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Kıymetli KMÜ Bizbize Türkçe Dergisi Okurları,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak altı 

ayda bir çıkardığımız dergimizin yeni sayısıyla tekrar 
sizlerle birlikteyiz. 

Dünyada 2019 yılı sonunda başlayan ve 2020 yılı 
süresince de etkileri artarak devam eden koronavirüs 
salgınının gölgesinde bir altı ayı tamamladık. 
Bu süreçte tüm insanlık olarak eğitim-öğretim 
hayatından işe, seyahatten alışverişe, spordan 
kültürel faaliyetlere kadar hayatlarımız ciddi anlamda 
etkilendi ve yaşamımızın pekçok alanı belki bir daha 
hiçbir zaman eskisine benzemeyecek şekilde değişip 
dönüştü. 

Üniversiteler olarak, koronavirüsün ülkemizde 
görüldüğü 11 Mart tarihinden birkaç gün sonra yüz 
yüze eğitime ara verdik. Bu tarihten itibaren vakaların 
ülkemizde her geçen gün artış göstermesi nedeniyle 
Sağlık Bakanlığının tavsiyesi ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığının onayıyla üniversitelerde dönem 
sonuna kadar yüz yüze eğitim ve sınav yapılmaması 
kararlaştırıldı. O nedenle biz de tüm dersleri ve 
sınavlarımızı online olarak ve uzaktan öğretim 
yöntemleriyle gerçekleştirdik.

Salgın süresince özellikle bilim camiası, sağlık 
camiası ve devlet yöneticilerimiz büyük bir özveriyle 
gece gündüz demeden çalıştılar. Onların uyarıları 
ve yönlendirmeleriyle attığımız adımlar sonucu 
koronavirüs ülkemizde kontrollü bir şekilde varlığını 
sürdürdü. Maalesef millet olarak bu süreçte biz de 
binlerce can verdik ancak buna rağmen iyileşen 
onbinlerce hastamızın olması hepimizin yüreğine 
su serpti. Salgına karşı mücadelemiz devlet-
millet birlikteliğiyle başarılı bir şekilde yürütüldü ve 
yürütülmeye devam ediyor.

Dünyada yüzbinlerce insanın canına mal 
olan koronavirüs salgını hepimize şunu öğretti ki 
insanlık olarak aynı geminin yolcuları, aynı denizin 
köpükleriyiz. Birbirimizden habersiz olarak dünyanın 
neresinde yaşarsak yaşayalım nihai gerçeğimiz olan 
ölüm karşısında hepimiz aynı derecede çaresiz ve 
aynı bilinmezlikler içinde eşitiz. Bu belki hep böyleydi 
ama hiçbir zaman bu denli gözümüzün önünde 
cereyan etmedi ve bu denli bizi kavramadı.

Hepimizi derinden etkileyen koronavirüs salgını, 
bundan sonrası için insanlarda özellikle sağlık ve 
yaşamın kıymeti anlamında yeni bir bilince yol 
açacaktır. Bu salgın aynı zamanda kendi sağlığımız ve 
iyi halimiz kadar dünyanın herhangi bir köşesindeki bir 
insanın yaşamı hakkında da düşünmemize ve onunla 
ortak bir gelecek inşa etme isteğimize de sebep 
olacaktır. Dilerim ki dünyamız, eskisinden daha iyi bir 
hal alır ve insanlar her geçen gün daha barışçıl, daha 
adil, daha anlayışlı ve daha incelikli bir düşünceye 
sahip olur. Elbirliğiyle yok ettiğimiz güzellikleri yine 
elbirliğiyle inşa etmenin vakti geldi de geçiyor bile.

Koronavirüs özel sayısı olarak hazırladığımız 
dergimizin bu baskısında salgın sürecinde dünyada 
yaşananlar ve vakanın en fazla görüldüğü ülkelere 
ilişkin verilerin yanı sıra bilimsel makaleler ve 
araştırmalara yer verdik. Ayrıca üniversitemizde salgın 
öncesinde ve salgın süresince yaşanan gelişmeler ve 
gerçekleştirilen etkinlikleri de sayfalarımızda paylaştık. 
Dergimizin tüm okurlarımız için azami düzeyde fayda 
sağlamasını diliyor; tekrar daha sağlıklı ve mutlu 
günlerde buluşmak temennisiyle selam ve saygılarımı 
sunuyorum.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL    
      Rektör

S U N U Ş

Koronavirüsle Yaşarken
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H A B E R

Üniversitede fiziki yapılanmayla eşzamanlı olarak 
yürütülen akademik çalışmalar, meyvesini her geçen 
gün daha fazla veriyor.

2015 yılında yürürlüğe giren akademik teşvik 
sistemini temel alarak devlet üniversiteleri ve 

fakültelerinin başarı sıralamasını paylaşan Üniversite 
Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), 2020 verilerini 
açıkladı. Öğretim elemanlarının farklı alanlardaki 
performanslarını değerlendiren sıralamada KMÜ 
birçok akademik birimi ile başarılı sonuçlar elde etti.

YALNIZCA KARAMAN’IN DEĞİL,
TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN DEĞERİ 

      KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASINDA

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR.
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Akademik Birimler KMÜ’nün Sıralaması
Değerlendirilen Üniversite 

Sayısı
Kamil Özdağ Fen Fakültesi 1. 20

Mühendislik Fakültesi 3. 60

Sağlık Bilimleri Fakültesi 10. 50

Edebiyat Fakültesi 15. 25

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 17. 30

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 18. 60

İslami İlimler Fakültesi 29. 45

Eğitim Fakültesi 32. 60

Aynı Dönemde Kurulan 70 
Üniversite Arasında 8’inci, 123 
Devlet Üniversitesi Arasında 
26’ncı 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, 123 devlet 
üniversitesinin puanlandığı Devlet 
Üniversiteleri Genel Sıralamasında 
26’ncı olurken, 2006 Yılından 
Sonra Kurulan Devlet Üniversiteleri 
Sıralamasında ise 70 üniversite 
arasından 8’inci sıraya yerleşerek 
büyük bir başarıya imza attı.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi 
1’inci, Mühendislik Fakültesi 
3’üncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
10’uncu Oldu

Fakülte bazında yapılan 
sıralamada ise Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi yine 
başarılı bir grafik çizdi. 

“Üniversitemiz yalnızca 
Karaman’ın değil, ülkemizin 
yükselen değerleri arasında yer 
alıyor”

Devlet Üniversiteleri ve 
Fakülteleri Sıralamasında elde 
edilen başarıdan dolayı üniversite 
akademisyenlerini tebrik eden 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, “Fiziki yapılanmanın yanında 
üniversitemiz bunu akademik 
altyapısı ile de destekleyerek 
yükselişini yeni başarılarla 
pekiştirmektedir. Bu başarı, mesai 
arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları 
çalışma ortamı temin edildiğinde 
bunun bilimsel üretkenliğe 

yansıdığının ve verilen emeğin en 
iyi şekilde karşılık bulduğunun da 
göstergesidir. KMÜ ailesi olarak 
önce bölgemizde sonra küresel 
ölçekte üniversitemiz hak ettiği 
yere gelene kadar gayretlerimiz 
devam edecek. Üniversitemizin 
gerek genel sıralamada gerekse 
aynı dönemde kurulan diğer 
üniversitelerle yarıştığı sıralamada 
elde ettiği başarı şüphesiz hepimizi 
gururlandırmıştır. Elde edilen 
başarı ile üniversitemiz yalnızca 
Karaman’ın değil, ülkemizin de 
yükselen değerleri arasında yer 
aldığını göstermiştir. Bu başarının 
elde edilmesinde emeği geçen 
öğretim elemanlarımızı yürekten 
kutluyorum.” dedi.
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H A B E R

Ülkemizin genç üniversitelerinden birisi olan 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) de 
yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla yükseköğretim 
camiasında her geçen gün yerini daha da 
sağlamlaştırıyor. 

KMÜ’nün kuruluşundan itibaren başlayan bilimsel 
çalışmalar TÜBİTAK tarafından da destekleniyor. 
Günümüze kadar 48 adet TÜBİTAK projesine imza 
atan KMÜ’de, bu projelerin 26’sı 2007-2017 yıllarını 
kapsayan kuruluş döneminde gerçekleştirildi. 
Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün rektör olarak görevi 
devraldığı dönemden itibaren ise bilimsel çalışmalar 
hız kazanarak 2017’den günümüze kadar 22 adet 
TÜBİTAK projesi başlatıldı. Bu projelerden 6’sı 
sonuçlanırken 12’si halen yürürlükte ve 4’ünün de 
sonuç raporu kabul edildi.

Üniversitenin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen 
48 projenin 30’u Mühendislik Fakültesi ve 15’i 
Kamil Özdağ Fen Fakültesi bünyesinde yürütülürken 
diğerleri Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
gerçekleştirildi.

KMÜ, 150 Üniversite İçinde 21’inci Sırada 
KMÜ, yapılan bilimsel çalışmaların neticesinde 

üniversitelerin son beş yıllık TÜBİTAK proje desteği 
karnesi olarak tabir edilen ARDEB (Araştırma Destek 

Programları Başkanlığı) destekleri sıralamasında da 
istikrarlı bir başarı örneği sergileyerek ‘Proje Sunma 
ve Kabul Oranları’nın değerlendirildiği listede 150 
üniversite içerisinde 21’nci sıraya yerleşti. 

“Çok sayıda bilimsel projeye imza atan 
akademisyenlerimizi tebrik ediyorum”

KMÜ’de yürütülen bilimsel araştırmalarla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, üniversitenin kuruluşundan bu 
yana gerçekleştirilen bilimsel projelerin sayı ve 
nitelik bakımından önemli bir düzeyde olduğunu 
hatırlatarak, “Üniversitemiz kuruluş aşamasındaki 
ilk on yılında 26 adet TÜBİTAK ve 229 adet BAP 
(Bilimsel Araştırma Projeleri) projesinin yanı sıra pek 
çok bilimsel çalışmaya daha imza atmıştır. Biz de 
göreve geldiğimiz günden itibaren akademik ve fiziki 
altyapımızı güçlendirmeye ve bilimsel proje sayılarını 
arttırmaya gayret gösterdik. Nihayet son üç yılda 22 
adet TÜBİTAK ve 112 adet BAP olmak üzere pekçok 
bilimsel proje üniversitemiz bünyesinde başlatılmış 
olup bunların bir kısmı halen yürütülmektedir. Bu 
vesileyle ilimiz, ülkemiz ve bilim camiası için son 
derece önemli olan çok sayıda araştırma ve bilimsel 
projeye imza atan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

 KMÜ, TÜBİTAK PROJELERİNE HIZ KAZANDIRDI

ARAŞTIRMACILAR BİLİMSEL PROJELERE
ARA VERMEKSİZİN DEVAM EDİYOR

ÜLKEMİZDE SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTAN ÜNİVERSİTELER, 
BİLİMSEL İLERLEMEYE VE TOPLUMSAL KALKINMAYA YAPTIKLARI KATKILAR İLE

KENDİLERİNDEN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYORLAR. 
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YENİ BÖLÜM VE PROGRAMLAR: YENİ UFUKLAR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2017 
yılı başından 2019 sonuna kadar 22 yeni lisans ve 17 
yeni önlisans programı ile 45 yeni lisansüstü program 
açılırken 2020 yılının ilk altı ayında da 3 yeni lisans, 7 
yeni önlisans programı ile 7 yeni lisansüstü program 
daha açıldı. Böylece üniversitede eğitim-öğretim 

verilen toplam lisans programı sayısı 56’ya, önlisans 
programı sayısı 74’e, lisansüstü program sayısı da 
69’a yükseldi.

Üniversite Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim 
Kurulunun kararı ile üniversite bünyesinde son altı 
ayda açılan programların listesi şöyle:

H A B E R

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Evde Hasta Bakımı (İ. Ö)

Optisyenlik

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Pastacılık ve Ekmekçilik

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Harita ve Kadastro

Seracılık 

Üretimde Kalite Kontrol

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Rekreasyon Yönetimi (Doktora)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Doktora)

Arkeoloji (Tezli Yüksek Lisans)

Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)

Sınıf Eğitimi (Tezsiz Yüksek Lisans)

Yeni Medya (Tezli Yüksek Lisans)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora)
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ERMENEK’E YENİ BİR MESLEK YÜKSEKOKULU AÇILDI
UYSAL-HASAN KALAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO KURULDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Ermenekli 
Hayırsever İşadamı Hasan Kalan arasında 2018 yılı 
mart ayında imzalanan protokol gereği yapımına 
başlanan Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokuluna YÖK’ten onay çıktı.

Binasının yapımı tamamlanan Uysal-Hasan Kalan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Üniversite 
Senatosunun teklifiyle, Yükseköğretim Genel 
Kurulunun 16.01.2020 tarihli toplantısında alınan 
karar gereği resmen kuruldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı 
olarak Ermenek›te açılan Uysal-Hasan Kalan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 21 derslik ve 2 
laboratuvar ile 24 adet öğretim görevlisi ve idari 
görevli odası olan, 4 katlı ve 5 bin 954 metrekare 
kapalı alana sahip binasında hizmet verecek.

Üniversite bünyesinde Uysal-Hasan Kalan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılmasının 
sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, «Ermenekli 

Hayırsever İşadamımız Hasan Kalan Beyefendi 
tarafından yaptırılan ve yaklaşık 12 milyon TL’ye 
mal olan Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulunun açılması, her şeyden 
önce gençlerimiz ve ülkemiz için önemli bir eğitim 
yatırımıdır. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 
sağlık sorunlarının tedavi edilmesi ve her türlü 
koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici uygulamalar 
için sağlık elemanları yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bu 
nedenle en kısa sürede öğretim elemanı tedarik ederek 
Meslek Yüksekokulumuzu öğrencilerle buluşturmayı 
hedeflemekteyiz. Yüksekokulun açılmasında büyük 
emeği olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
Lütfi Elvan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç’a, Karaman Milletvekillerimiz Dr. Recep Şeker 
ve Av. Selman Oğuzhan Eser›e, bu önemli yatırımı 
insanımıza armağan eden Hemşerimiz Sayın 
Hasan Kalan Beyefendiye şahsım ve üniversitem 
adına teşekkürlerimi sunuyor; yeni meslek 
yüksekokulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.» dedi.

H A B E R
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UYSAL VE HASAN KALAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO’DA 
YENİ PROGRAMLAR AÇILDI, AKADEMİK GELİŞİM BAŞLADI

Binasının yapımına 2018 yılında başlanan ve resmi 
kuruluşu 2020 yılı ocak ayında gerçekleşen Uysal ve 
Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 
akademik yapılanma süreci hız kazandı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim 
Genel Kurulunun 04.03.2020 tarihli toplantısında 
alınan karar gereği Ermenek Uysal ve Hasan Kalan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
yedi program açılması uygun görüldü. Buna göre 
meslek yüksekokulunda öncelikli olarak Acil Durum 
ve Afet Yönetimi, Fizyoterapi, Engelli Bakım ve 
Rehabilitasyon, Eczane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, 
Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı Programlarının 
açılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Genel 
Kurulunun bu kararının ardından üniversitede ilgili 
programlara akademisyen alım süreci başlatılacak. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, 16 Ocak 2020 tarihinde 
kurulan Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunun önemli bir eğitim yatırımı olduğunun 
altını çizerek “Resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla 
birlikte meslek yüksekokulumuz hızlı bir akademik 
gelişim sürecine girmiştir. Gerekli aşamaları ivedilikle 
tamamlayıp meslek yüksekokulumuzu en kısa sürede 
öğrencilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Yeni açılan 
ve sağlık sektörüne donanımlı bireyler yetiştirmeyi 
amaçlayan programlarımızın şimdiden ilçemize, 
şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; meslek 
yüksekokulumuzun kurulmasına destek veren 
başta Ermenekli Hayırsever İş İnsanı Hasan Kalan 
Beyefendi olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE (KMÜ) YENİ KURULAN ERMENEK UYSAL VE HASAN KALAN 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN AKADEMİK GELİŞİMİ BAŞLADI. 

H A B E R
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HAYIRSEVER İŞADAMI AHMET KELEŞOĞLU, DUALARLA ANILDI

Anma programına Selçuk Ecza Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Selçuk Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman Okudan, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ile İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, Selçuk 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, Konya Eczacı Odası Başkanı Adem 
Açıkgöz, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı yönetici 
ve üyeleri, Selçuk Ecza Holding çalışanları ile Merhum 
Ahmet Keleşoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Selçuk Ecza Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen, “14 Ocak 2015’te 
kaybettiğimiz vakfımızın, şirketlerimizin kurucusu 
ve yönetim kurulu başkanımız Merhum Ahmet 
Keleşoğlu; insanlığı, beyefendiliği, yöneticiliği, ilkeleri 
ve hizmet verdiğimiz sektörlerin gelişimine yaptığı 
katkılarla hepimize örnek olmuş, eğitim gönüllüsü 
ve hayırsever bir işadamıdır. Ülke genelinde yaptığı 
hayırseverliği özellikle eğitimde olmuştur. Vakfımız 
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi okul ve hizmet binalarını yaptırmakta; ayrıca 
binlerce öğrenciye burs vermektedir. Merhum Ahmet 

Keleşoğlu’nun hayırseverliği yolunda hizmetlerimiz 
tüm hızıyla devam edecektir. Bütün çabamız onun 
huzur içinde uyuyabilmesi. Merhum Dr. Ahmet 
Keleşoğlu’nun ebediyete intikalinin beşinci yılında, 
kendisini her geçen gün daha da büyüyen özlemle, 
sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

Törende konuşan Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise 
Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu’nun iyi bir insan olmanın 
yanı sıra eğitim gönüllüsü hayırsever bir işadamı 
olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ermenekli 
hayırsever işadamı Dr. Ahmet Keleşoğlu’nun 
anısına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
yaptırılmakta olan Diş Hekimliği Fakültesi, onun 
hayatta iken gerçekleştirdiği pekçok eğitim yatırımın 
bir devamıdır. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyorum. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın.”

Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu’nu anma programı, 
okunan dualarla sona erdi. Törenin ardından Selçuk 
Ecza Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay 
Gürgen ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Selçuk Ecza 
Holding hizmet binasında bir görüşme gerçekleştirerek 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde yapımı 
devam eden Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi 
ile ilgili istişarede bulundular. 

ERMENEKLİ HAYIRSEVER İŞADAMI DR. AHMET KELEŞOĞLU, VEFATININ BEŞİNCİ YILINDA 
KONYA MUSALLA MEZARLIĞINDA BULUNAN KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.

H A B E R
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AHMET KELEŞOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

Binası Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 
tarafından yaptırılan fakülteye, KMÜ Rektörlüğünün 
teklifi ve Yükseköğretim  Genel  Kurulunun kararıyla 
60 öğrenci alınması onaylandı.

5 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 
kurulması kararlaştırılan ve yaklaşık bir yıl önce 
temeli atılan fakülte, 2020-2021 dönemi itibariyle 
öğrencilerle buluşarak eğitim-öğretime başlayacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
bünyesinde, geçen yıl eğitim-öğretime başlayan 
Tıp Fakültesinin ardından Ahmet Keleşoğlu Diş 
Hekimliği Fakültesinin de faaliyete geçmesinin son 
derece sevindirici olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Akgül, “Bölgemizin ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda üniversitemizi özellikle dil, gıda, tarım 
ve enerji alanlarının yanı sıra sağlık alanında da 
güçlendirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda küresel 
ölçekte yaşadığımız salgın da ülke olarak sağlık 
sektöründe ne kadar güçlü olduğumuzu ve güven 

verdiğimizi bir kez daha gösterdi. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi olarak devletimizin desteği, 
milletimizin güveni ve hayırseverlerimizin yardımıyla 
akademik altyapımızı geliştirmeye ve yeni akademik 
birimler açmaya devam ediyoruz.”  dedi.

Rektör Akgül, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği 
Fakültesine öğrenci kabulünün adaylar için yeni bir 
alternatif fırsat olduğu kadar, üniversite akademik 
personeli açısından da heyecan verici bir gelişme 
olduğunu belirterek “Fakültemizin açılmasında emeği 
olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Sayın Lütfi Elvan’a, Milletvekillerimize, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. 
A. Yekta Saraç’a, tüm devlet yetkililerimiz ile Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın M. Sonay Gürgen’e şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi.

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE 
ÖĞRENCİ ALINACAK.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK’TAN
KMÜ’YE ZİYARET

Bir dizi programa katılmak üzere Karaman’a 
gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ün de konuğu oldu. 

Bakan Selçuk’a üniversite ziyaretlerinde Karaman 
Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Dr. 
Recep Şeker ve Av. Selman Oğuzhan Eser, Belediye 
Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü eşlik etti.

Üniversitede ilk olarak, yapımı tamamlanan 
Karamanoğlu Mehmet Bey anıtının açılışını yapan 
Bakan Selçuk, anıt ve anıt üzerinde yer alan kaideler 

hakkında eser sahibi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan 
Yılmaz’dan bilgi aldı. 

Bakan Selçuk programına Rektörlük ziyareti ile 
devam etti. Rektör Akgül’ü makamında ziyaret eden 
Bakan Selçuk üniversite ve eğitim-öğretim faaliyetleri 
ile ilgili Rektör Akgül’den bilgi alarak kendisiyle 
bir süre sohbet etti. Hediye takdimlerinin ardından 
Bakan Selçuk, programı kapsamında üniversite 
yerleşkesindeki 15 Temmuz Konferans Salonuna 
geçmek üzere Rektörlükten ayrıldı.

H A B E R
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, OSMANİYE 
KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN 6. REKTÖRLER BULUŞMASI İLE “DOĞU AKDENİZ VE ENERJİ 
STRATEJİLERI” KONULU KONFERANSA KATILDI. 

DOĞU AKDENİZ VE ENERJİ 
STRATEJİLERİ KONFERANSI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Türk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen 
konferansa Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, 
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, Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hakkâri Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kahramanmaraş 
İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun, Nuh Naci Yazgan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Toros 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek 
katıldı. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Türk’ün eşliğinde üniversite yerleşkesini 
gezerek üniversite hakkında bilgi edinen rektörler daha 
sonra “Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri” konulu 
konferansta bir araya geldiler. 

Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri konferansında 
“Tarihsel Süreç İçerisinde Osmaniye’nin Stratejik 
Önemi” ve “Doğu Akdeniz ve Enerji Stratejileri” 
başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. 

Program kapsamında Osmaniye Valisi Ömer Faruk 
Coşkun ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı 
da ziyaret eden rektörler daha sonra Osmaniye Kent 
Müzesinde incelemelerde bulundular. 6. Rektörler 
Buluşması kapsamında Osmaniye’de bulunan misafir 
rektörlere Düziçi Meslek Yüksekokulu, Düziçi Harun 
Reşit Kalesi, Aslantaş Gençlik Kampı, Karatepe 
Aslantaş Açık Hava Müzesi, Kadirli Ala Cami ve 
Flaviopolis Şehri, Hatay ili İskenderun sahili ve 
Dörtyol Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi gezdirildi. 
Gezi programının ardından 6. Rektörler Buluşması 
sona erdi. 

H A B E R
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UNİKOP 2020 DEVİR TESLİM TÖRENİ

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi üniversiteleri 
arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve 
toplumsal hizmet alanında akademik ve idari iş 
birlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini 
sağlamak ve üniversitelerin şehirle bütünleşmesine 
katkıda bulunmak amacıyla kurulan KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) 2019 yılında Kırıkkale 
Üniversitesinde bulunan dönem başkanlığı, 23 Ocak 
2020 tarihinde gerçekleşen devir teslim töreni ile 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine geçti.

“UNİKOP üyesi 13 üniversitede yaklaşık 350 bin 
öğrenci ve 10 bini aşkın öğretim elemanı var”

Devir teslim törenine KOP Bölgesel Kalkınma 
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve UNİKOP’a 

üye üniversitelerin rektörleri katıldı. 13 üniversite 
rektörünün katılımı ile gerçekleşen devir teslim 
töreninde konuşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 
İhsan Bostancı, 2013 yılında faaliyete başlayan ve 13 
üye üniversitesi bulunan UNİKOP hakkında bilgiler 
verdi. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinde yer alan 
13 üniversitede yaklaşık 350 bin öğrenci ve 10 
bini aşkın öğretim elemanı bulunduğunu hatırlatan 
Bostancı, 2019 yılı içerisinde Kırıkkale Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen çalıştaylar ve düzenlenen 
toplantılar için Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ersan Aslan’a teşekkür ederken 2020 UNİKOP Dönem 
Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya’ya da başarılar diledi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN UNİKOP 2020 DÖNEM BAŞKANLIĞI DEVİR 
TESLİM TÖRENİNE KATILDI.

H A B E R
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Törende 2019 UNİKOP Dönem Başkanı Kırıkkale 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da 
bir konuşma yaparak 2019 yılı içinde UNİKOP 
kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında 
bilgi verdi ve 2019 yılının kendileri için her anlamda 
verimli bir yıl olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı 
tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak 
kabul edilmesi ile Kırıkkale Üniversitesi olarak çok 
sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör 
Aslan, 2019 yılında UNİKOP’a dönem başkanlığı 
yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayarak kendilerine 
destek veren herkese teşekkür etti ve 2020 UNİKOP 
Dönem Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı tebrik etti.

“Üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü 
artıracak çalışmalar yapmalıyız” 

Törende son olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya söz alarak UNİKOP 
dönem başkanlığını hem tüm üye üniversitelerin 
desteği hem de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 
performansıyla yürüteceklerini kaydetti. 
UNİKOP’un üyesi olan 13 üniversitenin uluslararası 
görünürlüğünün artırılması gerektiğini kaydeden Prof. 

Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin performanslarının 
uluslararası alanda değerlendirildiğini hatırlatarak 
değerlendirme alanının sadece Ar-Ge çalışmaları 
olmadığını, eğitim-öğretim alanında kalite güvence 
sisteminin de önemli olduğunu belirtti. 

Açılış konuşmalarının ardından Kırıkkale 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 2019 Dönemi UNİKOP 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Başalan, UNİKOP 
Dönem Başkanlığı 2019 Yılı Faaliyetleri hakkında bir 
sunum yaparak 2019 yılı içinde gerçekleştirdikleri 
çalışmaları anlattı. Ardından Kırıkkale Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Atilla Ergüzem, geliştirdikleri UNIKOP Veri 
Tabanı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

Sunumların ardından 2020 UNİKOP Dönem 
Başkanlığı devir teslim törenine geçildi. 2019 UNİKOP 
Dönem Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ersan Aslan, 2020 UNİKOP Dönem Başkanlığını 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya’ya devretti. Devir teslim töreninin ardından 
istişare toplantısına geçildi. Üniversite rektörlerinin 
stratejik planda yer almasını istedikleri önerileri 
paylaşmalarıyla program sona erdi. 
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2. BASIN BULUŞMASI: BASIN ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

TRT Haber Muhabiri Hüseyin Günay ile Anadolu 
Ajansı Muhabiri Behçet Alkan’ın konuk olarak yer 
aldığı programa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
ildeki basın kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite 
personeli katıldı. 

“Gazeteci, toplumun gözü ve kulağıdır”
Basın mensupları ile gerçekleştirilen kahvaltılı 

buluşmanın açılış konuşmasını KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül yaptı. Sözlerine basın temsilcilerinin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başlayan 
Rektör Akgül, “Gazeteci toplumun gözü, kulağıdır. 
Sosyal sorumluluk bilinciyle kamuoyunun gelişmeler 
hakkında hızlı ve doğru bilgilendirilmesi için her şartta 
görev peşinde koşan, mesai kavramı gözetmeksizin 
gece-gündüz hizmet üreten bir mesleğin mensubudur. 
Toplumun doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini 
sağlayan gazeteciler demokrasilerin temel taşlarından 
biridir. Gazetecilik mesleğindeki hızlı değişimin 
farkındayız. Medyanın baştan aşağı dijital dönüşüm 
içine girdiği bu dönemde, Karaman basını olarak siz 
değerli basın sektörü çalışanlarının başarıları, bizim 
mutluluğumuzdur.” dedi.

“KMÜ bize milletimizin emaneti”
Rektör Akgül konuşmasının devamında ise KMÜ 

ile ilgili bilgiler paylaşarak göreve geldiği 26 Ocak 
2017’den itibaren üniversitede yaşanan akademik 
gelişmelerle ilgili şunları söyledi: “Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi olarak milletimizin bize bir 
emaneti olan üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek 
ve halkımızın güvenine layık olmak için önemli 
adımlar attık ve üniversitemizi geliştirmek amacıyla 
çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam etmekteyiz. 

Geçen üç yıllık süre zarfında bu hedef doğrultusunda 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Tıp ve Ahmet Keleşoğlu 
Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere üç yeni fakülte 
kurduk. Bunlardan Tıp Fakültesi ile Sanat, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesini öğrencilerle buluşturduk. Diş 
Hekimliği Fakültemize ise önümüzdeki eğitim-öğretim 
döneminde öğrenci almak üzere elimizden gelen 
tüm gayreti göstermekteyiz. Bu gelişim sürecinde 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu açtık. Aralarında 
Yeni Medya bölümünün de bulunduğu beş programa 
öğrenci aldık. Yabancı Diller Yüksekokulu da 
kurduğumuz diğer bir yüksekokulumuz. Ayrıca Sağlık 
Bilimleri Enstitümüzü açarak dört farklı programla 
lisansüstü eğitim vermeye başladık. Bütün bunlarla 
birlikte üniversitemiz genelinde üç yıl içerisinde 22 
yeni lisans, 17 yeni ön lisans ve 45 yeni lisansüstü 
program açarak üniversitemize toplamda 84 yeni 
program kazandırmış olduk. Böylece, üniversitemizde 
eğitim-öğretim verilen program sayısında yüzde 47’lik 
bir artış gerçekleştirdik. Ayrıca Uysal-Hasan Kalan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu açmak üzere 
de YÖK’e başvurumuzu yaptık. Yine bu süre zarfında 
16 yeni uygulama ve araştırma merkezi açtık.”

“KMÜ ailesinin alınteri ve sizlerin desteği ile 
daha birçok gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız”

Rektör Akgül üniversite ile ilgili sayısal verileri 
paylaştığı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizde 
ulusal ve uluslararası düzeyde 29 bilimsel toplantı 
düzenledik. Kamu kurumları, sivil toplum ve sanayi 
kuruluşları başta olmak üzere çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla 55 farklı işbirliği protokolü imzaladık. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) TARAFINDAN 10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE BİR PROGRAM DÜZENLENDİ.

H A B E R
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Üniversitemizin öğretim üyesi sayısında yüzde 
111, toplam akademisyen sayısında da yüzde 
30’luk bir artış sağladık. Kurumsal yapımızı 
güçlendirerek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine geçtik. 
Yine 2019-2023 Stratejik Planımızı hazırlayarak 
üniversitemizin farklılaşma alanlarını; ‘Türk Dili’, 
‘Gıda-Tarım’ ve ‘Yenilenebilir Enerji’ olarak belirledik. 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde, tüm 
hazırlıklarımızı tamamlayarak Türk Akreditasyon 
Kurumuna başvurumuzu yaptık ve başvurumuz kabul 
edildi. Şimdilik öncelikle gıda sanayimizin ihtiyacı 
olan 9 parametre üzerinden, daha sonra ise 20 ila 
30 parametre üzerinden laboratuvarlarımızın akredite 
olmasını umut ediyoruz. Yine önümüzdeki yıl için 
ulusal ve uluslararası birçok faaliyetimizi planlamış 
bulunuyoruz. Çalışanlarımızın alınteri, sizlerin ve 
halkımızın güven ve desteğiyle, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi adına daha birçok güzel 
gelişmeyi hep birlikte yaşamak istiyoruz.”

“Gazetecilik sorumluluğu dezenformasyon ve 
yalan haberle mücadele gerektirir”

Rektör Akgül’ün açılış konuşmasının ardından 
sunumlarını yapmak üzere ilk olarak TRT Haber 
Muhabiri Hüseyin Günay kürsüye geldi. Günay «İtibar 
Suikasti ve Algı Yönetimi Bağlamında Yalan Haberler» 
başlıklı sunumunda gazete manşetlerinin insan 
hayatına ve çevreye etkilerine değindi. Doğru bilgiye 
ulaşmak için emek vermek gerektiğini söyleyen Günay, 
sahada görev yaptığı anlarda çekilmiş videolarla 

katılımcılara haberlerin ekrana gelmeyen yönlerini ve 
haber oluşturma süreçlerini aktardı. TRT’de yayınlanan 
haberlerde toplumun hassasiyetlerinin gözetildiğini 
sözlerine ekleyen Günay, “Dezenformasyona alet 
olmamak için okuyucular, dinleyiciler ve izleyicilere 
de büyük sorumluluklar düşüyor.” diyerek gazetecilik 
sorumluluğunun aynı zamanda dezenformasyon ve 
yalan haberle mücadele etmeyi gerektirdiğini belirtti.

“Sosyal medya ve akıllı telefonlar bilgi 
kirliliğinin artışında bir etken”

Günay’ın ardından Anadolu Ajansı Muhabiri 
Behçet Alkan kürsüye gelerek “Bir Savaş Stratejisi 
Olarak Dezenformasyon” konulu sunumunu yaptı. 
Alkan, son yıllarda akıllı telefonlar ve sosyal medya 
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi kirliliğinin 
de doğru orantılı olarak arttığını söyleyerek, “Özellikle 
sosyal medyada kaynağı belli olmayan bir fotoğraf 
karesi veya iletilen bilgi milyonlarca kullanıcıya 
ulaşabiliyor. Buradan elde edilen teyitsiz yanlış bilgi, 
sosyal ağlarda paylaşıldıkça da zincirleme olarak 
hatalı veya sahte içeriklerin dolaşıma sokulmasına 
zemin sunuluyor. Terör örgütleri ve destekçileri sosyal 
medyada manipülasyonla gerçekten uzak bir algı 
oluşturma gayretiyle çalışma yapıyor.” dedi. 

