ve 
sosyolojinin ne olduğunu ortaya koymak üzere 
küçük bir zihinsel egzersiz yapalım. Bir saniyeliğine 
gözlerinizi kapatıp bambaşka bir coğrafyada, farklı bir 
inanç sistemine tâbi, farklı bir ten renginde ve farklı 
bir toplumsal cinsiyette, bambaşka bir dış görünüşe 
sahip ve oldukça farklı gelenekleri olan bir toplumda 
dünyaya geldiğinizi tahayyül edin. Bir başka ifade ile 
benlik algınızın bambaşka habituslarla yoğrulduğu 
bir toplumun üyesi olarak doğdunuz. Bugüne dair 
değerlendirmelerinizin nasıl da farklılaştığını veyahut 
farklılaşacağını görmek zor olmasa gerek… Peter 
Berger’in “heveslisinin ve amatörünün çok olduğu 
bir sosyal bilim alanı” olarak tanımladığı (Berger, 
2017) sosyoloji, tam da yukarıdaki egzersize 
benzer vaziyetteki durum ya da eylemleri sistematik 
olarak okuma ve yorumlama aktivitesidir. Bununla 
birlikte bir toplumun başta insan ilişkileri olmak 
üzere tüm özelliklerinin bilimsel, sistemli ve eleştirel 
olarak izahıdır.  Bu cümleyi tersinden yorumlayarak 
ilerleyecek olursak; bilimsel olmayan, sistemlilik 
arz etmeyen ve bir eleştirinin ürünü olarak ortaya 
konmamış her türlü söylem ve yorumlama 
bireylerin ancak kanaatlerini yansıtmakta; meselenin 
“sosyolojik”olarak değerlendirmekten uzak vaziyette 
olduğunu ortaya koymaktadır. Esasında sosyolojiyi 
diğer disiplinlerden ayıran can alıcı nokta tam da 
burasıdır. Akıllara hemen Fichter’in sosyolojiyi, diğer 
sosyal bilimlerden ayırdığı satırlar gelmektedir:

“Sosyolojinin tanımı, sosyolojiyi diğer sosyal 
bilimlerden ayırmalıdır. Gazeteciler, yorumcular 
toplumun günlük yaşamındaki dikkati çeken 
olayları sürekli olarak toplayıp yayarlar. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAKIR
KMÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Sosyolojik Bakabilmek: 
Bütün Mesele Bu!

Tarihçiler çoğunlukla kamu yöneticilerinin nasıl 
davrandıklarına ilişkin kayıtlar tutarlar. Ozanlar ve 
öykücüler sosyal ilişkiler üzerinde odaklaşırlar. 
Belirli çevre koşulları altında insanların nasıl 
davranacağını kendi bellek ve imgelerinde 
yeniden kurgularlar. Filozof ve dinbilimciler 
insanoğlunun nasıl davranması gerektiği üzerinde 
dururlar. Ekonomi odağını, insanların yeryüzünde 
yaşayabilmek için talep ettikleri maddi şeyler 
üzerine yerleştirir. Bu maddi şeylerin nasıl üretildiği, 
mübadele edildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği gibi. 
Siyasal bilimler güç ve otorite üzerinde durur. 
Düzenli bir kamu yaşamının olanaklı kılınması için 
güç ve otoritenin nasıl kullanıldığını, dağıtıldığını, 
bunların yollarının neler olduğunu inceler. Sosyoloji 
insan “birlikteliği” gerçeği üzerinde odaklaşır; 
toplumun her yerinde var olan, sosyal etkileşimin 
örüntüleşmiş düzenliliklerini inceler. Sosyoloji, 
bilgi gövdesi olarak insan ilişkileri gerçeğini alır, 
bu gerçek üzerinde merkezileşir. Sözkonusu insan 
birlikteliğine katkıda bulunan veya ondan çıkarılan 
herşey sosyolojiktir” (Fichter, 2001).

“Sosyoloji; 
bir toplumun başta insan ilişkileri 

olmak üzere tüm özelliklerinin 
bilimsel, sistemli ve eleştirel 

olarak izahıdır.”
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aşkın yanılgıları araştırma nesnesine dönüştürebilme 
yeteneğine sahip kişilerdir. Esgin’e göre bu işin asıl 
zor olan tarafı da burasıdır. Çünkü araştırma nesnesine 
dönüştürülen her olay ya da olgu, toplum üyelerinin 
genellikle aşina olduğu ya da doğru olarak gördüğü 
bir meseledir. Herkesin eğitime, siyasete veyahut suça 
ilişkin değişmez doğru olarak atadığı bilgi kırıntıları 
mevcuttur (Esgin, 2014). Bu türden mevcudiyetler 
meseleyi daha da karmaşıklaştırmakta ve zorlamaktadır. 
Bauman’ın bilardo topu modellemesi sosyoloğun görev 
alanı ve toplumun beklentisini yansıtır vaziyettedir: 

“Sosyologlardan, insanların kendi eylemlerinin 
özneleri olmaktan, başka insanların eylemlerinin 
nesnelerine nasıl dönüştürüleceğinin; pratikte, 
insan eylemine ilişkin olarak insanların yaptıkları 
şeyin dışarıdan uygulanan baskıyla tamamıyla 
belirlendiği bir tür “bilardo topu” modelinin nasıl 
gerçekleştirileceğinin bilgisi istenmektedir” 
Bauman, 2010). 
Sosyolojik perspektif, başka bir ifade ile bilimsel, 

