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Editörden...
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 
desteği ve koordinasyonuyla, Selçuk Üniversitesi, Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nin bir araya gelmesi ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 
(UNİKOP) 2013 yılında kuruldu. 

Kurulduktan sonra Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin katılımı, 
2016 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran 
Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin de katılımları 
ile genişleyen ve 11 üniversiteye ulaşan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 
(UNİKOP) birlikteliğini sürdürüyor. 

Birliğin amacı; bölge üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari 
işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimi ile üniversite-şehir 
bütünleşmesini ileri düzeye taşımak, ülkemizin gelecek vizyonuna 
ve kalkınma çabalarına katkı sağlamanın yanı sıra bölgesel kalkınma 
alanında faaliyet gösterebilecekleri bir yapı oluşturmaktır.

Henüz genç bir birlik olan UNİKOP’un kuruluş amacına yönelik 
faaliyetleri ve ektin çalışmaları nedeniyle Kalkınma Bakanlığı tarafından 
diğer Kalkınma İdarelerine de rol model olarak önerilmiş ve Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ve Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde (DOKAP) bu tür birliklerin kurulumu 
tamamlanmıştır. 

UNİKOP, üniversitelerle işbirliği çalışmalarının yanında her yıl 
bölgesel kalkınma sorunlarının masaya yatırıldığı, çözümler 
arandığı sempozyumlar düzenlemektedir. KOP Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumlarının ilki 2013 yılında Konya’da, ikincisi 2014 yılında 
Niğde’de, üçüncüsü 2015 yılında Aksaray’da, dördüncüsü 2016 yılında 
Karaman’da gerçekleştirilmiştir. Bu yıl, KTO Karatay Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde Konya’da beşincisi gerçekleştirilmektedir. 

Sempozyumda davetlilere dağıtılmak ve üniversitelerimizin 
tanıtımlarının yapılması ve faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması 
amacıyla rektörlerimizden oluşan Danışma Kurulu’nun kararıyla KOP 
Bölgesi Üniversiteler Birliği kuruluş protokolünde de yer alan “KOP 
Bölgesel Kalkınma Dergisi” de yayınlanmaktadır. 

UNİKOP adına KOP İdaresi tarafından takip edilen derginin 2013 yılında 
1. - 2. sayısı, 2016 yılında 3. - 4. sayısı çıkarılmış olup dergimizin bu yıl 5. 
sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergideki yazı ve 
fotoğraflar UNİKOP üyesi üniversitelerimiz tarafından seçilmiş ve yayın 
kuruluna gönderilmiştir. Bu dergi ile KOP Bölgesini, üniversitelerimizi ve 
faaliyetlerinin en iyi şekilde topluma anlatılmasını hedefliyoruz. 

Bu vesileyle derginin yayına hazırlanmasında katkı sağlayan başta 
KOP İdaresi Başkanımız ve UNİKOP Üyesi üniversitelerimizin kıymetli 
rektörleri olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor; sempozyumun 
ve bu yayının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
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“Bugün dün olduğundan çok daha 
büyük bir aileyiz.”
İhsan BOSTANCI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

06 “Üniversiteler tarihle bugünü, 
bugünle yarını inşa eden 
kurumlardır.”
Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
UNİKOP Dönem Başkanı

07

“Bu Yıl Eczacılık Fakültemize 
Öğrenci Alıyoruz”
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi Rektörü

08 “Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 25. Kuruluş Yılını 
Kutluyor.”
Prof. Dr. Muhsin KAR
Niğde Ömer HALİSDEMİR 
Üniversitesi Rektörü

12 “Biz Bir’e Talibiz.”
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi Rektörü

16

“Yenilik Temelli Bir Üniversite İnşa 
Ediyoruz.”
Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü

20 “Geçmişten geleceğe 1251 Karatay 
Medresesi Ruhu”
Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

24 “Faaliyetlerimizi bilimsel çerçevede 
yürütüyoruz.”
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü

28

“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren 
Üniversite”
Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü

32 “Kırıkkale Üniversitesi Yeni 
Projelerle Geliyor”
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

36 “2023 Hedeflerine Ulaşması İçin 
Üzerimize Düşeni Yapıyoruz.”
Prof. Dr. Salih KARACABEY
Bozok Üniversitesi Rektörü

40

“Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi’nde Japon Dili Ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı Açıldı.”
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Rektörü

48 “Kalkınma Yerelde Başlar”
Konya Ovası Projesi (KOP)
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

52“Ahi Evran Üniversitesi, Pilot 
Üniversite Seçildi”
Prof.Dr. Vatan KARAKAYA
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

44

İÇİNDEKİLER 
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KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari 
işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-
şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek 
vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ve koordinasyonu ile 
Selçuk Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray 
Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay 
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin bir araya 
gelmesi ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) adıyla 2013 
yılında kurulmuştur.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin üye sayısı Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi ve KOP İdaresi görev sahasına yeni dâhil olan 
Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerindeki Hacı Bektaş, 

Bozok, Ahi Evran ve Kırıkkale Üniversitelerinin katılımı ile 11’e 
yükselmiştir. Birlik; akademik ve idari alanlarda üniversiteler arası 
işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte 
çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlenmesini 
sağlayan UNİKOP, her yıl bölgesel kalkınma sorunlarının masaya 
yatırıldığı, çözümler arandığı Bölgesel Kalkınma Sempozyumları 
düzenlemektedir. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumları’nın 
ilki 2013 yılında Konya’da, ikincisi 2014 yılında Niğde’de, 
üçüncüsü 2015 yılında Aksaray’da, 2016 yılında Karaman’da 
gerçekleştirilmiştir. V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumu, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde 26-28 
Ekim 2017 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir.

KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (UNİKOP)
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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.  
Dördüncü sempozyum ise Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesinin ev sahipliğinde 21-23 Ekim 2016 tarihleri 
arasında Karaman’da gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde bilim 
insanlarını ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe 
aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir. 

Geleneksel hale gelen Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumunun beşincisi ise Konya’da düzenlenecek. KTO 
Karatay Üniversitesinin ev sahipliğini üstlendiği sempozyumda; 
‘Yenilenebilir Enerji’, ‘Tarım- Kırsal Kalkınma’, ‘Sosyal ve Beşeri 
Kalkınma’ tematik alanlarda yaklaşık 300 poster ve bildirinin 
sunulması beklenmektedir. UNİKOP üyesi üniversitelerin kurumsal 
desteği, yerli ve yabancı üniversite bilim insanlarının katkıları ile 
yapılacak olan sempozyum 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 

ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
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Kalkınma Bakanlığı’nın bağlı bir kuruluşu olarak 2011 yılında 
faaliyetlerine başlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 
ilk etapta Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan 
görev sahasına 2016 yılı Haziran ve Eylül aylarında yayınlanan 
Bakanlar Kurulu kararları ile Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale 
illeri eklenmiş ve Başkanlığımızn sorumluluk sahasında bulunan 
il sayısı 8’e; KOP Bölgesi’nin toplam yüzölçümü ise yaklaşık 100 
bin km²’ye ulaşmıştır. Bölge nüfusumuz da şu anda 4 milyonu 
geçmiştir. 

Bölge halkının hayatlarına dokunarak bölge içi ve bölgeler 
arası gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan Başkanlığımız, 
bölgemizin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal 
yapıyı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini 
yükseltmeyi temel öncelikleri arasında görmektedir. Bu öncelikleri 
gerçekleştirmek, kalkınmasını hızlandırmak için bölge illerimiz için 
hazırlanan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan KOP Eylem Planı da şu 
anda yürürlüktedir. 

Başkanlığımız sulama ve hayvancılık projeleri ile tarım sektörü 
başta olmak üzere, enerji, ulaşım, bilişim, sanayi, ticaret ve 
turizm gibi iktisadi sektörlerde, kültür, sanat, gençlik ve toplumun 
dezavantajlı kesimlerine yönelik yürüttüğü sosyal içerme 
ve kalkınma projeleri ile de sosyal sektörlerde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Yani KOP İdaresi Başkanlığı entegre bir Bölgesel 
Kalkınma sürecini yürütmektedir. 

Başkanlık olarak kurulduğumuz günden bugüne güçlü bir KOP 
Bölgesi hayalini ortaya koyduk. Türkiye’nin güçlü bölgelere 
ihtiyacı olduğu teziyle KOP Bölgesi için bölgemizdeki kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte güç 
birliği yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

İşte bu güç birliklerinin en önemli meyvelerinden birisi 
de UNİKOP.

KOP Bölgesindeki üniversiteler arasında eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik 
ve idari iş birlikleri yapmak, kamu-üniversite-sanayi etkileşimini 
ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak amacıyla; 
1 Ocak 2013 tarihinde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile bölgede yer 
alan 7 üniversitenin (Selçuk, Niğde Ömer Halisdemir, Aksaray, 
Karamanoğlu Mehmetbey, KTO Karatay, Necmettin Erbakan, Gıda 
ve Tarım Üniversitesi) ortaklığıyla “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 

(UNİKOP)” çatısı altında faaliyetlerine başladı. 2016 yılı itibariyle 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla KOP İdaresi’nin görev alanına Nevşehir, 
Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerinin eklenmesiyle UNİKOP’un 
sınırları da genişlemiş ve üye sayısı 11 üniversiteye ulaştı.

Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte 
çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini 
sağlayan UNİKOP, her yıl bölgesel kalkınma sorunlarının masaya 
yatırıldığı, çözümler arandığı Bölgesel Kalkınma Sempozyumları 
düzenlemektedir. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumlarının ilki 
2013 yılında Konya’da, ikincisi 2014 yılında Niğde’de, üçüncüsü 
2015 yılında Aksaray’da, dördüncüsü 2016 yılında Karaman’da 
gerçekleştirildi. 

Bu yıl, KTO Karatay Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Konya’da 
beşincisi gerçekleştirilecek olan sempozyumla bilim insanlarını 
ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe 
aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir. Yurt 
içinden ve dışından yüzlerce bilim insanı ve ilgili sektör temsilcileri 
katılacağı Sempozyumda bu yıl,  bölgemizin ve dünyanın en önemli 
konularının başında gelen “Yenilenebilir Enerji”, “Tarım-Kırsal 
Kalkınma” ile “Sosyal ve Beşeri Kalkınma” tematik alanlarında 
yaklaşık 300 bildiri sunulacaktır. 

Bugün dün olduğundan çok daha büyük bir aileyiz. 

Biz, UNİKOP bünyesinde yer alan üniversitelerimizi Bölgesel 
Kalkınmanın en dinamik aktörleri olarak görüyoruz. Başkanlık 
olarak sizlerden aldığımız güç ile bulunduğumuz coğrafyadaki 
kalkınma sürecini şekillendiriyor ve üniversitelerimizin, 
akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin katkısı olmaksızın 
bir bölgesel kalkınma hareketinin başarıya ulaşmayacağının 
bilincindeyiz. Bu bilinçle de attığımız her adımda, planlamalarımızda 
sizlerle birlikte çalışma kültürünü önemsediğimizden dolayı bugün 
UNİKOP’un içinde koordinasyonu sağlayan kuruluş olarak yer 
alıyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanılır, kalkınmış, refah düzeyinin 
yükseldiği bir bölge bırakmak için çabalarken bunun ancak; tüm 
tarafların birlikte çalışması ve hareket etmesiyle mümkün olacağına 
inanıyor, UNİKOP’un kuruluşundan bugüne katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyor, nice 5 yıllar diliyorum. 

“Bugün dün olduğundan çok daha büyük bir aileyiz.”

İhsan BOSTANCI
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
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Köklü bir geçmişi olan ve ilk çağlardan beri var olagelmiş bir 
yükseköğretim kurumu olan üniversiteler, her çağda toplumların 
can damarı olmuştur. Özellikle her alanda hızlı değişimlerin 
yaşandığı günümüz dünyasında, küreselleşen ve post-modern 
hale bürünen bir çevrede temel eksendeki kurumlar olmuşlardır. 
Çünkü sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşme 
süreci ile birlikte yükseköğretimin önemi ve üniversitelerden 
beklentiler daha da artmıştır.

Artık önemli misyonlar yüklenen yükseköğretimden ve dolayısıyla 
üniversitelerden, bilgi toplumunun gerektirdiği nitelik ve çeşitlilikte 
insan gücünü yetiştirmesi, bilgi yoğun faaliyetler gerçekleştirmesi, 
teknoloji üretmesi ve bilgiye dayalı hale gelen ekonomilerin itici 
güçlerinden biri olması beklenmektedir 

Bu çerçevede üniversiteler nitelikli insan yetiştirmenin yanında 
bölgenin de aynı zamanda potansiyelini daha iyi değerlendirme 
ve sorunlara çözüm üretme çabası içerisinde olmasıyla güzel bir 
tablo çizmektedir. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde öncü rol 
üstlenen bir kurumdur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi bölgemizde 
yürüttüğü kalkınma hareketinin temeline ise üniversiteleri 
yerleştirmiştir.

Ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı 
sağlamak amacıyla, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 
desteği ve koordinasyonu ile 8 ilde bulunan 11 üniversitenin 

dâhil olduğu KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (UNİKOP) 
kurulmuştur. KOP Bölgesi üniversitelerimizin bugün bu amaca 
başarılı şekilde hizmet etmesi ülkemiz ve bölgemiz için büyük 
bir kazançtır. Dünya ekonomisi için de ülke ekonomimizin 
yerini yukarılara çıkarabilmek, rekabette öne geçmenin yolu 
“sürdürülebilir ve genel kalkınma” anlayışına önem vermekten 
geçmektedir. 

Günümüz dünyasında refah düzeyini artırma konusunda ülkeler 
arasındaki yarış,  sahip olunan rekabet gücüne dayalıdır. Bu 
rekabet gücü ise sahip olunan ortama, eğitilmiş insan gücüne, 
yenilikçilik ve teknoloji üretimine bağlıdır. Bu yıl beşincisi 
gerçekleştirilecek olan Uluslararası 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.

Çeşitli başlıklar altında bölgesel kalkınma ile ilgili konuların 
tartışıldığı bu sempozyum KTO Karatay Üniversitesi liderliğinde 
UNİKOP dahilindeki diğer 10 üniversitenin kurumsal desteği, 
yerli ve yabancı üniversite bilim insanlarının katkıları ile 
gerçekleştirilecektir. Kuruluş sırasına göre her yıl bir üniversitemizin 
yürüttüğü dönem başkanlığı görevi, bu dönem KTO Karatay 
Üniversitesine emanet edilmiş olup UNİKOP’un 2017 döneminde 
de, bölgemiz ve ülkemiz adına başarılı ve güzel işler yapması ve 
geleceğe ışık tutması en büyük temennimdir.

“Üniversiteler tarihle bugünü, bugünle yarını inşa eden kurumlardır.”

Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

UNİKOP Dönem Başkanı
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Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi Rektörü

Rektör Şahin; “Bu Yıl Eczacılık Fakültemize Öğrenci Alıyoruz”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk 
Üniversitesi bünyesinde kurulan Eczacılık Fakültesi’nin hızlı bir 
şekilde çalışmalarının devam ettiğini ve yeni eğitim-öğretim yılında 
öğrenci alacağının müjdesini verdi. 

Eczacılık Fakültesi’ni düşünürken salt bir bina olarak 
düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Şahin, “Şu 
an ülkemizde Türkiye genelinde kendi adımıza patentlenmiş bir 
ilacımız yok. Bu önemli ve ciddi bir eksiklik. Eczacılık Fakültesi’ni 
kurmaktaki temel hedefimiz de budur. Hem ilaç geliştirmek hem 
de bilim adamı yetiştirmek amacındayız. Şu anda endemik bitki 
yönünden Türkiye bünyesinde Avrupa’nın 10 katından daha fazla 
endemik bitki bulunduruyor. İç Anadolu ve Konya Bölgesi de 
Türkiye’de ikinci sırada. Akdeniz ve Antalya Bölgesi’nden sonra en 
çok endemik bitkinin bulunduğu ikinci bölgeyiz. Ülkemiz endemik 
bitki yönünden bu kadar zengin olmasına rağmen kendi adımıza 
patentlenmiş bir ilaç geliştirememesi üzerinde durulması gereken 
bir husustur. Milli aşı da buna dahil. Bir bütün olarak düşünülmesi 
lazım. Biz de bu amaç doğrultusunda AR-GE ve lisansüstü 
çalışmaların yanında İlaç Mükemmelliyet Merkezi kurma adına 
da proje başlattık. Kendi imkanlarımız yanında projeyi yaparken 
hem Kalkınma Bakanlığı’ndan hem de Sağlık Bakanlığı’ndan hem 
de Avrupa Birliği fonlarından destek almak üzere yazışmalarımızı 
başlattık” dedi. 

“SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİLLİ AŞI ÜRETİYOR”
Milli aşı noktasında da önemli açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. 
Şahin, “Veteriner ve Tıp Fakültesi’ndeki öğretim üyelerimiz hayvani 
aşılar noktasında Türkiye’de oldukça iyi bir noktadalar. Biz Selçuk 
Üniversitesi olarak aşı üretiyoruz. Fakat beşeri aşı konusunda bir 
çalışmamız yok.  Bununla ilgili de bir merkez kurma çalışmamız var. 
Diğer üniversitelerin de bu konuda harekete geçtiğini görüyoruz. 
Bunlarında başında Erciyes Üniversitesi geliyor. Arzu ediyoruz 

ki ülkenin kaynakları israf olmasın. Farklı yerlerde küçük küçük 
merkezler kurulmaktansa koordineli bir şekilde büyük bir merkez 
kurulsun istiyoruz. Görüşmeler sonrasında milli aşı hususunda da 
ciddi manada çalışmalar başlatacağız” diye konuştu. 

 “MODERN TIBBIN TAMAMLAYICILARIDIR”
Tamamlayıcı tıp ve geleneksel tıbbın da modern tıbbın tamamlayıcı 
kısmı olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Şahin, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Tıp Fakültemiz bünyesinde Tamamlayıcı Tıp ve 
Geleneksel Tıp Polikliniği açtık. Kısa bir süre sonra hizmete girecek. 
Polikliniğimiz mevcut ve bilinen modern tıbbın tamamlayıcı kısmı 
olarak sağlık hizmeti verecek.”

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
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Selçuk Üniversitesi 21 Farklı Türde Hizmet Sunuyor.

Selçuk Üniversitesi’nin ‘Sektörel Bilgi Sistemi’ gerçekleştirilen 
toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda Üniversitenin sunduğu diğer 21 
farklı hizmet türü hakkında da bilgiler verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Göreve 
geldiğimizde başladığımız çalışmalardan birisiydi sektörel hizmetler 
konusu. YÖK’te yaptığımız toplantıda tam da buna karşılık gelecek 
bir konuyu ele aldık. YÖK, 5 araştırmacı üniversite belirleneceği 
ve bu üniversitelerin hem daha fazla kaynaktan yararlanacağını 
hem de çalışacak personel ve akademisyen temininde daha 
esnek kurallarla yönetileceğini, biraz daha özerk olacağı 
ifade edildi. Araştırmacı üniversite sayısının 10’a çıkarılmasını 
kararlaştırdıklarını, 5 de aday üniversite belirlediklerini ifade ettiler. 

