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Editörden...
Bilindiği üzere; Bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden olan üniversiteler,
yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri ile değil, yenilikçilik kapasiteleri, bölgesel
analiz çalışmaları ve bulundukları kentlere yaptıkları katkıyla bölgesel gelişme ve
ulusal kalkınmada en önemli aktörlerin arasında yer almaktadır.
Bu etkileşim bağlamında, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin koordinasyonu ve
ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez bir araya gelen Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi
Rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin
(UNİKOP) kuruluşunu deklare etmiş ve Birlik, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
çalışmalarına başlamıştır. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (UNİKOP) üye sayısı
en son olarak yeni kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin katılımıyla 7’ye
ulaşmıştır. Birlik akademik ve idari alanlarda üniversiteler arası işbirliğini artırmaya
yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü
geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliği’nin 2013 yılı Kasım ayında ilkini düzenlemiş olduğu “KOP Bölgesel Kalkınma
Sempozyumu”na Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanımız Sayın M. Mehdi Eker onur konukları olarak katılmışlardır.
UNİKOP Sempozyumu’nun ikincisi Niğde Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kalkınma
Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız
Sayın Lütfi Elvan’ın katılımları ile 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Niğde’de
düzenlenmiştir. Sempozyumun üçüncüsü Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan KOP Bölgesel Kalkınma
Sempozyumu’yla uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini
teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir
alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir. Sempozyum,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde UNİKOP dâhilindeki diğer
yedi üniversitenin kurumsal desteği, yerli ve yabancı üniversite bilim insanlarının
katkıları ile 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Karaman’da gerçekleştirilecektir.
UNİKOP Üniversitelerinin tanıtımının yapılması, faaliyetlerinin kamuoyu
ile paylaşılması amacıyla UNİKOP Bölgesel Kalkınma Dergisi çıkarılması
kararlaştırılmıştır. İlk sempozyumdan önce 2013 yılında 1-2. sayıları çıkan derginin
2-3. sayısını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergi ile KOP İdaresi, UNİKOP ve
birliğe bağlı üniversitelerimizin tanıtılmasına bir katkı sağlamayı umuyoruz.
Bölgesel Kalkınma Dergisi’nin yayına hazırlanmasında katkı sağlayan başta
UNİKOP Üniversitelerimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor; yayının
bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Halil İbrahim TONGUR
KOP İdaresi Başkan Yardımcısı

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hüseyin KARA
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet ŞENER
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN
KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Murat YILDIZ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Buğrahan EMSEN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi
Öğr. Gör. Ali BİLGİÇ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Alper BİLGİÇ
KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Halil İbrahim TONGUR
KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Editörler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
KOP İdaresi Başkan Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YORGANCILAR
KOP İdaresi Başkan Danışmanı
Alper Bilgiç
KOP İdaresi Koordinatör
M. Taha ACAR
KOP İdaresi Basın
Tasarım
TMT TANITIM - Mesut KAYA
Yeni Matbaacılar Sitesi Yayın Cd. No:23 Karatay/KONYA
Tel/Fax : 0332 342 10 22 - www.tmttanitim.com
Baskı
KUZUCULAR - Ofset Matbaa ve Reklam Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Yeni Matbaacılar Sitesi Yayın Cd.6.Blok No: 12/14
Karatay – KONYA
Tel: 0332 342 69 69 - Sertifika No: 34446
İletişim
T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Şeyh Sadrettin Mh. Ferit Paşa Cd. No:18 - 42040 Meram/KONYA
Tel: +90 332 280 28 00
Sempozyum Dergisi’nin dijital versiyonuna aşağıdaki web sitelerimizden
ulaşabilirsiniz.
www.kop.gov.tr/
www.unikop.org
bilgi@kop.gov.tr
Ekim 2016

İÇİNDEKİLER

2

06

“UNİKOP, Ülkemizin gelecek vizyonuna ve
kalkınmaya katkı sağlıyor.
İhsan BOSTANCI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
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“Üniversiteler, toplumun refah düzeyi ve yaşam
kalitesini artıran kurumlardır.”
Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
UNİKOP Dönem Başkanı
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“Üniversitelerimiz bilimsel eğitim ve öğretimin
yanında bölgenin kalkınmasına yönelik
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KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

“KOP İdaresi, görev alanına yeni katılan illerle
birlikte topyekûn bir kalkınma için çalışmalarını
ara vermeden sürdürüyor.”

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (UNİKOP)
Bölgesel kalkınmanın lokomotif güçlerinden olan üniversiteler,
yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri ile değil, yenilikçilik
kapasiteleri, bölgesel analiz çalışmaları ve bulundukları kentlere
yaptıkları katkıyla bölgesel gelişme ve ulusal kalkınmada en
önemli aktörlerin arasında yer almaktadır.
Bu etkileşim bağlamında, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin
koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez
bir araya gelen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Aksaray
Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay
Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri,
imzaladıkları mutabakat zaptı ile KOP Bölgesi Üniversiteler

Birliği’nin (UNİKOP) kuruluşunu deklare etmiş ve Birlik, 1 Ocak 2013
tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır. KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliği’nin (UNİKOP) üye sayısı en son olarak yeni kurulan Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin katılımıyla 7’ye ulaşmıştır. UNİKOP
Rektörlerimizden oluşan Üst Danışma Kurulu’nda alınan kararla
KOP İdaresi görev sahasına yeni dâhil olan Nevşehir, Yozgat,
Kırşehir ve Kırıkkale illerindeki Üniversitelerimizin de katılımı ile
Birliğe üye üniversite sayısı 11’e yükselmiştir.
Birlik, akademik ve idari alanlarda üniversiteler arası işbirliğini
artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
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ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma
kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin 2013 yılı Kasım ayında ilkini
düzenlemiş olduğu “KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”na
Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanımız Sayın M. Mehdi Eker onur konukları olarak
katılmışlardır.
UNİKOP Sempozyumu’nun ikincisi Niğde Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın katılımları
ile 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Niğde’de düzenlenmiştir.
Sempozyumun üçüncüsü Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan KOP Bölgesel Kalkınma
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Sempozyumu’yla uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör
temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda
buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân
sağlanması hedeflenmektedir.
Sempozyum kapsamında ele alınan 8 tematik başlıkta; Enerji
ve Doğal Kaynaklar, Sosyal-Eğitim-Beşeri Bilimler, Gıda-TarımOrman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme-Bilişim, Kültür-Sanat-SporTurizm, Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma Lojistik alanlarında yaklaşık 170
bildirinin sunulması beklenmektedir. Sempozyum, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde UNİKOP dâhilindeki diğer
yedi üniversitenin kurumsal desteği, yerli ve yabancı üniversite
bilim insanlarının katkıları ile 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında
Karaman’da gerçekleştirilecektir.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

I. SEMPOZYUM

II. SEMPOZYUM

III. SEMPOZYUM
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İhsan BOSTANCI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

“UNİKOP, Ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınmaya katkı sağlıyor”
Tarih öncesi çağlardan günümüze sosyal, kültürel, ekonomik ve
idari alanda önemli bir merkez olmuş ve çok sayıda uygarlığa
ev sahipliği yapmış olan KOP Bölgesi’nde kurulan KOP
Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), bölgemizin ve ülkemizin
kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen genç ve önemli bir
oluşumdur.
KOP İdaresi öncülüğü ve koordinasyonunda kurulan ve Aksaray,
Karaman, Konya ve Niğde İllerinde eğitim veren üniversitelerimizi
bir araya getiren bu Birlik ile kalkınmanın önemli kurumlarından
olan üniversitelerimiz, bölge yararına işbirliği amacıyla
buluşturulmuştur.
Bölge üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırmageliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari
işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-
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şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek
vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamanın yanı sıra
bölgesel kalkınma alanında faaliyet göstermek üzere kurulan bu
Birlik ile üniversitelerimizin KOP Bölgesi’nin sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişimine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.
KOP Üniversitelerinde öğretim elemanı ve öğrenci sayısının
yoğunluğu düşünüldüğünde bu birlikteliğin önemi bir kez
daha anlaşılacaktır. Bölge için önemli bir akademik potansiyeli
barındıran UNİKOP’un, yapacağı çalışmalarla hem bölgeye hem de
Türkiye’nin hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
Bu vesile ile yerel-bölgesel kalkınmanın ve bölgesel politikanın
önemli bir unsuru olan üniversitelerin bir araya gelmesinde
katkılarından dolayı üniversitelerimizin değerli rektörlerine
teşekkürlerimi iletir, bu birliğin KOP Bölgesine, bölge insanımıza
ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
UNİKOP Dönem Başkanı

“Üniversiteler, toplumun refah düzeyi ve yaşam kalitesini artıran kurumlardır.”
Günümüzde üniversiteler, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma
merkezi olmanın ötesine geçmeyi başarmış ve bulunduğu bölgenin
her yönden gelişmesine öncülük eden, toplumun refah düzeyi ve
yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan kurumlar haline
gelmiştir. Ülkemizin en güzide kurumlarından olan üniversiteleri,
bir taraftan nitelikli bireyler yetiştirmeye çalışırken, diğer taraftan
da bölgesel dinamiklerle işbirliği yaparak mevcut potansiyeli daha
iyi değerlendirme ve sorunlara çözüm üretme çabası içerisinde
görmek hepimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir.
Bu bağlamda Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının öncülüğünde 2012 yılında Aksaray, Karaman, Konya
ve Niğde illerindeki yedi üniversite arasında eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme ve toplumsal kalkınma konularında işbirliği
yapmak amacıyla KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP)
kurulmuştur. Kuruluş sırasına göre her yıl bir üniversitemizin
yürüttüğü dönem başkanlığı görevi, bugün itibariyle Karamanoğlu

Mehmetbey Üniversitesine tevdi edilmiş bulunmaktadır. Emanete
en iyi şekilde sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Karaman ve çevresinin güçlü
tarihi ve kültürel kaynakları ile birlikte KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliğine büyük bir katkı sağlayacağı inancındayız. Bölgenin,
ülkemizdeki en önemli eğitim-öğretim merkezlerinden biri haline
gelmesi konusunda bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Başarı bir ekip işidir ve birlik olarak üç yılda önemli başarılara imza
attık. Bundan sonra da daha büyük başarılara bu ekip ruhuyla
ulaşacağımıza inanıyorum. UNİKOP’un kurulması ve bugünlere
gelmesinde emeği geçen, katkı sağlayan tüm kurumlara ve bu
kurumlarda görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. UNİKOP’un
2016 döneminde de, bölgemiz ve ülkemiz adına başarılı ve güzel
işler yapması ve geleceğe ışık tutması en büyük dileğimdir.
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Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi Rektörü

“Çorak topraklar üzerinde barakalarda eğitime başlayan,
meşakkatli yollardan geçerek kırkıncı yılını deviren ulu çınar, Selçuk Üniversitesi”
Öncelikle yeni görevinizde üstün başarılar temenni
ediyoruz. Konya için Selçuk Üniversitesi ne anlam ifade
ediyor?
Çorak topraklar üzerinde, barakalarda eğitime başlayıp kırk yıllık
süreçte meşakkatli yollardan geçerek hiç yılmadan büyüyen bu
dev çınar, bugün bünyesinde 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul,
22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 90 bin öğrencisi
ve 41 yıllık kurumsal birikimi ile Türkiye’nin ve Dünya’nın en iyi
üniversiteleri arasında kendine yer edinmeyi başarmıştır.
Bakıldığında Selçuk Üniversitesi’nin, kuruluşundan bu yana
birimlerini başka üniversitelere veren bir üniversite konumunda
olduğu söylenebilir. Üniversitemiz, Niğde Üniversitesi, Aksaray
Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mersin
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne çeşitli
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tarihlerde birimlerini verdi. Bunun dışında Konya’daki üç vakıf
üniversitesinin de hami üniversitesi konumundadır. Bu yüzden
Selçuk Üniversitesi, bölgede bulunan üniversitelerin hemen
hemen tamamının gelişimine öyle veya böyle çok ciddi katkılarda
bulunmuştur.
Selçuk Üniversitesi şüphesiz ki şehrin gözbebeği, Konya’nın ilk
üniversitesi. Bu nedenle şehir nezdinde Selçuk Üniversitesi’nin
ayrı bir yeri var. Ancak geçmiş dönemlerde gerek şehir-üniversite,
gerekse sanayi-üniversite işbirliği konularında iyi niyetli çabalara
rağmen ne yazık ki istenilen sonuçlar alınamadı. Bu hususlarda
alınacak çok mesafe olduğu bir gerçek. Selçuk Üniversitesi olarak
ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi için ekip arkadaşlarımla
birlikte gerekli projelerimizi hazırladık ve birer birer hayata
geçireceğiz. Rektörlük görevim süresince bu konuya ayrı bir
hassasiyet göstereceğimi şimdiden ifade edebilirim.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Selçuk Üniversitesine yıllardır gerek öğretim üyesi
gerek çeşitli idari makamlarda ve gerekse bir önceki
dönemde yürüttüğünüz rektör yardımcılığı göreviniz ile
hizmet vermektesiniz. Sizin deneyim ve gözlemlerinizle
Üniversitemiz bugün gerek ulusal gerekse uluslararası
alanda hangi konumda bulunuyor?
Gerek dünyada gerekse ülkemizde üniversitelerimiz çeşitli
kategorilerde değerlendirilerek başarı düzeyi ortaya konuluyor.
41 yıllık geçmişimiz, bilimsel yayınlarımız, öğretim üyesi ve öğrenci
sayılarımız ve benzeri kriterler dikkate alınırsa gerek ulusal
gerekse uluslararası alanda saygın bir konumda olduğumuzu
rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye sıralamalarında genellikle 12
ile 15 aralığındayız. Uluslararası düzeyde de genellikle 600
ile 900 arasında yer alıyoruz. Bunlar zamana göre yapılan
değerlendirmelere göre ileri-geri kaymalar gösterebilir. Tüm
dünyada 25 binden fazla üniversite olduğu ve ülkemizdeki 200’e
yakın üniversite sayısını göz önünde bulundurduğumuzda, başarılı

bir üniversite oluğumuz gerçeği göz ardı edilemez. Türkiye’deki
eğitim kurumları arasında öncü üniversitelerden biriyiz.
Selçuk Üniversitesi olarak uluslararası anlaşmalara büyük
önem veriyoruz. Uluslararası bir üniversite olmak için öncelikle
bünyenizde bulunan öğrenci sayısının uygun bir oranda olması
gerekmektedir. Birkaç yıl önce 700 civarında olan yabancı
öğrenci sayımız şu anda 1300’e yaklaştı.
Bu veriler yeterli mi diye soracak olursanız elbette bunu yeterli
görmüyoruz. Tüm planlamalarımızı üniversitemizi daha üst
noktalara taşımak için yapıyoruz. Amacımız daha çok bilgi
üreten, ürettiği bilgiyi toplumla ve tüm paydaşlarıyla paylaşabilen,
bulunduğu toplumla birlikte bir yükseliş trendi gösteren,
bugünkünden çok daha dinamik, etkin, verimli ve paylaşımcı bir
eğitim kurumu olabilmektir. Bunları başarabilirsek zaten gerek
ulusal gerekse uluslararası sıralamalardaki yerimiz yukarılara
doğru tırmanacaktır.
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Yeni görevinizi kısa bir süre önce devralmış olmakla
birlikte, öncelik verdiğiniz projelerden söz edebilir
miyiz?
Üniversitelerden beklenen fonksiyonu yerine getirmek bizim
ilk hedefimizdir. Yani eğitim ve öğretim kalitesini bir şekilde
yükseltmemiz gerekiyor. Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek için
de altyapımızı yeniden dizayn etme zorunluluğumuz var. Öncelikli
hedeflerimizden biri dersliklerimizin fiziki anlamda düzeltilmesidir.
Bununla birlikte genel anlamda kampüste yaşanan fiziki mekan
sorununu kısa ve uzun vadede çözmemiz gerekiyor. Ders
araçlarının daha da yenilenerek modern eğitim-öğretim şartlarına
uygun hale getirilmesi, eğitim laboratuvarlarının altyapılarının ve
donanımlarının tamamlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Seçim döneminde de ifade ettiğim gibi yönetim anlayışımız,
tamamen katılımcı ve şeffaf olacaktır. Yöneticilerimiz hizmet etme
ve kolaylaştırma makamında olduklarının bilincinde olacaklardır.
Yurt dışı kongrelerle ilgili BAP desteklerini ilk yıl 2 bin 500 dolara
daha sonraki yıllarda 3 bin dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun
için gerekli çalışmaları tamamladık.

Konya’nın
gelişen
sanayisinde,
ekonomisinde
üniversitenin katkısı nedir ve öğrencilerinizin iş
dünyasıyla olan entegrasyonunu nasıl sağlıyorsunuz?
Devlet ayağında son yıllarda alınan kararlarla üniversite-sanayi
iş birliğinde teşvik edici çeşitli unsurlar yer aldı. Teknopark da
bunun örneklerinden biri. Özellikle sanayicilerin, ciddi şekilde
Konya’daki üniversitelerin bilgi birikiminin farkında olduklarını
ve bu konuyu dile getirdiklerini bizzat görüyorum. Araştırmamı
yapıyorum ama bunun dışında yapabileceğim neler var diye
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Akademisyenlerimiz kendilerine tahsis edilen bu limit bitinceye
kadar birden fazla sayıda yurt dışı kongrelerine katılabileceklerdir.
Üniversitemizin gelecek planlamaları ülkemizin 2023 ve 2071
vizyonuna hizmet etmeye uygun olarak yapılacaktır.
Bilimsel araştırma faaliyetlerine büyük önem veren üniversitemiz,
TÜBİTAK, SAN-TEZ, Kalkınma Bakanlığı gibi çeşitli kuruluşlar
tarafından desteklenen çok sayıda projeyi de yürütmektedir. Yine
bu projelerde öğrencilerimiz de aktif olarak yer alabilmektedirler.
Teknolojik alt yapı çalışmalarını da büyük oranda tamamlayan
üniversitemiz gerek öğrencilerine gerekse öğretim elemanlarına
internet ve laboratuvar bakınmadan geniş imkanlar ve uygulama
sahaları sunabilmektedir. İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve
Mühendislik Fakültesi bünyesinde çok geniş ve iyi bir altyapıya
sahip uygulama sahalarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve
öğretim elemanlarımız her türlü teknolojik gelişmeyi bu sayede
yeterli şekilde uygulamalı olarak takip edebilmektedir.

düşündüğünde karşımıza sanayiyle işbirliği çıkıyor. Çünkü
sanayiyle işbirliği yapıldığı zaman öğretim üyeleri bunun
farkına vardı. Artık standart işlerini, araştırmalarını yaparken
ayrıca sanayiyle işbirliği yaptıklarında hem bundan kendilerinin
öğretim üyesi olarak faydalandıklarının hem de üniversitelerin
ciddi şekilde binalar kazandığını gördüler. Eğitim içerisindeki
malzemeleri de aynı şekilde sanayi aracıyla elde edebildiklerini
ve çeşitli konulardaki araştırmalarında sanayinin ciddi imkânlar
kazandırdığını fark ettiler. Bunlar son derece güzel ve umut verici
gelişmeler.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Sizi daha yakından tanımak isteyen okurlarımız için
Rektörlüğe nasıl ve ne şekilde karar verdiniz? Sizi
rektörlüğe götüren sürece ilişkin bilgi verebilir misiniz?

kaynakların israf edilmemesi için, çalışanın ve üretenin de önünün
açılması için bir şeyler yapabileceğimize karar verdikten sonra
yöneticilik görevini kabul ettim.

Ben yaşamımı en tabandan başlayarak bugünlere taşıdım.
Araştırma görevliliği yaptığım zamanda bir karar vermek
zorundaydım. Daha önce birçok STK’larda görev aldım. Ama
araştırma görevlisi olduğum dönemde ‘Ya sivil toplum kuruluşları
içinde çalışıp toplum insanı olacağız, ya da bilim
adamı olacağız’ diye uzun uzun düşündükten
sonra bilim adamı olmaya karar verdim. 2005
yılına kadar da bu düşüncemi korudum.
Bilimsel anlamda hem ülke çapında hem
de Avrupa çapında ciddi işbirliklerimiz
oluştu. Ancak 2005’ten sonra şunu
görmeye başladım. Devlet çok
büyük yetkiler veriyor kurumlara.
Belki yaşadıkları acı tecrübelerden
ya da çekingen davrandıklarından
olsa gerek bürokratların iş bitirme
noktasında gerekli emeği sarf
etmediklerini, sorumluluk ve risk
almadıklarını gördüm. Bu emeklerin,
gayretlerin boşa gitmemesi için artık
2005’ten sonra yönetim kadrolarında
yer almaya başladım. O ana kadar bütün
yöneticilik tekliflerini reddetmiştim. Ama

Rektör olmaya 2008 yılında karar verdim. Aslında Başhekimlik
görevini kabullenmem de bu çerçevede çalışmak içindi. Deneyim
kazanmak içindi. Gerek başhekimlik döneminde gerekse rektör
yardımcılığı yaptığım dönemde üniversitemizi çok daha yakından
tanıma ve birimlerimizi ayrıntılı biçimde analiz etme şansı
buldum. Bu dönemler benim için çok önemli bir tecrübe
oldu. Kendimi rektörlüğe hazırladım. 2008’de
verdiğimiz karar doğrultusunda, yaklaşık
8 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın
teveccühleri ile rektörlüğe atandım.