sistematik ve eleştirel bilgi ile harmanlanmış bir bakış 
açısı sayesinde, doğru olarak varsayılan yanlışlıkları ve 
yukarıda mevzu edilen bilgi kırıntılarının eksikliklerini 
ortaya koymak ve aynı zamanda sosyologlardan 
bekleneni ifa etmek mümkün gözükmektedir. Bununla 
birlikte sosyolojik perspektif sayesinde bireylerin 
yaptıkları ile davranışlarını şekillendiren sosyal 
ortamlar arasındaki bağlantılar ortaya konmaktadır. 
Her bireyin “toplum” hakkında bir şeyler söylemeye 
kendini ehil hissettiği (Berger, 2017) bir dönemde 
sosyolojik perspektifin kazandıracağı avantajlar 
olacaktır. Sosyolojik perspektif, gündelik bilgi gerçeğini 
değerlendirmeye katkı sunmakla birlikte; yaşantımızın 
bize sunduğu ya da sunmadığı fırsatları görmemizi 
sağlar. Bununla birlikte, toplumda etkin bir birey olarak 
var olmayı kolaylaştırmakla birlikte; diğer grup ya da 
toplumları farklı pencerelerden değerlendirme fırsatı 
sunmaktadır (Macionis, 2012). Sosyolojik perspektif 
üzerinde bu türden bir yorumlamaları desteklemek 
için Wright Mills’in ortaya attığı “sosyolojik tahayyül” 
meselesine temas etmekte yarar gözetilmektedir. 
Mills sosyolojik tahayyülü, bireylerin kendilerinin 
ve başkalarının geçmişlerini tarih ve sosyal yapı ile 
bağlantılarını nasıl anladıkları üzerinden tanımlamaktadır. 
Esasında sosyolojik tahayyül kudretine mazhar birey, 
Mills tarafından nitelikli bir kişi olarak resmedilmektedir. 
Çünkü bu türden bir hayal gücü edinimi herkes için 
kolayca başarılabilecek bir uğraşı değildir. Kendisine 
göre bu türden nitelikli bir karakter “tarihsel tablonun 
farklı bireylerin iç dünyası ve meslek hayatı açısından ne 
anlama geldiğini anlayacak duruma gelmiş ve gündelik 
tecrübelerinin gürültü patırtısı içerisinde bireylerin nasıl 
olup da kendi toplumsal konumlarına ilişkin yanlış bilinç 
geliştirdiklerini göz önünde bulundurmayı öğrenmiş”tir 
(Mills, 2016). Tarih ve biyografinin toplum içerisindeki 
ilişkisinin ortaya konmasını önemli gören Mills, bir 
toplum çözümlemesinde özgül problemler ne olursa 
olsun sosyolojik tahayyül gücüne sahip bireylerin 
sorduğu sorular olarak şunlara işaret etmektedir: 

Bugün üzerine konuşabildiğimiz, kolayca çıkarımlar 
inşa edebildiğimiz bu köklü mirasın hikâyesi esasında 
epeyce uzun soluklu. O yüzden bu kısacık yazıda, 
tarihsel olarak sosyolojinin gelişim aşamalarını ve 
geliştirilen sosyolojik paradigmaları anlatmak yerine; 
daha iyi bir toplum idealine katkı sunacak “sosyolojik 
perspektif” ve “sosyolojik tahayyül”  konuları üzerinde 
duracağım. Sosyolojik perspektif, bir diğer ifade ile 
“toplumsal bakabilme / toplumbilimsel bakış açısı” 
alışılmadık dünyalara pencere açan ve mensubu 
olunan toplumu daha iyi anlama olanağı sağlayan bir 
mekanizmadır. 

Yıllar önce (1963) Peter Berger’in “özeldeki 
geneli görmek” olarak tanımladığı bu kavramın 
amacı, bireylerin davranışları üzerine genel kalıplar 
oluşturmaktır (Macionis, 2012). Bu bakış açısı, 
bireylerin sosyal konumlarını (istihdam durumu, 
ortalama gelir, eğitim, cinsiyet, yaş ve ırk) ve bireylerin 
motivasyonları ile birlikte deneyimleri dikkate alınarak 
daha geniş sosyal davranış kalıplarını vurgulamaktadır. 
Böylece sosyoloğun ana görevlerinden bir tanesi 
bireylerin deneyimleri ve bu deneyimlerin sosyal 
gruplarla ve bir bütün olarak toplumla etkileşimlerinin 
nasıl şekillendiğiyle ilgilenmektir. Bir bireyin aldığı 
kişisel kararların altında mutlak surette sosyal ya da 
kültürel faktörler bulunmaktadır. Örneğin, Okyanusya 
kıtasında yer alan bir ülke için “deve”, su kaynaklarını 
tüketen bir canlı türü olarak görülmekte iken; Asya 
kıtasında yer alan bir ülke için “deve”nin anlamı, 
“hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi 
yapılanları da (yaratan O’dur)” ayetine (Enam, 142. 
Ayet) mazhar bir varlık olarak değerlendirilmesi pekâlâ 
mümkündür.

Her iki değerlendirmede sosyal ve kültürel 
bağlamda farklılıkların oluşabileceği ortadır. Her 
iki örneği soğukkanlı ve olgunlukla karşılayabilme 
dinginliği sunan da sosyolojik perspektifin ta kendisidir. 
Bununla birlikte kültürel kalıplar ve sosyal güçler, 
insanların bir seçeneği diğerine tercih etmeleri için 
baskı yapmaktadır. Sosyolojik perspektifin profesyonel 
icracıları olarak sosyologların misyonlarına ilişkin 
değerlendirmede bulunmadan bu bölümü geçmek 
meseleyi eksik bırakacaktır. Sosyologlar, aynı 
toplumda yaşayan ve aynı sosyal deneyimleri olan 
büyük insan gruplarının davranışlarını inceleyerek bu 
genel kalıpları belirlemeye çalışırlar. Bununla birlikte 
sosyologlar, sadece kanaatler yoluyla meşrulaştırılmış 

“Sosyolojik perspektif, bir diğer 
ifade ile ‘toplumsal bakabilme 
/ toplumbilimsel bakış açısı’, 