Tabi bu bizim hedeflediğimiz bir husustu. Selçuk Üniversitesi’nin 
hem bilimsel anlamda hem stratejik anlamda önemli bir üniversite 
olması için çaba sarf ediyoruz. Devletimize katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı, akademisyenlerimizi motive 
edecek ve sadece araştırma işiyle, sadece eğitim-öğretim işiyle 
uğraşacak hale getirme çabası içerisindeyiz. Özlük hakları 
konusunda hiçbir sıkıntıları olmasın istiyoruz. Araştırma ve kaynak 
noktasında hiçbir sıkıntı ve endişeleri olmasın istiyoruz. Onlarda 
beklediğimiz tek husus bu milletin emaneti olan evlatları iyi bir 
şekilde yetiştirmek, ülkenin bize tahsis ettiği kaynakları, imkanları 
en iyi şekilde değerlendirip rant elde etmektir. Yani ülkenin cari 
açığını kapatmaya yönelik işler yapmak zorundayız. Bizden önce 
verilen emeklerin tamamını faydaya dönüştüreceğiz” dedi. 
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Selçuk’ta Küçükbaş Hayvan Hastanesi’nin Temeli Atıldı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçükbaş Hayvan 
Hastanesi Temel Atma Töreni, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Hastane, Türkiye’nin 
tek küçükbaş hayvan hastanesi olmasının yanında Avrupa ile de 
rekabet edebilecek düzeyde hizmet verecek. 

İlk olmasıyla Türkiye’deki veteriner fakültelerinin yapacağı küçük 
hayvan hastanelerine ciddi referans oluşturabilecek bir hastane 
konumunda. 3 bin 600 metrekarelik oturma alanına sahip olacak 
ve 2 kat şeklinde inşa edilecek hastanenin temeli protokol üyeleri 
tarafından dualarla atıldı

Rektör Prof. Dr. Şahin, “Veteriner Fakültemize hasta küçükbaş 
hayvan başvuruları daha da arttı ve hastane önemli bir ihtiyaç 
haline geldi. Bu nedenle böyle bir tesisi üniversitemiz bünyesinde 
Veteriner Fakültemizin hocalarının katkılarıyla Konya’mıza 
kazandırmış olduk. Ama hastanemizin önemi ve özelliği şu; 
ülkemizdeki en büyük hastane olmasının yanı sıra, Avrupa’da da 
rekabet edebilecek düzeyde bir hastane” dedi.

Küçükbaş Hayvan Hastanesinin Selçuk Üniversitesi adına yapılan 
en büyük proje olduğunu söyleyen Rektör. Şahin, “Yaklaşık 17 
milyon lira maliyeti olan bir proje. Projemizin müteahhidi de 
gerçekten çalışkan, gayretli bir arkadaşımız ve 3 ay içerisinde bitirip 
hastaneyi bize teslim edecek. Yaklaşık 20 yıl önce üniversitemize 
gelen hasta hayvanların yaklaşık yüzde 70’i büyükbaş hayvan, 
yüzde 30’u küçükbaş hayvandı. Bugün bu oran tersine döndü ve 
bu hastanenin yapımını gerekli kıldı. Küçükbaş hayvan başvuruları 
daha da arttı. Hastane önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle 
böyle bir tesisi üniversitemiz bünyesinde Veteriner Fakültemizin 
hocalarının katkılarıyla Konya’mıza kazandırmış olduk. Ama 
hastanemizin önemi ve özelliği şu; ülkemizdeki en büyük hastane 
olmasının yanı sıra, Avrupa’da da gerçekten rekabet edebilecek 
düzeyde bir hastane. Bu noktada dekanımızın ve başhekimimizin 
çok büyük emekleri ve katkıları var. Böylesine mükemmel bir 
projenin ortaya çıkması için ülkemizdeki ve yurt dışındaki birçok 
hastaneyi ziyaret ettiler. Uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak olan 
bir hastane yapılmış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
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Üniversite - Sanayi İşbirliğinde Dev Adım

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Üniversite-
sanayi işbirliğini güçlendirecek, sanayinin ve sanayicinin 
ihtiyaçlarına cevap veren nitelikteki teknik üniversiteye zemin 
hazırlayacak “Sanayi Kampüsü Projesi”ne yönelik önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Teknik üniversiteye zemin hazırlayacak ve aynı zamanda üniversite-
sanayi işbirliğinde ciddi bir adım sayılabilecek sanayi kampüsü 
oluşturma projesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Rektör Şahin, 
“Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mesafe kat edebilme 
adına bazı hamleler yapmaya başladık ve projeler geliştirdik. 
Bunların başında ‘intörn mühendislik’ uygulamaları geliyor. 2 
yıldır bunu uyguluyoruz. Mühendislik bölümlerinde okuyan 
öğrencilerimiz son 6 ayını eğitim-öğretimi tamamıyla bırakıp 
sanayide tezgahın başında geçiriyorlar. Bu çok verim aldığımız 
ve geri dönüşleri olan bir proje. Uygulama sahası olarak Selçuklu 
ilçesinin Dikilitaş Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar ve üzerindeki 
varlıkların ‘Üniversite Kampüs Sahası’ olarak kullanılması ve 
tahsis edilmesiyle 900 bin metrekarelik taşınmaz üniversitemize 
hizmet vermektedir. Sanayi Kampüsü içerisine de yaklaşık 22 bin 
öğrencisi olan Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulunun taşınması planlanmaktadır. İkinci 
uygulamamız ve projemiz de şu an da hayata geçmiş olan ‘Sektörel 
Hizmet Kataloğu’dur. Selçuk Üniversitesi olarak hangi alanlarda 
hizmet üretiyoruz bunun bir listesini çıkardık ve bir link üzerinden 
web sayfası oluşturduk. 900’ün üstünde hizmeti ürettiğimizi tespit 
ettik. Bu rakam bin 200’lere kadar çıkacak. Üniversitemizin web 
sayfasından bu yayınlanıyor. Kişiler hangi alanda hizmet almak 
istiyorsa ilgili anahtar kelimeleri girerek hizmet alacağı birime 
direk ulaşabiliyorlar. Bu konuda sanayi ve ilgili sektörlere tanıtma 
çalışmaları sürdürülüyor.  Üniversitenin ürettiği hizmetleri ilgili 
birimlere, ihtiyaç sahiplerine duyurmayla ilgili bir süreçtir ve son 
derece de önemli kritik de bir hamledir.” dedi.

Selçuk Üniversitesinin ileriye dönük hedefleri hakkında da önemli 
açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Şahin, “Selçuk Üniversitesi 
kendine 2 hedef belirledi. Bunlardan birincisi bir dünya 
üniversitesi olmak, buradaki amacımız da dünyanın bir numaralı 
üniversitesi olmak gibi ütopik bir hedef değil. Selçuk Üniversitesi 
nasıl dünya üniversitesi olur? Dünyada tanınan, dünyada bilinen, 
dünyanın her tarafından öğrencilerin geldiği, buradan eğitim 
alan insanların dünyanın her tarafına gidip hizmet verdiği, eğitim-
öğretim verebildiği bir üniversite haline gelmek. İşte bizim dünya 
üniversitesi olmaktaki hedefimiz bu. İkincisi ise stratejik üniversite 
olmak. Üniversitelerin artık kendi içinden kategorize olması 
gerektiğini düşünüyorum.  Bilimle uğraşan araştırmalar yapan 
üniversiteler olması lazım. Bunun yanında ülkenin ihtiyacı olan 
elemanları yetiştiren öğrenci odaklı, öğrenci merkezli üniversiteler 
olması lazım.” dedi.
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Rektör Kar; “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 25. Kuruluş Yılını Kutluyor.”

1992 yılında Niğde Üniversitesi olarak eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerine başlayan üniversitenin adı, 15 Temmuz 2016’da 
FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişimine karşı verilen 
mücadelede milli iradenin yanında yer alarak şehit olan Astsubay 
Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in cesareti, fedakârlığı 
ve kahramanlığını ölümsüzleştirmek için 2016 yılında Ömer 
Halisdemir Üniversitesi ve 2017 yılında ise, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bu yıl kuruluşunun 25. yılını 
kutlamaktadır.  Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde eğitimler verilmektedir. Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi, 10 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı, 6 Meslek Yüksekokulu, 4 Rektörlüğe 
bağlı Bölüm Başkanlığı, 8 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 1 

Kariyer Geliştirme Merkezi, 1 Sürekli Eğitim Merkezi olmak üzere 
38 akademik birimiyle eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal etki 
fonksiyonları ile bölgenin ve ülkenin yükseköğretim hayatına katkı 
sağlamaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 6 farklı yerleşim alanında yer 
alan hizmet binalarında eğitimini sürdürmektedir:

• Merkez Yerleşke
• Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi
• BESYO Yerleşkesi
• Bor Yerleşkesi
• Derbent Yerleşkesi
• Ulukışla Yerleşkesi

Prof. Dr. Muhsin KAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
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ÖĞRENCİ SAYILARI
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2017-2018 eğitim–öğretim yılı itibariyle; 20.691’i normal öğretimde, 7.344’ü ikinci öğretimde olmak üzere 
toplam 28.035 öğrenci eğitim-öğretim görmekte olup; Öğrencilerin 15.591’i lisans, 9.763’ü önlisans, 2.681’i lisansüstü programlarında kayıtlı 
bulunmaktadır.

PERSONEL SAYILARI
Üniversite eğitim-öğretim kadrosunda 448 öğretim üyesi yer almakta ve bunlar 64 profesör, 104 doçent, 280 yardımcı doçent şeklinde 
dağılmaktadır. Ayrıca 159 öğretim görevlisi, 246 araştırma görevlisi, 52 okutman, 17 uzman ile birlikte toplam 922 akademik personel görev 
yapmakta olup; ayrıca 8 yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunmaktadır. 
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SOSYAL KÜLTÜREL VE DİĞER TESİS ALANLARI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi, ağaçlandırılmış 
bir alan üzerine kurulmuştur. Modern ve konforlu yapıları ile 
güvenli ortamı, temiz çevresi ve yeşil alanları ile fiziki ve teknik 
altyapı yeterliliği yerleşkenin öne çıkan özellikleridir. Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi; kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarları, 
yurtları, spor tesisleri, kafeteryaları ile bir üniversite kampüsünde 
bulunması gereken temel olanaklara sahiptir. Öğrenci kulüplerinin 
etkinlikleri, festivaller, konserler, sergiler, şenlikler, konferanslar, 
söyleşiler ve diğer faaliyetler ile zengin bir kültür ve sanat 
atmosferi oluşturulmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde sosyal kültürel ve diğer 
tesisler; 8 adet yemekhane,  14 adet spor tesisi, 11 adet toplantı 
konferans salonu, 1 adet kütüphane, 46 adet öğrenci kulübü, 1 
adet öğrenci yurdu olarak sıralanabilir.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
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GÖNCÜ KONAĞI

Niğde merkezde Songur Mahallesi- Cullaz Sokak’ta, yöresel mimari karakteristiğini yansıtan bitişik nizamlı taş binalar yüzyılın başında inşa 
edilmiş ve yetmişli yıllara kadar, Niğde’nin tanınmış ailelerinin konutu olmuştur. Betonlaşma ve modern yapıların yaygınlaşmasıyla atıl kalan 
ve madde bağımlılarının yuvası haline gelen, yangınlara, definecilere direnen Göncü Konakları aslına uygun olarak restore edilip turizme 
kazandırılmıştır.

9 odası ve 13 yatak kapasitesine sahiptir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde konukevi olarak hizmet vermektedir.

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) ETİKETİ

Üniversitemiz, Bologna Sürecine uyumlu olarak düzenlediği akademik programları ve bununla ilgili yaptığı yoğun çalışmalarıyla 2013 yılında 
Avrupa Komisyonu tarafından verilen mükemmellik ödülü olarak da adlandırılan “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi (ECTS LABEL)” 
almıştır.

DİPLOMA EKİ ETİKETİ

Uluslararası alanda tanınmayı hedefleyen üniversitemiz büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2012 yılında 
Avrupa’da sadece 73 üniversiteye verilen Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label:DC) almıştır. Bu ödüller üniversiteler için 
mükemmellik belgeleri niteliğinde olup üniversitelerin uluslararası alanda tanınırlığını artırmaktadır.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU ALANLAR

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar bakımından ülkemizdeki üniversiteler arasında önemli bir yere sahip olan 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; ‘Alternatif  Enerji’ özellikle de güneş enerjisi ve hidrojen enerjisi, Nanoteknoloji ve Tarımsal Biyoteknoloji 
alanlarında akademik ve altyapı olarak en güçlü üniversiteler arasında yer almaktadır. Bu alanlarda TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Stratejisi 
Belgesi Hazırlama ve Uygulama konusunda destek alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi şu anda TÜBİTAK, AB, Kalkınma Ajansı ve 
Bakanlıklar tarafından desteklenen birçok proje yürütmektedir.

Ülkemizin en önemli ve en donanımlı laboratuvarları arasında yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda 
güneş paneli yapımında kullanılan yüksek verimli güneş hücresi üretilmekte ve bu alanda “Güneş Hücresi” üreten Türkiye’deki tek laboratuvar 
olma özelliğine sahip bulunmaktadır.

TIP FAKÜLTESİ

Kurulduğu günden bu yana gelişen ve bugün İç Anadolu’da katılımcı, güçlü ve atak bir eğitim- öğretim kurumu haline gelen Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi, evrensel değerlerle donanmış, toplumun her kesimi ile kuvvetli bağları bulunan, çağdaş ve kaliteli bir üniversite 
olmanın bilincini taşımaktadır. Bu bilinç ve uluslararası bilimi öncelik alarak hareket eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi en büyük 
yatırımı öğrencilerine ve onların eğitimine yapmaktadır. 2017 yılında 62 öğrenci ve 39 öğretim üyesi ile eğitime başlayarak Niğde’ye hizmet 
eden Tıp Fakültesi, mezunlarıyla da ülkeye hizmet etmeyi bir görev olarak görmektedir.
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Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi Rektörü

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2006 
da kurulan üniversitemiz bugün 24.000 öğrenci kapasitesine 
ulaşmıştır. Ancak eğitim camiasında her zaman sayılarda çoğul 
olanın galip gelmediğini bazen de az sayıda olanın daha üstün 
geldiğini görüyoruz.

Sayı kadar önemli olan bir başka unsur da niteliktir,  bu anlamda bir 
(1), sıfırdan büyüktür. Biz “bir”e talibiz ve “bir” rakamının çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bunu şanlı tarihimizden de örnekleyecek 
olursak “18 Mart 1915’te bir Seyit Onbaşı” “15 Temmuz 2016’da 
bir Ömer Halisdemir” bu milletin geleceğini şekillendirdiler, 
yarınların daha müreffeh ve aydınlık olmasına, eşine az rastlanır 
bir kahramanlık ve cesaretle katkı sundular. Bu gün, ülkemizi ve 
milletimizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençler için Ömer 
Halisdemir muazzam bir örnek teşkil etmektedir. “İman, vatan, 
bayrak, millet, devlet…” Bu kavramlar sadece cümle içinde 
kullanılan sembolik kavramlar değil, bizi biz yapan dini ve kültürel 
dünyamızın birer mihenk taşlarıdır. İçinde yaşadığımız şehre ve 
ülkeye bir vefa borcumuz var. Bu borcumuzu, şehre ve üniversiteye 
en güzel hizmetleri sunarak ödemek mecburiyetindeyiz. Biz, bu 
şehre aşığız. İşini, şehrini sevmeyen ve âşık olmayan birisinin o 
bölgeye yeterli katkıyı sunamayacağını düşünüyorum.

“Üniversitemiz, 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 
genelde ilk sıralarda yer alan bir üniversitedir. (URAP 2017, 
http://tr.urapcenter.org/2016/2016_t2.php) Bunun böyle olması 
da doğaldır, çünkü henüz 11 yaşındayız. Ancak ASÜ 2006 ve 
sonrasında kurulan üniversiteler arasında birinci sıraya 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 11 yıl gibi kısa 
sürede oldukça fazla sempozyum ve konferanslar düzenlemiş, 
önemli projelere imza atmıştır. Üniversitemiz akademik, idari 
ve öğrencileriyle birlikte 11 fakülte 3 yüksekokul, 3 enstitü ve 7 
meslek yüksekokulu ile nüfusu 24.000’e ulaşan kocaman bir aile 
olmuştur. Bu nedenle üniversitemizin elde ettiği bu başarılarda 
tüm çalışanlarımızın emeği bulunmaktadır. Bundan sonraki eğitim 
öğretim yıllarında tüm mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime 
çalışmalarında başarılar dilerim.  

Rektör Şahin; “Biz Bir’e Talibiz.”

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
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ASÜ’LÜ OKÇULAR REKORLARA YAY ÇEKTİLER.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Okçuluk Takımı, Okçuluk ve Salon Futbolu dallarında hem erkek, hem de kadınlarda takım olarak toplam 3 Türkiye 
Şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü elde etti.

ASÜ’LÜ AKILLI BİSİKLET İSTASYONLARI DEVREDE 

ASÜ “Akıllı Bisiklet İstasyonlarını” kampüs içerisinde tüm 
ASÜ’lülerin kullanımına açtı. Yaptıkları çalışmalarla bisikletli ulaşımın 
yaygınlaşmasını istediklerini kaydeden Rektör Şahin, Halk Sağlığı 
İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destekleri ile 
gerek kampüste, gerekse şehirde bisiklet kültürünün oluşmaya 
başladığını belirtti. Bisiklet çevre dostu bir ulaşım aracıdır ve kirlilik 
üretmeden kullanılmaktadır. ASÜ kampüsü içerisinde yapımına 
başlanan velodrom kısa süre içinde tamamlanarak kampüs içinde 

boş zamanları sağlıklı bir şekilde geçirebilecek yeni bir mekân daha 
oluşturulacaktır. Üniversiteler içinde velodromu olan tek üniversite 
ASÜ olacaktır. Toplumumuzda erken yaşlardan itibaren bisiklet 
alışkanlığı kazandırılırsa gelecek daha sağlıklı nesillerden oluşur. 
Özellikle Aksaray ilinde kısa mesafeli yolculuklar başta olmak üzere, 
günlük hayatımızda bisiklet çok rahat şekilde kullanabilir.