Bilimsel gelişim kadar hiç şüphe yok ki sosyal hayat
da öğrenciler için çok önemli. Hatta sosyal faaliyetler,
öğrencilerin üniversite tercihlerinde belirleyici olmaya
başladı. Öğrencileriniz ders dışında ne gibi sosyal
aktivitelere yoğunlaşıyor? Kampüste ve şehirde
öğrencilerinizin sosyal anlamda daha hareketli
olmalarının önünü açacak ne tür girişimleriniz bulunuyor?

faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yıl içinde sosyal faaliyetlerin yanı
sıra öğrencilerimiz boş zamanlarını değerlendirmek ve kültürel
aktivitelere katılımı artırmak amacıyla konserler, tiyatrolar, imza ve
fotoğraf günleri ile sergiler düzenliyorlar.

Bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel
faaliyetlere de önem veren bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu
söyleyebilirim. Üniversitemize bağlı Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar
Fakültesi ve öğrenci toplulukları tarafından yıl boyunca değişik ve
farklı pek çok etkinlik düzenleniyor. Öğrencilerimizin kaynaşması,
üniversite ortamına adapte olması, motivasyonlarını artırarak ders
stresinden uzaklaştırılması amacıyla belli periyotlarla şenlikler,
nevruz kutlamaları, tiyatro, müzik ve film festivalleri gibi çok yönlü

Çalışma arkadaşlarınıza,
öğretim üyelerimize
öğrencilerimize vereceğiniz mesajları alabilir miyiz?

ve

Gerek çalışma arkadaşlarım gerek akademik ve idari personelimiz
gerekse öğrencilerimize vereceğim en önemli mesaj şudur. Hiçbir
zaman unutmasınlar ki biz Selçuk Üniversitesi olarak kocaman bir
aileyiz. Bir rektör ne kadar çok çalışırsa çalışsın başarıyı tek başına,
bireysel çabasıyla yakalayamaz. Yönetim bir ekip işidir. Ekibin
uyumlu çalışması ile başarı yakalanabilir. Yönetici ataması yaparken
ekip ruhu ile çalışabilen arkadaşlarımızı atamaya özen gösterdik.
Bu noktada şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki belirlediğim 4 rektör
yardımcımız da rektörlük yapabilecek bilgi, birikim ve liyakata
sahip insanlardır.

Burada yeri gelmişken bir hususun
da altını çizmek istiyorum. Rektör
adaylığım süresince gerek Sayın
Cumhurbaşkanımız
Recep
Tayyip
Erdoğan,
gerekse
Dönemin
Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu’nun yakın ilgi ve desteklerini
gördüm. Kendilerine bu hususta
müteşekkir olduğumu ifade etmek
isterim. Akademisyenlerimizin şahsıma
gösterdikleri teveccüh ise benim için ayrı bir
değer taşımaktadır.

Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan öğrenci
topluluklarımız için ayrı bir paragraf açmak isterim. Sayısı 90’ı
aşan öğrenci topluluklarımız dinamik gücümüzdür. Topluluklarımız
sayesinde öğrencilerimiz, bireysel olarak araştırma yeteneklerini
artırıyor, ders dışı zamanlarını en verimli şekilde değerlendiriyor
ve her şeyden önemlisi sosyal-kültürel gelişimlerine ciddi katkılar
sağlıyorlar. Bilimden tiyatroya, reklamdan fotoğrafçılığa ve hatta
modaya kadar farklı alanlarda kurulan topluluklarımız, yıl boyunca
alanlarıyla ilgili uzmanları üniversitemize davet ederek konferans
ve paneller gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim
yılını en verimli şekilde geçirmek için her türlü imkâna sahip
olduğunu düşünüyorum.

Gerek akademisyenlerimize gerek idari personelimize gerekse
öğrencilerimize kapım her daim açıktır. Asla kapalı kapılar ardında
çalışan, ulaşılması güç bir idareci olmadım. Bundan sonra da
olmayacağım.
Özellikle öğrencilerime seslenmek istiyorum. Topluluklarımız
aracılığıyla birçok etkinliğe izin ve destek veriyoruz. Bu konuda
geçmiş dönemde yaşanan bazı aksaklıkları da dikkate alarak
Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğümüzü kurduk. Bu noktada
işleyişten kaynaklanan sıkıntıların çözüleceğine inanıyorum.
Selçuk Üniversitesi bundan sonraki süreçte de huzur ve güven
içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecek, gerek sosyal,
gerekse bilimsel, kültürel ve sportif anlamdaki büyüme trendini
hep yukarılara taşıyacaktır.
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Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

“Üniversiteye Kahramanın Adı Verildi.”
Ömer Halisdemir’in Adı Üniversitede Yaşatılacak.
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe kalkışmasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih
Terzi'yi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emirle vuran Kahraman Şehit Astsubay Kıdemli
Başçavuş Ömer Halisdemir, Tuğgeneral Semih Terzi’nin yanında bulunan cuntacı askerler tarafından başına ve vücuduna isabet eden 30
kurşunla şehit edilmişti.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir darbe kalkışmasına
ilk kurşunu sıkarak canı pahasına kahramanca bir duruş sergilemiş
ve çok kritik bir noktada çok kritik bir müdahaleye imza atarak 15
Temmuz darbe kalkışmasının seyrini değiştirmiş ve demokrasinin
temsili haline gelmişti.
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Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in
kahramanlığını ve adını gelecek nesillere taşıyabilmek, tarihe
not düşmek amacıyla 11 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan kanun ile “Niğde Üniversitesi” adı ile kurulan
Üniversitenin ismi; 7 Eylül 2016 tarihinde “Ömer Halisdemir
Üniversitesi” olarak değiştirildi.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.
SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Adnan Görür; “Her
türlü özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz
Kahraman Şehit Ömer Halisdemir gibi pek çok kahramanımızın
ismini ve anılarını yaşatmak, hikâyelerini gelecek nesillere
aktarmak, tarihe ışık tutmak, bu toprakları kanları ile Vatan yapan
kahramanlarımıza en büyük borcumuzdur” dedi.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in Türkiye’nin ve Türk Milletinin
kaderinin değişmesinde büyük rolü olduğunun belirten Rektör
Görür konuşmasını; “Darbeci FETÖ hainlerinin sıktığı 30 kurşun
O’nu öldürmedi, öldüremedi. Aksine, adını tarihe, adını Türkiye’nin
hafızasına kazıdı, ölümsüzleştirdi. Ömer Halisdemir artık yalnızca
anne babasının değil, Türk Milletinin de şehidi oldu” diyerek
sürdürdü.
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Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in ölümünün ağlanılacak
değil gururlanılacak bir şahadet olduğunu ayrıca kendisini
bu Milletin kalbine ebediyete kadar yazdığını ve yüreği
çarpan tek bir Türk kalana kadar orada yaşamaya devam
edeceğini söyleyen Rektör Görür; “Kahraman Şehit Ömer
Halisdemir Vatan için Yüce Türk Milleti için Hak’ka yürüdü.
Bizler de şehitlerimizin emaneti olan bu Vatanı hainlere,
alçaklara çiğnetmeyeceğiz. Ayrıca bu yüce Millet, ülkemizin
ve Niğde’nin gururu Ömer Halisdemir’i ve tüm şehitlerimizi
hep şükranla ve minnetle anacak, asla unutmayacağız” dedi.
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SEN ONLARI
ONLARI İKİ
İKİ KURŞUNLA
KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN,
ÖLDÜRDÜN, ONLAR
ONLAR SENİ
SENİ 30
30 KURŞUNLA
KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.
ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.
SEN

Üniversitenin isminin Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Rektör Görür,
her türlü özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, demokrasinin temsili olmuş kahraman şehidimizin ismini taşıyan
Üniversitenin mensubu olmanın gurur verici olduğunun altını çizerek kararın alınmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.
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ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?
1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir,
çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirmiştir. Okul sonralarında Çukurkuyu'da çobanlık yapan Kahraman
Şehit Ömer Halisdemir’in Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu vardır.
15 Temmuz darbe kalkışmasının önlenmesindeki önemli isimlerden biri olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir, 1999
yılında piyade astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt
dışında görev yapmıştır.
15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı
önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler
Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai
Aksakallı'dan aldığı emirle vurarak öldürmüştür.
Tuğgeneral Semih Terzi’nin yanında bulunan cuntacı askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, büyük bir
kahramanlık örneği göstererek 15 Temmuz darbe kalkışmasının seyrini değiştirmiş ve demokrasinin temsili haline gelmiştir.

16

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

HALİS ŞEHİTLERE
Ölümü ölümsüzleştirmiş gök erenlere,
Memleket yolunda can verenlere,
Ezan için bayrak için Kan verenlere,
Rabbim Firdevs’inde yer versin.
Haşa! Düşmez bayrağım şehitler varken,
Arştan bölük bölük melek inerken,
Levhi mahfuza inandık, şüphesiz, şeksiz
İnna lillah diyerek cenge giderken,
Salalarım okundu cihattan önce
Dik dur!” emri çıktı yaşlıya gence
Eğmedi başını bu aziz milletim
Meydanlar inledi “Tekbiir” deyince
İçimize sızmış bu hain köpekler,
Rotası şeytan olan kör köstebekler,
Barışta güvercin savaşta kartalız,
Ordu-millet ruhumuzu silemeyecekler.

KAHRAMANA AĞIT
Ağıtlar söylesin Emen kızları
Mateme çağırsın Tüm yıldızları
Ömer’in başına serviler dikin;
Bahara çevirsin Tüm temmuzları

Rahat ol ÖMER’im davan davamız
Çocuklukta başlar vatan sevdamız
Uç beyidir her yiğit vatan yolunda
Kahpelerle ebedidir bizim kavgamız

Aynı anda yaşandı zulüm ve gurur,
Zalimler kahroldu, yiğitler mağrur.
Yüz’ü ,bin’i ,0r’u, kor’u Şereftir elbet;
Şehadet ordumda baş rütbe olur.

Uçmak’ta Resul’den sonra olanlar
Rızai Bari için can adayanlar
Korkar mı tanktan, toptan, tüfekten
Uçaklara çatılardan tekme atanlar

Hasan Dağı sapma taşı Ömer’in,
Toros ayak taşı mağrur ve serin,
Niğde Çukurkuyu’da Şehit otağı,
Ziyaretgâhı olmuş tüm memleketin

Yüksek yaylalarda açan çiçekler,
Ulu makberleri gelsin süslesin.
Lal olsun,öten Şeyda bülbüller,
Uçsun makberine Halisdemir’in.

23 Eylül 2016
Ömer Halisdemir Üniversitesi
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türk Dili Öğretim Görevlisi
Osman ŞENTÜRK

Ninniler söylesin, mü’min anneler
İçinde yad olsun, cümle şehitler
Gürbüz olsun, helâl sütle yiğitler
Doğduk ki öleceğiz, imanımız var
El Hak! iman etmişiz ölmez şehitler
23 Eylül2016
Türk Dili Öğretim Görevlisi Osman ŞENTÜRK
Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
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Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi Rektörü

“Üniversitelerimiz bilimsel eğitim ve öğretimin yanında bölgenin kalkınmasına yönelik
ekonomik kalkınmada da katkı sağlayacaktır.”
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
ile Aksaray, Niğde, Konya ve Karaman’da bulunan toplam 7
üniversitenin işbirliğinde kurulan UNİKOP, Aksaray Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde bu yıl Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nun
üçüncüsünü organize etti. Bu organizasyonun icraasında
emeği geçen başta Kalkınma Bakanlığımız olmak üzere sayın
Vekillerimize, Aksaray Valimize ve KOP Bölgesi Üniversite
Rektörlerimize teşekkür ediyorum.
KOP’un kuruluş amaçlarından biri olan bölgemizin kalkınması
konusuna üniversitelerimizin de katkı sağlaması onur verici
bir durumdur. Pratik uygulamaların bilim adamlarımızın da bu
konuda yapmış oldukları bilimsel çalışmalarıyla, Üniversite olarak
bizim vereceğimiz destek ve tutacağımız ışık özellikle tarım ve
hayvancılıkta yeni oluşumlara katkı sağlayacaktır. Bölgemizin
tarım merkezi olması coğrafi olarak sulama faktörünü gündeme
getirmektedir. Bu sempozyumda, birçok konuda olduğu
gibi sulama konusunda da oldukça fazla makale sunularının
yapılmıştır. Bunun için öncelikle KOP bölgesi üniversitelerimizin
ortaklaşa gerçekleştireceği projeler ile bölgemize önemli katkı
sağlayacağı düşüncesindeyim. Üniversitelerimiz bilimsel eğitim
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ve öğretimin yanında bölgenin kalkınmasına yönelik ekonomik
kalkınmada da katkı sağlayacaktır. Özellikle tarım ve hayvancılığa
yönelik bölümlerimiz, doğrudan doğa ile bütünleşik çalışmalar
yürütürken, elbetteki diğer bölümlerimiz de üzerine düşen görevi
yerine getirecektir.
Ülkemizin 2023 vizyonundaki hedeflerinden biri de dünyanın
en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasıdır. Bu anlamda
üniversitelerimiz bölgesel kalkınmanın yanında tüm ülkemizin
kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bunun için de disiplinler
arası çalışmalar ile ne kadar çok insanımızı ve sektörümüzü bu
sürece dahil edersek o derece başarılı oluruz. Bu anlamda yerel
aktivistler ve yerel dinamikler de sürece dahil olursa başarı bir kat
daha artacaktır.
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin 22-24 Ekim 2015’te Aksaray
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği “3. KOP Bölgesel
Kalkınma Sempozyumunu” başarılı bir şekilde tamamladık.
Sempozyumun bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Şahin, iyi insan olabilmenin, üniversiteyi kazanmaktan çok daha önemli olduğunu ifade etti.
- Bir Şekilde Üniversiteye Gidilir Ama…
Türkiye’de şu anda her ilde üniversite var, herkesin girebileceği puan düzeyinde bir okul var. Adayların kendilerini çok fazla sıkmalarına
gerek yok, ortalama bir performansla ülkemizde ve dünyada girilebilecek üniversiteler var. Ama üniversiteye girmekten daha önemlisi,
insan olabilmektir. - ASÜ hızla gelişen üniversiteler arasındadır.
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Türkiye’de 200 civarında üniversite var. Ülkemizde Lise
mezunlarıyla, üniversitelerin öğrenci alma kapasiteleri yakın
gelecekte eşitlenecektir. Ancak üniversite okuyup “Kendini
yetiştirmek ve insan olabilmek başka bir şey. Bu nedenle eğitim
süreci iyi değerlendirilmeli”. ‘’Bu süreçte çağın gerisinde kalmadan
teknolojik gelişmeler takip edilmeli ve ona uyum sağlanmalı’’
diye düşünüyorum. ASÜ bu sene 10 yaşına girdi ve hızlı şekilde
büyümektedir. Bu anlamda “Üniversitenin bugüne gelmesinde
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Üniversitemiz,
genel üniversiteler arasında ilk sıralarda yer alan bir üniversitedir
(URAP 2016) http://tr.urapcenter.org/2016/2016_t2.php ). Bunun
böyle olması da doğaldır, çünkü henüz 10 yaşındayız. Ancak ASÜ
2006 ve sonrasında kurulan üniversiteler arasında, birinci sıraya
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çıkmayı, Dünya üniversiteleri ile yarışmayı veya entegre olmayı
da hedeflemiştir.” Aksaray Üniversitesi kurulduğundan buyana
Aksaray’ın çehresinde önemli değişikliklere katkıda bulunmuştur.
KOP bünyesinde 2015 yılında Uluslararası KOP Sempozyumu
düzenlemiş ve ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 10 yıl gibi kısa
sürede oldukça fazla sempozyum ve konferanslar düzenlemiş,
önemli projelere imza atmıştır. Üniversitemiz akademik, idari
ve öğrencileriyle birlikte 10 fakülte 4 yüksekokul, 2 enstitü ve 7
meslek yüksekokulu ile nüfusu 20,000’i aşan kocaman bir aile
olmuştur. Bu nedenle Üniversitemizin elde ettiği başarılarda
herkesin de emeği bulunmaktadır. Bundan sonraki eğitim
öğretim yıllarında tüm mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime
çalışmalarında başarılar dilerim.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

ASÜ BAYAN HENTBOL TAKIMI TÜRKİYE
ŞAMPİYONU OLDU
Aksaray Üniversitesi’nin (ASÜ) sportif başarıları
her geçen gün katlanarak büyüyor. Katıldığı pek
çok organizasyonda önemli dereceler elde eden,
rekorlar kıran, kupa ve madalyalar kazanan ASÜ
takımları, Hentbol ve Basketbol branşlarında da
yüzleri güldürdü. Hentbol Bayan Takımı 13’üncü
Koçfest Üniversite Oyunlarında hem üniversitenin,
hem de Aksaray’ın göğsünü kabarttı. Çıktığı tüm
mücadelelerden galibiyetle ayrılan takım, Türkiye
Şampiyonu oldu.

ASÜ’LÜ OKÇULARDAN
19 MADALYA, 6 KUPA, 4 REKOR
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Okçuluk Takımı, Antalya’da
düzenlenen ve 3 gün süren “Koçfest Büyük Final
Okçuluk Türkiye Şampiyonası”nda 19 madalya, 6
kupa ve 4 Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu yıl üst
düzey bir katılıma sahne olan organizasyonda, toplam
43 üniversite mücadele etti. Makaralı Yay Erkek
Takım ve Makaralı Yay Bayan Takım kategorilerinde
ASÜ’lü sporcular hem birinci oldu, hem de Türkiye
rekoru kırdı. Olimpik Yay Erkek Takım ve Olimpik Yay
Bayan Takım kategorilerinde ikinci olan ASÜ’lüler,
Makaralı Yay Mix Takım ve Olimpik Yay Mix Takım
kategorilerinde de ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

ASÜ’LÜ ATLETLERDEN “ALTIN REKORLAR”
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri, Antalya’da
düzenlenen “Koçfest Türkiye Üniversiteler Atletizm
Şampiyonası”nda tarihi başarılara imza attı. 54
üniversiteden 483 sporcunun katıldığı erkekler genel
sıralamasında Türkiye Üçüncüsü olan ASÜ’lüler, 13 altın
ve bir gümüş madalya kazandı; iki farklı “Üniversiteler
Türkiye Rekoru” kırdı. ASÜ Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu (BESYO) ikinci sınıf öğrencisi Batuhan
Altıntaş, 400 Metrede 46.74’lük derecesiyle rekor
kırarken, Halit Kılıç, İzzet Safer, Uğur Bilgi ve Batuhan
Altıntaş’tan oluşan 4x100 Metre Bayrak Takımı,
41.82 ile 9 yıldır kırılamayan üniversiteler Türkiye
rekorunu kırdı. 800 metrede Utku Çobanoğlu Türkiye
Şampiyonluğu’na erişirken, bu yıl ASÜ’lü olan milli
atlet Uğur Bilgi de, 400 Metre Engelli Koşuda Türkiye
ikincisi oldu.
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ASÜ 1 YILDA 5 KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE KURDU
“Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” sloganıyla bundan 1 yıl önce
yola çıkan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), kısa zamanda 5’inci köy
okuluna kütüphane kurdu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, kurulan
kütüphaneler sayesinde bir öğrencinin bile hayatının değişmesinin,
ülke geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olacağını söyledi.
Eskil İlçesi Hürriyet Mahallesi Ortakuyu Yaylası’nda bulunan ve
taşımalı eğitim veren Ortakuyu İlkokulu ve Ortaokulu’na kurulan
kütüphaneye, hayırsever işadamı Tuğrul Oruç destek verdi. Açılış
töreninde konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, projeye 1 yıl
kadar önce başladıklarını anımsattı.

KUTLU’YA
KURULDU

FEN

VE

TEKNOLOJİ

LABORATUVARI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi, “Topluma Hizmet
Uygulamaları Dersi” kapsamında Kutlu Ortaokulu’na “Fen ve
Teknoloji Laboratuvarı” kurdu. Kurulan laboratuvar, düzenlenen
törenle hizmete girdi. Rektör Şahin daha önce 4 farklı okula
kütüphane kurduklarını, açılan yeni laboratuvarında bu kapsamda
bir çalışma olduğunu dile getirdi.