“Terör örgütünün manipülasyonlarını AA 
çökertti”

Alkan sunumunda ülkemizin güney sınırında TSK 
tarafından yürütülmekte olan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı 
ve Barış Pınarı Harekatları’nda yaşanan bilgi kirliliğini 
fotoğraflar eşliğinde anlatarak, “Terör örgütleri, 



18 TEMMUZ 2020

farklı zaman ve mekanlarda daha önce kaydedilmiş 
görsellerin bazılarında bilgisayar programları 
aracılığıyla değişiklikler yaparak bazılarını ise sanki 
yeni çekilmiş bir fotoğraf karesiymiş gibi yalan 
bilgiler de ekleyerek sosyal medyada paylaşmaktadır. 
Ancak insanlığın üzerine kara bulut gibi çökmeye 
çalışan, Türkiye’ye gözdağı verme cüreti gösterme 
çabasına giren terörist unsurların dijital teknolojiden 
de faydalanarak oluşturmak istediği algı operasyonu 
Anadolu Ajansı tarafından çökertildi. Terör örgütlerinin 
yandaşlarınca paylaşımı yapılan sahte görsellerin 
asılları, kaydedildiği mekân ve tarihleri ile birlikte 
AA’nın profesyonel ekiplerince kısa sürede tespit 
edilerek doğru bilgiler kamuoyunun dikkatine 
sunuldu.” şeklinde konuştu. 

Basın Çalıştayı, değerlendirme konuşmalarının 
ardından Rektör Akgül tarafından günün anısına basın 
temsilcilerine kalem hediye edilmesiyle sona erdi. 
Çalıştayın ardından TRT Haber Muhabiri Hüseyin 
Günay ile Anadolu Ajansı Muhabiri Behçet Alkan, 
Rektör Akgül’ün konuğu oldu. Basın temsilcilerine 
üniversitedeki sunumları nedeniyle teşekkür eden 
Rektör Akgül, “Gerek operasyonların başarılı olması 
gerekse ülkemizin bu tip kara propagandalarla itibar 
kaybına uğramaması için bölgede görev yapan 
gazetecilere büyük bir sorumluluk düşüyor. Sizler 
gibi doğru ve dürüst habercilik ilkesiyle hareket eden 
gazetecilerimizin özverili çalışmaları neticesinde 
doğru ve gerçek haberlere ulaşabiliyoruz.” dedi. 
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, ÜNİVERSİTE 
BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNDAKİ PERSONEL VE GÜVENLİK PERSONELİYLE İKİ 
AYRI ORGANİZSYONDA BİR ARAYA GELDİ.

REKTÖR, ÜNİVERSİTE İŞÇİLERİ VE 

GÜVENLİK PERSONELİ İLE YEMEKTE BULUŞTU

H A B E R

Üniversite yemekhanesinde düzenlenen yemekli 
toplantıların ilkinde Rektör Akgül, işçi kadrosundaki 
100’e yakın personel ile bir araya geldi. Rektör 
Akgül, kurumdaki hizmet kolları arasındaki işbirliğinin 
önemine değinerek, “Ülkemiz zorlu bir süreçten 
geçiyor ve bu zorlu süreçte millet olarak birlikteliğe 
her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Bu 
birlikteliğin ülke çapında sağlanabilmesi öncelikle daha 
özelde yaşanacak birlik ve beraberlikten geçmektedir. 
Kurumumuzdaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi 
personelimizin iş kalitesinin ve verimin artmasına 
da katkı sağlayacaktır. Burada hepimiz bir ailenin 
parçasıyız ve sizler de diğer personelimizle birlikte bu 
kurum adına hizmet vermektesiniz. Emekleriniz için 
hepinizi tebrik ediyor ve görevlerinizde her birinize 
başarı ve kolaylıklar diliyorum. Aynı zamanda aramıza 
yeni katılan personelimizi de tebrik ediyorum.” dedi.

İkinci buluşmada ise Rektör Akgül, üniversitede 
görev yapan 50’yi aşkın güvenlik personeli ile bir araya 
geldi. Toplantıda Rektör Akgül, güvenlik hizmetinin 
önemine değinerek “Sizler KMÜ ailesinin bir parçası 
olarak kurumumuzun huzuru, güvenliği ve eğitim-
öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 
önemli bir sorumluluğu yerine getirmektesiniz. 
Üniversitemizde her bir iş kolu bir diğerinden ayırt 
edilmeksizin ayrı bir öneme ve sorumluluğa sahiptir. 
Kurumumuzda herkes görevini en iyi şekilde yapmak 
için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu vesileyle 
sizleri de emekleriniz için tebrik ediyor ve aramıza yeni 
katılan personelimizle birlikte her birinize görevlerinizde 
başarı ve kolaylıklar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Personelin sorularının ve taleplerinin dinlenmesi 
ile program sona erdi.
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, ERMENEK MESLEK 
YÜKSEKOKULUNDA PERSONEL VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. 

REKTÖR AKGÜL 
ERMENEK’TE PERSONEL VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU 

TALEPLERİ DİNLEDİ 

H A B E R

Okul yöneticileri, yüksekokul personeli ve 
öğrenciler ile buluşarak talepleri dinleyen Rektör 
Akgül, yüksekokulun mevcut durumu ve ihtiyaçları 
hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Akgül ile bir süre sohbet eden ve kendisini 
yüksekokulda ağırlamaktan dolayı memnuniyeti dile 
getiren yüksekokul personeli ve öğrenciler Rektör 
Akgül’e teşekkür ettiler. 

“Hepimiz KMÜ ailesinin bir parçasıyız”
Rektör Akgül yüksekokul personeli ve 

öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette şunları söyledi: 
“Üniversitemizi daha iyi yerlere taşımak adına 
belirlediğimiz hedeflerimiz bulunuyor. Bu hedeflerimize 

ulaşabilmek için üniversitemizin tüm akademik ve idari 
birimleri ile koordineli ve istişare kültürü içerisinde 
çalışmak gerektiğini biliyoruz. Merkez yerleşkemizdeki 
birimlerimizin yanı sıra ilçelerimizdeki birimlerimizin 
gelişimi de üniversitemize ve ilimize büyük bir katkı 
sağlayacaktır. Burada bizlere olduğu kadar sizlere de 
önemli bir sorumluluk düşmektedir. Hepimiz KMÜ 
ailesinin bir parçasıyız ve üniversitemizin gelişimi 
için üzerimize düşen ne varsa yapmak için gayret 
gösteriyoruz. Bu vesileyle yüksekokul yöneticilerimiz 
ve personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, 
öğrencilerimizin de başarılı bir eğitim dönemi 
geçirmelerini temenni ediyorum.” 
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REKTÖR AKGÜL, ERMENEK’TE GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Rektör Akgül, Hayırsever İşadamı Hasan Kalan 
ile MYO Binasını Gezdi

Ermenek’teki temasları kapsamında ilk olarak 
Ermenek Meslek Yüksekokulunda personel ve 
öğrencilerle bir araya gelen Rektör Akgül, daha sonra 
Ermenekli Hayırsever İşadamı Hasan Kalan’ı ofisinde 
ziyaret etti. 

Rektör Akgül burada İşadamı Kalan ile 2018 
yılında yapımına başlanan ve bu yıl ocak ayında 
Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla kurulan 
Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu ile ilgili görüşmelerde bulundu. 

Meslek Yüksekokulunun mevcut durumu ve 
ihtiyaçları ile ilgili görüş alışverişinde bulunan 
Rektör Akgül ve Hasan Kalan daha sonra, yapımı 
tamamlanan Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu binasını gezdiler. Binanın 
derslikleri, odaları ve diğer alanlarını inceleyen Rektör 
Akgül ve Hasan Kalan, yüksekokul ile ilgili yapılması 
gerekenleri yerinde tespit ettiler. 

“Binamızı yeni döneme yetiştirerek 
öğrencilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz”

Rektör Akgül binadaki incelemelerin ardından 
değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: “Mevcut 
binamızı yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirerek 
öğrencilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. 
Binamızdaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri 
Ermenekli Hayırsever İş İnsanımız Hasan Kalan 
Beyefendi ile birlikte yerinde inceledik. Memleketimiz 
için önemli bir eğitim yatırımı olarak Ermenek’e 

kazandırdığımız yeni okulumuzun en kısa sürede 
ülkemize yeni sağlıkçılar yetiştirmesi en büyük 
temennimiz. Bu vesileyle Ermenekli Hayırsever İş 
İnsanı Hasan Kalan Beyefendiye bir kez daha emekleri 
için teşekkür ediyorum.”

Rektör Akgül Başkan Zorlu ile Görüşmelerde 
Bulundu

Rektör Akgül, Ermenek programının devamında 
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu’yu ziyaret etti. 
Rektör Akgül ziyarette Başkan Zorlu ile belediyenin 
ilçedeki faaliyetleri hakkında bir süre sohbet ederek 
üniversitenin ilçedeki akademik birimleri ve bu 
birimlerin ihtiyaçları ile ilgili de görüş alışverişinde 
bulundu. 

Özellikle yapımı tamamlanan Uysal ve Hasan 
Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 
ilçeye yapacağı katkıya dikkat çekilen görüşmede bina 
hakkında gerekli görülen hizmetlerin her iki kurumun 
ortak çalışmaları ile tamamlanacağı konusunda fikir 
birliğine varıldı. 

Rektör Akgül’ün Son Durağı Kazancı Belediyesi 
Oldu

Rektör Akgül son olarak Kazancı Belediye Başkanı 
Muhittin Tuncel’i makamında ziyaret ederek Başkan 
Tuncel’den belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 
Ziyarette Rektör Akgül ve Başkan Tuncel, Kazancı’da 
yapımı tamamlanan ve devam etmekte olan projeler 
ile ilgili bir süre sohbet etti. İyi dilek temennilerinin 
ardından ziyaret sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 
ERMENEK’TE  GÖRÜŞMELERDE BULUNDU. 

H A B E R
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, 
YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 

ENGELSİZ ÜNIVERSİTELER ÖDÜL TÖRENİNDE 
‘MEKANDA ERİŞEBİLİRLİK’ VE ‘EĞITİMDE ERİŞEBİLİRLİK’ ALANLARINDA 
ÜÇÜ TURUNCU, BİRİ YEŞİL OLMAK ÜZERE TOPLAM DÖRT BAYRAK ALDI.

KMÜ’YE DÖRT BAYRAK ÖDÜLÜ
KMÜ’NÜN ENGELSİZ ÜNİVERSİTELERDE 

BAYRAK SAYISI YEDİ OLDU

H A B E R

KMÜ, 116 üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı 
değerlendirmede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Kamil Özdağ Fen Fakültesi ve Kütüphane ile birlikte 
üç farklı Mekânda Erişebilirlik Ödülü (Turuncu 
Bayrak) elde ederken, Kamil Özdağ Fen Fakültesi 
aynı zamanda ‘Eğitimde Erişilebilirlik’  alanında ‘Yeşil 
Bayrak’ ödülüne de layık görüldü. 

KMÜ daha önce de İslami İlimler Fakültesi ile 
2018 yılında ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde 
‘Yeşil Bayrak’ ödülüne, 2019 yılında ise Sosyo-
Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik kategorisinde ‘Mavi’, 
Mekânda Erişilebilirlik kategorisinde ise ‘Turuncu’ 
bayraklara sahip olma imkânı bulmuştu. Böylece 
KMÜ son üç yılda düzenlenen Engelsiz Üniversiteler 
Ödül Törenlerinde 2’si yeşil, 4’ü turuncu ve 1’i mavi 
olmak üzere toplamda 7 bayrak elde etmiş oldu. 

Kovid-19 salgını dolayısıyla video konferans 
yöntemi ile gerçekleştirilen ödül törenine Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 
YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, en çok ödül alan 
üniversitelerin rektörleri, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığından yetkililer ile üniversitelerdeki 
engelli öğrenci birim sorumluları katıldı. 

Törenin açılışında ödüller hakkında bilgilendirme 
yapmak üzere YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu 
Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Zeliha Koçak Tufan bir sunum gerçekleştirdi. 
Sunumun ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. 
A. Yekta Saraç, Yeni YÖK anlayışı çerçevesinde 
gerçekleştirilen faaliyetlere ve 2018 yılından bu 
yana verilen Engelsiz Üniversite Ödüllerine değindi. 
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Prof. Dr. Saraç, salgın dönemi ile birlikte dünyada 
ve Türkiye’de yükseköğretim sistemlerinin önemli 
değişimlerle karşı karşıya olduğuna vurgulayarak, 
“Bu süreçte, üniversitelerimizin öğrenci merkezli 
bir yaklaşımı benimsemesi ve öğrencilerin tedirgin 
olmayacağı şekilde süreci yürütmelerini ayrıca 
önemsiyoruz. Engelsiz üniversite dediğimizde sadece 
mekan ile ilgili düzenlemeler değil, sosyal ve kültürel 
faaliyetleri de içinde barındıran bir üniversite tasavvur 
edilmelidir. Diğer taraftan bu ödüller vesilesi ile engelli 
bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar ayrıca 
sevindiricidir. Ödüller sadece fiziki erişilebilirliği değil 
aynı zamanda engelli öğrencilerimizin doğrudan katkı 
sağladığı, içinde bulunduğu sosyokültürel faaliyetleri 
ve eğitime erişilebilirlikte yapılan çalışmaları da 
içermektedir.” dedi. 

YÖK Başkanı Saraç’ın ardından konuşan Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk ise engelli bireylerin yükseköğrenim haklarının 
tam, etkin ve eşit şekilde kullanabildikleri engelsiz 
üniversiteleri, hep beraber bölüm bölüm, fakülte 
fakülte ve kampüs kampüs el birliğiyle inşa etmeyi 
önemsediklerini söyledi. Bakan Selçuk, bu ödüllerin 
üniversite eğitimi gören engelli öğrencilerin de 
sayısını artıracağını ifade ederek, “İnsanı merkeze 
almayan, insana önem vermeyen ülkeler, maddi 

açıdan ne kadar zengin olurlarsa olsunlar insani gelişim 
açısından geride kalacaklardır.” şeklinde konuştu. 

Tören, konuşmaların ardından 2020 yılı Engelsiz 
Üniversite Ödüllerini kazanan yükseköğretim 
kurumlarının açıklanması ile sona erdi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, 2020 yılı Engelsiz Üniversite 
Ödül Töreninde KMÜ’nün dört bayrak almasının 
sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyerek “YÖK 
Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç›ın 
da vurguladığı gibi Yeni YÖK anlayışı çerçevesinde 
eğitimin her alanında erişilebilir olmak çok önemli. 
Biz de göreve geldiğimiz günden beri, ortaya konan 
bu vizyon doğrultusunda mekanlarımızı, eğitim 
alanlarımızı ve kampüsümüzü tam anlamıyla erişilebilir 
hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 
2018 ve 2019 yıllarında İslami İlimler Fakültemizle 
üç ayrı bayrak hakkına sahip olmuştuk; bu yıl da 
Kütüphanemiz ve iki fakültemizle dört bayrak daha 
aldık. Hedefimiz her geçen gün üniversitemizi daha da 
erişilebilir hale getirerek yeni yükseköğretim anlayışını 
her alanda inşa etmektir. En son pandemi sürecinde 
öğrencilerimize sunduğumuz uzaktan eğitim imkanları 
da erişilebilirliğin bir başka boyutudur. Üniversitemizin 
tüm alanlarında yürüttüğümüz erişebilirlik çalışmaları, 
bundan sonra da ara verilmeksizin devam edecektir.” 
dedi.
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, ANKARA’DA BİR 
DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİREREK SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN VE KAMU 
HASTANELERİ GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. HİLMİ ATASEVEN İLE GÖRÜŞTÜ.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KMÜ ARASINDA
KARAMAN DEVLET HASTANESİ BİRLİKTE KULLANIM

PROTOKOLÜ İMZALANDI

H A B E R

Rektör Akgül ziyaretlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı 
Karaman Devlet Hastanesinin KMÜ Tıp Fakültesi ile 
birlikte kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile fikir alışverişinde 
bulundu. 

Protokol İmzalandı
Rektör Akgül, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü 

Prof. Dr. Hilmi Ataseven’i ziyaretinde Sağlık 
Bakanlığına bağlı Karaman Devlet Hastanesinin KMÜ 
Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol 
imzaladı. 

Yönetim, Organizasyon, Planlama, Sağlık 
Tesisinin İşletilmesi, Nöbet Hizmetleri, Eğitim ve 
Araştırma Faaliyetleri, Mali Hususlar ve Personelin 
Özlük İşlemleri gibi konu başlıklarının detaylandırıldığı 
protokol, Rektör Akgül ve Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürü Ataseven’in imzasıyla yürürlüğe girmiş oldu. 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Tıp 
Fakültesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması ve 
hizmete açılması için büyük önem taşıyan “birlikte 
kullanım” sürecinin protokol ile tamamlandığını 
belirterek, “Üniversitemiz Tıp Fakültesinin kuruluşu 
ve hizmete geçmesi, Karaman Devlet Hastanesinin 
ortak olarak kullanıma başlaması ile birlikte daha 
faydalı bir seyir izleyecektir. İmzalanan bu protokol 
ile birlikte üniversitemiz bünyesinde donanımlı 
hekimler yetiştirme ve halkımıza sağlık hizmeti 
verme hayalimize bir adım daha yaklaşmış olduk. 
“Birlikte kullanım” sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 
Karaman Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine dönüşmüş olacak ve bu aşamadan 
sonra üçüncü basamak sağlık kurumu olarak hizmet 
vermeye başlayacak. Bu sürece kadar emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor; protokolün hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. 
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, KONYA TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. BABÜR ÖZÇELİK’İ AĞIRLADI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, KIRGIZİSTAN 
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KUBANIÇBEK ÖMÜRALİEV’İ MAKAMINDA AĞIRLADI.

REKTÖR ÖZÇELİK’TEN REKTÖR AKGÜL’E NEZAKET ZİYARETİ

KIRGIZİSTAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNDEN ZİYARET

H A B E R

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 20-
21 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen Türk-Kırgız 
İş Geliştirme Forumu kapsamında Karaman’a gelen 
Büyükelçi Ömüraliev, forum açılışının ardından AK 
Parti Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser 
ile birlikte Rektör Akgül’ü ziyaret etti.

Ziyarette Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra 
iki ülke arasındaki ticaret, diplomasi, eğitim-öğretim 
işbirliği, öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri gibi 
konular ele alındı. Her iki taraf da ticaretin yanı sıra 
eğitim alanındaki işbirliklerinin önemine vurgu yaparak 

gençlerin geleceğinin inşasında ülkeler arasındaki 
ortak çalışmaların rolüne değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
olarak kardeş ülke Kırgızistan ile her türlü ortak proje 
ve ikili işbirliğine açık olduklarını belirtirken Büyükelçi 
Ömüraliev de iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel 
bağların güçlenerek devam etmesi için tüm taraflara 
önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi ve 
sıcak karşılamaları nedeniyle KMÜ ailesi ve Karaman 
halkına teşekkür etti.

KMÜ Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette 
Prof. Dr. Babür Özçelik, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi ile ilgili Rektör Akgül’den bilgi alarak 
kendisine çalışmalarında başarılar dilerken Rektör 
Akgül de misafirini üniversitede ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, Rektör Akgül ile Rektör Özçelik’in 

üniversiteler arası ve üniversite-sanayi işbirliği ile 
Teknopark üzerine bir süre sohbet etmesinin ardından 
sona erdi.
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TAŞFED YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN 
REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

TÜRSAB ÜYELERİNDEN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türkiye Aşçılar ve  Şefler 
Federasyonu (TAŞFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Bayram Özrek’i makamında ağırladı. Federasyona 
bağlı Otel Restoran Gastronomi ve Kültür Derneği 
Başkanı ve KMÜ Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri 
Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ali Şen’in de eşlik 
ettiği ziyarette Rektör Akgül ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Bayram Özrek bir süre sohbet etti. Üniversitenin 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer 

alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile 
Aşçılık ve Pastacılık Programları hakkında işbirliği 
projelerinin görüşüldüğü ziyarette ayrıca öğrencilerin 
staj imkânları, eğitim faaliyetleri ve çalışma alanları 
üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret, Rektör Akgül’e TAŞFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Özrek tarafından regalia (fahri şeflik) takdim 
edilmesiyle sona erdi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Heyetini makamında 
kabul etti. 

Ziyarette TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan ve yönetim kurulu üyeleri 

Rektör Akgül’e Birliğin faaliyetleri ve bölgedeki 
projeleri hakkında bilgi verdiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Akgül ise TÜRSAB Konya Temsil Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan ve yönetim kurulu üyelerine 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 

H A B E R
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, ÖNDER İMAM 
HATİPLİLER DERNEĞİ HEYETİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ. 

ÖNDER’DEN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

TIP FAKÜLTESİ KURUCU DEKANINA ZİYARET

H A B E R

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette 
Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Kılıç, Karaman Dernek Başkanı 
Mehmet Sarı, YECVA Vakfı Başkanı Mehmet Keskin, 
İslam Dünyası STK’ları Birliği Kurumsal İletişim 
Koordinatörü Adil Yarangümeli ve Karaman Müftü 
Yardımcısı Adem Bahcıvan da yer aldı. 

Heyet ziyarette, Uluslararası Din Görevlileri 
Sempozyumu hakkında Rektör Akgül ile istişarede 
bulunarak bir süre sohbet etti. 

Rektör Akgül de üniversite olarak sempozyuma 
her türlü bilimsel desteği vermekten memnuniyet 
duyacaklarını belirterek heyete çalışmalarında 
başarılar diledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin yapılanmasının hızla tamamlanması 
amacıyla önemli bir adım atıldı. Fakülteye dekan 
ataması yapılarak kurumsal ve akademik gelişime hız 
verildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Tıp 
Fakültesine kurucu dekan olarak atanan Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dursun Odabaş’ı ziyaret 
ederek kendisine görevinde başarılar diledi.

Rektör Akgül,  “Tıp Fakültemizin kurulmasıyla 
birlikte afiliasyon sürecini başlattık, ayrıca bu yıl 
fakültemize ilk öğrencilerimizi aldık. Bunun yanında 

fakültemize öğretim üyesi alımlarımız devam 
etmektedir. Bu süreçte daha önce Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanlığı, Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
yapmış olan hocamızın deneyimlerinden istifade 
ederek ilimiz ve üniversitemiz için önemli bir yere 
sahip olan Tıp Fakültemizin akademik yapılanmasının 
hızla tamamlanması yolunda çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Prof. Dr. Dursun Odabaş Hocamıza 
kolaylıklar diliyor, fakültemizin kuruluşuna destek 
veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.



28 TEMMUZ 2020

DEFTERDARLIK HEYETİ REKTÖR AKGÜL’Ü ZİYARET ETTİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Defterdar Vekili 
Hüsnü Çağlayan, Vergi Dairesi Müdürü Serkan 
Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vergi Haftası kutlamaları nedeniyle Karaman’daki 
kurum ve kuruluşları ziyaret eden Karaman Defterdar 
Vekili Hüsnü Çağlayan ve beraberindeki heyet, 

Rektör Akgül’e Vergi Haftası kapsamında düzenlenen 
etkinlikler hakkında bilgi verdiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren 
Rektör Akgül de Karaman Defterdar Vekili Hüsnü 
Çağlayan ve beraberindeki heyeti kutlayarak 
görevlerinde başarılar diledi. 

H A B E R

KMÜ VE KENT KONSEYİNDEN KARAMAN İÇİN İŞBİRLİĞİ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Kent Konseyi 
Başkanı Hüseyin Gerçek ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Gerçek’in 
yanı sıra, Kent Vizyonu ve Hemşehrilik Bilinci Meclis 
Başkanı Hasan Özünal, Tarih Meclisi Başkanı Osman 
Ülkümen ve Sağlıklı Yaşam Meclis Başkanı Murat 
Ekiz’in de yer aldığı ziyarette Karaman için hazırlanan 
projeler ele alındı.  

“KMÜ’nün çalışmaları takdire şayan”
Karaman’a hizmet konusunda ildeki basın 

kuruluşlarının ve üniversitenin önemine değinen 
Başkan Hüseyin Gerçek “Üniversitemiz, çalışmaları 
ile ilimiz ve bölgemize önemli katkılar sunuyor. 
Bizler de 40’a yakın projeyi meclislerimiz vasıtası 
ile hazırlayarak Karaman Belediyesine sunduk. 

Bu yıl da Türk Dil Bayramını Mayıs ayında, Türk 
Dünyası Şenliklerini de Ağustos ayında kutlamayı 
düşünüyoruz. Ayrıca Yunus Emre’yi Anma Törenlerini 
de üçüncü bir etkinlik olarak uygun bir tarihte icra 
etmeyi planlıyoruz. KMÜ’nün Türk Dil Bayramlarına 
takdire şayan bir katkı sunuyor.” dedi. 

“Üniversite olarak her türlü desteği vermeye 
hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör 
Akgül ise şunları söyledi: “Karaman’a hizmet etme 
noktasında gerek akademik gerekse kurumlararası 
işbirliği anlamında itina ile çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. İlimizde düzenlenecek olan tüm faaliyetlere 
de üniversite olarak bilimsel, akademik ve fiziki her türlü 
desteği vermeye hazırız. Sizlere de çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.”
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REKTÖR AKGÜL VE BAŞSAVCI İŞLEK’TEN

ADALET TEŞKİLATINA ZİYARET

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Karaman Cumhuriyet 
Başsavcısı Behçet İşlek, Konya’da bir dizi ziyarette 
bulundu.

Rektör Akgül ve Başsavcı İşlek’in ilk durağı Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı oldu. Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı makamında ziyaret 
eden Akgül ve İşlek, ardından Konya Adli Yargı ve 

Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya Bölge 
Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak ve Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 
Abdullah Gündüz’ü ziyaret etti.

Akşehir Başsavcısı Hazım Aslancı’nın da eşlik 
ettiği ziyaret programı, Adliye Teşkilatı ve eğitim-
öğretim üzerine değerlendirmelerin ardından hediye 
takdimleriyle sona erdi. 

KMÜ VE TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TARIMA KATKI

H A B E R

KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Oktay Talaz ve öğretim üyelerinin de de 
katıldığı toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında düzenlenen 
protokole ilişkin görüşmelerde bulunuldu. 

Toplantıda ayrıca KMÜ ve Tarım il Müdürlüğü ile 
birlikte bölgedeki tarımsal sorunlar ve çözümler için 

birlikte çalışma amacıyla protokol yapılması, kurumsal 
işbirliğinin geliştirilmesi, Karaman bölgesinde modern 
anlamda tarımsal üretimin yapılması, bölgedeki üretici 
sorunlarının çözümü için kurumsal katkı üzerine 
değerlendirmeler yapıldı. 

Toplantı, kurumların süreçle ilgili görev ve 
sorumluluklarının görüşülmesinin ardından sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL İLE KARAMAN İL 
TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDULLAH KAYA KURUMLAR ARASINDAKİ İŞBİRLİĞINİ GELİŞTIRMEK VE 
KARAMAN’DAKİ TARIMSAL ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİLER. 
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REKTÖR AKGÜL, KIZILAY’I ZİYARET ETTİ

Kızılay’ın Karaman Şubesine ait yeni hizmet 
binasında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Akgül, 
Kızılay Şube Başkanı Adem Küçükyarma ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. 

Kızılay’ın faaliyetleri ve yeni hizmet binası 
ile ilgili bilgiler alan Rektör Akgül, sivil toplum 
kuruluşlarının ildeki ve ülkedeki çalışmalarının 
önemine değinerek, “Kızılay ülkemizin en önemli 
sivil toplum kuruluşlarından birisidir; ülkemizde ve 
dünyada ihtiyaç sahibi insanlara bütün imkânları ile 
destek vermektedir. Özellikle ülkemizde yaşanan 

doğal afet ve olumsuz gelişmelerde Kızılay her 
zaman vatandaşlarımızın yanında olmuş ve yaraları 
ilk saran kurumlar arasında yer almıştır. Sizler de 
böylesine değerli bir kurumun Karaman temsilcileri 
olarak önemli bir sorumluluğa sahipsiniz. Hepinize 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Kızılay Şube Başkanı Küçükyarma ise Kızılay’ın KMÜ 
ile her zaman işbirliği içinde olabileceğini hatırlatarak 
Rektör Akgül’e nezaketinden dolayı teşekkür etti.

H A B E R

GENÇLERİN BEDEN VE RUH SAĞLIĞI İSTİŞARE EDİLDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Yeşilay Derneği Karaman 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve 
beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette Yeşilay Derneği Karaman Şubesi 
başkanlığına seçilen İhsan Duru ve yeni yönetimi tebrik 
eden Rektör Akgül, ilimizde ve ülkemizde yapılacak 
olan Yeşilay faaliyetlerinin toplum sağlığı için çok 
önemli olduğunu belirterek Başkan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. 

Yeşilay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan 
Duru ise ülkemizde sosyal sorumluluk bağlamında 
önemli çalışmalar yürüten Yeşilay’ın Karaman’da 
yapmayı planladığı faaliyetler hakkında Rektör Akgül’e 
bilgi verdi. 

Sağlıklı bir toplum için kurum ve kuruluşların 
birlikte hareket etmesi ve ortak projeler geliştirmesine 
vurgu yapılan ziyaret, özellikle gençlerin beden ve ruh 
sağlığını korumak için işbirliği yapılması temennileriyle 
sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, KIZILAY DERNEĞİ 
KARAMAN ŞUBESİNİ ZIYARET ETTİ.



31TEMMUZ 2020

ANKARA’DA KMÜ’NÜN YATIRIM PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Karaman Ak Parti Milletvekilleri Dr. Recep Şeker 
ve Av. Selman Oğuzhan Eser ile Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Emin 
Sadık Aydın’ı ziyaret etti. 

Ziyarette Genel Müdür Aydın ile KMÜ’de sürdürülen 
yatırım projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunan 
Karamanlı heyet, gelecek döneme ilişkin çalışmalar 
hakkında da kendisiyle istişarede bulundu. 

CHP HEYETİNDEN REKTÖR AKGÜL’E ZİYARET

H A B E R

Şubat ayında düzenlenen il kongresi neticesinde 
görevi devralan CHP Karaman İl Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına 
gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında KMÜ’yü de 
ziyaret ederek Rektör Akgül ile bir süre sohbet ettiler.

Ziyarette İl Başkanı Kağnıcı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Karaman’a ilişkin projeleri ile ilgili Rektör 
Akgül’e bilgi verirken Rektör Akgül de üniversitedeki 
çalışmalardan bahsederek Başkan Kağnıcı ve ekibine 
yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, CUMHURİYET 
HALK PARTİSİ (CHP) KARAMAN İL BAŞKANI MUSTAFA CEM KAĞNICI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERİNİ 
MAKAMINDA KABUL ETTİ.
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KARAMAN HEYETİNDEN TÜRK DİL KURUMUNA ZİYARET

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin 
tarafından ağırlanan Karaman heyeti, TDK Başkanı 
Gülsevin ile Türk Dil Bayramı etkinlikleri, Türk Dili ve 
Kültürü Sempozyumu başta olmak üzere ilde Türk 
dili ile ilgili yapılması planlanan faaliyet ve projeler 
hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TDK 
Başkanı Gülsevin, Türkçe ile ilgili her türlü projeye 

destek vermekten mutlu olacaklarını belirtirken 
Rektör ve Milletvekillerinden oluşan Karaman heyeti 
de Türkçenin Başkenti unvanına sahip Karaman’da 
dil ile ilgili faaliyetlerde Türk Dil Kurumu ile işbirliği 
yapmaktan onur duyacaklarını ifade ettiler.

TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy’un 
da hazır bulunduğu ziyaret, iyi dilek temennilerinin 
ardından sona erdi.

H A B E R

TÜRK DİL BAYRAMI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

KARAMAN MİLLETVEKİLLERI DR. RECEP ŞEKER VE AV. SELMAN OĞUZHAN ESER İLE KARAMANOĞLU 
MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, TÜRK DİL KURUMUNA (TDK) ZİYARETTE 
BULUNDU.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, bu yıl 743’üncüsü 
gerçekleştirilmesi planlanan Türk Dil Bayramı 
etkinliklerine ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı. 

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında yapılan 
toplantıda Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı 

ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türk Dil 
Bayramı kutlamalarının yanı sıra koronavirüsüne karşı 
alınan önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulundular. 
Toplantının son bölümünde ise gayretli hizmetleri 
nedeniyle tüm sağlık çalışanları ve kamu personeline 
teşekkür edildi. 
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743. TÜRK DİL BAYRAMI
BURUK BİR ŞEKİLDE KUTLANDI

H A B E R

Programa Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye 
Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, il müdürleri ve az sayıda vatandaş katıldı.  

Geçtiğimiz yıllarda coşkulu bir şekilde yapılan 
kutlama programı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 
buruk bir şekilde gerçekleştirildi. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan tören, Karaman Valisi Fahri 

Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunulmasıyla sona erdi. 

Törenin ardından gündeme ilişkin konular üzerine 
bir süre sohbet eden Vali Meral, Belediye Başkanı 
Kalaycı ve Rektör Akgül daha sonra tören alanından 
ayrıldı.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, 743. TÜRK DİL 
BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMINA KATILDI.
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BELEDİYE BAŞKANI VE EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET: 

İLDE KOVİD-19 İLE MÜCADELE

Rektör Akgül, Belediye Başkanı Kalaycı ve Emniyet 
Müdürü Taş’a gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kovid-19 
ile mücadele hakkında istişarede bulundu. 