ASÜ’DE ENGELSİZ KOP ZİRVESİ YAPILDI.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından her yıl birliğe 
üye bir üniversitede yapılması planlanan “Engelsiz KOP Zirvesi”nin 
ilki Aksaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

ASÜ Engelsiz Birim Koordinatörlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği 
Aksaray Şubesi’nce, ASÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen 
zirveye, UNİKOP’a üye üniversitelerden temsilciler ve yaklaşık 150 
engelli birey katıldı.

Törende konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, engellilerin 
hayatını kolaylaştıracak ve farkındalık oluşturacak her çalışmayı 
önemsediklerini söyledi. Üniversitede, engellilerle ilgili yapılacak 
çok önemli çalışmaların planlandığını ve bunlardan bir kısmının 
gerçekleştirildiğini, ancak ülke olarak bu konuya daha fazla eğilmek 
gerektiğini anlatan Şahin;

“Kısa zaman öncesine kadar ülke olarak bu meselenin önemini 
yeterince kavrayamamıştık. Üniversitemizde 2013 yılında kurulan 
ve engellilerle ilgili çalışma yürüten birimimiz aktif şekilde çalışıyor. 
Burada emek sarf eden tüm personelimize teşekkür ederim” dedi.
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Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, dünyanın 
bilişim çağını yaşadığını, bu çağa ayak uydurabilen ülkelerin daha 
ileriye gidebildiğini ve Türkiye’de bu alanda çok önemli gelişmeler 
olduğunu belirtti. 

Türkiye genelinde düzenlenen 19’uncu Akademik Bilişim, ASÜ’nün 
ev sahipliğinde, İnternet Teknolojileri Derneği ve ULAKBİM’in 
katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin kurslar bölümü, konferansla 
tamamlandı.

Törende konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, düzenlenen 
etkinliğe Türkiye’nin farklı yerlerinden öğrencilerin geldiğini ifade 
ederek, “Organizasyon gönüllülük esasına dayanıyor. Yaklaşık 
2 bin öğrencimize, eğitmenlerimiz gönüllü olarak kurslar verdi; 
alandaki gelişmeleri anlattı.

Kursiyerler bu süre içinde ‘Alanda neler oluyor, yeni neler var?’ 
sorularına cevap buldular. Ayrıca son 30 yıldır Türkiye’de yaşanılan 
internet ve bilişim gelişmeleri tartışıldı.” dedi.

ASÜ 19’UNCU AKADEMİK BİLİŞİME EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 

KAMPÜSE 2 YILDA 16 BİN FİDAN

Aksaray Üniversitesi kampüsünde son 2 yılda 
yaklaşık 16 bin fidan dikildi. 

Kampüs alanında olumsuz toprak ve su yapısına 
rağmen ASÜ’lüler gayretleriyle yeşil bir kampüs 
için tüm imkânları titizlikle değerlendirerek, son 
iki yılda 16 bin civarında fidan dikildi.

Bu hususta Rektör Şahin; “Bizlere hem fidan, 
hem de toprak temini noktasında destek olan 
herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.  

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
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BİR AHDE VEFA ÇALIŞMASI:
AKSARAY’IN YAŞAYAN DEĞERLERİ 

ASÜ tarafından hazırlanan “Aksaray’ın Yaşayan Değerleri” 
isimli belgesel çalışmasının tanıtım etkinliği, yoğun bir 
katılımcı eşliğinde gerçekleştirildi. Kendi alanlarında 
Aksaray tarihine iz bırakan büyüklerin hikâyelerinin ve 
tecrübelerinin yansıtıldığı belgeselin çekimleri yaklaşık bir 
yıl önce başladı. Bu süre içerisinde 10 farklı isimle çekimler 
yapıldı ve üç bölümlük bir belgesel hazırlandı. 

Tanıtım etkinliğinde, belgeselden yaklaşık 40 dakikalık 
özel bir kesit katılımcıların beğenisine sunuldu. Programda 
kısa bir konuşma yapan ASÜ Rektörü Prof. Şahin, belgesel 
çalışmasının devam edeceğini, belirlenen farklı isimlerle 
de görüşmeler yapılacağını belirterek, “Bu şehrin her 
tarafından bir şekilde geçmiş olan, bu şehirde yaşamış 
olan büyüklerimizin -onların her birisi Aksaray’ın çok 
değerli kıymetleridir- hikâyelerini kayıt altına alıyoruz. 
10 büyüğümüzle ilk çekimlerimizi tamamladık ve süreç 
içerisinde yine 10’ar kişilik gruplar halinde çekimlerimiz 
devam edecek. Yaptığımız çekimleri çözümledik ve bir 
kitap ortaya çıktı. İnşallah kısa süre sonra kitabın baskısı 
tamamlanacak.” dedi. 

Şahin, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) çocuklara yönelik düzenlediği 
“Yaz Okulu” programına konuk olarak katıldı ve çocuklarla sohbet 
etti, onların oyunlarına dâhil oldu, hal ve hatırlarını sordu. İman, 
bayrak ve devlet sevgisi, aile gibi kavramların çok önemli değerler 
olduğunu ve hayatın bu gibi değerlerle doldurulması gerektiğini 
ifade eden Prof. Şahin, bu anlatımını cam bir kavanoz içine taşlar ve 
kumlar yerleştirme örneği ile pekiştirdi.

Hayatın önemsiz şeylerle doldurulması durumunda, içine çok az 
değerli şeyin sığdırılabileceğini kaydeden ASÜ Rektörü, “Tıpkı, 
kavanozun içine yerleştirdiğimiz kum ve taşlar örneğinde olduğu 

gibi. Eğer önce kumları, yani küçük ve değersiz olanları kavanozun 
içine koyarsak, büyük taşlara, yani daha değerli olanlara yer 
kalmıyor. Önce büyük taşları kavanoza koyarsak, daha fazla sayıda 
taşı yerleştirebiliyoruz ve kumlar buna mani olamıyor. İşte hayatımızı 
da bir kavanoza benzetirsek, içine önce en değerli olanları almamız 
gerekiyor. İman, aile, eğitim, bayrak, devlet, millet… Bunların hepsi, 
insan olarak hepimizin öncelemesi gereken değerler. Hayatınızı 
kıymetli şeylerle doldurursanız, önemsiz şeylerin etkisini de ciddi 
manada azaltmış olursunuz.” dedi. 

ASÜ REKTÖRÜ PROF. DR YUSUF ŞAHİN YETİMLERLE BULUŞTU.
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29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ), Prof. Dr. Kemalettin Suha Aydın’ın (Haziran 
2007 - Eylül 2008) kurucu rektörlüğü ve Prof. Dr. Sabri Gökmen’in 
(Eylül 2008 - Ocak 2017) birinci ve ikinci dönem rektörlüklerinin 
ardından 26 Ocak 2017 tarihinden itibaren Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ün rektörlüğe atanmasıyla yeni bir döneme girdi.

Prof. Dr. Akgül’ün rektörlüğü devraldığı gün Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesinde 6 fakülte, 1 yüksekokul, 5 meslek 
yüksekokulu, 7 uygulama ve araştırma merkezi ile 34 lisans, 63 
önlisans ve 21 lisansüstü program mevcutken bugün gelinen 
noktada yeni fakülte ve yüksekokul kurulma çalışmalarının yanı 
sıra uygulama ve araştırma merkezi sayısı 11’e yükseldi; ayrıca 
38 lisans, 66 önlisans ve 27 lisansüstü program sayısına ulaşıldı. 
Yine ocak ayı itibariyle üniversitede toplam 516 akademik 
personel mevcutken bugün akademisyen sayısında % 6’lık artış 
sağlanarak 547 öğretim elemanına ulaşıldı.

Rektör Akgül’ün ilk altı aylık döneminde 7 yeni programa öğrenci 
alımı gerçekleştirildi. Ayrıca üniversite bünyesinde 3 yeni yüksek 
lisans ve bir doktora programı ile 2 tezsiz yüksek lisans programı, 
9 yeni lisans ve 23 yeni ön lisans programı ile 27 yeni anabilim 
dalı kuruldu.

Rektör Akgül’ün döneminde Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi, İletişim Fakültesi, Dil Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu kurulması çalışmaları başlatılırken Türk Halk 
Kültürü, Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti, Türkçe Öğretimi 
ve Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezleri açıldı. 

Yeni dönemde üniversitede akademik gelişim adına önemli 
adımlar atılırken pek çok toplantı ve işbirlikleri gerçekleştirildi. 
Rektörlüğü süresince Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine 
pek çok alanda açılım getirmeyi amaçlayan yeni Rektör Akgül; 
toplumun değişik kesimleriyle sık sık bir araya gelerek vizyonunu 
paylaştı.

İlk olarak basın mensuplarıyla, sonrasında ise sanayici ve 
iş adamlarıyla bir araya gelen Rektör Akgül, üniversitenin 
geleceği hakkında önemli ipuçları verdi. Ülkemizin 2023 
vizyonu bağlamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini 
üst seviyelere taşıma noktasında gerekli adımları atacaklarını 
söyleyen Rektör Akgül, “Öncelikle bölgemiz ve ülkemizde, 
sonrasında ise küresel ölçekte yeterliklere sahip, rekabet gücü 
yüksek, yenilik temelli bir üniversite inşası için çalışmalara 
devam edeceğiz. Üniversite olarak ülkemizin stratejik konumu 
ve rekabet gücüne katkı düzeyimizi artıracak projeler geliştirme 
gayretinde olacağız.” dedi.

Yeni dönemde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi önemli 
işbirliklerine de imza attı. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
“Eğitimde İşbirliği Protokolü”, sonrasında Yunus Emre Enstitüsü 
ile “Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Protokolü”, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile “Türkiye Burslusu 
Uluslararası Öğrencilere Türkçe Hazırlık Eğitimi Verilmesine 
İlişkin Protokol”, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile “Eğitim-
Öğretimde İşbirliği Protokolü” ve Alp Tarım Şirketi ile “Ekmeklik 
Buğday Üretimi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Rektör Akgül; “Yenilik Temelli Bir Üniversite İnşa Ediyoruz.”

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



21

Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik olarak gıda sektörü ile ürün 
ıslahı çalışmaları başlatıldı. Bunun yanı sıra şehrin ve bölgenin temel 
dinamikleri dikkate alınarak farklı alanlarda proje çalışmalarına 
hız verildi. Ayrıca üniversite laboratuvarlarının uluslararası 
akreditasyonu bağlamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) 
başvuruda bulunularak TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının Yeterliliği Akreditasyon Süreci kapsamında 
TÜRKAK ile işbirliği içerisinde üniversitede birinci aşama eğitimler 
tamamlandı. 

Yine, bölgenin enerji üssü olması göz önünde bulundurularak 
Kalkınma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
desteğiyle enerji verimliliği konusunda KOP İdaresi ile birlikte ortak 
projelerin ilk adımı atıldı. Bunun yanı sıra Sürekli Eğitim Merkezi 

yeniden yapılandırılarak sektörün beklentileri doğrultusunda şehir-
üniversite bütünleşmesine yönelik eğitim projeleri geliştirildi.

Yeni dönemde üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık 
çalışmaları da başlatılarak stratejik planda yerel, bölgesel ve ulusal 
beklentiler ekseninde tüm paydaşların beklentilerine karşılık 
bulacağı, yenilik ve yetenek temelli bir yapılanma stratejisi ile 
kaynakların daha etkin kullanılacağı, eğitim-öğretimde küresel 
alanda rekabet edebilecek bir üniversite inşası temel alındı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yeni dönemde önemli 
başarılara ve bilimsel gelişmelere önayak olurken sosyal ve kültürel 
pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Gıda Mühendisliği 8. Öğrenci Kongresi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bu yıl sekizincisi düzenlenen 
Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

İlki 2010 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen kongrenin 
açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
her yıl Türkiye’nin farklı bir ilinde ve farklı bir üniversitesinde 
gerçekleştirilen kongrenin bu yıl Karaman’da gerçekleştirilmesinden 
ve böyle bir organizasyona üniversite olarak ev sahipliği yapmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

740. Yıl Türk Dil Bayramı ve
Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri

740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri 
kapsamında Karaman’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül’ü makamında ziyaret ederek bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, 
sorunlar ve geleceğe ilişkin vizyon oluşturulması konusunda görüş 
alışverişinde bulundu. Bakan Elvan, Rektör Akgül’den üniversite ile 
ilgili bilgi alırken Rektör Akgül de üniversitedeki görev süresince 
gerçekleşen gelişmeleri ve geleceğe dönük projelerini aktardı.  

Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz” konulu konferans düzenlendi. 

KMÜ Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite personeli ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sultan Ahmet Camii İmam Hatibi Hasan Kara’nın sesinden Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. 

Programda KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz Gazisi Çağrı Asan, o gece yaşadıklarını 
dinleyicilerle paylaştı. 

KMÜ’lü Nur Tatar Dünya Şampiyonu Oldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Nur Tatar, dünya şampiyonu oldu. 

Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar, finalde ABD’li 
Paige McPherson ile karşı karşıya geldi. Son rauntta atak bir mücadele sergileyen Türk sporcu, maçtan 6-4 galip ayrılarak ilk kez dünya 
şampiyonluğuna ulaştı. 
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KMÜ Erkek Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Erkek Hokey Takımı, ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. 

KMÜ Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Hokey Şampiyonasında geçen sene olduğu gibi bu sene de 
şampiyonluğa ulaştı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ev sahipliğinde 25-29 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye 
Üniversiteler Hokey Şampiyonasına Abant İzzet Baysal, Batman, Dicle, Gazi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırıkkale ve Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversiteleri katıldı. KMÜ Erkek Hokey Takımı, turnuvada çıktığı tüm maçları kazanırken, final müsabakasında karşılaştığı 
ev sahibi Abant İzzet Baysal Üniversitesi karşısında 6-5’lik skorla galip gelerek Türkiye Şampiyonu unvanını korudu.

KMÜ Kitap Fuarı ve Hıdrellez Şenlikleri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen 
‘Kitap Fuarı ve Hıdrellez Şenlikleri’ il ve 
üniversite protokolünün katıldığı törenle 
başladı. Beş gün boyunca devam eden Kitap 
Fuarı ve Hıdrellez Şenlikleri kapsamında 
halkoyunları ve mehteran gösterileri 
sergilenerek konserler düzenlendi. Ayrıca 
konferans salonlarında ünlü yazarlar 
öğrencilerle söyleşi gerçekleştirerek 
kitaplarını imzaladılar.

Yeni Anayasa Yeni Türkiye

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir 
tarafından ‘Yeni Anayasa Yeni Türkiye’ konulu 
konferans verildi. 

Prof. Dr. Bilir, anayasaların toplumsal sorunları çözen 
metinler olduğunu belirterek, “Osmanlı’dan bu 
yana Türkiye’de beş farklı anayasa yapılmıştır. Son 
iki anayasamız ise darbeciler tarafından yapılmış 
anayasalardır. Son anayasamızı yapanlar yargılandı 
fakat bu anayasa halen yürürlüktedir.” dedi.

Prof. Dr. Bilir; “15 Temmuz öncesinde bu ülkede 
‘Darbe olur mu?’ şeklindeki sorulara olmaz yanıtını 
verirdim fakat bundan sonra aynı soru tekrar sorulsa  
‘Olabilir fakat böyle bir kalkışmada millet bu hareketin 
hak ettiği cezayı keser’ yanıtını veririm. Türkiye bu 
tip müdahalelere maruz kalabilecek bir ülkedir. 
Türkiye’de gelecekte istikrar olması isteniyorsa 
ve Avrupa’ya, Batı’ya karşı dimdik durabilmemiz 
gerekiyorsa güçlü bir anayasaya sahip olmamız 
gerekiyor.” şeklinde konuştu. 

KMÜ’lü Girişimciler Sertifikalarını Aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve KOSGEB arasında imzalanan protokol ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun altı 
programından 268 öğrenci ve Mühendislik Fakültesinin üç programından 95 öğrenci olmak üzere 363 öğrenci KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Belgesi almaya hak kazandı. 

Törende konuşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül “Çağımızda yaşanan hızlı değişimler ve hayatın 
her alanında yoğun bir şekilde görülen hareketlilik, toplumun tüm kurumlarını olduğu kadar üniversiteleri de etkilemiştir. Değişimle birlikte 
üniversitelerden beklentiler farklı boyutlara taşınmıştır. Çağın gereklerini takip etmek, toplumun beklentilerini karşılamak üniversitelerin 
asli misyonu olmuştur.” dedi. Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere 
mezuniyet sonrasında farklılık kazandıracak becerilerin verilmesi hususunda azami gayret sarf ettiklerini belirtti ve uygulamalı girişimcilik 
eğitiminin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
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KMÜ, Bilimsel Performansta İlk 10 Üniversite Arasına Girdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), bilimsel performans sıralamasında Türk devlet üniversiteleri arasında 10’uncu sırada yer 
almış, 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 3’üncü sıraya yerleşmiştir. KMÜ’lü öğretim elemanlarının bilimsel 
performansta birinci olduğu sıralamada Kamil Özdağ Fen Fakültesi de Türkiye’deki fen fakülteleri arasında 1’inci sırada yer almıştır.

Bakanlar Kurulu kararıyla öğretim elemanlarının bilimsel performanslarını değerlendirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında hayata geçirilen 
akademik teşvik yönetmeliği gereği hazırlanan raporda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bilimsel performans sıralamasında 
97 devlet üniversitesi içerisinde 10’uncu sırada yer alırken 2006 yılından sonra kurulan 54 devlet üniversitesi arasında 3’üncü sıraya 
yerleşmiştir. 

Devlet üniversitelerinin akademik teşvik sıralamasına yer verilen rapora göre 2017 yılında Türk devlet üniversitelerinde görev yapan 111 
bin 399 öğretim elemanından 40 bin 366’sı akademik teşvik ödeneğinden yararlanabilmiştir. Tam puan performans (100 puan) gösteren 
öğretim elemanlarının toplam öğretim üyesine oranında KMÜ’lü akademisyenler ilk sırada yer almıştır.

‘Yeni Dünya Düzeninin İnşasında
Türkiye’nin Rolü ve Karaman’ın Geleceği’

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde ‘Yeni Dünya 
Düzeninin İnşasında Türkiye’nin Rolü ve Karaman’ın 
Geleceği’ konulu konferans düzenlendi.

ANKA Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. 
Mehmet Hakan Sağlam’ın konuşmacı olarak yer aldığı 
konferansta dünya siyasetinde izlenen politikalar ve 
Türkiye’nin bu politikalardaki yeri konuşuldu. 

Bütçe Hakkı, Denetim ve Sayıştay Denetçiliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Sayıştay Başkan 
Yardımcısı Fikret Çöker tarafından ‘Bütçe Hakkı, Denetim 
ve Sayıştay Denetçiliği’ konulu konferans düzenlendi. 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri, üniversite personeli ve çok sayıda 
öğrencinin katıldığı konferansta Sayıştay Başkan Yardımcısı 
Çöker, bütçenin tanımı ve tarihçesinden bahsederek 
öğrencilere geleceğe ilişkin tavsiyelerde bulundu.