ASÜ ÇOCUK ORMANI İÇİN 200 FİDE TOPRAKLA
BULUŞTURULDU
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi
Bölümü’nün düzenlediği “Çocuk Ormanı” etkinliğinde, 200 adet
meşe fidesi toprakla buluşturuldu. 6-8 yaş arası öğrencilere
ağaç sevgisini aşılamak ve geleceğin Aksaray’ının daha yeşil
bir Aksaray olmasına katkı sunmak maksadıyla gerçekleştirilen
etkinliğe katılan minikler, hazırlanan alandaki fideleri, büyüklerinin
de yardımıyla toprakla buluşturdu. Çocuklarda doğa bilincinin
erken yaşlarda oluşması için yapılan bu ve benzeri etkinliklerin
önem arz ettiği, ASÜ’de oluşturulmaya çalışılan “Çocuk Ormanı”nın
da, bu manada değerlendirilebilecek çalışmalardan birisi olduğu
belirtildi. Minik öğrencilere yönelik yapılan kısa bilgilendirmelerin
ardından 200 meşe fidesinin dikimi gerçekleştirildi.
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SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

ASÜ’LÜ AKADEMİSYENE TÜBA ÖDÜLÜ
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Fatih Algı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından
verilen, “2015 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü (GEBİP),
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı’nın elinden aldı. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Şahin de törene katıldı. Doç. Dr. Fatih Algı, yeni nesil optik ve
elektronik malzemeler için işlevsel moleküler yapıların rasyonel
tasarımı, sentezi ve geliştirilmesi konularında yürüttüğü uluslararası
düzeydeki üstün nitelikli çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

ASÜBTAM PROJE DESTEK OFİSİ İŞ DÜNYASININ
HİZMETİNDE
Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ASÜBTAM) bünyesinde kurulan Proje Destek Ofisi,
yapılan tanıtım toplantısıyla birlikte açıldı ve iş dünyasının hizmetine
girdi. ASÜBTAM’da kamuya hizmet verebilecek nitelikte 300 adet
cihaz bulunduğunu ve bu cihazların bedelinin toplam 15 milyon
lira olduğunu kaydeden Rektör Şahin, cihazların etkin, verimli ve
ekonomik şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU
Güzelyurt Meslek Yüksekokulumuz Aşçılık Programı öğrencileri
II. Gastronomi şenliği düzenleyip yöresel yemeklerde hünerlerini
gösterdiler.
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Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

“Üniversite olarak 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası IV. KOP Bölgesel
Kalkınma Sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan da onur ve mutluluk duymaktayız.”
Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1965 yılında Karaman’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi
Karaman’da,
lisans
öğrenimimi
Çukurova
Üniversitesi
Ziraat Fakültesinde tamamladım. 1987 yılında Tokat Ziraat
Fakültesinde başladığım akademik yaşamımda, yüksek lisans
ve doktora eğitimlerimi sırasıyla Cumhuriyet ve Gaziosmanpaşa
Üniversitelerinde tamamladım. 1993 yılında yardımcı doçentliğe
atandım. 1996 yılında doçent unvanı aldım ve 2004 yılında
profesörlüğe yükseltildim. Uzmanlık alanım tahıl yetiştiriciliği ve
ıslahıdır. 9 Eylül 2008 tarihinde KMÜ’ye kurucu rektör, 6 Eylül
2012 tarihinde de ikinci kez rektör olarak atandım.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin dönem
başkanlığında UNİKOP oluşumu önemli mesafeler kat
etti. Bize bu durumu biraz değerlendirebilir misiniz?
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının öncülüğünde
2012 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki
üniversitelerin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği UNİKOP, kanımca artık kuruluş aşamasını
geride bırakıp gelişme çağına girmiş bulunmaktadır.
Üniversite olarak 2016 yılı ocak ayı itibariyle UNİKOP’un dönem
başkanlığını devraldık. Dönem başkanlığını yürüttüğümüz
yaklaşık sekiz ay içerisinde UNİKOP kapsamında üniversiteler
arasında işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek adına bazı
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2016 yılının ilk
yarısında UNİKOP bünyesindeki üniversitelerin rektörleri,
rektör yardımcıları, dekan ve müdürleri, bölüm ve anabilim dalı
başkanları, enstitü müdürleri, merkezi araştırma laboratuvarı
müdürleri, koordinatörleri, genel sekreterleri, daire başkanları,
öğrenci konsey başkanları ve gençlik topluluklarını buluşturarak
birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. İdari personele yönelik
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değişik konularda hizmet içi eğitim programları düzenledik ve
bazı birimlerde personel hareketlilikleri gerçekleştirdik. 21-23
Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası 4. KOP
Bölgesel Kalkınma Sempozyumu için hazırlıklarımızı KOP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte titizlikle yürüttük.
Kurumsallaşma çalışmalarına öncelik veren, genç, dinamik,
gündemi takip eden ve hızlı çözümler üretebilen Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi, doğal olarak UNİKOP’a da hareketlilik
getirmiş, diğer üniversitelerimiz ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının destekleriyle bu oluşumun ivme kazanmasına
katkı sağlanmıştır. UNİKOP’un yakaladığı ivmenin, hız
kesmeksizin devam edeceğine ve her bir üniversitemizin dönem
başkanlığında yeni güzellikler yaşayacağımıza inanıyorum. KOP
Bölgesini değişik alanlarda ileriye doğru taşırken, bunda kurum
ve birey olarak hepimizin katkısı olmalıdır. Başarmanın onurunu,
gururunu ve hazzını hep birlikte yaşamalıyız. Bunu başarabilirsek
hem UNİKOP çok daha iyi noktalara gelecek, hem de bölgemiz
ve ülkemizin geleceği daha da parlak olacaktır.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin şu anki durumuna
nazaran gelecekte UNİKOP adına neler yapılabilir?
UNİKOP Dönem Başkanı olarak değerlendirebilir
misiniz?
03 Haziran 2011 tarihinde 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi kapsamında başlangıçta
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri mevcut iken, bu illere
2016 yılında önce Nevşehir ve Yozgat, daha sonra da Kırıkkale
ve Kırşehir illeri dahil edilmiştir. UNİKOP da 2012 yılı sonunda
dört ildeki üniversiteler ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından kurulmuştur.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, UNİKOP bünyesindeki
üniversitelerin çoğu genç üniversitedir. En köklü üniversitemiz
olan Selçuk Üniversitesi 1975 yılında, Niğde’deki Şehit Ömer
Halisdemir Üniversitemiz ise 1992 yılında kurulmuştur. Diğer
üniversitelerimizin kuruluşu ise 2005 ile 2013 yılları arasında
değişmektedir. Bu açıdan bakıldığında UNİKOP, köklü geçmişi
olan bölgemizin yeni sürgün veren filizidir diyebiliriz.
Yeni dönemde KOP Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki il
sayısının genişlemesine bağlı olarak UNİKOP bünyesindeki
üniversite sayısının da artmasının doğal ve gerekli olduğunu
düşünüyorum. Aynı şekilde UNİKOP’u bölgesel kalkınma
stratejileri ve eylem planlarından ayrı düşünemeyiz. Ülkenin
kaynakları sınırlı olduğundan bu kaynakları en verimli şekilde
kullanmak hepimizin öncelikli görevidir. Bu bağlamda
üniversiteler olarak bölgenin sivil ya da bürokratik, siyasi ya da
ekonomik tüm aktörleriyle devamlı işbirliği içerisinde olmanın
yanı sıra özellikle akademisyenler arasında güçlü bağlar tesis
etmeli ve ortak projeler geliştirmeliyiz.
UNİKOP adına gelecekte akademik çalışmaların ve projelerin
artırılması, personel hareketliliğinin ciddi biçimde hayata
geçirilmesi, bilimsel altyapıların ortaklaşa kullanılması
gibi pek çok gelişmeyle birlikte üniversitelerin ciddi
kazanımlar elde edeceklerini, bölgenin de önemli kalkınma
hedefleri yakalayacağını düşünüyorum. Bu kapsamda
gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve kurumlar arası işbirliğiyle
yürüteceğimiz projeler son derece önemlidir. Şehirle
bütünleşmek ve iş dünyasıyla işbirliği yapmak gelecekte daha

Üniversiteleri mekanik oluşumlar olarak değil, canlı ve yaşayan
organizmalar olarak düşünmek gerekir. Buradan yola çıkarak
şunu da ifade edebiliriz ki üniversiteler, nasıl çevrelerini
etkiliyorsa en az onun kadar da çevrelerinden etkilenmektedirler.
Bir üniversitenin tek başına köklü dönüşümler gerçekleştirmesi
de olası değildir. Ülkede bulunan bütün kurum ve kuruluşlar,
hatta kişiler hep birlikte ülkenin geleceğine yön vermektedirler.
İşte UNİKOP benzeri oluşumlar bu açıdan önemlidir. Mevcut
potansiyelleri harekete geçirmek, ortak hedefler belirlemek
ve yeni kapılar aralayarak gelişim ve değişime ön ayak olmak
ancak işbirlikleri sayesinde mümkün olmaktadır. Bu bağlamda
yapılacak pek çok iş vardır. Yeter ki insanlar bu bilinçle ve
işbirlikçi kültürle hareket etsinler. Maalesef bizim ülke olarak
en büyük sorunumuz da bu. Yani işbirliği konusunda ortak bir
kültürümüzün olmayışı ve olumsuz yargılarımızdır. Şayet bunları
aşarsak hem üniversitelerimizin hem de ülkemizin çok iyi
yerlerde olacağına inanıyorum.
Geleceğin yükseköğretim kurumları bence dinamik, çözüm
odaklı, evrensel ilkeleri gözeten ve işbirliği kültürü gelişmiş
kurumlar olacaktır. Zira, birbirimizin gelişmesi konusunda
hepimiz, birey ve kurum olarak derin bir sorumluluk taşırız.

da önemli olacak ve bunu başarabilen bölgeler ve üniversiteler
öne çıkacaktır.
Burada önemli bir gerçeği hatırlatmak isterim. İnsanlar en güzeli
düşünme, üretme, yapma temayülünde yaratılmıştır. Bunun
ortamını hazırlamak devleti ve kurumları yöneten bireylere
düşmektedir.

Belli üniversitelerin bir araya gelerek UNİKOP benzeri
oluşumları kurmanın ülkemize ve üniversitelere
ne gibi yararları olmaktadır? Buradan hareketle
Türk yükseköğretim sistemi açısından üniversiteler
gelecekte nasıl şekil almalıdır?
Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki üniversiteler, sadece
bilimsel gelişmeye öncülük etmezler, aynı zamanda bulundukları
şehrin ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda
gelişmesine de katkı sağlarlar. Üniversiteler umuda açılan
kapılardır. Bütün bunlardan dolayı üniversitelerin sorumluluğu
diğer kurum ve kuruluşların sorumluluğundan çok daha önemli
ve kapsamlıdır.
Türkiye’de üniversitelerin gelişimini, işbirlikleri tesis etmelerini
ve dünyadaki yerlerini değerlendirmek için öncelikle nasıl ve
hangi gayelerle kurulduğunu bilmek lazım. Yani bir üniversite,
tabandan gelen taleplere ve bölgenin ihtiyaçlarına ne kadar
cevap veriyorsa o kadar gelişmeye açıktır. Bununla birlikte bir
üniversite kurulurken bölgesel ihtiyaçların yanı sıra dünyada
yaşanan gelişmeler ve evrensel olgular ne ölçüde gözetiliyorsa,
o üniversite insanlığa ve yaşadığımız gezegene o ölçüde katkı
sunacaktır.

Çünkü birbirimiz olmadan hepimiz eksiğizdir. Her birimiz
‘başkalarınca kazılmış kuyulardan su içtiğimizi’ daima
hatırlamalıyız. Düşüncelerimizi, sorunlarımızı, endişelerimizi
açıkça konuşmadığımız, cesurca paylaşmadığımız sürece kimin
bize yardımcı olabileceğini asla bilemeyiz ve kısır bir döngü
içinde dolaşır dururuz.

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesinin
ev
sahipliğinde ekim ayında Uluslararası 4. KOP Bölgesel
Kalkınma Sempozyumu gerçekleştirilecek. Bu yıl 15
Temmuz Şehitleri anısına düzenlenecek sempozyum
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak sekiz yılda dört
uluslararası, sekiz de ulusal kongre ve sempozyuma ev sahipliği
yaptık. Üniversite olarak 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen
Uluslararası 4. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumuna ev
sahipliği yapmaktan da onur ve mutluluk duymaktayız.
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Doğup büyüdüğümüz ve şimdi de değişik görevlerde ve
kademelerde hizmet verdiğimiz KOP bölgemiz, gerek sahip
olduğu tarihi ve kültürel değerler, gerekse ülke ekonomisine
yaptığı katkılarla ülkemizin en önemli bölgelerinden biridir.
Bölgemizdeki mevcut potansiyelin artırılması ve bölge
insanının yeni ufuklar kazanmasına yönelik arayışlardan olan
sempozyumda 200’e yakın sunum gerçekleşecek. Sekiz tematik
alanda bildirilerin sunulacağı sempozyumun bu alanlarda yeni
görüşler ve açılımlar getireceğini, bölgesel kalkınma konusunda
yapılacak çalışma ve organizasyonlara ışık tutacak ortak değerler
üreteceğini düşünüyorum.
Üniversiteler olarak senato kararlarıyla kınadığımız ve hiçbir
şekilde tasvip etmediğimiz 15 Temmuz kalkışması, üzülerek
belirtmeliyim ki özgürlüğün ve ilerlemenin, demokratik yollarla
çözüm üretmenin, her şeyden önemlisi de akademik düşüncenin
önündeki en büyük engellerdendir. Ancak milletimiz bu kalkışmanın
karşısında durarak baskı ve zorla yapılan müdahalelere geçit
vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz
Şehitleri anısına düzenlenen bu sempozyumun bizim için anlamı
ve önemi çok büyüktür. Sempozyumumuzu 15 Temmuz Şehitleri
anısına düzenleyerek milletçe el ele yürüdüğümüz bu demokrasi
yolunda üniversitelerin de çok önemli kurumlar olduğunu
vurgulamak istedik. Üniversitelerin şimdi ve gelecekte, kuruluş
gayelerini en üst düzeyde gerçekleştirebileceği ortamları var
etmeleri ve bu uğurda tüm tehdit ve tehlikelere başarıyla göğüs
germeleri en önemli görevlerinden biridir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 1000 kişilik
konferans salonumuza 15 Temmuz, 400 kişilik konferans
salonumuza da Şehit Ömer Halisdemir adını vererek, bu kutlu

medeniyet, demokrasi ve varoluş mücadelesinin gelecek
nesillere de aktarılmasını istedik.

Son olarak başta KOP Bölgesi gençleri olmak üzere
okurlarımıza neler söylemek istersiniz?
Bölgemizde doğup büyüyen ya da burada yaşayan gençler
ve okurlarımız şunu bilmeliler ki bizim coğrafyamız köklü
medeniyetlere beşiklik etmiş, dünyaya yeni bir soluk getiren
Mevlanaların ve Yunus Emrelerin diyarı olmuş, çalışkan insanların
yaşadığı, maddi ve manevi önemli değerlerin üretildiği bir
coğrafyadır. Geçmişte önemli bir uygarlık merkezi olan KOP
bölgesinin gelecekte de bu ülkenin en önemli ilim ve kültür
merkezlerinden biri olacağına inanıyorum. Yeter ki insanımız
öz değerlerinin farkına varsın ve kendini bu insanlık gemisinin
önemsiz bir elemanı olarak değil, çağlara hitap edebilecek güçte
bir üyesi olarak telakki etsin.
Kuşkusuz bu bilinçle hareket edenler hem kendisi yaşayacak
hem de başkalarını yaşatacaktır. O yüzden kimse umudunu
kaybetmesin, çok çalışsın, işini iyi niyetle ve en güzel şekilde
yapmanın gayreti içerisinde olsun. Mutlu olmanın yolunun
başkalarını mutlu etmekten geçtiğini, insanlara katkı vererek
yaşamın hazzına varılabileceğini ve öldükten sonra da yaşamanın
ancak bu şekilde hareket etmekle mümkün olduğunu daima
hatırlayalım.
Son olarak insanlara katkı verme gayesiyle kurulan UNİKOP’a,
KOP Dergisine ve KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumuna emek
veren herkese teşekkür ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum.

Sıradan Değil, Aranan Üniversite ‘KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ’
Adını, Türkçeyi ilk kez devlet dili olarak ilan eden Karamanoğulları
Beyliği’nin üçüncü ve en büyük hükümdarından alan Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 29 Mayıs 2007 tarihinde
kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar önemli mesafeler kat
ederek Türk Yükseköğrenimine ve bilim camiasına ciddi katkılar
sunmuştur.

İslami İlimler, Kamil Özdağ Fen, Mühendislik, Sağlık Bilimleri
Fakülteleri iken enstitüler Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleridir.
Üniversitede faaliyet yürüten yüksekokul Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu; meslek yüksekokulları ise Ermenek, Kazım
Karabekir, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokullarıdır.

1987 yılında Karaman Meslek Yüksekokulunun açılmasıyla
ilimizde üniversitenin temelleri atılmış, 1987-2007 yılları arasında
üç fakülte, iki yüksekokul ve dört meslek yüksekokuluyla ilimizde
yükseköğrenim faaliyetleri Selçuk Üniversitesine bağlı olarak
yürütülmüştür. 5662 Sayılı kanun ile mevcut akademik birimler
Selçuk Üniversitesinden ayrılarak Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi kurulmuştur.

Kurulduğunda 6 bölüm, 17 program ve 4 anabilim dalına öğrenci
alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde bugün itibariyle
bu sayı 21 bölüm, 34 program ve 19 anabilim dalına ulaşmıştır.
Kuruluş döneminde 100 civarında akademik ve idari personeli,
yaklaşık 5 bin 500 öğrencisi olan Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, bugün 750’nin üzerinde personeli, 14 bin civarında
öğrencisiyle ülkemizin ve bölgemizin önemli kurumları arasında
yerini almıştır.

Kuruluş sürecinde sağlam adımlarla ilerleyerek nicelikten ziyade
niteliği öne çıkaran, bilimsel ve akademik yapılanmaya üst
düzeyde önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
bugün yedi fakülte, iki enstitü, bir yüksekokul ve beş meslek
yüksekokuluyla yükseköğrenim hizmeti vermektedir. Üniversite
bünyesindeki fakülteler Edebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler,
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Eğitim-öğretim ve araştırmada dünya standartlarını yakalamayı
hedefleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, nitelikli insan
gücü yetiştirerek Karaman bölgesine ve ülkemize başta Türk dili,
enerji ve gıda sektörü olmak üzere her alanda katkı sağlayan bir
yükseköğretim kurumu olmak gayesiyle kurulmuştur.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; geniş yerleşkesi,
uluslararası standartlardaki laboratuvarları ve konferans salonları,
sosyal ve sportif tesisleri, her şeyden önemlisi de başarılı işlere
imza atan çalışanları ve geleceğin Türkiyesi’nin parlak yüzleri
öğrencileri ile sıradan değil, aranan bir yükseköğrenim kurumu
olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite

Sıradan değil, aranan bir üniversite olmak için var gücüyle
çalışan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, iç dinamiklerini
harekete geçirerek farklı olmaya, değer yaratmaya, toplumsal
bütünleşmeye ve topluma hizmet etmeye önem vermekte; sanayi
başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle eğitim ve araştırma
faaliyetlerini iyi bir stratejik planlama doğrultusunda geliştirmeyi
hedeflemektedir.

Kuruluşundan bu güne araştırma alt yapısına önem veren
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bu kapsamda bağımsız bir
Merkezi Araştırma Laboratuvarının yanında, akademik birimlerde
de araştırma ve uygulama laboratuvarları kurarak iyi bir bilimsel
alt yapı oluşturmuştur.

Uluslararası Diploma
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından 21’inci yüzyılda yükseköğretimin yeniden
yapılandırılması doğrultusunda öngörülen Bologna sürecinin
adımlarını hızla gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda üniversitede
diğer yeterlilik koşullarının yanı sıra kredi sistemi olarak ECTS’ye
(AKTS) geçilmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 15 Haziran 2013 tarihinde
Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) başvurusu
yapmış, Avrupa Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda KMÜ,
2014 yılı şubat ayında Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement
Label) almaya hak kazanan Avrupa genelinde 90 üniversiteden
biri, Türkiye’den başvuran 29 üniversiteden biri olmuştur.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2014 yılında mezunlarına
karekodlu diploma vermeye başlamış, diplomalara entegre
edilen özel tasarlanmış karekod sayesinde diplomaların
güvenliği sağlanarak olası sahteciliklerin önüne geçilmiştir.
Diploma güvenliği konusunda önemli bir adım atan Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi, Marmara Üniversitesiyle birlikte
Türkiye’de karekodlu diploma uygulayan ikinci üniversite
olmuştur. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Elektronik İmzalı
Diploma’yı da Türkiye’de hayata geçiren ilk üniversite olmuştur.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, son dört yılda TÜBİTAK’ın
öncülüğünde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde”
iki kez ilk 50 içerisinde yer almayı başarmıştır.

KMÜ, TÜBİTAK ARDEB Projelerinde 11’inci Sırada
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), TÜBİTAK Araştırma
Destek Programları Başkanlığının (ARDEB) bilimsel proje
destekleri performans sıralamasında 88 üniversite içinde 11’inci
sırada yer aldı.
Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Akademik
Sosyal Araştırmalar Dergisinde (ASOS) yayınlanan araştırma
makalesinde Türkiye’deki üniversitelerin TÜBİTAK’tan aldıkları
ARDEB desteklerine göre bilimsel performansları sıralandı.
Sıralamada üniversitelerin son beş yıllık etkinlikleri ölçülerek
değerlendirmeye tabi tutuldu. 2011 yılı öncesinde kurulan
üniversitelerin incelendiği, son beş yıldır hiçbir projesi
desteklenmeyen üniversitelerin ise dâhil edilmediği çalışmada
88 üniversiteye yer verilirken KMÜ, listede 11’inci sırada yer aldı.

KMÜ, Türkiye’deki İlk 20 Üniversite Arasında
KMÜ öğretim üyeleri tarafından 2007’den bu yana yaklaşık 40
adet TÜBİTAK, SANTEZ, DPT, MEVKA ve AB projesi ile 200’ün
üzerinde BAP projesi yürütülmüştür. Öğretim üyesi başına düşen
proje sayısı bakımından Türkiye’de ilk 20’ye giren Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinde hakem olarak
görev yapan akademisyen oranında da Türkiye üniversiteleri
arasında 18’inci sırada yer almaktadır.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), akademik teşvik
sıralamasında da Türk devlet üniversiteleri arasında ilk 20
içerisine girmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla 18 Aralık 2015
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik
Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre devlet üniversitelerinde
görev yapan akademisyenler, bilimsel çalışmalarına göre teşvik
ödeneği almaya hak kazanmıştır. Buna göre üniversitelerdeki
akademisyenlerin 2015 yılı bilimsel çalışmaları esas alınarak en
çok teşvik ödeneği alan üniversitelerin sıralaması yapılmış ve
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 109 devlet üniversitesi
arasında 17’nci, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri
arasında ise 7’nci sırada yer almıştır. Fakültelere göre yapılan
sıralamada ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi 7’nci, Edebiyat Fakültesi 22’nci, Kamil Özdağ Fen
Fakültesi 24’üncü, Eğitim Fakültesi 26’ncı, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi de 44’üncü olmuştur.