Salgın ile mücadelenin etkili bir şekilde 
yürütülebilmesi için kurumlar arasındaki işbirliğinin 
önemine değinilen ziyaretlerde, Kovid-19 ile mücadele 

kapsamında Karaman’da alınan önlemler ve yapılması 
gerekenler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Rektör Akgül ayrıca Başkan Kalaycı ve Emniyet 
Müdürü Taş’a KMÜ 3D Destek Ekibi tarafından üretilen 
yüz koruyucu şeffaf siperliklerden hediye etti. 

H A B E R

VALİ MERAL’DEN VEDA ZİYARETİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, KARAMAN 
BELEDIYE BAŞKANI SAVAŞ KALAYCI VE İL EMNIYET MÜDÜRÜ AYHAN TAŞ’I ZIYARET ETTI. 

Fahri Meral, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret 
ederek kendisiyle bir süre sohbet etti. Valilik görevini 
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık’a 
devredecek olan Meral, Karaman’da görev yaptığı 
süre içerisinde kurumlar arası koordinasyona önem 
verdiğini belirterek Rektör Akgül’e, üniversite-kamu 
işbirliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ise özellikle 
kamu kurumları arasındaki ortak çalışma kültürünün 
önemine değinerek Vali Meral’e gerek Karaman’a 
verdiği hizmetler gerekse üniversitenin her türlü 
projesine ve bilimsel toplantısına gösterdiği yakın ilgi 
için şükranlarını bildirdi. Rektör Akgül ayrıca Meral’e 
yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Hediye takdimlerinin ardından ziyaret sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA, 10 HAZİRAN 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN VALİLER KARARNAMESİ UYARINCA MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ 
GÖREVİNE GETİRİLEN KARAMAN VALİSİ FAHRİ MERAL, VEDA ZİYARETLERİNE BAŞLADI.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

H A B E R

Üniversite personelinin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen eğitimlerde 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan 
“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 
bilgilendirmelerde bulunuldu. 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Çağlar Yaylalı 
tarafından verilen eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
ilgili genel konular, sağlık konuları ve teknik konular 
hakkında sunum yapıldı. 

“Acil durumlara karşı hazırlıklı ve dikkatli 
olmalıyız”

Öğr. Gör. Yaylalı teorik bilgilerin aktarılmasının 
ardından özellikle ülkemizde son dönemde yaşanan 
doğal afetlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu. 

İşyerlerinde yaşanabilecek olası acil durumlara karşı 
tüm personelin dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini 
hatırlatan Öğr. Gör. Yaylalı konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Her işyeri için hazırlanan acil durum planlarında bu 
tip olası durumlarda yapılması gerekenler detaylı bir 
şekilde anlatılmıştır. Tüm bu eğitimlerin yanı sıra yılda 
en az bir kez acil durum tatbikatı yapacağız. Bu tatbikat 
haber vererek yapılan tatbikatlardan olmayacak 
ve hepimizin olası bir acil duruma ne kadar hazır 
olduğumuzu bize gösterecek. İş yerinizde duyacağınız 
acil durum ikazlarına muhakkak riayet edin ve arızalı 
diye yorumlayarak ciddiye almamazlık yapmayın. Acil 
durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız.” 

Eğitim, personelin sorularının cevaplandırılması, 
görüş ve önerilerin dinlenmesi ile sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ. 
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KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNE E-İHALE EĞİTİMİ

Tahir Temizkan’ın verdiği ‘Kamu İhale Mevzuatı ve 
Elektronik İhale (E-İhale)  konulu eğitim seminerine 
çok sayıda üniversite personeli ve kamu çalışanı 
katıldı.

“E-ihale uygulaması, kamuda ciddi anlamda 
tasarruf imkanı sağlamaktadır”

Sayı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile 
başlayan eğitimin açılış konuşmasını KMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül yaptı. Rektör Akgül “Devlet 
bütçesinin verimli kullanılması ve kamunun mal 
ve hizmet alımının kolaylaştırılarak daha etkin 
hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen e-ihale 
düzenlemesi kuşkusuz hem kamu çalışanlarını 
hem de tedarikçi ve yüklenicileri yakından 

ilgilendirmektedir. Kamudaki dijital dönüşümün en 
önemli göstergelerinden olan e-ihale uygulaması, 
kamuda ciddi anlamda tasarruf imkanı sağlarken 
piyasadaki rekabet ortamını da canlandırmaktadır. 
İhale masraflarını azaltan ve kaynaklara erişimi 
kolaylaştıran bu yeni sistem piyasa koşullarını da 
yeniden düzenlemektedir.” şeklinde konuştu. Rektör 
Akgül konuşmasının devamında, “Son birkaç yıldır 
kamu ihale mevzuatında yapılan köklü değişimlerle 
birlikte kamuda mal ve hizmet alımlarının daha şeffaf, 
daha az maliyetli ve daha hızlı yapılması hedeflenmiş, 
bu uygulamayla kamuda çağın gerektirdiği dijital 
dönüşümlerin de önü açılmıştır. Üniversitemiz ev 
sahipliğinde düzenlenen Kamu İhale Mevzuatı ve 

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE PANO EĞİTİM DANIŞMANLIK TARAFINDAN 
KARAMAN’DAKI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERINE YÖNELİK EĞITIM 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ.
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elektronik ihaleye ilişkin bu eğitim semineri ile konu 
iki gün boyunca ayrıntılarıyla birlikte ele alınarak siz 
kıymetli katılımcılara azami düzeyde faydalı olunmaya 
çalışılacaktır.” dedi.

Açılış programı KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül tarafından Eğitmen Tahir Temizkan’a plaket 
takdim edilmesinin ardından sona erdi.

“Mevzuatla ilgili en büyük problem ‹sence/ 
bence› uygulamalarıdır” 

Açılışın ardından eğitim seminerini vermek üzere 
kürsüye gelen Tahir Temizkan, 2005 yılından beri bu 
eğitimleri verdiğini söyleyerek iki gün sürecek eğitim 
boyunca mevzuat okumaktan ziyade uygulama ve 
örnekler üzerinden konuyu anlatacağını ifade etti. 
Mevzuatla ilgili en büyük problemin ‹sence / bence› 
şeklinde uygulamalar olduğunu dile getiren Temizkan 

bu ayrımlara düşmemek için amaç, kapsam, 
tanım ve temel ilkelerin çok iyi bilinmesi gerektiğini 
söyledi. Mevzuatın çok geniş olduğuna dikkat çeken 
Temizkan, “Bizler aynen tıpçılar gibi yeni bir vaka ile 
karşılaştığımızda heyecanlanır, onu çözmek için çaba 
sarf ederiz. Bu eğitim sayesinde kanun maddelerini 
nasıl okuyacağız, nasıl yorumlayacağız, bunları 
öğrenmeye çalışacağız.” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev 
sahipliğinde iki gün boyunca süren eğitim kapsamında 
Kamu İhale Mevzuatı, Elektronik İhale ve elektronik 
ihalelerde istekliler ve idarelerce EKAP’ta yapılacak 
işlemler ana başlıklarında değerlendirmeler yapıldı. 
Eğitim programı, katılımcılara sertifika verilmesinin 
ardından sona erdi.
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EĞİTİM-ÖĞRETİMDE YENİ YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR 

H A B E R

Seminere, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip 
Aktan ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’ün yanı sıra üniversitenin akademik 
personeli ve öğretmenler katıldı.  

Programın açılış konuşmasını yapan İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül,  
eğitim seminerinin eğitim sistemindeki gelişmeleri 
ve değişimi daha iyi idrak edebilmek adına faydalı 
olacağını düşündüğünü belirterek katılım gösteren 
herkese teşekkür etti. 

“Küresel rekabette en zayıf noktamız eğitim”
Seminerde ilk olarak Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Milli 
Eğitim Bakan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz söz 
aldı. Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sistemi üzerine 
karşılaştırmalarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, şunları 
söyledi: «Küresel rekabetle ilgili raporlara baktığımızda 
ülkemizin en zayıf olduğu alanın eğitim olduğunu 
görmekteyiz. Zayıf olduğumuz bu alanda kendimize 
yeni ufuklar açmak zorundayız. Eğitimin önemi 
azalmadı aksine üniversitelerin önemi azaldı; çünkü 
artık dünyanın en iyi hocalarından açıktan ve uzaktan 
eğitim alabilme imkânınız var. Üniversitelerimizde 
öğrencilerimize öncelikli olarak araştırma yeteneğini 
kazandırmalıyız. Üniversiteler olarak kendimizi 
içimize kapatamayız çünkü dünyadaki gelişmeleri 

takip etmeyen üniversiteler büyük sorunlar yaşar. 
Mezun olan öğrencilerin belli yeterliliklere sahip 
olması gerekiyor. Bizim eğitimdeki amacımız her 
öğrenciyi kendi zirvesine çıkarmak olmalı. Her şeyin 
başında ise öncelikle insana verdiğimiz değerle ilgili 
düşüncelerimizi değiştirmeliyiz.”  

“Öğrencilere yeni şeyler katabilmek için 
öncelikle kendimizi geliştirmeliyiz”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta ise eğitim sistemi 
ve yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda 
bulunarak “Öncelikle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi 
ne için yetiştirdiğimizi bilmeli, bu sorumluluk bilinci 
ile hareket etmeliyiz. Çünkü öğretmen olmak bize 
farklı bir sorumluluk getiriyor. İsimlerimizin önündeki 
unvanlar karakterimizin bir göstergesi değil ama 
maalesef unvanlarımız bazen her şeyin önüne 
geçebiliyor.  Unvanlarımızın bu okulun dışında bir 
önemi yok fakat okul içinde öğrencilerimiz için biz 
ve bizim hareketlerimiz büyük bir önem taşıyor. 
Bu yüzden bütün hareketlerimize dikkat etmeliyiz 
ve öğrencilerimize daha iyi eğitim verebilmek 
adına kendimizi sürekli olarak geliştirmeye devam 
etmeliyiz.” dedi.

Eğitim semineri, sunumların ardından görüş ve 
önerilerin dinlenmesi ile sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TARAFINDAN ‘EĞİTİM-
ÖĞRETİMDE YENİ YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR’ KONULU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ. 
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PROFESYONEL TURİST REHBERİ MAYDA’DAN 

MESLEĞE DAİR TÜYOLAR

H A B E R

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gastronomi 
ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Turizm ve 
İletişim’ konulu konferans düzenlendi. Profesyonel 
Turist Rehberi İbrahim Mayda’nın konuşmacı olduğu 
konferansa üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. 

“İnsanların imrendiği hayatı siz mesleğinizle 
yaşayabilirsiniz”

Mesleğe komi olarak başladığını söyleyen 
Mayda, eğitimi ve meslekî hayatı ile ilgili öğrencilere 
tecrübelerini aktardı. Üniversitedeki hocalarının 
kendisine çok yardımcı olduğuna dikkat çeken Mayda 
şunları söyledi: “Hocalarım benim ufkumun açılmasını 
sağladı. Okul döneminde yurtdışı deneyimim bana çok 
büyük bir tecrübe kazandırdı. Turizm şu an ülkemizin 
bir numaralı sektörüdür. Turizmin değerini bilin ve 
bu bölümün ehemmiyetinin farkında olun. İnsanların 
hayalini kurduğu bir mesleğin sahibi olacaksınız. İyi 
bir aşçı ve iyi bir rehber kendini geliştirdiği sürece 
dünyayı gezme imkânı buluyor. İnsanların yapmayı 
isteyip de yapamadığı şeyleri siz mesleğinizin gereği 
yapabileceksiniz.”

“Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını 
yapamazsınız”

Öğrencilere mezun olduktan sonra karşılaşacakları 
riskler ve imkânlar hakkında anlatımlarda bulunan 
Mayda tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Yalnızca derslere 
girip evinize gidiyorsanız çok büyük bir kayıp 
içindesiniz. Muhakkak alanınızla ilgili sektörde yer 
almalı ve çalışmalısınız. Çıraklığını yapmadığınız 
işin ustalığını asla yapamazsınız. Kişisel gelişim, 
eğitim ve meslekî beceri hepsi sizler için çok önemli. 
Amacınızı belirleyin ve o yönde çalışma yapın. 
Kendinize idol birilerini seçin ve onun yaptıklarını siz 
de hedefleyin. İletişim becerilerinizi geliştirin fakat bu 
meslekte çalışmayı daha ön plana alın. Mesleğin bir 
ucundan yakalayarak çalışmaya başlayın. Parayı ön 
planda tutarak mesleğe atılırsanız yanılırsınız. Parayı 
düşünmeyip kariyerinize odaklanırsanız para zamanla 
gelir.”

Konferans, öğrencilerin sorularının 
cevaplandırılması ve plaket takdiminin ardından sona 
erdi. 
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ORGAN BAĞIŞINA BÜYÜK İLGİ

H A B E R

KMÜ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda 
düzenlenen konferansa üniversite personeli, davetliler 
ve öğrenciler katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Yüksekokul 
Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, organ bağışının 
pek çok hasta için umut olacağını belirterek böyle bir 
organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu 
olduklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Karaman Devlet 
Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Engin Haftacı 
sunumunu yapmak üzere sahneye geldi.  

“Organ bağışına karşı mesafeli olunmasının 
temel sebebi bilinçsizlik”

Beyin ölümü ile komanın farklı olduğunu ve beyin 
ölümünde hastanın tıbben ölmüş olduğunu belirten Dr. 
Haftacı, “Organ bağışına karşı mesafeli olunmasının 
temel sebebi insanların bilinçsiz olması. Organ 

bağışçısı olmak bağışı gerçekleştirmek için yeterli 
değil. Bağış kararını verdikten sonra aile üyelerini 
mutlaka bilgilendirmelisiniz. Bu tarz düzenlenen 
etkinlikler yanlış bilgileri düzeltmek için önemli bir 
fırsat oluyor. Katılan ve emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Konferans katılımcıların sorularının 
cevaplandırılmasının ardından plaket takdimi ile sona 
erdi. Konferans sonrasında kurulan stantta organ 
bağışı yapmak isteyen öğrencilerin kayıtları Karaman 
Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü 
Sultan Günaştı tarafından alındı.

Koordinatör Günaştı, “Çok kısa bir sürede 55 bağış 
kaydı almak bizi çok mutlu etti. İlgi ve desteklerinden 
dolayı öğrencilere ve Gönül Köprüsü Topluluğuna 
teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GÖNÜL KÖPRÜSÜ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 
‘BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN BAĞIŞI’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.
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KARAMAN’IN ÇİFTÇİLERİ KMÜ’DE BİRARAYA GELDİ

H A B E R

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uçgun’un konuşmacı 
olarak yer aldığı konferansa üniversitenin akademik 
personelinin yanı sıra Karaman’da tarımla uğraşan 
vatandaşlar katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan konferansta; bitki gelişimini 
etkileyen faktörler, toprak ve su içeriği, damlama ve 
salma sulama sistemleri, ışık enerjisi için kullanılan 
sistemler ve meyve üzerindeki etkileri, topraktaki gaz 
bileşenleri, bitkilerde oluşan hastalıklar, gübre çeşitleri 
ve yaprak gübreleme sistemleri anlatıldı.

“Karaman’da toprakta karşılaşılan en büyük 
problem tuzluluk”

KMÜ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Kadir Uçgun, sunumunda Karaman’ın 
toprak yapısı hakkında bilgiler aktararak şunları 

söyledi: “Karaman’da en çok karşılaştığımız problem 
kil ve tuzluluğun çok fazla olmasıdır. Tuzluluktan 
kaynaklanan problemlerden biri yaprak yanmasıdır. 
Bundan dolayı toprağı çok iyi havalandırmamız 
lazım.  Organik madde bu işin bel kemiğidir. Özellikle 
Karaman gibi yerlerde organik madde yüzde 1’dir. 
Burada esas amacımız organik maddeyi gübre yerine 
kullanmak değildir. Uygun ölçülerde organik madde 
kullanarak toprağı daha verimli bir hale getirebiliriz. 
Yaprak gübrelemenin zamanlaması çok kritiktir ve 
doğru zamanlamanın yapılması şarttır.” 

Toprak verimliliğinde gübreleme yapmanın avantaj 
ve dezavantajları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi 
Uçgun’un merak edilen soruları yanıtlamasının 
ardından konferans sona erdi.  

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL 
VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TARAFINDAN ‘TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE GÜBRELER’ KONULU KONFERANS 
DÜZENLENDİ. 
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‘İLETİŞİM, MOTİVASYON VE PROTOKOL’ 

EĞİTİMCİ YAZAR RAHİM TÜRK’TEN İKİ FARKLI SEMİNER

H A B E R

Eğitimci Yazar Rahim Türk’ün sunumu ile iki 
farklı oturumda gerçekleştirilen eğitim seminerine 
KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci’nin yanı sıra 
üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler 
katıldı. 

“Protokol kurallarını bilmek insana güven, 
üstünlük ve saygınlık katar”

Eğitimci Yazar Rahim Türk, seminerin ilk 
oturumunda katılımcılara ‘İletişim Kuralları ve Protokol 
Bilgisi’ başlığı çerçevesinde sunum gerçekleştirdi. 
Protokol kurallarının uygulama alanları ve ne anlama 
geldiği ile ilgili anlatımlarda bulunan Türk şunları 
söyledi: “Bir kamu kurumu yöneticisinin başarısının 
yüzde 33’ünü kişiliği, yüzde 33’ünü bilgi ve becerisi,  
yüzde 34’ünü ise protokol kurallarına uyumu belirler. 
Protokol kurallarını bilmek insana güven, üstünlük ve 
saygınlık katar. Protokol kurallarına uygun davranan 
kişiler iş yaşamında fark edilir, tercih edilir ve yükseltilir. 
Yönetimde protokol bir anlamda resmi görgü kuralları 
demektir. Ast ve üst özel hayatlarında ne kadar 
samimi olsalar da yönetimdeki resmi ilişkilerinde 
daima protokol kurallarına uymak zorundadırlar.”

 “Başarı, mutluluğun anahtarıdır”
Eğitimci Yazar Rahim Türk seminerin ikinci 

oturumunda ise ‘İletişim ve Motivasyon’ konulu 
sunum yaptı. Hayata yaşama sevinciyle tutunulması 
gerektiğini hatırlatarak sunumuna başlayan Türk 
tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Zaman çok kısa ve 
ömür hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Yapmak istediğiniz 
şeyleri mutlaka ertelemeden yapın. Eğer bugün 
yarının planlamasını yapmazsanız yarını pişmanlıkla 
geçirirsiniz. Sorunlarınız ve sıkıntılarınız olabilir fakat 
bunları aşabilirsiniz. Mutlu olmak için özgüven sahibi 
olun fakat özgüvenin altını doldurmanız gerektiğini 
asla unutmayın. Çünkü özgüvenin altını yeterince 
dolduramazsanız başarılı olamazsınız. Hiçbir zaman 
başarısızlıklarınızdan dolayı yılmayın ve sürekli 
gayretli olun. İnsanlara faydalı olmak ve başarmak 
için mücadele edin. Çünkü başarı mutluluğun 
anahtarıdır. Tüm bunların yanı sıra güvenilir olun ve 
sahip olduklarınız için şükredin. Yalandan uzak durun 
ve asla yapamayacağınız işler için söz vermeyin. Son 
olarak da hatalarınızla yüzleşmeyi bilin ve ‘keşke’ 
kelimesini hayatınızdan çıkartın.”

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 
‘İLETİŞİM KURALLARI VE PROTOKOL BİLGİSİ’  İLE ‘İLETİŞİM VE MOTİVASYON’ KONULU EĞİTİM SEMİNERİ 
DÜZENLENDİ. 
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BİR MATEMATİKÇİNİN İTİRAFLARI

İİBF ÖĞRENCİLERİNE KARİYER TÜYOLARI

H A B E R

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cem Tezer’in konuşmacı olarak yer 
aldığı konferansı KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nesip Aktan’ın yanı sıra üniversitenin akademik 
personeli ile çok sayıda öğrenci takip etti. 

“Matematikçiler ilginç insanlardır”
Sıradışı matematiği anlatmak amacıyla öğrencilerle 

bir araya gelen Prof. Dr. Cem Tezer, polinom 
denklemleri, denklem türleri, collatz problemi, shapino 
eşitsizliği ve bu problemlerle ilgilenen matematikçiler 
hakkında bilgiler verdi. 

Matematikçilerin güzellik ve otorite anlayışı 
hakkında da anlatımlarda bulunan Prof. Dr. Tezer şunları 
söyledi: “İnsanlar arasında her türlü matematikçiye 
rastlayabiliriz. Matematikçiler ilginç insanlardır. 
Onların otorite ile ilgili münasebetleri ve otoriteye 
karşı sıhhatli bir saygısızlığı vardır. Matematikçilerin 
güzellikle ve zarafetle ilgisi de vardır. Ancak bu güzellik 
geometrik şekil güzelliği değil soyut güzelliktir.” 

Matematikçilerin gizemli yanlarını öğrencilerle 
paylaşan Prof. Dr. Tezer’in merak edilen soruları 
yanıtlamasının ardından konferans sona erdi. 

Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim’in konuşmacı 
olarak yer aldığı söyleşiye üniversite personeli ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. 

“Diğerlerinden farklı olun”
Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim, ülkemizdeki dört 

gençten üçünün İİBF mezunu ve Türkiye’de en fazla 
mezun veren fakültenin İİBF olduğunu belirterek, 
“Eğer işsiz olmak istemiyorsanız hedef koymanız 
gerekiyor. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o 
alanın üzerine gidin. Bu bölümden mezun olunca sizin 
bir farkınızın olması lazım. Bir farkındalık yaratmak 
istiyorsanız öğrenci topluluklarına mutlaka üye olun 
ve en başta kendinizi tanıma imkânı bulun.” dedi. 

“Reklamınızı iyi yapın”
Öğrencilere eğitim süreçleri ve mezuniyetleri 

sonrası için tavsiyelerde bulunan Sevim konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Sizin robotlardan ve yapay zekâdan 
daha iyi olmanız lazım. Bu farkındalığı da sosyal 
girişimcilikle yapabilirsiniz. Kendi hayat felsefeniz 
ve amacınız neyse ona göre planlamanızı yapın. 
Okulunuz bittiğinde diploma notunuz değil, kendinizi 
ne kadar geliştirdiğiniz önemli olacak. İstekleriniz 
bir anda gerçekleşmez, bu yüzden sabırlı olun. Ne 
yapıyorsanız yapın ama reklamınızı iyi yapın.”

Öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve 
plaket takdiminin ardından söyleşi sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE MATEMATİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN ‘BİR 
MATEMATİKÇİNİN İTİRAFLARI’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE GENÇLİK GRUBU ÖĞRENCİ 
TOPLULUKLARI TARAFINDAN ‘İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİNİN (İİBF) GELECEĞİ VE KARİYER 
PLANLAMASI’ KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.
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ESARET VE ASİMİLASYON ALTINDAKİ ANAVATAN 

DOĞU TÜRKİSTAN 

H A B E R

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit 
Tümtürk’ün konuşmacı olduğu programa üniversite 
personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı 
Kerim tilaveti ve dua ile başlayan konferansın açılış 
konuşmasını KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duran Ali Yıldırım yaptı. 

“Doğu Türkistan bizim köyümüz, bizim 
gönlümüzdür”

Dr. Öğr. Üyesi Duran Ali Yıldırım, Doğu Türkistan’ın 
her zaman yanında oldukları vurgusu yaparak şunları 
söyledi: “Bir söz var; ‘Orada bir köy var uzakta, 
gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.’ 
İşte Doğu Türkistan da bizim köyümüz, bizim 
gönlümüzdür. Bu programı da mazlumun yanında, 
zalimin karşısında olduğumuzu göstermek için 
yapıyoruz. İnşallah programımız hayırlara vesile olur.”

Açılış konuşmasının ardından söz alan Doğu 
Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu 
Türkistan’ın coğrafi konumu, tarihi, Çin Devleti 
tarafından uygulanan işkenceler, asimilasyon ve 

soykırım politikalarını slayt ve fotoğraflar üzerinden 
katılımcılara aktardı.

“Doğu Türkistan’da kıyamet koptu ama ne 
ağlayanı ne de namazını kılacak mümini kaldı”

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk 
konuşmasının devamında Çin Devleti’nin Doğu 
Türkistan üzerinde uyguladığı asimile etme 
yöntemlerine ve orada yaşayan Müslümanların 
durumuna değinerek, “Doğu Türkistan’da örf, adet, 
gelenek ve göreneklerimiz imha ediliyor. Müslüman 
kardeşlerimize çeşitli işkenceler ve zulümler yaparak 
onları asimile etmeye çalışıyorlar ve direnenleri de 
katlediyorlar. Kardeşlerimiz kamp dedikleri yerlerde gün 
yüzü görmüyor. Bütün ihtiyaçlarını yirmi metrekare bir 
oda içerisinde görüyorlar. Doğu Türkistan’da kıyamet 
koptu fakat oradaki kardeşlerimizin ne ağlayanı ne de 
namazını kılacak mümini kaldı. Oradaki kardeşlerimizin 
yanında olmayıp zulümlerini görmesek de dualarımız 
ile her zaman onların yanındayız. Siz de dualarınızı 
eksik etmeyin.” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLE YEDİ HİLAL FİKİR VE 
HAREKET ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN ‘DOĞU TÜRKİSTAN’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.
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NURİ PAKDİL ANISINA SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

H A B E R

Edebiyat Dergisi Editörü Necip Evlice’nin 
katılımıyla gerçekleştirilen programda ilk olarak ’Kırk 
Yıllık Dostluk ve Nuri Pakdil’ adlı konferans düzenlendi. 
Konferans öncesinde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ü makamında ziyaret eden Evlice, Nuri Pakdil’i 
anmak adına üniversiteye gelmekten dolayı mutlu 
olduğunu belirterek Rektör Akgül ile bir süre Nuri 
Pakdil hakkında sohbet etti. 

Üniversite personeli ve çok sayıda öğrencinin 
ilgiyle takip ettiği konferans, Nuri Pakdil’in hayatının 
ve düşüncelerinin anlatıldığı video ile başladı. 
Daha sonra Necip Evlice, Pakdil ile yollarının nasıl 
kesiştiğini, Pakdil’in Edebiyat Dergisini çıkarırken 
yaşadığı zorlukları, Pakdil ile kırk yıllık dostluğunu ve 
anılarını anlattı.

“Bir şey veriyorsanız buna yardım değil, kültürel 
dayanışma deyin”

Necip Evlice, Nuri Pakdil’in yaşadığı zorluklar 
hakkında bilgiler vererek şunları dile getirdi: “Nuri 
Pakdil ile ilgili söylenecek çok şey var. Ne kadar uzun 
anlatırsak anlatalım yine bir şeyler eksik kalır. Pakdil, 
‘Bir şey veriyorsanız buna yardım değil, kültürel 
dayanışma deyin’ derdi. Onun derdi kazanç değil; 

kültür, sanat ve edebiyattı. Uzaktan bakıldığı zaman 
anlaşılması zor biri gibi görünse de kütüphanesine 
baktığımız zaman onu çok kolay anladığımızı 
görüyoruz. Gençlere; okumayı, dili okuduğunu 
anlayacak kadar bilmeyi ve yazmayı önerirdi. 
Gençlerin yapabileceği en güzel şeyin ise yazmak 
olduğunu söylerdi.”

Konferans öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve 
plaket takdiminin ardından sona ererken günün ikinci 
etkinliğinde ise kitap tahlili düzenlendi. Nuri Pakdil’in 
“Bağlanma” kitabının ele alındığı programda kitabın 
başkarakteri Fethi Gemuhluoğlu’nun hayatı hakkında 
bilgiler aktarıldı.

“Çağın düzelmesi için insanın içine bakması 
gerekir”

Necip Evlice kitabın sıradan bir biyografi olmadığını 
vurgulayarak şunları dile getirdi: “Nuri Pakdil için 
peygambersiz bir din diye bir şey yoktur; Allah’a giden 
yol peygamberden geçmektedir. Kitap emek, umut ve 
vicdanı ele alır. Ayrıca çağın düzelmesi için insanın 
içine bakması gerektiğini dile getirir. Dili açık ve nettir.”

Program, Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluoğlu’na 
yazdığı mektupların okunması ile sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN 
YAZAR NURİ PAKDİL ANISINA İKİ FARKLI ETKİNLİK DÜZENLENDİ.
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KÜRESEL HEGEMONYADA DİL:
DİLİ PLANLAMAK, EŞİTSİZLİĞİ PLANLAMAK 

H A B E R

KMÜ  Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Yeni 
Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Ethem Bilici’nin 
konuşmacı olarak yer aldığı sohbete üniversite 
personeli ve öğrencilerin yanı sıra entelektüel merakı 
olan vatandaşlar katıldı. 

Dil ve egemenlik konusunun enine boyuna 
irdelendiği sohbette Doç. Dr. Bilici, dilin önemine 
değinerek ‘Küresel Hegemonyada Dil: Dili Planlamak, 
Eşitsizliği Planlamak’ konulu sunum yaptı. 

Eski Oyuna Yeni Sahne, Ortadoğu: Böl-Parçala-
Yönet

“Bugün Ortadoğu’da yaşanan ve ülkemizi de ciddi 
anlamda etkileyen Batı merkezli müdahaleler, vekalet 
ve vesayet savaşları; kökenini, keşifler çağında 
Avrupa’nın ticaret yollarını keşfetmenin ötesinde 
ele geçirme, zaptu rapt altına alma keyfiyetinde 
bulmaktadır.” diyen Bilici, Batının Sanayi devriminden 
sonra hammadde ve pazar arayışıyla, dünyayı kendine 
hizmet için kurulmuş bir çiftlik gibi görerek eline 
geçirdiği zenginlikleri Batıya taşıdığını ve böylelikle 
kendine ihtişamlı bir dünya kurduğunu söyledi.

Sömürgecilik faaliyetlerinin günümüze kadar 
çeşitli şekillerde devam ettiğini belirten Bilici, şunları 
dile getirdi: “Günümüzde de üç aşağı beş yukarı aynı 
şablon kullanılmaktadır. Toplum etnik, dini, mezhepsel 
veya dünya görüşü itibarıyla önce ayrıştırılır, ayrışan 
toplumun arasındaki sınırları belirginleştirmek ve 
aslında önemsiz olan farklılıklardan bir uçurum 
yaratmak için karşılaştırılır, uçurumun kapanıp 
ayrışmanın kısa sürede sonlanmaması için çatıştırılır 
ve kendi kendine tekrar düzenin sağlanamayacağı bir 
kaos ortamı yaratılır. Sonra da egemen güçler kendi 
düzenini kurup ‘düzeni sağlar’, kontrolü altına alır. 
Bu emperyal sistem, hedef toplumun yeraltı ve yer 
üstü kaynaklarını, iş gücünü alır götürür, din ve dilini 
yok eder, küresel planını uygular. İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında olduğu gibi, egemenlerin sicili kabarıp 
‘artık ayrılma vakti geldiğinde’ ise kendi yetiştirdiği 
işbirlikçisini başa geçirip bırakıp gider. Böylece kısaca 
böl-parçala-yönet politikası gerçekleşmiş olur ve o 
toplum bir daha kolay kolay belini doğrultamaz.” 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 
DÜZENLENEN NALINCILAR KÜLTÜR EVİ SOHBETLERİNDE DİL ÜZERİNDEN KÜRESEL SÖMÜRÜ SİSTEMLERİ 
KONUŞULDU.
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Bilici, egemen güçlerin yeni sömürge düzenlerinin 
gerçekleşmesinde dilin de önemli bir araç olarak 
kullanıldığını belirterek şunları ifade etti: “Tipik bir 
örnek olarak Namibya’da sadece birkaç Beyazın 
konuştuğu İngilizce, ülkenin resmi ve egemen dili 
olmuştur. Namibya’daki Oshiwambo ve diğer yerel 
dillerin her birine başta, ‘dilini koru’ denir, her kabile 
kendi dilini öğrenmeye çalışır ve sonunda birbirini 
anlayamaz hale gelirler. Birbirini anlayamayanlar 
arasında anlaşmazlıklar çıkar ve dışarıdan kışkırtmaya 
da zemin hazırlanır. Taraflar silahlandırılır ve birbiriyle 
çatıştırılırlar. Çatışma kızıştığında beyaz efendi 
gelir ve sanki yeni fark ediyormuş gibi ‘Aaa siz niye 
çatışıyorsunuz, bu dünyanın ücra ve unutulmuş 
köşesinde bu yerel dillerinizi kullanmanızın bir anlamı 
yok, gelin aranızda anlaşabileceğiniz, dünyanın 
neresine giderseniz gidin konuşabileceğiniz, iş 
bulabileceğiniz en değerli, en geçerli dil olan 
İngilizceyi öğrenin’ der. Yerlilerden dil öğrenebilecek 
kadar imkânı olan sadece küçük bir azınlık İngilizce 
öğrenme imkanına sahip olur. Mutlu azınlık devlet 
yönetimini, hukuk ve sağlık sistemini ele geçirir ve 
hükmetmeye başlar. İçinden çıktığı kendi halkını 
efendisinin adına sömürmeye, yok etmeye başlar; 
tüm bu gelişmeler, küresel dil İngilizceyi sorunların 
çaresi olarak görmesiyle başlar.”  

“Dil, karıştırmak için de kaynaştırmak için de 
kullanılabilecek çok güçlü bir silahtır” 

“Namibya’dan Hindistan’a baştan başa dil 
egemenliği kurulan tüm ülkelerde dil, yeri gelince 
ülkeyi karıştırmak için kullanılmaktadır.” diyen Bilici, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Beş büyük haber 
ajansı ve küresel medya yanlış temsille karışıklığı 
meşrulaştırır. Aslında koskoca bir kıta olan Afrika, 
küçük bir ülke gibi görülerek açlık, kıtlık, yamyamlık, 
iç çatışma ve salgın hastalık ile sunulur. Tüm 

dünya onları kötü gelişmelerle tanır. Yine aynı dil, 
egemen ülkelerde ise bir kaynaştırma aracı olarak 
kullanılır. Tüm dünya Shakespeare okumalı, İngilizce 
öğrenmelidir. Küresel medya tüm dünyayı İngilizce 
şemsiyesi altında toplamalıdır.” 

