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Prof. Dr. Niyazi CAN
Rektör

“Türkiye, hâlâ İslâm Medeniyeti’nin en güçlü ülkesidir.” 
Prof. Dr. Fuat Sezgin

Değerli Okurlarımız, 
Kıymetli mesai arkadaşlarım, 
Türk milletinin ümit kaynağı öğrencilerimiz, 

Türkiye’miz 2023’e, Cumhuriyet’imizin temellerinin atılmasının yüzüncü 
yılına doğru yılmaz, usanmaz bir kuvvet ve ısrarla yürüyor. Yarınımızın, 
bugünümüzden daha şen ve aydınlık olacağına inanıyoruz. Bizler üniversi-
te camiası olarak bu inancın taşıyıcılığını, ülkemizin bilim ufkunu genişlet-
mek yoluyla sürdürmeye devam ediyoruz. 2019 yılının ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı’ olmasından ötürü üniversite olarak bu büyük bilim insanını hürmetle 
ve iftiharla anmayı borç bildik. Yarınki Türkiye’yi kuracak gençlerimiz, irfa-
nından ve çalışma azminden büyük bir enerji devşireceğini inandığım Fuat 
Sezgin üstadımızın yolundan yürüyerek 2023’e daha kararlı ulaşacaklardır.
Ülkemiz 2000’li yıllarda dünyanın mazlum ve mahzun coğrafyalarına çeşitli 
vesilelerle ulaşmış, buralardaki gençlik hazinelerinin kıymetlenmesinde de 
üniversitelerimiz aracılığıyla önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’mizi ikin-
ci bir vatan diye benimseyerek gelen öğrenci sayısındaki bu artışın gerekli 
mevzuat düzenlemeleri, altyapı çalışmaları ve kültürel hazım kapasitesinin 
yükseltilmesiyle gün geçtikçe daha ilerilere taşınması gerektiği inancımı 
ifade etmek isterim. Bu bağlamda üniversitemiz önemli roller oynamakta-
dır. Ülkemizde mülteci statüsünde bulunan Suriyeli komşularımıza karşı 
son zamanlarda dile getirilen olumsuz yorumları doğru bulmadığımızı ifa-
de ederken üniversite olarak milletimizin asaletini ve misafirperverliğini 
bir kere daha vurgulamayı gerekli görüyorum. Üniversitemiz bünyesinde 
öğrenim görmekte olan, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş misafir öğren-
cilerin önemli bir kısmını Suriyeli misafir öğrencilerin teşkil ettiğini de bu 
vesileyle aktarmak isterim. Ve yine bu vesileyle Suriyeli kardeşlerimizin de 
bir an evvel vatanlarına, hür ve haysiyetli bir hayat imkânıyla dönmelerini 
diliyorum. 

Yarınlarını inşa eden Türkiye’nin üzerinde önemle duracağı konulardan 
biri de kadınlarımızın toplumda aziz ve hatırlı bir yere sahip olmaları için 
göstereceğimiz faaliyetlerdir. Türkiye, kırsaldan şehre yaşanan iç göçün son 
yıllarda ciddi dönüşümlere sebep olduğu dinamik bir ülkedir. Ülke nüfusu-
muzun sadece %14’ü kırsalda yaşamaktadır. Kadınlarımız şehirde, modern 
dünyanın şartları içerisinde anlamlı ve doğru bir yer aramaktadırlar. Ülke-
mizin geleceğe bakan yüzü olan üniversitelerin, modern şehirlerde kimliği-
ni yeniden güncelleyecek olan Türk kadınının, tarihle bağını koparmadan 
ve dün köydeki kırsal üretimin merkezinde yer aldığı gibi bugün şehirde de 
kıymetli bir statü kazanmasında büyük rolü olacaktır inancındayım. 

Değerli dostlar,
Kıymetli mütefekkir ve şair İsmet Özel “İnsan, insanın ümididir.” der. İn-
sanımız ümidimizdir, özellikle de gençlerimiz…Türkiye’miz yer altı ve yer 
üstü maddi kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olmayabilir. Lakin 
tarihi tecrübemizle sabittir ki insan kaynağı açısından çok zengin bir ülke-
yiz. Yeter ki insanımıza hak ettiği yatırımı yapalım. Üniversite olarak bu şu-
urla evlatlarımızın üzerine titriyor, bütün gayretimizi onların geleceği için 
sarf ediyoruz…
Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak ümidiyle, sağlıcakla kalın…
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ 
Tıp), bölge hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken sağlık alanındaki güncel gelişmeler 
ve teknolojiler de hastanemiz sistemine entegre ediliyor. Bu kapsamda hastanemiz bünyesinde 
kullanılmaya başlanan son teknoloji ürünü yeni beyin cerrahi mikroskobu ve diğer ekipmanlar, 
düzenlenen basın toplantısıyla Kahramanmaraş’ta görev yapan basın mensuplarına tanıtıldı.

Son Teknoloji Beyin Cerrahi Mikroskobu Kazandırıldı
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Hastanesinin bölge 
hastanesi olma yolunda önemli bir 
aşama kaydettiğini belirten Rektör 
Prof. Dr. Niyazi Can, gelişen tekno-
lojilerin üniversitemiz hastanesine 
kazandırılması noktasında üniver-
site yönetimi olarak destek ve teş-
viklerinin artarak devam edeceğini 
söyledi.

Üniversitenin bütün birimlerin-
de kalite ve verimliliği esas alarak 
çalışmalar ortaya koyduklarının 
altını çizen Rektör Can,  “Eğitim-
de hizmette kalite en büyük önce-
liğimizdir. Öğrencilerimizi hayata 
hazırlarken teori ve pratiği buluş-
turan yöntemleri kullanıyoruz. Uy-

gulama ağırlıklı eğitimin kariyer 
yaşamına olumlu katkılar sunaca-
ğının bilincindeyiz.” diye konuştu. 

Beyin ve Sinir Cerrahi alanında 
yapılan ameliyatlarda büyük kat-
kılar sunan son teknoloji ürünü be-
yin cerrahi mikroskobu hakkında 
bilgiler veren Rektör Can, “Hasta-
nemize kazandırdığımız beyin cer-

rahi mikroskobu sayesinde hasta 
ve hasta yakınlarımız başka illere 
gitmek zorunda kalmayacaklar. 
Bugün hastanemiz, beyin ve sinir 
cerrahisinde her türlü vakaya mü-
dahale edebilecek teknik yeterliliğe 
sahip.  Hasta ve hasta yakınlarımı-
zın kendi şehirlerinde bu imkâna 
sahip olmaları, hem şehrimiz hem 
de ülkemiz ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacaktır. Üniversi-
temiz hastanesinin her bakımdan 
daha donanımlı olması için im-
kânlarımız ölçüsünde çalışmalar 
yürütmeye devam edeceğiz. Unut-
mayalım ki hepimiz bu hastalıklara 
yakalanabiliriz, bir yakınımız bu 
hastalıklarla mücadele edebilir. Bu 

“Uygulama ağırlıklı eğitimin 
kariyer yaşamına olumlu 

katkılar sunacağının 
bilincindeyiz.”
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yatırımlar sadece ülkemize şehri-
mize değil kendimize de yapılan 
yatırımlar. Bu teknolojiye hepimiz 
ihtiyaç duyabiliriz.” şeklinde ko-
nuştu.

Üniversitemizde yoğun olarak 
beyin tümörü ameliyatlarının ya-
pıldığını, üniversitemiz rektörlü-
ğünün katkılarıyla oldukça geliş-
miş teknolojik ekipmanlara sahip 
olduklarını ve yılda yaklaşık 1100 
beyin ve sinir cerrahisi ameliyatı 
gerçekleştirdiklerini belirten KSÜ 
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerra-
hisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Zafer Yüksel ise “Beyin cerrahisin-
de özellikle tümör ameliyatlarında 
kullanılan teknoloji ne kadar yeni 
olursa hastalarımıza olan fayda-
mız, elde ettiğimiz sonuçlar o kadar 
iyi olur. Bölümümüze kazandırılan 
son cihaz, yüksek teknolojili beyin 
cerrahisi mikroskobu. İçerdiği özel 
filtre sayesinde ameliyat sırasında 
hastaya uygulanan ilaçla tümör yo-
ğun şekilde boyanıyor ve tümörün 
normal beyin dokusundan ayrıl-
ması sağlanıyor. Böylelikle hastaya 
en az zararı vererek en çok miktar-
da tümörü çıkarabiliyoruz. Bu da 
hastanın yaşam süresini uzatarak 
nörolojik defisit dediğimiz kol ba-
cak felçleri, doku kayıpları ve bit-
kisel hayata girme gibi istenmeyen 
etkilerin ortaya çıkışını engelliyor.” 
dedi.

Yine hastanemizde yapılan ame-
liyatlarda kullanılan son teknoloji 
beyin cerrahisi intraoperatif ult-
rasonografi cihazının da gerçek 
zamanlı olarak ultrason dalgaları 
yöntemiyle beyin dokusundan alı-
nan gerçek zamanlı görüntüler va-
sıtasıyla vakaya anında müdahale 
imkanının sağlandığını ifade eden 
Yüksel, KSÜ Tıp olarak beyin cer-
rahisinde her türlü vakaya müda-
hale edebilecek yeterlilikte olduk-
larını söyledi.

KSÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. İdiris Altun da özel-
likle beyin tümörü ameliyatlarının 
planlanmasına kolaylıklar sunan 

nöronavigasyon cihazı hakkında 
bilgiler verdi. Derin yerleşimli ve 
sıkıntılı yerlerdeki alınması zor tü-
mörlerin derin beyin biyopsisi ile 
mümkün olduğunu ve bu işlemin 
çok az merkezde yapılabildiğini 
belirten Doç. Dr. Altun, “Bu işle-
min yapılmasına olanak sağlayan 
cihazımız ise nöronavigasyon ci-

hazı. Bu cihaz yardımıyla hastaya 
1-1,5 cm kesiden girilerek en derin 
yerden biyopsi alınıp hastaya tanı 
konulmakta ve bu tanıyla birlikte 
tedavisi düzenlenmektedir. Bu ci-
haz yardımıyla trigeminal nevralji 
dediğimiz çok şiddetli dayanılmaz 
baş ağrılarında hastanın ağrılı ye-
rinden ağrıya sebep olan sinire ci-
hazla girilerek işlem yapılmakta, 
bu tür hastalarda büyük yararlar 
sağlanmaktadır.” dedi.

Yüksek teknolojili özel ışık filtreli 
beyin cerrahi mikroskobu, tümör 
ameliyatları dışında beyin damar 
hastalıklarının ameliyatlarında da 
ameliyat sırasında hastaya damar-
dan verilen özel madde sayesinde 
mikroskobun filtresi ayarlanarak 
beynin damarlarını gösterebilmek-
te, beyin damar anjiyografisi yapa-
bilmektedir. Bu sayede henüz ame-
liyat bitmeden beynin damarsal 
ağı görülebilmektedir. KSÜ Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 
Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan 
sayılı merkezlerden biridir.

“Hastanemizde yapılan 
ameliyatlarda kullanılan 

son teknoloji beyin 
cerrahisi intraoperatif 

ultrasonografi cihazının 
da gerçek zamanlı 

olarak ultrason dalgaları 
yöntemiyle beyin 

dokusundan alınan gerçek 
zamanlı görüntüler 
vasıtasıyla vakaya 

anında müdahale imkanı 
sağlanıyor.” 
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TÜBİTAK Tarafından Desteklenen 
Projelerimiz

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Kızılşimşek’in CA18113 numaralı “Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Agronomik ve 
Kimyasal Özellikleri ile Silaj Kalitesi, Sindirilebilirliği ve Metan Üretim Potansiyeli 
Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi ve Islah Parametrelerinin Oluşturulması” 
başlıklı projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün TÜBİTAK Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı TOVAG grubu 218O158 numaralı “Kuzu Karma Yemlerine Farklı İşlem 
Görmüş Arpa İlavesinin Performans, Karkas Özellikleri Ve Et Yağ Asitleri Üzerine 
Etkisi” başlıklı projesinin desteklenmesine karar vermiştir.

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Tutuş’ un “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş 
Kağıt Sanayi Tic. ve A. Ş. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi”,  Tübitak 2244 Sanayi 
Doktora Programı kapsamında desteklenmeye değer görülmüştür.

Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Merve Gülpak’ın 
Doç. Dr. Özlem Ovayolu ve Doç. Dr Atilla Yoldaş danışmanlığında yürütmüş 
olduğu 218S820 numaralı ve  “Deneysel Diyabet Modeli Oluşturulmuş Ratlarda 
Lavanta Yağının Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi” konulu doktora tezi projesi 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “Araştırma Destek 
Programları Başkanlığı”  tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Alptekin’in 119O059 
numaralı “Biber (Capsicum Annuum L.)’de Solgunluk Hastalık Etmeni Olan, 
Verticillium Dahliae’e Karşı Arbusküler Mikorhizal Fungusların (Amf) ve Salisilik 
Asit Uygulamalarının Hastalık Şiddeti, Bitki Gelişimi ve Bazı Antioksidatif 
Enzimlerin Aktivitesi Üzerine Etkileri” başlıklı projesi, TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye değer görülmüştür.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının artarak devamını dileriz.
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İşitme Engellilere Umut Olacak
KSÜ Tıp’ta İlk Koklear İmplant Ameliyatı Yapıldı

Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) 
Tıp Fakültesi Kulak 

Burun Boğaz 
Hastalıkları Anabilim 
Dalında ilk Koklear 
İmplant ameliyatı 

gerçekleştirildi.

Doğuştan işitme kaybı olan, 
dolayısıyla da işitemeyen ve 
konuşamayan çocukları işite-
bilir ve konuşabilir hale getirip 
topluma kazandıran, zamanın-
da işitebilir ve konuşabilir olup 
da herhangi bir sebepten dolayı 
işitmesini kaybeden erişkin bi-
reyleri de tekrar işitebilir hale 
getirip toplumdan kopmalarını 
önleyen koklear implant uygu-
lanımı  KSÜ Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Anabilim Dalında 
yapılmaya başlandı.

Kahramanmaraş’ta ilk defa 3 
yaşındaki hastaya yapılan bu 
operasyon sayesinde hastamız 
işitme sorunu olmayan yaşıt-
ları ile birlikte aynı okullara 
gidebilir hale gelecek. Doğuş-
tan işitme engelliler için büyük 
bir umut olan Koklear İmplant 
ameliyat ekibinde Doç. Dr. İsra-
fil Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Selman 
Sarıca, Doç. Dr. Nagihan Bilal, 
Dr. Öğr. Üyesi Saime Sağıroğlu 

ve Odyolog Emine Temiz yer 
aldı. Ameliyat, Fırat Üniversite-
si Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalından Prof. Dr. Turgut Karlı-
dağ gözetiminde yapıldı.

İşitme kaybı, toplumda yük-
sek oranlarda görülen bir engel-
dir. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel Müdürlüğü-
nün verilerine göre doğuştan 
işitme kaybı görülme oranı 10 
bin doğumda 30’dur ve bu oran 
doğumda görülen yarık damak, 
down sendromu, uzuv anoma-
lileri gibi diğer anomalilerin gö-
rülme oranının çok üzerindedir.

 KSÜ Tıp Fakültesi Kulak 
Burun Boğaz Anabilim Dalın-
da yoğun çabalar sonucunda 
gerekli alt yapı çalışmaları ta-
mamlanarak yenidoğan işitme 
tarama referans merkezi haline 
getirildi ve yenidoğan işitme ta-
raması programına başlanıldı. 
Gerekli altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasıyla birlikte KSÜ 
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Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi (KSÜ Tıp) ulusal tara-
ma programına dahil edilip ile-
ri tanı ve tedavi merkezi olarak 
programda yerini aldı.

İşitme cihazlarından yarar 
sağlayamayan ileri ve çok ileri 
derecede işitme kaybı olanlara 
yardımcı olmak için tasarlanmış 
elektronik bir aygıt olan Koklear 
İmplant sistemi, günlük sesleri, 
şifrelenmiş elektriksel uyarım-
lara dönüştürürken uyarımlar, 
işitme sinirini uyarırlar ve beyin 
onları ses olarak algılar.

Koklear İmplant sistemi iki 
kısımdan meydana geliyor. 
Operasyon ile yerleştirilen iç 
kısım-İmplant ve konuşma iş-
lemcisi olarak isimlendirilen dış 
kısım. Koklear implant uygu-
lanmış bir kişide sesler, implan-
tın alıcısında yer alan mikrofon 
tarafından alınarak elektriksel 
sinyallere dönüştürülüyor. Bu 
sinyaller konuşma işlemcisine 
iletilerek burada kodlanır. Bu 
uyarımlar ameliyatla kokleaya 
yerleştirilmiş olan elektrodlara 
yollanır. İşitme siniri bu uya-
rımları alarak beyine yollar. Be-
yin de bu sinyalleri ses olarak 
algılar.

Koklear implanttan doğuştan 
işitme kaybı olan çocuklar, son-
radan işitme kaybına uğrayan 
çocuklar ve erişkinler yararlana-
bilir. Koklear implant, iç kulak-
tan kaynaklı bir nedenle işitme 
kaybı  mevcutsa ve işitme cihazı 
ile yeterli konuşma bilgisi alına-
mıyorsa uygundur. Ancak do-
ğuştan işitme kaybı olan çocuk-
lara mümkün olduğunca küçük 
yaşta implant uygulanımı yapı-
labilirse büyük yarar sağlarlar. 5 
yaştan sonra yarar sağlama ora-
nı çok düşmektedir. O nedenle 
doğuştan işitme kaybı olanlarda 
5 yaş öncesi, özellikle 3 yaşın al-
tında koklear implant uygulan-

ması tercih edilmektedir.
Koklear implant uygulanımı 

sonucu elde edilen yararlara 
bakıldığında neredeyse tüm 
kullanıcılar, daha çok çevresel 
sesler duyma yeteneğine ulaşa-
caklarından İmplant’tan yarar 
sağlarlar. Böylece kişinin çevresi 
ile daha yakın ilişki içinde olma-
sı mümkün olur. Trafik, alarm, 
siren gibi sesleri duyacakların-
dan kişiler daha güvenli ola-
caklardır. İşitmenin sağlanma-
sı ile beyindeki ilgili alanların 

uyarılması sonucunda konuşma 
da gelişmekte ve implant uygu-
lanımı sonrasında bu çocuklar 
toplumla sağlıklı etkileşim ku-
rabilmektedir. Özellikle çocuk-
lar için düzenli konuşma ve dil 
terapisi gereklidir. Burada aile-
nin ilgisi ve gayreti çok önemli-
dir. İlgili ve gayretli bir ailenin 
çocuğu, eğitim süreci sonunda 
işitme sorunu olmayan yaşıtları 
ile birlikte aynı okullara gidebi-
lir hale gelebilmektedir.
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K ahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Rektör-
lüğü tarafından ilk cildi 2017 

Mart ayında yayınlanan Kahraman-
maraş Ansiklopedisi’nin 3. cildi de 
yayınlandı. KSÜ web adresi www.
ansiklopedi.ksu.edu.tr üzerinden 
elektronik olarak yayınlanan 3. cilt, 
matbu olarak da en kısa zamanda 
yayınlanarak okuyucu ile buluşa-
cak.

Şehrimizin binlerce yıldan beri 
sahip olduğu kültürel mirası ve 
zenginliği ortaya çıkarma, Kahra-
manmaraş’ı bütün yönleriyle ansik-
lopedi çapında tanıtma, bugünden 
geleceğe bir iz, gök kubbede hoş bir 
seda bırakma niyetiyle yola çıkan 
KSÜ yönetimi; bilgili, tecrübeli, fe-
dakâr, samimi akademik kadrosu-
nun birikim ve destekleriyle D-E-
F-G harflerini kapsayan ve toplam 
621 maddeyi içeren üçüncü cildi 
tamamladı.

“Şehrimizin kültürel zenginliğine 
zenginlik katacak bu tarihi çalışma-
yı emin, kararlı ve sabırlı adımlarla 
sürdürmeye çalışıyoruz. Ansiklope-
dimiz, başta Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi akademisyenleri 
olmak üzere 14 farklı üniversiteden, 
konusunda uzman ve çoğunluğu 
KSÜ’lü akademisyenlerden oluşan 
toplam 120 kişilik akademik yazar 
kadrosunun özverili çalışmaları 
neticesinde yayına hazır hale geti-
rildi.” diyen üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanma-
raş Ansiklopedisi’nin bilim, yayın, 
redaktör, koordinatör kurulları, yazı 
işleri ve grafik olmak üzere toplam 
37 kişiden oluşan ekip tarafından 
hazırlandığını ifade ederek Kah-
ramanmaraş Ansiklopedisi’nin bu 
aşamaya gelmesinde emeği geçenle-
re teşekkür etti.

Üç yıl önce zor ve emek gerekti-
ren bir çalışma olduğunu bilerek 
Kahramanmaraş’ın kültür zengin-
liğini geleceğe taşımak adına Kah-

ramanmaraş Ansiklopedisi için ça-
lışmalara başladıklarını ifade eden 
Kahramanmaraş Ansiklopedisi Edi-
törü Prof. Dr. İbrahim Solak ise başta 
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can olmak 
üzere üniversite yönetimine, her 
kademede görev alan bütün ekibe 
desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
Kahramanmaraş Ansiklopedisi 4. 
cildinin çalışmalarının devam ettiği-

ni belirten Prof. Dr. İbrahim Solak, 4. 
cildi 2019 yılı içerisinde yayına hazır 
hale getirmeyi hedeflediklerini söy-
ledi.

Kahramanmaraş tarihini, edebiya-
tını, coğrafyasını, kültürünü, sosyal 
hayatını, doğal zenginliklerini, ku-
rumlarını, tarihi yapılarını, her alan-
da yetişmiş önemli şahsiyetlerini 
araştırarak ansiklopedi kriterlerine 
uygun olarak hazırlamak ve gele-
ceğe aktarmak amacıyla hazırlanan 
Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin 
8 cilt olarak tamamlanması öngö-
rülüyor. Unutulan maddeler olması 
halinde yayınlanması planlanan ek 
ciltte bu maddelere yer verilecektir. 
Ansiklopedinin okurlara, ilimize, 
ülkemize ve insanlığa hayırlı olması 
dileği ile saygılarımızı sunarız.

KSÜ Kahramanmaraş’ın Kültürel Zenginliğini Geleceğe Taşımaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin 
3. Cildi Elektronik Olarak Yayınlandı

“Şehrimizin kültürel 
zenginliğine zenginlik 

katacak bu tarihi çalışmayı 
emin, kararlı ve sabırlı 
adımlarla sürdürmeye 

çalışıyoruz.” 



KSÜ BÜLTEN   2019-110

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ 
DEVAMSIZLIK DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ

KSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEKLEMİ
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda ‘bilimsel özerk-
liğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eği-
tim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık 
yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuru-
luş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu’ 
(Madde 3/d) olarak tanımlanan üniversiteler,öğrenci-
leri sadece akademik olarak değil aynı zamanda sos-
yal, kültürel ve sportif yönlerden de yaşama hazırla-
ması beklenen kurumlardır. Söz konusu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, üniversitelerin asli görevi, lisans 
ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere yönelik 
eğitim ve öğretim etkinliklerini planlamak ve yürüt-
mektir. Buna karşılık, öğrencilerden derslere etkin 
bir şekilde katılım sağlayarak sunulan eğitim-öğretim 
hizmetinden en üst düzeyde istifade etmeleri beklen-
mektedir. Ancak, yükseköğretim kurumlarının ilgili 
yönetmelik ve/ veya yönergelerinde söz konusu öğ-
renciler tarafından mazeretleri olması halinde kulla-
nılmak üzere derslere ‘devamsızlık hakkı’ tanınmak-
tadır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ders 
Alma, Sınavlar, Ders Geçme, Başarı ve Notların De-
ğerlendirilmesi Yönergesi Madde 8 / 2.bendine göre:

“Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o 
derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az 
% 70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 
80’ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getire-
meyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğ-
renciye (DS) devamsız harf notu verilir.”

Bu maddeye göre, KSÜ lisans programlarına kayıtlı 
öğrencilerden kuramsal bir derse en az %70 oranında 
katılım sağlamaları beklenmektedir. Bu ifade, mazeret 
durumuna bağlı olmaksızın bir derse %30 oranında 
devamsızlık yapmanın öğrenciler tarafından bir ‘hak’ 
olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. Bu çerçe-
vede, ilk olarak KSÜ’de herhangi bir lisans programı-
na kayıtlı öğrencilerin ilgili programı ne ölçüde takip 
ettiğini Tablo 1’i inceleyerek ele alalım.

Tablo 1. Eğitim-öğretim süresi

Tablo 1’de sunulan veriler değerlendirildiğinde, ilgi-
li lisans yönetmeliğinde tanımlı devamsızlık hakkını 
kullanmayan öğrencilerin 96 hafta boyunca derse ka-
tılım sağladığı; %30 devamsızlık hakkının tamamını 
kullanan öğrencilerin ise bu derslere yalnızca yaklaşık 
64 hafta katıldığı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle,-
bir yılın 52 hafta olduğu gerçeği dikkate alındığında, 
devamsızlık hakkını kullanmayan öğrencilerin 1.8 yıl; 
%30 devamsızlık hakkının tamamını kullanan öğren-
cilerin ise 1.2 yıl süreyle derse katıldığı sonucuna ula-
şılmaktadır. Bu durum, ‘geleceğin öğretmenleri’ ola-
rak ifade ettiğimiz eğitim fakültesi öğrencileri için şu 
soruyu akla getirmektedir: 

«1.2 yıl alınan eğitimle nitelikli bir öğretmen oluna-
bilir mi?» 

Bu soruya yanıt aramak üzere, öncelikle, devamsızlık 
hakkını kullanmamış öğrenciler ile %30 devamsızlık 
hakkının tamamını kullanmış öğrencilerin akademik 
başarılarının karşılaştırılması ve bulguların ayrıntılı 
olarak incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Söz konu-
su öğrenci gruplarının akademik başarı açısından an-
lamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya 
çıkarılması araştırmanın bir boyutunu; -varsa-  bu far-
kın kayıtlı olunan programlarlara göre farklılık göste-
rip göstermediği ise diğer boyutunu teşkil etmektedir. 
Bu doğrultuda üç araştırma sorusu geliştirilmiştir:

I. Devamsızlık hakkını kullanmayan öğrenciler ile 
%30 devamsızlık hakkının tamamını kullanmış olan 
öğrencilerin akademik başarıları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

II. Öğrencilerin akademik başarıları, kayıtlı oldukları 
programlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklı-
lık göstermekte midir?

III. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar dik-
kate alındığında devamsızlık hakkını kullanmamış 
öğrenciler ile %30 devamsızlık hakkının tamamını 
kullanmış öğrencilerin akademik başarıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?

Araştırmanın Önemi 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 2018 yılında yayın-
lamış olduğu raporda, 

1 Dönem 4 Yıl (8 Dönem)

Yönetmelikte tanımlanan toplam eğitim-
öğretim süresi

16 hafta 128 hafta

Sınav dönemleri dışında tanımlanan 
eğitim-öğretim süresi

12 hafta 96 hafta

“%30 devamsızlık” hakkını kullanan 
öğrencilerin eğitim-öğretim süresi

8 hafta 
(yaklaşık)

64 hafta 
(yaklaşık)
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«23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim 
Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Yükseköğretim kurum-
larının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile 
idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akredi-
tasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurum-
larının yetkilendirilmesine ilişkin süreçlerin hayata 
geçirilmesi için önemli bir adım olmuştur» ifadesi kul-
lanılmıştır. Burada eğitim-öğretim faaliyetleri göz önü-
ne alındığında, nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi, üni-
versitelerin başlıca sorumluluğu olarak düşünülebilir. 
Bu konuda öğrencilerin en önemli sorumluluklarından 
birinin okula devamlılık/ derslere katılım olduğu dü-
şünülmektedir. Ancak üniversite öğrencilerine “hak” 
olarak tanımlanan %30 devamsızlık süresinin öğrenci-
ler tarafından sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir. 
Çalışmanın bulguları, devamsızlık hakkını kullanma-
yan ve %30 devamsızlık hakkının tamamını kullanan 
öğrencilerin akademik başarılarının istatistiksel olarak 
farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkarılması ama-
cına istinaden önem arz etmektedir.  

YÖNTEM

Evren ve Örneklem

Bu araştırmada KSÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin 
akademik başarılarının devamsızlık durumlarına göre 
gösterdiği değişim incelenmiştir. Tablo 2,  ilgili prog-
ramlara kayıtlı öğrenci sayısı ile %30 devamsızlık hak-
kını kullanan öğrenci sayılarını/yüzdeliklerini göster-
mektedir.

Tablo 2. Öğrencilerin 2018-2019 Güz Dönemine İlişkin 
Devamsızlık Durumları (30%)

Tablo 2’ye göre KSÜ Eğitim Fakültesi’nde %30 devam-
sızlık hakkını kullanan öğrenci oranları ortalaması 
%38.3 olarak bulunurken, bu hakkı en çok kullanan 
öğrencilerin Türkçe Öğretmenliği programına (%45.6) 
en az kullanan öğrencilerin ise Sınıf Öğretmenliği 
programına kayıtlı olduğu görülmüştür (%35.3). İlgili 

örneklem grubunun özellikleri Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Örneklem Grubu ve Devamsızlık Durumları

Tablo 3’te ifade edildiği üzere, çalışmanın örneklem 
grubunu 6 farklı öğretmen eğitimi programında öğre-
nim görmekte olan toplam 112 öğrenci oluşturmakta-
dır. Grupta yer alan 60 öğrencinin devamsızlık hakkını 
hiç kullanmadığı ve 52 öğrencinin ise %30 devamsızlık 
hakkının tamamını kullandığı anlaşılmaktadır.

Veri Analizi

Çalışmada parametrik ya da parametrik olmayan 
testin kullanılacağı belirlemek için, bağımlı değişken 
olan öğrencilerin akademik başarılarının (AGNO) nor-
malliği çarpıklık katsayısının değeri hesaplanarak test 
edilmiştir. -1.09 olarak bulunan bu değer -1 ile +1 ara-
sında olmaması sebebiyle, AGNO’nun normal şekilde 
dağılmadığı söylenebilir. Dolayısıyla çalışmada para-
metrik olmayan testlerin kullanımı tercih edilmiştir.

BULGULAR

I. Devamsızlık hakkını kullanmamış olan öğrenciler 
ile %30 devamsızlık hakkını kullanmış öğrencilerin 
akademik başarıları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık var mıdır?

Bu araştırma sorusu için öncelikle devamsızlık duru-
muna göre öğrencilerin ortalama ve medyan puanları 
bulunmuş ve Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin devamsızlık durumuna göre 
akademik başarıları

Yapılan analiz sonucunda (Mann-Whitney U test), 
iki grup arasında istatistiksel farklılık bulunmuştur 
(p<0.05). Bu durum, devamsızlık yapmayan öğrenci-
lerin akademik başarıların %30 devamsızlık hakkını 
kullanan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.

Grup Ortalama Medyan

Devamsızlık hakkını kullanmayanlar 2.93 2.86

%30 devamsızlık hakkının tamamını 
kullananlar

2.31 2.33

Program Sınıf 
Mevcudu

%30 
Devamsızlık 

Hakkını 
Kullanan 

Öğrenci Sayısı 
ve Oranı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 98 42 (%42.8)

Sınıf Öğretmenliği 325 115 (%35.3)

PDR 125 48 (%38.4)

Fen Bilgisi Öğretmenliği 233 80 (%34.3)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 114 42 (%36.8)

Türkçe Öğretmenliği 219 100 (%45.6)

TOPLAM 1114 427 (%38.3)

Program Katılım Sayısı

Program

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 17

Sınıf Öğretmenliği 23

PDR 17

Fen Bilgisi Öğretmenliği 21

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 17

Türkçe Öğretmenliği 17

Devamsızlık 
Durumu

Devamsızlık Hakkını Kullanmayanlar 60

%30 Devamsızlık Hakkını Kullananlar 52
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II. Öğrencilerin akademik başarıları, kayıtlı olduk-
ları programlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir?

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programlara göre orta-
lama ve medyan puanları bulunmuş ve Tablo 5’te gös-
terilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programa göre 
akademik başarıları

Yapılan analiz sonucunda (Kruskall Wallis), öğrencile-
rin akademik başarılarının kayıtlı oldukları program-
lara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göster-
mediği tespit edilmiştir (p>0.05).

III. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar dikkate 
alındığında devamsızlık hakkını kullanmamış öğren-
ciler ile %30 devamsızlık hakkını kullanmış öğrencile-
rin akademik başarıları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık var mıdır?

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar ve devam-
sızlık durumuna göre hesaplanan ortalama puanları 
Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Öğrencilerin kayıtlı oldukları program ve de-
vamsızlık durumuna göre akademik başarıları

Yapılan analiz sonucunda (Jonckheere-Terpstra Test), 
öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar dikkate alın-
dığında devamsızlık hakkını kullanmayan öğrenciler 
ile %30 devamsızlık hakkının tamamını kullanan öğ-
rencilerin akademik başarıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p 0.05).

Bu sonuç, devamsızlık yapmayan öğrencilerin aka-
demik başarı ortalamalarının %30 devamsızlık hak-
kının tamamını kullanan öğrencilere göre daha yük-
sek olduğu bulgusunun her bir program için geçerli 
olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, üniversite-
lerin ilgili lisans ve ön lisans yönetmeliklerinde yer 
alan ‘devamsızlık hakkı’ ile ilgili ifadeleri gözden 
geçirmeleri, uygun görülmesi halinde bu hakkın 
azaltılması, öğrencilere derse devamsızlığın akade-
mik başarı üzerindeki olumsuz etkilerini konu alan 
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve her eği-
tim-öğretim yılı başında yükseköğretime yani baş-
layan öğrencilere yönelik uyum seminerleri düzen-
lenerek devamsızlığın bir hak olarak değil; mazeret 
durumunda kullanılmak üzere tanımlanmış bir ko-
laylık olarak görülmesi gerektiğine dair telkinlerde 
bulunulması önerilebilir.

Not: İlgili çalışmanın bulguları postere dönüştürü-
lerek, devamsızlığın akademik başarı üzerindeki 
olumsuz etkisini konu alan sloganlar ile birlikte 
KSÜ Eğitim Fakültesi Fuaye Alanında yer alan pano-
da öğrencilerin dikkatine sunulmuştur. (Bkz. Ek 1).

Ek 1 Poster Sunum: 

“ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ 
DEVAMSIZLIK DURUMUNA GÖRE 
İNCELENMESİ”

Program Ortalama Medyan

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2.80 2.98

Sınıf Öğretmenliği 2.69 2.74

PDR 2.76 3.00

Fen Bilgisi Öğretmenliği 2.49 2.49

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2.36 2.48

Türkçe Öğretmenliği 2.76 2.67

Program

Ortalama

Devamsızlık 
Yapmayanlar

%30 
Devamsızlık 

Hakkını 
Kullananlar

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3.01 2.55

Sınıf Öğretmenliği 2.88 2.41

PDR 3.08 2.41

Fen Bilgisi Öğretmenliği 2.85 2.09

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2.76 1.91

Türkçe Öğretmenliği 3.07 2.49
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Eğiticilerin Eğitimi Programı Başlatıldı

K ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversi-
tesi (KSÜ) 2018-2022 
Stratejik Planında yer 
alan hedefler doğrul-

tusunda üniversitemiz akademik 
personeline yönelik ölçme-değer-
lendirme, çağdaş eğitim yöntem-
leri ve kişisel formasyon konuları 
gibi alanları kapsayan Eğiticilerin 
Eğitimi Programı’nın ilki üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesinde gerçekleşti-
rilen eğitim programının açılışın-
da konuşan üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Niyazi Can, hem 
eğitim veren hem de eğitme 
katılan öğretim elemanlarının 
programa gönüllü olarak iş-
tirak etmelerinin son derece 
memnuniyet verici bir husus 
olduğunun ifade etti.

Eğiticilerin Eğitimi Progra-
mı’nın esas itibariyle “Payla-
şım Semineri” olduğunu belir-
ten Rektör Can, “Bu program, 
farklı disiplinlerde akademik 
kariyerini sürdüren hocaları-
mızı bir araya getiren önemli 
bir program. Hepimizin bir-
birimizden öğreneceğimiz 

şeyler var. Bizim amacımız gerekli 
şartları sağlayıp karşılıklı öğrenme 
ortamı sunarak disiplinler arası et-
kileşime katkıda bulunmak. İnanı-
yorum ki bu eğitim programları, 
çağdaş eğitim ve öğretim metot-

larının üniversitemiz genelinde 
uygulamaya konulmasına dolayı-
sıyla nitelikli ve kaliteli eğitimin 
yaygınlaştırılmasına olanak sağla-
yacaktır.” dedi.

Eğiticilerin Eğitimi Programının 
ilk oturumunda Eğitim Fakülte-
si Dekanı ve Eğiticilerin Eğitimi 
Program Koordinatörü Prof. Dr. 
Nail Yıldırım, program hakkında 
katılımcılara bilgiler verdi.

İlk grup eğitimlerine Orman Fa-
kültesi öğretim elemanları katılır-
ken 3 gün devam eden program 
kapsamında; “Bir Disiplin Olarak 
Eğitim”, “Mühendislik Eğitimi”, 

“Probleme Dayalı Öğrenme”, 
“Öğretim İlke ve Yöntem-
leri”, “Olumlu Sınıf Ortamı 
Oluşturma”, “Öğrenci Hak ve 
Ödevleri”, “Öğrenme Stille-
ri”, “İletişim”, “Öğretim Tek-
nolojileri”, “Yetişkin Eğitimi” 
ile “Ölçme ve Değerlendirme” 
konularında eğitimler verildi. 
Eğitim programının tamam-
lanmasının ardından katılım 
sağlayan akademik personele 
katılım belgesi ve sunum ya-
pan Eğitim Fakültesi öğretim 
üyelerine de teşekkür belgele-
ri verildi.

Eğiticilerin Eğitimi Programının İlki
 Rektör Can’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

“Eğitme katılan öğretim 
elemanlarının programa 

gönüllü olarak iştirak 
etmeleri son derece 

memnuniyet verici bir 
husus.”



KSÜ BÜLTEN   2019-114

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Öğrencilerle Yemekte de 
Bir Araya Gelerek Öğrenci Meselelerini Görüşüyor

K ahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi (KSÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can, öğrencilerle bir araya 

gelerek talep ve memnuniyetlerini 
dinledi.

KSÜ Avşar Yerleşkesi Merkez 
Kafeteryada öğrencilerle birlikte 
yemek yiyen Rektör Can’a Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı 
da eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve ta-
leplerini dinleyen Rektör Can, 
“Öğrencilerimiz bizlere ailelerinin 
emaneti. Eğitim süreleri boyunca 
üniversitemizin imkânları ölçü-
sünde onlara en sağlıklı eğitim ko-
şullarını sağlamak bizim en temel 
görevimiz. Öğrencilerimizi milli, 
yerli ve insani değerlerle yetişmiş, 
mesleki açıdan donanımlı bireyler 
olarak hayata hazırlamak için bü-
tün KSÜ ailesi olarak özveriyle çalı-
şıyoruz. Üniversite yönetimi olarak 
sorunları öğrenci odaklı bir bakış 
açısıyla ele alıyor, çözüm noktasın-
da ilgili birimlerimizi harekete ge-
çiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Daha sonra İlahiyat Fakültesini 

de ziyaret eden Rektör Can, İlahiyat 
Fakültesi Arapça hazırlık sınıfında 
okuyan öğrencilerin deneme sınav-
larının yapıldığı derslikleri gezerek 
öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Can, ziyaret kapsamında 
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İlahi-
yat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği 
ve Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi tarafından öğrencilere 
yönelik salep ikramının yapıldığı 
etkinlik alanında öğrencilerle bir 
araya gelerek bir süre sohbet etti.