Bilimsel Toplantılar

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin düzenlediği sempozyum
ve kongreler şunlardır:
20-22 Ekim 2009: Ulusal Elma Sempozyumu
6-8 Temmuz 2010: Ulusal Alabalık Sempozyumu
20-22 Ekim 2010: Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu
26-29 Ekim 2010: Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
13-15 Eylül 2011: Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu
12-14 Mayıs 2011: 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi
10-12 Mayıs 2013: 2. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi
26-28 Eylül 2013: Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu
15-17 Mayıs 2014: 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
08-11 Ekim 2015: Uluslararası Çocuk ve Ergenlerde Obezite ve Spor Kongresi
23-25 Ekim 2015: Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü
ve Medeniyeti Sempozyumu-2 Karamanoğulları Beyliği
25-27 Mart 2016: Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu

Henüz genç bir üniversite olmasına rağmen Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesinde kuruluşundan bugüne kadar dört
uluslararası, sekiz ulusal kongre ve sempozyum düzenlenmiş
olup KMÜ en son 21-23 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenecek
olan IV. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’na evsahipliği
yapacaktır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kuruluşundan bu yana sanayi
sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla
üniversitede açılması düşünülen bölüm ve programlara yerel dinamiklerle
istişare ederek karar vermiş, açılan programlarda okutulacak derslerin
içeriklerini de Türkiye’de ender rastlanan bir uygulamayla, sektör
temsilcileriyle görüşerek oluşturmuştur.
Gıda Şehri unvanını taşıyan Karaman’ın ve bölgenin ihtiyaçları dikkate
alınarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde şimdiye kadar
kırsal kalkınma ve gıda sanayisine yönelik olarak Gıda Mühendisliği,
Gıda Teknolojisi, Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programları
ile Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmıştır. Bununla birlikte
KMÜ’de Türkiye’nin belli başlı üniversiteleriyle boy ölçüşebilen gıda
laboratuvarları kurulmuş, üniversite yönetiminin teşviki ve BAP (Bilimsel
Araştırma Projeleri) Komisyonunun desteğiyle KMÜ öğretim elemanları
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tarafından tarım ve gıda sektörüne ilişkin çok sayıda araştırma
yürütülmüştür. Ayrıca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından
2007-2016 yılları arasında düzenlenen Ulusal Elma Sempozyumu, Ulusal
Alabalık Sempozyumu ve Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu
bu alanlarda önemli bir akademik birikim elde edilmesini sağlamıştır.
KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı ise Devlet Planlama Teşkilatının
destekleriyle 2010 yılında kurulmuş, 2015 yılında Bilimsel ve Teknolojik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİLTEM) açılmasıyla
Merkez Müdürlüğü çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştır.
Yakın bir gelecekte “Enerjinin Başkenti” olmaya hazırlanan Karaman’da
enerji araştırmaları ve istihdam amacıyla Enerji Sistemleri Mühendisliği
ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleriyle Elektrik, Makine ve
Otomotiv Teknolojisi programları açılmış, Enerji Laboratuvarı kurulmuştur.
KMÜ öğretim elemanlarının enerji çalışmaları ise bu alandaki literatüre
önemli katkılar sunmuştur.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2013 yılı temmuz
ayında kurulan ve aralık ayında Türkiye Üniversite-Sanayi
İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) üyeliğine kabul edilen
Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi (PTTO) tarafından üniversitesanayi işbirliğine yönelik ar-ge ve patent esaslı birçok başarılı
çalışmaya imza atılmış, akademisyenlere ve sanayicilere çeşitli
eğitimler verilmiş, sanayidoktoru.com adlı interaktif websitesi
tasarlanarak sanayicilerin öğretim elemanlarıyla direkt irtibata
geçmesi sağlanmış, ayrıca üniversitenin araştırma altyapısı sanayi
sektörüne tanıtılmıştır. Bunların yanı sıra PTTO koordinatörlüğünde
üniversite öğretim üyeleri tarafından Karaman İli Tarım Yatırım
Kılavuzu, Karaman İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu, Karaman
İli Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüt
Raporu hazırlanmıştır.
Üniversite-Sanayi işbirliğinde önemli bir adım olarak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü desteğiyle Karaman-TEKNOKENT’in
kurulması Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. KaramanTEKNOKENT’in kurulmasıyla birlikte Karaman ili ve çevresinin ArGe potansiyelinin artırılması, ekonomik dinamiklerinin harekete
geçirilmesi, makine, donanım, yazılım benzeri yeni sektörlerin iş
sahasına kazandırılması, gıda sektöründe doğabilecek ekonomik
krizlerin rahatlıkla atlatılması gibi pekçok kazanımın elde edilmesi
öngörülmektedir.

Yine Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü işbirliğiyle 2 bin 500 metrekarelik
alanda 21 işlikten oluşan Karaman-İŞGEM açılmıştır. İŞKUR ile
imzalanan protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerinin
yetiştirilmesi ve istihdamı konusunda önemli bir adım atılmış olup
Karaman-İŞGEM’in KOBİ’lerin yaşadığı zorlukların aşılmasına
yardımcı olması planlanmaktadır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve KOSGEB işbirliğiyle ise
fakültelerde ders programlarına konan Uygulamalı Girişimcilik
dersi sayesinde öğrencilere KOSGEB tarafından Girişimcilik
Sertifikası verilmektedir. Bunun yanı sıra KMÜ Sürekli Eğitim
Merkezi ve KOSGEB işbirliğiyle eğitim-öğretim dönemi süresince
düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik kurslarından hem öğrenciler
hem de vatandaşlar yararlanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Sosyal ve kültürel faaliyetler açısından hareketli bir eğitim-öğretim
dönemi geçiren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde
öğrenci toplulukları tarafından her yıl 100’ün üzerinde etkinlik
düzenlenirken üniversite genelinde haberlere konu 400’e yakın
faaliyet ve gelişme yaşanmaktadır. Üniversitede eğitim-öğretim
dönemi süresince pekçok araştırmacı, yazar, şair, sanatçı,
bürokrat ve bilim insanı öğrencilerle buluşmakta; bireylerin
kendilerini geliştirmeleri ve yeni ufuklar kazanmalarına yardımcı
olarak üniversitenin evrensel iklimine katkı sunmaktadırlar.

Karaman’da Valilik, Belediye, Üniversite ve Sanayi işbirliğiyle Gıda
Serbest Bölgesi oluşturma çalışmaları başlamış olup Karaman
Ticaret İl Müdürlüğü ile de ortaklaşa Karaman Lojistik Merkezi
kurulması için önfizibilite etüdü hazırlanmıştır.
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Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Karatay Üniversitesi; nitelikli, iş dünyasını tanıyan ve iş bulma
kaygısı olmayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
2016-2017 eğitim yılında 6 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek
yüksekokulu ve 35 bölüm ile Konya’nın ilk vakıf üniversitesi
olan KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği
üniversiteler arasında yer almaktadır. Mevcut öğrenci potansiyelini
6.200 öğrenci sayısına çıkaran KTO Karatay Üniversitesi 20162017 eğitim yılında muazzam bir büyüme sergileyerek %99,63
doluluk oranına ulaşmıştır.

ABD’de Zaytuna College ile eğitim, uygulama, teknoloji ve bilgi
transferini kapsayan iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma
ile yabancı dil eğitiminden ortak lisans programına, öğrenci ve
akademisyen değişiminden helal gıda üretimi ve satışı konusuna
kadar geniş bir alanda iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma
sayesinde öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların bilgi
transferinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Karatay Üniversitesi; nitelikli, iş dünyasını tanıyan ve iş bulma
kaygısı olmayan mezunlar vermeyi hedeflerken aynı zamanda
özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek, toplumsal gelişime
katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi ile Uganda İslam Üniversitesi arasında
gerçekleştirilen diğer bir iş birliği protokolü ile de İslam Ekonomisi
programına ilgi duyan öğrenci ve akademisyenler hem Uganda
İslam Üniversitesi hem de KTO Karatay Üniversitesinde değişim
programları çerçevesinde eğitimlerini sürdürebileceklerdir.

KTO Karatay Üniversitesi, 2015-2016 seçmeli ders akademik
havuzuna “Ahilik ve Meslek Ahlakı” ve “Karatay Medresesi
ve Medeniyet Tasavvuru ” derslerini eklemiştir. Ahilik ve
Meslek Ahlakı ders içeriği kapsamında Meslek ve Ahlak,
Ahiliğin Tarihsel Gelişimi, Ahilik ve İktisadi Düzen, Ahilik ve
Eğitim, Ahiliğin Toplumsal ve Siyasal Yansımaları gibi konulara
değinilmektedir. Karatay Medresesi ve Medeniyet Tasavvuru
dersi ile de Osmanlı’ya aydın yetiştiren ve üniversitemizin öncüsü
olan Karatay Medresesinin hikâyesi ele alınıp, ’’medeniyet’’
kavramına ve bu kavramın doğuşunu etkileyen faktörlere,
anlaşılması bugünün toplumu için temel gereklilik hâline gelen
’’Medeniyet Tasavvuru’’nun ne olduğu konularına ışık tutulması
hedeflenmektedir.
KTO Karatay Üniversitesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking
by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı,
Türkiye’deki üniversitelerin 2016-2017 sıralama sonuçlarına göre
URAP sıralamasında toplam puanını yüzde 39 oranında artırarak,
üniversiteler sıralamasında 20 üniversitenin önünde yer almıştır.
Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla 6. sıraya
yükselmiştir.
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Şehir merkezine 2,5 km uzaklıkta, 100 bin metrekare alana
konuşlanmış KTO Karatay Üniversitesi şehir kampüsü özelliği
göstermektedir. Kampüs içerisinde, engelli dostu olarak
tasarlanan, görme engelli öğrenci ve bireyler için yönlendirici yer
işaretleri bulunmaktadır. Tekerlekli sandalye kullanan öğrenciler
ve bireyler için rampaların yer aldığı üniversite kampüsü tüm
engelli bireylerin rahatı ve konforu düşünülerek dizayn edilmiştir.
KTO Karatay Üniversitesi TÜBİTAK’ın ve ERU Mekatron’un açmış
olduğu alternatif enerjili araçlar alanında, insansız hava araçları
alanında ve robot alanlarında yarışmalara katılmıştır. Söz konusu
yarışmalarda çeşitli dereceler almışlardır.
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya
sanayisi ve ticaret dünyasının ihtiyaç duyulan nitelikli insan
gücünü karşılamak amacıyla Konya’ da ilk vakıf üniversitesi
olan KTO Karatay Üniversitesi her geçen yıl artan öğrenci
potansiyeli ve başarılı akademisyenleri sayesinde yeni faaliyetler,
araştırmalar, projeler ve etkinlikleri ile adından söz ettirmektedir.
Birçok ilke ve başarılara imza atarak hedefi doğrultusunda emin
adımlarla yoluna devam etmekte olan KTO Karatay Üniversitesi
Türkiye ve Dünya gündeminde adından söz ettirmektedir.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

KTO Karatay Üniversitesi KONİF 2016 İle İş Arayanlarla,
İş Verenleri Buluşturuyor.
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve İŞKUR Konya
İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şirketler ile öğrenciler
arasında nitelikli ve etkili bir köprü olan Konya İnsan Kaynakları
ve İstihdam Fuarı (KONİF 2016), KTO Karatay Üniversitesi’nde
yoğun bir katılımla açıldı.
KTO Karatay Üniversitesi’nin sektör markalarını güçlendirmek ve
nitelikli iş gücüne ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlediği
etkinliğe Konya Valisi Muammer Erol, Ak Parti Konya Milletvekili
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Ak Parti Konya Milletvekili Hüsniye
Erdoğan, KTO Karatay üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Selçuk Öztürk, KTO Karatay üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri,
KTO Karatay üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade İŞKUR
Konya İl Müdürü Emrah Keleş, protokol üyeleri, firma temsilcileri,
akademisyenler ve üniversite ve lise öğrencileri katıldı.
İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, “ İşiniz hazır olsun sloganı
ile yola çıktık. Mezun öğrencileri iş kaynakları ile buluşturmayı
amaçlıyoruz. KTO Karatay Üniversitesi yönetimine KONİF 2016’ya
olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.
KTO Başkanı KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Selçuk Öztürk, Karatay Medresesi ruhunu yeniden yaşatan
üniversitenin, iş dünyası ve öğrenciler için faydalı olacak
bir programa öncülük etmesinden dolayı gurur duyduğunu
belirtti. Başkan Öztürk, “ KONİF 2016 iş isteyenlerle, işverenleri
üniversitemizde buluşturan bir fuar. Fuarın bu anlamda önemli
bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum. İşverenlerle öğrencileri
sanayi ve ticaret dünyasının üniversitesinde buluşturmak

istiyoruz. Ülkemizde ve dünyada en önemli sorunlardan birisi
işsizlik sorun Konya olarak bu konuda Türkiye ortalamasının
altında bir rakam söz konusu. Hedefimiz ülkemizde de işsizliği en
az seviyeye indirmektir. Üniversite olarak “Sektör Danışmanlığı”
projesini hayata geçirdik, diğer üniversiteler örnek olduk, her
öğrencimize bir sektör danışmanı atayarak öğrencilik süreci
boyunca onu sektöre hazırladık. Yeni açacağımız bölümler ile
de 2016-2017 akademik yılda üniversite olarak hızlı yükselişimizi
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan da KONİF 2016’nın üreten,
çalışan gençlerin iş hayatına atılmasında önemli bir misyonu
yerine getirdiğini bunda da üniversitenin büyük katkıları olduğunu
aktardı. Erdoğan, “ KTO Karatay Üniversitesi gerçekleştirdiği
projeler ile gençlerimizin iş hayatına donanımlı bir şekilde
katılmaları için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, “ KTO Karatay Üniversitesi eğitim
hayatına başladığı günden itibaren ilkleri gerçekleştirmeye
devam ediyor. Günümüz ihtiyaçlarına uygun programlar açarak
donanımlı öğrenciler yetiştirip toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarına
cevap olmayı amaçlıyor. Konya İş dünyasının desteği ile
büyümesini sürdürüyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını
gerçekleştirerek firma stantlarını ziyaret etti. KONİF 2016’nın ilk
günü Prof. Dr. Bayram Sade ile Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu’nun
‘Kuruluşundan Bugüne KTO Karatay Üniversitesi’ söyleşisi ile
devam etti.
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CERN’e Tam üye olan tek üniversite
CERN ALICE Deneyi’ ne tam üye ilk ve tek Türk üniversitesi olan
KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oğuz
Demirbaşçı, önemli bir başarıya imza atarak, başvuru yaptığı
CERN Yaz Okulu staj programında kabul görmüştür.

CERN Yaz Okulu’na kabul edilen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
öğrencisi Oğuz Demirbaşçı, “CERN Summer Student WebFest
2016” yarışmasında takımıyla birlikte en iyi tasarım ödülünü
almıştır.

Güneş Santrali Projesi
Mevlana Kalkınma Ajansı, ‘Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve
Kuruluşlara Yönelik Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı’
kapsamında KTO Karatay Üniversitesi akademisyenleri ve idari
personeli ile ‘Güneş Enerji Santrali Projesi’ ortaya çıkarılmıştır. TR52 bölgesi illerinden Konya’daki kurumlar arasında yer alan KTO

32

Karatay Üniversitesinin elektrik enerji ihtiyacının en az %25’inin
güneş enerjisinden sağlanması ve bu yolla düşürülen elektrik
kullanım maliyetinden gelecek kaynağı üniversitemizin diğer
kullanım alanlarında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Geçmişin İzinde Konya
Mevlana Kalkınma Ajansı, ‘Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’
kapsamında yapılan proje Konya’nın Turizm, Yatırım ortamı ve
Karatay Üniversitesi eğitim sisteminin tanıtım faaliyetlerinde
etkinliğin artırılması yönelik tanıtım filminin hazırlanmasını
kapsamaktadır. Proje kapsamında Konya ili turizm potansiyeli

tarihi ve kültürel zenginlikleri yurt içi ve yurt dışına tanıtılması
hedeflenmiştir. Bunun yanında Konya ili yatırım ortamları hakkında
bilgilendirme yapılarak yabancı yatırımcının bölgeye çekilmesine
katkıda bulunulacaktır.

Bilim Şenliği
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Bilim ve Kültür Şenliği Konya’nın
dört bir yanından gelen bilim meraklılarını ağırlamıştır. Proje ve Ar-ge çalışmaları
ile adından söz ettiren KTO Karatay Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlen
“Bilim ve Kültür Şenliği”, üniversite kampüsünde yoğun ilgi ile karşılanmıştır.
Bilim ve Kültür Şenliği’ne üniversite öğrencilerinin yansıra il genelinde eğitim
gören lise öğrencileri tarafından da katılım sağlanmıştır. Birçok sosyal ve bilimsel
etkinliğin yer aldığı şenliğe 56 lise ve dengi okullardan yaklaşık 2000 öğrenci
katılım sağlamış olup, öğrenciler; biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, matematik,
spor, sağlık ve teknoloji alanında yapılan atölye çalışmalarıyla bilimin eğlenceli
yüzüyle tanışma fırsatı yakalamıştır.

Sektör danışmanlığı
Sektör Danışmanlığı Projesi; birinci sınıfa başlayan her öğrenciye, öğrenim
görmekte olduğu alan ile ilgili olarak Konya Ticaret Odası üyesi veya Konya’da
istihdam sağlayan firmalar ile ilişkilendirilmektedir. Öğrenciler mezun
olduklarında çalışacakları alanlar için bir uyum sürecine gerek kalmadan iş
hayatına hazır bir şekilde mezun olacaktır.
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Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz 2015-2016 yılı itibariyle 4.207 önlisans, 19.609
lisans ve 6.535 lisansüstü olmak üzere 30.351 öğrencisi ile
1.542 akademik personel, 1.166 ise idari personele sahiptir.
Üniversitemiz Köyceğiz Kampüsünde 3 bloktan oluşan 27 bin
m² alana sahip olarak yapımı yeni tamamlanmış ortak dersliklere;
Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mühendislik-Mimarlık, Sosyal ve
Beşeri Bilimler fakültelerimiz taşınmış olup, 8 Ekim 2014 tarihi
itibariyle eğitim-öğretime başlamıştır. Yine Köyceğiz Kampüsünde
yaklaşık 3.000 m²’lik kapalı alana sahip ortak laboratuvar inşaatı

da yakın zamanda tamamlanacaktır. Diğer akademik birimlerimiz
de şehir merkezinde kendilerine tahsis edilen binalarda hizmet
vermektedirler.
Üniversitemiz öğrencileri ve akademisyenleri her yıl çeşitli
kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra
personelimiz ve öğrencilerimizin motivasyonu için üniversitemizin
düzenlemiş olduğu sosyal faaliyetler de bulunmaktadır.

Üniversitemiz Seydişehir Meslek Yüksekokulu Elektromobil Projemiz
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Mekatronik programı üzerinden
başvurusu yapılan ve proje
yürütücülüğünü Prof. Dr. Hüseyin
Arıkan’ın üstlendiği elektrikli araç
projesinde Hedef 2023 Elektromobil
Takımı, üretmiş olduğu yerli ve
elektrikli araç ile Kocaeli'de TÜBİTAK
tarafından organize edilen 12.
Alternatif Enerjili Araç Yarışına 1-7
Ağustos 2016 tarihlerinde katıldı.
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Üniversitemiz Fora Öğrenci Topluluğu Moral Ve Destek
Ziyareti
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi FORA Öğrenci Topluluğu
faaliyetleri kapsamında Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji
Servisi hastalarına yardım amaçlı kermes düzenledi. Kermesten
elde edilen gelirler ile Hematoloji-Onkoloji tedavisi gören
miniklere çeşitli hediyeler alan FORA Öğrenci Topluluğu minik
kardeşlerine moral ve destek verdiler.

Basketbol Turnuvası Şampiyonu Meram Tıp Fakültesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı tarafından 2016 yılı 4.Geleneksel Spor Şenlikleri
kapsamında düzenlenen Basketbol Turnuvasının finalleri
gerçekleştirildi. Turnuvanın şampiyonu,Meram Tıp Fakültesi
olurken, ikinci Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, üçüncü
Mühendislik Mimarlık Fakültesi oldu.

Engelsiz Kalemler Fuarı’nda Üniversitemize Yoğun İlgi
Engelsiz Bir Dünya İçin Buluşuyoruz sloganı ile Üniversitemizin
kurucu üyesi olduğu Engelsiz Dünya Platformu’nun öncülüğünde
hazırlanan Engelsiz Kalemler Fuarında üniversitemizin standı
ziyaretçi akınına uğradı.
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Üniversitemizde Rengarenk Türkçe Şöleni
Dünya’nın dört bir yanından Konya’ya eğitim görmek
için gelen yabancı uyruklu öğrenciler Üniversitemiz
Türkçe
Öğretimi,
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezindeki (KONDİL) eğitimlerini başarıyla
tamamladı. KONDİL öğrencileri tarafından hazırlanan
2014-2015 eğitim öğretim yılı kapanış programı renkli
görüntülere sahne oldu.