‘Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi’

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Göksu Taşeli 
Havzası Kalkınma Projesi’ açılış programına ev sahipliği 
yaptı. Program, protokol konuşmalarının ardından kurdele 
kesilmesi ile sona erdi.

Karaman ve Konya’da tarımsal verimin arttırılması, sosyal 
alt yapı ile üretime ilişkin alt yapının iyileştirilmesi, kırsal 
kesimdeki yoksul halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesini 
amaçlayan proje, 22 milyon euro bütçesi ile Konya ve 
Karaman’ın dağlık kısımlarında yer alan ilçeler ve köylerinde 
uygulanacak. 



24

Rektör Sade; “Geçmişten geleceğe 1251 Karatay Medresesi Ruhu”

Günümüz dünyasında en büyük güç, eğitimli insan gücüdür. 
Toplumsal sermayesine önem veren ülkelerdeki gelişim 
diğer ülkelerin çok daha ötesinde olmaktadır. Ülkemizin refah 
seviyesini yükseltmek için ilk olarak eğitime ihtiyacımız vardır. 
Kişilerin bireysel refahlarını sağlamanın yolu da eğitimden 
geçmektedir. Gelişen birey hem kendisine, hem çevresine, 
hem de ülkesine daha fazla yarar sağlayacak bir kapasiteye 
ulaşacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki üniversitelere önemli 
sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Elbette bu sorumluluk ve 
görevlerin de belirli gereklilikleri vardır. Bu gerekliliklerden biri de 
üniversitelerin imkânlarıdır.

Üniversitemiz, modern ve yeni binaları, şehir merkezine yakınlığı, 
şehrin tümüne ulaşan toplu ulaşım ağının ortasında yer alması 
gibi birçok olumlu özelliği bünyesinde barındıran, ülkemizdeki en 
seçkin vakıf üniversitelerinden biridir.

Eğitim kadromuz, tecrübeli ve alanında uzman isimlerden 
oluşmaktadır. Akademisyenlerimizin öğrencilerimizle sürekli 
temas hâlinde ve ulaşılabilir konumda olmaları üniversitemizi 
daha da güçlü kılmaktadır. Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz, 
“Ar-Ge, Proje, İnovasyon ve Girişimciliğe” dayalı bir sistemle 
sürekli kendisini yenilemekte, öğrencilerini de giderek artan 
oranda bu sisteme dâhil etmektedir. Projeler için performans 
ve ödül sistematiğinin kurgulanması da üniversitemizin bu 
alandaki gücünü artırmakta, bölgedeki farklı sektörlere katkısını 
belirginleştirmektedir.

Akademisyenlerimizin bir diğer önemli yanı ise bölgedeki 
sektörel ve toplumsal konularda birikimlerini hizmete dönüştürme 
hedefleridir. Üniversitemiz bölgede, başarılarıyla her geçen gün 

daha fazla toplumda varlığını hissettirmekte, toplumsal gelişime 
ve değişime öncülük etmektedir. Böylelikle üniversitemiz, 
akademisyenlerimizin tüm dünyada üniversal bir misyon olan 
“Eğitim, Ar-Ge, Proje ve İnovasyon” ile toplumsal fayda sağlama 
hususlarına odaklanmalarına yönelik olarak projeksiyonlar ortaya 
koymakta ve uygulamaktadır.

6 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulunda 39 programla 
lisans ve ön lisans öğrenimi sunan KTO Karatay Üniversitesi, 2017-
2018 akademik yılında İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Anestezi, İlk 
ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerinde de 
yeni öğrencilerini ağırlayacaktır. 

Konya Ticaret Odası’nın üniversitesi olarak öğrencilerimizi sanayi 
ve ticaretle buluşturmaya da devam ediyoruz. Kariyer Merkezimiz 
tüm öğrencilerimize, 20.000’den fazla üyesi olan Konya Ticaret 
Odası üyesi iş yerlerinde iş ve staj imkânı sağlamaktadır. 
Her öğrencimize akademik danışman atadığımız gibi sanayi 
ve ticari işletmelerden de sektörel danışmanlar atıyoruz. Bu 
şekilde teoride öğrendikleri bilgileri iş hayatı ile birleştiren ve 
uygulamaları yaşayarak öğrenen öğrenciler yetiştiriyoruz. Tüm 
sektörlerde mezuniyet sonrası çalışmanın önünü açıyor ve âdeta 
her öğrencinin hayata ve işe hazırlandığı benzersiz bir sistemi 
uyguluyoruz.

Geçmişten geleceğe taşınan “1251 Karatay Medresesi Ruhu” ile 
yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda 
sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada 
güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, diğer 
üniversiteler ile iş birliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite 
olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
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KTO Karatay Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 6 
fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda toplam 39 
program ile öğrencilere hizmet vermektedir. 2016-2017 eğitim-
öğretim yılında muazzam bir büyüme sergileyerek %99,63 
doluluk oranına ulaşan KTO Karatay Üniversitesi, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında da yaklaşık 2.000 öğrenci tarafından 
tercih edilerek, 7.500 öğrencinin öğrenim gördüğü bir üniversite 
konumuna yükselmiştir.

KTO Karatay Üniversitesi; bir yandan nitelikli, iş dünyasını tanıyan 
ve iş bulma kaygısı olmayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflerken 
diğer yandan da özgün ve kullanılabilir bilgi üreterek, toplumsal 
gelişime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ahilik kültürünün temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, 1251 
yılında Anadolu’da eren yetiştirmek amacıyla açılan Karatay 
Medresesi’nin izinden gitmektedir. Ahilik kültüründe var olan 
usta-çırak ilişkisinden yola çıkarak öğrencilerin memnuniyetine 
değer veren KTO Karatay Üniversitesi, “2017 Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması”nın da ortaya koyduğu üzere kamu ve 
vakıf üniversiteleri arasında yükselişine devam etmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin 
ilk ve tek Enerji Yönetimi Bölümü’nde eğitim alan KTO Karatay 
Üniversitesi öğrencilerine, üniversitemizde ders vermiştir. Ayrıca 
“KTO Karatay Sohbetleri” kapsamında düzenlenen “Bilgiden 
Bilince Üniversite Misyonumuz” adlı programa da 26. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu katılmıştır. 
Karatay Belediyesi ile ortak yürütülen “Karatay Konferansları” 
programının 5.’sine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılmıştır.

KTO Karatay Üniversitesi, eğitim öğretimin her alanında olduğu 
gibi, yayın alanında da önemli gelişmelere imza atmıştır. 2016-
2017 akademik yılında Selman KAYABAŞI tarafından yazılmış olan 
“Direniş Karatay”, Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN tarafından yazılan 
“İslam Hukukuna Giriş”, Prof. Dr. Murat ÇIZAKÇA tarafından 
yazılan “İslam Dünyasında Vakıflar”, Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT’in 
editörlüğünü yaptığı “II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku 
Kongresi ve Günümüzdeki Meseleler” ve Prof. Dr. Osman OKKA 
tarafından yazılan “Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi” 
eserlerini yayımlayarak, eserlerin ilgililere ve öğrencilere 
ulaşmasını sağlamıştır.

Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin 
memnuniyet düzeylerini anlamak amacıyla yapılan araştırmada 
KTO Karatay Üniversitesi “Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci 
Memnuniyeti” genel sıralamasında 15. sırada yer almaktadır. 
Kamu ve vakıf üniversitelerinin birlikte yer aldığı listede ise KTO 
Karatay Üniversitesi, 164 üniversite içerisinde 30. sırada yer 
almaktadır.

URAP Laboratuvarı tarafından, 27 Mart 2017 tarihinde yayımlanan 
“Üniversitelerin 2016 Yılı Dünya Genel Sıralamalarındaki 
Durumu” başlıklı raporda, KTO Karatay Üniversitesi araştırma 
sonuçlarına göre “Webometrics Ranking of World Universities 
- WEBOMETRICS” başlığı altında Türkiye genelinde 85. sırada, 
vakıf  üniversiteleri arasında 24. sırada ve dünya genelinde ise 
4.533 sırada yer almaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi, 2016-2017 akademik yılında önemli 
akademik organizasyonlar düzenlemiştir. “İslam Medeniyetinde 
Konya” Uluslararası Sempozyumu da hem yurt içinden hem 
de yurt dışından birbirinden nitelikli akademisyenlerin destek 
verdikleri ve katılım sağladıkları bir organizasyon olmuştur. 

“Konya’da Yaşayan Suriyeliler: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Çalıştayı” KTO Karatay Üniversitesi ve UNİKOP (KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliği) iş birliği ile KTO Karatay Üniversitesi’nde 
düzenlenmiştir. Ülkemizdeki ve Konya’daki Suriyelilerin çeşitli 
konu başlıklarıyla tartışıldığı çalıştay, Konya’daki dernekler, 
sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğretim 
elemanlarını bir araya getirmiştir.

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. TR- 
52 bölgesi illerinden Konya’daki kurumlar arasında yer alan KTO 
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.
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Konya Ticaret Odası, UNİKOP, Karatay Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi, Konya Teknokent, Selçuk TTO ve KOP Bölgesi 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen “UNİKOP 
PATENT FUARI” 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Fuarın amacı; Fikri ve Sınai Mülkiyet 
farkındalığını artırarak özel sektör kuruluşlarını ve üniversite 
bünyesindeki akademisyen ve öğrencileri bilinçlendirmeyi 
desteklemek, İkili görüşmeler yoluyla patentlerin ve patentli 
fikirlerin özel seanslarla yatırımcılar ile buluşmasını sağlamak, ürün 
ve teknoloji geliştirme konusunda birbirlerini tamamlayıcı veya 
destekleyici nitelikte ürün ve hizmet sağlayıcısı konumundaki kişi 
veya kuruluşların ürün/hizmet/faaliyetlerini birbirlerine tanıtmak, 
Ar-Ge amaçlı kümelenmeler ve iş birlikleri oluşturulmasına 
destek vermektir.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından 
düzenlenen şirketler ile öğrenciler arasında nitelikli ve etkili bir 
köprü olan Kariyer ve Gelişim Zirvesi, KTO Karatay Üniversitesi’nde 
yoğun bir katılımla açılmış ve KTO Karatay Üniversitesi’nin 
sektör markalarını güçlendirmek ve nitelikli iş gücüne ulaşmayı 
kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Kariyer ve Gelişim Zirvesi 
iş isteyenlerle, işverenleri üniversitemizde buluşturan bir fuardır. 
Ülkemizde ve dünyada en önemli sorunlardan birisi işsizlik sorun 
Konya olarak bu konuda Türkiye ortalamasının altında bir rakam 
söz konusudur. Hedefimiz ülkemizde de işsizliği en az seviyeye 
indirmektir. KTO Karatay Üniversitesi “Sektör Danışmanlığı” 
projesini hayata geçirmesi ile diğer Üniversitelere örnek teşkil 
etmiştir.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (UNİKOP) Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi dönem başkanlığında UNİKOP Bölgesi 
üniversiteleri öğrenci topluluklarının katılımıyla 5 farklı oturumda 
Öğrenci Toplulukları Zirvesi ve UNİKOP Bölgesel Öğrenci 
Çalıştayı yapılmıştır. Üniversite öğrencileri için medya, internet 
ve haberleşme, inovasyon, girişimcilik bağlamında, iş dünyası-
üniversite ilişkisinde ne tür stratejiler geliştirilmelidir?  Ahilik ve 
meslek ahlakı çerçevesinde ekonomik ve sosyal istikrar hedefleri 
neler olmalıdır? Yerel kalkınmada üniversitelerin rolü, kalkınma 
stratejileri ve genç nüfusun istihdam planlaması konusunda 
çözüm önerileri başlıkları altında program icra edilmiştir.

Kodla Konya Projesi kapsamında Üniversitemiz Yazılımda Gelişim 
Topluluğu yerli ve milli yazılımı artırmak amacıyla genç nesillerin 
bu yöndeki eğitimine önem vererek belirlenen iki pilot okulda 
4-5-6 sınıf öğrencilere kodlama eğitimi verilmiştir. Projenin 
pilot uygulaması tamamlanarak Konya ili içinde ilkokullarda 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
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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.

Karataylı mühendisler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) 
yerleşkesinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda 
büyük bir başarıya imza atmıştır. Doç. Dr. H. Oktay Altun ve İlhan 
Şen danışmanlığında Ahmet Mutlu, Asaf Keleş, Ayberk Özkarakaya, 
Bedirhan Taha Sarı, Emre Öztürk ve Onur Orakçı’nın oluşturduğu 
Karatay takımı “Uçan Göz” adlı aracı ile yarışmalara katılmıştır. 
“Döner kanatlı araçlar” kategorisinde yarışan “Uçan Göz”, bütün 
teknik ve tasarımsal elemeleri geçerek yarışmaya hak kazanmıştır. 
98 takımın katıldığı yarışmada “KARATAY” takımı büyük bir başarı 
göstererek 4. olmuştur.

Uluslararası alanda da başarılarına devam eden KTO Karatay 
Üniversitesi öğrencileri, 28-30 Ekim 2016 tarihlerinde Polonya’nın 
Lodz şehrinde gerçekleşen robot yarışı Sumochallenge’da birincilik 
ve üçüncülük elde ederek Avrupa’da önemli bir başarı elde etmiştir. 
Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, Avrupa’nın en büyük 
robot yarışmalarından biri olan Robochallenge Robot Yarışması’ndan 
da derece ile dönmüştür.

KTO Karatay Üniversitesi Salon Futbolu (Futsal) takımı 04-09 
Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da yapmış olduğu 2. Lig grup 
müsabakalarında yapmış olduğu dört karşılaşmayı da kazanarak 1. 
Lige yükselmiştir.  

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 
tarafından 24-26 Mart 2017 tarihlerinde Konya’da düzenlenen 
Meram Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi’ne KTO Karatay Üniversitesi, 
gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla damga vurmuştur. Genlerin 
insan hayatındaki etkisine vurgu yapan insan davranışını ve 
mutluluğunu da büyük oranda etkilediğini anlatan “Mutluluğun 
Dizginleri Genlerimizin Elinde mi?” adlı poster çalışma Meram Tıp 
Fakültesi Öğrenci Kongresinde birinciliğe layık görülmüştür. 
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Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen I. Uluslararası 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi’nin açılış programı, Sağlık 
Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere konuyla ilgili olan tüm 
kesimleri Konya’da buluşturdu.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker kongrenin ülkemiz için önemine 
değinerek; “Bu faaliyetlerin bilimsel çerçevede yürütülmesi için 
mevzuat düzenlemeleri yapıldı ve teşvik programları ilan edilip, 

bilim insanlar davet edildi. Bozkır steplerinden, Mezopotamya’ya, 
Anadolu’dan Balkanlar’a geniş bir coğrafyanın bitki dokusunun 
birikimini taşıyan medeniyet kültürümüzün zenginliğinin bir 
nişanesi olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üzerine gerçekleştirilen bu 
bilimsel çalışmada 1543 katılımcının başvurusunu değerlendirdik. 
Kongreye 520 Öğretim Elemanı, 483 Öğretim Üyesi, 429 öğrenci 
ve 111 sektör temsilcisi başvurdu.” dedi.

Rektör Şeker; “Faaliyetlerimizi bilimsel çerçevede yürütüyoruz.”

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
yıldönümünde önemli bir bilimsel etkinlik gerçekleştirdi. NEÜ 
Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen “15 Temmuz 
Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri” konulu 
panelin moderatörlüğünü Gazeteci ve Yazar Ekrem Kızıltaş 
yaptı. Ev sahipliğini Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in yaptığı panele 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk 
Alkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla 
Yayla, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül 
konuşmacı olarak katıldılar.

Tasavvuf ilmine değinen Kızıltaş; “Tasavvuf yoluna giden 
insanlara verilen tavsiye şudur: ‘Ardına takılacağın kişi, gözlerinin 
önünde havalanıp uçsa bile, sen onun uçmasına değil, o kişinin 
şer-i şerifine bak.’ Bu FETÖ örgütüne mensup kişiler o kişinin şer-i 
şerifine bakmaksızın peşinden gittiler.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Haluk Alkan; Osmanlıdan bu yana kullandığımız 
devşirme geleneğini hatırlatarak, modernleşme dönemimizde 
yabancılaştırmacı devşirmecilik dediğimiz anlayışın bu 
ülkenin yerli insanı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını 
söyledi. Enstitüler, yatılı okullar, yurt dışı bursları ile bu ülkenin 
insanlarının kendi değerlerine yabancılaştırılıp bürokratik 
kadroların özerk müdahalesiyle sosyal hayatı değiştiren ajanlara 
dönüştürüldüğünü ifade eden Alkan FETÖ’nün bu mekanizmayı 
çok iyi kullandığını belirtti.

Prof. Dr. Atilla Yayla ise 15 Temmuz darbesinin püskürtülmesinde 
siyasi direnişin, toplumsal direnişin, devlet içinden gelen asker 
ve polisin direnişinin ve medyanın önemli rol oynadığını ifade 
etti. 15 Temmuz’un Türkiye tarihinin en önemli olayı olmaya 
aday olduğunu kaydeden Yayla, bu hadisenin önemlilik 
bakımından 1776 Amerikan Devrimi ve 1789 Fransız Devrimi ile 
karşılaştırılabileceğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin 15 
Temmuz’da darbeyi yapanların amacının milli iradeyi gasp etmek 
olduğunu belirtti. Şahin: “Ülkemizdeki bu darbe girişiminin Orta 
Doğu’daki darbelerden bir farkı var. Doğrudan işgal Anadolu 
topraklarında işlemiyor. Doğrudan işgale kalktığınızda bu 
topraklar o işgali geri kusuyor. Topraklarımızı doğrudan işgal 
edemeyeceklerini bildikleri için zihin işgali ile işgal etmeye 
kalktılar. Bunu da siyaset gibi geçici değil, kalıcı olan bürokraside 
var olarak yapmaya çalıştılar. 15 Temmuz gecesi vatan sevgisinin 
birçok örneğine şahit olduk. ‘Ev kira ama vatan bizim’ pankartından 
anlaşılacağı üzere bu halk bu toprakları kimseye vermez.” dedi.

Prof. Dr. Kudret Bülbül de FETÖ terör örgütünün en gizli ve en 
sinsi ihanet şebekesi olduğunu söyleyerek arkalarında küresel 
şer odaklarının bulunduğuna dikkat çekti. FETÖ’nün küresel 
bir proje olduğu belirten Bülbül: “Türkiye, medeniyetler tarihi 
açısından ötekisi olmayan bir medeniyettir. Varlığını bir öteki 
devlete borçlu olmayan bir ülkedir. Türkiye küresel şer odakları 
tarafından vesayetsiz bırakılmayacak bir ülkedir.” dedi. 