“Öğrencilerimiz bizlere 
ailelerinin emaneti. 

Eğitim süreleri boyunca 
üniversitemizin imkânları 

ölçüsünde onlara en 
sağlıklı eğitim koşullarını 
sağlamak bizim en temel 

görevimiz.”
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KSÜ Tıp Sağlık Çalışanlarına 
‘Serviks Kanseri ve Tedavisi’ 
Eğitimi Verildi

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversi-
tesi Sağlık Uygu-
lama ve Araştırma 
Hastanesi (KSÜ Tıp) 

Başhekimliği tarafından “Ocak 
Ayı Serviks Kanseri Farkın-
dalık Ayı” kapsamında sağlık 
çalışanlarına “‘Serviks (Rahim 
Ağzı) Kanseri ve Tedavisi” ko-
nulu eğitim verildi.

KSÜ Tıp Konferans Salonun-
da gerçekleştirilen ve KSÜ Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı Jineko-
lojik Onkoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kadir Güzin ta-
rafından gerçekleştirilen eğitim 
programına Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Kamile Gül, Kahra-
manmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri ve KSÜ Tıp sağlık ça-
lışanları katıldı.

Kanserin dünyada ve ülke-
mizde ölüm sıralamasında kalp 
ve damar hastalıklarından son-
ra ikinci sırada gelen önemli 
bir toplum sağlığı problemi ol-
duğunun altını çizen Prof. Dr. 
Kadir Güzin, kanser türleri içe-
risinde 45 yaş altı kadınlarda 
görülme sıklığı bakımından 2. 
sırada, meme ve akciğer kan-

serlerinden sonra kanserlerden 
ölümlerde 3. sırada yer alan 
serviks kanserini tetikleyen ne-
denler, erken tanı ve tedavi yön-
temlerine ilişkin bilgilendirme 
sunumu yaptı.

Erken safhada rahim ağızı 
kanserinden kurtulma oranla-
rının yüzde 95’lere varan bir 
başarı oranına sahip olduğuna 
dikkat çeken Prof. Dr. Güzin, 
HPV (Human Papiloma Virus) 
aşısının rahim ağızı kanseri ris-
kini azaltmada önemli bir etkiye 
sahip olduğunu vurguladı. 11-
12 yaşından itibaren 25 yaşına 
kadar HPV aşısının yapılması-
nın büyük önem arz ettiğini ifa-
de eden Prof. Dr. Güzin, rahim 
ağızı kanseri vakalarının yüzde 
98’inde HPV enfeksiyonunun 
etkisinin tespit edildiğini söyle-

di.
Sigara kullanımı, çok eşlilik, 

erken yaşta cinsel ilişki, imün 
sistemin baskılanması, beslen-
me faktörleri ve genetik fak-
törleri HPV enfeksiyonunun 
nedenleri olarak sıralayan Prof. 
Dr. Kadir Güzin, 21-29 yaşları 
arasında 3 yılda bir HPV testi, 
30-65 yaşları arasında 5 yılda bir 
HPV testine ek olarak smear tes-
tinin yapılmasının erken tanı ve 
önleyici tedavi için son derece 
önemli olduğunu belirtti.

KSÜ Tıp’ta jinekolojik onko-
loji alanında önemli yatırımlar 
yapıldığına dikkat çeken Prof. 
Dr. Kadir Güzin, KSü Tıp’ın 
Kahramanmaraş’ın ve bölgenin 
bu alandaki ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek yeterlilikte olduğu-
nun altını çizdi.

“HPV (Human Papiloma 
Virus) aşısı rahim ağızı 

kanseri riskini azaltmada 
önemli bir etkiye sahip.” 
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Bazı Toplumsal Sorunlara İlişkin Felsefi Yaklaşımlar

1.Toplumun Felsefeye Bakışı
İnsanın uğraşıları içinde felsefe-

nin en üst düzeydeki bir zihni çaba 
olması, aklın da soyut ve güç içe-
rikler üzerine eğilmesi, toplumun 
da genelde zora değil kolaya eğilim 
göstermesi felsefenin geniş kitlelerce 
benimsenmesini güçleştirmektedir. 
Oysaki zihni ve bedeni güçlükleri 
aşamayanların esenliğe çıkması,“if-
lahı sökülmeyenler felah bulamaz-
lar”, ilkesi gereği oldukça güçtür.

Zaman zihin çağı, dönem nitelik 
devridir. Biz ise zihin faaliyetini 16. 
asırdan sonra ihmal ettik. Zihinde 
metafizik olmayınca yaylalardaki 
yörük pratiği şehirlerde yaygınlaş-
tı. Anadolu’ya göçebe olarak gel-
diğimizden beri 950 yıl geçti. Orta 
Asya’daki Çinlilerle mücadelemiz, 
İslam Devlet geleneği, Bizans’ın ku-
rumsal yapısı, Anadolu coğrafya-
sında yaşadığımız yeni yurt edinme 
mücadelemiz, bize Anadolu Selçuk-
lu Devleti ve Devlet-i Âlî Osmanî 
ismiyle imparatorluk kurdurdu. Ay-
rıca bir de modern Cumhuriyet kur-
mamıza karşın, hala “kervan yolda 
düzelir”, diye kuramsız/nazariyesiz 
pratiği sürdürmeyi yeğliyoruz. 

Göçebe Felsefesi der ki: Ekin ekme 
eğlenirsin/Bağ dikme bağlanırsın, 
Sür keçiyi, çek deveyi/Gittikçe bağ-
lenirsin1

Toplumun geneli farklı ölçü, du-
rum ve frekansta da olsa zihni man-
talite olarak göçebelik formatından 
bir türlü kurtulamıyor. Günümüzde 
ekonomik kazanımları elde eden 
toplumumuz, neden üstün ahlaki er-
demlerle ve medeni niteliklerle bunu 
taçlandıramıyor. 

2.Ekonomik Refahla Kültürün 
Atbaşı Gitmeyişi

1947 yılında Afşin’de Kaymakam 
Vekilliği, sonra Maraş Valiliği ve 
Belediye Başkanlığı yapan İbrahim 
S. Öztürk anılarını yazdığı kitabın-
da bir köy muhtarının diğer bir köy 
muhtarına ‘şu sizin köyün arazisin-
den geçen ark, bir de bizim köyden 
geçse her gün bir vukuat (olay) işle-

1 Ahmet Özdemir, Avşarelleri Dergisi, Sayı 
2, Ekim 2007, s. 7.

rim,’ sözünü yorumlayarak, parasal 
gönençle (refah) birlikte eğitim ve 
kültür düzeyinin de yükselmesi ge-
rektiğini şu küçük olay nedeniyle 
anlamıştım, diyor. “Topraklarını su-
ladığı zaman, bol ürün elde edilecek, 
muhtar bunları satıp çok para kaza-
nacak ve Adana, Antep barlarında 
başka zenginler gibi eğlenip gerekir-
se olay çıkaracaktı. Muhtar bu özlemi 
dile getiriyordu. Para ve olay... Buna; 
kadın, içki kumar, silah da eklenince 
toplumun alt ve orta katmanlarında 
yaşanan tablo ortaya çıkıyor; şu veya 
bu yolla elde edilen para, eğitimsiz 
kimselerin elinde tehlikeli zevklere 
dönüşüyordu. Para da silah gibi teh-
likeli bir araç haline geliyordu. Her 
gün yüzlercesine tanık olduğumuz 
sosyal facialar, parayı kullanmasını 
bilmeyen cahil ve görgüsüz birey-
lerin eseriydi. Bir toplumu maddi 
yönden zenginleştirirken, ona para-
lel olarak eğitim ve kültür çıtasını da 
yukarı kaldırmak gerekiyordu.”2 

M. Luther’den sonra 16. yüzyıl 
Protestanlığına ve kapitalizmin do-
ğuş aşamasında ekonomik kalkın-
maya önemli bir engel konumundaki 
asketizm (çilecilik ahlakı) anlayışını 
dünyevileştirerek çalışma hayatında 
seri üretime dönüştüren bir Alman 
düşünürü olan Jean Calven (1509-
1564)’e göre, Hıristiyanların gelecek 
evrende (ahiret) İsa Mesih’in kanat-
ları altındaki gölgede ebediyen ka-
labilmeleri, yani kaderde Tanrının 
kendileri için tayin ettiği kurtuluşa 
ermeleri dünyadaki işlerini layıkıyla 
yapmalarıyla mümkündür. Birey-
lerin, işlerini en iyi şekilde, birlikte 
çalışarak ve iş bölümü yaparak yeri-
ne getirmeleri gerekir, diyordu. İşte 
bu anlayış batılıların sanayideki seri 
üretim tarzını oluşturmasını sağla-
mıştır. 

Biz akademisyenlere düşen gö-
revlerin başında; halkın sorunlarını 
belirlemede ve çözümünü bulmada 
yararlı olacak düşünceleri nerede 
ya da kimde bulursak, onları işle-

2 İbrahim S. Öztürk, Merhaba Köyüm, 
Merhaba Türkiyem, Türk İdareciler Birliği 
Derneği Yayınları, Ankara 2002,  s. 47.

yip toplumun önünü açmak zihni, 
kalbi, teknik ilerleme ve ekonomik 
kalkınmasını gerçekleştirmesinde 
ona katkı sağlamak olmalıdır. Cal-
ven’den esinlenmeyle yörenin zihni 
ve kalbi enerjisini bir araya getirip 
işbirliği içinde nasıl işbölümü yap-
tırılabileceğini düşünmek olmalıdır. 
Felsefi anlayış, bir şeyin ya da olayın 
mahiyetini bilmeden sorun çözmeye 
kalkışmanın anlamsızlığını ortaya 
koyar. 

Bilimsel çalışmalar ya kuramsal ya 
da alan araştırmaları tarzında pratik 
bağlamlı olarak yapılır. Zaten bilim-
sel bilgi de zihnin genel yasalarıyla 
gözlem ve deney verilerinin örtüştü-
rülmesi sonucu ortaya çıkar. Bu ne-
denle zihin çabası göstermediğimiz, 
yani el emeği göz nuru dökmediği-
miz her işin sonucu sıradan olacak-
tır.  Bir şeyi, konuyu ya da olayı bön 
realist3ler gibi değil de bilgece bir ta-
vırla bilmek ve çözmek gerekir. 

St. Augustinus, “zaman nedir diye 
bana soruluncaya kadar zamanı bil-
diğimi, sorulduktan sonra ise hiçbir 
şey bilmediğimi anladım”, der. Ben 
bu ihtiyatlılığı tüm şey, kavram ve 
konu hakkında gösterilmesi, yani bir 
şeyi, konuyu ve durumu her yönüyle 
bilmek için bilgece bir yaklaşım yap-
mak gerektiği kanısındayım. Bunun 
için de hangi şey ya da konu olursa 
olsun, üzerinde kafa yorulmadıkça, 
emek sarfedilmedikçe ve mesai har-
canmadıkça ciddi anlamda bilgi elde 
edilemeyeceğini anlamalıyız.

3.Bilgelerin Hakikat Arayışı 
Niteliğin öneminin farkına vara-

mayan kişiler, gelecekte kendilerini 
devasa sorunların beklediği gerçe-
ğini er geç anlayacaklardır. Hangi 
mevkide, titr ve konumda olurlarsa 
olsunlar alanlarında nitelik sergile-
yemeyen mesleğin gerektirdiği per-
formansı gösteremeyen kişiler son 
çözümlemede işlevsizliğe mahkum 
olurlar. Bu nedenle bilgeliğin yolu-
nu kendimize bir vesileyle de olsa 

3 Dönemin yaygın bilgi ve yargılarını kendi 
çabasıyla değil de inandığı ve güvendiği bil-
gin ya da düşünürlerin söylemlerini irdele-
meden dillendiren kişilere denilir.

Dr. Öğr. Üyesi Necati DEMİR - KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi
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açmamız gerekir. Bilge nasıl yaşaya-
cağını ve nasıl öleceğini bilen kişidir. 
O evreni ve hayatı sıradan salt beş 
duyunun ve kaba aklın ölçüleri doğ-
rultusunda anlamaya çalışıp değer-
lendirmez. Çünkü o, “ilgi, dikkat ve 
emek bir araya gelmedikçe bilginin 
bize yüzünü göstermeyeceği”4ni bi-
lir. Zaten bilgi de kabaca “bilen özne 
ile bilinen nesne arasındaki karşılıklı 
ilişki sonucunda ortaya çıkan veri”-
dir. Bilim adamları ve bilgeler bir 
şeyler ortaya koyuyorlar, icatlar ya-
pıyorlar ama bunların günübirlik or-
taya konulduğu sanılmamalı. Kimi 
düşünür ve bilim adamları bu uğur-
da ya canlarını ya da toplumsal mev-
ki ve servetlerini kaybetmişlerdir. 
Lavosier ve derin teemmülü5 Archi-
medes’in öldürülmesi6, Pavlow7’un 
şartlı refleks yoluyla öğrenme üzeri-
ne yaptıkları deneylere yoğunlaştık-
ları sıradakiderin dalgınlıkları hayli 

4  Bu ilke tarafımdan 2006-2011 yılları ara-
sında memleketim olan Afşin ilçesinin tarih 
ve kültürünü alan araştırmaları çerçevesin-
de ortaya konulmuştur.
5 1789 Fransız İhtilali’nde kral taraftarı ol-
duğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 
Lavoisier, matematikçi Lagrange’i çağırdı. 
“Kellem giyotinden sepete düştüğünde göz-
lerime bak; eğer iki kere kırpıyorsam, insan 
kafası kesildikten sonra bir süre daha beyni-
nin düşünmekte olduğunu anlarsınız.”
Lavoisier’nin kafası kesildikten sonra sepete 
düştü ve gülerek iki kere göz kırptı.
Matematikçi Lagrange diyor ki, “La-
voisier’nin son saniyedeki ispat ara-
yışı, bilimselliğin yüzyıllar sürecek 
meşalesidir. Bkz: http://www.afl.org.tr/in-
celeme/96-bir-fransiz-bilim-adaminin-hal-
leri.22/08/2011
6 Achimedes, MÖ. 287 yılında Sirakuza’da 
doğan bir bilgindir. Romalılar Kartaca 
Devletiyle savaşa tutuşunca Kartacalılarla 
müttefik olan şehrinin savunması için çe-
şitli savunma araçları yapmıştır. Onun öl-
dürülmesine ilişkin birçok rivayet vardır. 
Bunlardan ikinci rivayete göre bir Romalı 
asker koşarak kılıcını çekip öldürmek için 
arkasından geldiğinde Arşimet hiç aldır-
madan çalışmasına devam etmiş ve Romalı 
asker tarafından öldürülmüştür. https://
www.sabah.com.tr/medya/2018/10/03/
arsimet-kimdir-arsimetin-hayati-ve-bulus-
lari 11.05.2019.
7 Pavlow,  şartlı reflekx yoluyla öğrenme 
deneylerine o denli yoğunlaşır ki, o sırada 
Rusya’da Bolşevik 1917 Ekim Devrimi olur. 
Pavlov’un araştırmaları birlikte yaptığı asis-
tanı o gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle 
bir hayli gecikmeyle gelince, canı sıkılan 
Pavlov sorar: “Neredeydin, niçin bu kadar 
geç kaldın?” Asistan: üstat duymadınız mı, 
Rusya’da Bolşevik devrimi oldu. Pavlow, 
“neyse bir daha olmasın”, der.

ilginçtir.
Bir TV Programında izlediğim8  

Mehmet Eröz Hocaya sorulan “bi-
lim ile uğraşanlara ne tavsiye edebi-
leceği ve bunca birikiminize karşın 
fazla konuşmadığı, niçin mütevazı 
davrandığı sorularına verdiği cevap 
bende fikir doğurdu. Mehmet Eröz: 
“Bilim insanları bir konuyu, bir şeyi 
merak edip, bir şeyle ilgilenmeleri 
gerekir. Şimdiye kadar ortaya konul-
mamış özgün konuları sorun halin-
de ortaya koyup çözümler üretmeli-
ler. Neden az konuştuğuma gelince; 
İslam’ın emirlerinden biri de israfın 
haram olduğudur. Çok anlamı az 
kavramla ifade etmek gerekir. Kilo-
da hafif, pahada ağır sözler makbul-
dür”, dedi. Çok konuşan birine N. 
Fazıl’ın “Sen söz ishali olmuşsun” 
demesi manidardır.

“Bilim alanında da durum aynıdır. 
Buluncaya kadar heyecan, haz, bul-
duktan sonra heyecan da, heves de 
haz da kalmıyor. Para için ilim ya-
pılmaz. Bilim insanı, sadece bilmek, 
öğrenmek merakıyla çileye katlanır. 
Bilim insanı bu yüzden “ben ne ka-
dar bilgisizim”, diye boynu bükük 
mütevazılık halini yaşar. Kendini 
bilim adamı olarak değil, bilim çalı-
şanı, işçisi olarak görür.”

“Aşk, çok geniş anlamı olan kav-
ramdır. En aşağı anlamı karşı cins-
lerin birbirine duydukları tutku an-
lamındadır. En yukarıdaki anlamı 
da erişilemeyene duyulan tutkudur. 
Bunların arasındaki anlamlar ise, 
medeniyet değerlerine duyulan tut-
kulardır.”

Bilim adamı zihni zevki tattıktan 
sonra artık ona dünyevi zevkler sı-
radan hale gelir. Bilme’nin ve öğ-
renme’nin neden olduğu zevk/haz 
oluştuğu an dünyevi, nefsi hazlar 
onu terk eder. Rahatlık ve konfor 
bilim adamına batar. Bilim adamı 
dertli insandır. F. Attar’ın dediği 
gibi “Derdi olmayan pazara gidip 
kendine bir dert satın almalıdır.” N. 
Mısrî’nin dediği gibi “Dertsizseniz, 
“dert” sizsiniz”.

Bilginin gereğine ve bizatihi güç 
olduğuna inanarak, önce okuyan, 
sonra yazan, en sonunda da düşü-
nen bir toplum olmak gerekir. Çok 
bilip de yazmayıp sürekli konuşan 
kişilerden, az da olsa bildiklerini ya-

8 TRT TV 2 İnsanlık Hali Seval Çöpür, Erol 
Göka ve Kemal Sayar. 29.9.2018.

zan ve üzerinde düşünce üreten kişi-
ler daha makbuldür. Çünkü yazının 
okumaya üstünlüğü tartışılmaz. Ko-
nuşma yüzlerce kişiye, yazı ise binle-
re/milyonlara ulaşır. Yazı olmasay-
dı bu günkü kültür ve medeniyete 
ulaşma imkanı olmazdı. Diriler ya-
şar ama onları ölülerin düşünceleri 
yönetir. Günümüzde yaşamayan 
düşünürler yazmamış olsalardı, bu 
gün biz bunlardan yoksun olacaktık. 
Platon, “yazıya dökülmüş bir dü-
şüncenin kaybolması kadar zor bir 
şey yoktur”, der. 

Yazıya dökülmüş bir düşünce, bir 
anlamıyla düşüncenin nesnelleşmiş, 
tecessüm (dışlaşma) etmiş hali oldu-
ğundan kalıcı olur. Bu yüzden atala-
rımız “söz uçar yazı kalır”, demiş-
lerdir. Öğrenmek insan için zorunlu, 
unutmaksa mukadder. Unutmanın 
risklerini önlemenin yolu yazmaktır. 
Kaybetmemek için kaydetmek gere-
kir. O halde temel önermemizi ku-
rabiliriz: İşlenmeyen düşünce ölür, 
velev ki bu, dini düşünce dahi olsa.

4.Düşünce nasıl üretilir? 
Öncelikle düşünce özgürlüğü ikli-

mi ve ortamı oluşturulmalı sonra da 
düşünen insanların diyalog yoluyla 
karşılıklı fikir teatileri yaparak dü-
şünce üretmelerine imkan ve fırsat-
lar verilmeli, mekanlar açılmalıdır. 
Düşünceye ve düşünürlere itibar 
edilmelidir. Çünkü itibar görmeyen 
bilgelik, o ülkeden kuşlar gibi itibar 
göreceği yere uçup gider.

Düşünce en sağlıklı biçimde mo-
nolog yoluyla değil, diyalog yoluyla 
düşünen kişilerin karşılıklı fikir tea-
tisi içerisinde türetilir. Düşünen in-
sanlar birbirlerinin eksiğini, gediğini 
görüp tamamlar. Tanrı her insana 
farklı yeti ve beceri vermiştir. Bunla-
rın tümünden yararlanabilmek için 
olabildiğince çok insanla düşünce 
alışverişine girmek durumundayız. 
T. Hobbes’un Homo hominulupus 
(insan insanın kurdudur) sözü insa-
nı tümüyle ihata etmez. Bu yüzden 
‘Homo hominuhorizonus’ (İnsan, in-
sanın ufkudur)9 sözünün de dikkate 
alınması gerekir.  

Zihin faaliyeti düşünceyi üretir. 
Ancak zihnin faaliyetini serbestçe 
yapabilmesi için düşünce özgür-
lüğünün siyasal ve toplumsal gü-
vencesi olmalıdır. Düşüncenin üre-
tilebilmesi için düşünce üretimine 

9 Yahya Kemal.
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imkan verilmeli, fırsatlar oluşturul-
malıdır. Doktora unvanını verdiği-
miz bir akademisyene bir paragraflık 
düşünce üretmesine izin verilmek 
istenmezse bu ülkede düşünce üreti-
mi mümkün olmaz, akademisyenler 
hazırladıkları eserlerinde dipnotlara 
boğulur. Akademisyen alanla ilgili 
her kaynaktan alıntı alır ama kendisi 
özgün bir düşünce ortaya koyama-
dığında “Bu tezde herkes var, bir siz 
yoksunuz” suçlaması anlam kazanır. 
Ortaçağ Hıristiyan dünyasında Aris-
tocu holistik (hazerfen) bilim anla-
yışı içinde doktora unvanı, kendine 
özgü bir dünya ve hayat görüşü olan 
bilim adamlarına verilirdi. 

Düşünce olmayan bir toplumda 
düşünce özgürlüğü ancak kişile-
rin birbirine hakaret ve küfretmesi 
sonucunu doğurur. Düşünce öz-
gürlüğü olmayan bir ülkede de N. 
Topçu’nun belirttiği gibi, ‘Düşünce 
adamının kuduz köpek gibi kovalan-
dığı bir ülkede, düşünce gelişmez’. 
Ancak düşünce ve düşünce özgürlü-
ğü birbirini tetikler. Hiçbir şey yetkin 
olarak ortaya çıkmaz. Her şeyin bir 
ilki, ilkel hali ve yetkinliği ve niha-
yeti vardır. Nitelik, niceliğin içinden 
çıkar. Büyük pehlivan büyük çayır-
dan çıkar. Bu yüzden her durumda 
düşünce özgürlüğü güvence altına 
alınmalıdır.

Yetkili ve etkili makamlarda gö-
rev yapan kişiler öncelikle şu insani 
ve hukuki gerçeği özümsemelidir: 
Salt yasakçılık zihniyeti her zaman 
çoğunluğun değil marjinalliğin da-
yanağıdır.Lukian’ın masalında şöyle 
bir öykü anlatılır. Jüpiter ile bir köy-
lü gezmeye çıkmışlardı. Hem yürü-
yorlar hem de büyük bir serbestlik 
ve teklifsizce yer ve gök işlerini ko-
nuşuyorlardı. Jüpiter köylüyü kan-
dırmaya çalışıyordu. Bir ara köylü 
duraklayıp ona itiraz etti. Jüpiter 
kızdı ve “bak! Yıldırımlarımı bana 
göndertme ha”, deyip tehdide baş-
layınca Romalı köylü, “ha, bak şim-
di anladım Jüpiter, görüyorum ki 
haksızsın, çünkü sen hep haksız ol-
duğun zaman yıldırımlarını kullan-
maya kalkarsın”10,  dedi. Fikre karşı 
kaba güç kullanmaya kalkışanlar ya 
cahildir ya da haksızdır. 

Tarihin sayfalarından süzülerek 

10 J. B. Bury, Fikir ve Söz Hürriyeti, Çev. Avni 
Başman, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1959, s. 
163.

gelen bir toplumsal gerçek de şudur; 
‘yasadışı görüp kapattığımız bir ka-
pının yerine onun dengi olan yasal 
saydığımız bir kapı açamıyorsak, bu 
yasağın hiçbir anlamı olmayıp adeta, 
delinmek için konulmuş yasak sını-
fındadır, demektir. 

Almanya’da bir Lord, bir köylü-
nün sesinden rahatsız olduğu değir-
menini yıktırmak ister. Yerel mah-
keme Lord’u haklı bulur. Davayı 
kaybeden köylünün ‘ben de hakkımı 
alabileceğime inandığım Berlin’deki 
yargıçlara giderim’, der. Bir ülkenin 
insanlarının da haklarını alamadık-
ları durumlarda ‘ben de hakkımı 
yüksek mahkemede alacağım, diye-
ceği adil, bağımsız yüksek yargı ku-
rumları ve hakimleri olmalıdır. 

Hukuk bir yasaklar mecmuası ol-
mamalıdır. Cahil mollanın babasına 
kıbleden başlamak üzere tüm yön-
lere ‘ihtiyaç giderme’yi yasaklaması 
gibi, insanlara hakkını alabileceği, 
kendini ifade edebileceği bir açık 
kapı (yön) bırakılmalıdır.  

5.Felsefi tutumla yapılmayan so-
run çözümleri bazen sorun çıkarır? 

Felsefesiz de sorunlar çözülebilir. 
Ancak bunlar beraberinde yeni so-
runları da getirir. Asıl olan mevcut 
sorunları çözmektir, yeni sorunlar 
üretmek değildir. 

Bir toplumsal sorun, tek açılı yak-
laşımla çözmek istenirse, yeni sorun-
ların çıkacağı kaçınılmazdır.  Çünkü 
sosyal sorunların nedenleri tek değil 
çoktur. Doksanlı yıllarda uygulanan 
“terörden arındırılmış kırsal alan aç-
ma”çözümü, terörün metropollerde 
zemin ve imkan bulması sonucunu 
doğurdu. Terör bir toplumsal sorun 
olduğu için, tek açılı değil de çok 
yaklaşımlı (siyasal, ekonomik, dini, 
ideolojik) çözümler üretmek gereki-
yordu. Devletin sırtında hantal tek-
nolojisiyle kambur olduğu söylenen 
KİT’lerin ne pahasına olursa olsun 
özelleştirilsin denildiğinde, işlerin-
den olacak olan çalışanların durumu 
da dikkate alınmalıdır. Eğer, işsiz 
kalan karakol yüzü görmemiş iyi 
insan, iyi yurttaş olan nice işçiyi ai-
lesiyle birlikte sokakta polise taş ve 
sopalarla saldıran ve kamu kurum-
larına zarar veren bireyler haline 
getirilirse, yeni sorunlar çıkaracağı 
öngörülmelidir.

Sözcüklerin bilgisel anlam boyu-
tu yanında bir de duygusal anlam 

boyutu vardır. Çünkü her insan 
herhangi bir sözcüğün dile getirdi-
ği nesne veya nesne-türü karşısında 
olumlu ya da olumsuz bir duygusal 
tepki gösterir.11 27 Nisan 1994 tarihli 
‘Meclis’te Kıbrıs İttifakı’ başlıklı bir 
habere göre, TBMM Genel Kurulun-
da X ve Y Partisi milletvekilleri söz 
alıp Kıbrıs konusunda konuşarak, 
‘‘Kanla alınan toprakların dolar-
la satılamayacağını dile getirdiler. 
“Kıbrıs konusunda ulusalcı bir yak-
laşım olan bu söylem: uluslararası 
siyasa ve semiotik (anlambilim) açı-
sından değerlendirildiğinde ‘kanla 
alınan topraklar’ ifadesi diplomatik 
ve pragmatik değildir. Günümüzün 
siyasi platformunda duygusal yükü 
güçlü sözcük ve deyimlerin değil 
de, bilimsel anlamı güçlü sözcük ve 
deyimlerin daha etkili ve şık olduğu 
gerçeği artık önemsenmelidir. Aksi 
takdirde haklı bir dava, günün ko-
şulları ve değerlendirmeleri ışığında 
haksız ya da en azından risk taşıyan 
bir konuma getirilmiş olur da farkın-
da olamayız. Günümüz diplomasi 
dilinde ‘Kanla toprak almak’ mü-
tecavizlik ve saldırganlık anlamına 
gelir ki, olumsuz ve itici duygular 
çağrıştırır. Ancak, bunun yerine 
söylenilebilecek, ‘Kanla kurtarılmış 
toprakların dolarla satılması düşü-
nülemez’ ifadesiyle hem saydığımız 
risklerden kurtulmuş hem iç politi-
kaya yönelik bir mesaj vermiş hem 
de ulus olarak haklı davamızı ulus-
lararası platforma taşımış oluruz. Se-
çeceğimiz sözcüklerin duygusal ve 
bilimsel anlamlarına özen gösterme-
liyiz. ‘Ada toprakları Rumlarınmış, 
Türkler kanla işgal edip almışlar’, 
sonucunu çağrıştıran ilk ifadeden, 
‘Ada toprakları, eskiden Türklerin-
miş işgalci Rumlardan kanlarıyla 
kurtarmışlar’, anlamını çağrıştıran 
ikinci söylem bizi daha rahatlatacak-
tır.

6.Paradigma pekişmesi
Paradigma pekişmesi yaşayan 

uygarlıklar rakipsiz kaldıklarında 
yaşamsal ve entellektüel başarıya 
doyarlar. Bu doyma ilk kez Roma’da 
görülmüş ve MS 3-4. Asırda Udinat! 
(Artık Yeter) demişlerdir. II. Udinat’ı 
Osmanlılar yaşamışlardır. Kanuni 
Döneminden sonra mevcudun ihti-
şamının kaybedileceği korkusuyla 

11 Hüseyin Batuhan-TeoGrunberg, Modern 
Mantık, ODTÜ, Ankara, 1970, s. 20-21.
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içtihat kapısı kapandı, diyerek artık 
yeter demişlerdir. Bu nedenle Ana-
dolu insanı, Ayağını sıcak tut başını 
serin/Kalbini ferah tut, düşünme de-
rin, diyerek Osmanlının gölgesinde 
uzun süre yaşamıştır. Fakat bu vur-
dumduymazlık ve bu kendine aşırı 
güven gerek 1877-1878 Osmanlı-Rus  
savaşı, gerekse 1. Dünya savaşın-
da Doğu Anadolu’dan Orta ve Batı 
Anadolu’yakarda kışta kağnılarla 
yapılan trajik ve zorunlu muhacere-
tin yaşanmasına, Anadolu’nun belli 
yerlerinin işgale uğramasına   neden 
olmuştur. 

7.Batılılaşma maceramız
Bizim toplumumuz batı karşısın-

da geri kaldığını anladığı günden 
beri batıyı önce ürpertiyle sonra da 
özenledeğilözentiyle,itina ile değil 
imrenerek izlemiştir. II. Meşrutiyet 
yıllarında bir gün İsmail Gaspıra-
lı ile Mehmet İzzet Galata Köprüsü 
üzerinde karşılaşırlar, GaspıralıM. 
İzzet’e;

-Nerelerdeydin M. İzzet, epeydir 
görünmedin? 

-Paris’te tahsildeydim.
-Ne tahsilindeydin? 
-Felsefe tahsil ettim üç yıl.
 -Yazık etmişsin, çünkü bizim fel-

sefeciye değil demirciye ihtiyacımız 
var. Tanzimat’tan beri edindiğimiz 
ve bugün de bırakmak istemedi-
ğimiz “teknik eleman” eksikliği 
saplantımızı bu diyalogda görmek 
mümkündür.  

Felsefi düşünme geleneğinin ku-
rumlaşması için devlet-millet kay-
naşmasının oluşturulması gerekir. 
Devleti benimseyen halk, halkı ku-
caklayan devlet anlayışı, her türlü 
toplumsal ilerlemenin önde gelen 
koşullarından biridir. Öncelikle top-
lumun bilincini ve zihinsel anlayı-
şını biçimlendiren tarihsel mirasın 
iyi belirlenmesi ve toplumda kamu 
vicdanına aykırı düşen yapısal bi-
çimlenmelerin onarımdan geçirilme-
si gerekmektedir. Bir toplumun kül-
türel mirasında ‘gökten yere doğru 
biçimlenen bir değerler skalası’ var-
sa, bunu ‘yerden göğe doğru biçim-
lenen bir değerler skalası’yla -ikna 
ya da değişimi zamana yayma ge-
reği duymadan değiştirip bireylerin 
sağduyusu şaşılaştırılarak üstyapı 
kavramlarını altyapı kavramlarının 
belirlediği bir konjonktürel yapıya 
dönüştürülürse, toplum ile sistem 

arasında uyum sağlanamaz. Ya top-
lum eski değerler skalasının anlam-
sızlığı konusunda ikna edilecek ya 
da toplumun tarihten gelen değerler 
skalasına uygun bir konjonktürel ya-
pılanmaya gidilecektir ki, bu ikilem 
çözülebilsin. 

Mevcut uygarlığın köklerinin acı 
suyu içilmedikçe, medeniyet yolun-
da nice emekler sarfedilmedikçe ve-
pek çok mesai harcanmadıkça, bir 
toplumda yeni kazanımların elde 
edileceği düşünülmemelidir. Bilim 
ve uygarlık tek bir toplumun kendi-
ne özgü ürünüdür, denemez. Ancak 
bilim ve uygarlık yaratan ulusların 
açtığı kulvarındışında dakalmamak 
gerekir. Sürekli teknoloji tüketen 
değil teknoloji üreten bir toplumsal 
dinamiğe de sahip olmalıyız.

8.Philosofia (bilgelik sevgisi)yı-
fobiasophiaya (bilgelik korkusu) 
dönüştürmek

Düşünmek, ilk etapta bireysel bir 
zihin etkinliği gibi gözükür ama kar-
şıt görüşle temasa geçmeden, yani 
bir başka düşünen kişiyle fikir teatisi 
yapmadan fikrin olgunlaşmasının 
mümkün olmadığı görüldüğünde, 
düşünen bir insanın düşünen bir in-
sana, ne denli gereksinim duyacağı 
anlaşılacaktır. Çünkü nasıl ki, alevin 
kaynağı kıvılcım, onun da kaynağı 
çakmak taşlarının sürtüşmesi ise, fik-
rin kaynağı merak, merakın kaynağı 
da karşıt fikirlerin çarpışmasıdır. Bu 
nedenle insanın insana hassaten ih-
tiyacı vardır. Greklerdeki filosofya 
(bilgelik sevgisi) yıtarihin belli bir 
döneminde ne yazık ki fobiasofya 
(bilgelik korkusu) dönüştürmüşüz. 

9.SpareAude! “Bilmeye cesaret 
et!” 

İnsanlar yanlış yapmaktan çekin-
dikleri için düşünmeye mesafeli yak-
laşırlar. Oysaki ağaç nasıl ki budana-
rak gelişirse, insan da hata yaparak 
olgunlaşır. Bu yüzden Kant SpareA-
ude: Bilmeye cesaret et! der. Uzman-
lar, kendi uzmanlık alanlarının dar 
sınırlarından çıkamadıkları zaman 
alanlarının hastalığına yakalanıp in-
dirgemeciliğe eğilim gösteriyorlar. 
Bir bilim adamı devamlı kendi alanı 
üzerine kapanırsa ufkunu daraltıp 
kendi göğünü görmez hale gelir. 
Kendi düşünce gettosunun labiren-
tinden çıkamaz. Mevlana da akılcıla-
ra bu bağlamda şu öğüdü verir: Akıl 
bir lambadır, sürekli onun üzerine 

eğilirsen, seni yakar, önüne tutarsan 
yolunu aydınlatır. Her şey ve her kişi 
değerince itibar edilip önemsenmeli-
dir.

10.Önce değişmek mi değiştir-
mek mi? 

Toplumsal alanlar hareketli (de-
vingen) alanlardır. Hareketli alanlar-
da zirvede bile olsa mevcudu koru-
mak geriye düşmek anlamına gelir. 
Dolayısıyla nasıl ki bir yılan baharda 
derisini değiştiremediğinde ölüyor-
sa, toplumsal sistemler de biçimsel 
değişikliklere izin vermediklerinde 
öz varlıklarını koruyamazlar. Özü 
korumak için biçimde esnemeler 
yapmak gerekir. Gelenek ve değişim 
bir pergel hareketiyle açıklanabilir. 

Değişim önce kendimizden baş-
lamalı. Kendini değiştirmeyen ne 
bir şeyleri ne de başkalarını değiş-
tirebilir. Herkes değişimden yana 
ama yine herkes değişmesi gereke-
nin kendi değil başkaları olduğunu, 
kendi düzeninin değil başkalarının 
düzeninin değişmesi gerektiğine 
inanıyor. Ünlü İtalyan savcı DiPiet-
ro’nun dünya medya ve basınında 
ilk haber olduğu günlerde, İtalya’nın 
genç kuşak toplum bilimcilerinden 
biri olan LuigiBerto “Milano’lu bir 
savcı, AntonioDiPietro,  çevresindeki 
bir grup arkadaşıyla birlikte ‘temiz 
eller’ adıyla bilinen bir operasyon 
başlattı. Pietro, yolsuzluk urunu İtal-
yan yönetiminden kopartmakla top-
lumun vicdanı haline geldi. Bir anda 
kahraman oldu. Ama sanılanın aksi-
ne bir şey ifade etmiyor,  Pietro’nun 
yapabileceği hiç bir şey yok. Bakın,  
benim alışveriş ettiğim manav Piet-
ro’nun posterini dükkâna astı,  ama 
çürük meyveleri poşetime doldur-
mayı halâ ihmal etmiyor. Durum çok 
açık:  Suçluları yuhalayarak ve kah-
ramanları alkışlayarak vicdanımızı 
rahatlatmak istiyoruz.  Ama hiç bir 
şekilde kendimizi değiştirmeyi,  baş-
ka bir varlık alanına doğru açılmayı 
bir türlü göze alamıyoruz,12” diyerek 
insanlığın kangren olmuş bir yarası-
na parmak basıyordu.  

12 Ersin Balcı’nın İtalya, Devrim ve Çürük 
Elmalar başlıklı yazısı, 12/6/1995 tarihli 
Yeni Şafak Gazetesi.
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Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) 
Rektörlüğü ile 
Çalışma ve İş 

Kurumu (İŞKUR) 
Kahramanmaraş 

İl Müdürlüğü 
arasında KOSGEB 
Destek Programı 

kapsamında 2019 yılı 
bahar dönemi için 
Girişimcilik Eğitim 

Programı Tip İşbirliği 
Protokolü yapıldı. 
İşbirliği Protokolü 

KSÜ Rektörlük 
Makamında, Rektör 
Prof. Dr. Niyazi Can 
ve İŞKUR İl Müdürü 
Ali Yüce tarafından 

imzalandı.  

KSÜ-İŞKUR 2019 KOSGEB 
Girişimcilik Eğitimi Protokolü İmzalandı

KSÜ-İŞKUR işbirliğinde 
2019 yılı bahar dönemi için 
imzalanan protokolle KOS-
GEB Girişimciliği Geliştirme 
Destek Programı kapsamın-
da Üniversitemiz Kariyer ve 
Girişimcilik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KAGİM) 
aracılığıyla 600 kişiye girişim-
cilik eğitimi verilebileceğini 
belirten KSÜ Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can, 2018 yılında 
gerçekleştirilen girişimcilik 
eğitimlerine ilişkin de değer-
lendirmelerde bulundu. 