Üniversitemizden Sigarayı Bırakmak
İsteyenlere Destek
1987’den beri her yıl 31 Mayıs tarihi Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) üye devletlerince Dünya Tütünsüz
Günü olarak kutlanıyor. Bu günde sigarayı bırakmayı
teşvik edecek çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Sigarayı Bırakma Merkezi de Kule Site’de
vatandaşları sigarayı bırakmaları konusunda
bilgilendirdi. Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan
Küçükkendirci, Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan
Öznavruz, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir Yüksek
katıldı.
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3. Geleneksel Ağaçlandırma
Fidanlar Toprakla Buluştu

Bayramında

Üçüncü Geleneksel Ağaçlandırma Bayramında
Köyceğiz Yerleşkesinde ağaç fidanlarının dikimi
gerçekleştirildi. Ağaçlandırma Bayramına; Orman
Genel Müdürü İsmail Üzmez, Konya Valisi Muammer
Erol, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile Prof.
Dr. Önder Kutlu, Konya Orman Bölge Müdürü Bekir
Karacabey, Fakülte Dekanları, Daire Başkanları,
akademik ve idari personellerimiz ve çok sayıda
öğrenci katıldı.

“Anadolu Selçuklu ve Konya
Yarışmasının 3.sü Düzenlendi

Mutfağı”

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Üniversitemiz
tarafından yöresel yemeklerin tanıtılması için
düzenlenen “Anadolu Selçuklu ve Konya Mutfağı”
adlı yarışmanın 3.’sü gerçekleştirildi. Konya Mutfağı ve
Suriyeli ailelerin katılımı için Suriye Mutfağı adı altında
iki kategori daha eklenen yarışmaya ilgi hayli fazlaydı.
120 katılımcı alanında uzman jüri üyeleri karşısında
dereceye girebilmek için ter döktü. Programa Konya
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan ile Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun ablası Ayşe Çalık da katıldı.
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Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

“Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ülkemizin gıda ve tarım alanındaki ilk ve tek ihtisas
üniversitesi olup, öğrenci tercihleri açısından gıda ve tarım alanında Türkiye’nin 1 numaralı
üniversitesi konumundadır.”
Ülkemizin gıda ve tarım alanındaki ilk ve tek ihtisas üniversitesi
olma özelliğini taşıyan, “Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite”
fikriyle yola çıkan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), Torku
markasının mimarı Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker desteği
ile Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından
kurulmuştur. Kurucu Başkanlığını AK Parti Karaman Milletvekili ve
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Sn. Recep
KONUK’un yaptığı üniversitemizin kuruluş kanunu 18 Haziran
2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
İlk öğrencilerini bu yıl kabul ederek eğitim-öğretime başlayan
üniversitemiz, lisans programlarına yerleşen öğrencilerin lisans
yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda elde ettikleri yerleşme
puanlarına göre gıda ve tarım alanında Türkiye’nin en yüksek
puanla öğrenci kabul eden üniversitesi olmuştur. Tamamı
ilk 40.000 içerisinden üniversitemize yerleşen öğrenciler,
Türkiye’nin 21 farklı ilinden gelirken, öğrencilerin %94’ü KGTÜ’ye
ilk 3 tercihleri içerisinde yer verdiler. Bu yıl ilk öğrencilerini
Türkiye’de sunulan en kapsamlı burs paketlerinden bir tanesi
ile karşılayan KGTÜ, bir vakıf üniversitesi olmasına karşın,
tüm öğrencilerini İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere 7 yıl
boyunca kesintisiz tam burslu olarak kabul etmiştir. Buna ilaveten
üniversitemiz ayrıca, tüm öğrencilerine mezuniyetleri sonrasında
Anadolu Birlik Holding çatısı altında yer alan şirketlerde işe
yerleştirme garantisi sağlamaktadır.
Eğitim dili İngilizce olan üniversitemiz bünyesinde Tarım ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesi olmak üzere 3 fakülte mevcuttur.
Söz konusu fakülteler altında halihazırda 7 bölüm bulunmakta
olup bunlar Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Biyomühendislik, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
bölümleri bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde söz konusu
bölümlerde lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup bunlara
ilaveten Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde
yer alan 5 farklı programda (Biyoteknoloji, Bilgisayar Mühendisliği,
İşletme (Türkçe/İngilizce, Tezli/Tezsiz) yüksek lisans düzeyinde
eğitim verilmektedir.

38

Aralarında Japonya’dan Kyoto Üniversitesi, ABD’den Kaliforniya
Davis, Purdue ve Michigan State Üniversitelerinin de bulunduğu
çeşitli üniversitelerle eğitim ve araştırma alanında ikili işbirliği
anlaşmalarına sahip üniversitemiz, uluslararası bir araştırma
üniversitesi olma vizyonuna sahiptir. Bu çerçevede üniversitemiz
bünyesinde bulunan Stratejik Araştırma Geliştirme Merkezi
(SARGEM) bünyesinde yer alan ve farklı konularda uzmanlaşmış
laboratuvarlarda, gıda ve tarım alanlarında çeşitli konularda
Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir. TSE Başkanlığınca verilen
“Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayına” sahip
SARGEM Laboratuvarları, T.C. Sağlık Bakanlığınca biyosidal
ürünlerin biyolojik etkinlik denemeleri konusunda yetkilendirilen
Türkiye’deki 8 laboratuvardan bir tanesidir. Laboratuvar
akreditasyonu kapsamında ISO 17025 başvurusunu tamamlayan
SARGEM, bünyesinde barındırdığı farklı disiplinlerden uzmanlarla
ve üniversitenin araştırma faaliyetleri açısından gerekli altyapıyı
sağlamaktadır.

Bilgiyi Topluma Taşıyan Üniversite
Bilgiyi topluma taşımak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin
eğitim ve araştırma faaliyetleri dışında son derece önem verdiği
bir diğer noktadır. Bu kapsamda üniversitemizin özel olarak
tasarlattığı bir “Bilim Otobüsü” bulunmakta. Farklı bilimsel deney
ve çalışmaların, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrenciler tarafından
gerçekleştirilmesi amacıyla özel olarak tasarladığımız bilim
otobüsünde, öğrenci ve uzman eğitmenlerin ihtiyacı olan her türlü
altyapı ve donanım bulunmakta. Bilim otobüsümüz sayesinde,
gerek Konya ve ilçelerinde, gerekse çevre illerdeki öğrenciler,
okullarını ziyaret edecek otobüsün içerisinde moleküler biyoloji,
gıda ve tarım alanlarındaki en güncel gelişmelere paralel
bilimsel deneyleri, KGTÜ’nün uzman eğitmenleri gözetiminde
gerçekleştirerek, bilimsel yaklaşımı özümseme şansına sahip
olacaklar.
Bilgiyi topluma taşımak amacıyla ayrıca, özel eğitime ihtiyaç
duyan öğrenciler için “Bilim Atölyesi Yaz Okulu” isimli bir etkinlik
gerçekleştirdik. Bu kapsamda üniversitemiz ilk diplomalarını,
bilim atölyemizdeki deneyleri başarıyla tamamlayan, özel eğitime
ihtiyaç duyan öğrencilerimize verdi.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

TSE Başkanlığınca verilen “Deney Hizmeti Alınabilecek
Laboratuvar Onayına” sahip SARGEM Laboratuvarları,
T.C. Sağlık Bakanlığınca biyosidal ürünlerin biyolojik
etkinlik
denemeleri
konusunda
yetkilendirilen
Türkiye’deki 8 laboratuvardan bir tanesidir.

Farklı bilimsel deney ve çalışmaların, ilk ve orta öğretim
çağındaki öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi
amacıyla özel olarak tasarladığımız bilim otobüsünde,
öğrenci ve uzman eğitmenlerin ihtiyacı olan her türlü
altyapı ve donanım bulunmakta.

Bilgiyi topluma taşımak amacıyla ayrıca, özel eğitime
ihtiyaç duyan öğrenciler için “Bilim Atölyesi Yaz
Okulu” isimli bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu kapsamda
üniversitemiz ilk diplomalarını, bilim atölyemizdeki
deneyleri başarıyla tamamlayan, özel eğitime ihtiyaç
duyan öğrencilerimize verdi.
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA
“Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite” Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 9000 yıllık geleneğin üzerinde yükseliyor.”

“Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite” fikriyle yola çıkan,
akademik ve teknolojik altyapısını bu fikir üzerine kuran Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi; Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki
ilk ihtisas üniversitesidir. İngilizce eğitim veren, uluslararası
bir araştırma üniversitesi olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi, öğrencilerine çağımızın teknolojileri olarak kabul
edilen biyoteknoloji, nanoteknoloji ve enformatik-iletişim
teknolojileri gibi alanlarda uzmanlaşmanın yanı sıra, en güncel
teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda ve bazıları dünyada
ilk olan Ar-Ge faaliyet ve projelerinde yer alabilme imkanı
sağlamaktadır.

İlham

kaynağımız; Anadolu’nun tarım merkezi Konya

Ovasında 9000 bin yıl önce kurulmuş Çatalhöyük medeniyetidir.
Çatalhöyük; yerleşimin genişliği, barındırdığı nüfusu, oluşturduğu
güçlü sanat ve kültür geleneği ile diğer neolitik yerleşimlerden son
derece farklı olduğu için Unesco tarafından Dünya Mirası listesine
dahil edilmiştir. Üniversitemiz; yenilikçiliğiyle, üretkenliğiyle,
gelişmişliğiyle dünyanın ilk tarımcı yerleşimi Çatalhöyük’ün 9000
yıllık geleneği üzerinde yükselmektedir.

Gücümüzün kaynağı, vakfımızın kurucusu Türkiye’nin en
büyük kuruluşlarından Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding’dir.
Gücümüzün kaynağı; Konya Şeker’in onbinlerce dekar uygulama
alanı, binlerce hektarlık alana yayılmış çiftlikleri, tarım, gıda,
hayvancılık, enerji, satış ve pazarlama alanında sayısı 40’a
varan işletmeleri ve dünyanın en büyük beş gıda markasından
biri olmayı hedefleyen TORKU’nun sağladığı üniversite-sanayi
işbirliğidir. Bu işbirliği, bilginin ürüne dönüştürülmesi ve pazara
sunulması noktasında yüksek hızlı bir tünel vazifesi görerek,
üretilen bilginin kısa sürede ürüne dönüştürülmesi noktasında
büyük rol oynayacaktır.
Araştırma Stratejimiz: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
araştırma stratejisini, üniversitede üretilen bilginin ürün ve
uygulamaya dönüştürülmesi ve böylece araştırma sonucunda
elde edilen bilgilerin mümkün olan en kısa sürede ve somut bir
biçimde toplum yararına kullanılması oluşturmaktadır.

Eğitim modelimiz, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki
lisans eğitim sistemi, genelden ihtisaslaşmaya giden ve uygulama
ağırlıklı bir biçimde tasarlanmıştır. Birinci yıl farklı disiplinlerden
öğrencilerin ortak dersler alarak farklı alanlarla ilgili geniş bir
bakış açısına sahip olmalarını sağlanır. Fakülte bazında alınan
öğrencilerin, ilk yılın ardında bölüm seçimi, herhangi bir sınırlama
olmaksızın tamamen öğrencinin tercihine bağlıdır.

40

Kampüsümüz; şehrin merkezinde yüksek hızlı tren garına
sadece 800 metre uzaklıktadır. Kampüsten yürüme mesafesindeki
hızlı tren garından, ülkenin en büyük şehirlerine hızlı trenle kolay
ve konforlu ulaşma imkanı bulunmaktadır.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yeşil kampüs standartlarına
göre tasarlanmıştır. Toplam 150 bin metrekare kapalı alana sahip
kampüste, üç farklı fakülte binası, kültür ve kongre merkezi,
kütüphane ve spor salonu bulunacaktır. Kampüste yurtlar,
yemekhane ve sağlık merkezi de yer alacaktır.
Merkez kısmı trafiğe kapalı ve dışarıya doğru genişleyen büyük
bir daire biçiminde tasarlanan kampüste, eğitim-öğretim ve sosyal
faaliyetlerle ilgili yapıların yanı sıra, bağımsız bir teknopark bölgesi
bulunmaktadır. Bünyesinde en son teknolojiyi barındıracak bir ArGe binasının yer alacağı teknopark bölgesinde ayrıca bir kuluçka
merkezi, test ve analiz laboratuvarları, merkezi laboratuvar ve
pilot üretim tesisi yer alacaktır.

Akademik yapımız:
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, disiplinler arası bir
yaklaşım ile tarım sektöründeki sorunların çözümüne yönelik
uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma programlarıyla
Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesindeki eğitim programları,
farklı disiplinlerle araştırmacı ruha sahip girişimci bireyler
yetiştirilmesi hedefiyle tasarlanmıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi’nin varlık gerekçesi; yaslandığı değerler ve
ilkeler bağlamında, ‘küresel dönüşümün’ yerel ve entellektüel
paydaşı olmaktır.

Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsüsü.
Araştırma Birimlerimiz: Üniversitelere, kamu kuruluşlarına
ve özel sektöre hizmet vermesi planlanan Merkezi Ar-Ge
Laboratuvarı ulusal ve uluslararası kriterlere göre dizayn
edilmektedir. Modern analiz ve test cihazlarını bünyesinde
bulunduracak laboratuvarın temel amacı, her türlü kurum ve
kuruluşa araştırma, ürün geliştirme, üretim, test ve ölçüm gibi
süreçlerde hizmet vererek, üniversitemizdeki ve tüm ülkemizdeki
araştırmalara yardımcı olmak ve liderlik etmektir.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Recep KONUK
Kurucu Başkan
AK Parti Karaman Milletvekili
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı
Pankobirlik Genel Başkanı

“Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Üst Teknolojinin Merkezi Oluyor”
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ilk akademik yılına başladı.
Üniversitenin tüm programlarına yerleşen öğrencilerin tamamı
ilk 40 binin içine giren başarılı öğrencilerden oluştu. Üniversite
tarım ve gıdada üst teknoloji ile üretim yapabilecek uzmanlar ve
dünya çapında araştırmalar yapacak akademisyenler yetiştirmeyi
hedefliyor.
Konya’nın ve genelde de Türkiye’nin son 10 yılda dünya ile
rekabet edebilmek için geçirmiş olduğu dönüşümün, gelişimin
en önemli temsilcilerinden bir olan Konya Şeker’in bu dönüşüm
ve gelişimi üst bir aşamaya taşımak için kurduğu Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi eğitime başladı. Tarım ve gıda sektörünü
bilim ve teknoloji üretimi ile beslemeyi, her iki sektöre de yeni
bir ivme kazandırmayı hedefleyen bu özelliğiyle de açılışı merak

ve heyecanla beklenen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, tarım
ve gıda da başta genetik olmak üzere çok geniş bir alanda
dünya çapında söz sahibi olacak uzmanlar ve akademisyenler
yetiştirecek. 2009 yılında başlayan ve çok sayıda arama
konferansı ile projelendirilen ve tarım ile gıdada Türkiye’yi
dünyada başat ülke yapmak için araştırma ve geliştirme odaklı
kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bu sene ülkemizde en
yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği ilk 4 üniversite arasında yer
aldı. Başarılı öğrenciler tarafından büyük ilgi gören üniversitenin
tüm programlarına yerleşen öğrencilerin tamamı ilk 40 bin içine
giren başarılı öğrencilerden oluştu.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye’nin gıda ve tarım
alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olma özelliği ile dikkat çekiyor
ve eğitim dili İngilizce.

DÜNYA’NIN ÖNDE GELEN TARIM VE GIDA ÜNİVERSİTELERİ İLE İŞBİRLİĞİ
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Islah, Gıda, Metalurji
ve Malzeme, Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme gibi birçok
alanda eğitim ve öğretim yapan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi,
dünyanın önde gelen üniversiteleri ile de işbirliği yapıyor.
Başta Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerdeki
gıda ve tarım alanında ihtisaslaşmış benzer nitelikte eğitim
veren saygın üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapılırken, video
konferans yöntemi ile öğrenciler farklı ülkelerin üniversitelerinden

akademisyenlerden de eğitim alma imkânına sahip olacak.
Öğrenci değişim programları da uygulayacak olan KGTÜ’u bir
taraftan da seminer, konferans, makale paylaşımı, laboratuvar
tecrübeleri gibi alanlarda yine dünyanın en saygın üniversiteleri ile
işbirliği yapacak. Öğrencilerin, gelişmiş laboratuvar ortamlarında
araştırmacı kimlikle yetiştirme amacında olan KGTÜ, bilgisayar
teknolojileri başta olmak üzere üretim süreçlerindeki otomasyon
ve bilişim sistemleri konusunda da öğrencilerini donanımlı şekilde
yetiştirirken, 41 üretim tesisinin AR-GE ve ÜR-GE Merkezleri ile
üretim süreçlerindeki mühendislik hizmetleri gibi konularda da
öğrencilere pratik yapma imkânı sunacak.
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DÜNYA ÇAPINDA LABORATUVARLAR
Anadolu Birlik Holding Bünyesindeki çok sayıda laboratuvar
ve AR-GE, ÜR-GE Merkezlerinin dışında Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı üst standartlarda bir AR-GE
Merkezi de merkez kampüste 500 metrekare kapalı alanda
kuruluyor. Üniversitelere, kamu kuruluşlarına ve özel sektöre
hizmet vermesi planlanan Merkezi AR-GE Laboratuvarları ulusal
ve uluslararası standart ve kriterlere göre Akredite laboratuvarlar
olarak dizayn ediliyor. Modern analiz ve test cihazlarını
bünyesinde bulunduracak laboratuvarın temel amacı, her türlü
kurum ve kuruluşa araştırma, ürün geliştirme, üretim, test ve
ölçüm gibi süreçlerde hizmet vermek ve Türkiye’nin gıda ve tarım
alanındaki araştırmalarında öncülük etmek, ülkedeki araştırma,
geliştirme, inovasyon ve üretim teknolojileri
konularında
uygulanabilir projeler geliştirmek.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mikrobiyolojik İnkübasyon
Laboratuvarı, DNA Hazırlık Laboratuvarı, Mikrobiyolojik
İnkübasyon ve PZR Karışım Hazırlama Laboratuvarı, Moleküler
Analiz ve Elektroforez Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü
Laboratuvarı, Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı,
Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Klimatize Bitki Laboratuvarı,
Klimatize Alg Laboratuvarı, Bioassay Laboratuvarı, Biyosidal
Laboratuvarı, Numune Saklama Soğuk Oda Ünitesi, Pilot
Üretim Ünitesi’ni bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca Konya Şeker
bünyesindeki AR-GE merkezleri ile de Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi Araştırma Merkezi işbirliği içinde olacak. Üniversitenin
kuruluş fikrini, bilgiyi ürüne dönüştüren, yaşam bilimleri, gıda ve
tarım üzerinde uzmanlaşmış bir üniversite oluşturuyor. Bu amaç
doğrultusunda akademik ve teknolojik altyapısını oluşturmakta
olan KGTÜ, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmayı
hedefliyor. Öğrencilerine en güncel teknolojilerle donatılmış
laboratuvarlarda ve bazıları dünyada ilk olan AR-GE faaliyet
ve projelerinde yer alabilme imkânı sağlayacak üniversitede,
günümüz klasik eğitim modelinden farklı olarak, fakülte bazında
öğrenci alımı yapılıyor ve ilk yılın ardından bölüm seçimi, herhangi
bir kısıtlama olmaksızın öğrencinin tercihine bırakılıyor.
Diğer taraftan Üniversitede öğrencilere iki ana dal imkânı yapma
olanağı da sunuluyor.

BİLGİYİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜREN ÜNİVERSİTE
“Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite” fikriyle yola çıkan, akademik
ve teknolojik altyapısını bu fikir üzerine kuran Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi’nin gücünün kaynağını, üniversitenin kurucusu
Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından Konya Şeker ve Anadolu
Birlik Holding oluşturuyor. 11 kampüste 41 üretim tesisine sahip
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Anadolu Birlik Holding üretim teknik ve teknolojileri konusunda
kurucusu olduğu Üniversitenin bilgi ve proje üretimiyle yapacağı
katkıyla büyüme ivmesini hızlandırmayı hedefliyor.
Konya Şeker’in hedefinin dünyanın en büyük 5 gıda şirketinden
bir tanesi olmak olduğunu söyleyen AK Parti Karaman Milletvekili,
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Üniversitenin kuruluş
amacını özetlerken “Konya Şeker hedefi orta vadede dünyanın en
büyük beş gıda şirketinden biri olmak. Bu potansiyel bu topraklarda
var. Yani bu toprakların üretim potansiyeli dünyanın en büyük beş
gıda şirketinden birini Konya’dan çıkarmaya yeter de artar bile.
Ancak bu kuru lafla olacak iş değil. O hedefi hayalden hayata
taşımak için birim alandan daha çok üreteceğimiz, ürettiğimizi
daha nitelikli işleyeceğimiz teknik, teknoloji ve bilgiye ihtiyacımız
var. Bunu yapacak olan üniversitedir. Bizim sektörümüzün ihtiyacı
dökülen akıl terini zenginliğe dönüştürecek akıl terletecekleredir.
Bu üniversite akıl terletecekleri, tarım ve gıdanın yıldızlarını,
tarım ve gıdanın kurmay heyetini yetiştirmek için kuruldu. Hem
tarımsal sanayinin hem tarım sektörünün hem gıda sektörünün
nitelikli eğitimli insan gücüne talebinin olduğunu biz biliyoruz.
Çünkü bu eksikliği yaşayanlardan biri de bizim kurumumuz.
Eksik nasıl gideriliyor. Diplomanızda ya da master belgenizde
Wageningen’in, Hohenheim’in, Michigan Üniversitesi’nin, Texas
AM’in, Bologna Üniversitesi’nin mührü olanlarla gideriliyor. Sektör
ya o kaynaktan yararlanıyor ya da burada verilen diplomaya sahip
bir gencimize iki üç sene yatırım yapıyor. Sektörün ihtiyacı olan
gençlerimizin hepsini oralara göndermek mümkün değil, ancak
oradaki eğitim sistemini burada kurmak pekâlâ mümkündü ve biz
de burada kurduk” diyor.