alışılmadık dünyalara pencere açan 
ve mensubu olunan toplumu daha 

iyi anlama olanağı sağlayan bir 
mekanizmadır.” 
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İncelenen toplumun bir bütün olarak yapısı nedir? 
Başlıca bileşenleri nelerdir ve bunların birbirleriyle 
bağıntıları ne şekildedir? Diğer toplumsal düzen 
türlerinden nasıl farklılaşmaktadır?  Bu toplumu 
oluşturan herhangi bir tikel özelliğin toplumun 
devamlılığı ve değişimi açısından önemi nedir? 
İncelenen toplum insanlık tarihinde nerede 
durmaktadır? Hangi mekanizmalar aracılığıyla 
değişmektedir? İnsanlık tarihi içerisindeki 
yeri ve bir bütün olarak insanlığın gelişimi 
açısından önemi nedir? Araştırdığımız tikel 
özellik, içinde hareket ettiği tarihsel dönemi nasıl 
etkilemekte ve bu tarihsel dönem tarafından nasıl 
etkilenmektedir? Sonra, incelediğimiz özel tarihsel 
dönem; bu dönemin başlıca özellikleri nelerdir? 
Diğer dönemlerden nasıl farklılaşmaktadır? Bu 
dönemde tarih-yapımının kendine has nitelikleri 
var mıdır; varsa bunlar nelerdir? İncelenen 
toplumda ve dönemde hangi kadın ve erkek 
tipleri hüküm sürmektedir ve hangi tipler hakim 
hale gelmek üzeredir? Bunlar hangi yollarla 
seçilmekte, yetiştirilmekte, özgür bırakılmakta ve 
baskı altına alınmakta, duyarlı hale getirilmekte ve 
duyarsızlaştırılmaktadır? Bu dönemde toplumda 
gözlemlediğimiz kişilik ve tutumlar ne tür bir 
insan doğasını açığa vurmaktadır? İncelediğimiz 
toplumdaki özellikler toplamı insan doğası 
açısından ne anlama gelmektedir? (Mills, 2016).
Sosyolojik tahayyül gücü sayesinde bireylerin 

belirsiz kişisel huzursuzlukları net bir biçimde “sıkıntı” 
olarak ortaya konur ve kamusal “sorunlar” konusunda 
politik adımlar atılması beklenir. Burada açıklığa 
kavuşturulması gereken önemli bir konuda “sıkıntı” 
ve “sorun” kavramlarıdır. Mills’in “muhitlerle ilişkili 
kişisel sıkıntılar” ile “toplumsal yapıyla ilişkili kamusal 
sorunlar” olarak adlandırdığı bu iki ayrım, sosyolojik 

tahayyülü anlamak adına önemli işaretleyicilerdir. 
Örneğin, A karakterinin zararlı madde kullanıyor 
olması kendi muhitinde bir eylem icra ettiğinden bir 
“sıkıntıdır”. Ancak, zararlı madde kullanma yaşının 
ilkokul çağı yaşına kadar düştüğü bir toplumda bu 
bir “sorun” olarak görülmektedir. Bu ve buna benzer 
sıkıntı ve sorunları ortaya koyabilmek sosyolojik 
tahayyül gücüne sahip olmayı gerektirmektedir. 

Sosyoloji, yapı ve fail arasında gerçekleşen 
mücadeleyi bilimsel, sistematik ve eleştirel bir 
düzlemde anlamaya ve açıklamaya çalışan bir 
disiplin olarak değerlendirilmekte iken, sosyolog; 
bu anlayışın icracısı konumundadır. Herkesin 
“toplum” hakkında bir şeyler söylemeye kendini ehil 
hissedebildiği bir düzlemde ihtiyaç duyulan iki ana 
şey ise sosyolojik perspektif ve sosyolojik tahayyül 
gücüdür. Ve unutulmasın, esasında olan-anlatılan 
sizin hikâyenizdir.
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Cihan padişahı Sultan Süleyman’ın, sağlığın her 
şeyden değerli olduğunu anlatan  “Halk içinde muteber 
bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir 
nefes sıhhat gibi” sözünü duymayan yoktur. Her şeye 
sahip olan Kanuni’nin bu ünlü sözü gerçekten de 
sağlığa verilen önemi çok iyi vurgulamaktadır. Kanuni 
Sultan Süleyman 16. yüzyılda yaşamış ve Muhibbi 
mahlasıyla yazdığı aşk, heyecan, kahramanlık ve 
tefekkür şiirleriyle bir divan meydana getirecek kadar 
sanat gayreti de göstermiş bir Osmanlı padişahıdır. 
Onun söylediği bir gazelinin bu matla beyti Türk halk 
diline yayılarak bir atasözü değeri kazanmıştır (Banarlı 
1987: 568).

Sağlığın öneminin vurgulandığı açıkça belli olan bu 
söz, derin mânâda farklı yorumlara ve anlaşılmalara 
sebep olmuştur. Bunun sebebi, Kanuni’nin yaşadığı 
dönemin Türkçesine yeterince vakıf olamamaktır. 
Kanuni 16. yüzyılda yaşamıştır. Bu dönem, Osmanlı 
Türkçesi dönemi içinde değerlendirilir. Bu özlü sözü 
doğru algılamak için söz içinde geçen kelimelerin 
o dönem için taşıdığı anlam ve gramer özelliklerini 
bilmek gerekir. Kanuni’nin bir gazelinin matla beyti olan 
bu söz, o dönem için geçerli olan divan edebiyatının 
vezin ve kafiye unsurlarına riayet edilerek söylenmiştir 
ve devrik cümle dediğimiz, unsurları başka yerlere 
kaymış cümle yapısı içindedir. Beyit, aruzun “Fâilatün 
fâilatün fâilatün fâilün” vezniyle ve devlet-sıhhat 
kafiyesi içinde, “gibi” redifi üzerine söylenmiştir.

Bu sözün doğru anlaşılmasında zorluk yaratan 
kelimelerden biri “olmaya” kelimesidir. Bu fiili 
Kanuni’nin yaşadığı Osmanlı Türkçesi dönemi içinde 
değerlendirmek gerekir. Bu dönem Eski Anadolu 
Türkçesinden Osmanlı Türkçesine geçiş dönemidir ve 
Eski Anadolu Türkçesinin izleri hâlâ devam etmektedir. 
Bu fiil, Eski Anadolu Türkçesinde “bir hale girmek, 
mevcut olmak, bulunmak vuku bulmak, teşekkül 
etmek, mümkün olmak, dönüşmek, sürmek, devam 
etmek, vs.” (Turan 1996: 267) anlamlar taşımaktadır. 
Eski Anadolu Türkçesi devrinde kelimedeki -a /-e < 
-ga /-ge < -gay /- gey  istek eki geniş zaman eki 
olarak da kullanılmıştır (Şahin 2003: 62). Burada 
“olmaya” kelimesi “olmasın” anlamında istek değil, 
geniş zaman kipindeki “olmaz” anlamını taşımaktadır. 
Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden Yusuf u Zeliha’da 

‘‘Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi”
Kanuni

Doç. Dr. Ayten ATAY
KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü

M A K A L E

(Yıldız 2008: 289, 301) “olmaya”  kelimesinin  
“olmaz” anlamı şöyle geçer: “Suçluyı tutan gerek 
kim  kınaya / Suçsuzı kınayan adil olmaya” (1174) 
(Suçluyu tutan/yakalayan onu kınamalıdır. Suçsuzu 
kınayan adil olmaz (adil değildir.)”; “Her kim anı geyse 
sayru olmaya / A’zasına dahı  hiç ziyan  gelmeye” 
(1332) (Onu giyen kişi hasta olmaz, azasına da hiç 
ziyan gelmez.)