Rektör Can, Kahramanma-
raş Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörlüğü ile Kahramanma-

raş Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü arasında 2018 
yılı içerisinde 05.02.2018, 
02.07.2018 ve 01.10.2018 ta-
rihlerinde imzalanan üç ayrı 
işbirliği protokolü kapsamın-
da Üniversitemiz Kariyer ve 
Girişimcilik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KAGİM) 
aracılığıyla toplam 1118 giri-
şimci adayı katılımcıya KOS-
GEB Destek Programı Kap-
samında Girişimcilik Eğitimi 
verildiğini belirtti.

KAGİM Müdürü Doç. Dr. 
Ali Haluk Pınar ise “Girişim-
cilik Destek Programında” 
değişikliğe gidildiğini, yeni 

bir destek programı olan “Gi-
rişimciliği Geliştirme Destek 
Programının” KOSGEB tara-
fından 2019 yılından itibaren 
uygulamaya konulduğunu, 
bu programda verilen des-
teğin miktarının geleneksel 
girişimciler için 60.000 TL’ye 
kadar, ileri girişimciler için ise 
360.000 TL’ye kadar ulaşabil-
diğini ifade etti. Girişimciliği 
geliştirme destek programı 
için detaylı bilgiye https://
www.kosgeb.gov.tr/site/tr/
genel/destekdetay/6835/
girisimciligi-gelistirme-des-
tek-programi web adresin-
den erişilebilmektedir.
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Milli Mücadele’nin 99. Yılı Konserle Kutlandı

K
ahramanmaraş’ın 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 99. yıl 
dönümü münasebe-
tiyle 12 Şubat Mahal-

li Kurtuluş Bayramı etkinlikleri 
kapsamında Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 
Güzel Sanatlar Fakültesi tara-
fından Kahramanlık Türküleri 
Konseri düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen konser 
programının açılış konuşmasını 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı. 

“Milli Mücadelemizin 99’uncu 
yılını kutlamanın gururunu ya-
şıyoruz. Milletin namusuna el 
uzatan düşmana attığı kurşunla 
Kahramanmaraş’ta Milli Müca-
dele’nin fitilini ateşleyen Sütçü 
İmam’ın adını taşıyan bir üni-
versite olarak Milli Mücadele 
ruh ve şuurunu yaşatmanın, 
gelecek nesillere aktarmanın 
gayreti içerisindeyiz. Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesinin bütün çalışanları ola-

rak bu ruh ve şuura sahibiz. Bu 
tür etkinlikleri önemsiyoruz.” 
diyen Rektör Can, Kahraman-
maraşlıların 12 Şubat Kurtuluş 
Bayramı’nı kutladı.

Ağırlıklı olarak Kahramanma-
raş türkülerinin seslendirildiği 
Öğretim Görevlisi Alper Şaka-
lar yönetimindeki konser, so-
listler Dr. Öğretim Üyesi Seher 
Atmaca ve Öğretim Görevlisi 
Ahmet Görüzoğlu, viyolonsel-
de Dr. Öğretim Üyesi Günsu 
Yılma Şakalar, bağlamada Buğ-
rahan Pürbudak, klasik gitarda 
Mehmet Karaca, bas gitarda 
Rıdvan Furkan Kutlu, ve davul-
da Hikmet Yılmaz tarafından 
icra edildi.
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1- GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla art-

masına mukabil artan nüfusun 
beslenme ve giyim ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla, birim alan-
da verimin yükseltilmesi yoluyla 
tarımsal üretimin artırılması ça-
baları, yoğun bir şekilde sürdü-
rülmektedir. 

Ayrıca günümüzde sağlıklı 
beslenme konusunda insanların 
giderek artan düzeyde yedikleri 
gıdalara daha dikkat etmektedir-
ler. Yani kalite ön plandadır bu 
yüzden hemen her meyve türün-
de kaliteli ürünler tercih edilmek-
tedir.

Meyve yetiştiriciliğinde verim-
lilik esas olup, buna etki eden un-
surlardan en önemlisi şüphesiz 
kullanılan çeşittir.Birim alandan 
daha yüksek gelir, ancak bölge 

şartlarına iyi adapte olmuş, ka-
liteli standart meyve çeşitlerinin 
yetiştirilmesi ile sağlanabilmek-
tedir.

Üstün özellikler taşıyan geno-
tipin(çeşidin) üretimde kulla-
nılması, doğrudan verim artışı 
sağlarken aynı zamanda diğer 
üretim girdilerinin de etkinliğini 
artırılması ile maliyetlerin düş-
mesine de etki etmektedir.

Bitkisel üretimde verim ve ka-
lite; genotip ile çevrenin etkileşi-
minin sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Genotip; iklim ve toprak şartları-
nın oluşturduğu ortamda üretimi 
sağlayan bitkisel materyal (çeşit) 
ve fidandır. 

Meyve bahçeleri uzun yıllar 
yararlanacağımız, kurulumla-
rı sırasında planlanmasının iyi 
yapılması gereken çok yıllık te-

sislerdir. Uygun bölge yada yer 
seçiminin yanı sıra, doğru fidan 
seçimi meyve bahçesi tesisinde 
üzerinde önemle durulması gere-
ken en önemli konudur. Bundan 
dolayı daha baştan yapılacak ha-
taların telafisi zor ve zaman alı-
cıdır. Özellikle kaynağı, ismine 
doğruluğundan emin olunmayan 
fidanlarla kurulan tesislerde iler-
leyen yıllarda verim ve kalitede 
önemli verim kalite kayıpları gibi 
sıkıntılar ile karşılaşılma riski çok 
yüksektir.

Ekolojiye uygun ve pazarın is-
teklerine uygun çeşitlerin aşılan-
dığı nitelikli sağlıklı fidanlar ile 
kurulan meyve bahçeleri yüksek 
verim ve kaliteli ürünün güven-
cesinin ilk adımını teşkil eder.

Günümüzde modern tarımın 
vazgeçilmez öğelerinden biri 

Türkiye’de Sertifikalı Ceviz Üretiminin Geliştirilmesine

KSÜ’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN KATKISI

T.C. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 

Bakanlığının 2009 
yılında yayınladığı 

ilgili yönetmelik 
çerçevesinde, KSÜ 

Ziraat Fakültesi 
tarafından sertifikalı 
aşı materyali (temel 

fidan, aşı gözü, anaç) 
üretilmesine yönelik alt 
yapı çalışmalarına 2011 
yılında başlanmış, 2014 

yılında tamamlanmış 
ve üretim faaliyetlerine 

başlanmıştır. 

Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ
Arş. Gör. Ş. Burak BÜKÜCÜ 
Dr. Akide ÖZCAN
KSÜ Ziraat Fakültesi
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olan; nitelikli fidan kullanımı 
ile uygun yetiştirme şartlarında 
önemli oranda verimi artırdığı bir 
vakadır.

Ayrıca nitelikli fidandan, ka-
liteli ürüneldesi ile iç ve dış pa-
zarlarda satış şansı artacağı için, 
üreticilerin birim alandan daha 
fazla kazanç elde etmesinde etkili 
olmaktadır.

Dünya meyve yetiştiriciliğinde 
meyve bahçelerinin temeli olan 
fidanların sağlıklı nitelikli olma-
sı fedakârlık yapılmayacak tek 
konudur. Ekonomik bir meyve 
yetiştiriciliğinde sertifikalı fidan 
kullanımı olmazsa olmazların en 
başında gelen konudur. 

Bu yüzden modern tarımın ya-
pıldığı tüm ülkelerde sertifikalı 
fidan kullanımı esastır, hatta ya-
sal bir mecburiyettir. 

Özetle; sürdürülebilir gelir geti-
rici bir meyve bahçesi tesisi; doğ-
ru yerde, doğru çeşit tercihine ve 
bu çeşide ait nitelikli sertfikalı fi-
dan kullanımıyla mümkündür.

Fidan üretiminde ismini doğ-
ruluğu sağlamak, üretimin tek 
bir ana kaynaktan olmasını temin 
etmek ve sağlıklı fidan üretmek 
için sertifikasyon sistemleri geliş-
tirilmiştir. Bugün dünya üzerinde 
önemli meyve üreticisi ülkeler 
üretimlerinin neredeyse tamamı-
nı “sertifikalı fidanlar” ile tesis 
edilen kapama meyve bahçeleri 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Sertifikalı fidan üretiminin te-
melini ismine doğru, hastalık ve 
zararlılardan ari baz materyal 
(3’nolu damızlık ünitesi) oluştur-
maktadır. Bu materyalden elde 
edilecek üretim materyali ile ser-
tifikalı fidan üretimi gerçekleşti-
rilmelidir. 

Türkiye dünyada ekonomik 
olarak yetiştirilen çok sayıda 
meyve türünün rahatlıkla yetiş-
tirilmesine uygun ekolojik şartla-
ra sahiptir. Son yıllarda dış alım 
imkanlarının da artması ile ülke-

mizde ticari amaçlı meyve tesis-
lerinin yaygınlaşmasında önemli 
gelişmeler görülmektedir.  

Ülkemizde yeni meyve bahçesi 
tesislerinin sayısındaki artışlar, 
nitelikli sertifikalı meyve fidanı-
na olan ihtiyacın her yıl daha da 
artmasına yol açmaktadır. Bu da 
fidan üretim ve dağıtımında sağ-
lıklı planlamaların yapılmasının 
mecburi hale getirmektedir. 

Yurdumuzda son yıllara kadar, 
meyve fidanlarının çok önemli bir 
bölümü kamuya ait işletmeler-
de üretilirken, günümüzde fidan 
üretimi nerdeyse tamamen özel 
fidancılık işletmelerine bırakıl-
mıştır. Bu amaçla; yurdun değişik 
yörelerindeki fidan üretme istas-
yonları kapatılarak bu işletme-
lere; özel fidancılık şirketlerinin 
ihtiyaç duyduğu anaç, aşı kalemi 
ve aşı gözü gibi fidan üretimi için 
gerekli ana materyali üretme gö-
revi verilmiştir.

Meyve bahçe tesislerinde veri-
mi ve kalitesi yüksek standart bir 
üretim için ismine doğru nitelikli 
sertifikalı fidan kullanımına yö-
nelik Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı 5553 sayılı yasaya 
göre yönetmelik yayınlanmıştır 
(Resmî Gazetede 3 Temmuz 2009 
tarihli 27277 saylı nüshası). 

“Bu Yönetmelik meyve türleri-
ne ait fidan ve üretim materyal-
lerinin, ismine doğru, kaliteli ve 
sağlıklı biçimde üretilmesi ve pa-
zarlanmasını sağlamak amacıyla, 

sertifikasyon sistemi dâhilinde 
üretim ve pazarlanması ile ilgili 
usul ve esasları kapsar”.

Bu yönetmelikle Türkiye’de 
sertifikalı fidan üretimi ve dağıtı-
mının yaygınlaştırılması için ge-
rekli tedbirlerin alınması ile ilgili 
talimatlar yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre sertifikalı 
fidan üretimine yönelik bitkisel 
bazmateryali üretme yetkisi de 
bazı kurumlara (Tarım Bakanlığı-
nın ilgili birimleri ve üniversitele-
re) verilmiştir. Bu yetkili kurum-
lardan biri de Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat 
Fakültesidir.

2- ÇALIŞMANIN TARİHÇESİ:
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının 2009 yılında yayın-
ladığı ilgili yönetmelik çerçeve-
sinde olmak üzere, Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi tarafından serti-
fikalı aşı materyali (temel fidan, 
aşı gözü, anaç) üretilmesine yö-
nelik alt yapı çalışmalarına 2011 
yılında başlanmış, 2014 yılında 
tamamlanmış ve üretim faaliyet-
lerine başlanmıştır. 

3- ÇALIŞMANIN AMACI:
Ceviz meyve türünde Türki-

ye’deki Ceviz üreticilerinin 3 
nolu (sertifikalı materyal) damız-
lık ünitelerinin kurulmasını sağ-
lamak ve Türkiye’deki sertifikalı 
ceviz fidanı üretimlerini sürdürü-
lebilir duruma getirmektir.

Bu amaç için öncelikle;
Yapılan planlamalar ile sertifi-

kalı fidan üretimine yönelik önce 
KSÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde 
alt yapı kurulmuştur. Bu alt yapı 
tüm Türkiye’deki ceviz fidancıla-
rının “bazmateryali yani 3 nolu 
damızlık temel kademede fidan” 
taleplerine cevap verebilecek ka-
pasitede tesis edilmiştir. Kurulan 
bu alt yapı sayesinde 1 yıl önce-
sinden talep etmek üzere, Türki-

KSÜ Ziraat Fakültesi 

bünyesinde kurulan alt 

yapı, tüm Türkiye’deki 

ceviz fidancılarının 

“bazmateryali yani  

3 nolu damızlık temel 

kademede fidan” 

taleplerine cevap 

verebilecek kapasitede 

tesis edilmiştir. 
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ye’deki tüm ceviz fidancılarının 
temel fidan ihtiyaçları karşılana-
bilmektedir. 

4- ÇALIŞMANIN KAPSAMI: 
Çalışmanın kapsamı; Türki-

ye’de fidan üretim faaliyeti gös-
teren ceviz üreticilerinin; “serti-
fikalı fidan” üretebilmeleri için 
“sağlıklı, ismine doğru kaynağı 
belli”, tüm materyallerin (temel 
fidan-aşı gözü-anaç-tohum) sağ-
lanmasına yönelik alt yapılarının 
kurulmasıdır. 

Sonuçta; Türkiye’deki ceviz 
bahçelerinin, kaliteli ve verimli 
çeşitlere ait, sağlıklı, ismine doğ-
ru kaynağı belli sertifikalı fidan-
lar ile kurulmasını sağlamak ça-
lışmanın hedefidir.

Sağlık ve beslenme uzmanları-
nın vazgeçilmezleri arasında ce-
viz yerini almıştır. Bundan dolayı 
tüm dünyada cevize olan talep gi-
derek artmaktadır. Bu artan talep 
karşısında da kaliteli, verimli ve 
pratik olarak çoğaltılabilen ceviz 
çeşitlerinin kısa zamanda pazara 
sunulması gerekmektedir.

Bu talep karşısında tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de 
ceviz üretimi hali hazırda yeter-
siz kalmaktadır. Talebin fazla, 
arzın az olması ceviz üretimini 
tetiklemektedir. Bugün gerek ül-
kemizde gerekse diğer ülkelerde, 
meyve yetiştiriciliğine uygun böl-
gelerde ceviz üretimine yönelik 
çalışmalar öteki meyve türlerine 
göre açık ara önde gitmektedir. 
Cevize olan bu talebin karşılan-
ması elbette üretimin artmasıy-
la mümkün olacaktır. Üretimin 
artması için kapama ceviz bahçe 
sayı ve büyüklerinin artması el-
zemdir. Bir bahçeden tatminkâr 
seviyede verim yanında yüksek 
kaliteli ürün almak ise ancak doğ-
ru çeşit, ismine doğru fidan terci-
hi ile mümkündür.

Cevizin anavatan bölgeleri ara-
sında yer alan Türkiye, dünya 

ceviz yetiştiriciliğinde önemli bir 
yere sahip olmasına rağmen üre-
tim ve ihracatta maalesef potansi-
yelinin çok gerisindedir (yaklaşık 
200 bin ton üretim ile dünyada 4. 
sırada). Ülkemizde mevcut ceviz 
üretimine ilaveten her yıl milyon-
larca fidan dikilmesine rağmen 
beklenen iç tüketimi karşılayacak 
üretim artışı olmadığı gibi, son 
yıllarda ceviz ithal eder duruma 
gelinmiştir. Bunun önemli sebep-
lerinden biri maalesef ne idiğü 
belirsiz fidanlarla, ya da aşısız 
fidanların bahçe tesislerinde kul-
lanılmasıdır.  

Dünyada ve Türkiye’de cevizin 
son 25 yıldır çok popüler bir mey-
ve türü olması nedeniyle oluşan 
büyük fidan talebinin karşılan-
ması gereği, yerel yönetimleri acil 
fidan arayışına yöneltmiştir.

Türkiye’de özellikle 1990 yılın-
dan sonra kamu kurum ve kuru-
luşlarının desteği ile yürütülen 

ceviz fidanı dağıtım projelerin-
den beklenen ekonomik katma 
değer katkısı verimli ve sürdü-
rülebilir nitelikte olmadığı üre-
tim değerlerimizden net anlaşıl-
maktadır. Daha sonraları 2000’li 
yıllardan günümüze yaklaşık 10 
milyon fidan dağıtıldığı tahmin 
edilmektedir. Buna göre, 2010 
yılı ceviz üretimimizin 300 bin 
ton civarında olması beklenirken, 
üretimde bir artışın gözlenme-
mesi, tüm yönleriyle ceviz yetiş-
tiriciliğinin geliştirilmesinde yeni 
milli politikalar oluşturulmasının 
mecburi olduğunu göstermekte-
dir. Bu da ülkedeki tüm AR-GE 
potansiyelinin entegre bir proje 
disiplini içerisinde harekete geçi-
rilerek, ulusal araştırmaya dayalı 
bilgiler ve özellikle yüksek kalite-
de materyal üretilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Yanlış ismine doğru olmayan 
fidan tercihleri sebebiyle ülkemiz 
ceviz yetiştiriciliği istenen sevi-
yelerin çok gerisinde kalmıştır. 
Hatalı fidan kullanımı çok önemli 
ekonomik kayıplar yanında geri 
alınamayan zaman ve moral kay-
bına neden olmaktadır. 

Bu yüzden Türkiye ceviz yetiş-
tiriciliğinde standart kaliteli ceviz 
üretimi için, sağlıklı ismine doğru 
sertifikalı fidan üretim imkanları-
nın ivedilikle artırılması elzem-
dir.

5- ELDE EDİLEN 
KAZANIMLAR VE HEDEF 
KİTLE ODAKLI YARARLARI
-İSMİNE DOĞRU FİDAN: Tür-

kiye’de cevizde “sağlıklı ismine 
doğru kaynağı sorgulanabilen 
sertifikalı fidan’’ üretimine yöne-
lik bitkisel materyal kaynaklı ek-
siklik tamamen giderilmiştir.

-YANLIŞ: Ceviz fidan yetiştiri-
ciliğinde merdiven altı üretimin, 
ismine doğru olmayan, aşılı ol-
mayan vs. gibi üretimlerin önü-
ne geçilmesine yönelik çok güçlü 

Ülkemizde mevcut ceviz 
üretimine ilaveten her 
yıl milyonlarca fidan 
dikilmesine rağmen 
beklenen iç tüketimi 
karşılayacak üretim 

artışı olmadığı gibi, son 
yıllarda ceviz ithal eder 

duruma gelinmiştir. 
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adımlar atılmıştır.  
-“3 NOLU DAMIZLIK 
ÜNİTESİ”: Türkiye’de sertifi-

kalı üretim yapacak olan fidancı-
ların aşı materyaller (aşı gözüve 
anaç) temini ve 3 nolu damızlık 
ünitelerinin kurulması için alt 
yapı kurulmuş olup tüm taleple-
ri karşılayacak kapasitede üretim 
ve dağıtım çalışmalarına 2013 yı-
lından bu yana devam etmekte-
dir.

-ÜRETİCİ (FİDANCI): Bu üre-
tim çalışması sayesinde sadece 
2012-2018 yılları arasında Tür-
kiye’nin değişik bölgelerinde fa-
aliyet gösteren çok sayıda ceviz 
fidanı üretici firmanın talebi kar-
şılanmıştır. Böylece Türkiye’de 
ceviz üretimi yapan firmalarının 
%95’nin sertifikalı fidan üretme-
ye yönelik alt yapılarının 2017 yılı 
sonuna kadar kadar kurulması ve 
faaliyete geçmesi sağlanmıştır.

-STANDART ÜRETİM: Stan-
dart meyve üretim için ön şart 
olan kapama modern bahçelerdir, 
kapama bahçelerin ise olmazsa 
olmazı ismine doğru sertifikalı fi-
dan kullanılmasının kaynağı teş-
kil edilmiştir.

-SÜRDÜRÜLEBİRLİK: KSÜZF 
kaynaklı 2012-2018 yılları ara-
sında Türkiye’nin değişik bölge-
lerinde fidancılar tarafından te-
sis edilmiş olan 3 nolu damızlık 

parsellerien az “15 milyon adet 
sertifikalı ceviz fidanı” üretimi 
yapılmasına imkân verebilecek 
kapasitededirler. Bunun anlamı, 
KSÜ Ziraat fakültesi tarafından 
2013- 2017 yılında yapılan bu fa-
aliyet sayesinde önümüzdeki yıl-
larda Türkiye’deki mevcut ceviz 
fidan üretiminin 2 katı (yaklaşık 
15 milyon) oranında ismine doğ-
ru sağlıklı sertifikalı fidan ürete-
bilme alt yapısı tesis edilmiş ol-
masıdır.

-ÜRETİM: Ayrıca Türkiye’de 
2017 yılında üretime geçmiş “ser-
tifikalı ceviz fidan” sayısının 3 
milyon adet olduğu TTSM kayıt-
larında belirtilmektedir. Türki-
ye’nin değişik bölgelerinde 2017 
yılında üretilen sertifikalı fidanla-
rın tamamının alt yapısı daha ön-
ceki yıllarda KSÜ kaynaklı olarak 
kurulmuş tesislerdir. 

-ZARAR: İsmine doğru sağlıklı 
fidan tedariki ile gerek kamu des-
tekli dağıtılan yaklaşık 1 milyon 
ceviz fidanı gerekse özel sektö-
rün kendi aldığı fidanlarda hata 
payı en aza indirilerek devletin 
ve kamunun yaklaşık 10 milyon 
TL zarar etmesi önlenmesi ile 
ekonomik katma değeri yükselte-
rek kırsal kalkınmada beklenilen 
olumlu yaklaşımların yakalanma 
sürecine olumlu katkı sunulmuş-
tur.

-GÜVEN: Yapılan alt yapı çalış-
maları neticesinde üretilen sağ-
lıklı ismine doğru sertifikalı fidan 
sayesinde ceviz bahçesi yapacak-
ların sektöre güveni artmıştır/ 
artacaktır.

-İŞBİRLİĞİ: Üretim ve dağıtım 
çalışmaları ile üniversite özel sek-
tör arasında işbirliğinin güçlendi-
rilmesi yönünde müspet gelişme-
ler kaydedilmiştir. 

-İHRACAT: KSÜ tarafından 
daha önce sağlanan alt yapı des-
teği sayesinde sadece 2017 yılın-
da üretilen sertifikalı fidanların 
2 milyon adeti ihracat edilmiştir. 
Bu ise ülkemize sağlanmış çok 
önemli bir katkıdır.

-REKABET: Sertifikalı fidanlar-
la kurulmuş bahçelerden kaliteli 
standart ürünler ile ihracatının 
önü açılmıştır. Üretim, verimlilik 
ve kalite ile beraber artacağı için 

KSÜ Ziraat Fakültesi, 
ülkemizde sertifikalı 

aşılı ceviz fidanı 
üretilmesine en fazla 
(%95) alt yapı imkânı 
sağlayan kurumdur.
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uluslararası pazarlarda rekabet 
gücümüz artacak ve bu sektörle 
iştigal eden hedef kitlenin sosyal 
ve ekonomik yapısına katkı sağ-
lanmış olunacaktır.

Özetle Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi;

1- KSÜZF, T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının, serti-
fikasyon sistemine göre, Türki-
ye’de alt yapısını kurup faaliyete 
geçiren ve sertifikalı üretime yö-
nelik materyal üreten ilk kurum 
olmuştur. Halen de tek kurum-
dur.

2 – KSÜZF, ülkemizde hali ha-
zırda en fazla sertifikalı aşı mater-
yali (anaç, aşı gözü vs) üretebilme 
yeteneğine sahip kurum duru-
muna gelmiştir.

3- KSÜZF, T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının sertifi-
kasyon sistemine göre ülkemiz-
deki diğer fidancı ve üreticilerin 
(resmi- özel) kendi alt yapılarının 
kurulmasına yönelik olmak üzere 
bitkisel materyal üretip dağıtan 
ilk ve tek kurumdur.

4- KSÜZF, ülkemizde sertifikalı 
aşılı ceviz fidanı üretilmesine en 
fazla (%95) alt yapı imkânı sağla-
yan kurumdur.

6- ELDE EDİLEN KAZANIM-
LARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
NİTELİKTE OLMASI VE SÜR-
DÜRÜLEBİLİRLİK ADINA YA-
PILAN FAALİYETLER

Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde 
bundan sonra sertifikasız fidan 
üretimi tarih olmuştur. Ceviz de 
sertifikalı fidan üretimine yönelik 
olarak üreticilerin kurmuş olduk-
ları “3 nolu damızlık ünitesi” alt 
yapıları en az 75 yıl üretim yapa-
bilecek kapasiteye sahiptirler. Bu 
yüzden normal şartlarda ceviz 
fidancılarının bu yöndeki üre-
timleri uzun yıllar sürdürülebilir 
özelliktedir.

7- ÇALIŞMANIN ÖZGÜN VE 
YENİLİKÇİ YÖNLERİ

Türkiye’de 2009 yılında çıka-
rılan yönetmeliğe kadar, ismine 
doğru sağlıklı, sertifikalı fidan 
üretimi ve bu fidanların üretil-
mesine yönelik alt yapı çalışması 
bulunmamaktadır.

Bu çalışma Türkiye’de sadece 
cevizde değil tüm meyveler içeri-
sinde, hem damızlık alt yapıları-
nın kurulmasına öncülük eden ilk 
çalışma olması hem de üretim ka-
pasitesinin büyüklüğü yönleriyle 
özgündür.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından çıkartılan yönet-
melik gereğince tüm meyveler 
içerisinde Türkiye’de sertifikalı 
fidan üretimine yönelik ilk 3 nolu 
damızlık üniteleri Ceviz mey-
ve türünde kurulmuştur. Bu ise 
KSÜZF tarafından yapılan uygu-
lamalar sayesinde gerçekleşmiş-
tir.

KSÜZF tarafından ilgili yönet-
melik gereğince planlanan ça-
lışmalar sayesinde Türkiye’deki 
tüm ceviz fidanlarının “ismine 
doğru sağlıklı ve sertifikalı” ola-
rak üretilmesine büyük katkı 
verilmiştir/verilmektedir. Bu sa-
yede Türkiye’nin hemen her kö-
şesinde ismine doğru güvenilir 
sertifikalı fidanlarla bahçe tesis-
leri kurulmaya başlanmıştır. Bu 
çalışma, Türkiye’nin ceviz fidan-
cılık sektöründeki yıllardır kana-

yan yarasına çözüm getirmesi yö-
nüyle oldukça önemli ve yenilikçi 
bir çalışmadır.

Cevizin anavatan bölgeleri içe-
risinde yer Anadolu’da her za-
man cevizin ayrı bir yeri olmuş-
tur. Ceviz Anadolu insanının 
bir kültürüdür. Türkiye’de son 
yıllarda en fazla ilgi gören mey-
ve türlerinin başında yine ceviz 
gelmektedir. Bu rağbet yüzünden 
ceviz bahçe sayısı ve büyüklükle-
rinde istenen düzeyde olmasada 
artışlar olmaktadır. Bu gelişmeye 
paralel olarak ceviz fidanı üreti-
minde gelişmeler olmaktadır. Yıl-
lar içerisinde Türkiye’de en fazla 
üretilen meyve fidanı cevizdir.  
Maalesef Türkiye’de fidan üre-
timinde en fazla oyun oynan tür 
yine cevizdir. 

Türkiye’de yıllardır ceviz fidan 
üretimi yapılmaktadır. Bu fidan-
larla kurulan bahçelerin hemen 
hemen hepsinde ismine doğru-
luk sıkıntısı ile birlikte verimsiz 
ve kalitesiz genotiplerin oranı ol-
dukça yüksek düzeylerdedir. 

Ayrıca Türkiye’nin değişik böl-
gelerine aşılı diye dağıtılan ve 
sağlıksız fidanların oranı da hiç 
de küçümsenmeyecek seviyeler-
dedir. Bu yüzden yıllardır ceviz 
fidanı dağıtımlarına mukabil 
Türkiye’nin ceviz üretiminde ne-
redeyse hiç artış olmamıştır.

Bu çalışma ile Türkiye ceviz ye-
tiştiriciliğindeki fidan kargaşası-
na son verecek alt yapılarının ku-
rulmasının çok önemli bir sonuç 
elde edilmiştir.

8- ÇALIŞMANIN, ÖRNEK 
ALINABİLECEK MODEL BİR 
UYGULAMA OLMASININ 
GEREKÇELERİ 
Ceviz yetiştiriciliğinde yapılan 

bu çalışmalar, diğer meyve üre-
timlerine yönelik çalışmalarada 
önemli örneklik teşkil etmektedir. 
Böylece tüm Türkiye’de sadece 
cevizde değil diğer tüm meyve 

Türkiye ceviz 
fidanı ihraç edecek 

konuma gelinmiş ise; 
bunda KSÜ Ziraat 

Fakültesi tarafından 
gerçekleştirilen ceviz 
meyve türündeki de 

alt yapı çalışmalarının 
çok büyük katkısı 

olmuştur/olmaktadır. 
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grupların da ismine doğru sertifi-
kalı fidan kullanımını teşvik edil-
mesi yönünde bu çalışma örnek 
bir uygulamadır.

Türkiye’de güvenilir sağlık-
lı ismine doğru sertifikalı fidan 
kullanımı ile sağlanan güvenden 
dolayı sektöre yatırım yapmak 
isteyenlerini teşvik edecektir/et-
mektedir. 

Böylece ceviz bahçe sayı ve bü-
yüklerinde önemli artışların, üre-
time, istihdama, cevize dayalı di-
ğer sanayi kollarının gelişmesini 
sağlaması ile sosyal ve ekonomik 
katkı sunma potansiyeli artacak-
tır. 

Sertifikalı fidan üretimi dağıtı-
mının güvenirliliği iç piyasadaki 
hareketliliği arttırması yanında 
dış piyasada taleplere neden ol-
muştur. Türkiye’den 2013-2017 
yılları arasında fidan üretimleri 
sayesinde çok önemli miktarda 
fidan ihracatı gerçekleştirilmiştir.

9- ÇALIŞMALARIN 
SONUÇLARI: 
Bu çalışma ile Türkiye’deki ce-

viz fidancılarının “sertifikalı fidan 
üretim” alt yapılarının kurulması 
sağlanarak, sertifikalı ceviz fida-
nı üretiminin önünde engel kal-
mamıştır. Türkiye’de kurulacak 
olan ceviz bahçelerinin sertifikalı 
fidan ile kurulma imkânı olduk-
ça güçlendirilmiştir. Türkiye’de 
sertifikasız ceviz fidanı yetiştirme 
dönemi sona erdirilmiştir.

Türkiye’de en fazla gündemde 
olan ceviz meyve türünde, bu ça-
lışmadan elde edilen sonuçlar ile 
ülkemiz ceviz yetiştiriciliğindeki; 
kalite ve verimliliğin artırılması 
ile; 

- Yeterli üretim ile ithalatın önü-
ne geçilmesi 

- Yurt içinde ve yurt dışında re-
kabet etme imkanının artırılması 

- Yeterli ve kaliteli ürün ile ihra-
cat yapacak potansiyele ulaşılma-
sı (özellikle Avrupa ülkelerine)  

- Fidan ihracatının önü açılmış-
tır.

- Cevize dayalı sanayinin geliş-
tirilmesi

- Kırsal bölgelerde ceviz işleyen 
işletmelerin kurulması

- Ceviz ağacı kesiminin önüne 
geçilmesi ve çevirme çalışmaları 
ile daha etkin bir şekilde ekono-
miye katkıların sağlanması

- Fidancı-yetiştirici-araştırıcı-sa-
nayici arasında güçlü iletişimle-
rin kurulması

- Kırsalda ekonomik faaliyetle-
rin çeşitlendirilmesi

- Katma değeri yüksek, karlı 
üretim yöntemlerinin modellen-
mesi

-Verim artışı ile fiyat dengesinin 

sağlanması ile ticaret hacminin 
genişlemesi tüketiminin tetiklen-
mesi ile ceviz tüketiminin artma-
sı. Bu da sağlıklı bir toplum için 
önemli bir katkıdır. Sağlık top-
lumda ilaç kullanımı azaltacaktır.

- Markalaşma ile bölgesel ve ül-
kesel çok önemli ekonomik-sos-
yal gelişmeler kaydedilecektir.

Ayrıca bugün çok somut olarak 
ülkemizde ceviz konuşuluyorsa 
ve Türkiye ceviz fidanı ihraç ede-
cek konuma gelinmiş ise; bunda 
KSÜ Ziraat Fakültesi tarafından 
gerçekleştirilen ceviz meyve tü-
ründeki de alt yapı çalışmaları-
nın çok büyük katkısı olmuştur/
olmaktadır. 
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KSÜ Projesi, 2244 Sanayi Doktora Programı 
Kapsamında Desteklenmeye Değer Görüldü

KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tutuş’un yürütücülüğünü yaptığı “2018 Yılı 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi Tic. ve A. Ş. İşbirliği 
Sanayi Doktora Projesi” 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenmeye değer 
görüldü.

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolo-

jik Araştırma Kurumu Başkan-
lığı (TÜBİTAK) tarafından  An-
kara’da düzenlenen 2244 Sanayi 
Doktora Programı kapsamında 
desteklenmeye hak kazanan 
projelerin sözleşmelerinin imza 
törenine katıldı.

Törende KSÜ Orman Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ah-
met Tutuş’un yürütücülüğünü 

yaptığı “2018 Yılı Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
ile Kahramanmaraş Kâğıt Sana-
yi Tic. Ve A. Şti. İşbirliği Sanayi 
Doktora Projesi” 2244 Sanayi 
Doktora Programı kapsamında 
desteklenmeye değer görüldü.

Hükümetin ilk 100 Günlük 
Eylem Planı’nda yer alan ve ül-
kemizin 2023 yılı öncelikli hedef-
leri kapsamında sanayide ihti-
yaç duyulan doktora derecesine 
sahip nitelikli insan kaynağının, 
üniversite-sanayi işbirliğiyle 
yetiştirilmesine yönelik olarak 

TÜBİTAK tarafından başlatılan 
2244 Sanayi Doktora Programı 
kapsamında başarılı bulunan 
üniversite ve firmalara, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ın katıldığı törenle belgele-
ri takdim edildi.

“Sanayi Doktora Programı” 
kapsamında desteklenmeye 
hak kazanan projeler için TÜ-
BİTAK Feza Gürsey Konferans 
Salonunda düzenlenen imza tö-
reninde konuşan Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, 
Türkiye’nin bu programla üni-
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versite-sanayi işbirliği açısından 
tarihi bir gün yaşadığına işaret 
etti. Bakan Varank, TÜBİTAK 
Sanayi Doktora Programı kap-
samında 33 farklı üniversite-
nin 77 firmayla yaptığı işbirliği 
projelerinin desteklenmeye hak 
kazandığını belirterek “Böylece 
120 farklı projeyle sanayimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda 517 
doktora öğrencisi yetiştirilecek. 
Öğrencilerimiz, eğitimleri bo-
yunca aylık 4 bin 500 lira burs 
alacaklar.” dedi.

Programla sanayide ihtiyaç 
duyulan yüksek nitelikli insan 
kaynağının, reel sektör ve aka-
demi işbirliğiyle yetişeceğini 
ve bir sonraki aşamada da is-
tihdamda aktif şekilde yer ala-
cağını söyleyen BakanVarank, 
doktora öğrencilerinin, eğitim 
süreçleri boyunca iş dünyasını 
daha yakından tanıyacaklarını, 
sektörün ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde eğitimlerini ta-
mamlayacaklarını, mezuniyet 
sonrasında da iş aramadan dok-
tora yaptıkları alanda istihdam 
edileceklerini ve böylece sanayi-
de nitelikli bilgiye dayanan kat-
ma değerli üretimin artacağını 
ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 3 
Ağustos 2018’de açıklanan bi-
rinci 100 Günlük İcraat Prog-
ramı ile sanayi ve teknoloji 
politikalarında yeni bir süreç 
başlattıklarını anımsatan Va-
rank, “Sanayi Doktora Progra-
mımız bu yeni sürecin önemli 
bileşeni. Program kapsamında 
açtığımız çağrıya, beklentileri-
mizin üzerinde bir talep geldi. 
Gelinen noktada bugün aramız-
da bulunan 33 farklı üniversi-
tenin, 77 farklı firmayla yaptığı 
işbirliği projeleri desteklenmeye 
hak kazandı. Böylece 120 farklı 
projeyle sanayimizin ihtiyaçları 

doğrultusunda 517 doktora öğ-
rencisi yetiştirilecek. Öğrencile-
rimiz eğitimleri boyunca aylık 
4 bin 500 lira burs alacaklar. Bu 
tutarın yüzde 25’i firmalarca 
ödenecek. Programın en önem-
li kısmıysa doktora sonrasında 
mezunlara 3 sene boyunca istih-
dam desteği sağlayacağız” diye 
konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal ise ülkemizin 
2023 yılı hedeflerini hatırlata-
rak sözlerine başladı. Dünyanın 
10 büyük ekonomisinden biri 
olmayı hedeflediğimizi anım-
satan Prof. Dr. Mandal, yakın 
zamanda yaşanan cari açığın 
kapatılmasının da bir diğer he-
defimiz olduğunu ifade etti.

Sanayi Doktora Programı’nın 
tasarımında sürecin ilgili tüm 
paydaşları için kazan-kazan 
yaklaşımının gözetildiğini kay-
deden TÜBİTAK Başkanı, üni-
versite ve hocalar açısından de-
ğerlendirildiğinde programın 
burs miktarının TÜBİTAK’ın 
verdiği en yüksek burs miktarı 
olduğunu, öğrencilerin çıktı ve 
sonuç odaklı bir projenin içinde 

çalışacaklarını ve tam zamanlı 
bir sürecin içinde yer alacakları-
nı ifade etti. Firmalar açısından 
değerlendirildiğinde program 
kapsamında hem üniversitele-
rimiz ile proje gerçekleştirilmiş 
olacağını, hem de gelecekte is-
tihdam edeceği insan kaynağı-
nı erken aşamalarda seçmiş ve 
yönlendirmiş olacağını ifade 
eden Prof. Dr. Mandal, “İnsan 
kaynağımız yani doktora öğren-
cimiz, hem akademik çalışması-
nı yapacak, hem de sonrasında 
başarılı bir şekilde tamamladı-
ğında istihdamı için çok önemli 
bir fırsat oluşacak. Öğrencileri-
miz kariyerlerine soru işareti ile 
başlıyorlar. Doktorayı bitirince 
ne yapacaklarını düşünüyorlar. 
Dolayısıyla istihdamın devam 
edecek olması, program kapsa-
mında çalışacak arkadaşlarımız 
için bir motivasyon.” dedi.