YEŞİL KAMPÜS
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kampüsü, yeşil kampüs
standartlarına göre tasarlandı. Toplam 150 bin metrekare kapalı
alana sahip kampüste, üç farklı fakülte binası, kültür ve kongre
merkezi, kütüphane ve spor salonu bulunuyor. Kampüste yurtlar,
yemekhane ve sağlık merkezi de yer alacak.
Merkez kısmı trafiğe kapalı ve dışarıya doğru genişleyen büyük
bir daire biçiminde tasarlanan kampüste, eğitim-öğretim ve sosyal
faaliyetlerle ilgili yapıların yanısıra, bağımsız bir teknopark bölgesi
bulunuyor. Bünyesinde en son teknolojiyi barındıracak bir Ar-Ge
binasının yer alacağı teknopark bölgesinde ayrıca bir kuluçka
merkezi, test ve analiz laboratuvarları, merkezi laboratuvar ve
pilot üretim tesisi yer alacak.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Dr. Mikdat ÇAKIR
Mütevelli Heyet Başkanı

“Çiftçilerimizin kurdukları kooperatif iştiraki olan Konya Şeker Fabrikası’nın yapımını
üstlendiği, Sayın Recep KONUK’un kurucusu olduğu “Bilimsel Araştırma Teknoloji
Eğitim ve Kültür Vakfı” tarafından kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesiyiz.”
Biz kimiz?

Niçin ve nasıl bir üniversite?

Kısaca hikâyemiz; Cumhuriyetimizin kuruluşunu müteakip alınan
yatırım kararlarına uygun olarak kurulan Şeker Fabrikalarına
hammadde temin eden çiftçileri bir araya getirerek devlet
önderliğinde “Pancar Ekicileri Kooperatifleri” kuruluyor. Şeker
Pancarı Kooperatifleri rüştünü ispat ettikten sonra kooperatif
faaliyetleri devlet kontrolünden çiftçi kontrolüne bırakılıyor.
Devamında tamamen sivil bir yapı ile 1163 sayılı Kanunla kurulmuş
şu anda sayısı 31 olan ‘Pancar Ekicileri Kooperatifleri’ bir araya
gelerek Türkiye ve Avrupa’nın en büyük “Çiftçi Birliği” olan
1.700.000 üyeli PANKOBİRLİK’i kuruyorlar. Bu birliğin en güçlü
üyesi olan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi diğer kooperatiflerle
bir araya gelerek Konya’da şeker fabrikası kurma kararı alıyorlar.
Bunlardan birisi Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin ağırlıklı
hissesine sahip olduğu Konya Şeker San. Tic. A.Ş. dir.

Havadan sonra temel hayat faktörlerinden olan su, gıda ve
bunların kaynağı olan tarımı yerel veya bölgesel ölçekli değil
evrensel ölçekli rekabete hazırlayabilmek için “Evrensel Bilginin
Üreticisi Üniversite” kaçınılmaz olmuştur.

Konya Şeker San. Tic. A.Ş. Vakfımızın Kurucusu olan Sn. Recep
KONUK’un önderliğinde 2000 yılından itibaren hızla büyüyor.
Bu büyüklüğü yönetebilmek için, ABH Anadolu Birlik Holding’i
(ABH) kuruyorlar. Bu yapı şu anda entegre yatırım zincirleri ile
kırkın (40) üzerinde “Biyosistem” mantığında “Eko-Sanayi, BiyoSanayi” diyebileceğimiz fabrikalar zincirini doğurmuştur. Yine
aynı zamanda bu sistemin ürettiği doğal ürünleri “TORKU” üst
markası ile piyasaya sürüyor. Zincirleme “Sıfır Atık” hedefli bu
fabrikalar kümesi “Üniversal Hedefler ve Üniversal Problemlerle”
karşı karşıya kalınca nihai çözüm odaklı “Vakıf Üniversitesi”nin
(Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi) doğumu kaçınılmaz oluyor.
Kooperatif kuruluşunun temel mantığında vakıf ruhu yattığından
bunu başarılı bir şekilde uygulayan Şeker Pancarı Çiftçileri Sn.
Recep Konuk’un üniversite kurma fikrine tam destek vererek
kendisini kuruculukla görevlendiriyor, yetkilendiriyorlar. 2013
yılında üniversitemizin kuruluşu tamamlanıyor.

Bu üniversite; 1. “Bilgiyi ürüne çeviren” , 2. Diplomayı uygulama
ile başa baş getirerek “saha elemanı” mezun veren,3. “İhtiyaca
yönelik AR-GE” merkezi kuran, 4. Hedefe yönelik bölümlere
odaklanmış “Butik Üniversite” mantığında, 5. Eksikliği hissedilen
alanların açığını kapatacak “ Hedefe Kilitlenmiş” teknik eleman
açığını kapatan, 6. “İstihdama Yönelik” eğitim ve öğretimden
taviz vermeyen, 7. Bu hedefe yönelmiş öğrencilerin diğer
sınırlayıcılardan uzak sadece hedefe yönelik zinde bir bünyede
kalmasını sağlayacak fiziki imkânları sunan, 8. Şehir merkezinde,
9. Tam burslu, 10. Barınma problemi olmayan, 11. İş garantili, 12.
Tam donanımlı yabancı dili bilen mezunlar veren, 13. Mezun
olacağı alanı üniversiteye geldikten iki sene sonra belirleme
özgürlüğü sağlayan,14. Diploma sınırlı değil, alanında uygulamayı
bilen tecrübe ile mezun veren, uygulama-ders iç içe yaşatarak
mezun eden bir üniversite olmaya kilitlenmiştir.
Üniversitemiz; “EKO SANAYİİ ZİNCİRİ” veya “EKO SİSTEM
ZİNCİRİ” veya “BİYOSİSTEM ZİNCİRİ” diyebileceğimiz Konya
Şeker’in entegre fabrika kampuslarında ders-uygulama iç içe
eğitimi taahhüt eden bir geleceği garanti ediyor.
İşte tam da bu noktada öğrencilerimizi bu fabrikalarda
uygulamanın içinde “eğitim-uygulama-üretim hattında yetişmiş
eleman olarak” insanlığın problemlerini çözmeye hazır şekilde
mezun etmeyi hedefliyoruz. Kırkın üzerinde fabrika öğrencilerimizi
bekliyor. Bugünün değil geleceğin problemlerine çözüm arayan,
konusunda Türkiye’de ilk, çağdaş bilgiye hızla uyum sağlayacak,
en önemlisi çağdaş teknik bilgiden kopmadan yaşanabilecek
bir üniversitede ilk öğrencilerimizi gönülden kucaklamanın
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.
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KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı;
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP
Bölgesi’nde yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama,
programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve
koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle, bu
projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere,
2011 yılında çıkarılan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulmuştur.
2011 yılında 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan
KOP İdaresi’nin, 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı
kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile uhdesindeki
illere Nevşehir ve Yozgat eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9740 sayılı
kararnameye göre Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir

ve Yozgat illerinden oluşan KOP BKİ görev alanına Kırıkkale ve
Kırşehir illeri de ilave edilerek il sayısı sekize ulaşmıştır.
KOP Bölgesi; 4.307.408 kişilik nüfusu (2015 ADNKS), 95.945 km2
yüzölçümü ile Türkiye’nin %12,24’ünü oluşturan önemli tarımsal
üretim alanlarından biri olmakla beraber birçok sektörde de
stratejik öneme sahiptir. KOP Bölgesinde tarım, sanayi, ticaret
ve turizm öne çıkan sektörler olup, tarım bölge ekonomisinde
ağırlıklı etkisini korumaktadır.
Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
(İBBS) Düzey 2’ye göre TR52, TR71 ve TR72 bölgelerinde yer alan
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve
Yozgat illerini kapsamaktadır.

KOP İLLERİ NÜFUS, YÜZÖLÇÜM İLÇE SAYISI BİLGİLERİ
AKSARAY
KARAMAN
KONYA
NİĞDE
NEVŞEHİR
YOZGAT
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
KOP / TOPLAM
TÜRKİYE / TOPLAM
KOP / TR TOPLAM
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NÜFUS

YÜZÖLÇÜM

İLÇE SAYISI

386.514
242.196
2.130.544
346.114
286.767
419.440
270.271
225.562

7.997
8.924
41.001
7.400
5.407
14.097
4.575
6.544

6
5
31
5
7
13
8
6

4.307.408
78.741.053
5,47%

95.945
783.562
12,24%
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KOP EYLEM PLANI (2014 - 2018)
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP BKİ);
kuruluş kararnamesi ile bölgenin kalkınması yönünde
kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, kamu
yatırım, proje ve faaliyetleri önceliğinde olmak üzere KOP
Eylem Planı’nı hazırlamakla görevlendirilmiştir.
Bu çerçevede KOP BKİ, 2012 yılından itibaren, bir yandan
bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının izlenmesi,
değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik faaliyetler
gerçekleştirirken, diğer yandan da Bakanlıklar, Valilikler,
Üniversiteler, Kalkınma Ajansları ve bölgedeki tüm
aktörlerin katılımı ile KOP Eylem Planı (2014-2018) hazırlık
çalışmalarını yürütmüştür.

KOP Eylem Planı 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme
Yüksek Kurulu tarafından onaylanmış ve 30.04.2015
tarihinde Niğde’de gerçekleştirilen KOP Eylem Planı
Tanıtım Toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Eylem
Planı, KOP Bölgesini bütün olarak ele alan entegre bir
bölgesel kalkınma planıdır. KOP Eylem Planı kapsamında
5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje
paketi öngörülmüştür. Ana eksenler aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
· Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı
· Ekonomik yapının güçlendirilmesi
· Altyapının geliştirilmesi ve kentleşme
· Beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi
· Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
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2014-2018 yıllarını kapsayan KOP Eylem Planı için toplam 9 Milyar 927 Milyon Türk Lirası kaynak tahsisatı yapılmıştır.

KOP Eylem Planının temel amacı; KOP Bölgesinin potansiyelini
harekete geçirerek, sahip olduğu kaynakların yerinde ve etkin
kullanılmasını sağlamaktır. Eylem Planında yer alan projelerin hayata
geçirilmesi le bölgede tarımsal alanda değişimin ve sürdürülebilirliğin
sağlanması, sanayi ticaret ile birlikte bunların ihtiyaç duyduğu enerji
ve ulaşım altyapılarının güçlendirilmesi, temel hizmetlere erişimin
kolaylaştırılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılarak bölge
halkının refah düzeyinin artırılması ve bölgede sektörel dengenin
kurulması hedeflenmektedir.
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Bu amaçla yapılacak yatırımlar ile bölgedeki sulanan alanın 924.000
ha’dan 1.100.000 ha’a ulaştırılması, Toplulaştırılan alan miktarının 1,4
milyon ha’a çıkartılması, 10.000 ha alanda ağaçlandırma yapılması,
Koruyucu Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması, Bölge turizminin
desteklenerek ortalama turist geceleme süresinin 1,6’dan 2,5 güne
çıkartılması, Orta-Yüksek teknolojiye geçişin teşvik edilerek bölge
ihracatının 1.8 Milyar dolardan 3,5 Milyar dolara yükseltilmesi,
amaçlanmaktadır.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Lütfi ELVAN
Kalkınma Bakanı

KOP illerine son 6 yılda 431 milyonluk KÖSİP Desteği
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, KOP Bölgesi illerine son 6 yılda
431 milyon liralık sulama desteği kaynağı aktarıldığını belirterek,
desteklemelerin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini söyledi.
Konya Ovası Projesi (KOP) Küçük Ölçekli Sulama İşleri
Programı’nın (KOP KÖSİP) 2016 yılı ödeneği onaylandı. Kalkınma
Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP
illerine son 6 yılda aktarılan KÖSİP ödeneği 431 milyon 553 bin
liraya ulaştı. 2016 yılı için ayrılan ödenek miktarı ise 78 milyon 650
bin lira olarak gerçekleşti.

“KOP KÖSİP, diğer bölgeler için model oldu”
KOP Bölgesi genelinde 2011 yılından itibaren uygulanan KOP
KÖSİP programı ile bölgeye son 6 yılda aktarılan kaynak miktarının
önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi
Elvan, bölge için stratejik öneme sahip konuların başında gelen
kuraklıkla mücadele için KOP Eylem Planı’nda da yer aldığı gibi
toprak su kaynaklarının etkin kullanımı ve klasik sistem sulama
şebeklerinin rehabilitasyonu ile kuraklıkla mücadelede önemli
kazanımlar sağlanacağını söyledi.
İlk olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından uygulanmaya
başlanan Küçük Ölçekli Sulama İşleri Projesi KOP KÖSİP’in
diğer kalkınma idarelerine de model olduğunu kaydeden Bakan
Elvan, “KÖSİP kırsal-dağlık alandaki vatandaşlarımıza can suyu
olmaya devam ediyor. Gelir seviyesi düşük kırsal-dağlık alanlarda
çiftçilerimizin modern sulama imkânına kavuşması, katma değeri

yüksek meyve ve sebze üretimine yönlendirilmesi sağlanıyor.
Proje kapsamında 2016 yılı ödeneklerinin de eklenmesiyle birlikte
son 6 yılda Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’ye aktarılan KOP
KÖSİP ödenekleri toplamda 431 milyon 553 bin liraya ulaştı” diye
konuştu.
Projelerin geri dönüşleri incelendiğinde hedefe ulaşıldığının
gözlendiğini aktaran Bakan Elvan, “Toprağı su ile buluşturmak
adına yapılan her bir liralık yatırımın bu ülkenin geleceğinin
inşasına konmuş bir tuğla olduğunu düşünerek çalışmalarımızı
ara vermeden sürdürüyoruz. KOP İdaresi’nce tarımsal üretimde
verimliliği artırmaya, halkın gelir seviyesini yükseltmeye yönelik
faaliyetlerin çeşitlenerek devam edeceğini söyleyebiliriz.”
şeklinde konuştu.
2011 yılında başlayan KÖSİP uygulamasında Aksaray’a 63 milyon
525 bin lira, Karaman’a 80 milyon 725 bin lira Konya’ya 203
milyon 253 bin lira Niğde’ye ise 84 milyon 47 bin lira olmak üzere
toplamda 431 milyon 553 bin lira ödenek aktarılmış oldu.
6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararname ile Nevşehir
ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9140 sayılı kararname ile
Kırıkkale ve Kırşehir illerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile eklendiği
KOP Bölgesindeki yeni iller olan Kırıkkale ve Kırşehir, Nevşehir ve
Yozgat illeri için de KÖSİP uygulanacaktır.
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Konya Ovası Projesi (KOP) Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP)
Konya Ovası Projesi kapsamında yer alan illerde kuraklığın
önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması
amacıyla, mevcut sulama sistemlerin rehabilite edilmesi ve
basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak
arazinin parçalı olduğu dağlık kırsal alanlar önceliğinde Küçük
Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir.
KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda küçük
depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak sulama sorununu
çözmek ve tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna bağlı
istihdamı arttırmak ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede
faydaya dönüşmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
2011 yılından itibaren İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri
ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında küçük ölçekli
gölet ve yeni basınçlı sulama sistemleri inşaatları ile mevcut klasik
tip sulama sistemlerinin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar
yürütülmektedir. 2011-2015 döneminde toplam 505 adet proje
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1

Hektar başı 4000 TL yıllık net gelir artışı öngörülmüştür.

2

Hektar başı 2 yeni istihdam öngörülmüştür.

için yaklaşık 353.000.000 TL ödenek tahsisatı gerçekleştirilmiştir.
2016 yılı için tahsis edilen ödenek miktarı 78.650.000 TL olup
bu ödenek ile toplamda 38 projenin inşaatının tamamlanması
planlanmaktadır.
Program kapsamında inşası tamamlanan 505 adet proje ile
85.003 ha alan tasarruflu su kullanımına imkân sağlayan, modern
sulama sistemlerine kavuşmuştur. KÖSİP ile büyük bir çoğunluğu
dağlık kırsal alanlarda olan 376 köye hizmet götürülmüş, bu
alanlarından 340.013.200 TL1 net yıllık gelir artışı elde edilerek
170.0072 kişiye yeni istihdam olanağı sağlanmıştır.
KÖSİP ile basınçlı sulama sistemine kavuşan 85.003 ha alanın;
23.790 hektarı yeni sulamaya açılmış, 61.213 hektarı ise klasik
(açık kanal) şebekeden kapalı sulama sistemine dönüştürülerek
rehabilite edilmiştir. Bölgede su kısıtı olduğu ve her bir damlasının
çok önemli olduğu düşünüldüğünde; KÖSİP ile rehabilite edilen
alanlarda (61.213 ha) mevcut kullanılan sulama suyundan yaklaşık
%50 oranında (yıllık ortalama 150 milyon m3) tasarruf sağlanmıştır.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

İhsan BOSTANCI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi
Uluslararası ölçekte hizmet verebilecek bir veri merkezleri
bölgesinin Konya ilinde kurulabilmesi amacı ile detaylı bir fizibilite
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Veri Merkezi Sektörü
Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi, Üst Strateji Tespiti, Genel
ve Detay Yer Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Yer Seçimi,
Konsept Plan Oluştura, İş Planı ve İşletme Modelinin Hazırlanması
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

bilişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara kılavuz
olması ve yatırım öncesi fizibilite ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla uluslararası düzeyde de yatırımcıların ilgi duyabileceği,
konsept bir veri merkezleri bölgesi modeli ortaya konulmuş,
Coğrafi konumu ve güvenlik mülahazaları ile stratejik yatırımlar
için ön plana çıkan Konya ilinde bu yatırımların yapılabileceği en
uygun yer uluslararası kriterlere göre belirlenmiştir.

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak; internet
kullanımının yoğunlaşması ve sürekli artan veri miktarı bu
verilerin depolama gereksinimini de ortaya çıkarmaktadır. Söz
konusu ihtiyaçların her bir kuruluş veya şirket tarafından münferit
yatırımlar ile karşılanmaya çalışılması kaynakların verimsiz olarak
kullanımına neden olmaktadır. Bu kapsamda veri merkezi bölgesi
planlaması ile mükerrer yatırımların önlenmesi için Başkanlığımızca

Proje ile her geçen gün büyümekte olan Veri Merkezleri
pazarından ülkemizin daha fazla pay alabilmesi, fiber altyapının
geliştirilmesine dolaylı olarak etki sağlanması, kritik verilerin
ülkemizde tutulması ve siber güvenlik açısından konsolide
çözümlerin kullanılması ile ulusal güvenliğimize katkıda
bulunulması amaçlanmıştır.

49

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Tanıtım Toplantısı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi
yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması
planlanan Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk
Araştırması Projesi tanıtım toplantısı Dedeman Otel’de yapıldı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25. Toplantısında; Kamu
kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki,
teknik ve idari yapılanma modelinin oluşturulmasına ve Türkiye
Kamu Entegre Veri Merkezi’nin kurulması çalışmalarının yapılması
yönünde bir karar alınmıştır.

Bostancı; “Dünyayla rekabet için teknoloji şart”
Toplantının açılışında konuşan KOP İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı, KOP Eylem Planı’nı bu bölgenin bir gün yeni bir
Marmara olabileceği vizyonu ile hazırladıklarını belirtti. İçinde
bulunduğumuz 21. yüzyılın tam bir teknoloji çağı olduğunu
ifade eden Bostancı, “Siber evreni oluşturan ve inanılmaz bir
hız ile artan veriler, Veri Merkezleri olarak adlandırılan yapılarda
saklanmakta ve işlenmektedir. Yakın zamana kadar kurumların
bilgi işlem birimlerinde sunucu ve disk ünitelerinin barındırıldığı
bir odadan ibaret olan bu yapılar, artık çok yüksek standartlı
fiziksel ve teknolojik altyapılar haline gelmektedir” dedi.
2015 yılı itibarı ile dünya genelinde 3 bin 700 veri merkezi
bulunduğunu, bunların yaklaşık bin 500’ünün Amerika Birleşik
Devletleri’nde, 220’sinin ise İngiltere’de yer aldığını belirten
KOP Başkanı Bostancı, “Piyasa araştırmalarına göre artan bu
veri üretim ve depolama ihtiyacına paralel olarak 2015-2019
dönemi için Veri Merkezleri pazarının yıllık ortalama büyüme
hızının yaklaşık yüzde 11 olması beklenmektedir. Bununla birlikte
2015 yılında yaklaşık 15 Milyar Amerikan Doları olan Küresel Veri
Merkezi inşa pazarının 2019 yılında yıllık 23 Milyar Amerikan
Dolarına ulaşması öngörülmektedir” diye konuştu.
Ülkemizde de Veri Merkezleri Pazarı’nın hızla geliştiğini anlatan
Bostancı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu alanda Özellikle
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun mevzuatında
yaptığı düzenleme ile Ülkemizde faaliyet gösteren Bankaların
tüm verilerinin yurt içinde, depolamaları yönünde getirdiği
zorunluluk ve telekomünikasyon sektöründeki artan veri merkezi
gereksinimleri ülkemizde veri merkezlerine olan ilginin ve
ihtiyacın giderek artmasını sağlamaktadır.