“Dilini kaybeden bir millet her şeyini 
kaybetmiştir“

Bilici, konuşmasının devamında “Bizim 
Türkçemizin durumu nedir? Tarihte hiç karıştırma 
amacıyla kullanıldı mı? Peki bugün dilimizi 
Kafkaslardan Balkanlara birlik ve beraberliğimiz için 
kaynaştırma aracı olarak kullanabiliyor muyuz? Asıl 
mesele budur.” diyerek “Dilini koruyamayan, kültürünü 
de, inancını da, bağımsızlığını da koruyamaz, 
silinir gider. Günümüzde iş yerlerinde, markalarda, 
konuşmalarda hep İngilizce kullanılmaktadır. Aslında 
dil, ‘amaç’, idol, tanrı haline getirilmemeli; bir ‘araç’ 
olarak kullanılmalıdır. Biz kültürümüzü, medeniyetimizi 
ve neticede varlığımızı kaybetmemek için dilimize 
sahip çıkmalıyız.” dedi. 

Neokolonyalizm ve Dijital Medya
Bilici, yeni sömürgecilik sisteminin ise dijital 

mecralarda çok etkin olduğunu belirterek şunları 
dile getirdi: “ABD menşeli dijital ve sosyal medya 
üzerinden algılar yönetilmekte, zihinler sömürülmekte, 
zihinler yönetilmektedir. Egemenlerin bilimde, 
teknolojide, silahlanmada üstünlük yarışı karşısında, 
Doğu toplumları cılızlıkları, parçalanmışlıkları ve 
fukaralıklarıyla aşağılık kompleksine gark olmaya 
itilmektedir. Biz kendimizi, tarihimizi hatırlamalı, 
artık uyanıp dilimize, kültürümüze, insanımıza sahip 
çıkmalı, birlik ve beraberlik içinde yeniden tüm 
dünyanın umudu ve lideri olmalıyız. Bunun için de 
bilgi teknolojilerine daha çok kafa yormalı, kendi 
sosyal medyamızı geliştirmeli, dilimizi, sesimizi 
cihana duyurmalıyız.” 
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27 MAYIS’TAN 15 TEMMUZ’A ARA DURAK  
28 ŞUBAT28 ŞUBAT

H A B E R

“27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Ara Durak: 28 
Şubat” temasıyla gerçekleştirilen konferans, AK 
Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi 
ve Konya Milletvekili Av. Ahmet Sorgun  tarafından 
verildi. Konferans öncesinde Av. Ahmet Sorgun KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret 
etti. Ziyarette üniversite hakkında Rektör Akgül’den 
bilgi alan Av. Sorgun konferans daveti için kendisine 
teşekkürlerini iletirken çalışmalarında da başarılar 
diledi.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ve yoğun ilgi 
gören konferansa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, il ve üniversite protokolü, öğrenciler ve 
üniversite personeli katıldı.

“Darbeler ülkemizin gelişimine ve 
demokrasimize büyük bir zarar vermiştir”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör 
Akgül darbelerin verdiği zararlardan söz ederek 
şunları dile getirdi: “Ülkemiz tarihinde kara bir leke 
olarak yer edinen darbeler, ordunun sivil yönetime 
değişik gerekçelerle el koyma düşüncesi olarak vuku 

bulmuştur. Bu darbelerin bazıları amacına ulaşmış 
bazıları ise yalnızca bir tehdit unsuru olarak kalmıştır. 
Maalesef insanımız hep bir tedirginlik içinde yaşamış 
ve bu durum Demokles’in kılıcı gibi halkın üzerinde 
sallanarak özgür düşünme ve sivil yaşam hep yara 
almıştır. Sonuç olarak bu girişimler başarılı olsun 
yada olmasın bütün darbeler ülkemizin gelişimine, 
kalkınmasına ve demokrasimize büyük bir zarar 
vermiştir. Tarih boyunca savaşlar, saldırılar ve dış 
tehditlerle karşılaşan ve pek çok badireyi atlatan 
milletimiz maalesef sık sık darbe girişimlerine maruz 
kalmış ve dönem dönem kendi kendini yönetme 
yetkisinden mahrum bırakılmıştır. 1960 ve 1980 
darbelerini en acı şekilde atlatan ülkemiz bu darbelerin 
yanı sıra 1971, 1997 ve 2007 yıllarında muhtıralarla 
tanışmış; son olarak 2016 yılında hain bir planın içine 
çekilmeye çalışılmıştır.”

Rektör Akgül, konuşmasında darbelerin ülke 
içinde yarattığı olumsuzluklara değinerek “Son 
olarak 15 Temmuz 2016’da milletimiz, devletin 
çeşitli kademelerine sızarak geleceğimizi karartmayı 
göze alan, uluslararası istihbarat ve terör ağlarının 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 28 ŞUBAT’IN YILDÖNÜMÜ 
NEDENİYLE KONFERANS DÜZENLENDİ.
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yerli işbirlikçisi bu terör şebekesinin hain girişimi 
ile karşı karşıya kalmıştır. Çok şükür ki milletimiz; 
vatan sevdası, imanı ve kararlı duruşu ile bu hainlere 
gereken cevabı vermiş ve canını ortaya koyarak 
vatanını savunmayı bilmiştir. Ülkemizin tarihinde kara 
bir leke olarak yer alan darbelerde milleti, vatanı ve 
bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizi bir 
kez daha rahmetle anıyor, ülke olarak bir kez daha 
böylesine hain girişimlerle karşı karşıya kalmamamızı 
temenni ediyorum.” şeklinde sözlerine son verdi.

Rektör Akgül’ün açılış konuşmasının ardından 
Av. Ahmet Sorgun konferansını vermek üzere 
kürsüye geldi. Sözlerine bir hikaye ile başlayan ve 
darbelerin Türkiye’ye zaman kaybettirdiğine işaret 
eden Sorgun şunları dile getirdi: “Kaplumbağa hacca 
gitmeye karar vermiş, demişler ki ’sen mi bu yamuk 
ayakların ile hacca gideceksin.’ Ben hacca gitmesine 
giderim ama yol üzerinde  köylerdeki çocuklar beni 
ters çeviriyorlar, o bana biraz zaman kaybettiriyor 
demiş. Yaşım atmış, bu yaşıma kadar beş tane darbe 
gördüm. Birinci darbeyi iki yaşındayken görmüşüm. 
Babam o darbenin sıkıntılarını bir köy imamı olarak 
iliklerine kadar yaşamış, ondan dinledim. 12 Mart 
muhtırasını bir ortaokul öğrencisi olarak yaşadım, 12 
Eylül’ü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf 
öğrencisi olarak İstanbul’da ve Konya’da iliklerimize 
kadar yaşadık. Arkasından 28 Şubat’ı Konya 
Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı 
yani bir yönetici, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 
İmam Hatip Ortaokulunda kız öğrencisi olan bir veli 
olarak yaşadım. 2007 muhtırasını ve 15 Temmuz’u 
hep birlikte yaşadık.”

“Egemen dünya sisteminin çizdiği sınırları 
aşmaya kalkarsanız ülkenizde darbe olur”

Türkiye’de 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a kadar 
yaşanan süreci ‹bir seri, zincir ve bir halka› olarak 

tanımlayan Sorgun, darbelere bir bütün olarak bakmak 
gerektiğini, bunun yanı sıra darbeler silsilesini anlamak 
için dünyadaki yapıyı kavramanın önemli olduğunu 
belirterek “Eğer ülkeler ve iktidarlar olarak, kendinize 
egemen dünya sisteminin çizdiği o sınırları aşmaya 
kalkarsanız ülkenizde darbe olur, genellikle de elinde 
silah olan asker kullanılır. Burada kullanılanın kim 
olduğunu değil, kullananın kim olduğunu anlamamız 
gerekir.” dedi.

Sorgun, Türkiye’deki bütün darbelerin Anadolu 
insanını tasfiye etmek için yapıldığını söyleyerek 
konuşmasına şöyle devam etti: “Her darbe 
ekonomimizi geriye götürür. 28 Şubat’ta onlarca 
banka batırıldı ve içi boşaltıldı. O günlerde bir bankada 
batan para Konya Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 
yüz katı büyüklüğündeydi. Dış destek olmadan hiçbir 
darbe yapılamaz. 27 Mayıs darbesinde eften püften 
hikayelerle başbakan, maliye bakanı ve dış işleri 
bakanı asıldı ve binlerce subay, astsubay ordudan 
uzaklaştırıldığında görevden uzaklaştırılanların emekli 
ikramiyelerini ödeyecek paraları yoktu, bu emekli 
ikramiyelerini Amerika ödedi. Gelelim 12 Eylül’e. Beş 
bin gencimiz sağdan soldan öldürüldü. Sabahleyin 
sağcının eline verilen silah akşam solcunun eline 
verildi, gözümün önünde yedi tane hukuk fakültesi 
öğrencisi bomba atılarak öldürüldü. Darbelerin ortak 
özelliklerinden birisi de darbe yapılmadan önce 
ortam olgunlaştırılır; ortam olgunlaştırılmadan darbe 
yapılmaz. 12 Eylül’de her gün insanlar öldürülüyordu 
ve arkasında birileri vardı. Gece 3’te darbe oldu 
ve her yer güllük gülistanlık hale geldi. Peki bunu 
yapabilecek gücünüz vardı da neden daha önce 
önlem almadınız? Darbeyi yapan generaller dedi ki 
‹ortamın oluşmasını bekledik.› Yani ‹asker bizi kurtar 
artık› denilmesini beklediler. Peki nereye gitti bu kadar 
terörist, nereye gitti bu kadar silah? 15 Temmuz’da 
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ise girişimin ilk saatlerinde henüz Cumhurbaşkanımız 
bir açıklama yapmamışken ABD Dışişleri Bakanlığı 
yaptığı açıklamada “Taraflara itidal çağırısında 
bulunuyoruz” dedi. İtidal çağırısı savaş halindeki iki 
devlet unsurlarına yapılır. Bu ülkenin 15 Temmuz’u 
yaşayacağını düşünür müydünüz? Kendi parası ile 
kendi uçağının, tankının, topunun, helikopterinin bize, 
Meclise, Cumhurbaşkanlığına, Çevik Kuvvete, Özel 
Kuvvetlere ateş edeceğini aklınıza getirebilir miydiniz? 
Dünyanın birçok yerinde bulundum, oralarda Türkiye 
gençlerinden beklentiler yüksek. Ne zaman yurt 
dışına çıksam bu ülkeye dair sorumluluklarım artarak 
dönerim. Tüm dünyada beklenti bizim gençlerimizde. 
Bizim yaşımızdakiler bazen gençlere haksızlık ediyor 
ve şimdiki gençleri eleştiriyor ama siz 15 Temmuz’da 
ezberleri bozdunuz. 16 Temmuz’da Ankara’da birçok 
hastaneyi gezdiğimizde gazilerin çoğunun gençler 
olduğunu gördük.”

Sorgun, 28 Şubat’ta yaşananlar hakkında ise 
şunları söyledi: “28 Şubat sürecinde tüm baskılara 
rağmen Tansu Çiller ile Necmettin Erbakan hükümet 
kurdu. Erbakan’ın yaptığı ilk iş bütün gelirleri bir 
havuzda topladı, işçi ve memura en yüksek ücret 
verildi, faize giden kısmın önüne geçildi. Her şey 
yolunda giderken Taksim’de Erbakan tarafından 
cami yaptırılması teklifi ve Başbakanlıkta iftar yemeği 
verilmesinin üzerine Sincan’da düzenlenen Kudüs 
Gecesinden sonra Sincan’da tanklar yürütülerek 
demokrasiye balans ayarı verildi. Gazeteciler, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, Danıştay, Sayıştay, 
Yargıtay üyeleri, üst düzey yöneticiler, müsteşarlar 
Genelkurmay’a çağırılarak kulağı çekildi. 28 Şubat 
sürecinde 12 yaşından küçüklere Kuran öğretilmesi 
kanunla yasaklandı, Kuran kursları kapatıldı, başı 
kapalı öğrenciler üniversitelerden uzaklaştırıldı, 

üniversitelerde ikna odaları kuruldu. Başörtüsü 
yasağına ilahiyat fakülteleri dahil edildi, kabul etmeyen 
yöneticiler istifa ettiler. Dindar askerlerin ordudan 
ilişikleri kesildi. Onlarca okul, vakıflar, televizyonlar 
kapatıldı. Sanki biz uzaydan çıkıp gelmişiz; hiç 
kökümüz, tarihimiz, değerlerimiz yokmuş gibi. O 
süreçte aslında çok güzel demokratik eylemler yapıldı. 
On birinci ayın on birinde saat on birde yasaklara karşı 
bütün Türkiye’de el ele tutuştuk, Edirne’den Habur’a, 
diğer taraftan Gürbudak’a kadar zincir oluşturduk. 28 
Şubat sürecinde herkese baskı yapıldı ve tek bir kişiye 
baskı yapılmadı. Bu kişi FETÖ’dür. Herkese baskı 
yapılırken FETÖ’nün önü açıldı. Arananlar listesinde 
Fethullah Gülen olduğu halde bu şahıs şehir şehir 
gezerek konferanslar verdi.” 

“Bütün darbeler millet egemenliğine ve  
iradesine karşı yapılır”

Darbelerin dış destek olmadan yapılamayacağını 
vurgulayan Sorgun, “Darbelerin iyisi kötüsü 
olmaz, darbe daima kötüdür. Bütün darbeler millet 
egemenliğine ve  iradesine karşı yapılır. Millet hizaya 
getirmek istenir. Darbelerin bir kaybedenleri vardır, 
bir de kazananları. Kaybedenleri daima millettir, 
kazananları da egemen güçler ve onların kuklaları ile 
uşaklarıdır. Bunun bir istisnası 15 Temmuz’dur. 15 
Temmuz’un kazananı milletimiz oldu.” dedi.

Sorgun konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Atalarımız gelmiş çadırı buraya kurmuş; bu saatten 
sonra çadırın yerini değiştirmemiz mümkün değil. Bu 
coğrafya kaderimiz; bu coğrafyaya sahip çıkacağız. Biz 
milletimize dayanıp Allah’a güvendikten sonra kimse 
bizi yolumuzdan çeviremez. Kaplumbağanın dediği 
gibi bazıları bize ihtilaller yapıp zaman kaybettirse de 
bu millet adım adım hedefine ulaşacaktır.”
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H A B E R

Üniversite Camiinde düzenlenen programa 
üniversitede öğrenim gören çok sayıda yabancı 
uyruklu öğrenci katıldı. Öğle namazının ardından 
düzenlenen programda KARDİL’de eğitim gören 
Osman Serran, Osama Sabit, İskender Abdalla, 
Muhammed el-Hasan el-Osman, Yusuf Farah Yusuf, 
Malik Elisvari, Hassan Zahruddin Nımcan ve Ahmet 
Yousef Abdullah, askerlerimiz için Fetih Suresini 
okurken KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Duran Ali Yıldırım da şehitler ve İdlib’te 
bulunan askerlerimiz için dua okudu. Hep birlikte 
bulunulan ‹amin› temennilerinin ardından program 
sona erdi.

‘Acılar paylaştıkça azalır’ 
Program ile ilgili açıklama yapan KARDİL Dil 

Okutmanı Adem Güler; “Son günlerde Suriye’nin 
İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen 
hain saldırıda şehit düşen askerlerimizi anmak ve 
hali hazırda mücadele eden askerlerimizin muvaffak 
olması için dua etmek üzere toplandık. Acılar 
paylaştıkça azalır düsturundan hareketle yabancı 
uyruklu öğrenciler ile birlikte düzenlemiş olduğumuz 
bu etkinlik sayesinde onların ülkemizde sadece 
misafirimiz değil, duacımız olduklarına da şahit olduk. 
Etkinliğimize dualarıyla destek veren herkese teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
(KARDİL) TARAFINDAN ‘İDLİB ŞEHİTLERİNİ ANMA VE DUA’ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

İDLİB ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bizbize 
Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İdlib Şehitlerini 
Anma’ programı düzenlendi. KMÜ 15 Temmuz 
Konferans Salonunda düzenlenen programa çok 
sayıda davetli ve öğrenci katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile devam etti. Karaman Türkoğlu Camisinde 
görev yapan Halit Bayram ile Gürcüoğlu Camisinde 
görev yapan Bekir Kale şehitler için dua ettiler. 

Duanın ardından Bizbize Tiyatro Öğrenci 
Topluluğu tarafından düzenlenen anma programına 
geçildi. Program, yakınlarının dilinden şehitlerin 
hayatının anlatılması ve kendileri için yazılan şiirlerin 
okunmasıyla başladı.  Ardından şehitlerin videoları 
ve fotoğraflarının sergilendiği slayt gösterimi 
salondakilerle paylaşıldı. 

Cumhuriyet tarihi boyunca Karaman’ın 98 şehit 
verdiğine dikkat çekilen program, İdlib’de şehit olan 
38 kahraman askerin isimlerinin öğrenciler tarafından 
tek tek okunmasının ardından sona erdi. 

İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN 
ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
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İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN TEK YÜREK OLDULAR
KMÜ’DEN BAHAR KALKANI HAREKÂTINA DESTEK

H A B E R

Üniversitedeki öğrenci topluluklarının ortak 
olarak düzenledikleri etkinlikte üniversite personeli, 
öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve vatandaşlardan oluşan bini aşkın kişi ilk olarak 
stadyum önünde toplandı. 

Stadyum önünden Türk Bayrağı açarak yerleşke 
içerisinde yürüyen topluluk daha sonra Rektörlük 

binası arkasındaki alanda toplanarak saygı duruşunda 
bulundu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılması ve Bahar Kalkanı 
Harekâtında görev yapan askerlerimiz için dua 
edilmesinin ardından etkinlik sona erdi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BAHAR KALKANI HAREKÂTINA DESTEK VE İDLİB 
ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ. 
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KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE KAMPANYASI 
KMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 205 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

H A B E R

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat 
Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 
09-11 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen kampanyaya 
öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin de 
ilgisi yoğun oldu. Kampanya kapsamında toplam 205 
ünite kan toplandı.

Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Fatih Taşlar yaptığı 
açıklamada, “Üniversitemizde kan bağışı ve kök 
hücre farkındalığı oluşturabilmek adına böyle sosyal 

sorumluluk faaliyetleri düzenlemeye devam edeceğiz. 
Eğitim-öğretim döneminin başında düzenlemiş 
olduğumuz kampanyada öğrencilerimizin katkılarıyla 
sekiz ayrı fakültede 557 ünite kan toplayarak 
birçok hastaya hayat olmuştuk. Üç gün süresince 
düzenlediğimiz bu kampanyamızda ise 205 ünite 
kan topladık. Etkinliklerimize destek veren herkese 
teşekkür ediyoruz.” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GENÇ KIZILAY ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN “KAN 
BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE KAMPANYASI” DÜZENLENDİ.
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PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN 

FOTOĞRAF SERGİSİ 

H A B E R

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
anısına düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve 
davetli katıldı. 

Otuz fotoğrafın yer aldığı sergi ve pilav 
dağıtımından önce açıklamalarda bulunan ÖĞ-DER 
Karaman Başkanı Mehmet Karakaş, “Erbakan Haftası 

2020 Anma ve Anlama Programları’nın bu yılki teması 
‘üretim, kalkınma, adil paylaşım’ olarak belirlendi. Biz 
de hem Erbakan Hocamızın ölüm yıldönümü hem 
de şehitlerimiz adına böyle bir etkinlik düzenleyerek 
onları anmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İDEALİST GENÇLİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU VE ŞUURLU 
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ (ÖĞ-DER) TARAFINDAN FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLENEREK PİLAV DAĞITIMI 
YAPILDI.
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H A B E R

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE 
KARANFİL DAĞITTILAR

Topluluğa üye öğrenciler, KMÜ yerleşkesindeki 
öğrencilerin ve personelin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutlayarak kendilerine günün anısına karanfil 
takdim ettiler.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada,  Kadın haklarının 
yenilmediği, kadınların kıymetinin bilindiği ve her daim 
onlara saygı duyulduğu bir toplum olmak umuduyla 

böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu özel günün 
anısına kadınlarımıza kendileri kadar güzel karanfiller 
hediye ettik. Bu vesileyle başta üniversitemizdeki 
öğrenci arkadaşlarımızın ve personelimizin olmak 
üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutluyoruz.” dediler. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÖĞRENCİ 
TOPLULUĞU TARAFINDAN ‘8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’ SEBEBİYLE KARANFİL DAĞITIMI YAPILDI.

KMÜ SİLİFKE’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Silifke Organize Sanayi Konferans Salonu ve 
Fuaye alanında düzenlenen etkinlikte 20’ye yakın 
yükseköğretim kurumu temsil edilirken, fuara Silifke 
ve Taşucu’nda öğrenim gören lise öğrencileri ile 
üniversiteye hazırlanan adaylar katıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi standına 
ilginin yoğun olduğu fuarda üniversite hayali kuran 
öğrenciler üniversite temsilcileri ile birebir görüşme 

fırsatı bulurken üniversitelerin bölüm ve programları, 
eğitim-öğretim, barınma ve ulaşım gibi konular 
hakkında bilgi aldılar.

Gün boyu devam eden fuarda Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesini Kurumsal İletişim 
Koordinatörlüğü Personeli Mahmut Tanrıverdi temsil 
etti.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, SİLİFKE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN SİLİFKE KARİYER, EĞİTİM VE MESLEKİ TANITIM FUARINDA 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

H A B E R

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün himayelerinde 
gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Ahmet Hakan Yılmaz ile Betül Serbest Yılmaz’ın 
üstlendiği açılışa üniversite personeli, çok sayıda 
davetli ve öğrenciler katıldı.

Siyah Kurdelalı Açılış
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sergi 

salonunda gerçekleştirilen açılışta ilk olarak söz alan 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz, “Dünyada ve 
Türkiye’de her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle böyle bir sergi düzenledik. Ülkemizin 
içinde bulunduğu ‘Bahar Kalkanı’ harekâtı ve İdlib 
şehitleri nedeniyle bu etkinliği kutlamadan çok, bir 

anma etkinliği olarak kırmızı kurdela yerine siyah 
kurdela ile açtık. Bu yüzden sergimizi öncelikle İdlib›de 
şehit olan askerlerimizin annelerine, daha sonra 
da tüm şehit ve gazilerimizin annelerine atfediyor, 
kahraman ordumuza ve Mehmetçiğimize minnet ve 
şükran duygularımı sunuyorum.” dedi. 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal ise, “Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. 
Biz akademisyenler olarak yaptığımız ve yapacağımız 
çalışmalarla devletimizin ve milletimizin yanındayız. 
Çok değerli sanat eserlerinin bugün burada 
üniversitemizde sergilenmesi çok bahtiyar edici. 
Serginin ülkemize, şehrimize ve üniversitemize hayırlı 
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
‘8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ’ DÜZENLENDİ. 
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EMEKÇİ KADINLAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

H A B E R

KMÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Oya Açıkalın Rashem ile girişimci kadınlar Ayşe 
Altıner ve Emel Büyükgüroğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı program, Topluluk adına Melek Önel’in açılış 
konuşması ile başladı.  

“Kadınlar hayatın her alanında birbirlerine 
destek olmalılar”

Açılış konuşmasının ardından ilk olarak söz alan 
Ayşe Altıner, “Köyde büyüdüm ve imkânlarımız 
el vermediği için okuyamadım. Daha sonra 12 yıl 
boyunca fabrikada çalıştım. Şuan işlettiğim bir çay 
ocağım var. Çalışıp kendi ayakların üzerinde durmak 
çok güzel bir şeymiş. Her biriniz okulu bitirdikten sonra 
iş hayatına atılıp çalışmalısınız. Kadınlar birbirlerine 
sırt çevirmemeli, hayatın her alanında birbirlerine 
destek olmalılar.” şeklinde konuştu. 

“Kadınlar çok güçlüler ve başaramayacakları 
hiçbir şey yoktur”

Emel Büyükgüroğlu ise “40 yaşında ortaokuldan 
mezun oldum. Okutmam gereken bir kızım olduğu için 
beş yıldır Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışıyorum. 
Keşke daha önce iş hayatına başlasaydım. Siz de 
mutlaka çalışın. Daha önce her şeyi eşimle yapıyordum; 
eşimden ayrıldım ve şuan her şeyi kendim yapıyorum. 
Kadınlar çok güçlüler ve başaramayacakları hiçbir şey 
yoktur.” dedi. Prof. Dr. Oya Açıkalın Rashem ise kendi 
hayat tecrübelerinden söz ederek “Toplum içerisinde 
gözlemlediğim birçok olay benim akademisyen 
olmamda büyük bir rol oynadı.” açıklamasında 
bulundu ve kadın emeğinin önemine dikkat çekti. 
Dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşi, Melek 
Önel’in yaptığı teşekkür konuşması ile sona erdi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESI TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN ‘8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’ KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.
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ANLAMLI SERGİ: 12 MART VE 18 MART

H A B E R

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi 
Alanında düzenlenen ve küratörlüğünü Doç. Dr. 
Mustafa Diğler ile Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan 
Yılmaz’ın üstlendiği serginin açılışını KMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül yaptı. Rektör Akgül’ün kurdela 
kesimi ve hayırlı olsun temennisi ile açılışı yapılan 
sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz açılışın 
ardından sergi hakkında bilgi vererek şunları söyledi: 
“12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Çanakkale 
Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla düzenlemiş 
olduğumuz sergi ile ülkemiz tarihi açısından büyük bir 
öneme sahip olan bu iki günü farklı bir şekilde anmak 
istedik. Bu vesileyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 

ve Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha minnet ve 
şükran ile anıyoruz.” 

Toplam 33 eserin yer aldığı sergi 09-19 Mart 
tarihleri arasında ziyarete açık kaldı. Sergide eserleri 
olan sanatçı ve akademisyenler şöyle: Abdülgani 
Arıkan, Ahmet Hakan Yılmaz, Ahmet Aytaç, Ahmet 
Türe, Alican Taşkan, Attila Döl, Ayşe Tanrıver Celasın, 
Betül Serbest Yılmaz, Berna Şen, Burcu Hanedar, 
Derya Konuk, Eda Cerit, Emine Nur Yılmaz Arıkan, 
Emre Şen, Gülşen Kahraman, Merve Akpınar, Mehmet 
Susuz, Murat Aksoy, Mustafa Diğler, Mustafa Konuk, 
Mustafa Sönmez, Mutluhan Taş, Necmettin Ertunç, 
Oğuz Yurttadur, Özgül Yiğit, Seda Dilay, Şeyda Göknur, 
Şeyda Misman, Tekin Bayrak, Tevhide Aydın.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN 
12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ KONULU 
KARMA SERGİ DÜZENLENDİ.  
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ŞEF EMRE İDRİSOĞLU İLE 
WORKSHOP EĞİTİMİ

H A B E R

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE AŞÇILIK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TARAFINDAN WORKSHOP EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) Başkanı ve 
Medikal Şef Emre İdrisoğlu tarafından verilen eğitime 
üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Aşçılık serüveni hakkında bilgiler vererek söyleşiye 
başlayan İdrisoğlu ailesine ait bir restoranlarının 
olduğunu ve bu sayede ilkokul birinci sınıfta mutfakla 
tanıştığını, ilerleyen yıllarda ise Cruise gemileri ve bazı 
Michelin yıldızlı restoranlarda görev yaptığını belirtti.

“11 bin olan yemek sayımız maalesef zamanla 5 
binli rakamlara kadar düşmüştür”

Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfaklarından biri 
olduğuna dikkat çeken İdrisoğlu, “11 bin olan yemek 
sayımız maalesef zamanla 5 binli rakamlara kadar 
düşmüş durumda; bu gerilemeyi durduracak kişiler 
de siz eğitimli aşçılar olacaksınız.” dedi. “Sağlıklı 
beslenme günümüz insanının en büyük ortak kaygısı. 
O yüzden kendinizi medikal şefler olarak geliştirin.” 
diyen İdrisoğlu, “Yaptığınız tabak kadar misafirlerinizin 
midesini de düşünün. Tabakta yer alan ürünler 

birbiri ile uyumlu olmalı ve misafirlerinizin midelerini 
bozmamalı.” uyarısında bulundu. Türk mutfağında 
sos kültürünün olmadığını ifade eden İdrisoğlu, “Bizim 
yemeklerimiz pişirme teknikleri sayesinde kendinden 
meyanelidir.” açıklamasını yaptı.

Sıcak ve soğuk mutfakla ilgili de bilgiler paylaşan 
İdrisoğlu, “Pastacılık alanında şef olursanız pastacı 
olarak kalırsınız ama sıcak mutfakta çalışırsanız 
pastacılığı da öğrenebilirsiz. Bu yüzden tavsiyem ilk 
önce sıcak mutfakta çalışarak mesleğe başlamanız.” 
dedi.

Söyleşi, Şef Emre İdrisoğlu’nun kendisine ait ‘Chef 
Olmak İstiyorum’ kitabının imza töreninin ardından 
KMÜ Aşçılık Uygulama Mutfağı’nda workshop 
eğitimi ile devam etti. Şef Emre İdrisoğlu eşliğinde 
mandalina soslu somon, cevizli ıspanaklı kuzu sarma 
ve Hindistan cevizli dana bonfile yapıldı. Workshop 
eğitimi, yemeklerin tadılmasının ardından sona erdi.
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ÖZEL ÖĞRENCİLERLE EĞLENCELİ TABAKLAR 

H A B E R

KMÜ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Öğr. Gör. 
Özlem Demirel ile Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Öğr. Gör. Safa A. Ataman danışmanlığında hazırlanan 
etkinliğe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Murat Yıldız, üniversite personeli ve 
öğrencileri ile davetli özel öğrenciler katıldı. 

Etkinlik kapsamında özel çocuklar için yiyecek 
ikramı yapılarak materyal sergisi düzenlendi. KMÜ 
Çocuk Gelişimi ile Engelli Bakım ve Rehabilitasyon 
öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, 
özel çocuklara kendi hazırlamış oldukları yiyecekleri 

sunarken KMÜ Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri 
tarafından da okul öncesi çocuklar ile özel gereksinimli 
çocuklara yönelik materyal sergisi gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Öğr. 
Gör. Özlem Demirel, “Özel çocuklarda rekreasyon 
etkinlikleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilinç 
oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. 
Ayrıca etkinliğimiz üniversite öğrencileri ile özel 
çocukların bütünleşmesi, geleceğimiz olan çocukların 
üniversite kültürüne alışması ve tanıklık etmesi 
amacını da taşıyor.” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN 
‘ÖZEL ÇOCUKLARA EĞLENCELİ TABAKLAR’ TEMALI ETKİNLİK VE ‘MATERYAL SERGİSİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
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 BİLİMİN VE KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE 

H A B E R

Priştine Üniversitesi Heyetinden KMÜ’ye Ziyaret
Etkinlik kapsamında 17-19 Şubat tarihleri arasında 

Karaman’a gelen Priştine Üniversitesi Hasan Priştina 
Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi heyeti bilimsel ve 
kültürel temaslarda bulundu. 

Fakülte Dekanı Assoc. Prof. Dr. Musa Selimi, 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hasim Rushiti, Assist. 
Prof. Dr. Florian Miftari, Assit. Prof. Dr. Bahri Gjinovci 
ve Sekreter Dr. Gani İbrahimi’den oluşan heyet üç 
gün boyunca KMÜ’nün fiziksel ve akademik altyapısı 
ile ilgili bilgi edinirken Karaman’ın tarihi ve kültürel 
mekânlarına da ziyaretlerde bulundular.

Program kapsamında düzenlenen konferansta 
öğrencilerle bir araya gelen Priştine Üniversitesi 
heyetinden Fakülte Dekanı Assoc. Prof. Dr. Musa 
Selimi ve Assist. Prof.Dr. Florian Miftari öğrencilerin 
sorularını yanıtladılar. 

“Bu tip etkileşimlerin her iki üniversite için de 
faydalı olacağına inanıyorum”

Konferansta ilk olarak söz alan Fakülte Dekanı 
Assoc. Prof. Dr. Musa Selimi ülkemizde yükseköğretim 
alanında spora yapılan yatırımları değerlendirerek 
yeni nesil öğrencilerin daha mutlu ve daha geniş 
perspektife sahip bir şekilde yetiştiğini belirtti. Selimi 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Avrupa kredi transfer 
sistemi ve Bologna şartları gereğince Avrupa’da ve 
Türkiye’de çeşitli anlaşmalar ve işbirlikleri yapılmakta. 
Fakültemizde düşünce, değer ve fikir çeşitliliğini teşvik 
etmeye çalışıyoruz. KMÜ ile de karşılıklı anlaşmalar 
yaparak gerek akademik personel gerekse öğrenci 
değişimleri yapmayı planlıyoruz. Bu tip etkileşimlerin 
her iki üniversite için de faydalı olacağına inanıyorum.”