Uzmanlar 15 Temmuz’u Tüm Yönleri İle NEÜ’de Analiz Etti.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir 
Belediyesinin işbirliğiyle hazırlanan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı 
Kliniği hizmete başladı. Böylece engelliler ve kırsal kesimde 
oturanların teşhis ve tedavi için bir merkeze gitme zorunluluğu 
ortadan kalktı. Gezici klinik sayesinde bir diş hekiminin 
muayenehanesinde olan tüm hizmetler vatandaşın ayağına 
gidecek.

Araç hakkında teknik bilgi veren NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Osman Elvan araçta eksiksiz 
bir donanım olduğunu, bir diş hekiminin muayenehanesinin araçta 
mevcut olduğunu ve otobüste tedavinin de yapılabilmesinin 
diğer benzer hizmetlere göre ciddi bir farklılık olduğunu kaydetti. 
Elvan bu hizmetten ücret alınmayacağını belirtti. Şener ise 
otobüsün dışında da bir ekibin hizmet verebileceği şekilde aracın 
kurgulandığını aktardı.

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Konya’da Hizmete Başladı.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle “Doğumunun 90. Yılında Erbakan 
Sempozyumu” düzenlendi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker ile Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan 
ve çok sayıda davetli katıldı.

17 üniversite ve 4 kurumdan toplam 31 tebliğin sunulduğu 
sempozyumda; Milli Görüşün Temel Karakteristiği, Türkiye 
Siyaseti ve Milli Görüş, İktisadi Sistem ve Adil Düzen Fikri, Dünya 
Siyaseti ve Milli Görüş, Milli Görüş ve İslamcılık, Milli Görüşün 
Siyasal İletişimi, 28 Şubat Post Modern Darbesi ve Milli Görüş ve 
Mühendis ve Sanayici: Siyaset Öncesi Erbakan başlıkları altında 
8 farklı oturum gerçekleştirildi.

Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu Düzenlendi.
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Rektör Çökmüş; “Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite”

Gıda ve tarım ve ilişkili alanlarda ülkemizin ilk ihtisas üniversitesi 
olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), Torku markasının 
mimarı Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding desteği ile 
kurulmuş bir vakıf üniversitedir. Bilimsel Araştırma, Teknoloji, 
Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan KGTÜ’nün kuruluş 
kanunu 18 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Sn. Recep KONUK’un 
kurucu başkanlığını yaptığı KGTÜ ilk öğrencilerini 2016-2017 
akademik yılında kabul etmiştir. Üniversitemizin Mütevelli Heyet 
Başkanlığını Dr. Mikdat ÇAKIR yürütmektedir. Bu yıl ikinci kez 
öğrenci kabul eden üniversitemiz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da tüm öğrencilerini yine tam burslu olarak kabul etmiştir.

KGTÜ bünyesinde hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde 
eğitim verilmektedir. Lisans düzeyindeki eğitim 3 farklı fakülte 
altında yer alan 9 bölümde sürdürülmekte olup lisans eğitiminde 
eğitim dili %100 İngilizce’dir. KGTÜ bünyesinde Tarım ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi yer almakta olup bunlara ilaveten 
yüksek lisans programlarının yürütüldüğü Fen Bilimleri Enstitüsü 
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bulunmaktadır. Üniversitemiz 

bünyesinde Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji 
ve Genetik, Gıda Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, 
Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümleri 
bulunmaktadır. 

KGTÜ bünyesinde öğrenciler, ÖSYS sonrasında bölümlere 
yerleşmek yerine ilk olarak, fakülteler altında yer alan ortak 
programlara yerleşmektedirler. Bu çerçevede, üç fakülte altında 
yer alan üç farklı program bulunmaktadır. Genetik ve Yaşam 
Bilimleri Programları, Mühendislik Programları ve İktisadi ve İdari 
Programlara yerleşen öğrenciler, ortak ders programı sonucunda, 
ortak program altında yer alan bölümlerden istediği birini seçerek 
bu bölümden mezun olmaktadırlar. T-tipi eğitim modeli olarak 
da adlandırılan bu model sayesinde KGTÜ öğrencileri, bölüm 
tercihlerini daha bilinçli şekilde yapma ve tercih öncesinde 
gerek bölümlerini gerekse ilgili alandaki diğer bölümleri tanıma 
şansına sahip olmakta, bu şekilde yerleştikleri bölümle ilgili 
memnuniyetleri artmaktadır.

Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
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KGTÜ, öğrencilerine sağladığı İngilizce hazırlık eğitiminin 
kalitesiyle de öne çıkan bir üniversitedir. KGTÜ’de lisans 
eğitiminin İngilizce olarak verilmesi nedeniyle, İngilizce seviyesi 
yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin 1 yıl boyunca İngilizce 
Hazırlık Eğitimi alması gerekmektedir. KGTÜ Yabancı Diller 
Koordinatörlüğünce verilmekte olan İngilizce eğitimi sonucunda 

başarılı olan öğrenciler Europass-Avrupa Dil Pasaportu almaya 
hak kazanmaktadırlar. Üniversitemizdeki yabancı dil eğitimi, 
dünyanın saygın üniversite ve kurumlarına uzman desteği ve 
denetimi sağlayan bağımsız denetleyici bir kuruluş olan BEDAF 
(British Educational Affairs-İngiliz Eğitim Kurumu) tarafından 
denetlenmektedir. 



34

İngilizce eğitime ilaveten, eğitim açısından KGTÜ’de öne çıkan 
bir diğer nokta, üniversitemizde öğrencilere verilen eğitimin 
“uygulama odaklı” oluşudur. Bu kapsamda öğrencilerimiz 
için eğitim-öğretim dönemi içerisinde akademisyenlerimiz ve 
uzmanlar eşliğinde teknik geziler düzenlenmektedir. Konya 

Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding çatısı altında yer alan ve pek 
çok farklı alanda faaliyet göstermekte olan tesislere düzenlenen 
teknik geziler sayesinde öğrencilerimiz, teorik eğitimi pratikle 
pekiştirme şansına sahip olmakta, bu şekilde sektöre hazır 
şekilde mezun olmaktadırlar.

Lisans eğitimine ek olarak KGTÜ’de Bilgisayar Mühendisliği, Biyoteknoloji, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yüksek Lisans programları 
mevcut olup, bu programlar Türkçe ve İngilizce olarak tercih edilebilmektedir. Söz konusu programlar tezli yüksek lisans programları 
olmakla birlikte, Endüstri Mühendisliği ve İşletme için ayrıca tezsiz yüksek lisans seçeneği de bulunmaktadır.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
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Konya’nın en merkezi noktalarından birinde yer alan KGTÜ 
kampüsünde hali hazırda eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinin sürdürülmekte olduğu binalara ilaveten yapımı 
devam etmekte olan yeni eğitim ve araştırma binasının inşaatında 
da sona gelinmiştir.  En son teknoloji ile donatılmış akıllı sınıflar, 
laboratuvarlar, amfiler ve sosyal alanların yer aldığı modern 
bir mimariye sahip binanın bu yıl içerisinde öğrencilerim ve 
personelimize hizmet vermeye başlaması planlanmaktadır.

Uluslararası bir araştırma üniversitesi vizyonuyla kurulan KGTÜ, 
henüz yeni bir üniversite olmasına karşın, bilimsel çalışmalar 
ve AR-GE anlamında gerçekleştirmekte olduğu projeler ve 
bu konulardaki ikili işbirlikleriyle de dikkat çekmektedir. Daha 
önce Kyoto, UC Davis, Michigan State ve Purdue Üniversiteleri 
ile imzalanan eğitim ve araştırma alanında ikili işbirliklerini 
kapsayan anlaşmalara yakın zamanda Missouri ve Montana 
State Üniversiteleri ile imzalanan anlaşmalar eklenmiştir. Bu 
çerçevede üniversitemiz bünyesinde bulunan Stratejik Araştırma 
Geliştirme Merkezi (SARGEM) bünyesinde yer alan ve farklı 
konularda uzmanlaşmış laboratuvarlarda, T.C. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM), TÜBİTAK ve üniversitemizin Proje 
Geliştirme Ofisi tarafından da desteklenmekte olan gıda, 
tarım ve ilişkili alanlarda çeşitli konularda Ar-Ge faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Söz konusu araştırma faaliyetlerine ilaveten 

SARGEM laboratuvarı her geçen gün daha çok kullanıcıya test 
ve analiz konusunda hizmet vermektedir. 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 biridir. Laboratuvar akreditasyonu 
kapsamında ISO 17025 başvurusunu tamamlayan SARGEM 
bünyesinde kamu ve özel kuruluşlara farklı kategorilerde test ve 
analiz hizmeti verilmektedir.

SARGEM laboratuvarına ilaveten KGTÜ bünyesinde, gıda 
ürünlerinin hızlı ve doğru tanısına yönelik kit ve referans 
maddelerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla “Yeni Nesil Gıda Kit 
ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi” nin (KİT-
ARGEM) kuruluş çalışmaları devam etmektedir. T.C. Kalkınma 
Bakanlığınca sağlanan araştırma altyapı desteğiyle inşasına 
başlanan merkez sayesinde, gıda güvenliği ve izlenebilirliği 
gibi oldukça hayati bir alanda kullanılmakta olan ve hali hazırda 
çoğu yurtdışı kaynaklardan temin edilmekte olan analiz kitlerinin 
ve materyallerin yerli bilgi gücü ve imkânlar kullanılarak 
geliştirilebilmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Kendi 
alanında ülkemizde bir ilk olacak merkezin akademi ve 
endüstriden oldukça fazla sayıda araştırmacı ve uygulayıcıya 
hizmet vermesi hedeflenmektedir.

KGTÜ bünyesinde ayrıca ‘’Biyoaktif Hammadde Araştırma ve Geliştirme Merkezi’’ nin kurulumu için hazırlık çalışmaları sürdürülmekte 
olup, Pankobirlik örgüt yapısının da kullanılmasıyla sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkıda bulunmanın yanı sıra katma değeri yüksek 
ihraç potansiyeline sahip ürünlerin eldesi ve geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır. 
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Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi, kuruluş 
kanununa göre Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik 
ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi’nden devralınan ve 
faal durumdaki tek birim olan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu’ndan 
oluşmuştur. Kırıkkale Üniversitesi, kuruluşunu takip eden 1993-
1994 eğitim-öğretim yılına, 3 fakültede 6 bölüm, 1 yüksekokulda 
10 program; 2 enstitüde ise 8 anabilim dalıyla başlamıştır.

Kuruluş kanununda öngörülen akademik birimlerimize 1993-
1994 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu akademik birimlere, 
1994 yılında Keskin Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında Tıp, 
Hukuk ve Eğitim Fakülteleri, 1998 yılında Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, 2002 yılında Diş Hekimliği Fakültesi, 2005 yılında 
Güzel Sanatlar Fakültesi, 2006 yılında Hacılar Hüseyin Aytemiz 
Meslek Yüksekokulu, 2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ile Delice Meslek Yüksekokulu 2009 yılında Adalet Meslek 
Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2013 yılında 
Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı 
Diller Yüksekokulu ve İslami İlimler Fakültesi eklenmiştir. 2015 
yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak, Spor 
Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Bugün, Kırıkkale Üniversitesi’nde 
12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ile 17 
uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana sürekli gelişme gösteren Kırıkkale 
Üniversitesi bu gelişmenin gereği olarak akademik anlamda 

yaptığı atılımları önemli yatırım hamleleriyle desteklemektedir. 
Bu bağlamda 2009 yılında 16.000 m² alan üzerinde inşasına 
başlanan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi 2012 yılında 
tamamlanarak yeni binasında hizmet vermeye başladı. Veteriner 
Fakültesi binasına ek olarak 2013 yılında Morfoloji binası, 2015 
yılında da derslikler ve merkezi birimler inşaatı yapıldı.

Kırıkkale’nin yanı sıra çevre illerden de hastaların geldiği Tıp 
Fakültesi’ne yakışır 200 yataklı hastane binası 2013 yılında 
tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi Hastanesi, Merkez kampüs 
içerisinde yer alan ve 42.000 m²  alana sahip yeni ve modern 
binasında faaliyetlerine kaldığı yerden daha verimli bir şekilde 
devam ediyor.

Bir DPT projesi olarak kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarları, 
Ahiler Kalkınma Ajansının desteği ile Biyouyumluluk, Yakıt ve 
Çevre Analizi Laboratuvarları ile zenginlentirilmiş, Hayırsever 
işadamı Hüseyin Aytemiz’in hibe olarak yaptırdığı hayvan 
Deneyleri Araştırma Merkezi ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi çatısı altında toplanmıştır. 

Üniversitemiz ile KOBİ’leri, KOSGEB´in koordinasyonu altında 
bir araya getirecek olan TEK-MER kurulmuş, sanayicilerimize ve 
öğretim üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır.

Rektör Yıldız; “Kırıkkale Üniversitesi Yeni Projelerle Geliyor”

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
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Ortakları arasında Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Gazi 
Üniversitesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi önemli 
kuruluşların da bulunduğu Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi 2013/4920 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
kurulmuştur.

15.000 m² alana sahip yeni rektörlük binası inşaatı 2013 yılında 
tamamlanarak idari birimlerin hizmetine sunuldu.

2002 yılında kurulan ve kampüs dışında faaliyet gösteren Diş 
Hekimliği Fakültesi 2016 yılında kampüs içerisine inşa edilen yeni 
binasına taşındı. 

Sahip olduğu 30.000 m² alan ile Türkiye’nin en büyük Diş 

Hekimliği Fakültesi olan bina, öğrencilerine sunduğu eğitim 
imkanları ve dünyada diş tedavisi alanında uygulanan bütün 
tedavilerin yapılabilmesiyle de Türkiye’nin önde gelen Diş 
Hekimliği Fakülteleri arasında yer alıyor.

Akademik alanda yapılan yatırımların yanı sıra kampüs içerisinde 
öğrencilerin beslenme, barınma, dinlenme ve kendini yenileme 
ihtiyaçlarını da göz önüne alan Kırıkkale Üniversitesi’nde 
1000 kişilik Residorm Öğrenci Yurdu, öğrenci yemekhanesi 
ve kafeteryalar mevcuttur. Kampüs içerisinde öğrencilerin 
dinlenebilecekleri, sportif faaliyetler yapabilecekleri futbol, 
basketbol, voleybol, tenis sahaları, bisiklet yolları ve çevre 
düzenlemesi yapılmış yeşil alanlar ve iki adet gölet alanı vardır.
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Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Her yıl bizlere bütçede verilen rakamlara 
ilaveten girişimlerimizle, bürokrasinin yardımıyla yatırımlarımızı 
daha hızlı tamamlamaya gayret ediyoruz. Bunun bir örneği 
de Diş Hekimliği Fakültemizdir. Üniversitemiz yatırımların yanı 
sıra akademik yayın ve çalışmalarla da çok ciddi bir gelişme 
göstermektedir. 2017 birçok yatırımımızı tamamlayacağımız 
önemli bir yıl olacak. 2017 yılında tamamlanacak yatırımlarımızdan 
da bahsetmek isterim. 2016 yılında yapımına başlanan Atık Su 
Arıtma Tesisimiz bu yıl tamamlanacak. 2017’de tamamlayacağımız 
önemli yatırımlarımızdan birisi de en çok öğrencimizin olduğu Fen-
Edebiyat Fakültesinin son etabıdır. 12.000 m² kapalı alana sahip 
bu yatırımımız 16.666.000 lira maliyetle bu yıl tamamlanacak” 
dedi.

Teknik imkanlar yönüyle zengin Teknokent binasının ve Spor 
Tesislerinin bu yıl tamamlanacağını müjdeleyen Rektör Prof. Dr. 
Yıldız, “Amacına uygun ve üstün görünümüyle Üniversitemizin 
Teknokent binası da bu yıl tamamlanacak. Akıllı bina olarak 
tanımlayabileceğimiz teknolojik üstünlüklü bir yapı olacak. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu binanın finansmanını temin 
ediyor. Toplamda 13.899.000 liralık bir harcama yapmış olacağız. 
Yarı olimpik havuzu olan ve birçok spor dalına ait faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceği 9.353 m² ’lik açık ve kapalı spor tesislerimiz 
de 2017 yılında hizmet vermeye başlayacak” şeklinde konuştu.

Üniversitemizin 25. Yılıyla İlgili Kapsamlı Çalışmalarımız Var.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
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Kırıkkale Üniversitesi’nin yatırım ihtiyacının bitmediğini belirten 
Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, “2017 yılında yeni projelerimiz 
var. Bir kısmının ihalesi yapılacak ve yapımına başlayacağız. Bu 
projelerimizden biri olan 11.500 m² kapalı alana sahip merkezi 
derslikler inşaatımız 2019 yılında tamamlanacak. Hukuk ve 
Fen- Edebiyat başta olmak üzere öğrenci sayısının fazla olduğu, 
sınıfların kalabalık olduğu fakültelerimiz var. Merkezi Derslikler 
projemiz bu ihtiyaca cevap vererek yoğunluğu azaltacak. 
Zaman zaman öğrencilerimizden ve dışarıdan eleştiri aldığımız 
kampüsümüzün A kapısını da üniversitemizin şanına uygun, 
fonksiyonel olarak inşa edeceğiz. Bu çalışmayı da inşallah 2018 
yılında tamamlayacağız. Bir başka projemiz de 2019 yılında 
tamamlanacak 10.000 m² kapalı alana sahip Kongre Merkezi’dir. 

Üniversitemizde küçük salonlar var ancak daha büyük salonların 
yer aldığı, birbirine paralel oturumların bir arada yapılacağı Kültür 
ve Kongre Merkezi’miz bulunmuyor. Proje aşaması tamamlanan 
bu çalışmamızın da inşallah ihalesi yapılacak. 

Kalkınma Bakanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen, güdümlü projeyle büyüyen ve gelişen, çok önemli 
çalışmaların yürütüldüğü bir Merkezi Laboratuvar Birimi’miz 
var ancak bu birimimiz yeterli alana sahip olmadığı için buraya 
sıkışmış durumda. Bu nedenle yine Kalkınma Bakanlığı’nın 
ilave destekleriyle 4000 m² alana sahip Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı binasının inşaatına 2017 yılında başlayıp iki yıl içinde 
bitireceğiz.” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Yeni Projelerle Geliyor

Kırıkkale Üniversitesi’nin günden güne geliştiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, “Akademik yönden, topluma hizmet ve 
gerekli ihtiyaçların karşılanması yönünden samimi gayretlerle büyümeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Bizler üniversite yönetimi olarak 
hüsnü niyet samimi gayret gösteriyoruz. Bu ülkeyi, bu milleti, bu halkı seviyoruz. Ayrımcılık yapmadan samimi çaba gösteriyoruz. 
Ülkenin, ailelerin emaneti olan öğrencilerimizi kendi çocuklarımız gibi seviyoruz. İnşallah Cenabı Allah da bize yardım eder ve buradaki 
hizmet süremizi yüz akıyla tamamlarız.” dedi.