“Veriler tek merkezde toplanacak”
Ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan Twitter, Facebook
gibi sosyal medya sitelerinin ve Youtube gibi video paylaşım
sitelerinin Türkiye kaynaklı verilerinin ülkemizde depolanmasına
yönelik yapılacak olası düzenlemelerin de yurtiçi veri
merkezleri pazarının gelişmesinde önemli katkıları olabileceğini
düşünmekteyiz. Kamu sektörüne gelindiğinde ise; kamu
kurumlarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacı
ile internet üzerinden verdikleri hizmetleri artırmaya yönelik
e-devlet kapsamındaki çok sayıda projeyi hayata geçirmeleri ve
bu çalışmaların başta her bir kurum tarafından münferit olarak
yürütülmesi özellikle veri depolanması alanında pek çok mükerrer
yatırıma neden olmuştur. Bu masraflı yatırımların daha rasyonel
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bilim ve teknoloji alanında
politikalarının tespitinde hükümete yardımcı olmak, hedeflerin
saptanması, öncelikli alanların belirlenmesi, plan ve programların
hazırlanması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan
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Bu çalışmaların bir parçası olarak, geçtiğimiz yıllarda TÜRKSAT
tarafından Konya ilinde bir felaket kurtarma merkezi yapılması
planlanmış, bu amaçla fizibilite çalışmaları yürütülmüştür. Gelinen
aşamada, sadece felaket anında devreye girecek nitelikteki veri
merkezlerinin doğru bir tercih olmadığı anlaşılmış olup Projenin
aktif şekilde çalışacak bir veri merkezi olacak şekilde yürütülmesi
planlanmaktadır. KOP Eylem Planında da yer alan bu projenin
yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenmektedir.”
Tarih boyunca konumu ve toplum yapısı nedeni ile yaşanan
küresel ve bölgesel krizlerde Konya’ya hep güvenli bir liman
olarak bakıldığını ve şehrin zor zamanlarda kıymetli değerlerin
saklandığı bir sığınak vazifesi gördüğünü söyleyen Başkan
Bostancı, Konya’nın deprem ve sel gibi doğal afetlerin yaşanma
sıklığının düşüklüğü, ülke içerisindeki konumu ve asayiş açısından
güvenli liman konumunu bugünde koruduğunu kaydetti.
Bostancı, güvenliğin yanında geniş ve ucuz arazi varlığı, iklim
şartları, Ankara ve İstanbul’a olan yüksek hızlı tren ve havayolu
bağlantıları, karbon ve yenilenebilir enerji projeleri ve güçlü
altyapısı ile de veri merkezleri gibi güvenlik önceliği olan stratejik
yatırımlar için de Konya’nın ön plana çıktığını kaydetti.

Babaoğlu: “Yeni Marmara hedefi için çok önemli”
KOP İdaresi kurucu başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, bir
akademisyenin önceliğinin her zaman bölgesine ve ülkesine
hizmet olduğunu belirtti. Bu doğrultuda uzun yıllar bölge tarımı
için hizmet verdiğini kaydeden Babaoğlu, KOP İdaresi’nin
kuruluşu ile birlikte bölgenin kalkınmasına yönelik her türlü
çalışmayı yapabilecek yeni bir zemine kavuştuklarını söyledi.
Bölgenin uzun dönemde sadece tarım odaklı genişlemesinin
getireceği riskleri düşünerek Aksaray, Karaman, Konya ve
Niğde’den oluşan KOP Bölgesi’nin yeni bir kalkınma sürecine
sokacak KOP Eylem Planı hazırlandığını belirterek; Türkiye’de
ilk olma özelliği taşıyan ‘Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk
Araştırması Projesi’nin önemi dikkat çekti. KOP Eylem Planı’nda
yer alan projenin bölgenin Yeni Marmara’nın KOP Bölgesi olması
yolunda büyük katkı sağlayacağını ifade eden Babaoğlu, KOP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen
ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan projenin
en kısa sürede hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.
Babaoğlu “Proje hayata geçtiğinde, Türkiye’nin ‘darı’ merkezi
olan Konya, artık ‘veri’ merkezi haline gelecek” dedi.
Konuşmaların ardından yüklenici firma tarafından katılımcılara
“Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi” sunumu
gerçekleştirildi. Proje hayata geçtiğinde Google ve Facebook da
verilerini Konya’da saklayabilecek.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOPTEYAP)
KOP Bölgesinde, çiftçilerin ve tarım danışmanlarının (ziraat
mühendisi,
veteriner
hekimler)
beşeri
kapasitelerinin
yükseltilmesi için tarımsal eğitim yayım çalışmalarının ve gelecek
nesillerin tarım mesleğini daha doğru algılamaları için ilköğretim
öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesini
içermektedir.
Proje başlangıcında detaylı bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında özellikle iyileştirilen tarım altyapısının daha
verimli kullanılabilmesini teminen bölgenin birincil sorunu olan
sulamada etkinliğin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin
yaygınlaştırılması, örgütlenme ve hayvancılık konularında eğitim
faaliyetleri ve mali destek programları yürütülmektedir.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için doğal kaynakların
(toprak, su vb.) korunarak kullanılmasının sağlanması, devlet
yatırımlarının (sulama, bitkisel ve hayvansal destekler vb.) verimli
şekilde kullanımının sağlanması, bilgi eksikliğinden dolayı oluşan
birim alanda/işletmede verim kayıplarının minimize edilerek gelir
seviyesinin yükseltilmesi; tarıma ilgi duyan gelecek nesillerin
mesleği doğru algılayak bu sektörde istihdamın devamlılığının
sağlanması amaçlanmaktadır.
Program kapsamında şu ana kadar düzenlenen 30 eğitim
organizasyonu ile 1592 çiftçi ve teknik personele eğitim verilmiştir.
Toplam eğitim bütçesi 277.240 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca
GTHB İl/İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve diğer ilgili
kurumlardan gelen eğitim yayım proje tekliflerine 794.000 TL
mali destek sağlanmıştır.

KOP’tan İstihdama Katkı Sağlayacak Eğitim Hamlesi
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)
kapsamında 2016 yılında yapılan eğitimlerde istihdam sorunu
yaşayan tarımsal yayımcılara ağırlık verdiklerini söyledi.
Kuruluş kararnamesinde Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den
oluşan, ardından iki yeni kararname ile Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale
ve Kırşehir illerini de görev sahasına dâhil eden KOP İdaresi
Başkanlığı, KOP Eylem Planı’nda yer alan KOP TEYAP projesi
kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında önemli eğitim programlarına
öncülük etti.
KOP Bölgesi’nin kalkınmasında önemli bir yer tutan tarım
sektöründe bilincin artırılması ve farkındalığın oluşturulmasına
yönelik eğitim faaliyetlerini 2017 yılında da sürdüreceklerini
ifade eden KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bu yılki eğitim
programlarında öncelikli olarak istihdam sorunu yaşayan ve özel
sektörde çalışan tarımsal yayımcıların kapasitesini yükselterek
özel sektöre katkı sağlamayı planladıklarını söyledi.
KOP Bölgesi illerinde yapılan eğitimlerin geniş katılımlı
gerçekleşmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan
Bostancı, “Bölgenin en önemli gelir kaynakları arasında tarımın
ilk sıralarda geldiğini göz önünde bulundurduğumuzda halen
istihdam sorunu yaşayanlar ile özel sektörde çalışan tarımsal
yayımcılarımızın kapasitelerinin yükseltilmesinin bölge tarımına
yapılacak en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Öncelikle
olarak hali hazırda iş sahibi olmayan tarım yayımcılarının eğitim
faaliyetlerine katılması arzuluyoruz” diye konuştu.

KOP Eylem Planı hazırlanırken, bölgenin su kısıtının dikkate
alındığını, kısa ve uzun vadeli stratejiler oluşturulduğuna değinen
Bostancı; “Kısa vadede Mümkün olduğu kadar mevcut su
kaynaklarını daha verimli kullanabileceğimiz basınçlı, damla ve
yağmurlama sistemleri kullanımının bölgede yaygınlaştırılmasını
hedefliyoruz. Bunun yanında koruyucu tarım uygulamaları
dediğimiz Anıza Doğrudan Ekim, Şeritvari Ekim, Yeşil, Organik
Gübre uygulamalarının artırılması, Erozyonla Mücadele
kapsamında uygulamaları ve Arazi Toplulaştırması gibi konuların
bölgede yaygınlaştırılmasıdır. Uzun vadede ise bölgeye havza
dışından su transferini mümkün kılacak alternatiflerin araştırılması
ve hayata geçirilmesidir. KOP TEYAP kapsamında 2018 yılına
kadar bölgemizdeki sorunlara ilişkin çalışmalar yürüteceğiz.
2015 yılında kabul edilen 14 projeye 800 bin lira civarında destek
sağlandı” diye konuştu.
Kamu ve özel sektör çalışanı tarım yayımcıları ile üreticilere
yönelik eğitim çalışmalarında teorik eğitimlerin ardından sahada
pratik eğitimler verildi.
2015 yılında “Tarımsal Yayım, Koyun-Keçi Yetiştiriciliği, Büyükbaş
Hayvancılık, Serbest Sistem Tavukçuluk” konularında kamu ve
özel sektör çalışanı tarım yayımcılarına eğitimler düzenleyen
KOP TEYAP; 2016 yılında ise “Ayçiçeği Yetiştiriciliği, Sulama
Programı Hazırlama, Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği, Pedigri (Soy
Kütüğü) Okuma, Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği, Şeker Pancarı
Yetiştiriciliği, Gübreleme ve Çilek Yetiştiriciliği ile kadın çiftçilere
yönelik “Sağlıklı Beslenme, Sebze-Meyve Kurutma, Peynir Yapımı
ve Aile İçi İletişim” konularında eğitimler verdi.
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Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
Yerel yönetimlerin fon bulma kapasitelerini artırmaya yönelik
çalışmalara ağırlık vermek, Belediyelerin, kurum/kuruluşlar
ve/veya diğer paydaşlar arasında artan işbirliği aracılığıyla,
kaynaklardan daha etkin yararlanmalarını teşvik etmek, Yerel/
ulusal/uluslararası alandaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına
yönelik projelerin üretilmesini sağlamaktır.
Eğitimler 16 Eylül 2015 tarihi ile 22 Kasım 2015 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere 47 belediyeden 136 personel
katılmış, 2 Aralık 2015 tarihinde kapanış toplantısı ve sertifika
töreni düzenlenerek sertifika almaya hak kazanan katılımcılara
belgeleri teslim edilmiştir.

KOP’tan “Kalkınma Yerelde Başlar” Projesi
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı, “Kalkınma Yerelde Başlar” sloganıyla başlattıkları
projelerin bir bir hayata geçtiğini vurgulayarak bölgeyi tarihten
miras aldığı sorumluluk bilinci ile tekrar hak ettiği ihtişamına
kavuşturmayı istediklerini söyledi.
KOP İdaresi tarafından hazırlanan “KOP Yerel Yönetim
Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”nde sona gelindi.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde ilçe belediyelerinden proje
eğitimi alan 114 yerel yönetim personeline düzenlenen törenle
sertifikaları verildi.

“Kalkınma yerelde başlar”
Toplantının açılışında konuşan KOP Başkanı İhsan Bostancı, KOP
Bölgesinin günümüzde konumu, topografyası, bölgesel ulaşımı,
transit ticareti, siyasi tarihi, dini ve kültürel bir merkez olması ile
sanayiden, ticarete, turizme ve enerjiye birçok sektörde gelişme
potansiyeline sahip olduğunu, bu potansiyelin kullanılması için
çeşitli projeleri uygulamaya devam ettiklerini belirten Bostancı,
‘Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin
ön hazırlıkları sırasında KOP Bölgesi’ndeki belediyelerle bir dizi
toplantı gerçekleştirildiğini, bir yılı aşkın süren çalışmaların bugün
meyvelerini aldıklarını vurguladı.
Kursiyerlere bir aya yakın süren kapsamlı eğitimler verildiğini
kaydeden Başkan Bostancı; “KOP Bölgesi’nde bulunan 47
ilçe belediyesi tarafından belirlenen kursiyerlerimize beş grup
halinde 23 gün boyunca proje yazma, uygulama ve yönetme
eğitimlerinin yanı sıra mevzuat ve kişisel gelişim gibi beş ana
konuda eğitim verildi. Proje ile yerel yönetim katılımcılarının
proje yazma, yürütme ve kaynak bulmada yetkin hale gelmeleri,
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proje uygulama ve yönetme becerisinin geliştirilmesi, mevzuatta
sorun yaşadıkları alanlardaki eksikliklerinin giderilmesi, birlikte
çalışma kültürünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlardan
haberdar olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Bundan sonraki
süreçte başkanlarımızın katkılarıyla belediyelerimizden eğitim
alan arkadaşlarımızdan hibe programlarını takip etmelerini ve
en az bir proje sunmalarını bekliyoruz. Bu takip neticesinde KOP
Bölgesine ilave kaynak sağlanmasını projemizin sürdürülebilirliği
açısından çok önemsiyoruz” diye konuştu.

“En çok proje KOP Bölgesinden çıksın”
Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan KOP İdaresi
Kurucu Başkanı ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu,
eğitim alan personelin proje üretime geçmeleri gerektiğini
söyledi.
“Bundan sonra ne yapacağız” sorusuna odaklanılması
gerektiğinin altını çizen Milletvekili Babaoğlu, şöyle konuştu;
“Yerel yönetimlerimizin kurumsal kapasitelerini artırmaya ve proje
üretmek kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik bu eğitim oldukça
önemli. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerimizden oluşan
KOP Bölgesi gelişiyor, yeni bir cazibe merkezi olmaya gidiyor.
KOP İdaresi bu gelişmede, bu bölgeyi kalkındırmada çok önemli
bir kurum. Eğitimi tamamlayan arkadaşların omuzlarında büyük
bir sorumluluk var. Bu projenin bir diğer ayağında ise eğitimleri
alan arkadaşlarımız destek fonlarından çıkılan ilanları sıkı takip
ederek birlikte projeler hazırlayabilmeleridir. Bu birlikteliğin
getirdiği sinerji ve enerjiyle en çok proje KOP Bölgesi’nden çıksın.
Bu konuda milletvekilleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır
olduğumuzu da belirtir, belediye başkanlarımıza ve sertifika
almaya hak kazanan arkadaşlarımıza başarılar dilerim.”

“KOP üzerine düşeni yapıyor”
Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan ise devletin, milleti için var
olduğu anlayışı ile kamu yönetiminde ve kamu maliyesinde
halkın ve ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda reformlar
geliştirirken, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin de her zamanki gibi
yaptığı çalışmalarla fayda sağladığına bir kez daha şahit olduğunu
ve bu katkılarını devam ettireceğine gönülden inandığını söyledi.
Erdoğan, belediyeler arasındaki işbirliğinin ve birlikte hareket
etme bilincinin artırılması ve ortak projelerin geliştirilebileceği bir
zemin oluşturulmasının hedeflendiği ‘Yerel Yönetim Personelinin
Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin tüm KOP Bölgesine hayırlı
olması temennisinde bulundu.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

KOP Bölgesi Turizm Master Planı Projesi
KOP Bölgesi’nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi,
sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde
turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı ile turizm
sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu
ile değerlendirilerek belirlenmesi amacıyla KOP Bölgesi Turizm
Master Planı yürütülmüştür.

KOP Bölgesi Turizm Master Planı tamamlandı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından hazırlanan ‘KOP Bölgesi Turizm Master Planı’
tamamlandı.
Turizm sektörü için ilke, hedef, politika ve stratejilerin mekânsal
boyutu ile değerlendirilmesi, turizmin öncü, sürdürülebilir sektör
haline dönüştürülmesi ve istihdam oluşturulmasına yönelik turizm
paydaşlarının katkısı ile hazırlanan ‘KOP Bölgesi Turizm Master
Planı’ son şeklini aldı.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, plan ile
bölgede yer alan kültür, inanç, kış sporları, termal ve doğa
turizmine yönelik önemli kaynakların bir bütün oluşturacak
şekilde değerlendirilmesinin, tek bir turizm türünü ön plana
çıkartmak yerine tüm turizm alanlarında birbirini destekleyecek
modellerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, 2016-2023

yıllarını kapsayan Master Planda mekânsal olmayan plan kararları
ile Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde turizm altyapısının
geliştirilmesine yönelik yatırımların yer aldığını söyledi.

“Topyekûn Turizm”
Plan dâhilinde, turizm türü gözetmeksizin tüm turizm türlerinin
birbirini destekleyecek şekilde geliştirilmesi ve bu alanlarda
turist kalış süresinin arttırılmasının temel strateji olduğunu
kaydeden Başkan Bostancı, “Bu strateji doğrultusunda bölgede
Aksaray’da Ihlara Vadisi ve Güzelyurt, Karaman’da Ermenek,
Konya’da Akşehir, Beyşehir, Sille ve Konya Kent Merkezi turizm
odakları olarak belirlenmiştir. Belirlenen turizm odaklarında kalış
sürelerinin artırılması için özellikle odakların yakınlarındaki turizm
potansiyelli kaynaklara yatırım önerilmiştir” diye konuştu.

Plan yeni KOP illerini de kapsayacak
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den oluşan KOP İdaresi görev
alanına; Bakanlar Kurulu’nun 6 Haziran 2016 tarihli Kararı ile
Nevşehir ve Yozgat’ın, 7 Eylül 2016 tarihli kararnamesi ile Kırıkkale
ve Kırşehir illerinin eklendiğini hatırlatan Başkan Bostancı, 2017
yılında yapılacak revizyonla yeni KOP illerinin Turizm Master
Planı’na entegre edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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KOP Bölgesi için Okuma-Yazma Seferberliği Başlatıldı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
bölge illerinde öğrencilerin ve vatandaşların okuma alışkanlığının
artırılması ve okuma kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlaması
amacıyla Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat
illerinde KOP Okuyor adlı yeni bir projeyi hayata geçirdi.
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Bölgesi’nde beşeri
sermayenin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek;
“Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların okuma, yazma
alışkanlığının ve kültürünün geliştirilmesi için başlatılan proje ile
milli ve manevi değerlere bağlı, vatanını, milletini, bayrağını ve
dinini seven bir nesil yetiştirmek için üzerimize düşen her şeyi
yapacağız” diye konuştu.

“Temel hedef farkındalık oluşturmak”
“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılması
Projesi” kısa adıyla KOP Okuyor Projesi’nin KOP Bölgesi’nin
görev alanı içinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir,
Niğde ve Yozgat illerinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği içinde uygulanacağını vurgulayan Başkan Bostancı, temel
hedeflerinin okuma kültüründe farkındalık oluşturmak olduğunu
söyledi.
Gelişmiş ülkelerin okuma kültürü ve alışkanlıklarını inceleyerek
proje öncesinde ayrıntılı bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan
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Bostancı; “Bu bağlamda KOP Eylem Planımızın beş temel
ekseninden birisi olan Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi
eksenindeki ‘Kültür hizmetlerine erişim artırılacak, okuma
kültürünün geliştirilmesi sağlanacak’ eylemi kapsamında 2016
yatırım programına sunduğumuz ‘KOP Bölgesinde Okuma
Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’ Kalkınma Bakanlığımızca uygun
görülmüştür. Bu kapsamda kalkınmanın eğitimle başlayacağı
ilkesiyle Bakanlığımızın destek ve himayelerinde, kamu kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde KOP Bölgesi illerinde “KOP
Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılması Projesi”
kısa adıyla KOP Okuyor Projesi’ni başlatmış bulunuyoruz.
Proje ile KOP Bölgesinde okuma alışkanlığı ve kültürünün
geliştirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşların projeleri mali
olarak desteklenecektir. Projenin bölgemize ve ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Proje Kapsamında Yaklaşık 4 Milyon Lira Mali Destek”
Projenin toplam bütçesinin 3 milyon 922 bin lira olduğunu
belirten Başkan Bostancı, 2016 yılı için aktarılacak olan kaynağın
1 milyon 263 bin lira, 2017 bütçesinin ise 2 milyon 659 bin lira
olduğunu söyledi.
Bostancı; proje bazında en düşük 5 bin en yüksek 50 bin liralık
mali destek sağlanacağını sözlerine ekledi.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

Ömer Halisdemir Üniversitesi UNİKOP Enerji Evi Projesi
Yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak, bölgede
ve üniversitedeki genç nüfusun enerji verimliliği bilincini
desteklemek, farkındalık sağlamak, toplumda enerji verimliliği
bilincini arttırmak, kullanılabilir ve enerji ihtiyacını %100
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan örnek bir sosyal
yaşam alanın oluşturulması amaçlanmaktadır.
Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 200 m2
kapalı alan, 200 m2 açık alan ve 150 m2 yeşil alana sahip güneş
enerjisi kaynaklı 20 kW’lık kesintisiz elektrik üretecek tamamen
çevreci bir sistem dizaynı ile öğrenci kafeteryası yapılacaktır.
Yapımı planlanan öğrenci kafeteryası için oluşturulacak sistem;
güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren PV(Güneş Pilleri)
panelleri, suyu hidrojen ve oksijene ayıran elektrolizör, hidrojen
ve oksijen depoları ve güneş enerjisi yeterli olmadığı veya
güneşin olmadığı gece süresince elektrik üretecek yakıt pili, ilgili
kontrol sistemlerini ve ayrıca binada faz değiştiren maddeler
kullanılarak, binanın ısıtma ve soğutma yükü azaltılarak sıcaklık
kontrolü sağlamayı kapsayacak şekilde projelendirilmiştir.