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ 
TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘BİLİMİN VE KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE’ ETKİNLİĞİ ÜÇ 
GÜNLÜK YOĞUN PROGRAMIN ARDINDAN SONA ERDİ. 
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“Profesyonelleştikçe kendinizi bulmaya 
başlayacaksınız”

Konferansta söz alan Assist. Prof. Dr. Florian 
Miftari ise 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Spor 
Kulübünün oyuncusu olduğunu hatırlatarak Türk 
kültürünü yakından tanıdığını söyledi. Öğrencilere 
spor yapmanın öneminden bahsederek tecrübelerini 
aktaran Miftari konuşmasına şöyle devam etti: 
“Sizin bizden öğrenecekleriniz var, bizim de sizden 
öğreneceklerimiz. Birbirimizle iletişim kurarak ve 
bu tip buluşmalar gerçekleştirerek birbirimize katkı 
sağlayabiliriz. Ben kariyerime ilk olarak futbolla 
başladım daha sonra basketbol ile devam ettim. 
Hangi alanda yeteneğiniz varsa kendinizi o alanda 

geliştirmeye devam edin. Yeteneğinizin yanında 
sürekli çalışmaya gayret gösterirseniz o zaman üst 
düzey sporcu olabilirsiniz. Bizim şartlarımız çok 
kötüydü fakat sizlerin imkânları daha iyi durumda. 
Profesyonel oldukça kendinizi bulmaya ve daha iyi 
seviyelere çıkmaya başlayacaksınız.”

Plaket takdimleri ile sona eren konferansın 
ardından Karaman ve KMÜ ziyaretlerini tamamlayan 
Priştine Üniversitesi heyeti kendilerine gösterilen 
misafirperverlikten ötürü KMÜ ailesine ve kendilerini 
üniversiteye davet eden KMÜ BESYO Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Tekin’e teşekkür ederek ülkelerine 
döndüler. 
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BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINDAN İKİ KUPA

KMÜ BADMİNTON TAKIMI BİRİNCİ LİGE YÜKSELDİ

S P O R

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 
09-13 Aralık 2019 tarihlerinde Adana’da düzenlenen 
Voleybol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından ikincilik 
ve 16-20 Aralık 2019 tarihlerinde Niğde’de düzenlenen 
Basketbol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından 
üçüncülükle dönen KMÜ takımları, elde ettikleri 
başarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü 
makamında ziyaret ettiler.

BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ve Müdür 

Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Recep Soslu eşliğinde 
Rektör Akgül’e ziyaret gerçekleştiren takım kaptanları, 
turnuva hakkında Rektör Akgül’e bilgi vererek 
mutluluklarını paylaştılar.

Başarılarından dolayı takımları kutlayan Rektör 
Akgül, “Başta turnuvada ter döken sporcularımız 
olmak üzere takım antrenörlerimiz ve yöneticilerimizi 
tebrik ediyor, KMÜ ailesi adına başarılarının devamını 
diliyorum.” dedi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Badminton 
Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton 
Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak 
şampiyonluğa ulaştı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 05-09 Mart 2020 
tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda 
KMÜ Badminton Takımı şampiyonluğu namağlup 
şekilde elde etti. 

25 farklı üniversitenin katılımıyla düzenlenen 
turnuvada birinci olan KMÜ Badminton Takımı bu 
sonuçların ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak 
önümüzdeki yıl birinci ligde mücadele etme hakkı 
kazandı. 

Turnuvadan şampiyonlukla dönen Badminton 
Takımı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü 
makamında ziyaret ederek kupayı Rektör Akgül’e 

sundular. KMÜ Badminton Takımına ziyarette BESYO 
Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ile BESYO Müdür 
Yardımcısı ve Takım Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan 
Devrilmez de eşlik etti.

Rektör Akgül şampiyon sporcuları tebrik ederek, 
“Sporcularımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk KMÜ 
ailesi adına mutluluk verici. Sporcularımızın turnuvada 
kazandıkları kupanın yanı sıra centilmenlikleri ile 
de övgü almaları hepimizi gururlandırmıştır. Çünkü 
turnuvanın başarı ile tamamlanmasının yanında 
centilmenlik içerisinde sonuçlanması spor adına 
önemli bir durum. 4’ü olimpik, 1’i milli olmak üzere 
çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sporcu 
öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor; bundan 
sonraki müsabakalar için başarılar diliyorum.” dedi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BASKETBOL VE 
KADIN VOLEYBOL TAKIMLARI ARALIK AYINDA KATILDIKLARI TURNUVALARDAN KUPAYLA DÖNDÜ.
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FEN VE MATEMATİĞİ SEVDİREN PROJE 

YENİDEN ÖĞRENCİLERLE 

B İ L İ M

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen ve ilgiyle 
karşılanan proje ile kısıtlı eğitsel imkânlara sahip ve 
akademik başarısı yüksek 8’inci sınıf öğrencilerinin, 
fen-matematik ve doğa bilimlerine olan ilgi ve 
farkındalıklarının arttırılması amaçlanıyor. 

Proje kapsamında öğrencilerin bilimin doğasını 
tanımaları, bilimi yerinde ve yaşayarak öğrenmeleri, 
doğadaki bilimi keşfetmeleri ve bilimsel bakış 
açısı kazanmaları hedeflenirken proje süresince 
öğrenciler için fen-matematik ve doğa bilimlerine 
yönelik olarak deney, gözlem, arazi çalışmaları, 
grup çalışmaları, oyun, drama, gezi gibi ‹yaparak-
yaşayarak› öğrenmenin temel alındığı zengin öğretim 
yöntemleri tasarlandı. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Cihat 
Abdioğlu’nun yaptığı, Doç. Dr. Mustafa Çevik, Dr. Öğr. 

Üyesi Elif Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Cihad Şentürk ve 
Arş. Gör. Dr. Deniz Gökçe Erbil’in uzman olarak yer 
aldığı projede çeşitli fakültelerden öğretim elemanları 
ve öğrenciler de eğitmen veya rehber olarak görev 
alacak. 

Karaman’ın Çoğlu, Kılbasan, Esentepe ve 
Morcalı köyleri ile şehir merkezinde faaliyet gösteren 
ortaokullardan toplam 30 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek olan ve yedi gün sürecek projede 
öğrencilerin gönüllülük durumu ve akademik 
başarıları göz önünde bulundurulacak. Projede 
ayrıca Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi ve 
Mersin’in Mut ilçesine bilimsel ve kültürel geziler 
düzenlenecek. Proje ile ilgili etkinlik programı http://
www.karamanbilimkampi.org/ adresinde yayınlandı. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE GELİŞTİRİLEN 
VE TÜBİTAK TARAFINDAN İKİNCİ KEZ DESTEKLENEN ‘GELİN TANIŞ OLALIM, FEN VE MATEMATİĞİ EĞLENCELİ 
KILALIM’İSİMLİ PROJE YENİDEN HAYATA GEÇİYOR. 

‘GELİN TANIŞ OLALIM’ PROJESİNİN 
İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
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ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER
TARIM VE DOĞA İLE TANIŞACAK

B İ L İ M

“Tarım Engel Tanımaz”
Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 

Programı kapsamında kabul gören proje ile özel 
gereksinimli 15 öğrenci sekiz gün sürecek etkinlik 
kapsamında doğa ve tarım uygulamalarını yerinde 
gözleme imkânı bulurken uygulamalarda aktif olarak 
rol alacaklar ve kendi yiyeceklerini üretme heyecanını 
yaşayacaklar. 

Proje ile ayrıca öğrencilerin sosyal-duygusal 
açıdan bir gruba ait olma, grup içinde sorumluluk alma 
ve başarma mutluluğunu edinmeleri amaçlanıyor. 
Çalışmanın sonunda projeye katılan özel gereksinimli 
öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin artması ve 
gelişimsel alanlarının desteklenmesi hedefleniyor. 

“Özel gereksinimli bireylerin kendi kendilerine 
yetebilmeleri sağlanmalı”

Proje ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Ali Temiz şunları söyledi: “Özel gereksinimli 
bireyler, gereksinimlerinin niteliğine göre farklı eğitim-
öğretim ihtiyaçları göstermektedirler. Bu nedenle 
özel eğitimin amacı özel gereksinimli öğrencilerin 
toplumda mümkün olduğunca bağımsız olarak 
yaşamalarını sürdürebilmelerini sağlayacak becerileri 
onlara kazandırmaktır. Sağlanacak eğitimin niceliği 
ve niteliği ne kadar yüksek olursa öğrencilerin de 
bağımsız yaşam becerilerini kazanarak toplumsal 
yaşama katılmaları o denli kolay olur. Özel gereksinimli 

bireylerin kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak 
beceriler kazanmaları özel eğitimin temelini 
oluşturmaktadır. Biz de hazırlamış olduğumuz 
proje ile bu amaca hizmet etmeyi planladık. Bu 
noktadan hareketle özel gereksinimli bireylerin doğa 
eğitimine katılmaları onların günlük yaşam becerileri 
kazanmalarında, dolayısıyla kendi kendilerine yetmeyi 
öğrenmelerinde etkili bir yol olacaktır. Bu süreçte 
projemize desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Birol Üner ile emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE 
AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET ALİ TEMİZ, “TARIM ENGEL TANIMAZ” 
PROJESİ İLE ÖZEL GEREKSİNİMİ BULUNAN ÇOCUKLARLA GELENEKSEL TARIM VE DOĞA UYGULAMALARI 
GERÇEKLEŞTİRECEK.
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN
TÜBİTAK BAŞARISI 

B İ L İ M

KMÜ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisinin (PTTO) de 
yazım sürecinde destek verdiği projelerin üniversite-
sanayi işbirliği ve Ar-Ge alanında önemli bilimsel 
çıktılar üretmesi bekleniyor.

TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi 
Destekleme Programı kapsamında kabul edilen ve 
NEFAMAK Ar-Ge Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen 
ilk projede Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. 
Sınıf öğrencilerinden Hüseyin Türe proje yürütücülüğü 
görevini üstlenirken projenin akademik danışmanlığını 
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı yaptı. 

TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme 
Tezi Destekleme Programı kapsamında kabul edilen 
diğer projede ise DÖHLER Gıda Ar-Ge Merkezi ile 
ortak çalışma yürütüldü. Proje yürütücülüğünü Gıda 
Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Merve 
Şahin’in yaptığı çalışmanın akademik danışmanlığını 

ise Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koyuncu yaptı. 
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Desteği Programı kapsamında kabul edilen 
iki farklı projede ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Fatih Özer, Enes 
Düzen ve M. Mücahit Özçelik proje yürütücülüğünü 
üstlenirken öğrencilerin akademik danışmanlığını ise 
Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı yaptı.

Projeleri TÜBİTAK’ta kabul gören öğrenciler KMÜ 
Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Birol Üner ile bir araya geldiler. Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Cesur, Proje ve 
Teknoloji Transfer Ofisi (PTTO) Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Selami Balcı ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı’nın 
da yer aldığı görüşmede öğrenciler ve öğretim üyeleri 
projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundular. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET 
PROJE DERSİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU TÜBİTAK 2209-A VE 2209-B PROJE BAŞVURULARI 
KABUL EDİLDİ.
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ÇİFTÇİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK PROJE

B İ L İ M

Bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te 
gerçekleştirilecek Teknofest Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivalinde yarışacak projeler için ön 
değerlendirme sonuçları açıklanmaya başladı. Toplam 
23 farklı kategorinin yer aldığı ve rekor seviyede 
başvurunun yapıldığı Teknofest’te Tarım Teknolojileri 
Yarışması kategorisinde Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 
hazırladığı proje, ön elemeyi geçerek Teknofest’te 
yarışma hakkı elde etti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinden Mert Ekmekçi’nin takım kaptanı 
olduğu ve Mohammed Hasib Azim, Volkan Sarıkaya, 
Halime Uncuoğlu ve Durmuş Selim Akın›ın da 
takım üyelerini oluşturduğu projenin akademik 
danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı ve 
Arş. Gör. M. Fatih Arslan üstlendi.

Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Yemleme Sistemi 
konulu proje, hayvanların doğru miktarda ve rasyonda, 
doğru zamanda yem yoluna eşit ve istenildiği kadar 
dağıtılması ve bunun insan eli değmeden yapılmasını 
hedefliyor. Projeye göre görüntü işleme yöntemi ile 
günün belirli saatlerinde yem miktarı belirlenerek 
gerekli ise yem dağıtma ve itme işlemi yapılacak. Proje 
ile çiftçilerin hayatının kolaylaştırılması, işletmenin 
kârlılığının artırılması ve hayvanların rahatlığının temin 
edilmesi amaçlanıyor.

SIRIUS adlı KMÜ öğrenci takımının hazırladığı 
Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Yemleme Sistemi 
konulu projeye Rektör Yardımcısı ve Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı 
ve PTTO Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selami 
Balcı da destek veriyor.

KMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJE, TÜKİYE’NİN EN BÜYÜK 
TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDAN TEKNOFEST’TE ÖN ELEMEYİ GEÇEN BAŞVURULAR ARASINDA YER ALDI.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Braille 
Sense’ isimli proje, Teknofest’te ön elemeyi geçmeyi 
başardı. 

Gaziantep’te 22-27 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek Teknofest Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivalinde yarışacak projelerin ön 
değerlendirme sonuçları açıklanmaya devam ederken 
daha önce Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinin oluşturduğu SIRIUS takımının iki 
projesinin ardından şimdi de Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu KMU Braille 
System takımının projesi ön elemeyi geçerek KMÜ’yü 
Teknofest’te temsil edecek üçüncü proje oldu.

Yarışmaya Sosyal İnovasyon kategorisinde 
katılacak olan KMU Braille System takımı ‘Braille 
Sense’ projesi ile Braille alfabesini kullanarak görme 
engelli bireylere istediklerini okuma ve dinleyebilme 
imkanı sağlamayı amaçlıyor. Proje, harici hafıza 
yoluyla içe aktarılan dosyaların elektromanyetik 
mıknatıs yardımı ile braille alfabesindeki kabartmaları 
oluşturması ve dahili hoparlör yardımıyla kullanıcıya 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TEKNOFEST İÇİN İDDİALI

aktarılmasını içeren bir sistem tasarlanmasını 
öngörüyor. Proje sayesinde ayrıca Braille kabartmaları, 
taşınabilir ve bilgisayar destekli hale getirilerek hem 
tekrar kullanılabilirliği arttırılacak hem de maliyeti 
düşürülecek.

Takım kaptanlığını Rıdvan Eren Eldem’in yaptığı 
projenin takım üyelerini Muhammet Duyar, Ramazan 
Köse ve Asrın Doğan oluştururken projenin akademik 
danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Eldem ve Arş. 
Gör. Ali Bircan yapıyor. 
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Gaziantep’te 22-27 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek Teknofest Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivalinde yarışacak projelerin ön 
değerlendirme sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Toplam 23 farklı kategorinin yer aldığı ve rekor 
seviyede başvurunun yapıldığı Teknofest’te SIRIUS 
adlı KMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan 
takım, Tarım Teknolojileri Yarışması kategorisine 
gönderdikleri Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik 
Yemleme Sistemi konulu projelerinin ardından Çevre 
ve Enerji Teknolojileri kategorisine gönderdikleri Fuko 
Akımı İle İndüksiyon Su Isıtma Sistemi adlı proje ile de 
ön elemeyi geçmeyi başardı. 

Fuko Akımı İle İndüksiyon Su Isıtma Sistemi 
adlı proje, indüksiyon prensibi ile su ısıtma sistemi 
üzerine tasarlandı. Eddy (fuko) veya girdap 
akımlarının transformatör ve elektrik motorlarının 
nüve kısımlarında aktif güç kayıplarına ve ısıya neden 
olduğu belirtilen projede bu istenilmeyen elektriksel 
olguya alternatif bir yaklaşım geliştirildi. Proje ile girdap 
akımı etkisinin maksimum düzeyde tutularak verimli 
bir enerji sistemine dönüştürülmesi amaçlandı. Proje 
ayrıca indüksiyon ısıtma teknolojisinin düşük güçte 
yüksek verimlilik içerdiğini, alevlenme ve patlama 
gibi risklerin ise diğer sistemlere oranla daha düşük 
seviyede olduğunu göstermeyi hedefliyor. 

SIRIUS takımı elde ettikleri ikinci başarının ardından 
“Bizler ülkemiz için en iyi projeleri geliştirmek, insanlık 
yararına en iyisini bulmak için çalışıyoruz. Bize inanan 

SIRIUS TAKIMINDAN
TEKNOFEST’TE İKİNCİ BAŞARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OLUŞTURDUĞU SIRIUS TAKIMI, TÜRKIYE’NİN EN BÜYÜK 
TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDAN TEKNOFEST’E GÖNDERDİKLERİ İKİNCİ PROJE İLE DE ÖN ELEMEYİ GEÇEREK 
YENİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

B İ L İ M

değerli hocalarımız ve kıymetli ailelerimiz sayesinde 
çok daha ileri gidebileceğimize inanıyoruz. Yarınlara 
öncülük edebilmek, bizden sonraki nesillere fark 
yaratacak projeler geliştirmek temel amacımızdır.” 
açıklamasında bulundular.

Projenin takım kaptanlığını Durmuş Selim Akın 
yaparken Mohammed Hasib Azim, Volkan Sarıkaya, 
Mert Ekmekçi, Halime Uncuoğlu ve Durmuş Selim 
Akın da takım üyelerini oluşturuyor. Akademik 
danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Selami Balcı ve Arş. 
Gör. Muhammet Rojhat Kara›nın yaptığı projeye KMÜ 
Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Birol Üner, Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı, PTTO 
Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selami Balcı 
ve KÜSİ Karaman İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Kadir 
Sabancı da destek veriyor.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğrencileri bu yıl 22-27 Eylül 
tarihleri arasında Gaziantep’te 3’üncüsü düzenlenecek 
olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline 
iddiali hazırlanıyor. 

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu 
İbn-i Sina Mühendislik Takımı, sağlık alanındaki 
projeleri ile yarışmanın ön elemesini geçmeyi başardı. 

KMÜ’nün Teknofest’e gönderdiği dördüncü proje 
olan ‘Android Tabanlı Akıllı Saatler için Kan Basıncı 
Ölçen Uygulama Tasarımı’ isimli proje, KMÜ’yü Sağlık 
ve İlk Yardım Kategorisinde temsil edecek. İbn-i Sina 
Takımı, sürekli tansiyon takibi yapılması gereken 
hastalar için büyük kolaylıklar sağlamayı öngören 
projeleri ile olası risk durumu ortaya çıktığında gerekli 
yerlere bilgi göndererek hastanın hayati tehlikesinin 
en aza indirgenmesini amaçlıyor. Sağlık teknolojileri 
alanına katkıda bulunacak proje, insanların düzenli 
sağlık kontrollerinin yapılmasına destek olmayı 
hedefliyor.

“Tansiyon hastalarının hayati tehlikelerini en 
aza indirmeyi amaçlıyoruz”

İbn-i Sina takım kaptanı, proje danışmanı ve aynı 
zamanda doktora öğrencisi olan Öğretim Görevlisi 
Ömer Pektaş proje ile ilgili şunları söyledi: “Dünya 
genelinde milyarlarca tansiyon hastası, ani tansiyon 
yükselmesi veya düşmesi ile kalp krizi, felç, kalp 
yetmezliği gibi komplikasyonlar neticesinde erken 
yaşta ölebiliyor. Bu proje ile düzenli olarak bu risk 
grubundaki hastaların tansiyonları izlenerek olası bir 
risk durumu ortaya çıktığında bunu gerekli yerlere 
bildirecek bir uygulama ortaya çıkarmayı ve hastanın 
hayati tehlikesini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.” 

“Yerli ve milli sağlık teknolojileri geliştirmemiz 
gerekiyor”

Projenin akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Ünal ise “Halihazırda içerisinde bulunduğumuz 
koronavirüs pandemisi, bir kez daha diğer alanlarda 
olduğu gibi sağlık teknolojileri alanında da dışa 
bağımlılığımızı azaltarak yerli ve milli sağlık teknolojileri 
geliştirmemizin önemini gözler önüne sermiştir. 
Bu bağlamda, sağlık alanında sıklıkla karşılaşılan 
tansiyon hastalarının tansiyonlarının otomatik olarak 
düzenli bir şekilde ölçülüp denetlenmesi sorununa 
akılcı ve pratik bir çözüm üretmek üzere bir araya 
gelmiş olan disiplinlerarası öğrenci takımımız yüksek 
bir puan ile ön elemeyi geçmiş ve bu yarışmada iddialı 
olduklarını göstermiştir. Takımın finale kalacağına 
gönülden inanıyorum.” dedi. 

KMÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinden Ersun Erol ve Fatih Söylemez ile 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Onur 
Yurt’un oluşturduğu takımın kaptanlığını ve proje 
danışmanlığını Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Elektrik Bölümü Öğr. Gör. Ömer Pektaş, akademik 
danışmanlığını ise Makine Mühendisliği Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Ünal üstleniyor. Projeye ayrıca 
KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz, Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet 
Kayabaşı, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Ayşe Eldem, PTTO Kurum Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Selami Balcı ve KÜSİ Karaman İl Temsilcisi 
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Sabancı da destek veriyor.

SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ PROJE

B İ L İ M



Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin 
en önemli ayağını oluşturan Teknoloji Yarışmalarında 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinin 
projeleri bir üst tura çıkmaya devam ediyor. 

22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te 
düzenlenecek olan festivale, üç farklı takımla üç 
proje gönderen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin projelerinin 
tamamı ön elemeyi geçti.

Akademik danışmanlıklarını KMÜ Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 
Öğretim Görevlisi Mustafa Navruz’un yaptığı ve 
Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden oluşan 
Sismokod, İnsanlık İçin Kodla ve BeiTech çalışma 
grupları, hazırladıkları projeler ile ülkemizin yazılım 

geliştirme ekosistemine katkı vermeyi amaçlıyor.
Sismokod çalışma grubu, hazırladıkları “Deprem 

Acil Hasar Tespit Sistemi” projesi ile İnsanlık Yararına 
Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisinde, 
İnsanlık İçin Kodla çalışma grubu, hazırladıkları 
“Yardıma Koş” projesi ile İnsanlık Yararına Teknoloji 
Yarışması Sosyal İnovasyon Kategorisinde, BeiTech 
çalışma grubu ise hazırladıkları “MEB EBA Engelsiz 
Erişim” projesi ile Eğitim Teknolojileri Yarışması 
Üniversite ve Üzeri Kategorisinde ön değerlendirme 
aşamasını başarıyla geçtiler. 

Yarışmanın iddialı projeleri arasında yer alan 
öğrencilerin çalışmasına KMÜ Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz da destek 
veriyor. 

KMÜ TBMYO ÖĞRENCİLERİNİN 
TEKNOFEST PROJELERİ ÖN ELEMELERİ GEÇTİ

B İ L İ M
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Bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te 
üçüncüsü düzenlenecek olan Teknofest Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali için hazırlanan ve ön eleme 
aşamasını geçen proje ile bireylerin engelli araçları 
ile dışarıda daha fazla vakit geçirebilmeleri ve hayat 
kalitelerinin arttırılması amaçlanıyor. 

Proje, engelli araçlarının üzerine yerleştirilecek 
olan ve güneşin konumuna göre hareket eden bir 
panel sayesinde enerji tasarrufu sağlanmasını ve 
eski tekerlekli sandalyeler yerine yüksek kapasiteli, 
modern ve rahat engelli araçları inşa ederek insanlara 
daha konforlu bir yaşam sunulmasını öngörüyor. 

Yarışmaya ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ 
kategorisinde girecek olan ‘Elektrik Savaşçıları’ 
takımının akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi 
Selami Balcı yaparken takım üyeleri ise Murat 
Karaduman, Halil Coşkuner ve Samet Çamdal’dan 
oluşuyor. 

YENİ NESİL ENGELSİZ ARAÇ PROJESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ENGELLİ BIREYLERİN ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEK YENİ BİR 
PROJE GELİŞTİRDİLER. 

B İ L İ M

Daha önce KMÜ Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan takımların hazırladığı dört 
proje yarışmanın ön elemesini geçerken son olarak 
yine Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu 
KMÜ İHATEK Takımı da insansız hava aracı (İHA) 
alanındaki projeleri ile yarışmanın ön elemesini 
geçmeyi başararak hibe almaya hak kazandı.

Teknofest’te KMÜ’yü İnsansız Hava Aracı 
Yarışması Kategorisinde temsil edecek olan proje, 
rastgele yerleştirilmiş iki havuz arasında otonom 
olarak hareket eden insansız hava aracı ile en kısa 
sürede en fazla suyu taşımayı hedefliyor.

“Mesafeler başarıya engel olamaz”
Projenin takım kaptanı Enes Düzen yaptığı 

açıklamada “Yarışmaya ait etkinlik takviminde 
Kovid-19 salgını sebebi ile küçük değişiklikler yapıldı. 
Fakat biz bu süreçte takım olarak çalışmalarımıza 
devam ettik ve ön elemeyi geçerek hibe almaya 

hak kazandık. Artık hedefimiz bir sonraki elemeyi 
de geçerek üniversitemizi Teknofest›te en iyi şekilde 
temsil etmek. Gaziantep’ten güzel bir derece ile 
döneceğimize inancımız tam. Bu süreçte bize destek 
olan bütün hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız.” dedi.

KMÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinden Uğurcan İpek, Kübra Çöllü ve Enes 
Düzen’in oluşturduğu KMÜ İHATEK takımının akademik 
danışmanlığını Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı üstlenirken, 
akademik sorumlusu Arş. Gör. Berat Yıldız ve takım 
kaptanlığı görevini Enes Düzen üstleniyor. Ayrıca KMÜ 
Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Birol Üner, Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı, PTTO 
Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selami Balcı 
ve KÜSİ Karaman İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Kadir 
Sabancı da projeye destek veriyor.

İNSANSIZ HAVA ARACI PROJESİ
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22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te 
3’üncüsü düzenlenecek olan Teknofest Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali’nin Çevre ve Enerji 
Teknolojileri kategorisinde KMÜ’yü temsil edecek 
olan proje; yaşamı kolaylaştırmak, zamandan tasarruf 
edebilmek ve verimi artırabilmek adına çevremizi ve 
etrafımızdaki nesneleri akıllı hale getirmeyi amaçlıyor. 

Takım kaptanlığını Gencay Kete’nin yaptığı ve 
Hamza Çelik, Doğan Ay, İsmet Arslan, Eren Korkmaz, 
Bekir Dörttepe ile Furkan İmamoğlu’dan oluşan KAMS 
takımının akademik danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi 
Ayşe Eldem ve Arş. Gör. Ali Bircan yapıyor. Yarışmanın 
iddialı projeleri arasında yer alan çalışmaya KMÜ 
Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Birol Üner de destek veriyor.

Takım kaptanı Gencay Kete proje ile ilgili şunları 
söyledi: “Projemiz, hali hazırda bulunan her türlü 
sensörün kendi arasında iletişim kurabilmesini 
ve sürekli haberleşip kullanıcıya gerekli istatiksel 
verileri çıkararak bu sonuçların web ara yüzü 

ile takip edilmesini amaçlıyor. Bu şekilde hem 
aksiyonlar değerlendirilebilecek hem de kişisel 
verilerin korunması kapsamında bu veriler saklanıp 
geri dönüt olarak izlenebilecek. Proje aynı zamanda 
kullanıcıya, nesneyi veya nesneleri anlık kontrol 
edebilme veya nesnelerin otonom şekilde kontrol 
edilebilmesini sağlayacaktır. Örneğin projemiz ile 
seralarda akıllılaştırdığımız sensörler sayesinde anlık 
olarak nem oranları, su ve ışık ihtiyacı kontrol edilerek 
kullanıcıya web ara yüzü ile sunulacak. Projemizin 
modülerliği sayesinde her türlü alanda (akıllı bahçeler, 
evler, nesneler) bu sistemi kurmayı hedefliyoruz. 
Çünkü geliştirdiğimiz akıllı modüler sensör, çevrede 
her türlü cihaza entegre edilebilecek bir proje. İnsanlık 
yararına kullanılacak bu proje ile yakın gelecekte 
daha iyi hissedeceğimiz Endüstri 4.0’ın karşılıklı 
çalışabilirlik, modülerlik, otonom olma, sanallaştırma, 
gerçek zamanlı çalışma gibi akıllı ürün ve üretimle ilgili 
süreçlerine katkı sunmuş olacağız.” 

AKILLI MODÜLER SENSÖR PROJESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OLUŞTURDUĞU VE KENDİLERİNE KAMS (KMÜ AKILLI MODÜLER SENSÖR) ADINI 
VEREN TAKIM TÜRKIYE’NİN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDAN TEKNOFEST’E GÖNDERDİKLERİ 
HMS (HYBRID-MODULAR-SENSORS) EASYLIFE PROJESİ İLE YARIŞMANIN ÖN ELEMESİNİ GEÇMEYİ 
BAŞARDI.
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Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde 
yarışacak üniversiteler ve bu üniversitelerden yapılan 
öğrenci başvurularının sayıları açıklandı. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi başvuru 
sıralamasında 175 üniversite içerisinde 30’uncu 
sırada yer aldı. 

Gaziantep’te 22-27 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan havacılık, uzay ve teknoloji 
alanlarında ülkemizde son yıllarda öne çıkan 
başarı örneklerinin sergileneceği ve yeni fikirlerin 
değerlendirileceği Teknofest 2020 Teknoloji 
Yarışmalarına bu yıl rekor düzeyde katılım sağlandı. 

KMÜ’den 128 Öğrencinin Projesi Yarışacak
175 farklı üniversiteden 11 bin 898 öğrencinin 

fikirlerini yarıştıracağı ve havacılıkla ilgili sayısız 
etkinliğin düzenleneceği organizasyona KMÜ’nün 
farklı akademik birimlerinden toplam 128 öğrenci 
katılma hakkı kazanırken bu sayı ile KMÜ en çok 
başvuru yapan üniversiteler listesinde 30’uncu sıraya 

yerleşti. Ön elemeyi geçerek yarışmada KMÜ’yü 
temsil edecek olan öğrenciler, diğer üniversitelerden 
katılım sağlayan rakipleri ile kıyasıya bir mücadele 
sergileyecekler. 

Yarışmanın ön eleme aşamasını geçerek Teknofest 
2020’de KMÜ’yü temsil edecek olan öğrencileri ve 
akademik danışmanlarını tebrik eden KMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Öğrencilerimizin özgüven 
göstererek böylesine önemli bir ulusal organizasyona 
yüksek derecede katılım göstermeleri kuşkusuz gurur 
verici bir durum ve proje odaklı bir çalışmada azim 
ve başarılarının da göstergesi; emeklerinin karşılığını 
fazlasıyla alacaklarına inanıyorum. Başvuru sayısı 
bakımından 175 üniversite içerisinde 30’uncu sırada 
yer almak üniversitemizin proje üretme başarısının ve 
akademik yetkinliğinin kanıtıdır. Öğrencilerimizin her 
birini şimdiden kutlarken akademik danışmanlarına da 
teşekkür ediyor, yarışmanın ülkemiz için güzel projelere 
ve önemli buluşlara vesile olmasını diliyorum.” dedi. 

TEKNOFEST’E REKOR BAŞVURU
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 
BAŞVURU SIRALAMASINDA 175 ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE 

30’UNCU SIRADA YER ALDI. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hasan Ertuğ Ergürer başkanlığında oluşturulan ekip, 
Syedra Antik Kenti Arkeolojik Kazı ve Restorasyon 
Çalışmaları Projesi için gün sayıyor. 

Antalya’nın Alanya ilçe merkezine yaklaşık 
20 km uzaklıkta bulunan Syedra antik kentinde 
gerçekleştirilmesi planlanan kazı ve restorasyon 
projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla yayımlanan kararname ile yürürlüğe girdi. 
Projenin 20 Temmuz’da başlayarak bu yılki kısmının 
2020 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 

Proje Öğrencilere Staj İmkânı Sağlayacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya 
Müzesi ve özel kurumların desteğiyle yürütülecek 
proje ile kültür varlıklarının korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması amaçlanırken projenin ülkemizin 
kültür turizmine katkı sağlaması, bu alanda bilimsel 
yayınların artırılması ve kentin beş yıl içinde bilim 
dünyasında tanınması hedefleniyor.

Çalışma alanları olarak ‘Sütunlu Cadde, Ara 
Yollar, Hamamlar, Tiyatro, Büyük Kilise, Şapel, 
Vaftiz Mağarası, Bazilika (Çeşme Binası), Tapınak, 
Bouleuterion, İşlikler ve Nekropol’un belirlendiği proje, 
14 farklı üniversiteden 22 uzmanla yürütülecek ve 
KMÜ öğrencilerine de staj imkânı sağlayacak.

“Proje Karaman’daki arkeolojik çalışmalara da 
ışık tutacak”

Proje ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ergürer; 
Syedra kentinin Pamphylia ve Kilikia bölgelerinin 
sınırında yer alması sebebiyle zaman zaman her iki 
bölgeye ait bir kent olarak anıldığını; bir dönem de 
Karaman’ın bazı antik kentlerini içine alan İsauria 
bölgesinin kenti sayıldığını belirterek şunları söyledi: 
“Günümüzde gözlenebilen yapıların plan ve teknik 
özellikleri, Syedra’nın MS 2.- 4. yüzyıllar arasında en 
parlak dönemini yaşamış olduğunu gösterir. Mimari 
kalıntılar dışında, bu dönemlere ait epigrafik bulgular 
da bunu doğrular niteliktedir. Syedra, sınır kenti olarak 
antik dönemde stratejik bir konuma sahiptir. Yapılan 
düzenlemeler ile sütunlu cadde, hamam, sarnıçlar, 
kilise, heroon ve akropol gezilebilir durumdadır. 
Syedra, ülkemizde önemli bir turizm bölgesi olan 
Alanya’da, Alanya Kalesi dışında düzenlenerek 
ziyarete açılmış, karşılama alanına ve yürüme 
yollarına sahip kültür turizmine konu edilecek ikinci 
alandır. Projemiz, bölge arkeolojisine ışık tutacağı gibi, 
bölgesel ve ulusal anlamda turizm hareketliliğini de 
artıracaktır. Karaman’a yakın oluşu, Antalya-Mersin 
karayolu üzerinde yer alması ulaşımı kolaylaştırıyor. 
Projemiz, daha az kazı çalışması yapılan bu bölge 
ve kuzeyinde yer alan Karaman’daki arkeolojik 
çalışmaların kıyı bağlantısının anlaşılması için önemli 
veriler sağlanacağını gösteriyor.”