Bu özlü sözün doğru anlaşılması için devlet 
kelimesinin anlamlarının da iyi bilinmesi gerekir. Bugün, 
devlet denildiği zaman sadece “Toprak bütünlüğüne 
bağlı olarak siyasi bakımdan teşkilatlanmış millet 
veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık, 
devletin yönetim katı, hükümet” (Türkçe Sözlük 1988: 
367) anlaşılmaktadır. Oysa bu kelime, mecazen 
“mutluluk, talih” anlamlarını da taşımaktadır: “Böyle 
sağ salim karşımda görebilmem, bir devlet” (A.İlhan) 
(Türkçe Sözlük 1988: 367). “Başına devlet kuşu 
kondu” sözü buradan geliyor. Ayrıca bu anlamla ilgili 
olarak “devletli” (devletlü); 1. Mutluluk ve refah içinde 
olan (kimse), 2. Osmanlı İmparatorluğunda paşa, 
vezir gibi devlet adamlarına verilen unvan (Türkçe 
Sözlük 1988: 367) kelimeleri de bulunmaktadır. Eski 
Anadolu Türkçesi eseri Yusuf u Zeliha’da da devlet 
kelimesi “Ar. devlet, talih, ikbal, mutluluk”, devletlü ise 
“kutlu, mutlu, talihli” olarak geçmektedir (Yıldız 2008: 
364). Demek ki bu sözdeki “devlet” kelimesi mutluluk 
anlamına da gelebilir.

Gelelim “muteber” kelimesine, Arapça asıllı 
olan bu kelime “itibar, saygı gösterme, ehemmiyet 
verme, değer” (Devellioğlu 1992: 562) kelimesinden 
gelmekte ve “itibarlı, hatırı sayılır, saygın; inanılır, 
güvenilir, yürürlükte olan” (Devellioğlu 1992: 828) 
gibi anlamlara gelmektedir. Yine bu özlü sözde 
geçen nesne “nesne, şey eşya” anlamındadır (Yıldız 
2008:455).

Bu açıklamalara göre Kanuni’nin bu sözü “İnsanlar 
arasında mutluluk gibi değer verilen başka bir şey yoktur 
ve dünyada sağlıkla nefes almak (sağlıklı yaşamak) 
gibi bir mutluluk olamaz (yoktur, bulunmaz)” anlamını 
taşımaktadır. Bize göre, sıhhat ile teşkilatlı yapı olan 
devlet karşılaştırılmamıştır. “Sağlık olsun da isterse 
devlet olmasın, isterse devletin başında olmayayım” 
gibi bir anlam yoktur. Ancak “devlet” kelimesi “mal 
mülk, zenginlik, servet” gibi bir anlam da içerebilir. Bu 
durumda “İnsanların nazarında mal mülk, zenginlik 
gibi değer gören bir şey yoktur, ancak dünyada bir 
nefes sıhhat (sağlıklı nefes almak, sağlıklı yaşamak) 
gibi bir zenginlik olamaz (yoktur, bulunmaz).” anlamı 
çıkmaktadır.
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Giriş
Sanat eğitimi görsel okuryazarlık denilebilecek 

bir süreç olarak başlar. Görsel iletişim kurmak ve 
görsel duyarlılık kazanmak sanat eğitiminin temel 
amaçlarındandır. Yazılı sözcüklerin ve metinlerin 
anlamını öğrenmenin gerekliliği nasıl bir zorunluluksa, 
görsel dilin bileşenlerini okumak ve anlamayı 
öğrenmek de temel bir zorunluluktur. Görsel mesajları 
doğru olarak anlayıp yorumlamak ve aynı zamanda 
böyle mesajları meydana getirmek amacıyla öğrenilen 
yetenek görsel okuryazarlıktır. Günümüzde çağa 
damgasını vuracak sanat eserleri üretecek sanatçıları 
yetiştirmek kadar sanat eserlerini okuyabilecek 
ve değerini anlayabilecek sanat muhatapları ve 
tüketicilerini yetiştirmek de o denli önemlidir. Yoksa 
eski çağlardan kalmış lahit kapaklarını lağım kapağı 
olarak kullanan bir toplum olmaya mahkûm kalırız. 
Görsel okuryazarlık kavramı terminolojide çok yeni 
bir kavram olarak gözükse de aslında bu kavramın 
içerdiği olgular çok eskilere dayanmaktadır. Görsel 
okuryazarlık kavramı resim sanatının temel tasarım 
ilkelerine kadar uzanmakta olup günümüzde eğitim ve 
öğretim ortamlarında da kendisine yer bulabilmiştir. 
Görsel okuryazarlık her şeyden önce görsel düşünme, 
görsel öğrenme ve görsel iletişim süreçlerini 
içermektedir; bununla birlikte sayısal ortamların yetkin 
olarak kullanılabilmesi becerisine sahip olmayı da 
beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada amacımız 
bir nebze görsel okuryazarlığa farklı bir pencereden 
bakış açısı kazandırmak, ilgi ve dikkatleri bu yöne 
çekebilmek ve bir farkındalık oluşturabilmektir. Eğer 
toplumda görsel okuryazar sayısını arttırabilirsek işte o 
zaman diğer toplumlar arasında farklılık oluşturabiliriz.

Bu makale Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında 
Eğitim Bilimleri Araştırmaları  Sempozyumunda 1-3 
Ekim 2012 tarihinde” Görsel Sanatlar Eğitiminde 
Görsel Okuryazarlık Eğitimi ve Fark Yaratabilmek” 
başlığında sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş 
halidir.