Konuşmaların ardından Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ve TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi 
Doktora Programı çerçevesinde 
desteklenmeye hak kazan üni-
versite ve firma temsilcilerine 
belgelerini takdim etti.
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“Medya ve İletişim Bölümü” ile “Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü” Açıldı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16.01.2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 
Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Üniversitemiz Göksun Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu bünyesinde “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Anabilim Dalı” ile “Medya ve İletişim Bölümü, Medya ve İletişim Anabilim Dalı” açılması uygun 
görülmüştür. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can, ilgili bö-
lüm ve anabilim dallarının açıl-
masının üniversitemiz ve Kah-
ramanmaraş’ımız için hayırlı 
olmasını dileyerek şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

“Medya ve İletişim Bölü-
münün çalışma alanına giren 
“medya” ve “iletişim” konula-
rı, günümüz bilgi toplumunun 
belki de en stratejik boyutları-
nı ortaya koymaktadır. Günü-
müzde bilginin üretimi ve ya-

yılımı hiç olmadığı kadar hızlı 
bir şekilde gerçekleşmektedir.  
Medya ve iletişim sektöründe 
önemli gelişmeler yaşanmakta, 
medya ve iletişim araçlarında-
ki çeşitlilik her geçen gün artış 
göstermektedir. Bu gelişmeler 
doğrultusunda kamu ve özel 
sektörde yer alan medya ve ile-
tişim alanına ilişkin kurum ve 
kuruluşlarda medya ve iletişim 
konusunda eğitim almış nite-
likli personel ihtiyacı artmakta-
dır. Bu ihtiyacın giderilmesine 
önemli ölçüde katkı sağlamak 

amacıyla Göksun Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu bünye-
sinde 4 yıllık lisans programı 
olarak “Medya ve İletişim” bö-
lümü açılmıştır.

Açılması YÖK tarafından uy-
gun görülen diğer bölüm olan 
“Halkla İlişkiler ve Reklamcı-
lık” Bölümünün faaliyet alanla-
rını oluşturan “halkla ilişkiler” 
ve “reklamcılık” konuları ise 
günümüz iş dünyasının vazge-
çilmez fonksiyonlarını oluştur-
maktadır. Gerçekten de yap-
tığımız işi çok iyi yapmanın 

Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na 4 Yıllık 
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artık tek başına yeterli olmadığı, 
aynı kalitede tanıtmanın da çok 
önemli olduğu bir çağda yaşı-
yoruz. Bu açıdan çağın mesleği 
haline gelen halkla ilişkiler ve 
reklamcılık alanında iyi yetişen 
gençlerimizle halkla ilişkiler ve 
reklamcılık hizmetlerinin top-
luma daha etkin ve nitelikli bir 
şekilde sunulması mümkün ola-
caktır. 

Göksun Uygulamalı Bilim-
ler Yüksekokulu 4 yıllık Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

Lisans Programıyla, kamu ve 
özel kurum ve kuruluşların gi-
derek daha çok ihtiyaç duydu-
ğu halkla ilişkiler ve reklamcılık 
alanına ilişkin üst düzeyde bilgi 
ve beceriye sahip kalifiye ele-
man gereksinmesinin karşılan-
ması amaçlanmaktadır. Her iki 
bölümümüzde de öğretim üyesi 
kadrosu oluşturulduktan sonra 
en kısa sürede öğrenci alınarak 
eğitim öğretime başlanması 
planlanmaktadır.”

Göksun Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Ali Haluk Pınar ise Göksun Uy-
gulamalı Bilimler Yüksekokulu 
ve yeni açılan bölümler hakkın-
da şu bilgileri verdi:

“2018-2019 eğitim-öğretim 
yılından itibaren 4 yıllık Ban-
kacılık ve Finans Bölümüne ilk 
öğrencilerini alan KSÜ Göksun 
Uygulamalı Bilimler Yükse-
kokulumuz, genç ve dinamik 
öğretim üyesi kadrosu, akıl-
lı derslikleri, laboratuvarları, 
konferans salonu, kütüphane, 
kantin, kafeterya, spor ve sos-
yal alanları ve doğayla iç içe bir 
kampus alanıyla eğitim-öğretim 
hizmetlerini sürdürmektedir. 

Yüksekokulumuzda mevcut 
bulunan ve bölgemizde bu alan-
da tek 4 yıllık lisans programı 
olan Bankacılık ve Finans Bö-
lümünün yanında 21. yüzyılın 
meslekleri olarak tanımlayabi-
leceğimiz “Medya ve İletişim” 
ve “Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık” alanlarında yeni bölümler 
açmak amacıyla, Sayın Rektörü-
müzün desteği ve önderliğinde 
dosyalarımızı hazırlayarak Üni-
versitemiz Senatosunun onayıy-
la YÖK’e başvuruda bulunduk. 
YÖK’ün uygun görüşü doğrul-
tusunda Göksun Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulumuz bün-
yesinde “Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Anabilim Dalı” 
ile “Medya ve İletişim Bölümü, 
Medya ve İletişim Anabilim 
Dalı” açılması uygun görüldü. 
Sayın Rektörümüzün de belirt-
tiği gibi ilgili bölümler için kad-
ro yapılanması tamamlandıktan 
sonra en kısa sürede öğrenci 
alımı yapabilmek, eğitim-öğre-
tim ve araştırma faaliyetlerine 
başlayabilmek amacıyla gerekli 
başvurularda bulunulacaktır.”
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MUHARREM BAYAZIT
 (d. 1898 - ö. 1939) Milli Mücadele Kahramanı

1898’de Maraş’ta doğmuştur. Babası 
Bayazıtoğulları’nın Ahmet Paşa kolun-
dan Hakkı Bey, annesi ise Emirmah-
mutoğulları’ndan Hacer Hatun’dur. İlk 
tahsilini Maraş’ta tamamladıktan sonra 
Sultani tahsili için İstanbul’a gider. Tah-
sil hayatına devam ederken patlak veren 
Çanakkale Savaşı ile Osmanlı’nın diğer 
tüm gönüllü yüksek tahsil gençliği gibi o 
da gönüllü olarak cepheye gider. Mülazi-
mevvel (Asteğmen) olarak Helles ve Suv-
la cephelerinde savaşır. Yararlılık gösterir 
ve Teğmen rütbesiyle bölük kumandanlı-
ğına yükselir.

İyi bir asker olmasının yanı sıra iyi bir 
okurdur. Özellikle edebî eserleri oku-
maktan büyük haz alır. Savaş şartları 
içerisinde eline ne geçerse okur. Bir gaze-
tede okuduğu Halide Nusret’in bir yazı-
sına hayran kalır ve ona karşı içinde fark-
lı duygular oluşur.  Mektuplar yazar… 
Savaş bitiminde Çanakkale Savaşı kahra-
manlarından amcazadesi Yarbay Kerim 
Bayazıt’a konuyu açar. Kerim Bayazıt 
Paşa hemen gerekli tahkikatları yaptır-
dıktan sonra genç yeğeni Muharrem Ba-
yazıt’a müjdeyi verir, bu müjde sevinçten 
göklere uçurur Teğmen Muharrem’i. 

Yarbay Kerim Bayazıt Paşa sözünde du-
rur İstanbul’daki hısım akrabası bir araya 
gelir. İçlerinde Mahmut Arifi Paşa, paşa-
nın hanımı Makbule Hanımefendi, Ab-
dulkerim Bey’in hanımı Saniye Hanıme-
fendi, şurayı devlet azası Hüseyin Nazım 
Bey ve hanımı Züleyha Hanımefendi’nin 
de bulunduğu bir görücü topluluğu Hali-
de Nusret Hanım’ın Göztepe’deki evinin 
yolunu tutar. Halide Nusret’in ifadesiyle 
gelenler, “pek kibar hanımefendiler” ve 
“geldikleri zaman birkaç araba dolusu” 

gelmektedirler.
Halide Nusret Hanım o ilk geliş gidiş-

leri şöyle anlatır hatıralarında:
“Annemin nazlanmalarına, daha doğ-

rusu nazlanma değil de nazikâne retleri-
ne aldırmıyorlar, onlar da aynı nezaketle 
bir itirazına on karşılık bulup diretiyor-
lardı. Bu ara (M.) Bey’i getirip annemle 
de tanıştırdılar. Ben de gelişini, gidişi-
ni pencereden seyrettim. Daha evvel de 
sokakta birkaç kez -tabi ki, hazırlanmış 
tesadüflerle- karşılaşmış, fakat selâmlaş-
madan birbirimizin yanından geçip git-
miştik. Bu arada onun güzel mektupları 
bana her gün geliyordu, ben henüz cevap 
verecek cesareti kendimde bulamıyor-
dum.”

Araya girenlerin hatırlı kişiler olması ve 
usanmak bilmez ısrarları sonucu Makbu-

Muharrem BAYAZIT

KSÜ BÜLTEN   2019-132
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le hanımın “Bismillah” çekerek Halide Nusret’in 
parmağına taktığı alyans ile nişan gerçekleşir. 
Halide Nusret o günü anlatırken, “Kalbim deli 
gibi çarpıyordu; kendimi rüyada sanıyordum.” 
diyecektir. Bu nişanlılık ancak birkaç ay sürecek 
ve bu süre içerisinde ise ancak bir kez görüşme 
olacaktır.

Muharrem Bayazıt düğün için ailesini İstanbul’a 
götürmek üzere Maraş’a geldiğinde memleketini 
işgal altında bulur. İçindeki vatan aşkı alev almış 
yanmaktadır. Aile büyüklerinin verdiği görevi 
baş tacı ederek amcazadesi Zafer Bey’le birlikte 
harekete geçer. Kahraman Bertiz köylülerini teş-
kilatlandırarak eli silahlı bir çete gurubu oluştu-
rur. Başta Sütçü İmam olmak üzere şehirdeki bas-
kılara başkaldıran kişiler de onlara katılır. Fransız 
birliklerine takviye olarak gönderilen Ermeni ve 
Fransız kuvvetlerini Bababurun’da durduran çe-
telerin başında o vardır. 22 gün süren sokak çar-
pışmalarında da aktif rol alır. Onun Maraş’a dö-
nüşünün hemen ardından çeyiz bohçası da ardı 
sıra gönderilir. Ta en baştan bu nişana karşı çıkan 
anne; “adını ancak haritada gördüğüm, memle-
ketin bir ucunda bir vilayet” diyerek göndermiş-
tir çeyiz bohçasını gerisin geri.

Maraş kurtulur düşman işgalinden. Muharrem 
Bey hiç vakit geçirmeden alır çetelerini koşar An-
tep’in yardımına. Antep mücadelesinin sonuna 
kadar orada kalarak çarpışmalara iştirak eder. 
Antep de kurtulmuştur ama Muharrem Bey için-
de yanan ateşi söndürememiştir hâlâ. İstiklal Sa-
vaşı’na katılmak için ordu saflarına döner. Birçok 
cephede savaşır. Sakarya Meydan Muharebesi’n-
de ağır bir yara alır. Hastaneye kaldırılır. 

Halide Nusret Hanım hatıratında “bir daha 
kendisini görmedim” dedikten sonra devam eder 
Muharrem Bey’i anlatmaya: “Yalnız, memleketi-
nin Kurtuluş Savaşı’nda büyük yararlıklar, olağa-
nüstü kahramanlıklar gösterdiğini haber aldım. 
Hiç de hakkım olmadığı halde, gizli gizli onunla 
iftihar ettim.” 

“Yirmi yıl, ondan hiçbir haber almamıştım. Ha-
yatımdan hafif bir bahar rüzgârı gibi gelip geçmiş 
olan “M..”yi çoktan unutmuştum.

Günün birinde, okulda, öğle teneffüsünde; öğ-
retmen odasında yalnız otururken, bir öğretmen 
arkadaşım yanıma geldi, sıkılarak:

-Bir vazifeyi yerine getirmek için sizi rahatsız 
etmeğe mecburum Halide Hanım, dedi. Sonra 
elindeki zarfı yanına uzatarak sözünü sürdürdü:

-Ben de bu vazifeyi bir arkadaştan devir aldım, 
kendisi sizi tanımıyor, gelmeğe cesaret edemedi.

Zarfın içine baktım: Nişanlı bulunduğumuz sı-
rada “M..” ye göndermiş olduğum çarşaflı ve “al-
yanslı” bir fotoğrafla, yıpranmış birkaç mektup.

Arkadaşım, bir yükten kurtulmak istercesine 
acele ediyordu:

-Bir ölünün son arzusu bu, diye başladı ve ça-
buk konuyu özetleyip anlattı. Hiçbir titreme, hiç-
bir teessür ifadesi yoktu, ne sesinde, ne kelimele-
rinde.

Fakat ben, bir trajedinin ortasına düşmüştüm; 
arkadaşımı, tırnaklarımı avuçlarıma batırarak 
dinliyor; göz yaşlarımı akıtmamak için çaba har-
cıyordum. Bana anlatılan şu idi:

“B..” oğullarından “M…” Bey; Kurtuluş Sava-
şı’nda başına saplanmış olan kurşun yüzünden 
tam 18 yıl Bakırköy hastanesinde yattıktan sonra 
bir ay önce –düşününüz bir ay önce- ölmüş… Bu 
zarfı benim meslektaşa aktaran vefalı dostu, 18 
yıl boyunca, onu her zaman ziyaret etmiş. “M..” 
ona ve başkalarına, hep benden haber sorarmış. 
Bir de, parmağı yüzüklü bir hanım görünce, mut-
laka yüzüğünü çıkarttırır, içini okur, sonra ümit-
sizce başını sallayarak geri verirmiş.”

Bir vefa örneği gösteren Halide Nusret Hanım 
eşi Aziz Vecihi Bey ile İstanbul’dan kalkar, “yeri 
ancak haritadan görülen” Maraş’a gelerek aileye 
taziye ziyaretinde bulunur.

Muharrem Bayazıt gerçek bir kahraman olarak 
1939’da yüreği aşk acısı ile yanarak İstanbul’da 
vefat eder.
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Milli Mücadele’de Maraş’ın Rolü

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü münasebetiyle  
12 Şubat Mahalli Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından“Milli Mücadele’de Maraş Paneli” 
düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
panelin açılış konuşmasını 
üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can yaptı. “Kahra-
manmaraş olarak istiklal ve is-
tikbal mücadelemizin 99’uncu 
yılını kutlamanın sevincini ve 
gururunu yaşıyoruz.” diyen 
Rektör Can, “12 Şubat Kah-
ramanmaraş içinde ülkemiz 
içinde önemli bir gün. 

Bizler 99 yıldır bu ruhu ya-
şamaya ve gençlerimize hatır-
latmaya çalışıyoruz. 12 Şubat 
Kahramanmaraş’ta ve Türki-
ye’de Milli Mücadele’nin te-
tikleyicisi olmuştur. 12 Şubat 
Türk Milleti’nin bayrağına, 
istiklal ve istikbaline her vesi-
leyle sahip çıkacağının ispatı-
dır. 12 Şubat bu aziz milletin 

namusuna uzanan ellere fırsat 
vermediği gündür.” şeklinde 
konuştu.

“Bu vatan toprağının şehit-
ler diyarı olduğunu unutma-
mamız, Milli Mücadele ruh ve 
şuurunu yaşatmanın, gelecek 
nesillere aktarmanın gayreti 
içerisinde olmamız gereki-
yor.” ifadelerini kullanan Rek-
tör Can, “Gerektiğinde vatan 
için ölmeye hazırız fakat bu-
gün yapmamız gereken çok 
çalışmak ve her anımızı doğru 
değerlendirmektir. İşimizi en 
iyi şekilde yaparak ülkemize 
en iyi şekilde hizmet etmiş 
oluruz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ar-
dından panel oturumuna ge-
çilirken, panelin başkanlığını 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan 

Yardımcısı ve Türkiye Cum-
huriyet Tarihi Anabilim Dalı 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Er-
han Alpaslan yaptı.

Panelde Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü Dr. Öğ-
retim Üyesi Cengiz Şavkılı 
“Maraş Milli Mücadelesi ve 
Kadın Kahramanlar”, Yabancı 
Diller Yüksekokulu Müdürü 
ve Fen-Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Dr. Öğretim Üye-
si Mustafa Edip Çelik “Yerli 
ve Yabancı Kaynaklara Göre 
Maraş Milli Mücadelesi” ve 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Araştırma Görevlisi 
Dr. Tülay Aydın “Maraş Milli 
Mücadelesinde Milli ve Dini 
Unsurlar” başlıklı sunumları-
nı gerçekleştirdiler.
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K
ahramanmaraş 
Sütçü İmam Üni-
versitesi (KSÜ) 
Ziraat Fakültesi 
öğrencileri, teori-

de öğrendikleri bilgileri uy-
gulamalı derslerde pratiğe 
döküyor. Her hafta farklı bir 
ünitede gerçekleştirilen uy-
gulama eğitimleri kapsamın-
da Ziraat Fakültesi uygulama 
bahçelerinde meyve budama 
teknikleri gösterildi.

KSÜ Avşar Yerleşkesinde 
yer alan uygulama bahçesin-
de gerçekleştirilen çalışma-
lara Rektör Prof. Dr. Niyazi 
Can, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. 

Dr. Zekeriya Pak ve Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer 
Gençoğlan da iştirak ettiği 
uygulama eğitimlerine Ziraat 
Fakültesi öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Ziraat Fakültesi öğrencile-
rinin dersleri mutlaka uygu-
lamalı olarak işlemesinin ge-
rekliliğini vurgulayan Rektör 
Can, “Toprakla, tarımla, hay-
vanla uğraşan ve buralardan 
hayatını idame ettiren çiftçi-
mize daha bilimsel ve verimli 
yöntemleri öğretecek ziraat 
mühendislerini yetiştirmek 
zorundayız. Ziraat Fakülte-
sindeki öğretim elemanı ve 
öğrencilerimizin bir ayağı 

tar lada, 
bahçede 
ve hayvan 
çiftliklerin-
de olmalıdır.
Ziraat Fakültemizde 
uygulamaya dayalı eğitimle-
ri daha da yaygınlaştırmayı 
amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Niyazi 
Can, Ziraat Fakültesindeki 
öğretim elemanlarının daha 
nitelikli, teori ve uygulamayı 
birlikte öğrenerek mezun ola-
cak öğrenciler yetiştirmedeki 
gayretlerinin artmasından 
memnuniyet duyduğunu da 
belirtti.

Ziraat Fakültesi Öğrencileri 
Uygulayarak Öğreniyor
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KSÜ’de Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde KSÜ Avşar Yerleşkesinde Kitap Kafe ve Gençlik 
Merkezi açıldı.

K
ahramanmaraş İl 
Müftülüğü tarafından 
eski alakart yemekha-
ne binasında faaliyete 
geçirilen Kitap Kafe 

ve Gençlik Merkezi, çok sayıda 
davetlinin katılımıyla Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde 
açıldı.

Açılış töreninde konuşan Diya-
net İşleri Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ramazan Muslu, Diyanet İş-
leri Başkanlığı olarak gençlere 
yönelik çalışmalara önem verdik-
lerini ve her ilde gençlik merkezi 
açmayı hedeflediklerini söyledi. 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 

Muslu, “Bu merkezin Kahraman-
maraş’a kazandırılmasında başta 
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Niya-
zi Can olmak üzere emeği geçen, 
katkı sunan herkese Diyanet İşleri 
Başkanlığı adına teşekkür ediyor, 
yararlı olmasını diliyorum.” diye 
konuştu. 

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can ise Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü 
ile çok güzel işbirlikleri yürüt-
tüklerini ifade etti.  Diyanet İşleri 
Başkanlığının katkılarıyla Kahra-
manmaraş’ın en büyük camile-
rinden birini Avşar Yerleşkesinde 
inşa ettiklerini hatırlatan Rektör 

Can, 2 bin 500 kişi kapasiteye sa-
hip caminin önümüzdeki birkaç 
ay içerisinde ibadete açılacağının 
müjdesini verdi.

Kitap Kafe ve Gençlik Merke-
zinin de bu verimli işbirliğinin 
neticesi olduğunu belirten Rek-
tör Can, “Öğrencilerimizi kendi 
branşlarında nitelikli bireyler ola-
rak yetiştirme gayreti içerisinde-
yiz. Onları mesleklerinin gereği 
olan donanımlarla yetiştirirken 
bir yandan da milli ve manevi 
değerlerle yetişmeleri için çaba 
gösteriyoruz. Kahramanmaraş 
İl Müftülüğümüzün Kitap Kafe 
ve Gençlik Merkezi çalışmasına 
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bu düşüncelerle destek olduk. 
Okuyan, sağlıklı değerlendirme 
becerisine sahip nesillere ihtiya-
cımız var. Bu güzel işlerin ortaya 
konulmasında emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Kahramanmaraş İl Müftüsü 
Celal Sürgeç de Kitap Kafe ve 
Gençlik Merkezinde gençlik ko-
ordinatörleri ve manevi rehber-
ler aracılığıyla gençlere destek 
olmayı amaçladıklarını söyle-
di. Kendilerine bu binayı tahsis 
eden Rektör Can’a teşekkürleri-
ni sunan Sürgeç, Kitap Kafe ve 
Gençlik Merkezinin hayırlara 
vesile olması temennisinde bu-
lundu.

Konuşmaların akabinde Kitap 
Kafe ve Gençlik Merkezinin açı-
lış kurdelesini protokol üyeleri 
birlikte kesti. 

Açılış töreninin ardından Di-
yanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ramazan Muslu, Rek-
tör Prof. Dr. Niyazi Can ve be-
raberindekiler Diyanet İşleri 
Başkanlığının katkılarıyla inşa 
edilen KSÜ Avşar Yerleşkesi 
Merkez Cami inşaatını gezerek 
çalışmalara ilişkin yetkililerden 
bilgi aldılar.

Rektör Can, Kahramanmaraş 
programı kapsamında Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ramazan Muslu’yu Rektör-
lük Makamında ağırlayarak bir 
süre görüştü. Ziyaretin anısına 
karşılıklı olarak çeşitli hediyeler 
takdim edildi. 

“Öğrencileri 
mesleklerinin gereği 

olan donanımlarla 
yetiştirirken bir yandan 

da milli ve manevi 
değerlerle yetişmeleri 

için çaba gösteriyoruz.”
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BARİARTİK CERRAHİDE 
PERİOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan GENÇ - İnönü Üniversitesi
Arş. Gör. Şerafettin OKUTAN - Bitlis Eren Üniversitesi

Özet
Tarih boyunca şişmanlık çeşitli 

tanımlamalarla algılanmıştır. Bu 
kimi zaman güçlülük, kudret, hü-
kümran, heybetli gibi terimlerle 
adlandırılırken; kimi zaman da 
doğurganlık, bereket, bolluk ile 
beraber anılmışlardır. Son yıllarda 
şişmanlık, beraberinde kişiye yük-
lediği ek hastalıklar ve toplumsal 
sorunlar nedeniyle kronik, ilerleyi-
ci, önemli bir hastalık olarak kabul 
edilmektedir.

Şişmanlık insidansı her toplu-
mun özelliklerine göre değişim 
göstermektedir. Toplumun yeme 
alışkanlıkları, yaşadıkları ortam, 
çalışma koşulları ve genetik faktör-
ler insidansa etki eden faktörlerdir. 
Ancak tüm toplumlar için kabul 
edilen, yaşla kilo alımının artığı ve 
kadınlarda şişmanlığın erkeklere 
oranla 4 kat fazla görülmesidir. Bu 
aşırı şişmanlık durumunda birey-
ler bariatrik cerrahi ile tedavi şan-
sı bulmaktadırlar. Aşırı şişmanlık 
(Bariyatrik) cerrahisi aşırı, hastalık 
derecesinde şişmanlığın (morbid 
obezitenin) etkili tedavi yöntem-
lerinden biridir. Aşırı şişmanlık 
cerrahisi, şişmanlığa bağlı ortaya 
çıkan diğer sorunların iyileşme-
sinde, tamamen düzelmesinde ve 
şişmanlığa bağlı yeni sorunların 
ortaya çıkmasının önlenmesinde 
oldukça etkilidir. Aşırı şişmanlık 
ameliyatları teknik olarak üç farklı 
grupta toplanabilir. Bunlar; sadece 
gıda alımını kısıtlayan ameliyatlar, 
malabsorpsiyon yapan ameliyatlar, 
hem malabsorpsiyon hem de gıda 
alımını kısıtlayan ameliyatlardır.

Cerrahi yöntemin başarısı; ame-
liyat öncesinde uygun hasta seçi-
mine, yeterli hazırlık dönemine, 
aşırı şişmanlık cerrahisi konusun-

da deneyimli ameliyat ekibine ve 
ameliyat sonrası bakıma bağlıdır. 
Bu özel ekibin bir üyesi olan hem-
şirenin perioperatif bakımda rolü 
çok büyüktür. Hastanın ameliyat 
öncesi hazırlığının iyi yapılması 
yaşam bulguları ve kan değerleri-
nin aynı şekilde organ fonksiyonla-
rının ameliyata uygun hale gelmesi 
sağlanmalıdır. Ameliyat sırası has-
ta güvenliği üzerinde durulması 
gereken ve hemşirenin sorumlu-
luğunda olan önemli bir konudur. 
Ameliyat sonrası başta solunum 
olmak üzere hastanın beslenmesi, 
boşaltımı, beden ısısı gibi noktala-
rı hemşirenin değerlendirmesiyle; 
ameliyattan sonra gelişebilecek 
komplikasyonlara karşı gerekli 
önlemleri zaman kaybetmeden al-
ması hastanın yaşamını kurtarıcı 
olabilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, bariatrtik 
cerrahide perioperatif hemşirelik 
bakımına yönelik girişimleri hem-
şirelik literatürü ışığında gözden 
geçirmektir.

1.GİRİŞ
Tarihsel süreçte kimi zaman güç 

göstergesi olarak anlamlandırılan 
şişmanlık günümüz dünyasında 
evrensel bir sağlık probleminin 
ismi olan obezite olarak tanımlan-
maktadır (1,2).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
verileri 2016 yılında 1,9 milyar ve 
üzerinde fazla kilolu ve bunların 
650 milyonunun obez olduğunu 
göstermektedir (3).

Yetişkin erkeklerde %15-20, ka-
dınlarda ise %25-30 vücut ağırlı-
ğında yağ dokusu bulunmaktadır 
(2). Bireylerin fazla kilolu ya da 
obez olduğunu belirlemek amacıy-
la kilogram bakımından ağırlığının 

metre cinsinde boyun karesine bö-
lünmesi ile hesaplanan beden kitle 
indeksi (BKİ) faydalı bir yöntemdir 
(1).DSÖ’ye göre bireyin BKİ 18,5 
altında zayıf, 18,5-24,9 normal, 25-
29,9 fazla kilo obez öncesi, 30,0-
34,9 obezite sınıf I, 35.0–39.9 obe-
zite sınıf II, 40 ve üzeri ise obezite 
sınıf III veya morbid obez olarak 
nitelendirilmektedir (1,4,5).

Bariatrik cerrahi BKİ’ye göre 
morbid obez kategorisinde olan 
ve diyet veya egzersizle yeterli kilo 
kaybını elde edemeyen bireyler 
için en fazla fayda sağlayan teda-
vi seçeneği olarak görülmektedir 
(5,6).

Bariatrik cerrahi ameliyatları üç 
grupta toplanabilmektedir. Bunlar; 
restriktif

(kısıtlayıcı) ameliyatlar, malab-
sorbsiyon yapan (emilimi bozan) 
ameliyatlar ve hem kısıtlayıcı hem 
de emilimi bozan ameliyatlardır. 
Bahsedilen ameliyatların uygula-
nabilmesi için hastaların belli özel-
liklere sahip olmalıdır (2,5).

Aşırı Şişmanlık Cerrahisinde 
Ameliyat Endikasyonları

Aşırı şişmanlık cerrahisinin ya-
pılabilmesi için aşağıdaki kriterlere 
bakılmaktadır. Beden kitle indek-
si40’ın üzerinde olan veya 35 olup 
eşlik eden hastalık durumlarında, 
•	 18-50 yaş arasında olması
•	 Şişmanlığın en az 5 yıldır var 

olması 
•	 Hormonal hastalıkların bulun-

maması 
•	 İlaç ve diyet tedavisine rağ-

men en az 1 yıldır kilo verile-
memesi

•	 Alkol ve ilaç bağımlısı olma-
ması 

•	 Hastanın uygulanacak yön-
temi anlaması ve ameliyattan 
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sonra uyum sağlayabilecek 
durumda olması 

•	 Ameliyat riski kabul edilebilir 
düzeyde olmasıdır (7).

Cerrahi tedavi ameliyat önce-
sinde uygun hasta seçimi, hazırlık 
döneminin yeterli olması, yeterli 
deneyime sahip ameliyat ekibine 
göre başarı sağlayabilecektir 

2. Bariatrik Cerrahi Yöntemleri 

2.1. Ayarlanabilir mide bandı
Bu ameliyatta midenin üst böl-

gesinin etrafına şişirilebilen silikon 
bir band yerleştirilmesi sonrası  
band içi 6 hafta sonrasında salin 
ile doldurularak mide poşu oluş-
turulur (5,8). Bu sayede gıda alımı 
azalmış olur. Ayrıca afferent sinir 
uçlarının erken uyarılması ile tok-
luk hissi sağlanır (8).

2.2. “Sleeve” gastrektomi
Kısıtlama sağlayan ameliyatlar 

arasında sayılabilen bu ameliyat-
ta midenin yaklaşık %85’lik kısmı 
zımbalanarak çıkarılır. Böylece mi-
denin küçülmesi sağlanarak açlık 
hissine katkısı olan ghlerin hormo-
nunun etkisi azaltılarak hızlı tok-
luk elde edilir (5,8).

2.3. Biliopankreatik diversiyon- 
duodenal “switch”

Biliopankreatik diversiyon- du-
odenal “switch” ameliyatında 
pilorun korunduğu bir tüp mide 
oluşturulur. Daha sonra ince bağır-
sak ileoçekal valvden yaklaşık 225 
cm proksimalden kesilir. Distalde 
kalan ince bağırsak mideye anasto-
moz edilir. Ayrılan ince bağırsağın 
proksimal kesimi (duodenumdan 
gelen safra ve pankreatik enzimle-
ri taşıyan kısım) ileoçekal valvden 
yaklaşık 75 cm proksimale ağızlaş-
tırılır. Kilo alma olasılığı az fakat 
komplikasyon oranının fazla oldu-
ğu bir bariatrik cerrahi yöntemidir 
(8,9).

2.4. Roux-en-Y gastrik “bypass” 
Roux-en Y gastrik “bypass” 

Emilimin bozulması ve kısıtla-
ma sağlayan bu ameliyatta, 15-30 
ml’lik mide poşu oluşturularak 
gıda alımı kısıtlanmış olur. Küçük 

mide poşu jejenuma eklendikten 
sonra duedonum jejenumun daha 
aşağı kısma eklenir böylece “Y” 
şekli oluşturulmuş olur. Pankrea-
tobiliyer ile birleşen alana alınan 
gıdaların sindirilmeden geçmesi 
sağlanır. Tokluk hissi küçük mide 
poşunun gıdalarla birlikte gerilme-
si ve mide poşundan ileuma geçen 
gıdaların ileumdan intrekinler (ko-
lesitokinin, peptit-YY, GLP-1) adı 
verilen hormonların salgılanması-
nı sağlayarak oluşturulur (5,8).

3.PERİOPERATİF 
HEMŞİRELİK BAKIMI
Bariatrik cerrahi uygulanacak 

bireylerde diyabet, hipertansiyon, 
solunum sistemi ve kalp damar 
sistemi ile ilgili sorunlar gibi ameli-
yatın seyrini aynı zamanda sonra-
sındaki iyileşme sürecini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu gibi so-
runların çözümünde hastayı pe-
rioperatif süreçte değerlendirerek 
bakımı fiziksel, duygusal ve sosyal 
yönden planlayacak hemşirelere 
büyük sorumluluklar düşmektedir 
(5,7,10).  

3.1. AMELİYAT ÖNCESİ
HEMŞİRELİK BAKIMI

3.1.1. Hasta Eğitimi ve Bilgilen-
dirilmiş Onam

Bariatrik cerrahi öncesinde has-
talar ameliyatla birlikte sağlık so-
runlarının azaltılması, yaşam ka-
litesinde iyileşme bununla birlikte 
anlamlı ölçüde kilo verme gibi ko-

nuları içeren ameliyat hedefleri 
hakkında bilgilendirilmelidirler 
(5,10,11). Bunlara ek olarak aşağı-
daki konularda da hastalar bilgi-
lendirilmelidir.

•	 Cerrahi	 yöntemlerden	 elde	
edilen başarılar ve başarısızlıklar

•	Ameliyat	 sonrasında	hastanın	
ne kadar kilo vereceği

•	Bariatrik	cerrahinin	yeme	alış-
kanlığı değiştirme sürecinde bir 
araç olduğu

•	Cerrahi	sonrasındaki	kilo	kay-
bı ve ilişkili olarak yaşam kalitesin-
deki değişim

•	 Kilo	 kaybına	 bağlı	 enerjinin	
düzenlenmesi

•	Cerrahi	süreçte	egzersizin	öne-
mi

•	 Ameliyat	 sonrası	 geç	 kompli-
kasyonlar

•	Beslenmenin	izlenmesi	(11).	

3.1.2. Hasta Odası
Uzun süreli yatak istirahati ola-

cağından ameliyat öncesi hastala-
rın konforunu sağlamak için has-
tanın pozisyonuna ve hareketine 
kolaylık sağlayan yatağın üzerine 
trapez vb. bir bar yerleştirilebilir. 
Bunun yanı sıra hastanın rahatlıkla 
yatağa geçmesini sağlayacak özel 
yapılmış sandalye yatakla birleşti-
rilebilir. Oda içerisinde kan basıcı-
nın ölçülmesini sağlayacak ölçüde 
büyük manşona sahip tansiyon 
aleti bulundurulmalıdır (10).

3.1.3. Deri Hazırlığı
Abdominal bölgede deri kıvrım-
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larının fazlalığı ile ilişkili olarak en-
feksiyon yaygın görülen bir komp-
likasyon olduğundan cilt renk, ısı, 
ödem gibi parametreler yönünden 
değerlendirilmelidir (5,10).

3.1.4. Solunum Sistemi
Cerrahi öncesinde geçirilmiş 

solunum sistemi sorunu durumu-
nu değerlendirmek için solunum 
fonksiyon test, akciğer grafisi, kan 
gazlarına bakılır. 

Cerrahi sonrası pulmoner komp-
likasyonları önlemek için;

–Pozisyon verme,
–Döndürme,
–Derin solunum öksürük egzer-

sizleri yapılabilir. Ayrıca ameliyat 
öncesi spirometre kullanımının ak-
ciğer fonksiyonlarının uygun hale 
gelmesi amacıyla kullanılan fayda-
lı bir yöntem olduğu belirtilmekte-
dir (11,12).

3.1.5. Üriner Sistem
Obez bireylerde pubik bölgede 

görülen aşırı yağlanma sonucu 
idrar yolunun dıştan baskı altında 
kalması hijyenik problemleri be-
raberinde getirmekte bu da idrar 
yolu enfeksiyonuna neden olmak-
tadır. Bu hastalardan preoperatif 
süreçte idrar kültürü alınmalı ve 
gerekli görülürse antibiyotik ile te-
davi sağlanmalıdır(10).

3.1.5. Kalp Damar Sistemi
Obezite nedeniyle kalp damar 

sisteminde meydana gelen deği-
şiklikler miyokard infarktüsüne 
dolayısıyla ölüme neden olabilece-
ğinden ameliyat öncesi kardiyolo-
jik değerlendirmeler yapılmalıdır. 
Aynı zamanda Bu hastalar trom-
boemboli yönünden de risk grubu 
içerisindedir(10,13).

3.1.6. Sindirim Sistemi
Obez hastalarda çoğu zaman 

sindirim sistemi ile ilgili sorunlar 
görülmektedir.Sindirim sistemi ka-
nama hikayesi olan hastaların en-
doskopik incelemelerinin yapılıp 
ameliyat için hazırlanması uygun 
olur. Daha önceleri batınla ilgili 
ameliyat geçiren hastaların önceki 
dönemdeki ameliyat protokoller ve 
patolojileri komplikasyon durumu 

sorgulanmalıdır. Hastalarda görü-
len safra kesesi taşları çoğunlukla 
kolesterol taşlarıdır. Konstipasyon 
şikayeti olan hastaların ameliyat 
öncesi barsak temizliği yapmalıdır. 
Duodonal ülser varlığında ülser te-
davi edildikten sonra cerrahi uygu-
lanmalıdır (11). 

3.1.7. Endokrin Sistem
Ameliyat öncesi glukoz tolerans 

tesit, açlık kan şekeri değerlendi-
rilir. Böbrek üstü bezlerin şişman-
lığa etkisi gözden geçirilmelidir. 
Cushig hastalığı ekarte edilmelidir. 
Şişmanlıkta insülin direnci ve hipe-
rinsülünizm görülmekte fakat tiro-
id fonksiyonları genellikle normal 
seyretmektedir (11). 

3.2. AMELİYAT SIRASI 
BAKIM
Hastanın ameliyathaneye gir-

mesiyle başlayıp hastanın anestezi 
sonrası ayılma ünitesi ya da yoğun 
bakım ünitesine ulaştırılmasına ka-
dar süren bir dizi hemşirelik uygu-
lamasını içeren bir aşamadır (5).
•	 Tüm cerrahi girişimlerde oldu-

ğu gibi cerrahi asepsi koşullara 
uyulur.

•	 Hasta için ekstra geniş bir ala-
na ihtiyaç varsa ameliyathane 
masası eklentilerle genişletilir.

•	 Cilt bütünlüğünün ve dolaşı-
mın korunması sağlanır.

•	 İki adet emniyet kemeri biri 
hastanın femurunu diğer alt 
ekstemitelerden geçirilerek 
hasta ameliyathane masasına 
tespit edilir. 

•	 Emosyonel bakımdan hastaya 
destek sağlanır.

•	 Gerekli durumlarda anestezi 
ekibine yardımcı olunur. 

•	 Saatlik idrar çıkışını gözlemle-
mek için hastaya foley katerer 
takılır. Hastanın kalça veya 
diğer uygun bir alanına elekt-
rocerrahi topraklama pedi 
yerleştirilir. 

•	 Sadece bacakların alt kısmını 
kapsayacak şekilde hastaya 
basınçlı elastik çorap giydiri-
lir.

•	 Hastanın ayaklarına destek 
sağlayacak tahta destekler ko-
yularak hasta hekimin mide 
bölgesine kolay ulaşmasına 
imkan sağlayan ters trande-
lenburg pozisyonuna getirilir.

•	 Hastanın kan dolaşımını 
değerlendirmek için ekstre-
miteler gözlemlenir. Gerekli 
durumlarda hastalar kol tah-
taları ile desteklenmelidir. 
Hastaların düşmesini engel-
lemek için önlemler alınır ve 
düşme riski değerlendirilir. 

•	 Hem erkek hem de kadın 
hastaların meme dokularının 
yaralanmalardan korunma-
sı sağlanmalı, kollar cerrahın 
pozisyonunu kolaylaştırmak 
adına yanlarda dikkatlice 
katlanmalıdır. Bütün basınç 
noktalarına destekler yerleşti-
rilmelidir.

•	 Yaralanmayı engellemek için 
hastaya pozisyon vermek 
amacıyla kullanılan gereçlerle 
hasta arasına pedler koyulur
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•	 Hastanın beden sıcaklığını 
korumak adına sıcaklık dü-
zenleyen battaniyeler altına ve 
üstüne yerleştirilir. 

•	 Tüm ameliyatlarda uygula-
nan hemşirelik girişimlerine 
devam edilir (5,11).

3.3. POSTOPERATİF 
DÖNEMDE HEMŞİRELİK 
BAKIMI VE TABURCULUK 
EĞİTİMİ 

Postoperatif bakım süreci ame-
liyattan hemen sonra, taburculuk 
sonrası ilk üç hafta ve ameliyat son-
rası altı haftayı kapsayacak şekilde 
üç aşamada değerlendirilir(5).

İlk aşamada hemşirelik bakımı; 
ağrı kontrolü, yara bakımı, derin 
ven trombozu için profilaksi ve sıvı 
yöntemi konularını kapsar (2,5). 