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET, 

SYEDRA ANTİK KENTİNDE 
ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
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ÜNİVERSİTE, KORONAVİRÜSE KARŞI 
ETKİLİ BİR MÜCADELE SERGİLİYOR

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNİN 
AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNDE 

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA 
DEZENFEKSİYON VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI 

YAPILIRKEN BİRÇOK TEDBİR DE ALINDI.

Tüm dünyayı tehdit eden ve son olarak ülkemizde de 
görülen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek 
amacıyla kurumlardaki çalışmalar da hız kazandı. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde salgından 
korunmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay başkanlığında, 
alanında uzman öğretim elemanlarının da bulunduğu 

Kurumsal Koordinasyon Kurulu oluşturularak 
salgına karşı etkili bir mücadele başlatıldı. 
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Mart ayında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) salgının önlenmesi 
amacıyla üniversitelerde eğitim-öğretime üç hafta süreyle ara verilmesi 
kararına ilave olarak üniversitelerde akademik ve idari personelden 60 
yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli 
çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık 
sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite 
ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 
Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayıldı. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kurumsal Koordinasyon 
Kurulu öncülüğünde alınan tedbirler çerçevesinde üniversite öğrencileri 
ve personeline yönelik gerek resmi internet sitesi üzerinden gerekse 
elektronik posta, mesaj sistemi ve sosyal medya hesaplarından sürekli 
olarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Üniversitenin Merkezi 
Kütüphanesi ve yüzme havuzu gibi toplu kullanıma açık alanları 
da önlem amacıyla bir süreliğine hizmete kapatıldı. Yine tedbirler 
çerçevesinde birimlerde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak 
personelin ve öğrencilerin sıkça kullandıkları alanlara el dezenfektanları 
yerleştirilerek salgınla mücadele, bireysel ve kurumsal olarak etkili bir 
şekilde yönetildi.
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“Koronavirüse karşı tüm dünyada ve
ülkemizde yoğun bir mücadele verilmektedir.”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, koronavirüse karşı tüm 
dünyada ve ülkemizde yoğun bir 
mücadele verildiğini belirterek 
şunları dile getirdi: “Özellikle 
ülkemizde salgına karşı erken 
önlemler alınarak virüsün 
ülkemize girişi geciktirilmiştir. 
Fakat günümüz dünyasında bu 
virüsten etkilenmemek imkânsız 
bir hal aldığı için ülkemizde de 
vakalara rastlanmıştır. Devletimizin 
aldığı önlemlerin yanı sıra bizler 
de bireyler ve kurumlar olarak 
bu mücadeleye kararlı ve etkili 
bir katkı sunmalıyız. Bütün 
vatandaşlarımızın devletimizin 
yetkili kurumlarının ve özellikle de 
Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılara 
kulak vererek dikkatli olmaları, 
kendi hayatlarının yanı sıra 
aileleri, çevreleri ve tüm toplumu 
etkileyecek tedbirsizliklerden uzak 
durmaları gerekmektedir. Özellikle 
de öğrencilerimizin eğitime verilen 
arada sosyal etkileşimden uzak 
durarak virüse karşı kendilerini 
korumaları büyük bir önem teşkil 
ediyor. Tüm insanlığı etkileyen bu 
salgının en az zararla atlatılması 
ve gerek ülkemizin gerekse 
dünyamızın yeniden sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu günlere kavuşması 
en büyük temennimizdir.” 
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ÜNİVERSİTE, TÜM İMKÂNLARI İLE
KOVİD-19 MÜCADELESİNDE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, KOVİD-19 İLE ETKİN MÜCADELE İÇİN KARAMAN’DAKİ 
KURUM VE KURULUŞLARLA ÖNEMLİ İŞBİRLİKLERİNDE BULUNUYOR.

Pandeminin Karaman’da yayılmasını önlemek ve 
Kovid-19 testlerinin ilde yapılmasını mümkün kılmak 
için üniversite yönetimi harekete geçti. 14 Nisan 
2020 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
ile Karaman İl Sağlık Müdürlüğü arasında bir protokol 
imzalandı. 

Protokol ile, Kovid-19 pandemisi süresince KMÜ 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (BİLTEM) bünyesinde bulunan 
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma 
Laboratuvarı, Karaman Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarına bağlı olarak faaliyet gösterecek.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve 
Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun’un 

imzasıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında, 
üniversite laboratuvarlarında Kovid-19 tanı ve 
teşhis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain 
Reaction - PCR) testleri yapılacak. Bu amaçla, KMÜ 
BİLTEM bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve 
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarındaki cihaz ve 
fiziki alanlar Karaman Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı ile eşgüdümlü kullanılacak. 

Karaman’da Kovid-19 ile etkin mücadele 
kapsamında hayata geçirilen protokol, 14 Nisan 
2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girerken pandemi 
sürecinin bitimine kadar geçerliliğini koruyacak.
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Rektör Akgül, Karaman İl Sağlık 
Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği 
14 Nisan 2020 tarihinden itibaren 
Karaman’ın Kovid-19 testlerinin yapıldığı 
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 
Araştırma Laboratuvarına 04 Mayıs’ta 
ziyaret gerçekleştirerek Laboratuvar 
Sorumlusu ve KMÜ Temel Tıp Bilimleri 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Aziz 
Dilek ve ekibiyle görüştü. 

Rektör Akgül, Doç. Dr. Dilek ve 
ekibinden pandeminin seyri ve testler 
hakkında bilgi alarak kendilerine herhangi 
bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. 

Görüşmede Rektör Akgül, sürecin 
sorunsuz ve hiçbir gecikmeye sebep 
olmadan ilerlediğini müşahede ettiklerini 
belirterek Doç. Dr. Dilek ve ekibini tebrik 
ederken üniversite olarak ekibin her zaman 
arkasında olduklarını ve kendilerine her 
konuda destek vereceklerini ifade etti.

Doç. Dr. Dilek ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek üniversite 
yönetiminin kendilerine verdiği destekten 
dolayı Rektör Akgül’e şükranlarını iletti. 
Dilek ayrıca Kovid-19 tanı ve teşhisi 
amacıyla üniversite laboratuvarında 
yürütülen Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(Polymerase Chain Reaction - PCR) 
testleri ile ilgili ayrıntıları Rektör Akgül ile 
paylaştı. 

KMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, KMÜ 
Biyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan 
Sadi, Karaman Devlet Hastanesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Orhun Öztürk 
ve hastane teknik personelinin de hazır 
bulunduğu ziyaret, Rektör Akgül’ün ekibe 
başarı ve kolaylık dilemesinin ardından 
sona erdi.  

Karaman’daki Kovid-19 testlerinin 
yapıldığı tek laboratuvar olan Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Moleküler 
Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma 
Laboratuvarındaki çalışmalar, 14 Nisan 
2020 tarihinden itibaren başarıyla 
yürütülüyor.
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KOVİD-19 ANALİZ SÜRECİNE YERİNDE İNCELEME
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNIVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 

AKGÜL, KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE İMZALANAN PROTOKOL SONRASI 
KMÜ MOLEKÜLER BIYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARINI 

YERİNDE İNCELEYEREK SORUMLULARDAN SÜRECE İLİŞKİN BİLGİ ALDI.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin dijital altyapısının 
Karaman’daki üniversite öğrencilerine açılacağını 
söyledi. Rektör Akgül, “Karaman’da ikamet eden tüm 
üniversite öğrencilerine sınav dönemlerinde dijital 
anlamda destek vereceğiz.” dedi.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs 
salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 
Bahar Döneminin önemli bir kısmının uzaktan öğretim 
yoluyla yürütüldüğünü ve Yükseköğretim Kurulunun 
kararı gereğince dönem sonuna kadar da eğitim-
öğretim ve sınavların online olarak gerçekleştirileceğini 
vurgulayan Rektör Akgül, Karaman’daki üniversite 
öğrencilerine çağrıda bulundu. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
bilgisayar laboratuarları, kütüphanesi ve dijital 
imkanlarının Karaman’da ikamet eden tüm üniversite 
öğrencilerine açılacağını belirten Rektör Akgül, bunun 
için öğrencilerin bim@kmu.edu.tr adresine, isim 
ve telefon numaralarını da belirtecekleri bir e-posta 
göndererek randevu talebinde bulunmalarının yeterli 
olduğunu söyledi. Randevu alan öğrencilerin ise 
üniversiteye gelirken yanlarında öğrenci kimliklerinin 
yanı sıra maskelerini de bulundurmaları gerektiğini 
söyleyen Rektör Akgül, ayrıca öğrencilerin üniversite 
içerisinde sosyal mesafe kuralına azami derece dikkat 
göstermelerinin önemli olduğunu belirtti.

Ermenek Meslek Yüksekokulu da Üniversite 
Öğrencilerine Destek Verecek

Rektör Akgül, üniversite öğrencilerine verecekleri 
dijital desteğin Ermenek ilçesinde de uygulanacağını 
belirterek “Ermenek’te ikamet eden üniversite 
öğrencileri de aynı şekilde bim@kmu.edu.tr adresine, 
isim ve telefon numaralarının yanı sıra Ermenek’te 
ikamet ettiklerini belirten bir e-posta göndererek 
randevu talebinde bulunmalıdırlar. Ermenek Meslek 
Yüksekokulumuzun dijital imkanlarını da üniversite 
öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.” dedi.

“KMÜ, tüm akademik ve fiziksel altyapısıyla 
öğrencilerin yanındadır”

Karaman’da yaşayan gerek KMÜ gerekse 
diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 
ödevlerinde ve sınavlara hazırlıklarında destek 
olmayı amaçladıklarını dile getiren Rektör Akgül, 
“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 
bu hassas dönemde tüm akademik ve fiziksel 
altyapımızla öğrencilerimizin yanında olmayı 
sürdüreceğiz. Kendilerinden tek beklentimiz hijyen 
kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımına 
dikkat ederek ödevlerini ve sınavlarını sağlıklı bir 
şekilde gerçekleştirmeleri; ayrıca üniversite öğrencisi 
kimliğinden ve araştırma kültüründen kopmamalarıdır. 
Eğitim-öğretim süreçlerinde tüm öğrencilere başarı ve 
kolaylıklar diliyorum.” dedi. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ARAŞTIRMA DESTEĞİ
KMÜ’NÜN DİJİTAL ALTYAPISI KARAMAN’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AÇILDI
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ÜNİVERSİTE, BİLİMSEL ALTYAPISI İLE 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDA

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, 
KORONAVİRÜS (KOVİD-19) İLE MÜCADELEDE 

ÖNEMLİ BİR PROJEYE İMZA ATTI. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YÜZ KORUYUCU ŞEFFAF SİPERLİK

Ülkemizde koronavirüse karşı başlatılan 
yoğun mücadeleye Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi de sessiz 
kalmayarak bünyesinde oluşturduğu 
3D Destek Ekibi ile Karaman’daki sağlık 
çalışanları için ‘Yüz Koruyucu Şeffaf 
Siperlik’ üretimine başladı. Ürettiği ilk 
ürünleri, sağlık çalışanlarının kullanımı 
için Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne teslim 
eden KMÜ Destek Ekibi, yeni ürünlerin 
üretimi ve sağlık sektörünün ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla çalışmalarını da 
hızlandırdı. 

Ülkemizin 3 boyutlu cihazlar ile medikal 
araç ve gereçlere olan ihtiyaç çağrısına 
tüm kurum ve kuruluşlar destek olmaya 
çalışırken KMÜ de bilimsel altyapısı ve bu 
alandaki yetkin akademik kadrosu ile bu 
çağrıya en etkili şekilde destek veriyor. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün 
talimatlarıyla KMÜ Rektör Yardımcısı ve 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Üner’in başkanlığında ve Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Ahmet Kayabaşı’nın koordinasyonunda 
oluşturulan KMÜ 3D Destek Ekibinde 
üniversitenin farklı akademik birimlerinden 
çok sayıda akademisyen yer aldı. 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Araştırma Görevlileri Seda Kül, Mehmet 
Yerlikaya, Mustafa Tekbaş, Berat Yıldız, 
Muhammet Fatih Arslan, Hüseyin Duysak 
ile Enerji Sistemleri Mühendisliğinden 
Seyit Alperen Çeltek ve İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden İlyas Cihan Aksoy’dan 
oluşturulan ekibe Mühendislik Fakültesi 
öğretim elemanları da destek vererek 
mücadelede etkin bir rol üstleniyorlar.  
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KMÜ’nün sağlık çalışanlarını 
korumak amacıyla başlattığı proje 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül şunları 
söyledi: “Tüm ülkemizi etkisi altına 
alan ve tedarik zincirlerinin kırılmasına 
sebep olan bu salgın sebebiyle ithal 
edilmesi zor olan,  yüksek maliyet 
gerektiren ve sayıca çok olması gereken 
kritik medikal parçaların üniversitemiz 
bünyesinde üretilerek sağlık çalışanlarına 
ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu 
zor dönemde bilimsel altyapımız ve 
akademik kadromuzla birlikte tüm sağlık 
çalışanlarının yanında olmaya ve onlara 
yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. KMÜ 
ailesi olarak üniversitemizin Mühendislik 
Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Laboratuvarında bulunan 3D yazıcılar 
sayesinde ürettiğimiz Yüz Koruyucu Şeffaf 

Siperlikleri Karaman ili hastane ve sağlık 
merkezlerinin kullanımına sunmuş olmanın 
mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Üretilen 
ürün; gözlük çerçevesi ve şeffaf yüz 
koruma aparatı olmak üzere iki aparattan 
oluşacak şekilde tasarlandı. Tasarımının 
getirdiği kolaylıkla şeffaf yüz koruma 
aparatı virüs bulaşma riski teşkil eden 
durumlarda çıkartılıp yeni bir şeffaf yüz 
koruma aparatı takılabilmesine de olanak 
sağlıyor. Bu girişim, sağlık sektörünün karşı 
karşıya olduğu çok istisnai koşullar altında 
acil sıkıntıları hafifletmeyi amaçlamaktadır. 
Ürünün hep birlikte sağlıklı günlere 
kavuşmamıza katkı sunmasını diliyor; 
şahsım ve üniversitem adına tüm sağlık 
çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Ayrıca halkımızın onlara vereceği en büyük 
desteğin ‘evde kalmak’ olduğunu bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum.” 

“Halkımızın sağlık çalışanlarına vereceği en büyük destek 
evde kalmaktır”



84 TEMMUZ 2020

KO V İ D - 1 9

KMÜ Uzaktan Eğitim Merkezinin teknik desteğiyle 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin Senato 
üyeleriyle video konferans yöntemini kullanarak 
görüştü. Konuşmasına Senato üyelerinin Ramazan 
ayını tebrik ederek başlayan Rektör Akgül, Kovid-19 
salgını nedeniyle eğitim-öğretimde yaşanan 
değişimlere değinerek bu zorlu sürecin en kısa sürede 
atlatılması temennisinde bulundu.

Rektör Akgül’ün, üniversitenin rektör yardımcıları, 
dekan ve müdürleri ile birim temsilcilerinden oluşan 
Senato üyeleriyle yaptığı görüşmenin gündemini 
öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla yapacakları yarıyıl 
sonu sınavları ile bütünleme sınavları oluşturdu. 

Rektör Akgül, “Öğrencilerimizden gelen yoğun 
talep doğrultusunda, cari mevzuatı da dikkate alarak 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde 
yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının uzaktan 
eğitim yoluyla ve dijital ortamda yapılmasına Senato 
üyelerimizin oybirliğiyle karar verilmiştir. Buna göre 
üniversitede yarıyıl sonu sınavları 22 Mayıs ile 08 
Haziran, bütünleme sınavları da 15-29 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.” dedi. 

Senatonun diğer bir gündem maddesini ise yeni 
eğitim-öğretim döneminin ders içerikleri oluşturdu. 
Video konferans, sağlıklı ve başarılı bir dönem 
geçirilmesi temennisiyle sona erdi.

UZAKTAN ERİŞİMLİ SENATO TOPLANTISI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE HAFTALIK SENATO TOPLANTISI UZAKTAN ERİŞİM 
YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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Rektör Prof. Dr. Akgül, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında video konferans yöntemini kullanarak 
üniversitenin genel sekreteri ve daire başkanlarıyla 
bir araya geldi. Konuşmasına herkesin Ramazan ayını 
tebrik ederek başlayan Rektör Akgül, Kovid-19 salgını 
nedeniyle kamusal iş ve işlemlerde birtakım değişimler 
yaşansa da aslolanın işlerin aksamaması olduğunu 
vurguladı. Rektör Akgül, görüşmenin devamında 
yöneticilere tek tek bu süreçte idari konularla ilgili 

yapılan ve yapılacak olan iş ve işlemleri sorarak fikir 
alışverişinde bulundu. Bayram sonrasında aşama 
aşama normalleşmenin başlayacağını ve sürecin 
sorunsuz bir şekilde atlatılacağına inandığını belirten 
Rektör Akgül, özverili çalışmaları nedeniyle tüm 
idarecilere ve personellerine teşekkürlerini iletti. 

Sürece ilişkin değerlendirmelerin ardından video 
konferans sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığının (ÜAK) 250›nci toplantısına telekonferans 
yöntemiyle katıldı.

ÜAK Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün 
davetiyle gerçekleşen toplantı, Başkan Hülagü’nün 

açış konuşmasıyla başladı. Ardından Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 
Üniversitelerarası Kurul üyelerine hitap etti. 

Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak 
gerçekleştirilen toplantı, gündem maddelerinin 
görüşülmesinin ardından sona erdi.

İDARİ YÖNETİCİLERLE  
VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ

ÜAK TOPLANTISI, TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILDI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, ÜNİVERSİTENİN 
İDARİ YÖNETİCİLERİYLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 
Kovid-19 araştırmalarından örnekler şöyle:

KMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Fuad 
Bakioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Ercan ve Öğretim 
Görevlisi Ozan Korkmaz tarafından gerçekleştirilen 
“Kovid-19 Korkusunun Psikolojik Etkileri” konulu 
araştırma, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan 18-
76 yaş aralığındaki 645’i kadın ve 291’i erkek 936 
katılımcı üzerinde yürütüldü. Araştırma ile bireylerde 
Kovid-19 korkusuna bağlı olarak yaşanan stres, 
depresyon ve kaygı düzeyleri ölçülürken kadınlar 
ve erkeklerin evlerinde kaldıkları süre içinde yapmış 
olduğu etkinlikler de değerlendirildi.

Yine Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi 
Fuad Bakioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Ercan ve 
Öğretim Görevlisi Ozan Korkmaz tarafından Kovid-19 
korkusu ile ilgili bir araştırma daha gerçekleştirildi. 
Bu araştırmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden 970 
kişi katıldı. Yapılan araştırmada Kovid-19 korkusu 
ile depresyon, anksiyete, stres, belirsizliğe karşı 
tahammülsüzlük ve pozitiflik arasındaki ilişkiler model 
yoluyla incelendi. Araştırma sonucunda bireylerin 
yaşadığı Kovid-19 korkusunun depresyon, anksiyete, 
stres ve belirsizliğe karşı tahammülsüzlüğü artırdığı 
ve pozitif ruh halini azalttığı bulunDU. Yapılan çalışma 
İngiltere merkezli SSCI indekste taranan “International 

ARAŞTIRMALARI
KOVİD-19

ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KOVİD-19 PANDEMİSİ, 
AKADEMİK CAMİANIN DA DİKKATLERİNİ BU ALANA ÇEVİRDİ. 

KMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI DA PANDEMİ SÜRECİNİN 
BAŞINDAN İTİBAREN KONUYA İLİŞKİN BİRÇOK 

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İMZA ATTI. 
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Journal of Mental Health and Addiction” dergisinde 
yayınlandı. 

Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Büşra Bakioğlu ve Doç. Dr. Mustafa Çevik 
tarafından gerçekleştirilen “Kovid-19 Pandemisi 
Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan 
Eğitime Yönelik Görüşleri” adlı çalışma, T.C. Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde açılan bilimsel araştırmalar platformu 
tarafından onaylanarak 75 Fen Bilimleri öğretmeni 
ile nitel desende gerçekleştirildi. Araştırmada Fen 
Bilimleri öğretmenlerinin pandemiye ilişkin ön bilgileri 
sorgulanırken uzaktan eğitimde yaşadıkları sıkıntılar, 
uzaktan eğitimde kullandıkları öğretme-öğrenme 
yaklaşımları, materyaller ve programlar tespit edildi, 
pandeminin mesleki gelişimlerine, tutumlarına ve 
mesleki doyumlarına etkisi de incelendi. 

Yine Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Büşra Bakioğlu ve Doç. Dr. Mustafa Çevik 
tarafından “Kovid-19 Pandemisinin Moderatörlüğünde 
Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonlarının 
E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarını Yordamada 
Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Aracı Rolü” adlı 
bir modelleme çalışması yürütüldü. Araştırma 522 
öğretmen adayı ile gerçekleştirildi. 21 farklı branştan 
araştırmaya katılan öğretmen adaylarının pandemi 
sürecinde akademik motivasyonlarının e-öğrenmeye 
yönelik tutumlarına etkisi incelendi. Yine araştırma 
kapsamında pandemi korkusunun düzenleyiciliğinde 
öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarının 

bilgisayar öz-yeterlik algılarının aracılığı rolünde 
e-öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi de dikkate 
alındı. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Doç. Dr. 
İbrahim Arpacı, Hacettepe Üniversitesinden Prof. 
Dr. Mustafa Baloğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Kasım Karataş 
tarafından koronavirüs fobisiyle ilgili geniş kapsamlı 
bir araştırma yapıldı. Araştırma kapsamında 72 ilden 
farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyal ve 
ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri 
elde edildi. Koronavirüs fobisini ölçmek için bir ölçek 
geliştirme projesi olarak yürütülen çalışmada ölçeğe 
ilişkin dört alt boyut belirlendi. Dünyada koronavirüs 
fobisini ölçen tek araştırma olan çalışmada ekonomik, 
psikolojik, somatik ve sosyal boyut olarak belirlenen 
dört ölçek, 20 madde üzerinden test edildi.

Dünyada koronavirüs fobisini ölçen tek araştırma olan çalışmada 
ekonomik, psikolojik, somatik ve sosyal boyut olarak belirlenen 

dört ölçek, 20 madde üzerinden test edildi.



88 TEMMUZ 2020

KO V İ D - 1 9

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
KOVİD-19 korkusunun psikolojik etkileri ile ilgili 
araştırma yapıldı. Ülkemizin farklı bölgelerinde 
yaşayan 936 bireyin katılımıyla gerçekleştirilen 
araştırmada KOVİD-19’un bireylerde yarattığı korku 
ve psikolojik etkinin yanı sıra bireylerin salgına karşı 
almış oldukları önlemlerle ilgili detaylar yer aldı.

KMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen 
araştırma Dr. Öğretim Üyesi Fuad Bakioğlu, Dr. 
Öğretim Üyesi Hülya Ercan ve Öğretim Görevlisi 
Ozan Korkmaz tarafından yürütüldü. İlişkisel tarama 
modelinde gerçekleştirilen çalışmada 18-76 yaş 
aralığındaki 645’i kadın ve 291’i erkek katılımcılardan 
internet ortamı üzerinden veriler toplandı. 

“Kadınlar erkeklerden, riskli gruplar ise diğer 
bireylerden daha fazla kaygı yaşıyor”

Araştırma sonucunda kadınların KOVİD-19 
korkusunun erkeklerin korkusuna oranla anlamlı bir 
şekilde yüksek olduğu gözlemlenirken yine kronik 
sağlık sorunu olan bireylerin kronik sağlık sorunu 
olmayan bireylere oranla salgının etkilerinden daha 
fazla korku duydukları belirlendi. Araştırma bulguları 
ayrıca bireylerde KOVİD-19 korkusunun artışına bağlı 
olarak stres, depresyon ve kaygı düzeylerinin de 
arttığını ortaya koydu. Hastalığa yakalanma korkusu 
yüksek olan bireylerin daha stresli, depresyona daha 
yatkın ve daha kaygılı olduğu tespit edildi. 

“Kaygı düzeyi yaşa ve yaşanan yere göre 
değişmiyor”

Araştırmada bireylerin yaş aralıklarına bağlı olarak 
ise KOVİD-19 korkusunda bir farklılık gözlemlenmedi. 
18-76 yaş aralığındaki tüm bireyler salgına karşı aynı 
korku eşiğinde yer aldılar. Yine aynı şekilde virüse 
yakalanan yakınları olanlar ile olmayanlar arasındaki 
korku oranı da aynı düzeyde gerçekleşirken korku 
oranı büyükşehirlerde, il merkezlerinde, ilçe 
merkezlerinde ya da köy ve beldelerde yaşayanlar 
arasında da değişiklik göstermedi. 

“Kadınlar temizlik, erkekler sosyal medya ile 
zaman geçiriyor”

Araştırmada KOVİD-19’un ülkemizde görülmesinin 
ardından gerçekleştirilen karantina uygulamaları 
kapsamında bireylerin evde kaldıkları süre içinde 
yaptıkları faaliyetler de değerlendirildi. Kadın bireylerin 
evde kaldıkları sürede en çok ev temizliği yaptıkları 
gözlemlenirken erkek bireylerin ise daha çok sosyal 
medyada vakit geçirdikleri belirlendi. Bunun yanı sıra 
kadın ve erkek bireylerin ortak olarak sosyal medya 
kullanımı, spor, kişisel bakım, film izleme, müzik 
dinleme, kitap okuma, ibadet, online alışveriş gibi 
aktivitelerde bulundukları görüldü. Araştırma boyunca 
elde edilen ve kadınlar ile erkeklerin evlerinde kaldıkları 
süre içinde yapmış olduğu etkinliklerin bazı istatistiki 
bilgileri ise şu şekilde: 

KOVİD-19’UN PSİKOLOJİK ETKİLERİ ARAŞTIRILDI
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Evde temizlik yapma
Kadınların %50’si 1-3 saat, %10’u 4 saatten fazla, 

%10’u 1 saat 
Erkeklerin %50’si 1 saat, %30’u 1-3 saat 

Sosyal medyada gezinmek
Kadınların %50’si 1-3 saat, %25’i 4 saatten fazla, %20

’si 1 saat 
Erkeklerin %50’si 1-3 saat, %35’i 4 saatten fazla, %15’i 

1 saat

Film-Dizi izleme
Kadınların %50’si 1-3 saat, %20’si 1 saat,  %15’i 4 

saatten fazla 
Erkeklerin %55’i 1-3 saat, %15’i 4 saatten fazla, %15’i 

1 saat

Müzik dinleme
Kadınların %50’si 1 saat, %25’i 1-3 saat 
Erkeklerin %55’i 1 saat, %25’i 1-3 saat 

Arkadaşlarla görüntülü konuşma
Kadınların %50’si 1 saat, %35’i 1-3 saat, %10’u 4 

saatten fazla 
Erkeklerin %50’si 1 saat, %30’u 1-3 saat, %7’si 4 

saatten fazla

Aile ile vakit geçirme
Kadınların %50’si 4 saatten fazla, %30’u 1-3 saat 
Erkeklerin %40’ı 4 saatten fazla, %25’i 1-3 saat

İbadet etmek
Kadınların %30’u 1 saat, %20’si 1-3 saat, %4’ü 4 

saatten fazla
Erkeklerin %30’u 1 saat, %10’u 1-3 saat, %5’i 4 saatten 

fazla

Online alışveriş
Kadınların %30’u 1 saat, %55’i hiç yapmıyor 
Erkeklerin %30’u 1 saat, %60’ı hiç yapmıyor

Evde spor
Kadınların %50’si hiç yapmıyor, %30’u 1 saat, %20’si 

1-3 saat
Erkeklerin %50’si hiç yapmıyor, %40’ı 1 saat, %10’u 

1-3 saat 

Kişisel Bakım
Kadınların %60’ı 1 saat, %20’si 1-3 saat, %10’u 

yapmıyor
Erkeklerin %60’ı 1 saat, %20’si 1-3 saat, %5’i 4 saatten 

fazla

Hobiler
Kadınların %35’i 1 saat, %30’u hobileriyle ilgilenmiyor, 

%20’si 1-3 saat arası 
Erkeklerin %50’si 1 saat, %25’i 1-3 saat, %7’si 4 

saatten fazla

KOVİD-19 ve Psikolojik Sağlığı Korumaya 
Yönelik Öneriler

Araştırma sonuçlarını paylaşan Bakioğlu, Ercan 
ve Korkmaz, salgının yarattığı psikolojik etkilerden 
korunma yollarını da açıklayarak şunları söylediler: 
“Öncelikle insanlar yaşadıkları korkunun kendileri, 
aileleri, çevreleri ve diğer insanlar hakkında 
endişelenmelerinden ve geleceğe yönelik belirsizlikten 
kaynaklandığını kabul ederek bunu bir dereceye 
kadar normal görmeye çalışmalılar. Elbette halkımız 
mümkün olduğunca evde kalmalı ve güvenilir, doğru 
kaynaklardan bilgi edinmeliler. Bilgi edinirken de 
aşırıya kaçmaktan sakınmalı; haberleri ya da bilgi 
kaynaklarını sadece belirli zaman dilimlerinde takip 
etmeye özen göstermeliler. Ayrıca koronavirüsten 
korunma yollarını öğrenerek tedbirleri dikkatle 
uygulamalılar. Yine evde kalma sürecini bir fırsat 
olarak görüp başka zaman ilgilenemedikleri hobilerine 
yönelmeyi, ayrıca aynı evde kaldıkları aile bireyleri ile 
ortak aktiviteler yapmayı denemeliler. Varsa balkonda, 
yoksa pencerelerini açarak nefes egzersizi ve fiziksel 
sağlıklarına uygun başka egzersizleri yapmaya önem 
vermeli; düzenli ve yeterince uyumaya çalışmalı, 
yeterli ve dengeli beslenmeliler.”
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OSMANLI’DAKİ KARANTİNALARI ARAŞTIRDI
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Çelik, Osmanlı 
Devleti dönemindeki salgın hastalıklar ve bu süreçte 
yaşanan karantina uygulamalarını araştırdı. Dr. 
Öğr. Üyesi Çelik, Kabe’nin örtüsünden mukaddes 
hediyelere kadar karantina uygulamalarına dair önemli 
veriler elde etti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerini araştırarak 
buradaki belgeleri inceleyen Dr. Öğr. Üyesi Çelik, 
günümüzde yaşanan koronavirüs salgını mücadele 
süreci ile geçmiş dönemlerde yaşanan salgın 
hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri 
hakkında edindiği bilgileri paylaştı. 

Osmanlı döneminde veba ve kolera gibi salgın 
hastalıkların yayılmasının önüne geçebilmek için 
Basra, Samarra ve İran’daki Müslümanların hac 
ziyaretlerini ve Kudüs’e girişleri yasaklama tedbirine 
başvurmak zorunda kalındığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi 
Çelik, arşivlerde yer alan belgelere göre 1847-1848 
ila 1892-1895’te Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da ve 
diğer vilayetlerinde görülen, halkı korku ve endişeye 
sürükleyen kolera salgınının ülkede paniğe neden 
olduğunu belirtti. 

Ortaya çıkan salgınlar neticesinde Osmanlı 
Devleti’nin çok ciddi önlemler almak zorunda kaldığına 
dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çelik, 1847-1848 yıllarında 

İstanbul›da yaşanan kolera salgınına karşı alınan 
tedbirler çerçevesinde o dönemde Mekke’den getirilen 
Kabe örtüsünün dahi üç günlük karantina uygulaması 
sonrasında Topkapı Sarayı Hümayunu’nda Hırka-i 
Şerif Dairesi’ne nakledilebildiğini vurguladı. 

“Merkezden verilen kararlar vilayetlerde ciddi 
şekilde uygulanmış”

Araştırmaları ile ilgili bilgileri paylaşan Dr. Öğr. 
Üyesi Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü: “İlk dönem 
salgınının etkileri geçmesine rağmen tedbiri elden 
bırakmayan Osmanlı idaresi, 9 Kasım 1889 tarihli 
arşiv belgesine göre, Bağdat’ta yaşayan Yahudilerin 
kolera salgını yüzünden şehir merkezine defin 
yapma yasağını ihlal etmelerinden dolayı Yahudilere 
tolerans göstermemiş. Basra, Samarra ve İran›daki 
Müslümanların hac ziyaretleri salgın münasebetiyle 
yasaklanmış. Kolera salgınından dolayı Kudüs›e 
ziyaretin yasaklanması da 18 Ağustos 1891 tarihli 
gazetelere yansımış. Bu uygulamalar, merkezden 
verilen kararların vilayetlerde ciddi şekilde yerine 
getirilmesi ile başarıya ulaşmış. Yine bu dönemde 
İstanbul’a gelen Alman, Rus ve Fransa sefirlerine çok 
katı bir karantina uygulaması yapılmış. Bu dönemde 
kutsal topraklardan gelen hediyeler dahi karantina 
uygulamasına tabi tutulmuş. 5 Şubat 1850 tarihli 
arşiv belgesinde de Haremeyn’den gelen feraşet 
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torbalarıyla kutsal emanetlere karantina uygulandığı 
görülürken bu eşyaların karışmaması için de dikkat 
edilmesi çalışanlara bildirilmiş.”