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER 
KMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim 
Bölümü

Görsel Okuryazarlık
Rune Petterson’a göre görsel okuryazarlık; 

görsel bilginin anlamını ve görsel mesajları kesin 
olarak yorumlama ve bu tür mesajları yaratma 
yeteneğini öğrenmek olarak adlandırılmaktadır 
(Pettersson,1988).

Görsel metinlerde, ilk baktığımızda 
algılayamadığımız yan anlamları çözümleyebilmek 
için, dilde olduğu gibi okunmasının da öğrenilmesi 
gerekmektedir.

Yazılı sözcüklerin ve metinlerin anlamını öğrenmek 
nasıl bir zorunluluk ise görsel dilin bileşenlerini 
okumayı ve anlamayı öğrenmek de bir zorunluluktur. 
Görsel mesajları doğru olarak yorumlamak ve böylesi 
mesajları meydana getirmek amacıyla öğrenilmiş 
olan yetenek görsel okuryazarlıktır. Geleneksel 
okuryazarlığın yanı sıra yeni iletişim teknolojilerinin 
gelişmesine paralel olarak görsel okuryazarlık, 
medya okuryazarlığı, sinema okuryazarlığı, televizyon 
okuryazarlığı ve bilgisayar okuryazarlığı alanlarının 
geliştirilmesi yolunda son yıllarda kuramsal olarak 
yoğun çalışmaların olduğu gözden kaçmamaktadır.

Görsel bir istila altında kalmış olan günümüz 
dünyasında görsel dilin baskın rolü kesinlikle göz ardı 
edilemez. Kitle iletişim araçları günümüz dünyasında 
oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İşte bu 
nedenle kitle iletişim araçlarının insanlara sunduğu 
hareketli görüntülerin egemen olduğu yaşam 
koşullarında toplumsal üretimlerin “görme” üzerine ayrı 
bir vurgu yapması kültürün yeni görselliğini anlamayı 
gerektirmektedir. Bu yüzden günümüzün yaşam 
dinamiklerinin çok önemli bir boyutunu meydana 
getiren görsel deneyimlerin anlamlandırılabilmesi için 
eğitim bu noktada çok önemli bir rol üstlenmektedir. 
Eğitim uygulamalarında gerçekleştirilecek görsel 

“Görsel bir istila altında 
kalmış olan günümüz 

dünyasında görsel dilin 
baskın rolü kesinlikle 
göz ardı edilemez.”
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kültür çalışmaları, insanların görsellere ilişkin anlam 
katmalarını sorgulayarak kendi yaşamlarını da 
anlamlandırmalarını sağlayacaktır. 

Ülkemizde bugün, bireyin estetik ve görsel 
okuryazarlık eğitimi, daha çok ilk ve orta öğretimde 
yer alan görsel sanatlar dersleri ile sınırlıdır. Sanatta 
öğrenme, Özel’in de belirttiği gibi, salt ürüne 
yönelik uygulama çalışmalarından ibaret değildir. 
Sanat öğretimi; bireyin bilişsel, duygusal, görsel ve 
devinişsel katılımıyla oluşan, yine çocuğun sanatla 
ilgili bilgi ve kavramları, kültürel ve estetik boyutlarıyla 
öğrenebileceği oldukça karmaşık ve zaman isteyen 
bir süreçtir (Özel, 2004).

Görsel Okuryazarlık Nedir?
Ausburn ve Ausburn görsel okuryazarlığı; 

başkalarıyla iletişim kurmak için, görselleri anlama 
ve kullanmayı sağlayan beceriler topluluğu olarak 
tanımlamıştır. İletişim kavramı bu tanımda göze 
çarpan unsurdur ve okuryazarlığın temel unsurları 
olan anlama ve kullanma kavramları tanım içinde 
görülmektedir (Ausburn ve Ausburn, 1978).

Hortin, görsel okuryazarlığı; resimleri anlama 
(okuma) ve kullanma (yazma) becerisi ve resimleri 
kullanarak düşünme ve öğrenme olarak tanımlarken 
görsel düşünme kavramına dikkat çekmektedir 
(Hortin 1983).

Curtiss’e gere görsel okuryazarlık, her tür ortamda 
kullanılan görsel ifadeler ile iletişimi anlama ve en 
azından bir görsel türüyle kendini ifade edebilme 
becerisidir (Curtiss,1987).

Görsel Okuryazarlık ve Sanat Eğitimi Arasındaki 
İlişki

Sanat eğitimi, toplumun kültürel yapısındaki 
bilinçlendirmeyi artırmak için sistemli olarak ele 
alınması gereken, yeteneklerin erken keşfinin 
önemli rol oynadığı, gerektiğinde özel imkânlar 
sağlanmasını öngören, kabiliyet ve ihtiyaçlara cevap 
verebilecek nitelikte, algılama ağırlığına göre çeşitli 
öğretim yöntemlerinin geliştirilmesini gerektiren 
bir alandır. Ancak sanat eğitiminin öneminin bugün 
bile yeteri kadar anlaşılamamış olduğu Türk eğitim 
ve öğretim sisteminde, içeriksel ve biçimsel olarak 
anlamlı değişiklikler yapılması gerektiği söz konusu 
olduğunda ise bu doğrultuda yapılan araştırma ve 
uygulamaların azlığı dikkat çekmekte ve çoğaltılması 
gerekmektedir. Sanat eğitimi programlarının 
verimliliği; uygulanabilirliği, çağdaşlığı, eğitim araç-
gereç ve donanımların varlığı kadar nitelikli öğrenci, 
nitelikli öğretmen, iyi tasarlanmış programlar ve 
etkinliği sağlanmış öğrenme-öğretme süreçleri ile 
mümkündür.

Çağdaş insanın yetiştirilmesinde sanat eğitimi 
önemli bir rol oynar. Sanat eğitimi aracılığıyla eğitim; 
bilgi, beceri ve kültür aktarımının yanı sıra yapıcı, 
yaratıcı ve üretici bireylerin yetiştirilmesi işlevlerine 
yönelir. Dolayısıyla eğitim, öğretim boyutundan 
öte, insanı insan yapan değerlerin kazandırılmasına 

yönelik bir anlam kazanır. Sanat eğitimi yoluyla birey 
bakmayı değil, görmeyi öğrenir; olaylara çok yönlü 
bakarak düşünen, eleştiren, sorgulayan ve en önemlisi 
çözümler üreten, dolayısıyla kendisiyle barışık, mutlu 
ve sağlıklı bir kişiliğe erişir.