Bu Ülkeyi, Bu Milleti, Bu Halkı Seviyoruz.
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Prof. Dr. Salih KARACABEY
Bozok Üniversitesi Rektörü

Türkiye’nin yeni nesil üniversitelerinden biri olan Bozok 
Üniversitesi, 1 Mart 2006 tarihinde kurulmuş ve “Doğudan Batıya, 
Dünden Yarına” sloganı ile çıktığı eğitim-öğretim hayatında, kısa 
sürede saygın üniversiteler arasındaki yerini almayı başarmıştır. 
Daha önce Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren 
fakülte ve yüksekokulların müstakil bir yapıya dönüştürülmesi 
sonucu kurulan Bozok Üniversitesi; 11 fakülte, 3 enstitü, 6 
yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 araştırma ve uygulama 
hastanesi, 12 araştırma merkezi, 4 araştırma destek birimi ve 
rektörlüğe bağlı 5 birim ile yaklaşık 17 bin öğrenciye eğitim 
vermektedir.

Sürekli gelişen bilimsel altyapı ve araştırma olanakları bulunan, 
modern eğitim anlayışının gerektirdiği fiziki ve teknolojik 

donanıma sahip olan Bozok Üniversitesi, huzurlu, güvenli, 
ekonomik bir kent olan Yozgat’ta; nitelikli eğitim imkânı sağlayan 
yönüyle de diğer üniversitelerden farklılaşmaktadır.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, “Türkiye’nin 
en genç üniversiteleri arasında bulunan Bozok üniversitesi, kısa 
sürede çok büyük atılımlar yapmış, hem fiziki hem de akademik 
altyapısını önemli ölçüde geliştirerek akademik camiada iddialı 
bir konuma gelmiştir. Üniversitemiz, bir yandan hızla gelişen ve 
değişen dünyaya ayak uyduran, milli ve manevi değerlerine bağlı 
liyakatli gençler yetiştirmeyi hedeflerken, bir yandan da bölgesi 
ve ülkesi için katma değer üretmeyi amaçlamaktadır.” dedi.

Rektör Karacabey; “2023 Hedeflerine Ulaşması İçin Üzerimize Düşeni Yapıyoruz.”

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
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“Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için milli ve manevi değerlerine bağlı, hızla değişen dünyayla 
rekabet edebilecek ve bilimsel düşünceyi özümsemiş nesiller yetiştirmeye gayret ediyoruz.”

Bilim üretme ve ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunma görevi bulunan üniversitelerin, insanlığın manevi gelişimine de katkı sağlamayı 
amaç edinmeleri gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Karacabey, “Bozok Üniversitesi olarak maddi ve manevi gelişimi birbirlerini 
tamamlayıcı unsurlar olarak görüyor ve bu bakış açısıyla donanmış nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sürekli dönüşen ve daima 
iyiyi arayan bir üniversite hüviyetinde, öğrencilerinin çağdaş, yenilikçi, dinamik, sorgulayan, en önemlisi de milli, manevi ve kültürel 
değerlerine sahip çıkan bireyler olmaları adına elimizdeki imkânları seferber ediyoruz. Bu doğrultuda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
planlanması ve yürütülmesinin yanında, bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yaparak, yerel ve ulusal kalkınmaya 
da katkı vermeyi ihmal etmiyoruz. Bulunduğumuz coğrafyanın ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına fayda sağlayan bilimsel altyapıyı 
tesis ederek, Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşması yolunda üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Salih Karacabey, şu bilgileri verdi:
“Üniversitemiz, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerini karşılayacak yeterliliğe sahiptir. 
Her şeyden önce insanların huzur içerisinde yaşadığı, ulaşım ve barınma imkânlarının son derece rahat olduğu Yozgat ilimiz, aynı 
zamanda akademisyen ve öğrencilerin, aile ortamında yaşamlarını ekonomik bir biçimde sürdürebilecekleri bir yapı arz etmektedir. 
Erdoğan Akdağ Kampüsü içerisinde ve diğer yerleşkelerde bulunan, donanımlı kütüphane olanakları, internete erişim kolaylıkları, 
futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile çok amaçlı kapalı spor salonu, tenis kortu, halı saha, öğrenci yemekhaneleri ve kafeteryalar, 
öğrencilerimizin rahatlıkla istifade edebilecekleri sosyal tesislerdir. Ayrıca öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik gerek Erdoğan Akdağ 
Kampüsü’nde gerekse şehir merkezinde kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Yine belli zaman dilimlerinde gerçekleştirilen 
bahar şenlikleri, yurtiçi ve yurtdışı fuarları, konser organizasyonları, konferans, sempozyum, kurs, seminer, panel gibi etkinliklerle de 
bilimsel ve sosyal hayatı daima canlı tutuyoruz. Sanayi-Üniversite işbirliğinde Teknopark Projesi ise; bilimi ekonomiyle buluşturuyor. 
Öğretim üyelerinin kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri farklı alanlardan bilim insanları ile birleştirerek veya iş dünyasından da 
ortaklar alarak teknopark bünyesinde şirket kurmalarını kolaylaştırıp, bu yolla ürüne dönüşen patent sayısının artırılmasını teşvik 
ediyoruz.”
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Bozok Üniversitesi’nin her geçen yıl daha da büyüdüğünü 
bildiren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey şunları söyledi: “Fiziki 
altyapı ve üstyapı yönünden büyümesini sürdüren üniversitemiz, 
alanında uzman 2 bine yakın akademik ve idari karosu ile 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında toplamda 73 programda önlisans ve 
lisans düzeyinde eğitim faaliyetlerine devam edecektir. Yurt içi 
ve yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci değişim programları 
kapsamında her yıl artan yabancı öğrenci sayımızla da uluslararası 
akademik camiayla olan entegrasyon sürecimiz hızlanmaktadır. 
Bu yıl eğitim-öğretim dönemi içinde, Arkeoloji, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Radyo Televizyon ve Sinema, İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Spor Yöneticiliği, Ebelik bölümleri; ön lisans olarak 
Bahçe Tarımı, Elektronik Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık, 
Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik, Optisyenlik, Otomotiv 
Teknolojisi, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programına 
öğrenci alımlarını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnanıyorum ki bu 
bölümlere atadığımız öğretim elemanları da hem üniversitemizin 
hem de şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Bu yıl 
açtığımız bölümler bizim son durağımız değildir. Önümüzdeki 
dönemlerde yeni bölümlerin açılması için girişimlerimizi 
sürdürüyoruz.”

2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Yeni Bölümler Açıldı.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, gelecek yıl öğretim üyesi temini 
sağlanarak açmayı planladıkları bölümler olduğu belirterek, 
Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Sanat Tarihi Bölümü, 
Yabancı Diller bünyesinde İngilizce Bölümü, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler, Maliye ve 
Sağlık Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde ise Radyo Televizyon Yayımcılığı programını açmayı 

planladıkları kaydetti. Ayrıca merkez kampüsümüzde bulunan 
Sağlık Yüksekokulu’na yeni bölümler ekleyerek Sağlık Bilimleri 
Fakültesine dönüştürme düşüncelerinin olduğunu açıklayan Prof. 
Dr. Karacabey, İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Gazetecilik 
bölümlerine de gelecek yıl akademik kadrosunu tamamlayarak 
öğrenci alabilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Önümüzdeki Yıl Hedeflenen Bölüm ve Programlar

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi’nin inşaatında sona gelindiğini belirten 
Rektör Pof. Dr. Salih Karacabey,  tıp fakültesi öğrencilerinin 2017-
2018 eğitim öğretim yılında yeni binada eğitime başlayacaklarını 
yine bu yıl içerisinde 280 yatak kapasiteli Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nin de tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Prof. 
Dr. Salih Karacabey, “Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim 
gören tıp öğrencilerini geçtiğimiz yıl Yozgat’a getirerek eğitim-
öğretime başlamalarına olanak sağladık.  Bu bizim için önemli 

bir aşamaydı. Geçen yıl birinci sınıfta olan öğrencilerimiz bu yıl 
ikinci sınıfta eğitimlerine devam edecekler. Hastanemiz 6 KVC 
yoğun bakım, 8 dâhiliye yoğun bakım, 8 cerrahi yoğun bakım, 15 
yenidoğan yoğun bakım, 6 pediatri yoğun bakım, 7 kroner yoğun 
bakım yatağı olmak üzere toplam 49 yoğun bakım yatağıyla 
beraber,  12 diyaliz, 12 acil yetişkin ve 10 çocuk acil yatağı ve her 
servis 9 adet çift kişilik oda, 3 adet tek kişilik oda ve 1 adet suit 
odasıyla toplam 280 yatak kapasitelidir.” dedi. 

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bu Yıl Açılacak.

4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 36 ayrı oturumda 
yurt içi ve yurt dışından 286 akademisyen tarafından 130 bildirinin 
sunulduğu II. Uluslararası Bozok Sempozyumu’nda “Yozgat’ın 
Turizm Potansiyelleri ve Sorunları” kapsamlı biçimde masaya 
yatırıldı. Yurt içi ve yurt dışı 55 üniversiteden 248 akademisyenin 
ve diğer kurumlardan 38 bildiri sahibinin katıldığı sempozyumda; 
“Yozgat’ın Jeotermal Kaynakları ve Sağlık Turizmi”, “Yozgat Antik 

Çağ Turizmi”, “Yozgat Turizminin İnovasyon ve Gelişimciliği”, 
“Yozgat İli Turizminin Analizi”, “Yozgat Turizmi ve Gastronomi”, 
“Yozgat Doğa Turizmi”, “Yozgat Spor ve Kamp Turizmi”, “Yozgat’ın 
Jeoturizmi ve Yozgat Turizminin Sorunları” konularında bildiriler 
sunuldu.

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu
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Ahi Evran Üniversitesi’nin kökleri 1961 yılında kurulan Erkek İlk 
Öğretmen Okuluna dayanır. 1974 yılında Eğitim Enstitüsü’ne, 1982 
yılında ise 2 yıllık Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülerek Gazi 
Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1988 yılında dört yıllık yüksekokul 
haline getirilen, 1992 yılında da Kırşehir Eğitim Fakültesi adını 
alan kurum, 17 Mart 2006 tarihinde “Ahi Evran Üniversitesi” adıyla 
bugünkü kimliğine kavuşmuştur. 

Akademik Birimleri (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu): 
Ahi Evran Üniversitesi, Merkez (Bağbaşı) Yerleşke, Cacabey 
Yerleşkesi, Aşık Paşa Yerleşkesi, Sağlık Yerleşkesi, Kaman 
Yerleşkesi, Mucur Yerleşkesi, Çiçekdağı Yerleşkesi olmak 
üzere toplam 7 yerleşkede eğitim öğretim faaliyetlerine devam 
etmektedir.

AKADEMİK BİRİMLER
3 Enstitü 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

8 Fakülte 
Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi

5 Yüksekokul 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 
Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

7 Meslek Yüksekokulu 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu, 
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

13 Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer 
Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Anadolu Halk 
Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Ahi Evran Üniversitesinde bugün 36 akademik birim bulunmaktadır. 

Rektör Karakaya; “Ahi Evran Üniversitesi, Pilot Üniversite Seçildi.”

Prof.Dr. Vatan KARAKAYA
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ



45

Üniversitemiz Senatosu tarafından Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, zulme uğramış mazlumlara uzattığı yardım 
eli,  katıldığı her ortamda savunduğu adalet, eşitlik, hakkaniyet 
ve merhamet vurgusuyla insan onurunu yücelten söylemleri 
sayesinde ülkemizin ve yüce milletimizin uluslararası alandaki 
saygınlığına yaptığı katkılardan dolayı, uluslararası ilişkiler 
alanında 27 Mayıs 2016 tarihinde fahri doktora unvanı verildi. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, üniversitemizin 
kuruluşundan bu yana geldiği sevindirici noktaya değinerek 
emeği geçenlere teşekkür etti. Gelecek yıllarda Ahi Evran 
Üniversitesini daha yüksek seviyelere ulaşmış olarak görmeyi 

umduğunu, bu süreçte öğretim elemanlarına çok iş düştüğünü 
belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, uluslararası standartlarda 
öğrenci yetiştirmenin önemine değindi. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, öğrenciler için nasıl ve nerede bir eğitim gerekiyorsa 
onun için destek vereceklerini, lisans ve yüksek lisans olmak 
üzere gerek yurt içi gerekse yurt dışında öğrenci yetiştirmeye 
açık olduklarını belirterek öğretim elemanlarından da uluslararası 
düşünmelerini istedi. 

Ahi Evran Üniversitemiz Senatosundan Sayın Cumhurbaşkanımıza Fahri Doktora
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12 Temmuz 2016 tarihinde açılışı yapılan ve dört gün sürecek 
olan, 2. Uluslararası Analiz ve Uygulamaları ICAA-2016 
Sempozyumuna 22 farklı ülkeden yaklaşık 400 katılımcı sözlü 
bildirileri ve poster sunumları ile katkıda bulundu. Üniversitemiz 
ve şehrimiz adına olumlu katkılar sağlayacak olan ve dünyaya Ahi 
Evran Üniversitesi ile Kırşehir’i tanıtan, 2016-ICAA 2. Uluslararası 
Analiz ve Uygulamaları Sempozyumuna katılımcılar için üç kez 
olmak üzere 40 bin mesaj gönderildi. Dünyanın önde gelen 
matematikçilerinin bir araya geldiği sempozyum ile Hindistan’ın 
ardından Kırşehir bilimsel ve uluslararası organizasyona ev 

sahipliği yaptı. Sempozyumda 22 ülkeden 400’e yakın katılımcı 
bildiri sundu. Cezayir, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, İngiltere, 
Fransa, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Fas, Pakistan, Romanya, 
Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Güney Afrika, Tayvan, Tunus, 
Türkiye ve Amerika’dan katılımcıların bulunduğu sempozyumda 
35 poster bildirisi sunuldu. İkincisi üniversitemiz ev sahipliğinde 
gerçekleşen sempozyum serisinin ilkinin 19-21 Kasım 2015 
tarihlerinde Hindistan Aligarh Müslim Üniversitesinde büyük bir 
katılımla gerçekleşti.

Üniversitemizde Uluslararası Matematik Sempozyumu Yapıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Çalıştayı üniversitemiz ev sahipliğinde 
12 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşti. Çalıştayda Kırşehir’in de 
içinde bulunduğu yeni katılan illere ayrılan proje bütçeleri, 

bölgesel eşitsizlikleri gidererek kalkınma projeleri kapsamında 
ülke genelinde kalkınmış bölgeler oluşturmak ve Kırşehir’de 
gerçekleştirilen projelerin olumlu sonuçları konuşuldu. 

KOP Çalıştayı Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Yapıldı. 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
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Şehrine ve bölgesine faydalı çalışmalar yapmayı amaçlayan ve 
pilot üniersite olma sorumluluğunda çalışmalarına devam eden 
üniversitemizde 1. Jeotermal Enerji Çalıştayı düzenlendi. 10 Mayıs 
2017 tarihinde gerçekleşen çalıştayda üniversitemizin bölgesel 
kalkınmaya katkı ve fayda sağlarken yenilikçi ve üretken olma 
hedeflerinden bahsedildi. Tarım ve jeotermal alanında pilot 

üniversite seçilen ve KOP Bölgesi üniversiteleri arasında bulunan 
üniversitemizde düzenlenen 1. Jeotermal Enerji Çalıştayında 
üniversitemizin şehrin kaynaklarını doğru ve etkin kullanmayı 
amaçlayan projeleri ile pilot üniversite olmayı başardığı 
vurgulandı. Mühendislik, Ziraat ve Sağlık oturumlarının ardından 
genel değerlendirme yapılarak çalıştay sona erdi. 

Üniversitemiz ve ÜNİKOP işbirliği ile 1. Jeotermal Enerji Çalıştayı Düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim 
Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Pilot Üniversite 
Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. “Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında 
seçilen pilot üniversitelerin bugüne kadar gerçekleştirmiş 
oldukları faaliyetlerin görüşülmesi amacıyla 18 Temmuz 

2017 tarihinde yapılan toplantı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 
Başkanlığında gerçekleşti. “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Pilot Üniversite 
Değerlendirme Toplantısı” sonunda pilot üniversitelerin geldikleri 
aşamalar değerlendirilerek 2017 yılı içerisinde desteklenebilecek 
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Başkanlığında Pilot Üniversite Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen Japon 
Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalı açılışına Nevşehir Vali Vekili 
Ahmet Soley, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türk Japon Vakıf Başkanı Prof. Dr. Cafer 
Tayyar Sadıklar, Tokyo Üniversitesi Ordinaryüs Profesör Doktor 
Tadaski Suzuki, Orta Elçi Koichiro Nakamura, protokol üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Orta Elçi Koichiro Nakamura, 
“Japonya hakkında bilgi sahibi olmak suretiyle Japonya-Türkiye 
dostluk ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynamanızı içtenlikle 
temenni ediyorum. Japonya hükumetinin ve Japonya tanıtma 
vakfının Japon dili öğrencilerine yönelik Japonya’da eğitim 
programları mevcuttur. Bu programlara katılacak kişiler sınavla 
seçileceğinden elbette herkesin iştiraki mümkün değildir” dedi.

Tokyo Üniversitesi Ordinaryüs Profesör Doktor Tadaski Suzuki’de 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Japon Dili ve Edebiyatı 
Ana Bilim Dalının açılması bizler için çok önemli bir olaydır. 
Ordinaryüs Suzuki, “Japonya’nın en samimi dostu ülkesi olan 
Türkiye’de ve Nevşehir’de Japon Dili ve Edebiyat Ana Bilim dalının 
açılması çok önemli bir olaydır. Şimdi Japonya’dan Türkiye’ye 

gelen turistler çok artmaktadır. Japonlar için Türkiye’de İstanbul 
ve Kapadokya en tanınmış yerlerdir. Türkiye’ye gelen turistlerin 
ekserisi Kapadokya’yı ziyaret ediyor. Nevşehir’de de Japon Dili 
ve Edebiyat Ana Bilim Dalının açılmasında Japonlar için de çok 
önemli olaydır” diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mazhar 
Bağlı’da konuşmasında Türk-Japon ilişkilerinde bugüne kadar 
hiçbir sorunun yaşanmadığını söyledi. Bağlı, “Türkiye ile Japonya 
arasında ki dostluklar başka hiçbir ülke arasında görülmemiş 
kadar samimidir. Bir Japon atasözü derki samimiyet en iyi 
siyasettir. Ve galiba Türk-Japon dostluğunda da ete kemiğe 
bürünmüş bugüne kadar 130 yıl daha önceki dönemlerde hiçbir 
şekilde bu dostluğu zedeleyecek herhangi bir diplomatik sorun 
herhangi bir ikili ilişkilerde problem yaşanmamıştır. Bundan sonra 
da bu samimiyetimizin bu dostluğumuzun derinleşmesi için 
gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi konferans salonunda 
düzenlenen program karşılıklı hediye takdimi ile devam ederken 
daha sonra ise öğrenciler tarafından Japon şarkıları ve dans 
gösterileri yapıldı.