“Salgına karşı her alanda dikkat çekici önlemler 
alınmış”

Osmanlı Devleti’ndeki yöneticilerin İstanbul’u 
kasıp kavuran kolera salgınına karşı aldığı önlemleri 
de anlatan Dr. Öğr. Üyesi Çelik şunları söyledi: “9 
Kasım 1893’te açıkta satılan sebze, meyve ve etlerin 
satımının yasaklandığı da tarihi belgelere yansımış. 
Salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında 
1895›te midye, salyangoz, ahtapot ve benzeri deniz 
ürünlerinin satışına yasak getirilmiş. Devletin karşı 
karşıya kaldığı bu salgına yönelik verdiği mücadeleler, 
dönemin şartlarına bakıldığında oldukça dikkat 
çekicidir. Arşiv belgelerinden de görüldüğü üzere bu 
salgının Osmanlı vilayetlerinde yayılmasının önüne 
geçmek ve etkilerini azaltmak amacıyla Osmanlı 
idaresi, alınan tedbirlerin etkili şekilde uygulanması 
ve üst düzeyde devlet temsilcilerinin de bu tedbirlere 
riayet etmeleri için birçok uygulama getirmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin aldığı bu tedbirler, salgına karşı 
mücadeledeki ciddiyetini göstermesi açısından çok 
önemlidir.”
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KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda 
hastalık ve ölümlere neden olabilecek büyük bir 
virüs ailesidir. Bu virüs ailesi daha önce de Orta 
Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut 
Solunum Sendromu (SARS) gibi ölümcül hastalıklara 
neden olmuştu. Yeni koronavirüs hastalığına sebep 
olan virüsün ismi SAR-CoV-2 olup bilimsel olarak 
Covid-19 şeklinde isimlendirilmektedir.

Aralık 2019’da Ortaya Çıktı; Ocak 2020’de 
Tanımlandı

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak 
Çin’in Vuhan eyaletinde 2019 yılı aralık ayı sonlarında 
bir grup hastada tespit edildi. Ateş, öksürük, nefes 
darlığı gibi solunum yolu belirtileri gösteren bu 
hastalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda 13 
Ocak 2020’de hastalık tanımlandı.

İlk olarak Çin’de deniz ürünleri ve hayvan pazarında 
ortaya çıkan Covid-19 (yeni koronavirüs), Vuhan 
eyaletinin ardından Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer 
eyaletlerine ve sonrasında dünyanın öbür ülkelerine 
yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Mart 2020’de Pandemiyi 
İlan Etti

Salgının insandan insana hızla yayılması üzerine 
11 Mart 2020›de Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip 
koronavirüsü pandemi (salgın) olarak ilan etti.

Nasıl Bulaştı
Koronavirüs, hasta bireylerin öksürmeleri ve 

aksırmaları sonucu ortama saçılan damlacıkların 
solunması ya da etrafa saçılan damlacıkların yüz, göz, 
burun ve ağız yoluyla vücuda alınmasıyla bulaşmakta 
olup dünyada hızla yayılmasında insanların 
kalabalıklar halinde aynı ortamları paylaşmaları ve 
hijyen koşullarına dikkat etmemeleri etkili oldu.

Vakaların yüzde 80›i hastalığı hafif geçirirken 
yüzde 20’si hastane koşullarında tedaviye alındı. 
60 yaş ve üzerindeki kişiler ile kalp, hipertansiyon, 
diyabet, kronik solunum yolu hastalığı ve kanser gibi 
rahatsızlıkları olanlarda koronavirüs daha ölümcül 
seyretti.
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/)
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KORONAVİRÜSÜN

COVİD-19

DÜNYADAKİ SEYRİ

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TARAFINDAN 31 ARALIK 2019 TARİHİNDE, 
BİLİNMEYEN NEDENLE SALGIN ŞEKLİNDE BİR SOLUNUM YOLU 

RAHATSIZLIĞININ ORTAYA ÇIKTIĞININ BİLDİRİLMESİNİN ARDINDAN 
YENİ TİP KORONAVIRÜS VAKALARININ SAYISI ARTARAK DEVAM ETTİ.

İlk semptomlar Vuhan kentinde Deniz Ürünleri 
Pazarında 8 Aralık 2019 tarihinde görüldü. 31 Aralık 
2019 tarihi itibariyle Vuhan kentinde gizemli hastalığa 
yakalananların sayısı 27 olarak açıklandı. Hastalık, 
10 Ocak 2020 tarihinde 2019-nCoV adıyla ‹yeni 
koronavirüs› olarak tanımlandı.

Hastalık Çin’den sonra ilk kez 13 Ocak 2020 
tarihinde, seyahat eden yolcuların taşıması sonucu 
Tayland’da görüldü. Ardından 15 Ocak’ta Japonya 
ve 20 Ocak’ta Güney Kore›de ortaya çıktı; takip 
eden günlerde de Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Vuhan’dan dönen turistlerin taşımasıyla ilk vakalara 
rastlandı. 19 Ocak 2020 tarihinde ise hastalık Çin’de 
Vuhan eyaletinin ardından Guangdong ve Pekin’de 
görüldü. Ertesi gün Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 
koronavirüsün insandan insana bulaşabildiğini teyit 
etti. 21 Ocak’ta Çin’de birden fazla eyalette yeni 
vakalar tespit edilirken hastalık 15 sağlık çalışanında 
da görüldü. Aynı gün altı kişi koronavirüs nedeniyle 
hayatını kaybederek ilk ölüm vakaları rapor edildi. 
Ardından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 
Çin içinde sıkı salgın kontrol stratejileri uygulanmaya 
başladı. 23 Ocak 2020’de Vuhan›da tüm toplu taşıma 
ve hava yolculuğu askıya alınarak 11 milyonluk şehir 
karantina altına alındı. Ertesi gün de Vuhan’a komşu 
şehirlerde benzeri karantina uygulamalarına geçildi. 
Ayrıca 24 Ocak’ta yapılması gereken Çin Yeni Yılı 
kutlamaları, ülkenin birçok şehir ve bölgesinde iptal 

edildi. Tedbir amacıyla Çin’de havayolu ulaşımını 
kullanan yolcuların kızılötesi termometreler kullanılarak 
taranmasına 1 Ocak’ta başlanırken Tayvan, Singapur 
ve Tayland›da da 3 Ocak’ta başlandı. Amerika Birleşik 
Devletlerinde ise Vuhan bağlantılı uçuşları kullanan 
yolcuların taraması 17 Ocak’ta başlatıldı.

20 Ocak 2020 tarihi itibariyle vaka sayısı; 282’si 
Çin, 2’si Tayland, 1’i Japonya ve 1’i de Güney Kore 
olmak üzere 286’ya ulaştı. 23 Ocak tarihinde ise 
Çin›deki vaka sayısı 574’e çıkarken Tayland’daki vaka 
sayısı 4 oldu. Aynı gün Amerika Birleşik Devletlerinde 
de ilk vaka tespit edildi. Böylece toplam beş ülkedeki 
vaka sayısı 581 oldu. 25 Ocak itibariyle Avustralya, 
Fransa, Nepal, Singapur ve Vietnam’da da vakaların 
görülmesiyle birlikte toplam on ülkede vaka sayısı 
1.320›ye ulaştı. Ortadoğu’daki ilk vaka 29 Ocak’ta 
Birleşik Arap Emirliklerinde görülürken aynı gün 
Finlandiya›da da ilk vakaya rastlandı. 30 Ocak’ta ise 
Filipinler ve Hindistan’da ilk vakalar tespit edildi. Virüs 
31 Ocak’ta Rusya, İsveç, İngiltere, İtalya ve İspanya’ya 
sıçrarken aynı gün başlatılan bir operasyonla 32 Türk, 
6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı 
olmak üzere 42 yolcu Türkiye’ye getirildi. Yolcular, 
Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde karantina altına 
alındı.

Çin dışındaki ilk ölüm vakası 02 Şubat 2020 
tarihinde Filipinler’de görüldü. O gün dünyanın 24 
ülkesinde toplam vaka sayısı 14 bin 557 iken bunun 
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, 11 MART 2020 TARİHİNDE
 KORONAVIRÜSÜ KÜRESEL SALGIN (PANDEMİ) OLARAK İLAN ETTİ. 
AYNI GÜN TÜRKİYE DE İLK KORONAVİRÜS VAKASINI RAPOR ETTİ. 

14 bin 411’i Çin’deydi. Aynı gün biri Filipinler’de 
olmak üzere toplam vefat sayısı 305 olmuştu.

10 Şubat’ta Dünya Sağlık Örgütü’nden bir ekip 
Çin’e  gitti ve 11 Şubat’ta 2019nCoV’a yeni bir isim 
bulunarak COVID-19 (Corona Virus Desease -19) adı 
verildi. 

Afrika kıtasındaki ilk vaka 14 Şubat’ta Mısır’da 
görüldü. 15 Şubat’ta ise Avrupa’daki ilk ölüm 
Fransa’da yaşandı. 19 Şubat’ta İran’da ilk vaka 
görülürken ülkede ertesi gün iki kişinin hayatını 
kaybetmesiyle Ortadoğu’daki ilk ölüm vakası 
gerçekleşti. 21 Şubat’ta İsrail’de ilk vaka görülürken 
İtalya’da ilk can kaybı yaşandı.

25 Şubat’ta 132 yolcu ve 8 kişilik mürettebat THY 
uçağıyla İran’dan Türkiye’ye getirilerek Ankara’da 
karantina altına alındı. Ancak bu kişilerin kan 
örneklerinde koronavirüse rastlanmadı. Ertesi gün 
Türkiye, İran ile tüm uçuşları durdurdu.

26 Şubat’ta virüsün Brezilya’da görülmesiyle 
salgın Latin Amerika’ya sıçramış oldu. Aynı gün 
Yunanistan, Gürcistan, Makedonya, Norveç, 
Romanya ve Pakistan da ilk vakaları bildirirken ilk kez 
Çin dışındaki vaka sayısı Çin’i geçmiş oldu.

27 Şubat’ta Estonya, Danimarka, Kuzey İrlanda ve 
Hollanda da ilk vakaları kaydederken Suudi Arabistan 
umre ziyaretlerini yasakladı.

29 Şubat itibariyle salgın dünyanın 54 ülkesine 
ulaşmıştı. O gün Amerika Birleşik Devletlerinde ilk 

ölüm gerçekleşirken dünya genelinde toplam vaka 
sayısı 85 bin 403, toplam vefat sayısı da 2 bin 924 
olarak kayıtlara geçti.

05 Mart’a gelindiğinde salgın 84 ülkeye sıçramıştı. 
Vaka sayısı 95 bini geçerken can kaybı sayısı 3 bini 
ü aştı. Ertesi gün ise tüm dünyada vaka sayısı 100 
bini geçmişti.

09 Mart’ta dünya borsalarında ‘Kara Pazartesi 
yaşandı. Aynı gün Almanya ise ilk ölüm vakalarını 
rapor etti. 

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020 tarihinde 
koronavirüsü küresel salgın (pandemi) olarak ilan 
etti. Aynı gün Türkiye de ilk koronavirüs vakasını 
rapor etti. Fildişi Sahilleri, Honduras ve Bolivya da 
ilk vakalarını açıkladı. O gün dünyanın 114 ülkesinde 
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toplam vaka sayısı 118 bin 319’a, toplam vefat sayısı 
da 4 bin 292’ye ulaştı. 

13 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı 5’e yükseldi. 
Türkiye o gün İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve 
Çin’in ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, 
Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya 
da seyahat yasağı getirdi.

15 Mart’ta Türkiye, umre ziyaretinden dönenleri 
karantinaya aldı. O gün Türkiye’deki vaka sayısı 18›e 
yükselirken İspanya›da bir günde 2.000, İran›da da 
1.209 yeni vaka tespit edildi.

16 Mart itibariyle Türkiye dahil birçok ülkede 
uzaktan çalışma sistemine geçildi.

18 Mart’ta vaka sayısı tüm dünyada 200 bini 
aşarken can kaybı 8 binin üzerine çıktı. O gün 
Avrupa, koronavirüs nedeniyle meydana gelen ölüm 
sayısında Asya’yı geçti. Türkiye’de ise toplam vaka 
sayısı 191’ye ulaşırken iki ölüm vakasıyla ilk kez can 
kaybı yaşandı.

19 Mart’ta Çin ilk kez ülkesinde yurt içi kaynaklı 
yeni vakaya rastlanmadığını bildirdi. O gün dünya 
genelinde vaka sayısı 209 bin 839 olurken toplam 
vefat sayısı 8 bin 778 oldu. Aynı gün, 147 vakanın 
görüldüğü Rusya’dan ilk ölüm haberi geldi. İtalya’da 
ise bir günde 427 kişi hayatını kaybederken can kaybı 
sayısı Çin’i geçerek 3 bin 405’e ulaştı, vaka sayısı da 
41 bini geçti. İran’da ise koronavirüs nedeniyle her 
on dakikada bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Dünyada üç günde vaka sayısı 100 binden fazla 
artarak 22 Mart itibariyle toplam vaka sayısı 300 bini 
geçti. O gün Türkiye, 22 ülkeye uyguladığı seyahat 
yasaklarına 46 ülkeyi daha dahil ederek 68 ülkeye 
seyahat yasağı getirdi.

26 Mart’ta Amerika Birleşik Devletleri, dünyada 
koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülke 
konumuna geldi. New York ise ülkede salgının merkez 
üssü oldu.28 Mart’ta dünya genelinde can kaybı 30 
bini aştı. Dünyanın 177 ülkesine yayılan virüs, 650 
bine yakın kişiye bulaştı. İspanya 5 bin 690 can 
kaybıyla İtalya’dan sonra en fazla ölümün yaşandığı 
ülke oldu.

31 Mart’ta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki can 
kaybı Çin’i geçerek 3 bin 415’e ulaştı. 01 Nisan’da 
ABD’deki vaka sayısı 200 bini, can kaybı ise 4 bin 
300’ü geçerken ABD, dünyada en çok vakanın 
görüldüğü ülke oldu. O gün Türkiye’de virüsün 81 ile 
de yayıldığı açıklandı, ölü sayısı ise 277’e çıkmıştı.

03 Nisan’da tüm ülkeler arasında bir günde en 
yüksek ölümün yaşandığı ülke, 1200 can kaybıyla 
Amerika Birleşik Devletleri oldu. O gün Türkiye›de 
30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlar 
yasaklanırken Türkiye’deki toplam vaka sayısı 20 bin 
921, toplam vefat sayısı da 425 olmuştu.

04 Nisan itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 1 
milyonu aşarak 1 milyon 051 bin 697 olurken vefat 
sayısı da 56 bin 986’ya ulaştı.

DÜNYADA ÜÇ GÜNDE VAKA SAYISI 100 BİNDEN FAZLA ARTARAK 
22 MART İTİBARİYLE TOPLAM HASTA SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ. 
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07 Nisan’da Çin’de ilk kez yeni ölüme rastlanmadığı 
bildirildi ve Vuhan kentinde karantina kaldırıldı.

10 Nisan’da dünyadaki vaka sayısı 1,5 milyonu 
aştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 521 bin 252 olarak 
kaydedilirken can kaybıysa 92 bin 798 olarak kayıtlara 
geçti. Aynı gün Türkiye’de toplam vaka sayısı 47 bin 
029 olurken toplam vefat sayısı da ilk kez bini aştı.

11 Nisan’da Amerika Birleşik Devletleri, 19 bin 
882 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak dünyada 
en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke oldu.

12 Nisan’da Çin’de hayat yavaş yavaş normale 
dönmeye başladı; okulların açılacağı duyuruldu.

14 Nisan’da Türk Hava Yolları, tüm dış hat 
uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

17 Nisan itibariyle dünya genelinde vaka sayıları 
2 milyonu aşarak 2 milyon 074 bin 529 olarak 
kaydedildi. Aynı gün toplam vefat sayısı da 139 bin 
378’e ulaştı.

19 Nisan’da Amerika Birleşik Devletleri’nde can 
kayıpları 40 bini aştı. Böylece ülke, salgından en 
fazla etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasında yer 
aldı. Aynı gün Türkiye›de toplam vaka sayısı 86 bin 
306’ya yükselerek Çin’i geride bırakırken hayatını 
kaybedenlerin toplam sayısı da 2 bin 17’ye ulaştı. O 
gün Çin’de ise toplam 16 yeni vaka tespit edildi.

24 Nisan itibarıyla Türkiye’de son 24 saatte 
koronavirüs nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirirken 3 
bin 122 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam can 
kaybı 2 bin 600’e, vaka sayısıysa 104 bin 912’ye 
yükseldi. Bu verilerle ülkede ilk kez, iyileşen hasta 
sayısı yeni vaka sayısını geçti.

26 Nisan itibariyle dünyada vaka sayısı 2.8 
milyonu geçerken iyileşenlerin sayısı 900 bini aştı; can 
kaybı ise 200 bine yaklaştı. O gün Avrupa genelinde 
koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini 
geçti; salgından en çok etkilenen ülkelerin başında 
İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere geldi.

27 Nisan itibariyle dünya çapında vaka sayısı 3 
milyonu aşarken Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
vaka sayısı 1 milyonu buldu. O gün Türkiye’deki vaka 
sayısı 112 bin 261 olurken vefat sayısı da 2 bin 900’e 
ulaştı.

29 Nisan itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 
3 milyonu, vefat sayısı da 200 bini aştı; iyileşenlerin 
sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

5 Mayıs’ta İngiltere, Avrupa’daki en fazla can 
kaybının yaşandığı ülke oldu; ülkede hayatını 
kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. 

12 Mayıs’ta Rusya, vaka sayısında Amerika 
Birleşik Devletleri’nden sonra ikinci sıraya yerleşti. 
Ülkede toplam vaka sayısı 232 bin 243’e ulaştı.

12 Mayıs itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 
4 milyonu geçerken vefat sayısı 280 bini geçti. 
İyileşenlerin sayısı ise 1,5 milyonu aştı.

20 Mayıs’ta Latin Amerika’da salgının merkez 
üssü haline gelen Brezilya’da son 24 saatte 19 bin 
951 yeni vaka rapor edilirken bu sayılarla Brezilya, 
dünyada bir günde en yüksek vaka artışının yaşandığı 
ülke oldu.

23 Mayıs itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 5 
milyonu geçti. Vefat edenlerin sayısı 330 bini aşarken 
iyileşenlerin sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Amerika 

10 NİSAN’DA DÜNYADAKİ VAKA SAYISI 1,5 MİLYONU AŞTI. 
TOPLAM CAN KAYBIYSA 92 BİN 798 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.
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Birleşik Devletleri’nde ise vaka sayısı 1 milyon 600 bini 
geçti, can kaybı 96 bine dayandı. O gün Türkiye’deki 
toplam vaka sayısı 155 bin 686’ya çıkarken can kaybı 
ise 4 bin 308 olarak rapor edildi.

27 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki can 
kaybı sayısı 100 bini aştı.

30 Mayıs’ta Brezilya’da can kaybı sayısı İspanya’yı 
geçerek 27 bin 878’e yükseldi. Aynı zamanda o gün 
ülkede 26 bin 928 yeni vaka rapor edilerek bir gündeki 
en yüksek vaka artışı yaşanmış oldu.

Haziran ayı itibariyle tüm dünyada yasaklar 
esnetilerek normalleşme adımları atılmaya başlandı. 
Türkiye’de de iki aylık uçuş yasağının ardından yurtiçi 
ve yurtdışı uçuşlar yeniden başladı.

01 Haziran itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 
6 milyonu aşarken iyileşenlerin sayısı 2,5 milyonu 
geçti. Vefat edenlerin sayısı ise 370 bini aştı. O gün 
Türkiye›deki toplam vaka sayısı 164 bin 769 iken 
toplam vefat sayısı da 4 bin 563 olmuştu. 

09 Haziran’da dünya genelinde vaka sayısı 7 
milyonu aşarken can kaybı 400 bini geçti. 

17 Haziran’da dünya genelinde vaka sayısı 8 
milyonu, can kaybı ise 440 bini aştı.

22 Haziran’da Dünya Sağlık Örgütü, dünya 
genelinde vaka sayılarında 21 Haziran itibariyle 
rekor düzeyde artış görüldüğünü açıkladı. Salgın 
başladığından bu yana ilk kez, dünyada bir günde 183 
bin yeni vaka görülmüştü. Böylelikle tüm dünyadaki 
vaka sayısı 8 milyon 860 bin 331’e ulaşırken can 
kaybı da 465 bin 740 olmuştu.

29 Haziran’da dünya genelinde virüse 
yakalananların sayısı 10 milyonu aştı. Toplam vaka 

sayısının 2 milyon 500 bini bulduğu Amerika Birleşik 
Devletleri, salgından en fazla etkilenen ülke olurken 
onu 1 milyon 200 bin vakayla Brezilya ve 600 bin 
vakayla Rusya takip etti.

30 Haziran itibariyle dünyadaki toplam vaka 
sayısı 8 milyon 583 bin 591 iken toplam vefat sayısı 
439 bin 934 olarak rapor edildi. Can kayıplarında ilk 
sırayı 126 bin 728 kayıpla Amerika Birleşik Devletleri 
alırken onu 58 bin 357 vefatla Brezilya ve 44 bin 080 
vefatla da İngiltere takip etti.

2019 yılının aralık ayında başlayıp dünyanın 
hemen her köşesine yayılan koronavirüs salgını; 
neden olduğu ölümler, kaygı, stres, depresyon, 
ekonomik çıkmazlar ve yeniden yapılandırılan 
sosyal hayat düzenlemeleriyle toplumları derinden 
etkilemeye devam ediyor.

Kaynaklar: 
1. John Hopkins Üniversitesi (https://systems.jhu.edu/

research/public-health/ncov/)
2. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science 

and Engineering at Johns Hopkins University (https://www.
arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html)

3. Dünya Sağlık Örgütü (https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/; https://
covid19.who.int/)

4. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi (https://corona.cbddo.gov.tr)

5. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/; https://www.seyahatsagligi.gov.tr/)

6. Euronews: «Dünyada Covid-19: İlk 4 Ayında Neler 
Yaşandı? Salgının Seyri Ne Durumda?» (https://tr.euronews.
com/2020/05/04/dunyada-covid-19)

7. Amerikanın Sesi: «Kronoloji: Corona Virüsü Salgını» 
(https://www.amerikaninsesi.com/a/kronoloji-dunya-2020ye-
corona-virusuyle-girdi/5314885.html)

DÜNYANIN HEMEN HER KÖŞESİNE YAYILAN KORONAVİRÜS SALGINI; 
NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLER, KAYGI, STRES, EKONOMİK ÇIKMAZLAR VE 

SOSYAL HAYAT DÜZENLEMELERİYLE TOPLUMLARI DERİNDEN 
ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.
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KO V İ D - 1 9

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTIĞI 2019 YILI ARALIK AYI SONUNDAN 2020 YILI 
HAZİRAN AYI SONUNA KADAR, DÜNYA GENELİNDE 8 MİLYON 583 BİN 591 KİŞİ 
KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ OLUP HASTALIKTAN İYİLEŞME ORANI %55’TİR. 
TOPLAM 439 BİN 934 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜRSE HASTALIK 

NEDENİYLE ÖLÜM ORANININ %5 OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.
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KO V İ D - 1 9

DÜNYA KORONAVİRÜS
SAYILARI

Virüsün başladığı tarihten 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan vaka ve ölüm sayıları:

Sıra Ülke Tanı Sayısı İyileşen Ölüm

1 ABD 2.644.512 904.233 126.728

2 Brezilya 1.402.893 1.023.815 58.357

3 Rusya 653.423 414.573 9.432

4 Hindistan 583.550 348.003 17.400

5 İngiltere 285.255 1.360 44.080

6 Peru 285.213 193.957 9.677

7 Şili 279.393 241.239 5.627

8 İspanya 249.254 150.376 28.355

9 İtalya 240.588 190.438 34.763

10 İran 230.275 191.967 10.977

11 Meksika 226.089 174.538 27.769

12 Pakistan 212.712 100.802 4.395

13 Fransa 201.694 76.310 29.846

14 Türkiye 199.906 173.111 5.131

15 Almanya 195.644 179.010 9.174

16 Suudi Arabistan 190.823 130.766 1.649

17 Güney Afrika 151.209 73.543 2.657

18 Bangladeş 149.684 63.148 1.891

19 Kanada 106.173 69.319 8.650

20 Kolombiya 95.301 40.022 3.376

DÜNYA GENELİ TOPLAM

191 Ülke 8.583.591 4.740.530 439.934

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi(https://corona.cbddo.gov.tr)  
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Bugüne kadarki yaşadığımız viral salgınlardan 
elde ettiğimiz bulgular göstermiştir ki ekolojik veya 
çevresel değişiklikler virüslerin insan veya hayvan 
popülasyonlarına girme fırsatlarını desteklediğinde, 
Ebola virüs, Batı Nil virüsü gibi örneklerinde de 
görüldüğü üzere hayvan rezervuarlarından yeni viral 

M A K A L E

Son Koronavirüs Salgını: 
COVİD-19

Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Belki de dünya tarihinde ilk defa böyle 
bir hastalık etkeni tüm dünyayı sarmış 

ve gelişen telekomünikasyon teknolojisi 
sayesinde tüm dünyadaki vaka sayıları, 
devletlerin virüse karşı aldığı önlemler, 

hatta bazen devletlerin çaresizlikleri adım 
adım izlenebilmiştir.

hastalıklar ortaya çıkabilmektedir (1). Aralık 2019’un 
sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve 
sonradan SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen Covid-19 
muhtemelen bu şekilde ortaya çıkmış yeni bir insan 
koronavirüsüdür (2).

Covid-19, ortaya çıktığı günden itibaren tüm 
dünyanın sağlık sisteminde yarattığı derin izlerin 
yanında sosyoekonomik açıdan da önemli etkiler 
yapmış ve dünyamızı etkilemeye de devam edecek 
gibi gözükmektedir. Belki de dünya tarihinde ilk defa 
böyle bir hastalık etkeni tüm dünyayı sarmış ve 
gelişen telekomünikasyon teknolojisi sayesinde tüm 
dünyadaki vaka sayıları, devletlerin virüse karşı aldığı 
önlemler, hatta bazen devletlerin çaresizlikleri adım 
adım izlenebilmiştir.

Koronavirüsler yarasa, domuz, inek ve diğer bazı 
türlerde yaygın olarak bulunur. Önceki raporlar ayrıca 
bu virüsün kuşlarda da bulunduğunu göstermektedir 
fakat bugün tam olarak bu virüsün insanlara hangi 
konaktan bulaştığı tam anlaşılmamıştır (3). Yakın 
geçmişte, kuş türlerinden doğrudan insanlara 
sıçrayan zoonotik bir enfeksiyon kuş gribidir. Bu 
enfeksiyonunun insandan insana bulaşıp bulaşmadığı 
tartışmalı olsa da insanlar arası bulaşın çok nadir 
oluşu bu hastalığın kontrol altına alınmasına büyük 
katkı sağlamıştır (4).

Covid-19’un yarattığı enfeksiyonlar hafif 
semptomlardan şiddetli solunum ataklarına kadar 
çeşitli klinik bulgulara neden olabilmektedir (4). 
Enfeksiyonun seyri, vakaların yaklaşık % 80-
90›ında hafif veya asemptomatik olmakta iken 
vakaların sadece % 10’unda ciddileşmektedir (3). 
Şuana kadarki bulgular bu hastalık için yüksek riskli 
popülasyon grubunu yaşlı, hipertansiyon ve kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı gibi altta yatan hastalıkları 
olanların oluşturduğunu göstermektedir (5).

Virüsün genomu incelendiği zaman SARS-CoV-
2›nin SARS (severe acute respiratory syndrome) 
ve Middle East respiratory syndrome (MERS)’in de 
dahil olduğu Betacoronavirus genusuna ait olduğu 
anlaşılmıştır (6). Virüsün dahil olduğu ailenin diğer 
üyelerinin salgınlarındaki ölüm oranları incelendiğinde, 
COVID-19’un  Çin’de ölüm oranı 44.672 hastada 
%2,3 olarak hesaplanmışken bu oran ailenin diğer 
üyeleri olan  SARS’da %9,5; MERS’de 34,4 olarak 
bildirilmiştir (7).

SARS ve SARS-CoV-2 arasında yapılan genomik 
karşılaştırmada, SARS-CoV-2 ile SARS benzeri 
koronavirüsler arasında çoğunlukla yapısal olmayan 
protein genlerinde yoğunlaşan sadece 380 amino 
asitlik değişim olduğu görülmüştür. Halbuki virüsün 
reseptörüne bağlanması ve hücreye girişinden 
sorumlu olan, bu salgın sırasında her yerde resimlerini 
gördüğümüz virüsün üzerindeki sivri çıkıntılar 
olan protein S’yi kodlayan gende 27 mutasyon 
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bulunmuştur. Bu durum belki de SARS’a göre daha az 
patojen olmasını izah ediyor olabilir (8). 

Covid-19 genellikle daha az ciddi bir klinik 
tabloya sahiptir ve bu nedenle toplumda MERS ve 
SARS’tan daha kolay yayılabileceği düşünülmüştür. 
Bu düşünce, grip virüsleri (influenza) ile ilgili 
tecrübelerimizden kaynaklanmaktadır. Bu virüsler de 
solunum yolundaki kendi reseptörlerine bağlanırlar 
fakat üst ve alt solunum yolunda reseptörleri kısmen 
farklıdır ve görülmüştür ki üst solunum yolunu tutanlar 
daha bulaşıcı fakat hafif bir klinikle seyrederlerken 
alt solunum yolunu tutanları daha az bulaşıcı fakat 
ağır klinik tablolara sebep olmaktadır. Fakat yapılan 
çalışmalar göstermiştir ki Covid-19’un üst ve alt 
solunum yolu reseptörleri aynıdır; bu sebeple klinik 
farklılıkların alınan virüs yoğunluğu ile ilgili olduğu 
düşünülmektedir (9). 

Virüsün laboratuvar tanısında farklı yöntemler 
kullanılabilmesine rağmen bugün tüm dünyada 
SARS-CoV-2’nin tanısında en çok kullanılan yöntem 
üniversitemiz laboratuvarında da olduğu gibi RT-
PCR’dir ve bu yöntemin duyarlılık oranı net olmamakla 
birlikte % 66-80 civarında tahmin edilmektedir (10).

Virüsün ortamdan temizlenmesi ve tedavisi ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. Bugün bilindiği kadarıyla 
insan koronavirüsleri metal, cam veya plastik gibi 
yüzeylerde dokuz güne kadar canlı kalabilmektedir; 
ancak % 62-71’lik etanol, % 0,5’lik hidrojen peroksit 
veya % 0.1’lik sodyum hipoklorit kullanılarak 1 dakika 
içinde etkin bir şekilde inaktive (pasifize) edilebilir (4). 
Maalesef şu ana kadar Covid-19 hastalığını tedavi 
etmek için onaylanmış ilaç yoktur ve aşısı mevcut 
değildir. Tedavi esas olarak destekleyici tedavi esasına 
dayanmaktadır. Semptomların tedavisi ve solunum 
yetmezliğinin önlenmesine yönelik yaklaşımlar 
tedavinin aslını oluşturmaktadır. En az tedavi kadar, 
hastalığın diğer insanlara, aile üyelerine ve sağlık 
hizmeti sağlayıcılarına bulaşmasını önlemek için 
hasta izolasyonu büyük önem arz etmektedir (10).

RNA virüslerinin -ki Covid-19 da bir RNA 
virüsüdür- replikasyonundaki mutasyon oranlarının 
DNA virüslerinden çok daha yüksek olması, iklim 
ve ekolojideki değişiklikler, insanın hayvanlarla 

artan etkileşimleri nedeniyle gelecekte yeni CoV 
salgınlarının olması muhtemeldir ve bu salgınların 
seyri, konakçı bağışıklığının ömrüne ve mutant virüs 
tarafından mevcut veya önceden var olan bağışıklığın 
atlatılmasına bağlı olacaktır (4, 6).
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2019 yılının son günlerinde insanlık, Çin’in Hubei 
eyaleti Wuhan kentinde hızla yayılan ve  henüz nedeni 
açıklanamayan zatürre benzeri ölümlerle derinden 
sarsıldı. Zaman ilerledikçe benzer vakalar ve ölümler 
önce çevre ülkelerde, ardından tüm dünyada hızla 
yayılmaya başlamış; 11 Mart’ta ülkemizdeki ilk 
pozitif vakanın saptanmasının hemen ardından Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünyada yaşanan bu 
durum, koronavirüslerin neden olduğu ilk salgın olarak 
tarihe geçmiştir. 11 Şubat’ta DSÖ’nün “koronavirüs 
hastalığı-2019” (covid-19)  adını verdiği küresel 
salgın, günümüze kadar milyonlarca insanın enfekte 
olmasına, yüz binlercesinin ölümüne neden olmuş, 21. 
yüzyılın en önemli sağlık sorunu haline gelmiştir.

15 yaş ve altındaki çocuklarda görülme sıklığının 
nadir olduğu koronavirüs; ileri yaş, kardiyovasküler 
hastalık, serebrovasküler ve diyabet gibi kronik 
hastalık varlığında daha şiddetli ve karmaşık hale 
gelebilmektedir. Genel olarak dış ortama, alkol ve 
dezenfektanlara çok dayanıklı olmayan koronavirüsler, 
çelik ve plastik yüzeylerde 72, karton yüzeylerde ise 24 
saate kadar canlılığını koruyabilmektedir. Esas olarak 
damlacık yoluyla ve hasta bireylerin öksürme-hapşırma 
yolu ile yüzeylere saçtığı damlacıklarda bulunan 
etkenin; göz, burun ve ağız mukozalarına temas etmesi 
ile bulaş gerçekleşmektedir. Koronavirüs için kuluçka 
süresinin, etken maddenin mukozaya geçmesinden 
sonraki ilk 14 gün, birçok vakada ise yaklaşık 4-5 gün 
olduğu belirtilmektedir. Bireyin ne kadar süre bulaştırıcı 
olduğu ise kesin olarak bilinmemektedir. Koronavirüste 
yaygın görülen semptomları  DSÖ;  ateş, yorgunluk 
ve kuru öksürüğe ilaveten nefes darlığı, miyalji (kas 
ağrısı), boğaz ağrısı ve ishal şeklinde tanımlamıştır. 