Sanat eğitiminde amaç, ne öğrencilere kuru 
bilgilere dayalı kurallar öğretmek, ne de sanatın zanaat 
yönüyle ilgili el becerileri kazandırmaktır. Asıl amaç, 
gözleme dayanan düşünme eğitimi yapmak ve doğa-
yaşam-sanat bütünselliği içinde çocuğu eğitmektir.

Bireylere görsel okuryazarlık kazandırarak kültürel 
bir bakış açısı edinmelerini sağlamak için benimsen 
yol, disipline dayalı sanat eğitimi yaklaşımını gerekli 
kılmaktadır. Bu yaklaşım sanat eğitiminde sanat 
tarihi, sanat eleştirisi ve estetik alanlarını bir arada 
öğretmeyi amaçlayan bir anlayışı içerir. Bu alanlar, 
kendi disiplinleri içinde yer alan ilkeleri kazandıracak 
biçimde sanat uygulamaları yoluyla işlerlik kazanır.

Sanatın ve sanat eğitiminin temel konularından 
birinin estetik olduğunun farkına varan ve estetik 
değerleri sezebilen öğrenciler, bu değerleri günlük 
yaşamlarına transfer edebilir ve böylece yaşadığı 
çevreyi güzelleştirebilen bir anlayışa sahip olabilirler. 
Çevreyle ilk tanışma, görme, algılama, adlandırma 
ve düzenleme ile başlayan sanat eğitimi, daha sonra 
ürün verme ve üründen tat alma olarak gelişir. Okul 
düzeyinde ise sanatsal bilgi ve deneyimin bireye 
belirli bir düzen içinde kazandırıldığı bir disiplin alanı 
olur. Artık bu noktada sanat; ürünü, tarihi, eleştirisi 
ve estetiği ile öğretilen ve öğrenilen bir ders olma 
durumundadır (Kırışoğlu, 2002).

Yarını yüklenecek olan çocuklarımızı eksiksiz ve 
tam olarak yetiştirmek istiyorsak rasyonel ve objektif 
düşüncenin gelişimini duygunluğun, hayal gücünün 
ve kişisel dünyanın gelişimi ile dengelemek; ilimle 
sanatın temelinde yaratıcılık yattığına göre her iki 
güçten de çocukları ve gençleri faydalandırmak 
zorundayız. Yükselmenin şartı iki kanatla uçmaktır 
(Yetkin, 1979; Akt: Diğler, 2012).

Görsel Okuryazarlığın Yaşamımızdaki Önemi
Bir sanat yapıtına ilk bakıldığında önce 

duygular devreye girer. Sanat yapıtı, o anki ruhsal 
durumumuzla da ilgili olarak kişide heyecan, üzüntü, 
coşku ve sevinç gibi duyguları harekete geçirir. Kimi 
sanat yapıtları ise her bakışta kişiye farklı duygular 

“Sanat yapıtları etkileri 
açısından zaman ve 

mekân sınırı tanımasalar 
da yapıldığı zamanın 

ve çevrenin özelliklerini 
yansıtırlar.”
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yaşatabilir. Ancak bir sanat yapıtının etkisi bununla 
sınırlı değildir. Sanat yapıtları etkileri açısından zaman 
ve mekân sınırı tanımasalar da yapıldığı zamanın 
ve çevrenin özelliklerini yansıtırlar. Bu nedenle, 
yapıldığı yerin ve dönemin de kültürel özelliklerini 
sonraki kuşaklara taşırlar. Kültür bütünün bir parçası 
olan sanat, bu özelliklerinden dolayı kültürler arası 
etkileşime ve kültürel farkındalık yaratılmasına etki 
eden etkenlerden biridir denebilir. Özellikle ulaşım ve 
iletişim araçlarının büyük bir hızla geliştiği günümüzde 
bu gelişmenin sonucu olarak kültürel etkileşim de aynı 
oranda hızlanmıştır. Farklı coğrafyalarda, farklı dili 
konuşan ve farklı inançlardaki insanlar, aynı filmden 
veya aynı müzikten zevk alabilir duruma gelmişlerdir. 
Çağımız, yerel kültüre sahip, ancak küresel kültüre de 
yabancı olmayan bir insan tipi ortaya çıkarmaktadır. 
Ancak, sadece bu özellikler yeterli değildir. Çağdaş 
insanın kendi kültürünü tanıması, aynı zamanda da 
farklı kültürlerin özelliklerini ve değerini de bilmesi, 
farklı kültürlere de en az kendi kültürü kadar saygı 
duyması ve ait olduğu toplumun yarattığı kültür ile 
diğerlerini karşılaştırabilecek bilgi ve bilinç düzeyinde 
olması beklenmektedir. Kültürler arası karşılaştırma 
yapabilecek bilgi ve bilinç düzeyinde olmak, kişinin 
kendi kültürünün dünya üzerindeki yerini saptamasına 
da yardımcı olacaktır (Tuna, 2011).

Çevremiz olabildiğince çeşitli, karmaşık, görsel 
imgelerle doludur. İstesek de istemesek de bu imgeleri 
görürüz ve etkisi altında kalırız. Günümüzde en çok 
çocuklarımız ve gençlerimiz görsel kültür imgelerinin 
ağırlıklı olarak etkisi altındadır. Seçkin sanatın yer aldığı 
müzeler ve galeriler ancak belirli fırsatlar içinde ziyaret 
edilirken televizyon, bilgisayar oyunları, satış vitrinleri, 
tanıtım levhaları, resimli romanlar, çeşitli hazır yiyecek 
paketlemeleri, giysiler ve daha pek çok popüler nesne 
okul içinde ve dışında çocukların yaşamında etkin 
olmaktadır. Bütün bu nesneler renk, çizgi, doku, biçim 
gibi sanatsal öğeler ve ritim, uyum, düzen gibi yine 
sanatsal ilkelerle belirli bir güzellik anlayışı içinde 
sunulurlar. Bu bağlamda estetik deneyim bir yandan 
bize güzeli algılamayı öğretirken öteki taraftan yukarıda 
sayılan her biri bir başka albenili görüntüsüyle bizi 
güzelin tutsağı eder ve ekonomik anlamda beğenimizi 

“Çevremiz olabildiğince 
çeşitli, karmaşık, görsel 

imgelerle doludur. 
Günümüzde en çok 

çocuklarımız ve 
gençlerimiz görsel kültür 
imgelerinin ağırlıklı olarak 

etkisi altındadır.”

kamçılayarak bizi tüketici olmaya zorlar. Buradaki 
düzen, kişide salt estetik bir haz uyandırmak için 
değil, satışa yönelik albeniyi sağlamak içindir. Bu da 
estetiğin bir başka boyutudur (Kırışoğlu2009).