Yan/dik pozisyonda olmak has-
taların deneyimleyebileceği reflü 
ve mide bulantısı yakınmalarını 
azaltmaktadır (5).

Hastalarda görülebilen bir baş-
ka durum solunum problemidir. 
24-48 saat boyunca solunum ta-
kip edilmeli, ağrı yönetimi için de 
hasta kontrollü analjezi ve hasta 
yakınlarının yanında bulunması 
gibi yöntemlerle ağrı giderilmeye 
çalışılır (5,10).

Hasatların sıvıları tolere etme 
durumu, bulantı ve kusmanın 
varlığının sorgulanması, hareket 
zorluğu ilaçların kullanılması hak-
kında bilgi almayı içeren ve ameli-
yat sonrası ilk üç haftayı kapsayan 
ikinci dönem değerlendirilir. hasta-
lardaki ateş, ağrı, kanamakontrol-
leri de bu aşamada değerlendirilir 
(5).

Üçüncü dönemde ise hastaların 
beslenme sorunu olup olmadığı 
değerlendirilir, herni gibi komp-
likasyonlar açısından hastalar 
değerlendirilir, düzenli egzersize 
yönlendirilir ve vitamin Bl, B12 
vitamini, magnezyum, fosfor, kan 
hücreleri sayısı, albümin sonuçları 
değerlendirilir (5).

Sıvıların öğünlerle birlikte alın-
maması, az ve sık aralıklarla bes-
lenme, diyette yükse protein ve 
düşük yağ ve oranının olması ta-
burculuk döneminde değerlendi-
rilmektedir (5).   

Yüksek oranda karbonhidrat tü-
ketimi varlığında mide ağrısı, mide 
bulantısı, kusma, diyare, terleme, 
baş dönmesi ve hızlı kalp atışı gibi 
damping sendromu bulgularını or-
taya çıkarabileceği konusunda has-
ta bilgilendirilmelidir (2,5).

Aktivitenin yavaş yavaş artırıl-
ması, merdiven çıkma gibi daha 
yavaş egzersizlerle başlanıp gide-
rek temponun artırılması konusun-
da hastalar teşvik edilmelidir (5).

Hastanın öğrendiği şekilde de-
rin solunum egzersizlerine devam 
etmesi uyku apnesi için CPAP ya 
da BiPAP cihazını sağlık ekibine 
danışmadan kullanmaktan vaz-
geçmemesi gerektiği konusunda 
hastalar bildirilmelidir (5,10). 

Büyük oranda kilo kaybı sonra-
sında bedenin belirli bölgelerinde 
sarkma ve gevşemeler olacağı ve 
bu konuda hastaların rekonstüktif 
cerrahiye başvurabilecekleri konu-
sunda hastalar yönlendirilmelidir 
(5,14).

Sonuç
Obez bireylerin oranı gün geç-

tikçe artış göstermektedir. Medika 
tedaviden sonuç alamayacak du-
rumda olan hastalar için bariatrik 
cerrahi tedavi yöntemleri uygu-
lanmaktadır. Perioperatif dönemde 
başlı başına özel bir sağlık bakım 
ekibi ile değerlendirilmesi gereken 
bu hasta gruplarında hemşirelik 
bakımı çok önemli bir yer tutmak-
tadır. Hastalarda görülebilecek 
komplikasyonlara erken dönem-
de müdahale etme imkanı sağla-
yabileceğinden bu güncel hasta 
grubunu daha iyi değerlendirmesi 
amacıyla hemşirelere hizmet içi 
eğitimlerin verilmesi önerilmekte-
dir.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin 
(KSÜ) yüzde 57 hisse ile en büyük ortağı bulunduğu Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’yi 
(Teknokent) ziyaret ederek yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

T
eknokent bünyesinde fa-
aliyet gösteren firmaları 
tek tek ziyaret eden Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, yürütü-

len projeler ve yapılan çalışmalara 
ilişkin Teknokent yöneticileri ve 
firma yetkililerinden bilgi aldı.

Firma ziyaretlerinin ardından 
Teknokent Konferans Salonunda 
Bakan Varank’a bilgilendirme su-
numu gerçekleştirildi. Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörü ve Teknokent Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can, 
üniversitemiz ve Teknokent hak-
kında bilgiler verdi. KSÜ’nün 26 
yıllık birikime sahip köklü bir üni-
versite olduğunu ifade eden Rektör 
Can,  üniversiteye, şehrimize ve 
ülkemize artı değer katmak için ça-
lışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Teknokent’in 
bugüne gelmesinde Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının doğrudan 
desteklerinin olduğunu hatırlatan 
Rektör Can, “Teknokent idare bi-
namızın kazandırılmasında katkı 
sağlayan başta Sayın Bakanımız ol-
mak üzere bakanlık çalışanlarımıza 
şükranlarımızı sunuyor, üniversite-
mize ve şehrimize hoş geldiniz di-
yorum.” diye konuştu.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi Dekanı ve Teknokent Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş 
de Teknokent’in mevcut durumuna 
ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı. 
Kahramanmaraş Teknokent’te 44 
firmanın faaliyet gösterdiğini belir-
ten Genel Müdür Güneş, yürütülen 
projeler, yapılan yenilikler, firma 
satış ve ihracat gelirleri hakkında 
bilgiler verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Kahramanmaraş Teknokent’i Ziyaret Etti
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Verilen desteklerin yerini bulma-
sı ve teknolojiye dönüştürülmesin-
den duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Böylesi verim-
li bir Teknokent’e iyi ki yatırım 
yapmışız. Bundan sonra da Tek-
nokent’in daha ileri gitmesi için 
kuluçkaya da daha fazla destek 
vererek gençlerimizin kabiliyetle-
rini ön plana çıkarabilecek şekilde 
ilerlemek istiyoruz. İnşallah Kah-
ramanmaraş’ın başarılarına hep 
birlikte tanık olacağız.” dedi.

TÜBİTAK olarak akıllı şehircilik 
alanında önemli projeler yaptık-
larını ifade eden Bakan Varank, 
“Bu projelerin uygulama alanla-
rını bulmak istiyoruz. Bu açıdan 
Kahramanmaraş Teknokent’imiz 
bir fırsat olabilir. Burada özellik-
le Kahramanmaraş’a dönük akıllı 
şehircilik uygulamaları, yeni tek-
nolojiler geliştirip, şehirde uygu-
layabiliriz. Bu açıdan sizlere de iş 
düşüyor. Bakanlık olarak biz de o 
konuda gereken desteği yaparız.” 
şeklinde konuştu.

“Böylesi verimli bir 
Teknokent’e iyi ki yatırım 
yapmışız. Bundan sonra 

da Teknokent’in daha ileri 
gitmesi için kuluçkaya da 
daha fazla destek vererek 

gençlerimizin kabiliyetlerini 
ön plana çıkarabilecek 

şekilde ilerlemek istiyoruz. 
İnşallah Kahramanmaraş’ın 

başarılarına hep birlikte 
tanık olacağız.”
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
YÖKAK 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programı Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Ankara’da 
gerçekleştirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programı Değerlendirme Toplantısına katıldı.

2018 yılında dış değerlendirmesi 
tamamlanan üniversitelerin rektör-
leriyle geri bildirim toplantısında 
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaf-
fer Elmas, Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve YÖKAK 
Danışmanı Prof. Dr. Öktem Vardar, 
yapılan sunumların ardından 2018 
yılında dış değerlendirmeleri ta-
mamlanan üniversite rektörlerinin 
sorularını cevapladı.

Açılış konuşmasını YÖKAK Baş-
kanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın 
yaptığı toplantıda YÖKAK Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu 
Yıldırım 2018 yılı değerlendirme 
programına ilişkin nicel ve nitel 
verilerin yer aldığı bir sunum ger-
çekleştirdi. Sunumda 2018 yılında 
kurumsal dış değerlendirme prog-
ramına dâhil olan kurumların yö-
netim ve kalite güvencesi sistemi, 
eğitim ve öğretim, araştırma ve ge-
liştirme ile toplumsal katkı süreç-
lerindeki verileri içeren Kurumsal 
Geri Bildirim Raporları paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve 
Öğretim Politikaları Kurulu Üye-
si ve YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. 
Öktem Vardar tarafından “İç Ka-
lite Güvence Sistemi ve Program 
Değerlendirme” konulu sunum 

gerçekleştirildi. Vardar, bir yükse-
köğretim kurumunda oluşturulabi-
lecek iç kalite güvence sisteminin, 
kurumun kalite güvence politika-
sını; eğitim öğretim, araştırma, top-
luma hizmet, uluslararasılaşma, 
yönetişim standartlarını ayrıca bu 
standartlara uygun akademik ya-
şamın kanıtlarını veya iyileştirme 
adımlarını içermesi gerektiğini be-
lirtti.

YÖKAK’ın çalışmalarını önemse-
diklerini ifade eden KSÜ Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can, kalite yöne-
timi ve kalitenin sürdürülebilirliği-
nin gerekliliğine vurgu yaptı.  Ku-

rumsal dış değerlendirmenin teftiş 
olmadığını hatırlatan Rektör Can, 
değerlendirilen ve değerlendiren 
açısından verimli bir işbirliği süreci 
olduğunun altını çizdi.

KSÜ’nün öğretmen yetiştirme 
modeli, eğiticilerin eğitimi, perso-
nel eğitimi, iç ve dış paydaşlarla 
barışık kurumsal yapısıyla kurum-
sal dış değerlendirme takımının 
dikkatini çektiğini belirten Rektör 
Can, geliştirilmesi yönünde görüş 
belirtilen alanlarda ise en iyi sevi-
yeyi yakalamak adına planlamalar 
yaptıklarını söyledi.

YÖKAK yetkililerine kurumsal 
dış değerlendirme takımlarının 
üyelerinin kalite süreçlerinde me-
safe kat etmiş üniversitelerden se-
çilmesi ve üniversitelerdeki örnek 
uygulamaların diğer üniversite-
lerle paylaşılması önerilerini ileten 
Rektör Can, KSÜ’nün Kurumsal 
Dış Değerlendirme Sürecinden ge-
nel anlamda önemli faydalar elde 
etiğini ifade etti.

Rektör Can, kısa, orta ve uzun va-
deli planlar yaparak süreçleri daha 
sistematik ve etkili şekilde yürüt-
tüklerini ve bazı birimlerde akre-
dite çalışmalarına hız verdiklerini 
sözlerine ekledi.

“KSÜ’nün öğretmen 
yetiştirme modeli, 
eğiticilerin eğitimi, 
personel eğitimi, iç 
ve dış paydaşlarla 
barışık kurumsal 

yapısıyla kurumsal dış 
değerlendirme takımının 

dikkatini çekiyor.”
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İş’te Kadın Etkinliğinin 9.’su Düzenlendi

K ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi 
(KSÜ) IEEE (Institute 
of Electrical and Elect-

ronics Engineers) Öğrenci Top-
luluğu tarafından “İş’te Kadın” 
etkinliğinin bu yıl 9.’sudüzen-
lendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen et-
kinlik,kariyer yaşamlarında ve 
girişimcilik alanında önemli 
noktalara ulaşmış başarılı ka-
dınları katılımcılarla buluştur-
du.

İş’te Kadın 9 etkinliğinin açılış 
konuşmasını KSÜ Kadın Çalış-
maları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KSÜKAM) Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Yekta Gez-
ginç yaptı. KSÜKAM bünye-
sinde yürütülen çalışmalara 
ilişkin bilgiler veren Gezginç, 
sivil toplum kuruluşları ile bir-
likte kadın çalışmalarına ilişkin 
farkındalık oluşturmak üzere 
faaliyetler gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

Etkinliğin ilk oturumunda 
Triwi şirketi kurucusu Bireysel 
ve Kurumsal Danışmanlık Koçu 

Zeynep Akçasız kariyer ve giri-
şimcilik serüvenini içeren sunu-
munu yaptı. İkinci oturumda ise 
App Samurai Yazılım Mühen-
disi Deniz Vural mühendislik 
alanında kadınların karşılaştığı 
güçlükler ve başarı hikâyelerini 
anlattı.

Öğleden sonra gerçekleşti-
rilen etkinliğin 3’üncü oturu-
munda ise Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Yazılım Meclis 
Başkanı Melek Bar Elmas lider-
lik temalı sunumunu gerçekleş-
tirdi. 4’üncü oturumda konuş-
macı olarak yer alan Ak Gıda 
Kalite Kontrol Müdürü Beyza 
Aykaç da kişisel gelişim temalı 
sunumunu gerçekleştirdi. 5’inci 
ve son oturumda ise Sunucu ve 
Yapımcı Peyvend Öksüz ‘Sek-
törde Hayat’ başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi.

Sunumlarıyla etkinliğe katkı-
da bulunanlara protokol üyeleri 
tarafından plaket takdimlerinin 
ardından katılımcılara çekilişle 
çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik 
toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan son buldu.
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MÜRÜVVET 
ILGIN

Üzümsü meyvelerden olan böğürtlen, 
Rosales takımının, Rosaceae familyasının 
Rubus L. cinsine girmektedir, Eubatus alt 
cinsi içerisinde yer alan böğürtlenin tür 
adı Rubus fruticosus L.’dur. Böğürtlen 
genellikle bol güneşli, rüzgârdan korun-
muş, hasat zamanı yağmur almayan, ye-
terli toprak nemi olan ve kışları ılık geçen 
yerlerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Ekono-
mik ömrü 15-20 yıl kadardır. İyi bakımlı 
bahçelerde 1 da. alandan en az 2 ton ve 
daha fazla ürün alınabilmektedir. Doğu 
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kahraman-
maraş ili böğürtlen yetiştiriciliği için ol-
dukça elverişli iklim ve toprak özellikle-
rine sahiptir. Böğürtlen bitkisinin dikenli 
yabani formlarına ilin hemen hemen her 
yerinde rastlamak mümkündür. Özellikle 
Andırın ilçesi bu meyve türünün yetişti-
riciliği için çok ideal bir ekolojiye sahiptir 
ve ilçede kapama böğürtlen bahçelerinin 
sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Dondurması ile ünlü Kahramanmaraş 
ilinde bu ürünler dondurma sektörü tara-
fından büyük talep gördüğü için son yıl-
larda ilin merkez ve diğer ilçelerinde de 
üretiminde artışlar görülmektedir. Yetiş-

tiricilik dikensiz kültür böğürtlenleri ile 
telli terbiye sistemleri üzerinde yapılmak-
tadır. İlde “Jumbo”, “Chester Thornless”, 
“Bursa 1” gibi çeşitler kullanılmaktadır.

KAYNAKÇA:
Mürüvvet Ilgın, “Evaluation of Fruit Characteristi-

cs of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Medi-
terranean”, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(2), 2015.

Şule Matyar, Azot, Fosfor ve Potasyum Gübre Uygu-
lamalarının Böğürtlen Bitkisinde Verim ve Kalite Üzeri-
ne Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sütçü 
İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahra-
manmaraş, 2010.
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“Biriz Bir’deniz Kardeşiz”
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu, Mavi Hilal 
Öğrenci Topluluğu, Diriliş Nesli Öğrenci Topluluğu ve  Milli Kültür Hareketi Öğrenci Topluluğu 
işbirliği ile “Biriz Bir’deniz Kardeşiz” başlıklı panel düzenlendi.

Senem Ayşe Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen panelin 
moderatörlüğünü Araştırma-
cı-Yazar Faruk Yıldız yaptı. 
Panelde konuşmacı olarak ise 
KSÜ İlahiyat Fakültesi öğretim 
elemanları Dr. Öğretim Üyesi 
Alimcan Buğda, Öğretim Gö-
revlisi Baha Eddin Aljasam ve 
Öğretim Görevlisi Youssoufa 
Soumana yer aldı.

Panelde ilk sözü alan Dr. Öğ-
retim Üyesi Alimcan Buğda, 
Doğu Türkistan’da Çin tarafın-
dan Müslümanlara uygulanan 
zulüm ve asimilasyon politika-
larından bahsetti.  Doğu Türkis-
tan’da 35 milyon Müslümanın 
dinlerini ve örflerini yaşatmak 
istedikleri için baskı altında 
olduğunu ifade eden Buğda, 
“Müslümanlar ne zaman birlik 
olduysa dünyaya adalet dağıt-
mıştır. Ne zaman ayrıştılarsa 
beraberinde felaketler gelmiştir. 
Birlik olmazsak zulüm başka 
kardeş toplumlar,  Müslüman 

toplulukları vurmaya devam 
edecektir.” dedi.

Aslen Suriye’li olan Öğretim 
Görevlisi Baha Eddin Aljasam 
ise 100 yıldır başsız kalan İslam 
toplumunun yarasının kana-
maya devam ettiğini söyledi. 
Suriye’deki savaşın birlik ve be-
raberlik ruhunda birleşinceye 
kadar süreceğini belirten Alja-
sam, “Her toplumun içinde iyi 
de kötü de vardır. Tarihte bazı 
olaylardan yola çıkarak bütün 
Arap toplumunu hain olarak 
nitelemek yanlıştır. Unutmaya-
lım ki İslam barış ve kardeşlik 
dinidir. Kardeşlik ruhunu yeni-
den yaşatmak gerekir.” şeklinde 

konuştu.
Nijer’li Öğretim Görevlisi 

Youssoufa Soumana da Afri-
ka’da Müslümanların karşılaş-
tığı sömürge ve asimilasyon po-
litikalarına ilişkin katılımcıları 
bilgilendirdi. Afrika’da birlik ve 
beraberliğin batının işgali neti-
cesinde paramparça olduğunu 
belirten Soumana, “Kendimizi 
en iyi şekilde geliştirerek İslam 
ahlakını Afrika coğrafyasına 
yeniden taşıyalım. Aramızdaki 
bağları yeniden kuralım ve güç-
lendirelim.” diye konuştu.

Panel, katılımcıların konuya 
ilişkin sorularının cevaplandı-
rılmasının ardından son buldu.
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İslam Medeniyetinin Tekrar 
İhya ve İnşası Mümkün Mü?
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Halit ÇİL
KSÜ İlahiyat Fakültesi

İ
nsanın dünya macera-
sında beşerlikten insan-ı 
kâmil olma misyonunu 
gerçekleştirme sürecin-
de ortaya koyduğu fikir, 

tarz, eser ve bilumum fizik ve 
metafizik tezahürlerin toplamı-
dır medeniyet. İnsanı insanilik-
ten uzaklaştıran her ne vardır 
ki, onu medenilikten de ırala-
mış olmasın!

Dünya insanlık tarihine iki 
büyük medeniyet penceresi 
açan İslam’ın diriltici soluğu-
nun iyi analiz edilmesi sonu-
cu, dünyanın ne kadarsa kalan 
ömründe bu açı/lı/mı tekrar 
yapabilme potansiyelini taşı-
dığı aşikâr bir gerçeklik olarak 
görülecektir. Mesele diriltici 
solukla öncelikle Müslüman 
bireylerin ruh ve beden dünya-
larını diriltmelerine niyet/gay-
ret etmek. İki büyük tarihi tec-
rübe bunun mümkünürlüğünü 
gözler önüne sermektedir.

Ol vakit sorulması ve ivedi-
likle / ciddiyetle cevaplanması 
gereken sorular şunlar:

1- İki büyük medeniyet tec-
rübesini (Endülüs ve Osmanlı) 
netice veren İslam Medeniyeti 
nasıl ortaya çıktı ve gelişti? Ku-
rucu kökleri ve kodları neler-

dir?

2- Tarihte somutlaşmış İslam 
Medeniyeti tekrar ihya ve inşa 
edilebilir mi?

İlk inen ayetler bazında dü-
şündüğümüzde iman ve bilinç 
dönüşümüne tanıklık ederiz. 
Muhtelif ve kolay üretilebilir 
putlar vasıtasıyla insanların 
paramparça olmuş zihin ve 
kalp dünyalarına tevhid ışığı-
nı bahşeden bir inkılaptır bu. 
Okuma, tefekkür, tedebbür, ta-
akkul ve tefakkuh için tahşidat-
ta bulunan Kur’an’ın, insanın 
iman ve bilincini inşa etmesi 
oldukça önemlidir. Böylece in-
san basit, yüzeysel ve parçacı 

yaklaşımların ötesinde sentezci 
ve tefekkür edici bakış açısına 
yönlendirilmiştir. Varlık ve va-
roluşun hakikatine vakıf olma 
yoluna koyulan insana adetul-
lah ve sünnetullah dediğimiz 
evrensel yasalar yol işaretleri 
olmuştur.

Zihin ve kalp dönüşümü 
Mekke’de başlamış olan insan-
lar için bir sonraki basamak 
Medine olmuştur. Hz. Pey-
gamber’in Yesrib’i Medine’ye 
tebeddül eylemesinden başla-
yabiliriz İslam Medeniyetinin 
kodlarını okumaya. Mal ve ma-
kam terki ile başlayan zor/un/
lu hicret süreci, devletleşme 
yolunda atılan adımlarla mad-
di tezahürlerini doğurmuştur. 
İnsanın kendiliği ve biricikliği 
için ilk şart olarak hürriyet kav-
ramıyla tanıştı Müslümanlar. 

Geri dönmek üzere Mek-
ke’den zorunlu çıkışla varol-
ma mücadelesinde maddeden 
feragat eden Muhacirleri Me-
dine’de bekleyen maddi ve 
psikososyal sorunlara ivedi çö-
züm olarak “kardeşleştirme” 
projesi hayata geçirildi Hz. 
Muhammed’ce. Projenin gö-
nüllü destekçisi Medine yerli 
Müslümanları Ensar’ın eşsiz 
diğerkâmlıkları Kur’ânî övgü-
ye (isar) mazhar oldu. 

“Dünyanın İslam 
medeniyetinin hayati 
soluğuna ihtiyacı var. 
Bu nefesi verebilecek 
insanlar ancak akıl ve 
kalb ülkesini İslam’ın 

kurucu kodlarıyla 
ihya eden ve böylece 
İslam medeniyetini 

hücre hücre inşa eden 
Müslüman bireyler 

olacaktır.”
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Ardından farkın farkındalığı 
ve zenginliği karşıladı onları 
Medine Vesikası ile. Toplumu 
oluşturan farklı etnik ve dini 
realite, ortak menfaatler payda-
sında aynı çatı altında bir araya 
getirildi Hz. Peygamber lider-
liğinde. “Ümmet” kavramıyla 
vesikada yerini bulan konsen-
süs sayesinde Yesrib’in Medi-
ne’ye evrilmesi süreci de ivme 
kazanmış oldu böylece.

Bilgisi ile meleklere üstün-
lük sağlayan insan, büyük 
cisimlerin yüklenmekten icti-
nab ettikleri emaneti / hilafeti 
yüklenmesinin getirisi olarak 
yer ve gökteki varlıklar kendi-
sine teshir edilmiştir. Böyle bir 
misyonla ileriye bakan insanın 
harbiden insan olması akıl-
kalb, madde-mana, fizik-meta-
fizik, dünya-ahiret denklemini 
sağlam kurmasına bağlı olsa 

gerek. Abbasilerde Beytülhik-
me’yi, Selçuklularda Nizami-
ye’yi, Semerkand, Buhara, İs-
tanbul, Bağdat ve Kurtuba gibi 
medeniyet şehirlerini doğuran 
bir misyon ve harekettir bu.

Tevhidin bireysel, ailevi, si-
yasi, sosyal, ekonomik, ilmi 
birçok alandan dışlanıp sadece 
inanç dünyasına hapsedilmesi; 
cihad gibi insanı ateşleyici ve 
geliştirici bir kavramın savaş 
boyutuna indirgenmesi; ilimle-
rin dini-dünyevi batıl tasnifine 
tabi tutulması; basiret, feraset, 
hikmet ve hayret makamları-
nın bilimsel alandan dışlanma-
sı; cehalet, zaruret ve ihtilafın 
sanat, marifet ve ittifak silah-
larıyla bertaraf edilememesi 
gibi ölümcül hastalıklarımıza 
Nebevî ilaçları kullanarak şifa 
bulamamanın bedelini medeni 
dünyadan kopuşla ödüyoruz.

O zaman ikinci soruyu hatır-
lama vakti: İslam medeniyeti 
tekrar ihya ve inşa edilebilir 
mi? Elbette ve kesinlikle evet. 
Dünyanın İslam medeniyetinin 
hayati soluğuna ihtiyacı var. 
Bu nefesi verebilecek insanlar 
ancak akıl ve kalb ülkesini İs-
lam’ın kurucu kodlarıyla ihya 
eden ve böylece İslam mede-
niyetini hücre hücre inşa eden 
Müslüman bireyler olacaktır. 
Tarlada, dağda, taşta yeni bir 
yol açmayacağız, açılmış fakat 
ihmallerden mütevellid ka-
panmış olan yolu modernize 
edip ulaşıma açacağız. Fikrî, 
ilmî ve kültürel bağlamda in-
sanı Kur’ânî prensiplerle ihya 
ve inşa yolunda Pickthall’in 
de değindiği şu olgu oldukça 
elzemdir: Asıl imtihan imanın 
ilanı değil, davranışların ifası-
dır.
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Kariyer ve Girişimcilik Zirvesine Başarılarıyla 
Bilinen, Gençliğe İlham Veren İş İnsanları Konuk Oldu

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş 
Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliği ve gençliğe ilham veren iş insanları temasıyla “Kariyer 
ve Girişimcilik Zirvesi” düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen prog-
ramın açılış konuşmasını Kah-
ramanmaraş Valisi Vahdettin 
Özkan yaptı. Kendi alanında ön 
plana çıkmış, örnek başarı hikâ-
yeleri edinen ve ülkemizin re-
kabet gücünü uluslararası alan-
da temsil eden iş insanlarımızı 
Kahramanmaraş’ta ağırlamak-
tan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Vali Özkan,  “İnsanoğ-
lunun, özellikle gençlerimizin 
olmazsa olmazının motivasyon 
olduğuna inanıyorum. Motivas-
yon ve odaklanmanın önemli 
olduğuna vurgu yapmak istiyo-
rum.” dedi.

Disiplinli çalışma ve hedefe 
odaklanmanın başarıya ulaş-
madaki öneminin altını çizen 
Vali Özkan, kariyerinde önemli 
noktalara gelen başarılı iş insan-
larının örnekliğinde markalaş-

ma ve girişimciliğin şehrimize 
ve ülkemize önemli katkılar su-
nacağını ifade etti. Vali Özkan, 
öğrencilerin iş dünyasının ger-
çeklerini bilerek yetiştirilmeleri-
nin önemli olduğunu, gençlerin 
teoride ve pratikte iyi yetişmele-
rinin şart olduğunu belirtti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can ise “Sistemlilik, değişim, 
öğrenme ve yenileşmenin ge-
rekli olduğu, kaosla karşılaşma 
ihtimalimiz olan kriz yönetimi 

bilgi ve becerisi gerektiren, giri-
şimcilik gerektiren, liderlik ge-
rektiren bir çağda yaşıyoruz. Bu 
manada iş dünyasından önemli 
isimlerin tecrübelerini aktaraca-
ğı bu paneli önemsiyoruz.” şek-
linde konuştu.

Mezuniyet öncesi öğrencilerin 
iş dünyasının gereklerine göre 
yetiştirilmelerinin gerekliliğine 
dikkat çeken ve KSÜ olarak iş 
dünyasından önemli isimlerin 
birikim ve tecrübelerinden yıl 
boyunca düzenlenen etkinlik-
ler vasıtasıyla yararlanmaya 
çalıştıklarını ifade eden Rektör 
Can, “Biz iş dünyasının işine 
yarayan öğrenciler yetiştirmek 
zorundayız. Yoksa işe yarayan, 
hayata iyi hazırlayan üniversite 
olamayız. Türkiye’nin yetiştir-
diği ve belli bir düzeye gelen 
siz iş insanlarının tecrübeleri, 
öğrencilerimizin ufkunu açan, 
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onları göreve başlamadan ha-
yatın kolaylık ve zorluklarını 
fark ettiren değerlerdir. Teorik 
bilgiyi, iş dünyasının tecrübe-
leriyle birleştirerek kaliteli in-
sanlar yetiştirmek istiyoruz. 
Değişen piyasa koşullarına göre 
pozisyon alabilen, dijital dönü-
şüm bilincine ve bilgisine sahip, 
daha iyiyi arayan, uygulayan ve 
yeni anlayışlar getiren, çevresini 
etkileyebilen lider öğrenciler ye-
tiştirmeye çalışıyoruz. Mezunla-
rımızın çalışma hayatındaki ba-
şarıları oranında üniversitemizi 
başarılı sayıyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Üniversite yönetimi olarak 
bütün kurum ve kuruluşlarla 
karşılıklı tecrübe paylaşımı ve 
işbirliği içerisinde olduklarını 
belirten Rektör Can, Kariyer ve 
Girişimcilik Zirvesi’nin faydalı 
olması temennisinde bulunarak 
katkı sunan iş insanlarına teşek-
kürlerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel formatında gerçek-
leştirilen Kariyer ve Girişimci-
lik Zirvesi oturumuna geçildi. 
Oturumun başkanlığını Türkiye 
Büyük Milet Meclisi Anayasa 
Komisyonu Üyesi, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Kahramanma-
raş Milletvekili Av. Ahmet Öz-

demir gerçekleştirdi.
Panelde konuşmacı olarak 

Türkiye’nin önde gelen ve başa-
rılı kariyer yaşamlarıyla gençli-
ğe ilham veren iş insanları Mut-
lu Alkan, Sina Afra, Gökhan 
Avcıoğlu, Fisun Usta ve Cem 
Altunbüken yer aldı.

Girişimcilik serüvenlerini 
katılımcılarla paylaşan konuş-
macılar, öğrencilerin kariyer 
yaşamlarına ilişkin yönelttikle-
ri soruları da cevaplandırdılar. 

Panel oturumunun ardından 
Ak Parti Kahramanmaraş Mil-
letvekili Habibe Öçal, KSÜ Rek-
törü Pro. Dr. Niyazi Can, KMT-
SO Başkanı Serdar Zabun, KSÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Kadir Saltalı ve Prof. Dr. İbra-
him Taner Okumuş ile Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Mahir 
Ünal’ın eşi Şule Ünal tarafından 
programa katkı sunan iş insan-
larına çeşitli hediyeler takdim 
edildi.



KSÜ BÜLTEN   2019-152

KSÜ Türk Halk Müziği Korosu 
2. Konseriyle Sanatseverlerle Buluştu

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniver-
sitesi (KSÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
(GSF) Dekanlığı ön-

cülüğünde oluşturulan ve ver-
diği ilk konserle büyük beğeni 
toplayan KSÜ Türk Halk Müzi-
ği Korosu, sanatseverlerle 2. ge-
leneksel konserde buluştu.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen kon-
serin açılış konuşmasını Rektör 
Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Üni-
versitelerin ilmi ve teknolojik 
çalışmalarının yanı sıra kültür 
ve sanat alanında da topluma 
öncülük etme misyonunun ol-
duğuna dikkat çeken Rektör 
Can, bu tür sanatsal etkinlikleri 
teşvik etmeyi ve desteklemeyi 
sürdüreceklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ‘Sanatsız kalan bir mil-
letin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir.’ sözlerini 

hatırlatan Rektör Can, sanatın 
insan ilişkilerine ve toplumun 
huzuruna olumlu katkılarının 
olduğunun altını çizdi.

GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Özkarcı da kısa bir selamlama 
konuşması yaparak koronun 
oluşmasına katkı sunan akade-
mik-idari personel ve öğrencile-
re teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan KSÜ Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Alper Şa-

kalaryönetimindeki Türk Halk 
Müziği Korosu, birbirinden gü-
zel eserleri seslendirdi.

Konser programının sonunda 
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ta-
rafından Koro Şefi Öğretim Gö-
revlisi Alper Şakalar’a çiçek tak-
dim edildi.
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İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif 
Ersoy Şiirlerle Anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif 
Ersoy, büyük eserinin Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından “İstiklal Marşı” 

olarak kabul edilişinin 98. Yılı 
ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü münasebetiyle Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesinde (KSÜ) Dil ve Edebiyat 
Öğrenci Topluluğu tarafından 
“Milletin Sesi Mehmet Akif Er-
soy” başlıklı şiir dinletisi prog-
ramıyla anıldı.

Senem Ayşe Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen program, 
İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başladı. İstiklal Marşı’na Kahra-
manmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı Engelliler 
Şube Müdürlüğü Türk İşaret 
Dili Kursu eğitmen ve kursiyer-
leri de işaret dili ile eşlik ettiler.
Programın açılış konuşması-
nı ise Fen-Edebiyat Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Yakup Poyraz 
yaptı. Programa katkı sunanlara 
teşekkür eden Poyraz, Mehmet 
Akif Ersoy’u rahmetle andı.

Açılış konuşmasının ardından 
Dil ve Edebiyat Öğrenci Top-
luluğu üyeleri, “Milletin Sesi 
Mehmet Akif Ersoy” başlıklı 

şiir dinletisini gerçekleştirdiler. 
Etkinliğin sonunda programda 
görev alan öğrencilere teşek-
kür belgeleri, Dil ve Edebiyat 
Öğrenci Topluluğu Akademik 
Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Fetih Yanardağ ve pro-
tokol üyeleri tarafından verildi.
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Prof. Dr. Mehmet 
ÖZKARCI

KSÜ Güzel 
Sanatlar 

Fakültesi
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Yapı; Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Ma-
hallesi, Boğazkesen Caddesi’nde yer alır. 
Caminin inşa kitabesi olmadığı için yapım 
tarihini bilemiyoruz. Fakat yapı, arşiv bel-
gelerine göre Dulkadir Beyliği hükümda-
rı Alâüddevle Bey’in (1480-1515) utekası 
(azatlı köle) ve Ekmekcibaşısı olan Ali Ağa 
tarafından yaptırılmıştır. Buna göre cami-
nin, Alâüddevle Bey’in hükümdarlık döne-
mi olan 1480-1515 yılları arasında inşa edil-
diği anlaşılmaktadır.

Arşiv belgelerinde yapının adı; “Ali Ağa 
Mescidi”, “Ekmekci Camii” “Ali Mescidi”, 
“Boğazkesen Cami-i Şerifi”, “Ekmekci Hacı 
Ali Mescid-i Şerifi” ve “Boğazkesen Camii” 
şeklinde geçmektedir.

Yapı, iki derenin kesiştiği noktada bu-
lunduğu için günümüzde de olduğu gibi, 
daha çok “Boğazkesen Camii” ismiyle ta-
nınmıştır. Bundan dolayı caminin bulun-
duğu bölgeye “Boğazkesen Mahallesi” adı 
verilmiştir; bugün ise, caminin banisi Hacı 
Ali Ağa’nın görevinden dolayı “Ekmekci 
Mahallesi” adı ile tanınmaktadır.

Kaynaklardan öğrendiğimize göre 
cami, külliyenin bir parçasını oluşturmak-
tadır. Yapı topluluğu, “cami, hamam ve 

buk’a”dan oluşmaktadır. Hamam ve buk’a 
günümüze gelmediği için mimarî durumu 
konusunda bilgimiz yoktur.

Yapı, mihrabın üst kısmında yer alan 
tamir kitabelerine göre, H. 1135/M. 1722 ve 
H. 1211/M. 1796 tarihlerinde onarım gör-
müştür. Ayrıca son cemaat yerinin kuzey-
doğu köşesine yerleştirilen minare, üstün-
deki kitabeye göre H. 1213/M. 1798 yılında 
yapılmıştır; caminin de bu tarihte onarım 
geçirdiği anlaşılmaktadır. Yapı 1952 yılında 
önemli bir tamir daha geçirmiştir. Cami en 
son 2016 yılında onarım görmüştür.

Enine dikdörtgen plânlı olan cami; dış-
tan 8.20x15.20 m. boyutlarında harim, ku-
zey tarafına yerleştirilen yaklaşık 4.40x19.00 
m ölçülerinde son cemaat yeri ile son cema-
at yerinin kuzeydoğu köşesindeki tek şe-
refeli minareden oluşur. Yapının inşasında 
taş malzeme kullanılmıştır.

Harimin kuzey tarafına yerleştirilen son 
cemaat yeri dört sivri gözlüdür. Kemerler 
yanlarda payelere, ortada üç sütunun üze-
rine istinat ettirilmiştir. Doğu cephesinde 
minare bulunduğu için bu kısım dışa ka-
palıdır. Son cemaat yerinin güney duvarın-
da, sivri kemerli ve dikdörtgen plânlı nişe 

BOĞAZKESEN (EKMEKCİ-ALİ AĞA) CAMİİ
Mimari Yapı
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sahip bir mihrabiye bulunur. Son 
cemaat yeri alttan ahşap kirişlemeli 
tavan ile üstten de sac çatıyla kapa-
tılmıştır.

Harim kısmına, kuzey duvarının 
ortasında açılan ve üstten sivri tahfif 
kemeriyle kuşatılan basık kemerli ve 
söveli cümle kapısından girilir. Eni-
ne dikdörtgen plânlı olan iç mekân, 
yanlarda atılan birer sivri kemer-
le üç bölüme ayrılmıştır. Kemerler 
duvar payelerine istinat etmektedir. 
Ortada yer alan mihrap önü kısmı, 
köşelerden pandantiflerle geçilen ve 
sivri kemerler yardımıyla duvarlara 
oturan tuğla kubbeyle örtülmüştür. 
Kubbe sekizgen plânlı kasnak üzerine oturmakta-
dır. Sivri kemerlerle orta mekâna açılan eyvan görü-
nümlü yan hacimler, alttan ahşap kirişlemeli tavan 
ile üstten de sac çatıyla kapatılmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi cami, H. 1135/M. 
1722 ve H. 1211/M. 1796 yıllarında büyük bir ona-
rım görmüştür. Yapının batı cephesi ile kubbenin 
mimarî stili, XVIII. yüzyıl Türk sanatının özellikle-
rini yansıtmaktadır. Bu durum, kubbe ve batı cep-
henin tamamen XVIII. yüzyıldaki onarımlar sıra-
sında yapıldığını göstermektedir. Harim kısmının 
orijinalinde; Dulkadir Beyliği döneminde Maraş’ta 
yapılan Ulu, Haznedarlı ve Bektutiye camileri gibi, 
kâgir kemerlere oturan ahşap kirişlemeli düz top-
rak dam ile örtüldüğünü sanmaktayız.

İç mekânın aydınlığı toplam on sekiz pencerey-
le sağlanmıştır (Resim: 2). Bazı pencerelerin biçi-
mi onarımlar sırasında değişmiştir. Bu açıklıkların 
orijinalinde basık kemerli olduğu anlaşılıyor. Batı 
duvarının üst kısmındaki iki pencere içten daire, 
dıştan altıgen kesitli yapılmış olup, XVIII. yüzyılda 
görmüş olduğu onarımın izlerini taşımaktadır.

Kıble duvarının ortalarında yer alan taş mihrap, 
sivri kemerli ve yarım daire kesitli nişe sahiptir. 
Mihrabın batı tarafına yerleştirilen ve balkon şeklin-
de iç mekâna taşıntı yapan köşk minbere, duvarın 
içinde yükselen taş basamaklı “L” biçiminde mer-
divenden çıkılmaktadır. Harimde yer darlığından 
dolayı, minberin bu şekilde yapıldığı anlaşılıyor.

Harimin kuzey duvarında, cümle kapısının batı 
tarafına müezzin mahfili yapılmıştır. Mahfile du-
varın içinde yükselen taş basamaklı “L” biçiminde 
merdivenden çıkılmaktadır. 