M A K A L E

Koronavirüse Karşı
‘Hayat Eve Sığar’

2019 yılının son günlerinde 
insanlık, Çin’in Hubei eyaleti Wuhan 

kentinde hızla yayılan ve  henüz 
nedeni açıklanamayan zatürre 

benzeri ölümlerle derinden sarsıldı. 

Virüsü ve salgını önlemek amacıyla ülkelerin 
almış olduğu önlemler, toplumlarda bazı değişiklikleri 
ve “yeni normal yaşam” adını verdikleri bir kavramı 
da beraberinde getirmiştir. Ülkemiz, salgın öncesi 
ve süresince pek çok uygulamayı da bu çerçevede 
hayata geçirmiştir. Sosyal mesafe, kişisel temizlik, 
maske kullanımı, esnek çalışma sistemi, evden 
çalışma, seyahat kısıtlamaları, ülke sınırlarının 
kapatılması, eğitime ara verilmesi, kısmi ve genel 
karantina vb. uygulamaların toplum yaşamında 
önemli değişikliklere neden olacağı öngörülmektedir. 
Virüsün insanlara nasıl geçtiği, ondan nasıl 
korunması gerektiği, uzmanlar tarafından yapılan 
açıklamaların farklılık göstermesi veya Covid-19’un 
ne zaman ve nasıl etkisiz hale getirilip normal yaşama 
döneceğimiz konusundaki belirsizlikler, bireylerde 
uygun olmayan davranışların sergilemesine neden 
olabilmektedir. Birçok çalışmada, salgın hastalıkların 
bireylerde kaygı düzeylerini artırdığı ve ciddi travma 
oluşturduğu belirtilmiştir. Bağımsızlığımızı kaybetmek, 
sevdiklerimizden ayrı kalmak, sürekli evde bulunmak 
ve  hastalık süreciyle ilgili belirsizliklerin varlığı bu 
durumu tetikleyen en önemli faktörlerden bir kaçıdır. 
Olağanüstü bir dönem yaşadığımız bu süreçte ortaya 
çıkan sinirlilik, öfke, korku, üzüntü, kaygı, endişe gibi 
karmaşık olumsuz ruh hali, şu an geçici ve normal 
olarak kabul edilebilir. Toplumsal kaygının düşük 
olması salgının kontrolden çıkıp hızlı bir şekilde 
yayılmasına, kaygının olağandan yüksek olması ise 
bireylerin mantıklı bir şekilde hareket etmesine engel 
olabilir. Rahatsızlık verici bu duygu durumları, kişilerin 
gündelik işlerini tamamen aksatmıyor, ilişkilerini 
sekteye uğratmıyor ve işlevselliğini engellemiyorsa 
kişinin patolojik sınıra varmadığı kabul edilir. Ancak, 
bazı kişilerde bu olumsuzluklar patolojik düzeyde de 
görülebilir. Karantinaya alınmanın uzun dönem etkileri 
arasında yer alan ‹kalabalıktan kaçınma› ve ‹aşırı dikkatli 
bir biçimde el yıkama› gibi davranış değişikliklerinin  
bazı kişilerde normal yaşama adaptasyonu olumsuz 
etkilediği görülmüştür. İnsanların birbirini düşünmeden 
tüketim maddelerini ihtiyaçtan fazla stoklaması, 
gençlerin kendilerine hiçbir şey olmayacakmış 
gibi hareket ederek karantina yasaklarına gereksiz 
uymamaları, “kaderimde varsa nasılsa kurtulamam, 
o yüzden korkmamın ve endişe etmemin bir anlamı 
yok” gibi birçok olumsuz düşünceler aynı zamanda 
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uyum bozucudur. Bu davranışlar salgınla hem bireysel 
hem de toplumsal düzeyde sağlıklı ve etkili bir şekilde  
mücadeleyi de zorlaştırabilmektedir. Psikolojik 
sağlamlığımızı artırmaya yönelik sergileyeceğimiz 
tüm davranışlar, yaşadığımız olağanüstü bu sürecin en 
iyi şekilde atlatılmasına ve tekrar olağan yaşantımıza 
adaptasyonun daha hızlı ve kolay gerçekleşmesine 
yardımcı olacaktır. Mümkün olduğunca asılsız ve 
yanlış bilgilere itibar etmemeli, yakın çevre ile sürekli 
iletişim halinde kalmalı, farklı uğraşılara odaklanmalı; 
bunun yanı sıra fiziksel hareketliliğin minimal olduğu 
bu dönemde sağlığımızı korumak ve kendimizi 
iyi hissetmek adına ev içi fiziksel aktiviteye, ve 
solunum egzersizlerine yönelmemiz gerekmektedir. 
Araştırmacılar düzenli fiziksel aktivitenin, kontraendike 
olmadığı durumlarda yapıldığında immun ve bağışıklık 
sistemini desteklemede, ayrıca Covid-19’un risk 
faktörleri ile mücadelede en iyi yöntem olabileceğini 
belirtmişlerdir. Fiziksel aktivite ile Covid-19 arasında 
henüz bilimsel bir ilişki olmamasına rağmen, 
bağışıklık sisteminin düzenli fiziksel aktivite ile modüle 
edilebileceği bilinen bir gerçektir.

İnsanoğlu, tarih boyunca birçok olay yaşamış, 
acı da olsa yeni tecrübeler kazanarak yoluna devam 
etmiştir. Bu salgın da insanlık tarihinin önemli dönüm 
noktalarından biri olarak anılacaktır. Salgın, tıbben 
kontrol altına alınsa da sosyoekonomik ve psikolojik 
boyutlarının uzun süre hissedileceği düşünülmektedir. 
Salgın sonrasında temaslı vakaların akıllı telefon 
uygulamaları ile digital takibe alınacağı, para ve hatta 
kredi kartı gibi kullanımların ortadan kalkıp mobil 
ödeme veya dijital paranın yaygınlaşacağı, teknolojik 
gelişimin hızlanacağı, sosyal ve fiziki mesafe 
göz önünde bulundurularak sosyal mekanların 
yeniden tasarlanacağı gibi birçok yeniliğin ileride 
yaşamımızın bir parçası olacağı tahmin edilmektedir. 
Bireysel sağlığımızı ve sosyal yaşantımızı bu kadar 
derinden etkileyen salgının, hayatımızdaki muhtemel 
etkilerinin neler olabileceği ile ilgili olarak toplum 
sağlığı, ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi birçok 
boyutta değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 
Görünmeyen bir düşmanla mücadelede en önemli 
silahın tedbirlere ve alınan kararlara uymak olduğu 
şüphe götürmez bir gerçektir. Salgının kontrolüne 
katkı sağlamak için toplumun her kesimi görev ve 
sorumluluklarının bilinciyle hareket etmelidir.  

UNUTMA Kİ EVDE HAYAT VAR: HAYAT EVE SIĞAR
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M A K A L E

Türklerde Tıp 
Hastalıkların tarihi insanlıkla başlar. İnsanoğlunun 

akıl, ruh ve beden sağlığını etkileyen olay veya 
durumlarla mücadelesi kendi tarihi kadar eskidir. 
İnsanların geçmişten bugüne en çok etkilendiği 
hadiselerin başında hastalıklar vardır. Bu nedenle 
her toplumda hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek ve 
önlemek amacıyla çeşitli yollara müracaat edilmiştir. 
Derdini sağaltmak, yarasını sarmak, acısını dindirmek 
için şifaya koşan insanın bu çabaları tıp ilminin 
doğuşuna zemin hazırlamıştır. 

Tıp, tarihte Türk kavimlerinde kendine özgü 
geleneğe sahip, yarı gizli, emanetle devredilen bir 
faaliyet alanı olmuştur. Türk tarihinin her döneminde 
bilimsel tıbbın ve halk hekimliğinin beraberce 
yürütüldüğü bu alan, Batı toplumlarını şaşırtacak 
kadar zengin ve eskidir. Araştırmacılar Türk tıbbını üç 
döneme ayırır: İslam Öncesi Dönem, İslami Dönem, 
Batıya Yöneliş Dönemi. 

Türkler; İslam öncesi devirlerde tedavi maksadıyla 
ya şaman, kam, baksı denen ve Şamanizm’in majik 
tedavi usullerini uygulayan büyücü hekimlere ya 
da otaçı, emci, atasagun denen, droglarla ve diğer 
tedavi yöntemleriyle hastaları sağaltan hekimlere 
müracaat etmiştir. Sıhhi meseleler o devirde şaman 
ve hekimlerce müşterek yürütülmüştür. Şamanlar 
alazlama, kurşun dökme gibi büyüsel işlemleri 
uygulayıp daha ziyade ruhi sorunlarla ilgilenirken 

Türklerde Tıp ve 
Karamanlı İki Hekim

Her toplumda hastalıkları 
iyileştirmek, hafifletmek ve önlemek 

amacıyla çeşitli yollara müracaat 
edilmiştir. Derdini sağaltmak, yarasını 
sarmak, acısını dindirmek için şifaya 
koşan insanın bu çabaları tıp ilminin 

doğuşuna zemin hazırlamıştır. 

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL
KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

hekimler cüzzam, sıtma, yaralanma, zehirlenme, 
ısırılma gibi hastalıklara çare aramış, bunları bitki, 
hayvan ve maden kaynaklı ilaçlarla tedavi etmiştir. 

Türk tıbbının ilk yazılı kaynakları Uygurlara aittir. 
Alman arkeolog Albert von Le Coq’un XX. asrın ilk 
yıllarında Turfan’da bulduğu yazmalar, tıp tarihimizin 
ilk verimleridir. Bunlar Reşit Rahmeti Arat tarafından 
1930’lu yıllarda Almanca olarak neşredilmiştir. 
Bir süre sonra da tıp tarihçisi hekim Süheyl Ünver 
tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. İslam öncesi 
Türk kavimlerinin âdet ve pratikleriyle oluşan Eski 
Uygur tıp geleneğinin Çin ve Hindistan gibi komşu 
ülkelerden etkilendiği, İslam dinine ait motif ve 
ögelerle de zenginleştiği görülmektedir.    

Türk tıbbı, İslami dönemin ilk yıllarında tesis ve 
sosyal yardımlaşma konularında önemli gelişmeler 
kaydeder. Karahanlılardan itibaren devlet ricalinin 
ve varlıklı kişilerin önem verdiği konulardan biri; 
darüşşifa, şifâiyye adıyla sosyal tesisler kurup 
hastaneler, hamamlar, bakımevleri yaptırmak 
olmuştur. Buralarda vakıflar yoluyla yoksul, hasta 
ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları karşılanmıştır. 
Bu hizmetler; Selçuklu, Osmanlı, Çağatay ve Babür 
hanlıkları vasıtasıyla uzun süre Türk dünyasının her 
köşesinde yerine getirilmiştir.

İslami dönemde öne çıkan tıbbi faaliyetlerden 
bir başkası tıp kitabı telif veya tercüme etme işidir. 
Bu faaliyetler, Anadolu’da yoğunlaşmıştır. Yazılan 
kitapların da Amasya, Kayseri, Konya, Sivas, 
Tokat gibi önemli merkezlerdeki medreselerde 
okutulmuş veya darüşşifalarda kullanılmış olması 
da muhtemeldir. Anadolu’da yazılmış en eski Türkçe 
tıp kitabı da bu dönemin verimidir. Sözü edilen eser; 
Hekim Bereket’in önce Arapça yazdığı, ardından 
Türkçeye tercüme ettiği Tuhfe-i Mübârizî’dir. 

Anadolu’da Selçuklularla başlayan tıp kitabı 
yazma geleneği, Beylikler Dönemi’nde sürmüştür. 
Bu yıllarda Germiyan, Osmanlı, Aydın topraklarında 
birtakım tıp metinleri yazılmıştır. Konyalı Hacı Paşa’nın 
Müntahab-ı Şifâ, Teshîl; Şirvanlı Muhammed bin 
Mahmûd’un Mürşid, Tuhfe-i Murâdî, Ya‘kûbiyye isimli 
kitapları bu çağın önemli eserlerindendir. Anadolu’daki 
ilk tıp çevirisi de Beylikler Dönemi’nde olmuştur. 
Bu eser, Aydınoğlu Umur Bey adına tercüme edilen 
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fakat mütercimi bilinmeyen Tercüme-i Müfredât-ı İbni 
Baytar’dır. Türkçe yazılan ve yazılış tarihi bilinen en 
eski eser de aynı devrin ürünüdür: Edviye-i Müfrede, 
İshak bin Murâd, 1387.  

İslami dönem Türk tıbbı bahsinde üzerinde ayrıca 
durulması gereken sahalardan biri Osmanlı sahasıdır. 
Osmanlı tıbbı, devletin kuruluş yıllarında Beylikler 
Dönemiyle aynı çizgi ve berekete sahiptir. Özellikle I. 
Murad ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde tıp sahasında 
ayrı bir canlılık göze çarpar. Bu hareketlilik artarak 
devam etmiştir. Karamanlı Beşir Çelebi ile babası 
Mahbûb Çelebi Fatih devrinin meşhur hekimlerindendir. 
Bu yıllarda Osmanlı ülkesinde diğer kurumlarla birlikte 
sağlık kurumları da tesis edilmiş, tıbbi faaliyetler daha 
sistemli yürütülmüştür. İstanbul’un fethinden 1730’a 
kadar tababet, İslami anlayışa göre yürütülmüştür. 
Yaklaşık üç asrı kapsayan bu devirde İstanbul’la birlikte 
muhtelif yerlerde hastaneler açılmıştır. O yıllarda 
dikkati çeken bir diğer gelişme, İstanbul başta olmak 
üzere bazı şehirlerde hekim yetiştiren kurumların 
açılmasıdır. Kanuni’nin inşa ettirdiği Süleymaniye 
Külliyesi bunun ilk örneği olmuştur. Ayrıca o devirde 
Larendeli Siyâhî gibi hekimliği usta-çırak ilişkisiyle 
öğrenen ve hocasının icazetiyle meslek icra eden 
hekimler de vardır.

Ömer Şifâî, Suphizâde Abdülazîz, Şânîzâde Mehmed 
Atâullah bu yıllarda anılmaya değer tıp kitabı telif eden 
isimlerdendir. 1827’den itibaren Osmanlı tıbbında 
Batı’ya açılma ve modernleşme çabaları görülür. 14 
Mart 1827 tarihinde İstanbul’da dört yıllık tıp eğitimi 
veren Tıb-hâne-i Âmire kurulur. 7 Şubat 1839’da 
Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne açılır. Bu okulda 
eğitim bir süre Fransızca verilir, 1870’ten itibarense 
Türkçe eğitime geçilir. Mustafa Behçet, Abdülhak 
Molla devrin meşhur hekimleridir. 

İslami dönem Türk tıbbı bahsinde üzerinde 
durulması gereken konulardan biri, tıbbi faaliyetlerin 
Anadolu haricindeki Türk yurtlarında, Mısır ve 
Türkistan bölgelerinde ne durumda olduğudur. 
Çeşitli nedenlerle ana yurttan göç ederek Anadolu’ya 
yerleşen ve oradan Rumeli’ne geçen Oğuz Türkleri 
gittikleri coğrafyalarda tıp tarihimizin en değerli 
eserlerini ortaya koyarken aynı dönemde diğer Türk 
illerinde de birtakım çabaların olduğu görülmektedir. 
Bunların başında Kıpçak boyunun hâkimiyet tesis 
ettiği Mısır vardır. Mısır’da 1250 yılından XVI. asrın ilk 
çeyreğine kadar süren Kıpçak idaresi zamanında bir 
kısmı insan sağlığıyla ilgili, bir kısmı da hayvan sağlığı 
üzerine olan kitaplar kaleme alınmıştır. Bunların yanı 
sıra Memlûkler devrinde sultan ve emirler tarafından 
Kahire, Halep, Gazze, Nablus, Mekke, Medine gibi 
şehirlerde hastaneler inşa edilmiş, buralarda ünlü 
tabipler hizmet etmiştir. Kıpçak soylu hükümdar 
Kalavun’un 1290 senesinde Kahire’de bina ettirdiği 
Mansuriye Hastanesinin şöhreti dört bir tarafa 
yayılmıştır. Doğu Türklüğünün yaşadığı Çağatay 
sahasındaki tıbbi faaliyetler ise XVI. asırdan itibaren 
izlenebilmektedir. Mevcut malzemeden Türk tarihindeki 
ilk tıp metinlerine kaynaklık eden Doğu Türklüğünün 
bu alandaki gayretini sonraki yıllarda da sürdürdüğü 
anlaşılmaktadır. İbn Kutluk Molla Toh Niyaz Ahond Tog 
Begi, Seyyid Sübhân Kulu Muhammed Bahadır Han, 
Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın telif ettiği eserler dışında 
müellifi yahut müstensihi bilinmeyen birçok tıp kitabı 
Rusya, İsveç, Çin, Özbekistan gibi ülkelerde kişilerin 
elinde veya kütüphanelerde bulunmaktadır.

Karamanlı İki Hekim: Beşir Çelebi ve Derviş 
Siyâhî-i Lârendevî

Türk tıp tarihi incelendiği zaman birçok kişinin 
bu alanda hizmet verdiği görülür. Kimi isimler hekim 
olarak kimi şahsiyetler ise hem hekim hem müellif 
yahut mütercim olarak Türk tıbbında anılmaya değer 
hizmetler ortaya koyarken müderrislik, hekimbaşılık 
gibi vazifeler icra eden hekimler de olmuştur. Bunların 
yanında tababetteki bilgisini sanatla, hassaten şiirle 
birleştiren kişiler de vardır. Tıp ilminde iz bırakan 
isimlerden ikisi yaşadığımız şehrin tıp ve bilim 
tarihimize sunduğu değerler arasındadır: Hekim Beşir 
Çelebi ve Derviş Siyâhî-i Lârendevî’dir. 

Osmanlı tıbbı, devletin kuruluş 
yıllarında Beylikler Dönemiyle aynı 

çizgi ve berekete sahiptir.

Karamanlı Beşir Çelebi ile 
babası Mahbûb Çelebi Fatih devrinin 

meşhur hekimlerindendir. 
Bu yıllarda Osmanlı ülkesinde diğer 

kurumlarla birlikte sağlık kurumları da 
tesis edilmiş, tıbbi faaliyetler 
daha sistemli yürütülmüştür.

Osmanlılar döneminde tıp alanında yaşanan diğer 
gelişme, hekimbaşılık makamının kurumsal bir kimlik 
kazanmasıdır. Bu hadise, II. Bayezid döneminde 
gerçekleşmiştir. Bu vazifeye getirilen kimseler, Divan 
üyesi olmadığı hâlde ülkenin sağlık politikasından 
birinci derecede sorumlu kişi olarak hizmet vermiştir. 
Akrabadin Tercümesi, Mücerreb-nâme isimli 
eserlerin müellifi Sabuncuoğlu Şerefeddin, Şirvanlı 
Şemseddîn-i İtâkî, Gevrekzâde Hâfız Hasan, Emîr 
Çelebi, Ahî Çelebi başta olmak üzere birçok hekimin 
ismi bu bapta zikredilebilir. 

1730-1825 yılları, Osmanlı toplumu için Batı 
tıbbını tanıma ve oradan tercümeler yapma dönemidir. 
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Ne zaman doğduğu, ne kadar yaşadığı hakkında 
kesin malumat bulunmayan Beşir Çelebi, Fatih Sultan 
Mehmet’in musahibi ve hekimi Mahbûb Çelebi’nin 
oğludur. Beşir Çelebi, 1423-1464 yılları arasında 
Karaman tahtında oturan II. İbrahim Bey’in hassa 
hekimidir. Yani, beyin özel doktorudur. Bilgisi ve 
mesleğindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Beşir 
Çelebi, Fatih’in daveti üzerine Edirne’ye gider. Ömrü II. 
İbrahim Bey ile İstanbul fatihi II. Mehmet’in yanında 
geçer. Tarih-i Edirne, Tarih-i Âl-i Osman gibi tarih 
kitaplarına da imza atan Beşir Çelebi’nin tıp alanındaki 
eseri Mecmû‘atü’l-Fevâyid adını taşımaktadır. 

Mecmû‘atü’l-Fevâyid Karaman beyi II. İbrahim’e 
takdim edilmiştir. Eserin Paris, İstanbul ve Konya 
olmak üzere üç nüshasının olduğu biliniyor. 1436 
yılında telif edilen eser, dönemin önemli tıp metinleri 
arasında yer alır. Muhtevasında çeşitli hastalıkların 
tedavisinde kullanılabilecek terkipler, macunlar, 
merhemler, şuruplar vardır. Kitap içeriğiyle tıp ve bilim 
tarihimize ışık tutarken dil hususiyetleri yönüyle de 
Türkçenin tarihini aydınlatacak bilgiler taşımaktadır. 
(Eser hakkında ayrıntılı bilgi için Güllü Özdemir’in 2018 
yılında hazırladığı Hekim Beşir Çelebi Mecmû‘atü’l-
Fevâyid isimli doktora tezine müracaat edilebilir.)

İkinci hekim, Osmanlı kaynaklarında Derviş 
Sipâhî-i Lârendevî, Siyâhî KaramanîLârendevî, 
Larendeli Siyâhî-zâde Derviş gibi isimlerle anılan 
Derviş Siyâhî-i Lârendevî’dir. Zamanın önde gelen 
hekimlerinden olan Lârendevî, XVI. yüzyılın sonu ile 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bir tıp bilginidir. 
Müellif, tıp tahsilini uzun yıllar kaldığı Mısır’da bir 
hocadan dersler alarak tamamlamıştır.Hekimliği usta-
çırak ilişkisiyle öğrenmiş olup mesleğini hocasından 
aldığı icazetle sürdürmüştür. Aynı zamanda şair 
olanLârendevî’nin tıp alanında yazdığı iki eseri vardır: 
Mecma‘-ı Tıb ile Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ.

Mecma‘-ı Tıb, Osmanlı padişahı I. Ahmet 
zamanında mesnevi nazım şekliyle yazılmış, 

içinde muhtelif hastalıklar ve tedavi yöntemlerine 
dair malumat içeren bir kitaptır. Eserin ülkemiz 
kütüphanelerinde çok sayıda nüshası mevcuttur. 
Nüshaların adları Mecma‘-ı Tıb, Mecma‘u’t-Tıb, 
Mucemma‘u’t-Tıb şeklindedir. Kitap, Karaman’da 
doğmuş bir şair tabibin hayat hikâyesinin yanında 
yaşadığı dönemde sağlıkla ilgili ne tür faaliyetlerin 
yürütüldüğünü de gözler önüne sermektedir. (Eser 
hakkında bilgi için Mücahit Akkuş’un 2008 yılında 
tamamladığı Siyâhî Karamanî Lârendevî’nin Mecma-ı 
Tıb Adlı Eseri başlıklı yüksek lisans tezine bakılabilir.)

Derviş Siyâhî’nin ikinci eseri Lügat-ı Müşkilât-ı 
Eczâ isimli bir ihtisas sözlüğüdür. 1615 yılında 
tamamlanan eser, yabancı kökenli ilaç isimlerinin 
Türkçe karşılıklarını ve yararlarını içermektedir. 
Sözlükte, tedavide kullanılan bitkiler, madenler ve 
hayvansal ürünlerle çeşitli macunlar, terkipler yazılıdır. 
İlaçların mahiyeti ve nasıl kullanılması gerektiği 
hakkında bilgiler de içeren bu eser, ansiklopedik 
bir sözlük şeklindedir. Kitabın, aralarında Gürcistan 
Bilimler Akademisi Kütüphanesi de olmak üzere 
10’dan fazla nüshası vardır. (Eser hakkında ayrıntılı 
bilgi için Sibel Murad’ın 2009 yılında bitirdiği Lügat-ı 
Müşkilât-ı Eczâ Derviş Siyâhî Lârendevî başlıklı 
yüksek lisans tezine bakılabilir.)

Dünyanın büyük bir “genel salgın” (pandemi) ile 
mücadele ettiği dönemde hepimiz tıp biliminin ve 
insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha müşahede ettik. Üniversitemiz de geçen yıl Tıp 
Fakültesine kavuştu. Süreçte emeği geçen, katkısı olan 
herkese teşekkür borçluyuz. Bir şükran borcumuz da 
tarihte zor şartlar altında hekimlik vazifesi icra ederek 
insan neslinin bugünlere ulaşmasında hizmeti olan 
kişilere var. Yukarıda isimlerini saydığımız üç hekim 
bunlardan yalnızca birkaçı. Karamanlı ünlü hekimler 
Mahbûb Çelebi, oğlu Beşir Çelebi ve Derviş Siyâhî’nin 
isimlerinin unutulmaması en büyük temennimiz. 
Ruhları şad olsun.

Dünyanın büyük bir “genel salgın” (pandemi) ile 
mücadele ettiği dönemde hepimiz tıp biliminin ve insan sağlığının 

ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede ettik. 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)
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M A K A L E

Küresel bir salgın tecrübe ederken aklı başında 
fertler olarak mevcut kriz üzerinde düşünmek 
zorundayız. İnsan, günümüzde iki uç noktada 
gezinmekte. Sınırları olabildiğince aşıp tabiatın iç 
organlarının tamamına girmede bir beis görmeyenler 
olduğu gibi, dış dünyayla aralarına keskin mesafeler 
alıp granitten duvarlar örenler de bulunmakta. Her iki 
durumda da fıtratımızla uyuşmayan yönelişler var. 
Bu minvalde, insanın çevreyle olan münasebetini 
irdelerken Karaman’da dünyaya gelen Hikmet 
Birand’ın meseleye dair dikkatlerini ve düşüncelerini 
zikretmek ufuk açıcı olabilir. Bitki sosyolojisi bilim 
dalının ülkemizdeki kurucusu olan Birand, çevrenin 
tüm unsurlarına derin bir muhabbet beslemektedir. 
Kaleme aldığı Anadolu Manzaraları ve Alıç Ağacı ile 
Sohbetler adlı eserlerinde, biyoloji ve botaniğe dair 
kuramsal bilgileri mümkün olduğunca anlaşılır bir 
üslupla dile getirir. Birand’ın nevi şahsına münhasır 
dil düzeni, muhatap aldığı okur kitlesinin çeşitlilik 
göstermesine yardımcı olmaktadır. Nitekim yazar, 
ekosistemde cereyan eden günlük yaşantıları, bir 
belgeselci dikkatiyle anlatır. Fotosentez, tozlaşma, 
çimlenme benzeri doğa olaylarını tarif ederken farklı 

Karaman’ın Tabiat Elçisi 
Prof. Dr. Hikmet Birand’ın

Yeryüzünü Adımlayan 
Gözlemleri

bitki ve ağaç türleriyle (akçiğdem, alıç ağacı vb.) 
gerçekleştirdiği sohbetler, Birand’ın nazarında bitki 
ve hayvanların saygınlığını da ortaya koymaktadır. 
Hikmet Birand’a göre her bitki ve hayvan türünün 
kendine has bir mizacı, kişiliği vardır. Sözgelimi, 
Karaman koyunundan bahsederken dile getirdiği 
“Lakin bu koyunlar, bilseniz, ne kadar da kibardırlar. 
Güzün ne kadar çelebi iseler baharda o kadar şımarık, 
o kadar hercaidirler” (Birand, 2008: 15) cümlesi, 
çevreye karşı farklı bir bakış açısı geliştirdiğini 
göstermektedir. Benzer biçimde ağaçları, “tabiatın, 
bitkinin teknik ve sanat zekâsının başarabildiği güzel 
ve olgun varlık” (s.71) şeklinde tanımlayarak ağaçlarla 
insanlar arasında birçok açıdan benzer hususların 
bulunduğunu düşünmektedir.Yazara göre her ağacın 
özünde ayrı bir kişiliği vardır.

Hikmet Birand’ın neşrettiği eserlerin birçok 
bölümünde İç Anadolu coğrafyasına has sembolik 
mekânlara ve sosyal yaşamdan izlere rastlamak 
mümkündür. Yaptığı bir tren yolculuğu esnasında 
güzergâhtaki dağlara dikkat kesilen Birand, aşina 
olduğumuz yer şekillerine dair kısa ve doyurucu bilgiler 
verir: “İşte Çakırdağı; şu öteki ovanın ortasından 
birdenbire yükseliveren de Karadağ’dır. Bunun çatısı 
koyu andezitlerden olduğundan benzi karayağızdır 
da onun için adı Karadağ.” (s.12). İç Anadolu, biraz 
da stepler yurdudur. Sonsuzluk hissi uyandıran 
bu arazilere karşı felsefi ve sosyolojik çıkarımlar 
yapan yazar, stepte, insanın dost ve düşmanını uzak 
mesafelerden görebildiğine dikkat çekerek tarihte 
birçok milletin stepleri daha güvenilir gördüğü için 
söz konusu yerleri mesken olarak seçtiğini zikreder. 
Birand, Orta Anadolu köy evlerine duyduğu hayranlığı 
da gizlemez. Nitekim bu evlerde, gösteriş ve ihtişam 
barınmaz. Sade ve coğrafya şartlarına uygun bir 
yapıda inşa edilen Orta Anadolu köy evleri, ne 
tabiatı ne de gözü yormaktadır. Memleketin tüm 
unsurlarıyla bir güzellik timsali olduğunu hatırlatan 
Birand, var olan intizamı örselememek için çevrenin 
tüm unsurlarına saygı duyulması ve bu hususta 
bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurgular ve 
sözü ormanların hayati işlevine getirir. Ormanlarda 
muazzam bir hayatta kalma yarışı vardır. Boylanan 
her fidan, sporcu bir gençliktir. Dahası ormanlar, salt 
kereste ve odun ihtiyacını karşılayan bir fabrikadan 
çok daha fazlasıdır. Ormanlar havayı temizler, selleri 
önler, çay ve dereleri besler, kurak ve kıtlığın önüne set 
çeker, toprak kaymasını engeller. Fakat bilinçlenilmesi 
gereken en kritik nokta ise ormanların bir ağaç tarlası, 
toprağının da tarım toprağı olmadığını fark etmek ve 
anlatmaktır. Dolayısıyla orman toprağına (humus) 
kanıp her ormanı bilinçsizce tarıma açmak, sürecin 
sonucunda orman kaybıyla ve tarımda verimsizlikle 
sonuçlanacaktır. 

Arş. Gör. Şükrü Can BALTA
KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bitki sosyolojisi bilim dalının 
ülkemizdeki kurucusu olan Birand, 
çevrenin tüm unsurlarına derin bir 

muhabbet beslemektedir. 
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Çoğu çevre araştırmacısı, Hikmet Birand’ın 
deneme düsturuyla kaleme aldığı yazılarını “doğa 
yazını” sınıfına dahil eder. Birand, bu yönüyle Türk 
edebiyatında da yeni bir kanalın açılmasına ve 
yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. 1956 yılında, 
“Bizde konusu memleketin taşı toprağı, otu ağacı, 
denizi, dağı, hepsi birden memleket tabiatı ve 
herkese açık olan yazılmıyor” (s.II) diyerek hayıflanan 
yazar, bilhassa memleketin biyolojik ve ekolojik 
dokusunu bilen ve bu hayatiyeti anlatan bir edebiyata 
duyulan ihtiyacı dile getirir. Tabiatta engin ve sağaltıcı 
bir ruh hâkimdir. Birand’ın nazarında tabiatla içli dışlı 
olan insan, dünyanın bunaltıcı hayhuyundan, bencil 
kaygılarından, sıkıcı darlığından kurtulur; sadece 
o külfetsiz, gösterişsiz, sessiz büyüklükle karşı 
karşıyadır. İnsan, o büyüklük içindeki yalnızlıkta kendini 
bulur, varlığının özündeki asilliği anlar ve kendini 
erdemliğe adar (Birand, 1996: 4). Kurulan uygarlıklar, 

modern insanı tabiattan koparsa dahi, yazara göre 
insanda daima o eski bağlılığın özlemi vardır. Nitekim 
minimal alanlarda yada hobi bahçelerinde, evlerde 
saksı içinde tabiattan bir parça bulundurulması, 
var olan bu özlemin dışavurumudur.  Nihayetinde 
insanın ekranlardan aldığı haz, sınırlıdır. Müşahhas 
olan insanın fıtratı, çevreyi somut olarak algılamaya 
yöneliktir. Bize düşen, tabiatın bir kayboluş değil, 
daima manevi buluşların kucağı olduğunu sadece 
felaket esnasında anımsamamaktır. Bu sabitenin 
solmaz bir kıymet ve eşsiz bir mozaik olduğunu 
fark ettiğimizde kimyamızdaki dünyayı güzelleştirme 
içgüdümüz harekete geçecektir. 
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Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını 
hayatlarımızın pekçok boyutuna etki ederek başta iş, eğitim-öğretim ve sosyal 

yaşantımız olmak üzere birçok rutinimizi değiştirdi. 

Üniversiteler olarak bu küresel salgınla öğrencilerimizin
 eğitim-öğretim süreçlerini aksatmadan mücadele edebilmek amacıyla 

mart ayından itibaren uzaktan öğretime geçtik. 
Akademik ve idari personelimizin üstün gayretleri, 

öğrencilerimizin derslerine devam konusunda gösterdiği yüksek istekleri 
neticesinde bu süreci başarıyla geçirmiş bulunmaktayız. 

Bu zorlu ve ehemmiyetli dönemde maalesef mezuniyet törenlerimizi 
de düzenleyememiş olmanın burukluğu içerisindeyiz. 
Ancak tüm fiziksel uzaklıklara rağmen gönüllerimiz, 

hepsi birbirinden değerli gençlerimizle bir olmaya devam edecektir.

Üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirerek 
üniversitemizden başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, 

şahsım ve KMÜ ailesi adına kendilerine sevdikleriyle birlikte 
sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir ömür temenni ediyorum.

Ülke ve insanlık olarak güzel günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle.. 
Selametle ve sağlıcakla kalın..

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör
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