Günümüzde satış vitrinleri alabildiğince alıcıyı 
etkileyici çeşitlilik ve albenide düzenlenmektedir. 
Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bireyler 
bir ürünün kendisinden çok görüntüsünün etkisi 
altında kalarak tüketime yöneltilmektedirler. Duncum 
bunu  şöyle ifade etmektedir: “Hiçbir zaman gelişmiş 
ülkelerin ekonomisi bugünkü kadar ürünlerin yaşamsal 
önemleri ve kullanılması üzerine değil de, nesnelerin 
biçimleri ve imgeleri üzerine yapılanmamıştı” 
(Duncum, 2001). Bu söylem ekonomik ve kültürel 
emperyalizm bağlamında ele alınırsa, gelişmekte olan 
ülkeler bu tüketime yönelik yayılmacılıktan en fazla 
payını almaktadır.

Bu boyutu bile görsel okuryazarlığın okul müfredatı 
içerisinde yer almasının haklı gerekçesini oluşturur. 
Bu nedenle, sanat ne kadar ve hangi amaçla eğitimin 
konusu ise görsel okuryazarlık da eğitimin konusudur. 
Eğer öğrencilerin içinde yaşadıkları bu dünyayı 
anlamalarını istiyorsak sanat eğitimi ve öğretimi 
programları; bilinen sanat biçimlerini, önceden 
bilinen disiplinlerin geleneksel öğretim/öğrenme 
sınırlarını içermeli ve hatta kültürel anlatımın etkilerine 
yoğunlaşmalıdır (Freedman, 2003).

Toparlayacak olursak; görsel okuryazarlık, 
postmodernizmin etkileriyle daha belirgin duruma 
gelmiştir. İlk olarak, postmodernizmin başladığı 
1980’li yıllarda dile getirilen görsel okuryazarlık 
kavramı, ancak 1990’lı yılların sonlarında daha yaygın 
biçimde ele alınmaya başlamıştır. Mirzoeff’in değindiği 
gibi postmodernizm, modernizmin görsellerle olan 
ilişkisinin artmasıyla oluşmuştur (Mirzoeff, 1998). 
Elbette ki postmodernizm yalnızca görsel bir deneyim 
değildir. Ancak karmaşık bir düzende olan ve derli 
toplu açıklanamayan postmodernizm ve postmodern 
kültür kavramı, en iyi biçimde görsel olarak hayal 
edilebilir ve anlaşılabilir. Batı kültürü, söylenen sözü 
ya da yazı dili ile ifadeyi yıllarca ayrıcalıklı görmüş 
ve görsel temsilleri ikinci sınıf bir anlatım olarak ele 
almıştır. Günümüzde, görsel okuryazarlık kavramının 
ortaya çıkışı bu görüşe rakip durumundadır. 
Mitchell’in ortaya attığı “resim teorisi” bu görüşü 
açıklayıcı niteliktedir: “Batı felsefesi ve bilimi artık 
metin yerine daha çok resim kullanmaktadır. Resim 
teorisi, izleyicinin bir bakışı ve gözlemine dayanır ve 
dünyayı bir metin olarak algılamak yerine bir resim 
olarak okumak üzerine kuruludur” (Mitchell,1995).

Sonuç 
Sonuç olarak, görsel okuryazarlık çalışmalarında 

önemli olan bireyin gördüğü şeyi nasıl gördüğü ve 
nasıl yorumladığının belirlenmesidir. Bu belirleme, 
öncelikli olarak görsel olarak algılanan nesnelerin 
kültürel ve sosyal bağlamda eleştirel bir bakış açısıyla 
irdelenmesini gerektirir. Kültürel kimliğin oluşmasında 
görsel imgelerin ve buna bağlı olarak görsel kültürün 
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etkinliği önemlidir. Bu nedenle görsel okuryazarlık 
eğitimi sanat eğitimi kapsamı içinde yer almalıdır.

İmgeler günümüzde orijinallerinden daha ilginç 
hale gelmiştir. Gölge artık töz olmuştur. İmgeler hayatın 
gerçeklerinden daha hareketli, daha etkileyici ve daha 
hayat doludur. Bu süreçte günümüz okuryazar bireyi 
imgelerin hem yaratım, hem üretim hem de tüketim 
sürecinde çok daha aktif bir rol üstlenmiş konumdadır. 
Bilindiği gibi insanlık, tarihinin hiçbir döneminde bu 
kadar çok görüntü üretmemiş ve bu üretimin hızla 
katlanarak arttığı da görülmemiştir. Böylesine yoğun 
bir görüntü bombardımanı altında yaşayan bireylere 
ve bombardımana katkıda bulunacak olan görsel 
üreticilere ciddi bir görsel okuryazarlık eğitiminin 
verilmesi en önemli gelişim olacaktır.

İnsan zihni pasif kameralar gibi kendisine 
sunulan görüntüleri sadece kaydetmez, zihnine 
aldığı görüntüleri aktif olarak yorumlamaya başlar 
ve gördüğünü biçimlendirmeye yarayan anahtar 
faktörler üzerine odaklanır. Bilindiği gibi görüntüler 
çok şey anlatır ve herkes bunu kendi kültürü ve eğitimi 
doğrultusunda anlayabileceği şekliyle yorumlar. 
Gerçekliğin algılanmasında diğer tüm duyu organlarının 
yanında temel olan, gözün gerçekleştirdiği görsel 
algıdır. Her görsel metin, okurun tepkisiyle (algılama, 
anlamlandırma, çözümleme, duygulanma, beğenme, 
vb.) bütünleştiği ve anlamlandırılmaya başladığı an 
yaşamaya başlar.
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ÜNİVERSİTEDE
2019

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILINDA, 
YAŞANAN GELİŞMELER VE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE 

KARAMAN GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN KURUMLAR ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALDI. 