Tek şerefeli ve onikigen plânlı gövdeye sahip 
olan kesme taş minare, son cemaat yerinin kuzeydo-

ğu köşesinde yer alır. İnşa kitabesine 
göre, İmam Seyyid Ali tarafından H. 
1213/ M.1798 yılında yaptırılmıştır. 
Silindirik petek, ahşap direkler üze-
rine oturan geniş saçaklı sac külâhla 
örtülmüştür. Şerefe kısmı köşk tipin-
de yapılmıştır; bu tip minareler böl-
gesel özellik göstermektedir.

Yapı genelinde sade inşa edil-
miştir. Yapının mihrabında iki tamir 
kitabesi ile minare kapısının üst kıs-
mında minarenin inşa kitabesi bu-
lunmaktadır. Ayrıca cümle kapısın-
da çeşitli yazılara yer verilmiştir.

Vakfiye:
Caminin günümüze gelen vakfiyesi yoktur. 

Fakat 1563 tarihli Maraş tahrir defterinde; cami ve 
buk’aya 500 akçe geliri olan 1 bağ ile 1 değirmenin 
vakfedildiği belirtilmektedir. Yine 31 Mart 1876 ta-
rihli mahkeme i’lâmındaki kayıtlarda; Cığcığı Ma-
hallesi’nde 1 bakkal dükkânı ile “Arasta” adı ile 
bilinen Zahire Pazarı’nın da caminin vakfı olduğu 
zikredilmektedir.  Yine 6 Muharrem 1323/ 13 Mart 
1905 tarihli Maraş Şer’iye Sicili’nde, Kısakürekzâ-
de Hacı Ahmet Efendi’nin kızı Şerife Hatun’un Taş 
Han’daki 1/40 hissesini Boğazkesen Camii’ne vak-
fettiği kayıtlıdır. Ayrıca 27 Zilhicce 1323/ 22 Şubat 
1906 tarihli Maraş Şer’iye Sicili’nde, camide görev 
yapan hatiple ilgili bilgiler bulunmaktadır.
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KSÜ Çocuk Üniversitesi Eğitim-Öğretime Başladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesinde eğitim-öğretim Rektör Prof. Dr. Niyazi 
Can’ın katılımlarıyla başladı.

Çocuklara yönelik eğitim-öğ-
retim ve çeşitli bilimsel faali-
yetlerde bulunarak öğrencilere 
bilişsel, duyusal, sosyal ve be-
densel olarak çok yönlü geli-
şimlerine katkıda bulunmayı 
amaçlayan Çocuk Üniversite-
sinde ilkokul 4. Sınıf öğrencisi 
25 çocuktan oluşan ilk gurupla 
birinci dönem eğitim faaliyetleri 
başladı.

İlk dönem öğrencileri Rektör 
Can tarafından beyaz önlükleri-
nin giydirilmesiyle ve içinde eği-
tim-öğretim materyallerinin yer 
aldığı çantaların hediye edilme-
siyle birlikte ders başı yaptılar. 

Türkiye’de yalnızca 10 üniversi-
te bünyesinde Çocuk Üniversite-
sinin yer aldığını belirten Rektör 
Can, 2 ay süren bilim, sanat ve 
teknoloji alanlarını kapsayan ve 
yaş gurubuna uygun eğitimlerin 
ardından çocuklara diploma ve 
biniş giydirme töreni yapacakla-
rını söyledi.

Amaçlarının üniversite eğiti-
mi oranını yukarıya çekmek ve 
çocuklarla hayat boyu süren bir 
ilişki tesis etmek olduğunu vur-
gulayan Rektör Can, “Yapılan 
çalışmalar çocuk yaşta üniversi-
teyle tanışan bireylerin üniversi-
teli olma oranının yüzde 99’lara 

ulaştığını göstermektedir. Çocuk 
Üniversitesini tamamlayan me-
zunlarımızla bağlarımızı kopar-
madan onları üniversitemizde 
gerçekleştirilecek çeşitli etkin-
liklere dâhil etmeyi sürdürece-
ğiz.  Burada kurulan güçlü bağ-
lar çocuklarımızı ilgi duydukları 
alanda üniversiteye taşıyacaktır. 
Çocuk Üniversitesiyle kurulan 
bağları hayat boyu sürdürmeyi 
amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Üniversitelerin bilim ve tek-
noloji üretmenin yanı sıra eği-
tim-öğretim alanında da toplu-
ma öncülük etme misyonunun 
bulunduğunu hatırlatan Rektör 
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Can, “Çocuk Üniversitesi eği-
tim-öğretim de öncülük etme 
misyonumuzun önemli bir par-
çasını oluşturuyor. Çocukları-
mız burada pedagojik seviyele-
rine uygun şekilde ve konunun 
uzmanı isimlerden bilim, tek-
noloji ve sanat alanlarında yeni 
bilgiler edinecekler. Bu değerli 
çalışmaya katkı sunan aileleri-
mize ve hocalarımıza teşekkür 
ediyor, çocuklarımıza başarılar 
diliyorum.” dedi.

KSÜ Çocuk Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Gülay Bedir ise 25 öğ-
renci ile Çocuk Üniversitesinde 
eğitim-öğretime başladıklarını 
ifade ederken, 16 farklı modülde 
eğitimler vererek bilim, sanat ve 
teknolojiyi eğlenceli bir şekilde 
öğretmeyi amaçladıklarını söy-
ledi.

İki ay sürecek Çocuk Üniversi-
tesi programı kapsamında farklı 
konularda eğitim programları, 
seminerler, bilimsel etkinlikler, 
doğa-kültürel geziler, sergiler ve 
uygulamalı öğrenme etkinlikler 
düzenlenecek. 

25 kişilik guruplara 2 ay 
süreyle eğitimler verilerek 
öğrencilerin problem çözme, 
düşünme, karar verme 
ve üretme becerilerinin 
desteklenmesi ve 
geliştirilmesi hedefleniyor.

“Yapılan çalışmalar 
çocuk yaşta 

üniversiteyle tanışan 
bireylerin üniversiteli 
olma oranının yüzde 

99’lara ulaştığını 
göstermektedir.”
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Kadınlarda Doğum Sonrası Sık 
Yaşanılan Ruh Sağlığı Problemleri

Öğr. Gör. Deniz BATMAN
KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

Giriş
Kadınlar üreme dönemleri boyunca üreme hor-

monlarında değişimlerin olduğu dönemlerde bir 
takım psikiyatrik rahatsızlıklara daha yatkın hale 
gelmektedir. Bu değişikliklerin özellikle belirgin 
olduğu dönemlerin başında postpartum (lohusa-
lık) dönemi yer almaktadır. Bu dönemde ortaya 
çıkan ve oldukça sık görülen kadınlara özgü üç 
ruhsal rahatsızlık: annelik hüznü (postpartum 
blues), postpartum depresyonu ve postpartum 
psikoz olarak bilinmektedir. Postpartum dönemde 
kadınlar fiziksel sağlık açısından yakından izlenir-
ken, ruhsal sağlık açısından rutin değerlendirilme 
konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Dünya Sağlık 
Örgütünün tanımında sağlık sadece hastalık ve sa-
katlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam iyilik hali olarak yer aldığı düşünül-
düğünde, doğum sonu dönemde her parametre 
göz önünde bulundurulup değerlendirilmelidir. 
Postpartum dönemde sık yaşanılan ruhsal prob-
lemleri bilmek ve yakın takibini yapmak anne ve 
yenidoğanın sağlığını olumlu yönde etkileyebile-
cektir. Bu derlemede kadınlarda doğum sonrası 
dönemde sık yaşanılan ruh sağlığı problemleri li-
teratüre dayalı olarak incelenmiştir.

1. Annelik Hüznü (Postpartum Blues) 
Annelik hüznünü ilk defa Moloney tarafından 

1952 yılında tanımlanmıştır. Annelik hüznü, do-
ğum sonu hüzün (postpartum hüzün) ya da bebek 
hüznü (baby blues) olarak da adlandırılmaktadır. 
Doğum sonu dönemde ağlama, düşünmede güç-
lük ve yorgunluk üçüncü gün depresyonu olarak 
adlandırılmıştır. Annelik hüznü hormonal deği-
şikliklerle tetiklenen, uykusuzluk, beslenme yeter-
sizliği ve yeni anne olmanın getirdiği stresle artan 
fizyolojik bir fenomen olarak değerlendirilmekte-
dir. Postpartum ilk günlerde başlayıp yaklaşık 2 
hafta sürebilmektedir. Genellikle 5 günden fazla 

sürmeyen, sekel bırakmayan ve tedavi gerektir-
meyen bir durumdur. Yeni anne olmuş bireylerin 
önemli bir bölümünü etkileyen ve en sık görülen 
doğum komplikasyonlarından biridir. Evlilik du-
rumu, parite, gebelik sırasında hastaneye kabul 
edilme, gebelik sırasında duygu durum bozuklu-
ğu yaşama, bebeğin cinsiyeti, bebeğin doğum ağır-
lığı, sosyal desteğin azlığı, geçmişinde depresyon 
ya da premenstrual disfori öyküsü olması annelik 
hüznü gelişim riskini artırmaktadır.

1.1. Klinik Belirtiler
Başlıca semptomlar ağlama hali ve duygu du-

rum dalgalanmalarıdır. Diğer semptomlar Tablo 
1’de belirtilmiştir.

Tablo 1. Annelik Hüznünün Belirtileri

Annelik hüznünde yaşanan ağlama davranışın-
da, diğer ağlama şekline göre daha fazla hormon 
ve kimyasal madde rol oynamaktadır. Araştırma-
cılar ağlamanın endorfin salınımını uyarabilece-
ğini, ağrıları azaltabileceğini, ruh halini iyileşti-
rebileceğini belirtmiştir. Doğum sonu dönemde 
gözyaşı içinde fazla miktarda bulunan prolaktin 
ağlamayı başlatmaktadır. Literatürde doğum sonu 
hızlı hormonal değişikliklerin bu duygudurum 
dalgalanmalarına neden olabileceği belirtilmekte-
dir. Annelik hüznünün başlangıcının doğum son-

Psikososyal Belirtiler Fizyolojik Belirtiler

• Eşe karşı düşmanca 
tutumlar
•	Bebeği	ve	kendi	bakımı	
ile ilgili endişe
•	Anksiyete
•	Üzgün	olma
•	Çaresizlik	duygusu
•	İrritabilite
•	Hafıza	bozuklukları

•	Uykusuzluk
•	Yorgunluk
•	Enerji	azlığı
•	İştahsızlık
•	Ağlama
•	Hafıza	bozuklukları
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rası östrojen ve prosesten düzeylerinin ani düşüşü 
ile eş zamanlı olması, onun endokrin bir fenomen 
olabileceğini düşündürmektedir. Annelik hüznü 
görülen kadınlarda semptomların iki haftadan 
daha uzun sürmesi durumunda postpartum dep-
resyon gelişme olasılığının daha yüksek olduğu 
bildirilmektedir.

2. Postpartum Depresyon
Postpartum dönemde görülen depresyon, sade-

ce anne için değil, bebek ve tüm aile için olumsuz 
sonuçlar doğurabileceğinden özel bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Postpartum depresyon (PPD) 
durumunda anne-bebek arasındaki bağ ciddi bir 
şekilde bozulmaktadır. Depresif anneler, bebekle 
duygusal bağ kurmakta güçlük çekmektedirler. 
Bu annelerin çocukları, davranışsal ve duygusal 
güçlüklerin yanı sıra bilişsel fonksiyonlarda da 
güçlük yaşamaktadırlar. Birçok kadının mutlu ol-
maları gerektiğine inandıkları bir dönemde, dep-
resif duygular taşıdıklarından dolayı suçluluk 
duymaları, belirtilerini saklamalarına ve PPD’nin 
kolaylıkla gözden kaçabilmesine neden olmakta-
dır. Bu nedenle, birinci basamakta gebe ve lohusa 
izlemleri sırasında PPD akılda bulundurulması 
gereken önemli bir durumdur (Perkonigg ve ark 
2004). 

2.1. Klinik Belirtiler
Postpartum depresyonda ortaya çıkan belirtiler; 
•	Duygu	durum	değişiklikleri,
•	Ağlama	ve	karamsarlık,
•	Değersizlik	hissi,
•	Sinirlilik,
•	Sosyal	izolasyon,	
•	Cinsel	istekte	azalma,	
•	Dikkat	dağınıklığı,
•	Kararsızlık,
•	İntihar	duşuncesi	ve	iştahta	azalma,
•	Kilo	değişikliği,
•	Uyku	sorunları,
•	Bebek	bakımında	yetersizlik	hissi,	halsizlik,	
   anksiyete, 
•	Sucluluk	hissi,
•	Unutkanlık	olarak	sıralanmaktadır.

PPD doğumu takip eden 1 yıl içerisinde ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle PPD belirtilerini sadece do-
ğum sonu 6 hafta ile sınırlamak yanlış olacaktır.
Kadınlarda erkeklerden daha fazla oranda depres-
yon gorulduğu ve ozellikle doğurganlık cağında 

ureme olaylarında depresyon sıklığının daha ciddi 
artış gosterdiği belirtilmektedir.

3. Postpartum Psikoz
Doğum sonrası psikoz, doğum sonrası dönem-

de ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların en şid-
detlilerindendir. Başlangıcı genellikle doğumdan 
2 hafta sonradır. Doğum sonrası psikoz sıklıkla 
depresyon, hezeyanlar ve annede kendisine ya 
da bebeğine zarar verme düşünceleri ile belirli bir 
sendromdur. Bazı anneler bu dönemde, bu düşün-
celerini eyleme dönüştürebilecekleri için dikkatli 
olunmalıdır. Eldeki verilerin büyük çoğunluğu 
doğum sonrası psikoz ile özellikle bipolar bozuk-
luklar ve majör depresif bozukluk gibi duygu du-
rum bozukluklarının yakın ilişkisi olduğunu dü-
şündürmektedir. Şizofreni veya bipolar bozukluk 
öyküsü olan kadınlar yüksek risk altındadırlar.

Doğum sonrası psikozun az bir kısmı enfeksiyon, 
ilaç intoksikasyonu, kan kaybı gibi tıbbi durum-
lara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Doğum sonrası 
östrojen ve progesteron konsantrasyonlarındaki 
ani düşmenin doğum sonrası psikoz ile bağlantılı 
olabileceği ileri sürülmekle birlikte bu hormonlar-
la tedavinin etkili olmadığı görülmüştür.

3.1. Klinik Belirtiler
Genellikle doğum sonrası psikoz doğumu takip 

eden 2–3 hafta içinde başlar ve 2–3 ay kadar sürer. 
Doğum sonrası psikoz, semptomları açısından çok 
değişkendir. Klinik olarak hastalar yorgunluk, uy-
kusuzluk ve dinlenememeden yakınırlar. Ağlama, 
duygusal oynaklık dönemleri olabilir. Daha sonra 
şüphecilik, konfüzyon, dezorganize davranışlar, 
depersonalizasyon, dezoryantasyon, duygu du-
rumda artış veya şiddetli disfori, dağınıklık, man-
tıksız ifadeler, bebeğin sağlığı ile ilgili obsesif dü-
şünceler ortaya çıkabilir. Hastanın bebeğe bakmak 
istememe, bebeğe ya da kendisine zarar verme dü-
şünceleri vardır. Sanrısal düşünce temelinde bebe-
ğin kusurlu veya ölü olduğu, içine şeytan girdiği 
düşüncesi vardır. Bu sanrısal düşünceler çocuğu 
gelecekteki acılardan kurtarmak için onu öldürme 
eğilimine yol açabilir. Varsanılar benzer içeriklerle 
ortaya çıkar ve hastaya bebeği öldürmesini söyle-
yen sesler şeklinde olabilir. Psikoz ortaya çıkınca 
hasta sanrılar ve ajitasyon nedeniyle bebeğe veya 
kendisine zarar verebilir. 

4. Annelik hüznü, PP Depresyon ve PP Psikoz 
Benzerlikler ve Farklılıkları

Annelik hüznü, PP depresyon ve PP psikozun 
benzerlik ve farklılıkları Tablo 2’de özetlenmiştir.
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Tablo 2. Annelik hüznü, PP depresyon ve PP psikozun karşılaştırılması

Sonuç
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerdeki 

izlemlerde fiziksel rahatsızlıklara dikkat çekildiği 
kadar, kadının ruh sağlığının da göz önüne alın-
ması ve bu yönde desteklenmesi çok önemlidir 
(Yılmaz ve Öncel 2009). Postpartum dönemde bir 
kadına doğum için destekleyici bir çevrenin olma-
sı, emzirme desteğinin sağlanması ve ağlamasına 
izin verilmesi gerekmektedir. Annelik hüznünün 

depresyona geçmesini önlemek için anneleri bilgi-
lendirmesi, bu durumun sık görüldüğü ve geçici 
olduğu konusunda güvence verilmesi gerekmek-
tedir. Belirtilerin iki haftayı aşması halinde sağlık 
kuruluşuna  başvurmaları önerilmelidir (Fooladi 
2006). Aynı zamanda emosyonel destek ve yeni 
bebeğe bakımda yardımcı bilgiler verme yararlı 
olabilir. 

Özellikler ANNELİK HÜZNÜ PP DEPRESYON PP PSİKOZ

Doğum Sonu  
Başlangıç Zamanı

•	İlk	günlerde •	İlk	6	haftada	 •	2	hafta	sonra

Süre •	2	hafta	 •	1	yıl	içinde	ortaya	
   çıkabilir

•	2-3	ay	sürebilir	

Belirtiler •	Ağlama	
•	Fiziksel	ve	ruhsal		
   değişiklikler
•	Depresyon	başlangıcı

•	Suçluluk	hissi
•	Karamsarlık
•	Fiziksel	ve	ruhsal	
   değişiklikler

•	Halüsinasyon
•	Sanrı
•	Bebeğe	zarar	verme	
   düşüncesi
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından 
Araştırmacı Yazar Emekli Albay Atilla Güler’in konuşmacı olarak katıldığı “Balkanlara Hüzünlü 
Veda” konulu konferans düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Meh-
met Akif Ersoy Amfisinde ger-
çekleştirilen konferansın açılış 
konuşmasını Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan 
Doğan yaptı. Balkan meselesi-
nin Türkiye tarihi için önemi-
ne vurgu yapan Dekan Doğan, 
konferansın verimli geçmesi te-
mennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından 
1977-2007 yılları arasında Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının çe-
şitli kademelerinde görev alan, 
emekli olduktan sonra da Asel-
san ve Roketsan gibi önemli ku-
ruluşlarda yönetim ve denetim 

kurulu üyeliği görevleri üstle-
nen Araştırmacı Yazar Emekli 
Albay Atilla Güler, Balkan Har-
bi’nin öncesi, sonrası ve etkile-
rini ele aldığı “Balkanlara Hü-
zünlü Veda” başlıklı konferans 
sunumunu gerçekleştirdi.

Balkan Savaşlarını Batının Os-
manlıyı parçalama projesi olan 
‘Şark Meselesi’ bağlamında ele 
alan Güler, Balkan meselesinin 
devlet ve toplum üzerinde trav-
malara sebep olduğunu ifade 
etti. Tarihin bugüne ışık tutan 
birçok olayı içerisinde barındır-
dığına ve bugün coğrafyamızda 
yaşananların bu çerçevede ele 

alınması gerektiğine dikkat çe-
ken Güler, tarihi süreçlerin ve 
etkilerinin genç nesillere anlatıl-
masının önemine değindi.

Konferans sunumunun ardın-
dan üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can, Atilla Güler’e 
çeşitli hediyeler takdim etti. 
Kendisini üniversitemizde ağır-
lamaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Rektör Can, 
verdiği değerli bilgiler için Gü-
ler’e teşekkür etti. Emekli Albay 
Güler de Rektör Can’a “Balkan-
lara Hüzünlü Veda” isimli kita-
bını takdim etti.

‘Balkanlara 
Hüzünlü 
Veda’
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
(ULİSA)  koordinasyonunda Göç Araştırmaları Vakfının katkılarıyla hayata geçirilenSuriyeli Genç 
Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Çalıştayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen-
Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen açılış otu-
rumunun ilk konuşmasını KSÜ 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yap-
tı. Suriyeli Genç Sığınmacıların 
Uyum ve Eğitimi Çalıştayına ev 
sahipliği yapmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getiren Rektör 
Can, Kahramanmaraş’ın en yoğun 
Suriyeli sığınmacı misafir eden il-
lerin başında geldiğini belirterek 
zorunlu nedenlerle ülkelerini terk 
etmek durumunda kalan sığınma-
cılara kucak açmanın insani bir so-
rumluluk olduğunu söyledi.

Suriyeli genç sığınmacıların 
eğitim sürecine dâhil edilmeleri-
nin bireysel gelişimleri, meslek 
edinmeleri ve uyumları açısından 
oldukça önemli bir husus olduğu-
nun altını çizen Rektör Can, örgün 
eğitim çağındaki gençlerin uyum 
ve eğitimini hedefleyen bu çalış-
tayın çalışmalarının üniversitelere 
gelecek öğrencilerin alt yapısını 
güçlendireceğini düşündüğünü 

ifade etti.
“Yaklaşık 4 milyon sığınmacı-

nın uyum ve eğitimi, çok yoğun 
çalışma ve emek isteyen bir süreç. 

Kurum ve sivil toplum kuruluşları 
olarak hepimize önemli görevler 
düşüyor. Biz Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi olarak bu 
manada yapılması planlanan her 
türlü çalışmaya destek vermeye 
hazırız.” diyen Rektör Can, baş-
taAYBÜ yöneticileri olmak üzere 
çalıştaya katkı sunan katılımcılara 
teşekkürlerini sundu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Orhan Doğan da kısa bir 
selamlama konuşması yaptı. Kah-
ramanmaraş’ın 80 binin üzerinde 
sığınmacı misafir ettiğini hatır-
latan Dekan Doğan, çok önemli 
bir konu olan sığınmacı gençle-

Suriyeli Genç Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Çalıştayı

“Suriyeli genç 
sığınmacıların 

eğitim sürecine dâhil 
edilmelerinin bireysel 

gelişimleri, meslek 
edinmeleri ve uyumları 

açısından oldukça önemli 
bir husus.”
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rin uyum ve eğitimini hedefleyen 
çalıştaya katı sunanlara teşekkür 
etti. 

AYBÜ ULİSA Müdürü Prof. 
Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise Türki-
ye’nin yoğun göç olaylarına sahip 
bir ülke olduğunu ve 3 milyon 644 
bin 342’si Suriyeli olmak üzere 4,8 
milyon sığınmacıya ev sahipliği 
yaptığını söyledi. 

ULİSA koordinatörlüğünde 
yürütülen ve Erasmus+ KA2 
programı kapsamında Dış İşleri 
Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye 
Ulusal Ajansı tarafından destek-
lenen”Development andImple-
mentation of Social - Science Trai-
ning Program forYoungRefugees” 
(Let’sScience) programı hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. 
Mustafa Sıtkı Bilgin,  Türkiye’de 

18 yaş altında örgün öğretime ka-
tılmamış Suriyeli genç sığınmacı-
lara yönelik hazırlanan eğlenceli 
bilimsel içeriklerin bulunduğu bi-
limsel eğitim programı ile onların 
eğitim yoksunluğunun giderilme-
sini, sosyal katılımlarının amaç-
landığını söyledi.

Bilgin, Suriyeli Genç Sığınmacı-
ların Uyum ve Eğitimi Çalıştayı ile 
Let’sScience projesi kapsamında 

fikri çıktıların paylaşımının ve ge-
liştirilen oyunların tanıtılmasının 
hedeflendiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından 
çalıştay sunumlarına geçilirken 
çalıştaya katkı sunan kurum ve 
kuruluşlar ile Suriyeli sığınmacı-
ların uyum ve eğitimi konusunda 
çalışmalar yürüten yurtiçi ve yurt-
dışından akademisyenler sunum-
larını gerçekleştirdiler.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde KSÜ Rektörlüğünün destekleri, KSÜKAM, Eğitim 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle bir dizi etkinlik içeren 
Kadınlar Günü Özel Programı düzenlendi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversi-
tesi (KSÜ), 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Gününü düzenle-

nen çeşitli etkinliklerle kutladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Niyazi Can, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü münasebetiyle 
üniversitemizde görev yapan 
kadın personeli ziyaret ederek 
karanfil hediye etti. Üniversi-
tenin farklı alanlarında çalışan 
kadın personeller ile tek tek soh-
bet eden Rektör Can, bütün ka-
dınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutladı.

Kadınlar günü kapsamında 
ayrıca Eğitim Fakültesinde eği-
tim gören bayan öğrencilerin 

kullanımı için hazırlanan Ba-
yan Bakım Odası’nın açılışını 
Rektör Can, Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım, 
Kadın Çalışmaları Uygulama ve 
araştırma Merkezi (KSÜKAM) 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yek-
ta Gezginç ve üniversitemizde 
görevli kadın personel birlikte 
yaptılar. Bayan Bakım Odası ki-
şisel bakım alanı ve aynı zaman-
da anne olan lisans ve lisansüstü 
öğrencileri için bebek bakım bö-
lümünden oluşuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
çerçevesinde KSÜ Rektörlüğü-
nün destekleri, KSÜKAM, Eği-
tim Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi 
işbirliğiyle bir dizi etkinlik içe-

ren Kadınlar Günü Özel Progra-
mı düzenlendi. 

Programın açılış konuşması-
nı yapan Rektör Can, dinimi-
zin ve kültürümüzün insana ve 
özellikle kadına verdiği öne-
me dikkat çekti. “Kadınlar her 
alanda güzelliğin, naifliğin ve 
nezaketin sembolüdür.” diyen 
Rektör Can, kadının özellikle 

“Dinimiz ve kültürümüz 
insana ve özellikle 

kadına değer 
vermektedir. Kadınlar 
her alanda güzelliğin, 
naifliğin ve nezaketin 

sembolüdür.”
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anne olma vasfıyla toplumların 
şekillenmesi inşası ve ihyasında 
çok önemli bir role sahip oldu-
ğunun altını çizdi.

Kadının hayatın her alanında 
eşit bir biçimde yer almasının 
toplumun gelişimi ve kalkın-
masında önemli bir etkiye sahip 
olduğuna vurgu yapan Rektör 
Can, “Hepimizi annelerimiz 
yetiştirdi. Hepimiz kişili-
ğimizin temelini oluş-
turan ilk eğitimi anne-
lerimizden aldık, bizi 
annelerimiz eğitti. İn-
san ancak eğitimle in-
san olur.” dedi. Rektör 
Can, konuşmasını kadı-
na şiddetin son bulması 
temennisiyle tamamladı.

KSÜKAM Müdürü Gezginç 
de kısa bir selamlama konuşma-
sı yaparak 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nün anlam ve önemi-
ne ilişkin bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Alper Şakalar 
tarafından kadın bestekârlardan 
seçkilerin yer aldığı bir konser 
gerçekleştirildi.

Konser programının ardından 
“Kültür ve Eğitim Bağlamında 
Kadın” konulu panel oturumu 
düzenlendi. Panelde ilk sözü 
alan Eğitim Fakültesi Dekanı 
Yıldırım “Eğitimde Kadın” baş-
lıklı sunumunu gerçekleştirdi. 
Daha sonra ise İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza 
Karaoğlan “Türklerde Kadın” 
başlıklı sunumunu yaptı.

Panel oturumunun ardından 
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğre-
tim Görevlisi Ayça Çetiner Önal 
tarafından hazırlanan ‘Eşitlik’ 
temalı dans gösterisi katılımcı-
ların beğenisine sunuldu.

Rektör Can tarafından progra-
ma katkı sunan isimlere teşek-

kür belgeleri takdim edilirken, 
program Kadınlar Günü Özel 
Resepsiyonu ile son buldu. Bir 
araya gelerek sohbet etme imkâ-
nı bulan davetliler, Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Günsu Yılma Şakalar koordi-
natörlüğünde gerçekleştirilen, 
Sunay İçten, Mehmet Karaca ve 
Hikmet Yılmaz tarafından icra 
edilen ezgilerle müziğe doydu.
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Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN
KSÜ İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam bi-
lim ve teknoloji tarihi araştırma-
ları yapan, dünyanın önde gelen 
bilim adamlarından biridir.

Fuat Sezgin, 24 Ekim 1924 tari-
hinde Bitlis’te doğdu. Erzurum’da 
ortaokul ve liseyi bitirip 1943 yı-
lında ilk planına göre matematik 
okuyup mühendis olmak için 
İstanbul’a geldi. Bir akrabasının 
tavsiyesi üzerine, İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Şarki-
yat Enstitüsü’nde İslami Bilimler 
ve Orientalistik alanında öncü 
bir yere sahip olan Alman şarki-
yatçı HelmutRitter1 (1892-1971) 
tarafından verilen bir seminere 
1 1926 yılında üniversitedeki görevinden alınan 
Ritter, Hamburg’da İran edebiyatı ve tasavvu-
funa dair başlattığı çalışmalarına devam etmek 
için Alman Bilim Yardım Derneği’nin bursuyla 
İstanbul’a gitti. Kütüphanelerde yazma eserl-
er üzerinde çalışırken bunlar hakkında Batı’da 
yeterli kaynağın olmadığını farketti ve 1927’de 
birçok Alman bilim adamına bu eserlerle ilgili 
katalogların hazırlanması gerektiğini belirten bir 
rapor gönderdi. Bu rapor üzerine Alman Doğu 
Derneği’nin İstanbul’da bir şubesinin açılmasına 
karar verildi ve ilk müdürlüğüne Ritter getirildi. 
Kurulan şubenin görevi “BibliothecaIslamica” 
serisi adı altında bir dizi Arapça, Farsça ve Türkçe 
metni neşretmek, İstanbul kütüphanelerinde 
bulunan yazma eserler hakkında Alman bilim 
adamlarını bilgilendirmek, bu eserlerin fotoğra-
flarını onlara göndermek ve genç şarkiyatçılara 
danışmanlık yapmaktı. 1929-1949 yılları arasın-
da Ritter’in başkanlığında yürütülen çalışmalarla 
yirmi dört adet Arapça, Farsça ve Türkçe yazma 
eser edisyon kritik yapılmak suretiyle neşredildi.
Ritter’in çalışmalarının modern bilimsel usuller-
in Türkiyede yerleşmesine çok önemli katkıları 
olduğu gibi kendi ülkesine ve batıya İslam bilim-
iyle ilgili çok önemli bilgi ve malzemeler temin 
etmiştir.

katılan Sezgin, ilk planını kökten 
değiştirdi. Hocasının, bilimlerin 
temelinin İslam bilimlerine da-
yandığını söylemesiyle bu alana 
yöneldi. Ritter’in anlattıklarının 
etkisi altında Fuat Sezgin ertesi 
gün derslere kayıt olmak üzere 
Enstitü’ye gitti ve Şarkiyat Ensti-
tüsüne kaydoldu. Alman ordu-
sunun 1943 yılında Bulgaristan’a 
kadar ilerlemesinden dolayı Tür-
kiye’de üniversite öğretimi askıya 
alındığında, Ritter öğrencilerine 
bu uzun arayı değerlendirmeleri 
ve Arapça öğrenmelerini tavsiye 
etti. O sırada Fuat Sezgin Cerîr 
Taberî’nin tefsirini Türkçe meali 
içeren kitaplarla karşılaştırmaya 
karar verdi ve zor bir dille yazı-
lan tefsiri anlayabilmek için altı 
ay boyunca geceli gündüzlübu 
eseri okuyup anlamaya çalıştı. 
Altı ayın sonunda Taberî tefsi-
rinin Arapçasını iyi bir şekilde 
okumaya başladı. HelmutRitter, 
Ebû Hamid el-Gazalî’ninİhyâu-
Ulûmi’d-Dîn kitabını okuması 
için Fuat Sezgin’in önüne koydu-
ğunda, öğrencisinin bunu kolay-
ca başarabilmesine çok memnun 
oldu. Dil öğrenmede büyük ye-
teneğe sahip olan Fuat Sezgin’in 
beş dile aynı anda başlayarak her 
yıl yeni bir dil öğrenmesini öner-
di. Sezgin de ileri yaşlarına kadar 
bu yüksek çalışma temposunu 
devam ettirdi. İslam Araştırmala-
rı Enstitüsü’nde Ünlü tarihçi Zeki 

Velidi Togan ile çalıştı. Yine Pa-
kistanlı meşhur alim Muhammed 
Hamidullah’la görüşerek ondan 
önemli ölçüde istifade etti. 

1947 yılında Bedî’ ilminin 
tekâmülü konusundaki Yüksek 
lisans tezini bitirdikten sonra, 
HelmutRitter’in danışmanlığıyla 
Ebû Ubeyde Ma‘mer b. el-Mu-
sennâ’nın “Mecâzu’l-Kur’ân’ın-
daki Filolojik Tefsiri” konusuy-
la doktor ünvanını aldı. Fuat 
Sezgin, doktora tezi için araş-
tırmalarını sürdürdüğü Mecâ-
zu’l-Kur’ân’dan bazı yerlerin 
Buhârî’nin hadis kitabından alın-
dığını fark etti. Buhârî’nin yazı-
lı kaynakları kullanmış olması, 
daha önce akademisyenlerin ve 
hadis mecmualarının sadece söz-
lü geleneğe dayandıklarına dair 
tezlerinin yanlış olduğunu ortaya 
koydu. Fuat Sezgin, “Buhârî’nin 
Kaynakları Hakkında Araştırma-
lar” adlı çalışmasını Doçentlik 
tezi olarak hazırladı ve 1956 yılın-
da yayımladı2 . 1960 yılında Tür-
2 Fuat Sezgin’in bir diğer tezi de 1956 yılında 
İstanbul Üniversitesinde tamamladığı “doçent-
lik” çalışması olan Buhârî’nin kaynakları üzer-
ine yaptığı çalışmasıdır. Bu çalışması sırasındaki 
tetkikleri neticesinde Buhârî’nin kendisinden 
önceki yazılı kaynakları kullanmış olduğu ka-
naatine varmış, Buhârî’nin Kaynakları Hakkın-
da Araştırmalar adıyla basılan araştırmasında 
bu yöndeki mütalaalarını ortaya koymuştur. 
Onun bu çalışmasındaki tespitleri İslam bilim 
tarihindeki başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra 
genelde İslam bilim tarihi özelde de hadis ilm-
ine dair önemli bir katkı olmuştur. Dolayısıyla 
kitap hiçbir dile çevrilmemesine rağmen Batı’da 

FUAT SEZGİN VE 
BİLİM TARİHİ
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kiye’deki askerî darbenin iktida-
ra getirdiği hükümet tarafından 
hazırlanan ve 147 akademisyenin 
üniversitelerden men edildiği lis-
tede kendi adının da bulunması 
üzerine Sezgin, Türkiye dışında 
çalışmalarını sürdürmek zorunda 
kaldı. 

1961 yılında Almanya’ya gi-
den Fuat Sezgin, Frankfurt Üni-
versitesi’nde önce misafir doçent 
olarak dersler verdi. 1965 yılında 
Frankfurt Üniversitesi’nde profe-
sör oldu. Oradaki bilimsel çalış-
malarının ağırlık noktası Arap-İs-
lam kültür çevresinde bilimler 
tarihi alanı olmuştur ve bu alanda 
1965 yılında habilitasyon çalışma-
sını yapmıştır. 

1965 yılında Câbir b. Hayyân 
ve Doğu’da en çok atıf yapılan Türkçe çalışma-
lardan biridir. Bu açıdan bakılırsa, ortaya koy-
duğu çalışmalarının geneli-niteliği göz önüne 
alındığında Sezgin, daha ziyade bir bilim tar-
ihçisi hüviyetine sahipse de, onun ilk dönem 
hadis musannefâtının, Hz. Peygamber zamanın-
dan itibaren devam edegelen yazılı ürünler ve 
güvenilir bir şekilde aktarılan sözlü rivayetlerin 
bir sonucu olarak ortaya çıktığına dair görüşü, 
Goldziher’in aynı konudaki iddialarından temel 
çizgilerle ayrılır. Zira Goldziher, netice olarak 
hadislerin ve hadis literatürünün Hz. Peygamber 
döneminin olaylarını anlatan tarihî doküman-
lar olarak algılanamayacağını, olsa olsa sonraki 
dönemlere ait eğilim ve gelişmeleri yansıtan ver-
iler olarak değerlendirilebileceğini ve bu liter-
atürün fıkıh literatürünün derlenmesinden sonra 
tasnif edildiğini ileri sürer. Sezgin ise hadis liter-
atürünün bağımsız olarak tasnif edildiğini ve sa-
habe döneminden itibaren sahifelerin yazılması 
ile başlayan kesintisiz bir süreci ifade ettiğini söy-
ler. Dolayısıyla hadiste ilk musannef eserin hicri 
II. asrın sonlarına doğru ortaya çıktığını söyley-
en Goldziher’in aksine Sezgin’e göre ilk musannef 
eser, İbnŞihâb ez-Zührî (ö. 124/741) tarafından 
ortaya konmuştur. O hiçbir şekilde, hadislerin 
tarihselliğini tartışmamıştır. Ona göre hadis-
lerin oluşum safhaları, “kitâbetü’l-hadîs”, “ted-
vînü’l-hadîs”, ve “tasnîfü’l-hadîs” olmak üzere 
üç aşamada gerçekleşmiştir. Sezgin’e göre bu 
musannefât, erken dönemlerden itibaren kesin-
tisiz bir şekilde aktarılan hadislerden oluşur. Bu 
aşamaların sonunda hadis musannefâtı meydana 
gelmiştir. Yine ona göre hadis tahammül ve edâ 
yollarından sadece “semâ‘” ve “kırâat” sözlü ak-
tarıma, diğerleri ise tamamen yazılı nakle delalet 
etmektedir. Hatta ona göre “semâ‘” ve “kırâat” 
de çoğu zaman pratikte yazılı aktarımı gösterir. 
Dolayısıyla Sezgin, yazılı rivayetin en az sözlü 
rivayet kadar etkin olduğu kanaatindedir. Bu 
meyanda hadis tarihine dair bu önemli görüşleri 
sebebiyle G. H. A. Juynboll gibi bazı oryantalis-
tlerin onu “Literatür kataloğu yapmak, hadislerin 
otantikliğini ispat etmekten apayrı bir iştir.” di-
yerek hafife almaları, Sezgin’in İslam bilim tar-
ihi ve hadis bilimine özgün katkısına asla gölge 
düşüremez.

konusunda ikinci doktora tezini 
Frankfurt Üniversitesi Institutfür 
Geschichte der Naturwissensc-
haften’de hazırladı ve bir yıl son-
ra profesör unvanını aldı. Aynı 
yıl kendisi gibi şarkiyatçı olan 
Ursula Sezgin’le evlendi. Kızları 
Hilal, 1970 yılında dünyaya geldi. 
Bilimin başlangıcından bugüne 
kadar sahasında yazılan en kap-
samlı eser olan Arap-İslam Bilim 
Tarihi’nin (Geschichtedes Arabis-
che nSchrifttums/Târîhu’d-Türâ-
si’l-Arabî)3 ilk cildini, 1967 yılın-
da yayınladı. İlerleyen yıllarda bu 
muhteşem eserini tamamladı. Bu 
kapsamlı eserin (GAS), muhtelif 
ciltlerinde bulunan konulardan 
bazısı şöyledir: “Kur’an ilimleri, 
hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, 
tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zo-
oloji, veterinerlik, simya, kimya, 
botanik, ziraat, matematik, ast-
ronomi, astroloji, meteoroloji ve 
ilgili alanlar, dilbilgisi, matema-
tiksel coğrafya, İslâm’da kartog-
rafya, İslam felsefe tarihi”. 
3 İslâm medeniyeti tarihinin başlangıcından 
itibaren gelişmiş naklî ve aklî ilimlere ait lit-
eratürünü konu edinen (GAS), Fuat Sezgin’in 
Frankfurt’ta yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma 
ve yayın projesinin ürünüdür. Geschichtedesara-
bischenSchrifttums’u başlangıçta Carl Brockel-
mann’ınGeschichte der arabischenLitteratur adlı 
eserine, özellikle İstanbul kütüphanelerindeki 
yazmalar bakımından bir ek olarak tasarlayan 
Fuat Sezgin daha sonra fikrini değiştirmiş ve 
bir ölçüde ondan da faydalanmakla birlikte 
tamamen yeni ve müstakil bir eser hazırlamaya 
girişmiştir. Sonuç olarak kitap, dünya kütüphan-
elerindeki Arapça yazmaların basit bir bibliyo-
grafik dökümü olmaktan çıkmış ve gerektiğinde 
derinlemesine tahlillere yer veren bir İslâmî 
ilimler tarihine dönüşmüştür. Fuat Sezgin hem 
ilim dalları için yazdığı mukaddimelerde, hem 
de İslâm ve tevarüs ettiği Helenistik çağ ilim-
ler tarihinin ünlü şahsiyetleri üzerinde yoğun-
laştırdığı incelemelerinde yöntem olarak bir ilim 
tarihçisi gibi çalışmış ve modern araştırmaların 
ışığında kaleme aldığı bu bölümleri yaygın ka-
naatleri değiştirebilecek yeni malzemelerle 
desteklemiştir. GeschichtedesarabischenSchrift-
tums’un aynı zamanda kapsamlı bir ilimler tarihi 
olma özelliği, onun ilk yazılış amacı doğrultusun-
da erken dönemde kaleme alınan Arapça yazma-
lar literatürünün eksiksiz bir dökümünü verme 
çabasını ikinci plana itmemiş, eserde Brockel-
mann’ın ortaya koyduğu yazmalara birçok ilâve 
yapıldığı gibi günümüze kadar tanınmadan kal-
mış ya da müellifi belirlenememiş çeşitli eserler 
de gün ışığına çıkarılarak araştırmacıların bilgis-
ine sunulmuştur. Bu muhteva ile araştırmacılara 
önemli miktarda malzeme verilirken aynı za-
manda yeni araştırmalar yapmalarına imkân 
sağlayacak yeni ufuklar da açılmıştır.