Rektör Bağlı; “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde
Japon Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Açıldı.”

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi 
tarafından Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin 
katılımı ile “Engelliler Haftası” kapsamında sosyal program 
düzenlendi.

Program açılışı Engelsiz Üniversite Birim Başkanı Doç. Dr. Zeliha 
LEBLEBİCİ’nin konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının 
akabinde özel çocuklarımız ve ebeveynlerine kahvaltı ikramı 
gerçekleştirildi.

Program kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. 
Gör. Nurdan DEMİR tarafından Nevşehir Özel Eğitim Uygulama 
Okulu işbirliği ile hazırlanan “Engelli Olmak Engel Değildir” temalı 
fotoğraf sergisinin açılışı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fatma 
KARİPCİN, Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Selçuk 
ŞİMŞEK, Sağlık Hizmetleri Melek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 

Dr. Soner METE ve birim başkanı Doç. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ’nin 
katılımları ile gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Nurdan DEMİR  sergilenen 
fotoğrafların çekimleri esnasında yaşadığı deneyimleri ve özel 
çocukların öykülerini ziyaretçilerle paylaştı.

Program, Engelsiz Üniversite Birim Üyesi Öğr. Gör. Kamuran 
ÖZDİL danışmanlığında Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu 
hemşirelik bölümü öğrencileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı  dolgu oyuncakların 
çocuklara hediye edilmesi ile devam etti. Çocuk Gelişimi Bölümü 
Öğrencileri tarafından çocuklara yapılan yüz boyama etkinliği 
sonrasında hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 
el yıkama dansı yapıldı. Programda müzik eşliğinde özel 
çocuklarımız, ebeveynleri, öğretmenleri ve gönüllü öğrenciler 
eğlenceli anlar yaşadı. Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından 
toplu fotoğraf çekimleri ile program sona erdi.

Hayatın İçinde Hep Birlikteyiz.
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Üniversitemiz Fotoğrafçılık Kulübü, Engelsiz Üniversite Birimi ve 
Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 
“Engelli Olmak Engel Değildir” temalı serginin açılışı yapıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Tafana Aşçılık ve İkram 
Hizmetleri Uygulama Alanında düzenlenen fotoğraf sergisinin 

açılışına Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma KARİPCİN, 
üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. 
Öğrenci yakınlarının da büyük ilgi gösterdiği “Engelli Olmak 
Engel Değildir” temalı fotoğraf sergisi, 12 Mayıs saat 17.00’a kadar 
ziyarete açık olacak.

Üniversitemizde “Engelli Olmak Engel Değildir” Temalı Serginin Açılışı Yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar 
BAĞLI, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişi Programı 
kapsamında Montessori Uygulama Merkezi’nin açılışına katıldı.

Nevşehir merkez 2000 Evler Mahallesinde Nevşehir Belediyesi ve 
Kapadokya Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile yapımı tamamlanan 
Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Montessori Uygulama 
Merkezi’nin açılışı;  Nevşehir Valisi İlhami AKTAŞ, Nevşehir 
Belediye Başkanı Hasan ÜNVER, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Mazhar BAĞLI, Nevşehir  İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli 
Albay Yusuf Ziyaddin CAVLAK , Kapadokya Meslek Yüksek Okulu 
kurucusu ve İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
Alev ALATLI ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar BAĞLI ve katılımcılar daha sonra 
24-72 ay arası çocukların okul öncesi eğitimlerinin Momtessori 
yöntemi ile gerçekleştirildiği, 100 öğrencinin yararlanabileceği 
merkezi gezerek incelemelerde bulundu. 

Rektörümüz, Montessori Uygulama Merkezi’nin Açılışına Katıldı.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
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Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından 
düzenlenen  “Bilimsel- Kültürel Seminer Günleri”  tüm hızı ile 
devam ediyor. Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi kapsamında 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut SARITAŞ’ koordine ettiği 
etkinliğin 3. konferansı Kongre ve Kültür Merkezinde üniversitemiz 
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı ve Kamu-Üniversite-
Sanayi İşbirliği Nevşehir il Temsilcisi Doç. Dr. Bayram DEVİREN 
tarafından verildi.

“Akıllı Yeni Dünya 4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0, Bilişimin 
Endüstriyle Buluştuğu Yer; Türkiye “Akıllı” Üretime Hazır Mı?” 
başlıklı konferansta her geçen gün önemi artan Endüstri 4.0 
kavramını açıklık getiren Doç. Dr. Bayram DEVİREN “Endüstri 
4.0 kavramının diğer ismiyle 4. Sanayi Devrimi; 2011 yılında 
Almanya’nın Hannover Fuarı’nda ilk kez kullanılmış ve Alman 
Hükümeti’nin talebiyle ilgili uzmanlar tarafından özel bir çalışma ile 
tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. 4. Sanayi Devrimi’nin beklendiği 
gibi 2020 yılında tam olarak uygulamaya geçmesi konusunda 
bunun çok kolay bir süreç olmadığı uzmanlar tarafından kabul 
görmüş bir gerçek olsa da, bu yönde hızla yol alındığı da başka 
bir gerçektir.” dedi.

Endüstri 4.0 getirdikleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bayram 
DEVİREN şu tespitlerde bulundu; “Küresel boyutta sanayi üretimini 

yüksek teknoloji ile donatarak, makineler arası iletişim çağına, 
siber fiziksel sistemlere geçişi esas almakta olup, ekonomiden 
sosyal düzene kadar yapacağı radikal dönüşümler ile neden yeni 
bir sanayi devrimine geçileceğini de ortaya koymaktadır. Ayrıca 
bu süreçte, akıllı fabrikalar ile akıllı ürün uygulamaları kendini 
göstermektedir. Diğer yandan, tüm üretim süreçlerini tek başına 
yönetmeye aday robotların dönemine geçiş, insanoğlunun 
korkulu rüyası olan makineleşmenin işgücü talebini azaltacağına 
dair düşüncesini de robot teknolojisi ile birlikte yeniden gündeme 
taşımıştır. Yani ‘Teknolojik İşsizlik’ kavramı devreye girecektir. 
Ancak bu problemin üstesinden gelmek için yazılım mühendisliği 
gibi yeni bölümlerin geleceğin sektörleri olacaktır.”

Türkiye’nin bu konuda durumunu da değerlendiren Doç. Dr. 
Bayram DEVİREN, sanayi devriminin tarihsel gelişiminden, 4. 
Sanayi Devrimi’nin ne gibi yenilikler getirdiğinden, gelişmiş 
ülkelerin Endüstri 4.0 politikaları, Ülkemizin Endüstri 4.0’da ne 
aşamada olduğumuz ve neler yapılması gerektiğini aktardı. 
Özellikle  Türkiye küresel rekabetçilik açısından bir yol 
ayrımında olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin verimliliğe dayalı 
ekonomik kalkınmışlık aşamasından inovasyona dayalı ekonomik 
kalkınmışlık aşamasına geçiş sürecinde olduğunu ifade etti.

“Endüstri 4.0”, “Bilimsel- Kültürel Seminer Günleri” 3. Konferansı
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KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOP İLLERİ NÜFUS, YÜZÖLÇÜM İLÇE SAYISI BİLGİLERİ 

 NÜFUS YÜZÖLÇÜM İLÇE SAYISI

AKSARAY 386.514 7.966 8

KARAMAN 242.196 8.869 6

KONYA 2.130.544 40.814 31

NİĞDE 346.114 7.365 6

NEVŞEHİR 286.767 5.392 8

YOZGAT 419.440 14.074 14

KIRIKKALE 270.271 4.570 9

KIRŞEHİR 225.562 6.530 7

    

KOP / TOPLAM 4.307.408 95.580 89

TÜRKİYE / TOPLAM 78.741.053 783.562  971

KOP / TR TOPLAM 5,47% 12,24%  

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Kalkınma Bakanı Elvan, 2017 Yılı KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’nı (KÖSİP) onayladı.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Nevşehir 
ve Yozgat illerini kapsayan KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri 
Programı (KOP KÖSİP) 2017 yılı bütçesi Kalkınma Bakanı Lütfü 
Elvan tarafından onaylandı. Kalkınma Bakanını Elvan’ın onayladığı 
99 milyon liralık 2017 yılı ödeneği ile birlikte KOP illerine KOP 
İdaresi tarafından son 6 yılda toplam 553 milyon liralık KÖSİP 
ödeneği aktarılmış oldu.

“KOP’tan Bölge İllerindeki 640 Projeye 553 Milyon Liralık Destek”
2017 yılında KOP KÖSİP projeleri kapsamında bölge illerine 
toplamda 99 milyon liralık bir ödeneğin aktarılacağını belirten 
Başkan Bostancı, “KOP Bölgesi’ndeki küçük ölçekli sulama 
sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması amacıyla 

kullanılan ödenekler imzalanacak protokoller çerçevesinde 
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat İl 
Özel İdarelerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza 
ve Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze 
aktarılacaktır. KOP KÖSİP kapsamında 2011-2017 yılları arasında 
KOP Bölgesinde toplam 640 proje desteklenmiş olup yaklaşık 
105 bin hektar alan tasarruflu su kullanma imkanı sağlayan 
modern sulama sistemlerine kavuşturulmuştur. Gelir seviyesi 
düşük dağlık kırsal alanlarda uygulanan Küçük Ölçekli Sulama 
İşleri Programı ile bölge çiftçisinin sulama imkânına kavuşması, 
katma değeri yüksek meyve ve sebze üretimine yönlendirilmesi 
ve bölgenin çilek, kiraz, üzüm, ceviz, elma gibi ürünlerde lider 
konuma yükselmesini amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan, SÜKOP Süstaşı Atölyesi standını inceledi.

Karaman’da gerçekleştirilen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi 
Anma etkinliklerine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Balkusan 
köyünde açılan SÜKOP Süstaşı standını ziyaret etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, 
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP 
Bölgesinde; özellikle dağlık kırsal alanlarda yaşayan dar gelirli 
vatandaşların tarım dışı alanlardan ek gelir elde etmeleri, yoğun 
göç hareketliliğinin önüne geçerek üretime destek olmalarını 
sağlamak amacıyla hazırlanan ve Ermenek Belediyesinin de 
çözüm ortağı olarak yer aldığı proje hakkında yetkililerden bilgiler 
aldı.

Ermenek Süstaşı Uygulama ve Üretim Atölyesindeki kursiyer 
bayanlarla bir süre sohbet eden Bakan Elvan’a, Konya Merkez 
Eğitim ve Uygulama Atölyesi ile Ermenek Üretim Atölyelerinde 
yarı kıymetli ve kıymetli taşlardan üretilen masa isimliği, tespih ve 
“Elif” harfi masa objesi hediye edildi.

Başkan İhsan Bostancı, KOP İdaresi Başkanlığının KOP Eylem 
Planında yer alan proje kapsamında “Dağlık Kırsal Kesimde, Tarım 
Dışı Alanlarda Dar Gelirli Vatandaşlara Ek Gelir Elde Etmeleri 
ve İstihdam Sağlaması” amacıyla Ermenek’te Süstaşı Atölyesi 
kuruluşuna verdiği desteklerden dolayı Ermenek Belediye 
Başkanı Uğur Sözkesen’e teşekkürlerini iletti. 
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IV. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Karaman’da yapıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından düzenlenen 
Uluslararası IV. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Karaman’da 
yapıldı. Sempozyumda 8 tematik başlıkta toplam 245 bildiri 
sunuldu.

Bostancı; “Üniversiteler ve öğrencilerimiz olmadan 
kalkınma gerçekleşmez”
Üniversitelerin eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma-geliştirme ve 
kalkınma merkezi olmaları gerektiğini ifade eden KOP Başkanı 
İhsan Bostancı, “UNİKOP, ülkemizin gelişimi ve kalkınması için 
çabalayan aktörler için önemli bir birliktelik. Aramıza yeni katılan 
üniversitelerimizle birlikte güzel ve faydalı uygulamalarımızı 
arttırarak bu uygulamaları Birliğe bundan sonra katılacak olan 
kurumlara da aktarmayı hedefliyoruz. Ülkemize faydalı olabilmek 
amacıyla düzenlenen bu sempozyumda geçen zamanın en iyi 
şekilde değerlendirilmesini ve güzel işlerimize bir vesile olmasını 
temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gökmen “Ülkemize ve insanlarımıza faydalı 
olmak için yola çıktık”
UNİKOP Dönem Başkanı ve Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen sempozyuma 
ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek 
“Üniversitelerimizin ülkemizdeki ekonomik, sosyal, kültürel 
alanlarda insana dair bütün konularda kalkınmaya destek vermek 
ve sorunlara çözüm üretmek gibi önemli görevleri vardır. Bizler 
ülkemize ve insanlarımıza faydalı olmaya talip olan kurumlar 

ve kişiler olarak yola çıktık ve UNİKOP’u kurmakla kalmayıp bu 
birlikteliğin bu ülkeye nasıl daha iyi katkı verebileceği çabası 
içinde olduk.” dedi.

Babaoğlu, “Kalkınma yönünü Batıdan Doğuya 
çeviriyoruz”
Konya Milletvekili ve Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu ise KOP 
Bölgesinin alan olarak Türkiye’nin yüzde 12’sine denk geldiğini 
söyledi. “KOP İdaresi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın 
gelir düzeylerini arttıralım düşüncesi ile yola çıktı” diyen Milletvekili 
Babaoğlu, zamanla sosyal, kültürel ve ekonomik bütün disiplinleri 
içine alan geniş bir proje haline dönüştüğünü söyledi. 

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından desteklenen, TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezince (MAM) yürütülen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin katkılarıyla 
sürdürülen “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik 
Etüt Çalışmaları Projesi”nin sonuçları Konya’da düzenlenen 
panelle açıklandı.

“KOP Bölgesi yakın gelecekte enerji üssüne dönüşecek”
Son 14 yıldır, dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme 
performansına sahip Türkiye’de enerji talebinin de yıllık yüzde 
7 ortalamasına sahip bir artışı beraberinde getirdiğini ifade 
eden Bostancı şunları söyledi: “KOP Bölgesi Güneş Enerjisi 
potansiyeli açısından Türkiye içinde hatırı sayılır bir konumda. 
Konya/Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Niğde/Bor Enerji 
İhtisas Bölgesi ve Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin 
toplamda en az 6 bin MW’lık kapasitesinin olması bölgemizin 
bu potansiyelini gözler önüne sermektedir. Yine ülkemizdeki 
lisanssız güneş enerjisi kurulumlarında bölge illeri ön plana 
çıkmaktadır. Diğer taraftan KOP Bölgesi güneş enerjisi dışında 
Karapınar-Ayrancı’daki 1,8 milyar tonluk kömür rezervi, Karaman 
ile Kırıkkale’deki 2.180 MW’lık doğalgaz kombine çevrim 
santralleri ve Ermenek ile Hirfanlı Hidroelektirik santralleriyle 
toplamda 7 bin MW’a ulaşan bir potansiyele sahip olup bu büyük 
potansiyelden yararlanılmasıyla inanıyorum ki KOP Bölgesi yakın 
gelecekte bir enerji üssü haline de gelecektir. Bölgenin tarım 
ağırlıklı ekonomisini, enerji alanına da bir nebze olsun kaydırarak 
KOP Bölgesinin sanayi alanındaki mevcut atılımını desteklenmiş 
olacaktır. Kısacası bu alanda yapılacak yatırımların KOP Bölgesi 
içerisindeki YEKA sahalarında yapılması hem idare olarak 
arzumuz hem de yatırımcılarımızın kazancına olacaktır.” dedi.

“Ülkemizde güneş enerjisi konusunda çok ciddi bir 
atılım var”
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Oral, ODTÜ olarak yenilenebilir enerjiler 
konusunda 10 yıldır çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek bu 
çalışmaların bir meyvesi olarak Rüzgâr Enerjisi Geliştirme Merkezi 
(RÜZGAM) ve Güneş Enerjisi Geliştirme Merkezinin (GÜNAM) 8 yıl 
önce kurulduğunu söyledi.

“Yenilenebilir enerji dünyaya damgasını vuracak”
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin 
Kar ise enerjinin iktisadi yönünü masaya yatırdı. İktisatçıların, 
cari açığın sürdürülebilirliğini konuşurken enerji baz aldığına 
değinen Rektör Muhsin Kar, enerji maliyetinin dışarıda bırakılması 
durumunda Türkiye’nin cari açığının sürdürülebilir olduğunun 
gözlendiğini söyleyerek; “Cari açığa en büyük baskı enerji 
maliyetlerinden geliyor. Bu enerjide dışa bağımlı olmamızdan 
kaynaklanan bir durumdur. Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarının da Türkiye’nin notunu düşürmesinde bu konuyu 
etkin olarak kullanıyorlar. Yenilenebilir enerji dünyaya damgasını 
vuracak. Temiz enerji yarışında olan ülkeler önümüzdeki 
dönemde dünya siyasetinde söz sahibi olan ülkeler olacak. 
Ülkemiz açısından baktığımızda temiz enerjide ciddi bir 
potansiyelimiz olduğu çok açıktır. Yapılan bu çalışma ile KOP 
Bölgesinin enerji potansiyelinin açığa çıkması, güneş enerjisi 
değer zinciri içinde yer alan elemanların ülkemizde üretilebilmesi 
için işletme fizibilitesi çalışmalarına önem veriyoruz. Hem 
bölgemizin potansiyelini açığa çıkarma hem de ülkemizde ileri 
teknoloji ile yerli üretimi teşvik etmek adına gelecek her türlü 
projeyi desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

KOP Bölgesi’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Masaya Yatırıldı.

Konya Ovası Projesi(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, 
Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı kapsamında 
2016 yılında uygulamaya koyduğu ve yüzde 80 hibe desteği 
sağladığı “Özgür Tavuklardan Sofranıza Gelen Lezzet” projesi 
Niğde’de hayata geçirildi.

Kalkınma Bakanlığına Bağlı KOP İdaresi Başkanlığı tarafından 
yüzde 80 hibe desteği ile finanse edilen, İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
işbirliği sonucu hayata geçirilen “Özgür Tavuklardan Sofranıza 
Gelen Lezzet” Projesi tanıtım programı Çamardı İlçesinde 
düzenlendi.

Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, KOP İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, Çamardı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Çamardı Belediye 
Başkanı Yavuz Soylu, Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Asım Baş ile kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

KOP İdaresi’nden
“Özgür Tavuklardan Sofralarınıza Gelen Lezzet” Projesi
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KOP’tan Sosyal Projelere 5 Milyon TL Destek

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, kısa adı KOPSOGEP olan KOP 
Sosyal Gelişim Programı kapsamında başarılı olacak sosyal projelere 
toplam 5 Milyon TL’lik mali destek verileceğini açıkladı.

Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) 
kapsamında Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir’de proje 
teklif çağrısına çıktı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sosyal Destek 
(SODES) Programının bazı KOP illerinde uygulanmadığını belirten KOP 
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, SODES kapsamında yer almayan bölge 
illeri olan Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir’e yönelik 
KOPSOGEP mali destek programının hayata geçirileceğini söyledi.

Bölge çiftçisinin refah seviyesini yükseltmek ve köyden kente 
yaşanan göç olaylarını tersine çevirmek için KOP İdaresi 
tarafından Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP) 
ve Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı (KOP TEYAP) kapsamında 
yürütülen proje sahaları yerinde incelendi.

“Modern Tarım, Eğitimli Çiftçi ve Kalkınmış KOP Bölgesi”
Kurulduğu 2011 yılından itibaren bölgenin tarımsal altyapısının 
güçlendirilmesi, sulu tarım sahalarının genişletilmesi ve bölge 
ekonomisini güçlendirerek köyden kente yaşanan göç vakalarını 
tersine çevirmenin amaçları arasında olduğunu belirten KOP 
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bu doğrultuda hayata geçirilen 
KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP) ve bu 

projelerinin tamamlayıcısı niteliğindeki KOP Tarımsal Eğitim ve 
Yayın Projesi (KOP TEYAP) kapsamında yürütülen proje sahalarını 
incelediklerini ve üreticilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini 
söyledi.

“Hayata Dokunan Projeler”
KOP Eylem Planında yer alan projelerin kağıt üzerindeki anlatımı 
ile sahada karşılaştıklarının neredeyse birebir olduğunu ifade 
eden Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanı Dr. Taylan Kıymaz ise her 
bir kuruşuna kadar son derece önemli olan devlet kaynaklarının 
doğru planlamalar ile yerinde harcanmış olmasının gurur verici 
olduğunu ifade etti.  

KOP KÖSİP ve KOP TEYAP Projeleriyle Hayata Dokunuluyor.

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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KOP İdaresi’nden Kırsal Kalkınma Çalıştayı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik 
Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde 
Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ kapsamında bir 
çalıştay düzenledi.

İdarenin Büyük Selçuklu Toplantı salonunda yapılan çalıştaya 
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den gelen Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl ve İlçe Müdürleri, Enstitü Müdürleri, Kamu ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile Oda ve Birlik Başkanları ve 
akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı 
İhsan Bostancı, ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal 
Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve 
Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ 
kapsamında düzenlenen çalıştay ile proje hakkında katılımcıların 
görüşlerini almak istediklerini söyledi.

Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Projesi Çalıştayı Yapıldı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) 
işbirliğiyle yürütülen, “Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret 
Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi” açılış 
toplantısı ve çalıştayı düzenlendi.

“KOP Bölgesi Yeni Marmara olmaya aday”
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, Konya ve Karaman illerinin sahip oldukları potansiyel 
ile Marmara Bölgesi’nin üzerindeki yoğunluğu hafifletmeye 
aday olduğunu, bölgenin hedefe ulaşabilmesi açısından ürettiği 
ürünleri hızlı ve ucuz şekilde ulaştırılabilmesinin önemli olduğunu 
da ifade etti.

Günümüz dünyasında gelişen teknoloji ve küreselleşen 
piyasalarla beraber ticaret yollarının daha da büyüdüğünü ve daha 
da karmaşık bir koridora dönüştüğünün altını çizen KOP İdaresi 
Başkanı Bostancı, Konya ve Karaman illerindeki mevcut üretim 
potansiyelini, ülkemizin önde gelen ticaret merkezlerinden birisi 
olan Mersin üzerinden uluslararası piyasalara ulaştırmak amacı 

ile KOP İdaresi ile TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğinde bu projenin 
yürütüldüğünü belirtti. 

“Özel ekonomi bölgeleri potansiyeli harekete geçirecek”
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, yapılacak olan 
koridorun Türkiye’nin toplam yüzölçümünün yüzde 14’ünü, 
nüfusunun yüzde 7.7’sini barındırdığını kaydetti. Türkiye’nin 
toplam ihracatından aldığı payın sadece yüzde 2,4 olduğunu 
hatırlatan Kütükcü, 3 milyar 500 milyon doları ihracat olmak 
üzere, toplam dış ticaret hacminin ise 6.2 milyar dolar olduğunu 
ifade etti.

“Bölgemiz, Marmara Havzası’na alternatif olacak”
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise 
böyle bir çalışmanın hem Türkiye’ye alternatif yatırım alanlarını 
gündeme taşıyacağını hem de ticaret ve lojistik yönünden 
Marmara havzasına gitme olanağı olmayan yatırımcılar alternatif 
olacağını aktardı.  
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Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Konya’nın Beyşehir ilçesine 
bağlı Üzümlü ve Huğlu beldelerindeki av tüfeği üreticilerini bir 
araya getirdi. 

Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP İdaresi Başkanlığı, adet bazında 
dünyanın en büyük, ciro bazında ise İtalya’nın ardından ikinci sırada 
yer alan Konyalı Av Tüfeği üreticilerini, savunma sanayi oyuncu 
haline dönüştürmek için çalışmalarına hız verdi. Beyşehir’in 
Üzümlü ve Huğlu mahallelerindeki Av Tüfeği üreticilerini ziyaret 
ederek heyet saha ziyaretlerinin ardından Selçuk Üniversitesi 
Huğlu Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda üreticilerle bir 
araya geldi.

“Bölge, Savunma Sanayi oyuncusu olmaya hazır”
Türkiye’nin yüzde yüz yerli ve milli 2023 hedeflerine 
ulaşabilmek, bölgenin potansiyelinin ülke ve üreticilerimiz lehine 
geliştirilmesini sağlamak için Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 
2015 yılında başlatılan Üzümlü ve Huğlu Av Tüfeği üreticilerinin 
imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi çalışmalarına, Kalkınma 
Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın talimatı ile KOP İdaresi olarak dahil 
olduklarını belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 2016 
yılında başlatılan faaliyetler kapsamında Bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Yılmaz Tuna ve Sosyal Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürü Emin Sadık Aydın’ın bölgeye yaptığı inceleme 
ziyaretlerinin meyvesinin alınmaya başlandığını söyledi.

KOP İdaresi, Alaylı Ustalarla Mektepli Profesyonelleri Buluşturdu.

KOP Bölgesi için ‘Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkileri’ Çalışması

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
bölgenin kuraklık algısını tespit etmek ve sosyo ekonomik 
etkilerini belirlemek için Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü ile birlikte yeni bir araştırma projesini hayata 
geçirdi.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesinde; en çok kuraklığın 
yaşandığı ve Konya Kapalı Havzası olarak bilinen Niğde’de 9 
Ocak 2017 Pazartesi günü başlayan toplantılar, 10 Ocak Salı 
günü Aksaray’da, 11 Ocak Çarşamba günü ise Karaman’da 
gerçekleştirilirken Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkileri 
Grup Odak toplantılarının sonuncusu Konya’da yapıldı.

“Yağışlar ümit verici ama kuraklık için önlemler 
almalıyız”
KOP İdaresi bünyesinde başlatılan tarımsal yayım ve 
danışmanlık uygulamaları ile çiftçilerimizin sulu tarım konusunda 

bilgilendirilmesi, çiftçi örgütlerinin kurumsal hizmet verme 
kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği içinde geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinin 
planlandığını kaydeden KOP Başkanı İhsan Bostancı, Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
işbirliğinde yürütülen çalışma ile Türkiye’de kuraklık sorununun 
en fazla yaşandığı Konya Kapalı Havzası’nda tarımsal faaliyette 
bulunan üreticilerin, üretici örgütlerinin, meslek birliklerinin 
ve odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili üniversite araştırma 
kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının; kuraklık algısı, 
kuraklığın boyutu, etkileri ve kuraklığa karşı alınan ve alınması 
gereken tedbirler hakkındaki düşünceleri belirlenerek KOP 
Bölgesi’nde kuraklık eylem planlarının yenilenmesine katkıda 
bulunması hedeflendiğini belirtti. 
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KOP İdaresi, ilk etabını Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de 
düzenlediği Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analiz Projesi’nin ikinci 
etabını Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale için başlattı.

“Bölgenin önceliklerine göre model oluşturulacak”
‘Girişimcilik’ kelimesinin son yıllarda tüm dünya genelinde en çok 
konuşulan ve önem atfedilen konuların başında geldiğini ifade 
eden KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, ekonomik büyüme 
ile girişimcilik arasındaki pozitif bağı, istihdam artışı ile yenilikçi 
girişimcilik anlayışının takip ettiğini söyledi. Rekabetçiliğin 
artmasında, yeni teknolojilerin üretiminde, işsizlik ve yoksulluk 
ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında, beşeri ve 
sosyal sermayenin güçlendirilmesinde önemli etkileri bulunan 
girişimcilik ve yenilik konusunun uzun zamandır KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi’nin gündeminde olduğunu ifade eden Bostancı, 
çalışmalar sonunda elde edilen analiz raporlarının yanı sıra 
girişimcilere yol göstermesi amacıyla patent, faydalı model, 
marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi imtiyazlara 
kişilerin ya da firmaların hangi koşullar altında başvurulabildiğini 
anlatan “Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım 
Destekleri” el kitabı hazırlandığını ifade etti.

“Kırıkkale için önemli bir proje”
KOP İdaresi tarafından başlatılan Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç 
Analizi projesi çalıştayı ile Kırıkkale’nin hangi konularda eksiğinin 
bulunduğunu, hangi alanlarda acil müdahaleler yapılması 
gerektiğini net bir şekilde göreceklerini belirten Kırıkkale Valisi M. 
İlker Haktankaçmaz, “Bu toplantıda hangi alanlarda eksiklerimiz 
var, nerelerde çalışmalar yapılması lazım konularını masaya 
yatıracağız. Çalıştayın amacı KOP İdaresi’nin bize bir şeyler 
vermesinden ziyade katılımcılardan bir şeyler almak, onların 
fikirlerinden istifade etmek. Bu bağlamda vereceğiniz katkıların 
çok değerli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“KOP’un Destekleri Bizim İçin Çok Önemli”
Türkiye’de ekonomik sürdürülebilirlik ve ortaklıklar konularında 
birtakım sorunlar yaşandığını belirten Yozgat Vali Yardımcısı 
Salih Altun ise milyon liralar harcanarak kurulan işletmelerin 
hayatta kalması için artık profesyonellerle çalışması gerektiğini 
hatırlatarak; “Özel sektörümüzün en büyük sıkıntısı finansman 
arayışı. Halbuki devletimizin verdiği desteklere baktığımızda 
sıfır faizli uzun vadeli kredilerden, KOP gibi, ORAN Kalkınma 
Ajansı gibi TKDK gibi çok sayıda kamu kuruluşlarımıza varana 
kadar, hayalleri olan ve bu hayallerini gerçekleştirmek isteyen 
müteşebbislerimize fırsat ve destek imkanı sunuyor.” şeklinde 
konuştu.

KOP Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analiz Projesi’nin İkinci Etabı Başladı.

KOP Veri Merkezleri Bölgesi Projesi Küresel Konferansla Tanıtıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
tarafından fizibilitesi tamamlanan ve Konya’da 960 bin 
metrekarelik alana kurulması planlanan Veri Merkezleri Bölgesi 
Projesi, pazarın önde gelen küresel aktörlerinin katıldığı 
konferansta tanıtıldı.

DataCenterDynamics (DCD) tarafından dünya genelinde 
düzenlenen ‘Ulusal ve Bölgesel Veri Merkezi Pazarında Küresel 
Konferans’ etkinliklerinin son Avrupa toplantısı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Veri Merkezleri konusunda kıdemli uzmanların, 
küresel ölçekte bilgi teknolojileri firmalarınının ve bu konuda 
yatırım yapmayı düşünen işletmecilerin bir araya geldiği 
konferasta KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Konya Veri Merkezleri 
Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi’nin tanıtımını yaptı.

Bostancı: “Veri Merkezleri Bölgesi için Konya en uygun 
lokasyonlardan biridir”
Türkiye’nin, istikrarlı yapısı ve güçlü ekonomisi ile Bölgesinin en 
güvenli limanı olarak görüldüğünü ifade eden Başkan Bostancı, 
“Türkiye’nin ortasında yer alan Konya, jeolojik koşulları, deprem 
ve doğal afet riskinin düşüklüğü, düz  ve ucuz arazi varlığı, 
asayiş olaylarının azlığı, yenilenebilir enerji potansiyeli, uygun 
iklim şartları ve yetişmiş insan kaynağı gibi etkenlerle Türkiye’de 
yapılacak veri merkezleri gibi güvenlik önceliği bulunan yatırımlar 
için en uygun lokasyonlardan biridir.” diye konuştu.
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KOP İdaresinin düzenlediği ve bölgenin okuma kültürünün 
masaya yatırıldığı ‘KOP Okuyor Projesi Okuma Kültürü ve 
Farkındalık Çalıştayı’ yapıldı.

“Amacımız Bireylerde Okuma Kültürü Farkındalığını 
Yerleştirmek”
Bugün ki dünyada yaşanan küreselleşme süreci ve sosyo-
ekonomik gelişmelerin bölgesel kalkınma politikalarını yeniden 
şekillendirdiğini söyleyen KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 
bölgelerin geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin 
kendi avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve 
rekabet gücüne katkı verebilmelerini sağlamak adına bölgelerin 
sahip oldukları potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede 
faydalanabilmek ve sosyo-ekonomik farkların azaltılmasını 
sağlamak için bölgeler düzeyinde farklı nitelikte politikalar 
geliştirilmesi gerektiğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

2016 yılında başlayan KOP Okuyor Mali Destek Programı proje 
çağrısına ilk etapta Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat 
illerinde çıktıklarını kaydeden Bostancı, “Proje yatırım programına 
alınırken Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri bulunmaktaydı 
ve tahsis edilen ödenek 4 ile göre planlanmıştı. Ancak 2016 yılı 

içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla görev alanımıza eklenen 
Nevşehir ve Yozgat da son anda proje kapsamına alındı ve 
KOP Okuyor Projesi toplam 6 ilde yürütüldü. Proje, bu sene de 
görev alanımıza yeni katılan illerimiz olan Kırıkkale ve Kırşehir’i 
kapsayacak şekilde genişletildi ve 2017 yılı mali destek programı 
için bu iki ilimizden proje başvuruları alındı. Sadece okul okuyan 
ve kitap okuyan değil, insanları, hayatı ve dünyayı doğru okuyan 
okuduğu ile üreten, içinde bulunduğu topluma katkı veren 
bireylerin sayısını artırmak gayemiz.” şeklinde konuştu.

“Nobel Edebiyat Ödülüne Layık Bir Proje”
Kitap Okuma kültürü kavramının Türkiye’de yerleşmesinde büyük 
emeği bulunan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Sever “Okuma Kültürü” konulu 
sunumu ile salonu dolduran katılımcılara seslendi. Prof. Dr. Sever, 
KOP İdaresi tarafından başlatılan KOP Okuyor Projesinden çok 
etkilendiğini ve Nobel Edebiyat Ödüllerine aday olmaya layık bir 
proje olduğunu belirtti.

KOP İdaresi’nden ‘Okuma Kültürü ve Farkındalık’ Çalıştayı

KOP İdaresi ve TANAP İşbirliğiyle
91 Köyün İçme Suyu Projesine 15,4 Milyon TL

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının koordine 
edeceği 91 içme suyu projesine 15,4 milyon liralık hibe desteği 
verecek.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile TANAP 
Doğalgaz İletim A.Ş. Genel Müdürü Saltuk Düzyol arasında 
imzalanan protokol ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat İl Özel İdareleri 
tarafından hazırlanan 91 içme suyu tesisi projesine 15 milyon 438 
bin TL’lik hibe desteği sağlanmış oldu.

“91 köyün içme suyu projesine 15,4 milyon liralık destek”
KOP İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı itibariyle; bölge 
illerinde kent ve kırsal ayrımı olmadan topyekun kalkınmayı 
hedeflediğini kaydeden KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 
kırsal dezavantajlı alanlarda göçün en aza indirilebilmesi ve 
zaman içerisinde sonlandırılabilmesi için bugüne kadar önemli 
çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, TANAP ile varılan 
işbirliği protokolü çerçevesinde uygulanacak projelerin, kırsal 
kesimdeki vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve sürekli içme suyuna 
kavuşmalarını temin ederek yaşam standartlarının yükseltilmesi 
adına KOP Bölgesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. 
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KOP İdaresi’nden KOP Eylem Planı Entegrasyon Çalışmaları

KOP İdaresi görev alanına yeni eklenen Kırıkkale, Kırşehir, 
Nevşehir ve Yozgat’ta düzenlenen toplantı ve çalıştaylarla illerin 
projeleri, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, yeni KOP illerini kapsayan 10 günlük KOP Eylem Planı 
İstişare toplantılarının başarıyla tamamlandığını, yeni illerimizin 
sorun ve ihtiyaçlarına yönelik birçok projenin bu toplantılar 
kapsamında ele alındığını söyledi.

KOP İdaresi’nin Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde hazırladığı 
ve Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde 2014-2018 

döneminde yapılacak öncelikli kamu yatırımlarını içeren KOP 
Eylem Planına, İdare’nin görev alanına 2016 yılında eklenen 
Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat’ın entegrasyonu çalışmaları 
devam ediyor. İllerin KOP Eylem Planı’na entegrasyonu amacıyla 
istişare toplantıları yapılırken proje alanları da yerinde incelendi. 
İl Valilerinin büyük ilgi gösterdiği toplantılara, kamu kurum 
ve kuruluşlarından yönetici ve uzmanlar, özel sektör ve STK 
temsilcileri katıldı. 5-6 Nisan 2017 tarihleri arasında Kırıkkale’de 
başlayan çalıştaylar, sırası ile 7-8 Nisan 2017 tarihleri arasında 
Yozgat’ta, 10-11 Nisan 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de ve 12-13 
Nisan tarihleri arasında ise Kırşehir ilinde gerçekleştirildi.
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BASINDAN
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KOP İdaresi tarafından düzenlenen bazı programlar
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