UNİKOP Enerji Evi Projesi Protokolü İmzalandı
KOP Bölgesinde Yenilenebilir Enerji İçin Örnek Proje KOP
İdaresi’nin desteklediği UNİKOP Enerji Evi Projesi ile Ömer
Halisdemir Üniversitesi yerleşkesine güneş enerjisi kaynaklı
yüksek teknoloji gerektiren ve tamamen yerli imkânlarla üretilen
kendi kendine yeten çevreci bir sistem kurulacak.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının
desteğiyle Ömer Halisdemir Üniversitesi UNİKOP Enerji Evi
Projesi için imzalar atıldı. Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza
törenine KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Ömer Halisdemir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür ile projede yer alan
akademisyenler katıldı.
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den oluşan KOP Bölgesi’nin
topyekûn kalkınmasını öngören KOP İdaresi, Eylem Planı
çerçevesindeki projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu
kapsamda Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Nejat Veziroğlu
Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Nanoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Endüstriyel Hammaddeler
ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
geliştirilen yüksek teknoloji ürünü güneş panelleri ile donatılacak
ve kendi enerjisini üreterek bağımsız çalışacak UNİKOP Enerji Evi
Projesi başladı.

“KOP Bölgesinde Yenilenebilir Enerji İçin Örnek Proje”
KOP Eylem Planı çerçevesinde girişimcilik, yenilikçilik, AR-GE,
ulaştırma, enerji ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarına önem
verdiklerini belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Enerji
Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması Çalışması sonucu
enerji yatırımları konusunda Ömer Halisdemir Üniversitesi
bünyesindeki Araştırma Merkezlerinin önemli çalışmalar
yürüttüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“KOP İdaresi’ne iletilen destek talebi ile birlikte Ömer Halisdemir
Üniversitesi’nin kendi enerjisini kendi üreten ve ürettiği enerjiyi
depolayarak enerji üretmediği dönemlerde kullanabileceği Ömer
Halisdemir Üniversitesi UNİKOP Enerji Evi projesi adıyla örnek bir
proje ortaya çıkmış oldu. Enerji yatırımlarında mümkün olduğu
kadar kendi kaynaklarımızı kullanmanın önemini hepimiz biliyoruz.
Yurtdışından temin ettiğimiz enerji çeşitliliği ürünlerine ödediğimiz
rakamlar Türkiye bütçesine önemli yükler getirmektedir.
İhtiyaç duyduğumuz enerjinin ülkemizde üretilebilmesi için
öncelikli olarak AR-GE çalışmalarının geliştirilmesi gerekiyor.
Bu alanda geçtiğimiz yıl yatırım programına aldığımız Enerji
Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme
faaliyetlerinin yapılması projesi kapsamında bildiğimiz bir
gerçekten yola çıkarak Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma
Merkezlerinde AR-GE çalışmaların yürütüldüğünü gördük ve bu
projeyi destekledik. 2015 yılı için bir milyon lira ödenek tahsis
edilen bu projenin toplam bütçesi ise 3 milyon 350 bin lira
olarak belirlendi. Projenin 2017 yılı içerisinde ise tamamlanmasını
bekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde destekleriyle
her zaman yanımızda olan Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet
Yılmaz’a, proje yürütücüsü Ömer Halisdemir Üniversitemizin
değerli Rektörüne ve akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz.”

“UNİKOP enerji evi kesintisiz elektrik üretecek”
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür’de,
üniversitesi yerleşkesinde inşa edilecek UNİKOP Enerji Evi
Projesinin yaklaşık 200 metrekare kapalı alan ve 150 metrekare
yeşil alana sahip güneş enerjisi kaynaklı 20 kilovat saatlik
kesintisiz elektrik üretecek ve tamamen çevreci bir sistem
olacağını söyledi.
Sistemin; güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş pili
panelleri, suyu hidrojen ve oksijene ayıran elektrolizör, hidrojen
ve oksijen depoları ve güneş enerjisinin yeterli olmadığı veya
güneşin olmadığı gece süresince ise elektrik üretecek yakıt pili ve
ilgili kontrol sistemlerinden oluştuğunu kaydeden Rektör Görür,
“Ömer Halisdemir Üniversitesinde geliştirilen elektrolizörün en
önemli özelliği yüksek basınçta çalışması ve hidrojen deposuna
direkt olarak bağlanabilmesi. Dolayısıyla gürültülü ve pahalı
kompresörlerin kullanımına ihtiyaç duyulmayacak, katı oksit yakıt
pillerinin ısı ve elektrik enerjisi üretimine olanak tanımalarından
dolayı da güneş olmadığı zaman binanın hem elektriğini hem
de ısı ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca yapılacak binada ‘Faz
Değiştiren Maddeler’ kullanılarak, binanın ısıtma ve soğutma yükü
azaltılarak sıcaklık kontrolü sağlanacak. Kurulması planlanan
sisteme gelen güneş ışınımı, panellerde üretilen elektrik,
elektrolizörün ürettiği hidrojen ve oksijen ile yakıt pilinden elde
edilen elektrik devamlı olarak kaydedilmek suretiyle sistemin
tekno-ekonomik analizi ve uygulanabilirliği konusunda da önemli
veri oluşturulacaktır.” diye konuştu.
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TÜBİTAK ve KOP İdaresi Arasında ‘Yerli Üretim İçin’ İşbirliği
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Ülkemizde en büyük
güneş enerjisi santrallerinin kurulumlarının beklendiği Konya
Ovası için fizibilite çalışmasına başladı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kalkınma Bakanlığı, Konya
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğinde
ülkemizde en büyük güneş enerjisi santrallerinin kurulumlarının
beklendiği Konya ovası için fizibilite projesi çalışmalarına
TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirilen imza töreniyle başladı. Proje
sözleşmesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı
ve TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun
katılımı ile imzalandı.
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Türkiye
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası incelendiğinde KOP Bölgesi
illerinden özellikle Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde’nin
fotovoltaik güneş enerjisi kurulumları konusunda oldukça verimli
bölgeler arasında yer aldığı belirterek şunları söyledi:
“Konya Karapınar bölgesi bu bölgeler içinde kamuoyunda
yüksek kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için
konu edilmiştir. Bahsi geçen bölgede toplam büyüklüğü 25004000 MWp arasında değişen güneş enerjisi santrali yapılacağı
konusunda beklentiler bulunmaktadır. Proje kapsamında,
KOP Bölgesi illeri, enerji ihtisas endüstri bölgeleri için uygun
PV teknolojisinin belirlenmesi ve başlıca Fotovoltaik Güneş
Elektrik Enerjisi Potansiyelinin Analizi, Fotovoltaik Güneş Enerjisi
Maliyetleri, Yatırımlar ve Geri Dönüş Süreleri Analizi, Fotovoltaik
Güneş Enerjisi Değer Zinciri Yatırım ve Üretim Fizibilitesi, mevcut
destek ve teşvik mekanizmaları ile önerileri, Enerji İhtisas
Endüstri Bölgeleri (EİEB) için yatırımcı rehberinin oluşturulması
hedeflenmiştir.”
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“Yerli üretim için imzalar atıldı”
TÜBİTAK MAM’ın Gebze’deki merkezinde imzalanan protokolle
hazırlanacak olan proje ile güneş hücresi ihtiyacının yerel
sermaye ile bölgede üretilebilirliğinin belirleneceğini belirten
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Bölgesinin enerji
potansiyelinin değerlendirilmesini amaçladıklarını vurguladı.
Proje ile güneş enerjisi teknolojisinin gelişmesi ile birçok alt
sektörün beslenmesi, üretim kapasitenin belirlenmesi için bölge
ihtiyaç potansiyeli ve dünyadaki taleplerin ortaya çıkarılması ile
belirlenen teknolojiye uygun güneş hücreleri üretimi için gerekli
alt yapı ihtiyaçlarının ortaya konulacağını vurgulayan Başkan
Bostancı şunları söyledi:
“Proje kapsamında mevcut mevzuat yapısı incelenecek ve
mer’i mevzuatta yapılacak iyileştirmeler ile uygulanacak yeni
teşvik modelleri gerçekleştirilerek güneş tarlası yatırımlarının
ülkemize sağlayacağı katma değerin artırılması için stratejiler
belirlenecektir. İleri ve yeni güneş enerji teknolojileri ülkemiz
kaynakları tarafından geliştirilecek ve bu sayede elektrik
enerjisinde ülkemizde geliştirilen yerli teknolojiler kullanılarak
üretim sağlanacaktır. Bölgenin Ar-Ge yeteneği, yüksek ve
bilimsel çalışmaya yatkın sanayisi ve sahip olduğu bilgi kaynakları
ile elektrik üretimine yönelik güneş enerjisi teknolojilerinin
geliştirildiği, üretildiği ve ihraç edildiği bir hale gelmesi
sağlanacaktır.”
Proje, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uhdesinde, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ömer Halisdemir Üniversitesinden
de araştırmacıların katılımı sağlanarak oluşturulan Teknik ekip ile
bir yıl gibi bir sürede tamamlanacak ve başta KOP Bölgesi odaklı
olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

SÜS TAŞI PROJESİ
Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir
Düzeyinin Artırılması Projesi Kapsamında “SÜKOP
Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi“
KOP İdaresi tarafından Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulmuş
olan eğitim ve uygulama atölyesinde öncelikli olarak dağlık/kırsal
kesimden tespit edilecek dar gelirli vatandaşlarımıza süstaşı
işlemeciliği alanında eğitimler verilmesi, aldıkları eğitimler ile
kendi ilçelerinde kurulacak olan irtibat atölyelerinde ek gelir
kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ile KOP
Bölgesindeki kırsal nüfusun tarım dışı alanlarda yürütecekleri
çalışmalar ile gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, gelir
seviyelerinin artırılması ve göç etmelerinin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında pilot atölye kurulacak her
bir ilçe için spesifik bir iş alanı çıkartılacak olup (tespih, kolye,
yüzük, saat vb.) atölyelerde üretilecek süs taşlarının işlenmesi için
gereken ham madde temini ve işlenen ürünlerin pazarlanması
Selçuk Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.
Başlangıçta merkez atölyede eğitime alınacak kursiyerlerin
ulaşım ve diğer ihtiyaçları bakımından pilot bölge seçilen
yerlerden olması önem arz etmektedir. Bunun için Beyşehir,
Bozkır, Doğanhisar, Ermenek, Seydişehir, Hadim ve Taşkent
ilçelerinden başlanacaktır.
Taşkent ilçemizdeki vatandaşlardan oluşan ilk kursiyerlerimiz
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki merkez atölyede mayıs
ayında eğitimlerini tamamlamışlardır. 15 günlük bu eğitimden
sonra 10 Ağustos 2016 tarihinde Taşkent’teki atölyemizde ‘Taş,
Taşkent’te İşlenir’ sloganı ile doğal taşlar işlenmeye başlanmıştır.
Aynı zamanda bu mini atölyede vatandaşlarımız için hem
eğitimler devam edecek olup hem de taşları işleyip ek gelir elde
edeceklerdir. Bu uygulama KOP illeri geneline yaygınlaştırılacaktır.

SÜKOP Süstaşı Projesi Eğitim ve Uygulama Atölyesi
Açıldı
Selçuk Üniversitesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma
İdaresi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan Selçuk
Üniversitesi / KOP Bölge Kalkınma İdaresi (SÜKOP) Süstaşı
Projesi Eğitim ve Uygulama Atölyesi törenle hizmete açıldı.

“UNİKOP İşbirliğinin somutlaştığı ilk proje”
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Bölge
Kalkınma İdaresi’nin üniversitelerle yürüttüğü pek çok çalışmanın
olduğunu söyledi. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmalardan
birisinin SÜKOP Süstaşı Projesi Eğitim ve Uygulama Atölyesi
olduğunu ifade eden Bostancı, “KOP Bölge Kalkınma İdaresi
olarak kırsal dezavantajlı alanlarda yürüttüğümüz projeler,
genel çalışmalarımız içerisinde önemli yer teşkil etmektedir. Bu
bağlamda özellikle dağlık kırsal alanlarda yürüttüğümüz KOP
KÖSİP dediğimiz küçük ölçekli sulama işleri programımız var. Bu
sulama altyapısıyla beraber tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi
noktasında da bazı desteklerimiz ve faaliyetlerimiz yürümekle
beraber bunun dışında da bölgede ek gelir, ek kazanç olarak
ne getirebiliriz diye çalışmalarımız kapsamında bazı planlamalar
ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bugün burada bir arada
bulunduğumuz süstaşı atölyesi de bu çalışma kapsamında
gerçekleştirdiğimiz bir faaliyetin sonucudur. Bu atölyeyi eğitim
merkezi olarak kullanacağız. Bunun yanı sıra ilçelerimizde
kurmayı planladığımız üretim atölyeleri var. Belli bir aşamaya
kadar üretim o atölyelerde gerçekleşecek. Bu proje bir yönden
daha kıymetlidir.” şeklinde konuştu.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da Seydişehir
Belediyesi olarak Selçuk Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma
İdaresi ile ortak çalışmalarının olduğunu belirterek, “Atölyenin
açılışı isabet oldu. Bu atölyenin Konya ve Selçuk Üniversitemize
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah burası bir eğitim
merkezi gibi olur. İkinci atölyeyi Seydişehir’de açmaya hazır
olduğumuzu da buradan deklare ediyorum.” dedi.

“Projenin iki önemi var”
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise projenin
2014 yılında başladığını, Rektörlük görevini devraldıktan sonra
öğretim üyeleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin girişimleri
sonucunda çalışmalara devam ettiklerini aktardı. Bu kapsamda
atölye için gerekli çalışmaların gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr.
Şahin, “Bu proje Konya ve bölgesinde UNİKOP kapsamındaki 7
üniversite ile hayata geçirilen ilk proje. O açıdan da bir başlangıç.
İlkler her zaman zordur ama arkası iyi gelir. İnşallah biz bunun
arkasının da iyi geleceğini düşünüyoruz. Bu projenin iki önemi var.
Bunlardan birisi bir meslek kursu niteliğindedir ve gençlerimize,
insanlarımıza bir meslek öğreteceğiz. Bu çerçevede doğada atıl
vaziyette bulunan değerli taşları sanayiye kazandıracağız ve
bunun bir döngüsü olacak.” diye konuştu.
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Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı
KOP Bölgesinde, kırsal dezavantajlı alanların gelir seviyesini
artıracak bir tarımsal-kırsal kalkınma modeli geliştirilerek model
kapsamında pilot projeler uygulanması planlanmaktadır. Model
oluşturulmasına yönelik kapsamlı saha çalışmaları devam
etmekte olup 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde
illerinde organik tavukçuluk ve yaz seracılığı alanlarında pilot
projeler desteklenmektedir.
Programda: Sulama alt yapısının geliştirilmesi - Bahçe Bitkileri
- Örtü Altı Sebzecilik - Küçükbaş Hayvancılık - Serbest Sistem
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği – Arıcılık - Organik ve İyi Tarım - Tıbbi
ve Aromatik Bitkiler - Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi - Ürün
Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesislerinin İyileştirilmesi alanlarında
projeler yürütülmesi planlanmaktadır.
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Bu çalışma ile mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını
avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya
standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek;
geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü
gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın
ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi
yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı oluşturmak
amaçlanmaktadır.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.

KOP Tarımı İçin İstişare Toplantıları Tamamlandı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından yürütülen ‘KOP Bölgesi genelinde kırsal dezavantajlı
alanlarda yeni tarımsal-kırsal kalkınma modellerinin oluşturulması’
projesinin istişare toplantıları sona erdi.
“Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik
Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde
Değer Zinciri Analizi Araştırma Etüt Projesi”nin istişare toplantıları,
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde olmak üzere toplam 36 ilçede
gerçekleştirildi. 29 Temmuz 2016 Cuma günü Aksaray’ın Akören
ilçesinden başlayan toplantılar, 29 Eylül 2016 Perşembe günü
Konya’nın Doğanhisar ilçesinde yapılan toplantı ile sona erdi.
İlçe merkezlerinde düzenlenen toplantılara Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri, kamu ve özel sektörde görev yapan tarım uzmanları
ile muhtarlar ve üreticiler katılırken, KOP İdaresi Uzmanları
katılımcılara bilgiler aktardı.

Kırsal Dezavantajlı alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik
Model Geliştirilmesi kapsamında Meyvecilik, Örtü Altı Tarım,
Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık, İyi ve Organik Tarım, Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler, Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık, Üretim ve
Dağıtım Kanalları, Tarımsal Örgütlenme ve Tarım Dışı Gelir Getirici
Faaliyetler gibi on temel eksen başlığı altında düzenlenen istişare
toplantılarında ilçelerin kendine özgü üretim modelleri ve ürün
çeşitleri hakkında sorunlar ve çözüm önerileri belirlenirken,
Projenin ikinci aşamasını oluşturan, Elma, Kiraz, Üzüm ve
Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma Etüt Projesi
kapsamında ise sivil toplum kuruluşları, tarım alanında uzman
teknik personel ve üreticilerle anket çalışmaları yapıldı.
Toplantılardan elde edilen veriler ile uydu görüntülerinin
birleştirilmesi sonucu elde edilecek yeni bilgiler ışığında, bölge
özelliklerine en uygun ürün deseninin oluşturulması ve kırsal
dezavantajlı bölgelerde uygulanacak en doğru kalkınma modeli
şekillendirilecek.
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KOP Gençlik ‘HOŞGÖRÜ’ temasıyla Karaman’da buluştu.
Uluslararası KOP Gençlik Festivali’ne Türkiye’nin 81 ilinden ve
dünyanın 70 ülkesinden 1500 öğrenci katıldı.
Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Karaman Valiliği, Karaman
Belediye Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası KOP
GENÇLİK Festivalinin ilki bu yıl Karaman’da gerçekleştirildi.
70 ülkeden 1500 öğrencinin katıldığı festivalde, katılımcılar
‘Hoşgörü’ temasıyla hem eğlendi hem öğrendi.
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP
Bölge Kalkınma İdaresi, kalkınma öncelikli projelerinin yanında
gençlik projelerini de hayata geçiriyor. Birincisi Karaman’da
gerçekleştirilen ve “Hoşgörü” temasının işlendiği KOP Gençlik
festivali, Kazım Karabekir Spor Salonu’ndan Kent Meydanı’na
kadar gerçekleşen yürüyüşle başladı. Yürüyüşe KOP İdaresi
Başkanı İhsan Bostancı, Karaman Valisi Murat Koca, Belediye
Başkanı Ertuğrul Çalışkan, KOP İdaresi Kurucu Başkanı AK Parti
Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

“Amacımız; Hoşgörüyle, Eğlenirken Öğrenmek”
Birincisi Karaman’da gerçekleştirilen KOP Gençlik Festivalinin
ana temasının ‘Hoşgörü’ olduğunu söyleyen KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, festivalin 738. Türk Dil Bayramı
etkinlikleri ile aynı tarihlere denk gelmesinin hem Türkçe’nin
başkenti Karaman açısından hem de katılımcılara Türkçe’nin
öneminin hatırlatılması bakımından son derece önemli olduğunu
belirtti.
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Festivalde, KOP Bölgesi üniversite gençliği, gençlik meclisleri,
gençlik STK’ları başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası
düzeyde gençlik kuruluşlarının yer aldığını ifade eden Bostancı,
“Hoşgörü temasının, gönüllülük bilinci ile birleştirildiği festivalde
kültür-sanat, atölye çalışmaları ve konserler yer aldı. Çalışmalarda
bizlere desteğini eksik etmeyen Karaman Valisi Murat Koca
başta olmak üzere Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan,
Başkan Yardımcıları ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yenilenme
sürecinden geçen yeni bir Türkiye var ve bu sürecin gençliğin
dinamizmini harekete geçirmekle mümkün olacağına inanıyoruz.
Amacımız dünya insanlarının unuttuğu hoşgörüyü yeniden
hatırlatmaktı, bunu da başardığımıza inanıyorum” diye konuştu.
Aktekke Meydanı’nda açılan fuar ve stantlarda Karamanlılara Sivil
Toplum Kuruluşları tarafından tanıtımlar yapılırken, fuar alanına
kurulan platformda ise çeşitli gösteriler yapıldı. Akşamları ise Piri
Reis Kültür Merkezi önündeki alanda yapılan Uğur Işılak, Mustafa
Ceceli, Triana Park ve Gökçe konserleri Karamanlıları ve gençleri
coşturdu.
Festivalin son gününde Türk Yıldızları Akrotim ekibinin 7 jet ile
yaptığı gösteri nefesleri kesti. Yaklaşık 40 bin kişinin izlediği
gösteride, dünyanın tek jet uçaklı gösteri timi olan Türk Yıldızları,
anneler gününü gökyüzüne çizdikleri kalp ile kutladı.

SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.
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KOP İdaresi tarafından hazırlanan bazı yayınlar
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SEN ONLARI İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜN, ONLAR SENİ 30 KURŞUNLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ.
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KOP İdaresi tarafından düzenlenen bazı programlar
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