Carl Brockelmann’ın Geschich-
te der Arabische nLiteratur (GAL) 
adlı eserini geliştirmekle ilgilenen 
ve farklı ülkelerden seçilen 10’dan 
fazla akademisyenden oluşan bir 
komite GAS’ı takdir etti ve Broc-
kelmann’ın eserini geliştirme işini 
Sezgin’e bırakmaya karar vererek 
1967 yılında komisyon görevden 
ayrıldı. Aynı yıl, Fuat Sezgin’in 
İstanbul’da bulunan Hocası Rit-
ter’in uzman gözüyle değerlen-
dirmesini öğrenmek için birinci 
cildin bir kopyasını gönderdiği 
zaman, tecrübeli şarkiyatçı, “böy-
le bir çalışmayı daha önce kim-
senin yapamadığını ve bundan 
sonra da hiç kimsenin yapamaya-
cağını” ifade ederek Fuat Sezgin’i 
kutladı. 1978 yılında Kral Faysal 
İslamî İlimler Ödülü’ne lâyık gö-
rülen Fuat Sezgin, bu ödül kendi-
sine takdim edildiğinde, verilen 
bu desteği değerlendirerek 1982 
yılında, Johann Wolfgang Goethe 
Üniversitesi’ne bağlı olan, ken-
disinin de müdürlüğünü yaptığı 
“Institutfür Geschichte der Ara-
bisch-IslamischenWissenschaf-
ten’ı” kurdu. İslam bilim aletleri-
ni kitaplardan modeller halinde 
insanlara tanıtmak isteyen Alman 
fizikçi Eilhard Wiedemann 1900 
yılında İslam bilim aletlerinin 
modellerini yapmaya başlamış, 
1928 yılına kadar hayatının yakla-
şık 30 yılında beş aletin modelini 
yapmayı başarmıştı. Fuat Sezgin 
“Acaba 30 aleti yapmayı başara-
bilir miyim?”, “Bir müze olmasa 
bile bir odayı doldurabilir mi-
yim?” düşüncesi ile başladığı ça-
lışmalarını Frankfurt’ta kurduğu 
“İslam Bilim Tarihi” müzesinde 
800’den fazla alete ulaştırmıştır. 
Müzede, İslam kültür çevresin-
de yetişen bilim insanlarının 
buluşlarını bilimsel alet, araç ve 
gereçlerinin yazılı kaynaklara da-
yanarak yaptırdığı sekiz yüzden 
fazla örnekleri sergilenmekte-
dir. Aynı binada hayatı boyunca 
dünyanın her yerinden büyük bir 
özenle, zorluk ve sıkıntılara kat-
lanarak aldığı 45.000 cilt kitap ve 
10.000 adet mikrofilmle kurduğu 
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Bilimler Tarihi Kütüphanesi bu-
lunmaktadır. Bazı kitapları, sa-
hasında orijinal tek nüsha olma 
özelliğini taşıyan bu kütüphane 
İslam Bilimler Tarihi açısından 
dünyada tek olma özelliğine sa-
hip, koleksiyon bir ihtisas kütüp-
hanesidir. Fuat Sezgin’in gayret-
leri ve çalışmalarıyla ikinci bir 
müze 2008 tarihinde içerisinde 
yaklaşık 700 eserin olduğu ve bu 
eserlerin tamamına yakını onun 
çabalarıyla bağış olarak kazan-
dırılmış İstanbul Gülhane Parkı 
içerisindeki binada yer almakta-
dır. Bu müzeler, müslüman bilim 
adamlarının yüzyıllar boyu in-
sanlığa armağan ettiği icat ve ke-
şiflerini bilim tarihinin üç değişik 
disiplinlerdeki evrimini kapsamlı 
bir şekilde sunmakta olup kendi 
sahasında dünyada bir yenilik 
arz etmektedir. Astronomi, coğ-
rafya, gemicilik, zaman ölçümü, 
geometri, optik, tıp, kimya, mi-
neraloji, fizik, mimari, teknik ve 
harp tekniği sahalarında sistema-
tik bir düzenle sergilenen eserler, 
İslam bilimlerinin büyük keşif ve 
önemli buluşlarını göstermekle 
birlikte bu keşif ve buluşların de-
ğişik yollardan Avrupa’ya geçip 
orada kabul bulduğunu ve alına-
rak özümsendiğini nefis bir gör-
sellikle ziyaretçilerine apaçık bir 
şekilde sunmaktadır. Böylece bi-
limler tarihinin de bir bütün oldu-
ğunu, gerçeğe uygun, hislerden 
ve önyargılardan uzak, tam bir 
objektiflikle ortaya koymaktadır. 
Bu müzelerdeki aletleri tanıtıcı 
mahiyette Fuat Sezgin tarafından 
yazılmış olan 5 ciltlik toplamda 
1121 sayfa “İslam’da Bilim ve 
Teknik” adlı katalog eser bulun-
maktadır. Böyle kapsamlı bir eser 
bugüne kadar müze kataloğu ola-
rak ilk defa yazılabilmiş, Türkçe, 
İngilizce, Almanca ve Fransızca 
olarak 4 dilde yayınlanmıştır. 
2010 tarihinde İstanbul İslam Bi-
lim ve Teknoloji Müzesi’nin faa-
liyetlerini desteklemek amacıyla 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları Vakfı kurul-
muş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında 
öğretime başlamıştır. Prof. Dr. 
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı, Bilim Tarihi 
bölümü ve enstitüsünde eğitim 
alan lisans ve yüksek lisans öğ-
rencilerine burs vermektedir. Fuat 
Sezgin’in vakıf tarafından yayın-
lanan kitaplarının satışından elde 
edilen gelir öğrenci burslarına 
tahsis edilmektedir. Layık Gö-
rülen Ödül Ve Ünvanlar Ulusla-
rarası çeşitli akademilerin üyesi 
bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 
çok sayıda önemli ödül ve nişana 
layık görülmüştür. Bunlardan ba-
zıları Kahire Arap Dili Akademi-
si, Şam Arap Dili Akademisi, Fas 
Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat 
Arap Dili Akademisi, Türkiye Bi-
limler Akademisi şeref üyeliğidir. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi, 
Isparta Süleyman Demirel Üni-
versitesi, Kayseri Erciyes Üni-
versitesi ve İstanbul Üniversitesi 
tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin´e 
fahri doktora unvanı verilmiştir. 
Ayrıca Frankfurt am Main Goet-
he Plaketi, Almanya Birinci De-
rece Federal Hizmet Madalyası, 

Almanya Üstün Hizmet Madal-
yası, İran İslami Bilimler Kitap 
Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir. 
Prof. Dr. Fuat Sezgin öncülüğün-
de kurulan İstanbul İslam Bilim 
ve Teknoloji Tarihi Müzesi, üstün 
nitelikli eser ve ortaya konan öz-
gün çalışmalardan dolayı kurum 
statüsünde Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı 2016 Özel Ödülüne layık 
görülmüştür. 

Fuat Sezgin’in, dünyada Tür-
kiye’den daha fazla tanındığı da 
bir gerçektir. Bilim tarihine dair 
eserlerini Almanca kaleme almış 
ve böylece İslam bilim tarihi ko-
nusunda Almanya’nın “referans 
ülke” hâline gelmesinde önemli 
hizmetleri olmuş, Batı bilim zih-
niyetini iyi tanımış bir “oksiden-
talist”tir. Oksidentalizm, oryanta-
lizmin zıttı olarak ortaya çıkmıştır. 
Nasıl ki batılı bilim adamları Müs-
lümanlara ait bilim ve kültürle il-
gili çalışmaları kendi değerleri ve 
amaçları için icra etmişlerse, Ok-
sidentalist çizgide yer alan Fuat 
Sezgin kendi değerleri ve paradig-
malarından hareketle Batı’yı iyi 
tanıyan ve Müslümanların bilim 
dünyasına katkılarını temel kay-
naklardan araştıran müslüman bi-
lim insanıdır. Bu yönüyle o İslam 
dünyasının yüzakıdır. Batılıların 
da onun çalışmalarını yakından 
takip ettiği, bir kısmının kısmen 
takdir ettiği diğer bir kısmının ise 
oksidendalist bir özelliğe sahip bu 
bilginin nasıl kendi değerlerine 
katamadıklarını esefle izledikle-
ri batı-doğu bilim tarihine bütün 
yönleriyle hakimbir bilim adamı-
dır.

Fuat Sezgin’in İslam bilim tari-
hine dair en önemli katkısı, mo-
dern-postmodern bilim paradig-
ması içinde Müslümanların “bilim 
üretmedikleri-üretemeyecekleri” 
ön kabulünü, tarihî kayıtlar, so-
mut bilimsel örnekler üzerinden 
yıkan ve üstelik bunu 40 yıl görev 
yaptığı Frankfurt-Goethe Ensti-
tüsü vasıtasıyla bütün dünyaya 
güçlü argümanlarla ilan eden 

“Fuat Sezgin’in İslam 
bilim tarihine dair 
en önemli katkısı, 

modern-postmodern 
bilim paradigması 

içinde Müslümanların 
“bilim üretmedikleri-
üretemeyecekleri” ön 

kabulünü, tarihî kayıtlar, 
somut bilimsel örnekler 

üzerinden yıkan ve 
üstelik bunu 40 yıl görev 
yaptığı Frankfurt-Goethe 

Enstitüsü vasıtasıyla 
bütün dünyaya güçlü 

argümanlarla ilan eden 
müslüman bir bilim 

insanı olmasıdır.”
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müslüman bir bilim insanı olma-
sıdır. Avrupa-Batı için “Karanlık 
çağ” olarak adlandırılan dönemin 
aslında müslümanlar açısından 
“aydınlık çağ” olduğunu, ortaya 
koyduğu bilimsel keşiflerle so-
mutlaştıran ve böylece İslam’ın 
medeniyet perspektifini dünyaya 
yansıtan az sayıdaki İslam bilim 
tarihçilerimizden biridir.

 Aynı zamanda Fuat Sezgin, çok 
dil bilen bir “filolog-linguist”tir. 
Matematik, coğrafya, tarih-bilim 
tarihi gibi ilimlerle İslami ilimleri 
mezcetmiş, “multi-disipliner bir 
âlim; metodik düşünceyi hayatı-
nın merkezine koymuş bir bilim 
adamıdır. “Batılı” olmayıp kim-
lik-kişiliğinden taviz vermemiş, 
bu özellikleriyle Batı’da bilim ta-
rihi gibi pozitivizmin alabildiğine 
öne çıktığı bir sahada İslam bilim 
tarihi konusunda alan açabilmiş, 
ayrılmak zorunda bırakıldığıülke-
sine asla küsmeyip ona her daim 
katkıyı öncelemiş millî duruşlu bir 
“vatanperver”dir. Müslümanların 
geri kalmışlığını içine sindireme-
miş, dolayısıyla mesaisini müslü-
manlara bilimsel başarılarla dolu 
mazisini-medeniyetini yeniden 
inşa etme azmi ve kararlılığı aşıla-
yan bir bilgindir.

Bilimsel başarısının başlıca 
sebepleri
Sezgin’in başarısının en önem-

li etkenlerden biri, iyi bir zekâya 
sahip olması ile ilim yolunda en-
gelleri aşmada ki gayretidir. Sez-
gin, Batıdaki “şüphecilik tuzağına 
düşmeden, ilmî hayatında acaba 
sorusunu hep sormuştur. Bütün 
bunlar ise, uzun bir vakti, sabrı ve 
istikrarıgerektirdiği gibi, hemen 
bütün karizmatik bilim insanıdü-
şünürlerde olduğu gibi, hayatını 
adadığı merkezî bir konuya sahip 
olmayı da salık verir ki, Sezgin’de 
bu, en önemli hocası Ritter’in 
kendisine aşıladığı “Bilimlerin 
temeli, İslam bilimleridir.” tezini 
ispat (keşf-i kadîmi vaz-ı cedîde 
dönüştürme) etrafında döner. Bu 
zor ve meşakkatli yolculuğun da 
kendi ifadesiyle ancak “dünya 
zevklerinden feragat ederek sabr-ı 

cemîl” ile yani ilme adanışla olaca-
ğı aşikârdır.

Onun başarısının sırlarından 
bir diğeri de, kariyerinin başın-
da HelmuttRitter ve Muhammed 
Hamidullah gibi hocalarla tanı-
şıklığıdır ki, ilim-bilimin aslında 
sadece kitaplardan alınan ve sözlü 
olarak aktarılan bilgiyi değil, belki 
de daha önemli olarak hâl-tarz/
tutumlar, müşâhede, müşâfeheyi 
de içine aldığını gösterir. Eskilerin 
“rıhle” diye tavsif ettikleri ve çığır 
aşmış her bir âlim-bilim insanının 
hayatında gördüğümüz ilmî-bi-
limsel seyahatler ve bu esnadaki 
ilmî temaslar da bu meyanda öne 
çıkar. Fuat Sezgin’in ilmî yolculu-
ğunun Almanya bölümünde de 
bu seyahatleri görüyoruz.

Sezgin’in bir diğer başarı sırrı 
olarak gramer-filoloji bilgisi ve 
yine dil öğrenme konusunda ho-
cası Ritter’in kazandırdığı dil öğ-
renme aşkıdır. Nitekim kendisi, 
bir kısmı okuyup anlama düze-
yinde, çok sayıda dili biliyordu. 
Bu, meşhur oryantalistler başta 
olmak üzere dünyada çığır açmış 
hemen her bir sosyal bilimci, âlim 
ve bilim insanının hayatında gör-
düğümüz bir durumdur. Hatta 
oryantalistler, Kur’an ve hadisler 
başta olmak üzere İslam kaynakla-
rına dair önemli teorilerini genel-
de “filolojik tahliller” üzerinden 
geliştirmişlerdir.

Bütün bu yönleriyle Fuat Sez-
gin, aslında kadim medeniyeti-
mizin ışığında arzulanan, olması 
gereken, küllenmiş-tozlanmış de-
ğerlerimizin küllerini temizleyip 
gösterirken duruşu ve yumuşak 
ama kararlı üslûbuyla kendi ev-
latlarına özgüven aşılayıp “Sen 
de başarabilirsin” diyen örnek bir 
bilim insanı, İslam bilim tarihine 
adanmış bir ömrün sahibi “sessiz 
bir kahraman” ve “asil bir âlim-bi-
lim tarihçisi”dir.

KAYNAKÇA:
Fuat Sezgin, Târihu’t-Türâsi’l-Arabî 

(GAS), XIII.
______, İslam’da Bilim ve Teknik, 

Tüba, V, 2007, İstanbul.

______, Bilim Tarihi Üzerine (Kitap 
bölümü), Seha Neşriyat, İstanbul, 1990.

Sefer Turan, Bilim Tarihi Sohbetleri, 
Timaş yayınları, İstanbul. 

Ali Karakaş, Hadis Oksidentalizmi ve 
Fuat Sezgin, Ensar yayınları, İstanbul, 
2017.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslami 
İlimler Sempozyumu, (KSÜ) Siyer-i Nebi 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (SAMER), 22.04.2019, Kahra-
manmaraş.

M. Akif Özdoğan, “Abbâsîler Dönemi 
Tercüme Faaliyetlerinin Arap Edebiyatı-
na Etkisi”

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 
2005.

______,Klasik Arap Edebiyatında Kar-
şılaştırmalı Edebî Tenkit, Nüsha Dergisi, 
2002.

https://www.diyanethaber.com.tr/
aylik-dergi/kesf-i-kadm-i-vaz-i-cedd-kil-
mak-fuat-sezgin-in-h3446.html

http://www.ibttm.gov.tr/TR-84344/
prof-dr-fuat-sezgin.html

http://www.fuatsezginsempozyumu.
org/

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=XzTlc1uKVmI

http://www.timas.com.tr/yazar/fu-
at-sezgin/

http://blog.ilem.org.tr/yitik-hazine-
nin-kasifi-fuat-sezgin-1924/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fuat_Sez-
gin

“Fuat Sezgin, aslında 
kadim medeniyetimizin 

ışığında arzulanan, 
olması gereken, 

küllenmiş-tozlanmış 
değerlerimizin küllerini 
temizleyip gösterirken 

duruşu ve yumuşak 
ama kararlı üslûbuyla 

kendi evlatlarına 
özgüven aşılayıp “Sen 

de başarabilirsin” 
diyen örnek bir bilim 

insanı, İslam bilim 
tarihine adanmış bir 

ömrün sahibi “sessiz bir 
kahraman” ve “asil bir 

âlim-bilim tarihçisi”dir.”
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KSÜ ‘İşkur Kampüste; Kariyer 
Günleri’ Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu  İl 
Müdürlüğü (İşkur) tarafından “İşkur Kampüste” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Kariyer 
Günleri’ paneline ev sahipliği yaptı.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen etkin-
lik, kariyer yaşamında önemli 
noktalara gelen isimlerle öğren-
cileri buluştururken programın 
açılış konuşmasını üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can yaptı. Üniversite olarak 
her alanda kamu kurumları ve 
sivil toplum kuruluşları ile iş-
birliklerini devam ettirdiklerini 
ve bu ortak çalışmaları önem-
sediklerini ifade eden Rektör 
Can, üniversitelerin şehir, bölge 
ve ülkeye öncülük etme misyo-
nunu hatırlatarak içinde bulun-
duğumuz çağı ‘bilgi paylaşımı 
ve birlikte üretme çağı’ olarak 
değerlendirdi.

Öğrencilik döneminde kariyer 
sürecine ilişkin edinilen bilgile-
rin mezuniyet sonrası istihdam 
edilmede önemli katkılar suna-
cağını ifade eden Rektör Can, 
“Staj dönemlerinizi en iyi şekil-
de değerlendirin. Üniversiteden 
aldığınız teorik eğitimi sahada 
edindiğiniz uygulamalarla bir-
leştirin. Kendinizi geliştirmek-
ten ve yeni şeyler öğrenmekten 
vazgeçmeyin. Sizlerin, kariye-
rinde önemli noktalara gelmesi 
en çok bizleri mutlu edecektir.” 
diye konuştu.

Kariyer programlarının önü-
müzdeki günlerde de devam 
edeceğini belirten Rektör Can, 
konunun uzmanları ve kariyer 
sahibi isimleri öğrencilerle bu-

luşturmayı sürdüreceklerini  
söy ledi.

Kahramanmaraş Çalışma ve İş 
Kurumu  İl Müdürü Ali Yüce de 
kısa bir selamlama konuşması 
yaparak etkinliğin amacının öğ-
rencileri mezuniyetten önce iş 
hayatını tanımaları için kariyer 
sahibi isimlerle bir araya getir-
mek olduğunu söyledi.

İşkur’un gençlere yönelik ça-
lışmaları hakkında öğrencileri 
bilgilendiren Yüce, bu çalışma-
lar hakkında detaylı bilgi edin-
mek isteyen öğrencilerin iskur.
gov.tr adresi üzerinden ve İşkur 
il müdürlüklerinde görevli iş ve 
meslek danışmanları aracılığıy-
la daha fazla bilgiye erişebile-
ceklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçilir-
ken panelin moderatörlüğünü 
KSÜ Orman Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü 
yaptı. Panele konuşmacı olarak 
Kahramanmaraş Barosu Başka-
nı Av. Muhammed Burak Gül 
ve Kahramanmaraş’ta Bugün 
Gazetesi Genel Müdürü Pınar 
Yüzbaşıoğlu katıldı. 

Panel, panelistlerin kariyer ya-
şamlarına ilişkin sunumları ve 
katılımcılar tarafından yönelti-
len soruların cevaplandırılması 
ile son buldu.

Panel oturumunun ardın-
dan Kahramanmaraş Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Üyesi 
Mehmet Fevzi Gerger, Kariyer 
Günleri etkinliğine ev sahipliği 
yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi 
Can’a teşekkür hediyesi takdim 
etti. Panel konuşmacıları ise he-
diyelerini Rektör Can ve proto-
kol üyelerinin elinden aldılar.
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Çanakkale 
Zaferi’nin 
104. Yılında 
Şehitlerimiz 
Anıldı

K
ahramanmaraş 
Sütçü İmam Üni-
versitesi (KSÜ) 
Rektörlüğü ve 
Fen-Edebiyat Fa-

kültesi tarafından 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Etkinliği kapsamında 
“Türk Milletinin İstiklal ve 
Hâkimiyet Anlayışı Eksenin-
de Çanakkale Zaferi ve Şe-
hitlerimiz” konulu konferans 
programı düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
konferansın açılış konuşma-
sını üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. 
“18 Mart azmin, fedakârlı-
ğın, adanmışlığın ve vatan 
sevgisinin zaferidir.” diyen 
Rektör Can, Çanakkale Zafe-
ri’nin mesajını iyi anlamanın 

ve gelecek nesillere en doğru 
şekilde aktarmanın önemine 
vurgu yaptı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un “Çanakkale Şehit-
lerine” şiirini okuyan Rek-
tör Can, bu aziz toprakların 
vatan olması için canını feda 
eden bütün şehitlerimizi rah-
met, minnet ve şükranla ana-
rak konuşmasını tamamladı.

Fen-Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Orhan Doğan 
ise kısa bir selamlama konuş-
ması yaparak Çanakkale Za-
feri’nin tarihimizdeki anlamı 
ve öneminden bahsetti.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Gaziantep Üniversi-
tesi Genel Sekreteri ve Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ayhan Doğan, “Türk Mil-
letinin İstiklal ve Hâkimiyet 

Anlayışı Ekseninde Çanak-
kale Zaferi ve Şehitlerimiz” 
başlıklı konferans sunumunu 
gerçekleştirdi. “Her milletin 
istiklal ve istikbalinin tayinin-
de önemli noktalar vardır.” 
diyen Doç. Dr. Ayhan Doğan, 
Çanakkale Zaferi’nin bu açı-
dan milletimiz için çok önem-
li olduğunun altını çizdi.

Türk Milletinin egemen 
olma ülküsü ve devlet kur-
ma geleneğinden bahseden 
Doğan, Çanakkale Savaşı’nda 
şehit olan Kahramanmaraş-
lıların tespitine ilişkin çalış-
ması hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. Konferans su-
numunun ardından Rektör 
Prof. Dr. Niyazi Can tarafın-
dan Doç. Dr. Ayhan Doğan’a 
günün anısına hediye takdi-
mi gerçekleştirildi.
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TÜRKİYE’DE BİR İLK
Arkeoloji Bölümü  Öğrencileri Eğitim Programı

Dr.  Öğr. Üyesi Oktay DUMANKAYA - KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi

K
ahramanmaraş 
Sütçü İmam Üni-
versitesi, Düz-
ce Üniversitesi, 
Bursa Uludağ 

Üniversitesi, Osmaniye Kor-
kut Ata Üniversitesi, Kütah-
ya Dumlupınar Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi Arkeoloji 
bölümü öğrencilerinden olu-
şan yaklaşık 50 kişilik öğren-
ci grubuna Mersin ili Silifke 
İlçesi Narlıkuyu Kızlar Ha-
mamı koyunda, Akdeniz Su-
altı Sporları Merkezi uzman 
eğitmen dalgıçlar tarafından 

Donanımlı Dalış Eğitimi 22-
29 Nisan 2019 tarihleri ara-
sında verilmiştir. Eğitimlerin 
tamamlanmasının ardından 
başarılı olan katılımcılar 
uluslararası geçerliliğe sa-
hip TSSF/CMAS 1 yıldız, 2 
yıldız ve 3 yıldız dalıcı brö-
veleri almaya hak kazanmış-
lardır. Böylece Türkiye’de ilk 
defa 6 üniversiteden katılım 
sağlayan Arkeoloji bölümü  
öğrencilerinin yer aldığı bir 
eğitim programı gerçekleşti-
rilmiştir.

Bu amaç kapsamında;
•Üniversitemiz	 Doğu	 Ak-

deniz Arkeolojisi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi 
(DOĞAKMER) Müdürlüğü 
öncülüğünde Düzce Üni-
versitesi, Sualtı Çalışmala-
rı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü, Arkeoloji Araştır-
maları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (ARAM) Ege 
Üniversitesi Arkeoloji Bölü-
mü, İstanbul Üniversitesi Ta-
şınabilir Kültür Varlıklarını 
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Koruma ve Onarım Bölümü, 
Selçuk Üniversitesi Arkeolo-
ji Bölümü ile gerçekleştiril-
mesi planlanan protokoller 
doğrultusunda sualtı arke-
olojik araştırma ve kazılarda 
kullanılan Sualtı Görüntüle-
me Teknikleri, Sualtı Ölçüm 
Teknikleri, Sualtı Kazı Tek-
nikleri, ve Sualtı Araştırma 
Yöntemleri üzerine ortak 
sertifika verilmesi; 

•Sualtı	Arkeolojisi	alanın-
da uzman bilim insanları 
tarafından verilecek olan te-
orik eğitimler ile donanımlı 
ve uzman öğrencilerin yetiş-
mesi;

•Sualtı	 arkeolojisi	 alanın-
da araştırma veya kazılar 
gerçekleştiren veya sualtı ar-
keolojisi alanında araştırma 
veya kazı yapmayı planla-
yan ülkemiz üniversiteleri-
nin ilgili bölüm ve araştırma 
merkezlerinin katılım sağla-
ması amaçlanmaktadır.
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“Yeniden Doğuş Resim ve Fotoğraf Sergisi” Açıldı

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversite-
si (KSÜ) Rektörlüğü 
Güzel Sanatlar Bölü-
mü tarafından “Ye-

niden Doğuş Resim ve Fotoğraf 
Sergisi” açıldı.

Eğitim Fakültesi fuaye ala-
nında gerçekleştirilen serginin 
açılış konuşmasını üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can yaptı. Üniversite içerisinde 
kültürel ve sanatsal faaliyetleri 
yaygınlaştırmayı ve destekle-
meyi önemsediklerinin altını 
çizen Rektör Can, sanatın içinde 
olmak ve sanatı her alanda ya-
şatmak gerektiğini ifade etti.

Sergide eserleriyle yer alan 
öğrencileri tebrik eden ve katkı 
sunan herkese teşekkür eden 
Rektör Can, bu güzelliklerin 
daim olması temennisiyle ko-
nuşmasını tamamladı.

Rektör Can serginin açılış kur-
delesini Prof. Dr. Nail Yıldırım, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Taşlıyan ve öğretim elemanla-
rı ile birlikte kesti. Rektör Can 
daha sonra Güzel Sanatlar Bö-
lümü Öğretim Görevlileri Dr. 
Arzu Mustafayeva, Ahmet Gö-
rüzoğlu ve Ayça Çetiner Önal 
tarafından icra edilen müzik eş-
liğinde sergiyi gezdi.

Yeniden Doğuş Resim ve Fo-
toğraf Sergisi’nde Güzel Sanat-
lar Bölümü Öğretim Görevlileri 
Ali Koç, Vedat Akkök, Arif Gür-
ler, Filiz Karaman Nacaroğlu, 
Ahmet Uzuner ve Dr. Rabia De-
mir yönetiminde Eğitim, Fen-E-
debiyat, İktisadi ve İdari Bilim-
ler, Mühendislik ve Mimarlık, 
Orman, Sağlık Bilimleri ve Tıp 
Fakültelerinden öğrencilerince 
hazırlanan fotoğraf ve resim ça-
lışmaları yer aldı.

Sergide eserleriyle yer alan 
öğrencilere protokol üyeleri ta-
rafından katılım belgesi takdim 
edildi.
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KSÜ, Yaşlılar Haftasını Konserle Kutladı
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sa-
natlar Fakültesi (GSF) Dekanlığı 
tarafından Yaşlılar Haftası mü-
nasebetiyle Şehit Hakan Duygal 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezinde konser programı 
düzenlendi.

Konser programı öncesinde 
Şehit Hakan Duygal Yaşlı Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezinde 
ikamet eden yaşlılarla bir araya 
gelerek sohbet eden üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can, her vesile ile huzurevlerin-
de ikamet eden büyüklerimizi 
ziyaret etmeyi sürdüreceklerini 
söyledi.

Yaşlılar için yapılan her hiz-
metin ve yatırımın aslında kendi 
geleceğimize yapılan yatırımlar 
olduğunun altını çizen Rektör 
Can, “Allah hepimize sağlıkla 
yaşlanmayı nasip etsin.” du-

asında bulunarak,  bütün bü-
yüklerimize sağlıklı ve hayırlı 
ömürler diledi.

GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Özkarcı da kısa bir konuşma ya-
parak yaşlılarımıza yönelik bu 
tür faaliyetleri sürdüreceklerini 
ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan GSF öğretim elemanları Dr. 

Öğretim Üyesi Soner Okan, Dr. 
Öğretim Üyesi Seher Atmaca, 
Dr. Öğretim Üyesi Günsu Yıl-
ma Şakalar, Öğr. Gör. Dr. Arzu 
Mustafayeva, Öğr. Gör. Ahmet 
Görüzoğlu, Öğr. Gör. Arif Yücel 
ve Öğr. Gör. Alper Şakalar tara-
fındangerçekleştirilen konserde 
birbirinden güzel eserler icra 
edildi.
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KSÜ, Nevruz Bayramı’nı Coşku İle Kutladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), baharın müjdecisi Nevruz 
Bayramı’nı coşku ile kutladı. 

Eğitim Fakültesi bahçesinde 
gerçekleştirilen Nevruz Bayra-
mı etkinliklerinin açılış konuş-
masını Kahramanmaraş Vali 
Vekili ve Dulkadiroğlu Kayma-
kamı Kadir Okatan yaptı. “Bizi 
biz yapan değerler, mili ve ma-
nevi değerlerimizdir. Nevruz 
Bayramı ise milli değerlerimi-
zin bir parçası. Bizi bir bütün 
olarak tutacak değerlere sahip 
çıkmamız, bunları yaşatmamız 
gerekiyor.” diyen Okatan, “Top-
lumumuzun birliğe bütünlüğe 
kaynaşmaya ihtiyacı var. Bu 
kaynaştırıcı günlerde birbirimi-
zi çok daha iyi anlamamız ve 
kendimizi bu alanda daha fazla 
geliştirmemiz gerekiyor. Nev-
ruz Bayramının ülkemiz için 
hayırlar getirmesini diliyorum.” 
şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kah-
ramanmaraş Miletvekili Prof. 
Dr. Sefer Aycan ise konuşma-
sında Nevruz Bayramı’nın Türk 
dünyası için anlam ve önemine 
vurgu yaptı. “Türk geçleri ola-
rak Nevruz Bayramı’na da tüm 
değerlerimize olduğu gibi sahip 
çıkmamız ve bunu anlamlı hale 
getirmemiz gerekiyor.” diyen 
Aycan, Türk ve İslam dünyası-

na saldırıların devam ettiği bir 
dönemde daha çok birlik ve be-
raberlik içinde olmamız gerekti-
ğini ifade etti.

Türk kültürünün önemli de-
ğerlerinden biri olan Nevruz 
Bayramı’nın hayırlara vesile 
olması temennisiyle konuşma-
sına başlayan Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Canda 
Nevruz’un kültür ve geleneği-
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mizdeki yeri ve önemine vurgu 
yaptı.

Nevruzun birleştirici gücüyle; 
birlik, beraberlik, kardeşlik ve 
yardımlaşmanın ifadesi olan, 
bizleri bir araya getiren önemli 
bir gün olduğunu belirten Rek-
tör Can, Nevruz’un milletimize 
sağlık ve afiyet getirmesi, milli 
birlik ve beraberliğimizin güç-
lenmesine vesile olması temen-
nisinde bulundu. Rektör Can 
konuşmasını Bestami Yazgan’ın 
doğa ve insan sevgisini anlatan 
‘Gülü İncitme Gönül’ şiirinden 
birkaç mısra okuyarak tamam-
ladı.

Açılış konuşmasının ardından 
Dede Korkut sahneye gelirken 
geleneksel Nevruz ateşini Vali 
Vekili Kadir Okatan, Kahraman-
maraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer 
Aycan, Rektör Prof. Dr. Niyazi 
Canve protokol üyeleri birlikte 

yaktı. Törende Nevruz’un en 
önemli simgelerinden biri olan 
demir dövme merasimi de ger-
çekleştirildi.

Nevruz kutlama programı 
kapsamında KSÜ Halk Oyunla-
rı Ekibi tarafından yöresel hal-
koyunları gösterisi gerçekleşti-
rilirken Azerbaycanlı öğrenciler 
de yöresel halk dansları göste-
risi düzenledi. Program, çeşitli 
yarışmalarla devam ederken 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
Seher Atmaca, bahar türküleri 
dinletisi gerçekleştirdi.

Nevruz etkinlikleri, Grup Biz-
den Sonra’nın birbirinden gü-
zel şarkıları seslendirdiği coşku 
dolu konserle devam ederken 
katılımcılar, yakılan nevruz ate-
şinin üstünden atladılar. Etkin-
likler, katılımcılara Nevruz pila-
vı ve ayran ikramı ile son buldu.
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GIDA MÜHENDİSLİĞİ 10. ÖĞRENCİ KONGRESİ 
SONUÇ BİLDİRGESİ

Üniversitemiz ile TGDF işbirli-
ğiyle 25-26 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz Gıda Mü-
hendisliği 10. Öğrenci Kongresi, 
sektörün önde gelen isimleriyle 
Türkiye’nin farklı üniversitelerin-
den akademisyenleri öğrencilerle 
buluşturdu ve büyük bir coşku 
yaşandı. İki günde dört oturum 
halinde gerçekleşen kongre, 27 
Nisan tarihindeki teknik gezi ve 
sosyal etkinliklerle nihayetlendi-
rilmiş oldu.

Kongre sonunda bir ‘Sonuç Bil-
dirgesi’ yayımlandı.

Gıda Mühendisliği Bölüm öğ-
rencileri olarak tarafımızca orga-
nize edilen ve 10.sunu bu yıl Tür-
kiye Gıda ve İçecek Dernekleri 
Federasyonunun (TGDF) güçlü 
desteği ve işbirliği ile Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirdi-
ğimiz “Öğrenci Kongresi” 25-26 
Nisan 2019 tarihlerinde yapılmış, 
27 Nisan Sosyal ve Teknik Gezi 
Programıyla nihayetlendirilmiş 

bulunmaktadır.
Kongreye 20 üniversiteden 250 

kayıt alınmış, iki gün dört oturum 
olarak yapılan etkinlikte 10 söz-
lü, 36 poster bildiri ile toplam 46 
akademik çalışmaya ait sunumlar 
gerçekleştirilmiştir.

Kongrede bu yıl ilk defa fark-
lı bir format hayata geçirilmiş, 
TGDF koordinesiyle gıda sektö-
rünün önde gelen firmalarından 
üst düzey temsilciler kongreye 
davet edilerek biz gıda mühen-
disliği öğrenci camiasıyla buluş-
turulmuş, iki gün boyunca devam 
eden oturumlarda bu konuklar 
tarafından oldukça önemli ve 
mesleki misyon ve vizyonumuza 
katkı sağlayacak son derece haya-
ti temalara değinilmiş, camiamız 
adına son derece güncel ve elzem 
konular (bunlara aşağıda ayrın-
tılı bir şekilde yer verilmiştir) ele 
alınmış, biz öğrencilerin eğitim 
ve öğretim hayatımızdan meslek 
hayatımıza geçişte son derece 
kıymetli bilgi birikim ve tecrübe 
aktarımları yapılmıştır. Bunun 

yanında yine bu oturumlarda 
hem konuşmacı hem de oturum 
başkanı olarak bizlere katkı sağ-
layan ev sahibi üniversite ve di-
ğer misafir üniversitelerden aka-
demisyen hocalarımız da iki gün 
boyunca bizlere gerekli bilgi ve 
tecrübe depolama işlevlerini sür-
dürmüşlerdir.

Oturumlarda ele alınan baş-
lıklar ve konular, konuklarımız-
la gayet profesyonel bir şekilde 
işlenmiş, hatta kongremiz daha 
başlamadan konu ve konuk içe-
riği bakımından özellikle sosyal 
medyada büyük ses getirmiş, 
Kentin Valisi Vahdettin Özkan 
FAO Türkiye Temsilci Yardım-
cısı olarak aramızda bulunan 
Ayşegül Selışık konuğumuzun 
değerli anlatımlarını (FAO’nun 
yaptıkları) dinlemek ve kentte bu 
anlamda kimi kazanımların plan-
lama ve organizasyonunu yapa-
cak il yöneticilerine dinletmek 
üzere bizzat kongre açılışını teş-
rif ederek il protokolünü kongre 
salonunda hazır etmiştir. Açılış-
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ta Kongremizin Onursal Başka-
nı KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can da üniversite kurmaylarıyla 
açılış oturumuna bizzat değer 
katmışlardır. Keza, Tarım ve Or-
man Bakanlığından son derece 
önemli bir misafirimiz Dr. Ahmet 
Bostan da Gıda Hukuku temasını 
ele almak üzere aramızdaydı. Ye-
rel bir önder işadamının da (MÜ-
SİAD K.Maraş Şube Başkanı ve 
Kervan Dondurma Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sami Kervancıoğlu) 
Maraş’tan Dünyaya Dondurma 
serüvenini anlattığı ilk oturum, 
İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölüm Bşk. Prof. 
Dr. Dilek Heperkan’ın Gıda Mü-
hendisliği gelecek vizyonunu 
ele aldığı konuşmasıyla tamam-
lanmış oldu ve bu ilk oturumun 
moderatörlüğünü kongremizin 
Düzenleme Komitesi Eş Başkanı 
Prof. Dr. K. Sinan Dayısoylu ger-
çekleştirdi.