Eğitim Altyapısı Yeni Alanlarla 
Daha da Gelişti

KMÜ’de akademik altyapıya 
bağlı gelişmeler 2019 yılında da hız 
kesmeden devam etti. Üniversitede 
2017 yılından 2019 yılına kadar 
17 yeni lisans, 11 yeni önlisans 
ve 26 yeni lisansüstü programı 
açılırken 2019 yılında 5 yeni lisans, 
6 yeni önlisans programı ve 19 yeni 
lisansüstü program daha açılarak 
eğitim-öğretimde yeni alanlara kapı 
aralandı.

Yine üniversite bünyesinde 
kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile 
yüksekokul sayısı üçe çıkarken Enerji 
Verimliliği, Arıcılık, Kariyer Planlama, 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 
Kadın ve Aile Araştırmaları ile Diş 
Hekimliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezlerinin kurulmasıyla birlikte 
uygulama ve araştırma merkezlerinin 
sayısı 21’e yükseldi. 

Akademisyen İstihdamı Sürdü
Üniversitedeki akademik personel 

sayısındaki artış 2019 yılında da 
devam etti. 2018 yılsonu itibariyle 247 
olan öğretim üyesi sayısı yüzde 14 
oranında artarak 282’ye yükselirken, 
toplam akademik personel sayısı ise 
yüzde 8’lik artışla 626’dan 674’e 
çıktı. 

Kurumsal Yapı Güçlendi
2019 yılında üniversitenin 

kurumsal yapısı daha da güçlendi. 
Temmuz ayında Kalite Yönetim 
Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgeleri güncellenerek 
yeniden onaylandı. Bunun yanı sıra 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından 2019 yılı haziran ayında 
gerçekleştirilen Dış Değerlendirme 
süreci de başarıyla tamamlandı. 

Bilimsel Toplantılar, Sosyal 
ve Kültürel Faaliyetler Hız 
Kesmedi

KMÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da 
bilimsel toplantılara ağırlık vererek 
ulusal ve uluslararası olmak üzere 
toplam 15 bilimsel toplantının 
organizasyonunda yer aldı. Ocak 
ayından itibaren başlayıp 2019’un 
son aylarına kadar süren bilimsel 
toplantıların listesi şöyle: “Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretiminde 
Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar 
7 Sempozyumu, Karaman 
Elma Çalıştayı, Uluslararası 
Türkiye Vizyonu Kongresi, V. 
INES Kongresi, 2. Uluslararası 
Bilim ve Akademi Kongresi 
/ INSAC, İç Anadolu Kariyer 
Fuarı, 1. Kariyer ve İstihdam 
Fuarı, Karaman Sempozyumu 
“Sosyal ve Beşeri Bilimler”, 
Ermenek Bitki Araştırmaları 
Toplantısı, Karaman-Konya Gıda 
Biyoteknolojisi Sempozyumu, 
IV. INSAC; Educational Sciences 
Congress, I. Ulusal Mühendislik 
ve Teknoloji Sempozyumu, 17. 
Uluslararası Kamu Yönetimi 
Forumu (KAYFOR), Bağımlılıkla 
Mücadele ve Korunma Çalıştayı, 
Eğitim Çalıştayı: Özel Yetenekli 
Çocukları Anlamak.”

Üniversitede 2019 yılında 
bilimsel toplantıların yanı sıra 
sosyal ve kültürel faaliyetler de 
yine hız kesmeden devam etti. 
Üniversitenin akademik ve idari 
birimleri ile öğrenci toplulukları 
tarafından yıl boyunca 400 
civarında etkinlik gerçekleştirilerek 
kentin kültürel hayatına önemli bir 
dinamizm kazandırıldı.

Protokoller ile İşbirliği ve 
Paylaşımcılık Kültürüne Katkı 
Sunuldu 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi 2019 yılında da hem 
eğitim-öğretim faaliyetlerine destek 
vermek, hem de ildeki ve bölgedeki 
işbirliklerini güçlendirmek adına 
yükseköğretim kurumları, kamu 
kurum ve kuruluşları, sanayi ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini 
aralıksız sürdürdü. KMÜ; 3’ü 
üniversite, 5’i sanayi kuruluşu, 5’i 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve 8’i de 
diğer kurum ve kuruluşlar olmak 
üzere 2019 yılı itibariyle toplam 21 
işbirliği protokolüne imza atarak 
ortak iş yapabilme ve paylaşımcılık 
kültürünün gelişmesine destek oldu. 

Rektör Akgül’den Girişim 
Odaklı Üniversite Vurgusu

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, 2019 yılını yoğun 
bir gündemle tamamladıklarını 
ve hedefledikleri pekçok projeyi 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek 
“Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi olarak misyon 
farklılaşması ve ihtisaslaşma 
temelinde, girişim odaklı bir üniversite 
inşa etmek hedefiyle çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. Üniversitemiz 
açısından güzel gelişmelerle geçen 
bir yılın ardından yeni yılda da bütün 
akademik ve idari personelimizle 
birlikte çalışma azmimiz azalmadan 
hedeflerimiz doğrultusunda 
milletimize hizmet etmeye devam 
edeceğiz. 2020 yılının tüm KMÜ ailesi 
adına bir önceki yıldan daha verimli 
ve güzel bir yıl olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak 
bu yıl da akademik ve idari personelimizle birlikte öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, 
üniversitemizin bilimsel, akademik ve kurumsal altyapısını daha ileri noktaya taşımak ve 
görevlerimizin gereğini layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik; 

2020 yılına yeni projeler, yeni hedefler ve ideallerle adım attık. 
Dileriz ki yeni yıl, bir önceki yıldan çok daha başarılı, verimli, 

faydalı ve belleklerde kalıcı güzellikte geçer.

Yeni yılın, başta üniversitemiz ve şehrimiz olmak üzere 
ülkemiz ve tüm dünya için mutlu başlangıçlara, güzel gelişmelere, 

barışa ve herkesin hayrına olacak eylemlere, kıymetli sözlere ve üstün düşüncelere 
kapı aralamasını diliyor; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensuplarının, 

Karamanlı hemşerilerimin ve tüm yükseköğretim camiasının yeni yılını kutluyorum.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör
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