Sonraki oturumlarda ele alı-
nan konular, konuklar ve otu-
rum başkanları;

Gül KABA (DHA) Kim yapıyor 
bu haberleri..

Gamze NURLUOĞLU (Dijital 
Medya Uzmanı) Sosyal Medya ve 
Kariyer Yönetimi.. 

İpek İŞBİTİREN (MEYED Ge-
nel Sekreteri) Nasıl profesyonel 
olacağız?.

Onur AVCI (NESTLE Türkiye) 
Gıda Mühendisinden nasıl regü-
lasyoncu olur?.

Sait Can Şardağ (NETLOG Lo-
jistik) Gıdayı taşımak..

Nebahat ÇAKAR (ŞEMAD Şe-
kerli Mamül Sanayicileri) Global 
Pazarlarda neler oluyor?. 

Serkan AYGÜNNUR (SAVOLA 
Gıda Kıdemli Ar-Ge Uzmanı) Bir 
mühendisin kariyer yolculuğu.. 
Buse PAKSOY (UNILEVER Mar-
ka Yöneticisi) İş hayatına başlar-
ken..

Ahmet ÖZMUMCU (SALKON-

DER Genel Sekr.) Geçmişten ge-
leceğe kim neyi nasıl değiştirdi?.

Prof. Dr. Mustafa KARAKA-
YA (Selçuk Üniv. Gıda Müh. Böl. 
Bşk.) Oturum Bşk. 

Dr.Öğr.Üyesi Hande DEMİR 
(Osmaniye Korkutata Üniv. Gıda 
Müh. Böl.) Oturum Bşk. 

Prof.Dr. Özlem TURGAY (KSÜ 
Gıda Müh. Böl.) Oturum Bşk.

Dr.Öğr.Üyesi Elife KAYA (KSÜ, 
Gıda İşl. Böl.) Oturum Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Bahri ÖZSİSLİ 
(KSÜ, Gıda Müh. Böl.) Oturum 
Bşk.

SONUÇ OLARAK;
Kongre programının tüm otu-

rumlarında, geleceğin Gıda Mü-
hendisi adayları bizler; konuş-
macı, katılımcı ve moderatörlerin 
katkılarıyla ortaya çıkan konu 
başlıklarını, kongre çıktısı ve so-
nuç bildirgesi olarak siz değerli 
kamuoyu ile paylaşırız;

1. Öncelikle her meslek sahibi 
ve adayı gibi bizler de mesleğimi-
zin misyon ve vizyonunun yanlış 
aksettirilmesine ve eksik/yanlış 
bilgilerle kamuoyunun bilgilen-
dirilmesine büyük bir karşı duruş 
göstermenin gerekliliği üzerin-
de bir kez daha vurgu yapılma-
sı, farklı disiplinlerden özellikle 
medyayı kullanarak yapılan sal-
dırı düzeyinde bilgi kirliliğine yol 
açacak beyan ve ifadelerin mutlak 
surette hukuki takibata alınması 
hususunda yetkili makamların 
himaye ve desteğinin ivedilikle 
kamuoyu ile paylaşılmasının ge-
rekliliğine inanmaktayız..

2. Gıda Mühendisliği konula-
rında yetkili/yetkilendirilmiş kişi 

ve kurumların dışında toplum 
sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe 
sayan beyan ve ifadelerin mutla-
ka bir cezai müeyyideyle tecziye 
edilmelerinin sağlanması ve bu 
iradenin, devletin en yetkili ma-
kamları nezdinde sahiplenilmesi-
ni düşünmekteyiz..

3. Kamuda istihdam imkanı ko-
nusunda ötelenmiş ve ertelenmiş 
olan bir eğitim-öğretim disiplinin 
yeterli himaye ve desteği görmesi 
noktasında, özellikle KPS Sına-
vında oldukça kısıtlı ve yüksek 
puanlı kontenjan sıkıntısının gi-
derilmesi ve makul seviyelere 
getirilmesinin sağlanmasını talep 
etmekteyiz..

4. Eğitim-Öğretim müfredatla-
rımızda yer alan/alacak olan staj 
ve intörn mühendislik uygulama 
konularının ivedilikle kamu/özel 
sektör/sivil toplum örgütleri ve 
federasyonlar nezdinde oluşturu-
lacak bir Gıda Yüksek Komisyonu 
tarafınca ele alınması, dünyadaki 
başarılı uygulamaların ülkemize 
adaptasyonlarının sağlanması ve 
bu iradenin de yine devletimizin 
en yetkili makamlarınca sahiple-
nilmesini umut etmekteyiz..

 
Kongrenin kapanış oturumun-

da ise, bu yıl 10.sunu gerçekleş-
tirdiğimiz kongremizin 11.sine 
aday üniversiteler (Osmaniye 
Korkutata, Sivas Cumhuriyet 
ve Konya Selçuk Üniversiteleri) 
arasında yapılan seçim oylaması 
büyük bir çoğunlukla Konya Sel-
çuk Üniversitesi lehinde çıkmış 
ve 2020 yılının bu etkinliği anılan 
üniversitede gerçekleştirilmek 
üzere karara bağlanmıştır.
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Afife Jale Anısına Söyleşi Programı Gerçekleştirildi

K
a h r a m a n m a r a ş 
Sütçü İmam Üni-
versitesi (KSÜ) 
Gösteri Sanatları 
Öğrenci Toplulu-

ğu tarafından ilk Türk kadın 
tiyatro oyuncusu Afife Jale 
anısına söyleşi ve tiyatro gös-
terisi programı düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Kon-
ferans Salonunda gerçekleşti-
rilen programın açılış konuş-
masını üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Sa-
nata ve sanatçıya değer veril-
mesi gerektiğine vurgu yapan 
Rektör Can, “Sanattan herke-
sin nasiplenmesi toplumda 
barış ve huzuru arttıracaktır. 
Sanat alanında gerçekleştiri-
len çabaları üniversitemizin 
imkânları nispetinde destek-
lemeye çalışıyoruz. Şehrimiz-
de, bölgemizde ve ülkemizde 
ses getiren bir üniversite olma 
iddiamızı sürdürmek için her 
alanda çalışmalar ortaya koy-

maya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Afife Jale’nin sanatsal ba-
şarılarına ve Türk kadını için 
tiyatro alanındaki öncülüğü-
ne dikkat çeken Rektör Can, 
programın düzenlenmesinde 
katkı sunan herkese teşekkür 
etti.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Tiyatro Eğitmeni 
Altay Üstündağ tarafından 

“Türk Kadını Sahnede” konu-
lu söyleşi gerçekleştirildi. Üs-
tündağ, Afife Jale’nin hayatı 
ve sanatına ilişkin katılımcıla-
rı bilgilendirdi.

Programın son bölümünde 
ise KSÜ Sahne Sanatları Öğ-
renci Topluluğu Tiyatro Gru-
bu tarafından “Ben Anadolu” 
isimli tiyatro oyunundan bir 
bölüm sanatseverlerin beğe-
nisine sunuldu.
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“Asya Bozkırlarında 
Kök Tengri’nin 
Çocukları” Konulu 
Konferans

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Milli Kültür 
Hareketi Öğrenci Topluluğu ta-
rafından “Asya Bozkırlarında 
Kök Tengri’nin Çocukları” ko-
nulu konferans düzenlendi.

Senem Ayşe Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen kon-
feransın açılış konuşmasını 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ze-
keriya Pak yaptı. Öğrenci top-
luluklarının faaliyetlerini başta 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can olmak üzere bütün 
idareciler olarak destekledik-
lerini ve teşvik ettiklerini ifade 
eden Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Zekeriya Pak, bu yöndeki 
desteklerin üniversite imkânları 
ölçüsünde artarak devam ede-
ceğini söyledi.

Bizi biz yapan kodları bil-
memiz gerektiğinin altını çi-
zen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Pak, Türk kültürü-
nün köklerini tanımak açısın-
dan “Asya Bozkırlarında Kök 
Tengri’nin Çocukları” konulu 
konferansın faydalı olacağını 
söyledi.

Açılış konuşmasının ardından 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ta-

şağıl “Asya Bozkırlarında Kök 
Tengri’nin Çocukları” başlıklı 
konferans sunumunu gerçekleş-
tirdi.

Türklerin tarih içindeki yol-
culuğuna ve toplum yapısına 
ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. 
Ahmet Taşağıl, boy sistemi ve 
gelişmiş sosyal dayanışma ol-
gusunun Türklerin tarih bo-
yunca yok olmadan ayakta kal-
malarının en önemli unsurları 
olduğunu ifade etti.

Konferans programı, katılım-
cıların konuya ilişkin soruları-
nın cevaplanmasının ardından 
son buldu.
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55. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
(KSÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Değişen Toplum, Dönüşen 
Kütüphaneler” temalı etkinlik düzenlendi. 

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen konfe-
ransın açılış konuşmasını Rek-
tör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. 
Okuma ve araştırmanın başarı-
ya etkisine vurgu yapan, oku-
manın yüzyıllar boyunca edi-
nilen bilgilere kısa sürede vakıf 
olmaya vesile olduğunu ifade 
eden Rektör Can, İslam dininin 
ilk emrinin ‘Oku’ olduğunu ha-
tırlattı.

Okumaya önem veren top-
lumların her alanda iyi noktalar-
da yer aldıklarına dikkat çeken 
ve büyük dehaların vakitlerinin 
önemli kısımlarını okuyarak ge-
çirdiğini belirten Rektör Can, 
“Birey olarak, toplum olarak ve 
ülke olarak daha iyi noktalara 
ulaşmak için okumaya, düşün-
meye ve yazmaya önem verme-
liyiz.” diye konuştu.

KSÜ Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanı Meh-
met Bilmen ise kütüphanelerin 

sorunları ve çözüm yollarına 
ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunarak KSÜ Ord. Prof. Mükri-
min Halil Yinanç Kütüphanesi-
nin mevcut durumu hakkında 
bilgiler verdi. Bilmen, yapımı 
tamamlanan ve yakında hizme-
te girmesi planlanan yeni kü-
tüphane binasının imkânların-
dan bahsetti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Alper Şaka-
lar, klasik gitar eşliğinde birbi-

rinden güzel eserlerin yer aldığı 
müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Kütüp-
hane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı personelleri Seçil Ak 
ve Gökçe Değirmenci tarafından 
bilgilendirme sunumu yapıldı.

Seçil Ak, “Değişen Toplum 
Yapılarında Bilginin Rolü” 
başlıklı sunumunu gerçekleş-
tirirken geçmişten günümüze 
bilginin insan hayatındaki yeri 
ve önemine ilişkin bilgiler ver-
di. Türkiye’de bilgi toplumuna 

“Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler”
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geçiş çalışmalarının süreçleri-
ne ilişkin bilgiler aktaran Ak, 
E-Dönüşüm Türkiye Projesi 
kapsamında kütüphanelerin 
güncel durumu hakkında bilgi-
ler paylaştı.

Gökçe Değirmenci ise “Ge-
lenekselden Bilişime: Kültürel 
ve Teknolojik Gelişmelerin Kü-
tüphanelerin Mimari Tasarımı-
na Etkileri” konulu sunumunu 
yaptı. Geleneksel kütüphaneler 
ve yenilikçi kütüphane tasa-
rımlarına ilişkin uluslararası ve 

ulusal kütüphanelerden örnek-
leri katılımcılarla paylaşan De-
ğirmenci, değişen öğrenme bi-
çimleri, bilişim teknolojileri ve 
sürdürülebilir tasarımın mimari 
etkileri hakkında bilgiler verdi.

Sunumların ardından 2018 
yılında kütüphaneden en çok 
ödünç kitap alan akademik per-
sonel, idari personel ve öğrenci-
lere belge ve hediyeleri protokol 
üyeleri tarafından takdim edil-
di. Akademik personeller içeri-
sinde en çok ödünç kitap alan 

isim Dr. Öğretim Üyesi Selami 
Çakmakçı olurken idari perso-
neller arasında Sultan Apaydın, 
öğrenciler arasında ise Sümeyye 
Eren Kınal en çok kitap ödünç 
alan isimler oldular. 

Rektör Can tarafından etkin-
likte sunumlarıyla yer alan Seçil 
Ak ve Gökçe Değirmenci’ye pla-
ket takdim edilirken Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Baş-
kanı Mehmet Bilmen tarafından 
da Öğr. Gör. Alper Şakalar’a he-
diye verildi.

Sadettin Kaynak Eserleri Konseri Düzenlendi

K ahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 
(KSÜ) Tekstil Öğren-
ci Topluluğu ve Kah-

ramanmaraş Musiki Derneği 
tarafından Sadettin Kaynak’ın 
eserlerinin icra edildiği konser 
programı düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can, Rektör Yar-
dımcıları, üniversite personel 
ve öğrencileri ile davetlilerin 
katılımıyla KSÜ Cahit Zarifoğ-
lu Konser Salonunda gerçek-
leştirilen konser programında 
Sadettin Kaynak’ın bestelerin-

den oluşan Türk sanat müziği 
eserleri Şef Bahattin Bilginer 
yönetimindeki koro tarafın-
dan seslendirildi.

Katılımcıların büyük beğe-
nisini toplayan konser prog-
ramının ardından Rektör Can 
Kahramanmaraş Musiki Der-
neği korosu adına Şef Bahattin 

Bilginer’e çiçek takdim etti. 
Birbirinden güzel eserlerle 
sanatseverleri buluşturan eki-
be teşekkürlerini ifade eden 
Rektör Can,  Kahramanmaraş 
Musiki Derneği korosunu baş-
ka vesilelerle üniversitemizde 
yeniden ağırlamaktan onur 
duyacaklarını söyledi.
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Yağ Kaynaklı Kök Hücre İle Tedavi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 
(KSÜ Tıp) Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) yağ kaynaklı kök hücre ile tedaviye başlandı.

KSÜ Tıp Fakültesi Deri ve 
Zührevi Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pe-
rihan Öztürk ve Plastik Reko-
nostrüktif ve Estetik Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Bekerecioğlu te-
davi yöntemine ilişkin değer-
lendirmelerde bulundular.

Günümüz tıbbı araştırma-
lar ve tedavilerin giderek kök 
hücreler üzerine yoğunlaş-
tığını belirten Plastik Reko-
nostrüktif ve Estetik Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Bekerecioğlu, 
KSÜ Tıp’a kazandırılan yeni 
cihaz sayesinde yağ doku-
su kaynaklı kök hücrelerin el 
ve yüz gençleştirme (kırışık 
giderme), saç dökülmesinin 
tedavisinde, yumuşak doku 
defektlerinin yanı sıra iyileş-
meyen kronik yara iyileşme-
sinde (diyabetik yaralar gibi) 
ve yanık izlerinin tedavisinde, 
periferik damar hastalıkla-
rında (Burger, iskemik ayak 
gibi), tümörlü bir dokunun 
çıkarılması sonrası meydana 
gelen doku çevresi hasarların-
da (mastektomi sonrası meme 
dolgusu gibi) kullanılabilece-
ğini söyledi.

Kök hücre konusunda bil-
gilendirmelerde bulunan 
Deri ve Zührevi Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Perihan Öztürk, “Kök 

hücreler kendini yenileme ve 
farklılaşma özelliğine sahip 
hücrelerdir. Dokularda ölen 
ya da hasarlanan hücrelerin 
yerine yenileri üretilir. Kemik 
iliği, kas, deri, yağ ve kan gibi 
hemen her dokuda kök hüc-
re bulunmaktadır. Fakat kök 
hücrelerin dokularda miktar-
ları değişim göstermektedir. 
En fazla kök hücrenin bulun-
duğu dokulardan biri de in-
san yağ dokusudur. Yağ do-
kusu, vücudun hemen hemen 
her bölgesinde bulunur ve bol 
miktarda kök hücre içerir. 

Kök hücreler, hastadan li-

poaspirasyon işlemi sonrası 
lipoaspirat olarak adlandırı-
lan atık yağ dokusundan elde 
edilir. Bu nedenle, tekrarlana-
bilirliği yüksek, işlemin riski 
düşüktür. İnsanlardan alınan 
yağ dokusu belli işlemlerden 
geçirilerek kök hücreden zen-
gin hale getirilir.” diye konuş-
tu.

Kök hücrelerin sahip ol-
dukları güçlü yeni damar 
oluşturma kapasiteleri ve sal-
gıladıkları birçok koruyucu 
faktör nedeniyle kanlanmanın 
azalmasına bağlı dokunun 
ölümüne kadar gidebilen sü-
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reçleri geri-döndürme kapa-
sitelerinin birçok bilimsel ça-
lışma ile gösterildiğine dikkat 
çeken Öztürk, “Yağ kaynaklı 
kök hücre, sadece dermato-
lojik hastalıklarda ve plastik 
cerrahide değil ortopedi, üro-
loji, kadın doğum gibi birçok 
klinik branşta da kullanımı 

mümkündür. 
Bunun yanı sıra kolay elde 

edilebilir bir kaynak ve doku-
nun özelliği gereği fazla sayı-
da elde edilebilmeleri nede-
niyle günümüzde Kemik İliği 
Kaynaklı Kök Hücre’lere al-
ternatif bir kök hücre kaynağı 
özelliği taşımaktadır. Yağdan 

kök hücre elde etme işlemi 
poliklinik şartlarında genel 
anestezi almadan sadece böl-
gesel anestezi ile yaklaşık 1 
saat içinde sağlanmaktadır. 
İşlem sonrası hastalar hemen 
normal hayatlarına devam 
edebilmektedirler.” dedi.
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Âşık Mahzuni Şerif Konserle Anıldı
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sa-
natlar Fakültesi (GSF)tarafından 
Âşık Mahzuni Şerif anısına kon-
ser programı düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirilen 
konser programının açılış ko-
nuşmasını üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. 
Âşık Mahzuni Şerif’in Kahra-
manmaraş’ın ve ülkemizin ye-
tiştirdiği en büyük ozanlardan 
biri olduğunu ifade eden Rektör 
Can, “Kültür, bir milleti millet 
yapan en temel unsurlardan 
biridir. Bizler öğrencilerimi-
ze kültürümüzü en iyi şekilde 
öğretmek ve bir kültür bilinci 
inşa etmek için çaba gösteriyo-
ruz. Bu manada üniversitemiz 
her zaman sanatın ve sanatçı-
nın yanındadır. Bu topraklarda 
yetişen bu ülkenin değerlerini 
unutmadan, unutturmadan sa-
hip çıkmaya, bu tür çalışmalara 
destek vermeye devam edece-
ğiz.” diye konuştu.

Fikir ve sanat alanında ülke-

mize yön veren önemli 
isimleri tanımaları 
ve anlamaları nok-
tasında öğrencilere 
tavsiyelerde bulu-
nan Rektör Can, 
“Öğrencilik yılları-
nızı iyi değerlendirin.
Mesleki alanınızı en iyi 
şekilde öğrenirken 
kültürümüzün par-
çası olan unsurlar 
hakkında da bilgi 
sahibi olun. Her 
biri bizi yansıtan 
türkülerimize sahip 
çıkın.” dedi. Rektör 
Can, dünyanın tanıdı-
ğı önemli bir isim olan Âşık 
Mahzuni Şerif’i anma konserine 
emek veren herkesi tebrik ede-
rek bu tür çalışmaların devamı-
nı diledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı 
ise Kahramanmaraş’ın yetiştir-
diği önemli halk ozanlarından 
biri olan Âşık Mahzuni Şerif’i 
anlattı.

Açılış konuşma-
larının ardından 

Eğitimci-Yazar 
Ramazan Avcı, 
Âşık Mahzuni 
Şerif’in haya-

tını anlatarak 
şiirlerinden bazı-

larını seslendirdi.
Program kapsa-
mında şef Öğr. 
Gör. Alper Şa-
kalar yöneti-
mindeki Güzel 
Sanatlar Fakül-

tesi Müzik Bö-
lümü öğrencile-

rinden oluşan koro, 
Âşık Mahzini Şerif’in 

birbirinden güzel eserlerini ses-
lendirdi.

Konser programının ardından 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ka-
dir Saltalı ve GSF Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Özkarcı tarafından 
koro şefi Öğr. Gör. Alper Şaka-
lar’a ve Ramazan Avcı’ya prog-
rama sundukları katkı nedeniy-
le çiçek takdim edildi.
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KSÜ, Sağlıklı ve Aktif Yaşama 
Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

K
ahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 
(KSÜ) Kahramanma-
raş Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

tarafından “Sağlıklı Ve Aktif Ya-
şam Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

KSÜ Bahçelievler Yerleşke-
sinden başlayarak Kıbrıs Mey-
danı’nda son bulan yürüyüşe 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can, Kahramanmaraş 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Prof. Dr. Pe-

rihan Öztürk, akademik ve idari 
personel ile çok sayıda öğrenci 
ve vatandaşlar katıldı.

Sağlıklı yaşamın önemine dik-
kat çeken ve sağlıklı yaşlanma-
nın önemini vurgulayan Rektör 
Prof. Dr. Niyazi Can, “Bu top-
lumu ilgilendiren her meseleyi 
her problemi kendi meselemiz 
ve problemimiz olarak kabul 
ediyoruz.  Bu manada sağlıklı ve 
aktif yaşama dikkat çekmek, bu 
konuda farkındalık oluşturmak 
amacıyla hocalarımız ve öğren-

cilerimizle sağlıklı ve aktif ya-
şam yürüyüşü gerçekleştirdik.” 
diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sek Okulu Müdürü Prof. Dr. Pe-
rihan Öztürk ise dünyayla birlik-
te her geçen gün toplumumuzun 
da yaşlandığının altını çizerek 
yaşlıları toplumda daha aktif 
görmek için neler yapılması ge-
rektiği ile ilgili toplum bilincini 
arttırmak amacıyla bu yürüyüşü 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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‘Mükellef Odaklı Vergi Anlayışı ve Vergide 
Digital Dönüşüm’ Paneli Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı 
işbirliğiyle ‘Vergi Haftası’ kapsamında  “Mükellef Odaklı Vergi Anlayışı ve Vergide Digital 
Dönüşüm” başlıklı panel düzenlendi.

V ergi bilincinin genç ne-
sillerde oluşturulması, 
toplumun tüm kesim-
lerine benimsetilmesi 

amacıyla Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı. Vergi konusu-
nun her vatandaşı ilgilendiren 
önemli bir husus olduğuna dik-
kat çeken Rektör Can, güçlü bir 
ülke inşa etmek için kayıt dışı 
ekonomiyle mücadele eden ver-
gi konusunda bilinçli bir top-
lum olmak gerektiğini söyledi.

Her alanda dijital dönüşü-
mün gerekliliği hususuna dik-
kat çeken Rektör Can, “Dün-
yayı takip eden değil, dünyaya 
her alanda örnek olan bir ülke 
olmak zorundayız.” ifadelerini 
kullandı. Maliye alanında kari-
yer yapmak isteyen öğrencilere 
seslenen Rektör Can, geleceğe 
bugünden hazırlanmaları ve 

bu tür etkinliklerde konuşmacı 
olarak katılan alanında uzman 
isimlerin tecrübelerinden fay-
dalanmaları tavsiyelerinde bu-
lundu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Taşlıyan ve Kahraman-
maraş Vergi Dairesi Başkanı 
İbrahim Kaya da kısa birer ko-
nuşma yaparak katılımcıları se-
lamladılar.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan “Mükellef Odaklı Vergi An-
layışı ve Vergide Digital Dönü-
şüm” başlıklı panel oturumuna 
geçilirken panelin moderatörlü-
ğünü KSÜ İİBF İşletme Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mah-
mut Yardımcıoğlu yaptı.

Panel kapsamında Gelir İda-
resi Daire Başkanı Faruk Gö-
zübüyük ve Gelir İdaresi Grup 
Başkanı Fazıl Boyraz, Türkiye 
bütçesinde vergi gelirlerinin 
payı, gelişen teknolojinin vergi 

sistemine yansımaları, mükellef-
lere yönelik dijital uygulamala-
ra uyum çalışmaları, elektronik 
hizmetlerin sağladığı faydalar, 
kayıt dışı ekonomiyle mücadele 
konusunda yürütülen çalışma-
lar, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile Gelir İdaresi Başkanlığında 
kariyer imkânları hususunda 
katılımcıları bilgilendirerek bu 
konulara ilişkin yöneltilen soru-
ları cevaplandırdılar.

Panel oturumunun ardından 
Rektör Can, Gelir İdaresi Daire 
BaşkanıFaruk Gözübüyük ve 
Gelir İdaresi Grup Başkanı Fazıl 
Boyraz’ı Rektörlük Makamında 
ağırlayarak bir süre görüştü. 
Kendilerini Kahramanmaraş’ta 
ve üniversitemizde ağırlamak-
tan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Rektör Can, ziyaretin 
anısına konuklarına çeşitli hedi-
yeler takdim etti.
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R
ektör Prof. Dr. Niya-
zi Can yönetiminde 
kurum ve kuruluş-
larla işbirliğini önce-
leyen bakış açısıyla 

hareket eden KSÜ, Türkiye’deki 
üniversitelerin yanı sıra dün-
yanın farklı coğrafyalarından 
üniversitelerle eğitim–öğretim 
alanında işbirliği anlaşmalarına 
yenilerini ekliyor.

KSÜ, 2. Uluslararası KAYES 
Kongresine katılmak üzere 
Kahramanmaraş’ta bulunan 
farklı ülkelerden üniversitelerin 
temsilcileriyle üniversitelerarası 
işbirliği protokolü imzaladı.

Sudan, Cezayir, Polonya, Ma-
kedonya ve Yunanistan’dan ge-
len üniversite temsilcilerini Rek-
törlük Makamında ağırlayan 
Rektör Can, üniversitelerarası 
ilişkilerin bilimsel birikimlerin 
aktarılması ve gelişmesinde çok 
önemli rolünün olduğunu belir-
terek “Hepimizin birbirimizden 
öğreneceği çok şey var. Bilimsel 
olarak yetkin olduğumuz alan-
larda diğer üniversitelere des-
tek verirken bizden farklı uy-
gulamaları olan üniversitelerin 
tecrübelerinden de istifade edi-
yoruz. Biz farklılıkları zenginlik 
olarak gören bir bakış açısıyla 
hareket ediyoruz ve bu manada 
dünyanın her noktasından üni-
versitelerle işbirliği anlaşmaları 
imzalıyoruz.” diye konuştu.

Afrika ülkelerinde Türki-

ye’nin çok olumlu bir imajı ol-
duğunu ifade eden Sudan ve 
Cezayir’den gelen üniversite 
temsilcileri, Afrikalı öğrencile-
rin Türkiye üniversitelerinde 
eğitim almak istediklerini ay-
rıca Sudan ve Cezayir halkının 
turistik açıdan Türkiye’yi ziya-
ret edilmesi gereken ülkeler ara-
sında gördüğünü ifade ettiler.

Sudan, Cezayir, Polonya, Ma-
kedonya ve Yunanistan’dan 
gelen üniversite temsilcileri, 
eğitim bilimleri alanından bir 
profesörün KSÜ’de Rektörlük 
görevi yürütmesinin üniversite 
açısından büyük bir şans oldu-
ğunu belirterek bu durumun 
üniversitelerarası eğitim işbir-
liklerine olumlu yansımaları 
olacağını söylediler.

Görüşme kapsamında Su-

dan Khartoum Üniversitesi ve 
Cezayir Tlemcen Üniversite-
si ile Mevlana Değişim Prog-
ramı protokolü imzalanırken 
Polonya OpoleÜniversitesi ile 
Erasmus+ Öğrenci Değişim 
Programı protokolü imzalandı. 
Yunanistan üniversiteleri ile de 
üniversitelerarası gençlik proje-
leri yürütülmesine ilişkin karar 
alındı.

Yapılan yeni anlaşmalar ne-
ticesinde Erasmus+ Öğrenci 
Değişim Programı imzalanan 
üniversite sayısı 71’e yükselir-
ken Mevlana Değişim Progra-
mı imzalanan üniversite sayısı 
44’e yükseldi. KSÜ’nün Farabi 
Değişim Programı kapsamında 
ise 85 üniversite ile anlaşması 
bulunuyor.

Üniversitemiz, Farklı Ülkelerden 
Üniversitelerle İşbirliği Ağını Genişletiyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ulusal ve uluslararası alanda üniversitelerarası 
işbirliği ağını genişletmeye devam ediyor.
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BAŞKONUŞ YAYLASI

Adını üzerinde bulunduğu 
Başkonuş Dağı’ndan (1779 m) 
alır. Halk arasında Başkonuş 
Yaylası olarak ifade edilen alan 
aslında oldukça geniş bir saha-
yı tarif etmek için kullanılır. Bu 
sahalar Başkonuş Dağı’nın ba-
tı-kuzeybatı yamaçlarında bir-
biri ardına sıralanmış irili ufaklı 
orman içi açıklıklardan oluşur. 
Bunlardan en bilinenleri Yediar-
dıç ve Sersemtarla mevkileridir. 
Kahramanmaraş-Andırın kara-
yolunun 55. km’si üzerinde bu-
lunan Yediardıç mevkii (~1300 
m)  yaklaşık olarak 10 hektar 
büyüklüğündedir. 1960-65’lere 
kadar çevre köyler tarafından 
(Topçalı, Rahmacılar, Yaylaüs-
tü ve Saygılı gibi) hayvancılık 
faaliyetleri için kullanılan saha 
günümüzde mesire alanı olarak 
kullanılmaktadır. Alanda özel 
girişimciler tarafından işletilen 
bir tesis bulunmaktadır. Tesis-
te 10 adet bungalov ve bir adet 
restoran yıl boyunca hizmet ver-
mekte, ayrıca çadır ve karavan-
lar için ayrılmış özel kamping 
bölümleri bulunmaktadır. Sözü 
edilen mesire ve kamp alanları 
zengin bir orman örtüsü ile çev-
rilidir. 1000-1779 metrelik yük-
selti kuşağında 35 adet odunsu 
takson belirlenmiş olup, bunlar-
dan 22’si ağaç, 13’ü çalı türüdür. 
Başkonuş Dağı’nda geniş alanlar 
kaplayan ve meşcere kuran ağaç 
türleri; Anadolu karaçamı (Pinus 
nigra), Kızılçam (Pinus brutia), 
Lübnan sediri (Cedrus libani), 
Toros köknarı (Abies cilicica) ve 
Saçlı meşe (Quercus cerris) olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
serpili olarak bulunan ağaç tür-
leri; Kokulu ardıç (Juniperus foe-
tidissima), Boylu ardıç (Juniperus 
excelsa), Andız (Arceuthos drupa-
cea), Adi porsuk (Taxus baccata), 
Titrek kavak (Populus tremula), 
Doğu gürgeni (Carpinus orienta-
lis), Doğu kayını (Fagus orienta-
lis), Mazı meşesi (Quercus infec-
toria) ve Lübnan meşesi (Quercus 
libani),  Kermes meşesi (Quercus 
coccifera), Tesbih çalısı (Styrax of-
ficinalis), Sandal (Arbutus unedo), 
Kuşburnu (Rosa canina), Taş şim-
şiri (Acer monspessulanum subsp. 
oksalianum), Kayacık (Ostrya car-
pinifolia), Adi kızılağaç (Alnus 
glutinosa subsp. glutinosa) Me-
nengiç (Pistacia terebinthus subsp. 
palaestina), Duman ağacı (Coti-
nus coggyria) olarak sıralanabilir. 
Ayrıca step formasyonu oldukça 
zengin olan sahada 13 Geven 
türü belirlenmiş olup bunlar-
dan 8 tanesi endemiktir (%61). 
Bu oran Türkiye ortalamasının 
(%47) oldukça üzerindedir.

Özellikle kış aylarında Sedir 
–halk dilinde Kamalak- ve Köknar 
–halk dilinde Mezdeği- ormanları-
nın kar ile buluşması, eşsiz doğa 

manzaralarını ortaya çıkarır ve 
bu nedenle kış aylarında doğa 
fotoğrafçılarının en popüler uğ-
rak yeri haline gelir. Ayrıca 1987 
yılında faaliyete geçen Geyik 
Üretme İstasyonunda yetiştiri-
len Kızıl geyiklerin (Cervus elap-
hus) doğaya salınmasıyla alanın 
çekiciliği daha da arttırılmıştır. 
Havaların ısınmaya başladığı ni-
san-mayıs aylarından eylül ayı-
nın sonlarına kadar ise nüfusu 
600.000’i aşan Kahramanmaraş 
şehri, çevre ilçeler ve hatta çev-
re illerden gelen ziyaretçilerin 
akınına uğrar. Zira bu aylarda 
günde 200-250 araç ve binden 
fazla ziyaretçi alana giriş yapar. 
Bu durum alanın peyzaj değeri 
ve ulaşım kolaylığı gibi faktör-
lerin yanında şehir merkezinden 
800-900 metre yüksekte olması 
ve dolayısıyla serin ve temiz ha-
vası ile de doğrudan ilişkilidir. 
Nitekim en sıcak ay olan ağus-
tos ayında maksimum ortalama 
sıcaklık değerleri Kahramanma-
raş’ta 35,9 °C iken Andırın’da 
28,5 °C’dir. Sersemtarla mevkii 
(~1400 m)  ise Yediardıç mesi-
re alanına yaklaşık olarak 3 km 
uzaklıkta ve 100 m daha yük-

Sersemtarla Mevkiinin Genel Görünüşü
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Prof. Dr. Murat KARABULUT - KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Arş. Gör. Ahmet KARAKOÇ - KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi
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sektedir. Alana araç ile ulaşım 
imkânı sunan stabilize yol aynı 
zamanda ziyaretçiler tarafından 
trekking (doğa yürüyüşü) faa-
liyeti için de kullanılmaktadır. 
Bu saha çevre köyler tarafından 
hayvanların otlatılması ve otla-
rın biçilerek hayvan yemi elde 
edilmesi için halen kullanıl-
maktadır. Alanda hizmet veren 
herhangi bir tesis veya piknik 
yapılması için gerekli donanım 
bulunmamasına karşın günübir-
lik gelen ziyaretçilerin bir kısmı 
daha tenha ve daha doğal bir 
peyzaja sahip olması nedeniyle 
rekreasyon faaliyetini Sersem 
Yaylası’nda (Sersemtarla) ger-
çekleştirmeyi tercih etmektedir-
ler. Bunun yanında arazi araç-
larıyla macera yaşamak isteyen 
offroad meraklılarının da önem-
li bir uğrak yeri durumundadır. 
Başkonuş Yaylası rekreasyon 

amaçlı yaylacılık faaliyetleri için 
son derece uygun özellikler ihti-
va etmesinin yanında barındır-
dığı biyolojik çeşitlilik nedeniyle 
ekolojik açıdan da büyük öneme 
sahiptir. Yapılan son floristik 
araştırmalara göre Başkonuş Da-
ğı’nda 565 bitki türü belirlenmiş 
olup bu türlerden 70 tanesi en-
demiktir. Bu çalışmalarda elde 
edilen bulgular Yediardıç ve 
Sersem yaylalarının nadir, ende-
mik ve tehdit altında olan bitki 
türlerini içermesi, floristik çeşit-
liliğinin yoğun olması ve tehdit 
altındaki habitatları barındırma-
sı nedeniyle “Mutlak Koruma 
Alanı” olarak korunması gerek-
tiğini işaret etmektedir. Zira bu 
sahalar Başkonuş Dağı içerisin-
de tür çeşitliliğinin en fazla ol-
duğu alanlardır. Bu türlerin 14’ü 
endemik 6’sı da nadir türlerdir. 
Ancak Başkonuş Yaylası henüz 

yasal bir statü ile korunmamak-
tadır.

Hem Kahramanmaraş, hem 
de ülkemiz için böylesine değer-
li bir doğal kaynağın bu denli 
yoğun ve kontrolsüz kullanımı 
devam ederse Başkonuş Yayla-
sını gelecek nesillere sağlıklı bir 
şekilde aktarabilmek mümkün 
olmayacaktır. Yazarın Tablo 1’ 
de belirttiği tehditler ve çözüm 
önerilerine tüm ilgi gruplarının 
ilaveler yaparak katkı sağlaması 
Başkonuş Yaylasını korumak ve 
yaşatmak adına bir görevdir.
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Tablo 1. Başkonuş Yaylası’nın Kullanımı, Tehditler ve Çözüm Önerileri

KULLANIM TEHDİTLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

-Ateş yakma alanları olmadığı 
halde Sersem Yaylası’nda piknik 
ateşi yakılması.

 -Yangın
 -Hassas bitkilerin zarar görmesi

-Ateş yakma alanlarının net bir 
şekilde belirlenmesi, bu alanların 
dışında ateş yakılmasına müsaa-
de edilmemesi

-Yediardıç’ta piknik aktivitelerinin 
rastgele yerlerde yapılması

 -Yangın
 -Hassas bitkilerin zarar görmesi

-Yediardıç’ta ateş yakma alanları-
nın yeniden dizayn edilmesi, bu 
alanların dışında kesinlikle ateş 
yakılmaması

 -Sersem Yaylası’ndan offroad 
aktivitelerinin rastgele rotalarda 
yapılması

 -Toprağın parçalanarak bozulması
 -Çayır habitatının zarar görmesi

-Offroad için özel güzergahların 
belirlenmesi ve bu güzergahlar 
dışına kesinlikle çıkılmaması

-Nesli tehlike altında olan bitkile-
rin üreme zamanlarında otlatma 
ve aşırı insan kullanımına maruz 
kalması

-Bitkilerin üreme şansının 
azalması, hassas bitkilerin neslinin 
yok olması

-Nisan-mayıs aylarında alandaki 
faaliyetlerin sınırlandırılması

Başkonuş Yaylasının Çiçekleri
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Türkiye Üniversitelerarası 
Taekwondo Şampiyonası KSÜ’de Yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu Üniversitele-
rarası Taekwondo Şampiyo-
nası Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. 

KSÜ Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor 
Salonunda gerçekleştirilen şampi-
yonaya 64 üniversiteden sporcular 
katılırken, müsabakalar 8 bayan 8 
erkek olmak üzere 16 farklı katego-
ride gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş il protokolünün 
büyük önem verdiği ve destekle-
diği şampiyonaya: Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Kahraman-
maraş Milletvekili Mahir Ünal, Ak 
Parti Kahramanmaraş Milletvekil-
leri; Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, 
Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, 
Kahramanmaraş Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Hayrettin Güngör, 
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi 
Mahçiçek, Ak Parti Kahramanmaraş 
İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 
Türkiye Taekwondo Federasyonu 
Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz ve 
çok sayıda sporsever katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mahir Ünal, bir konuşma gerçekleş-
tirerek Türkiye Üniversitelerarası 

Taekwondo Şampiyonası’nın Kah-
ramanmaraş’ta yapılmasına katkı 
sunan Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu, Türkiye Taekwondo 
Federasyonu ve Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesine teşek-
kür etti. Şampiyonaya katılan tüm 
sporculara Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan’ın başarı dileklerini 
ileten Ünal, “Kahramanmaraş mil-
letvekilleri olarak sizlerin spor ala-
nında yürüttüğü faaliyetlerin her 
türlü destekçisi olacağız.” ifadele-
rini kullandı. Şampiyona açılış se-
remonisinde konuşan KSÜ Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can ise “Spor bire-
yin hem zihin, hem beden ve hem 
sosyal yönden gelişmesi için önemli 
bir araçtır.” şeklinde konuştu. Her 
insanın amatör de olsa sporun için-

de olması gerektiğini ifade eden 
Rektör Can, KSÜ olarak sporun her 
branşına imkânlar ölçüsünde des-
tek vermeye devam edeceklerini 
söyledi. Türkiye Üniversitelerarası 
Taekwondo Şampiyonasına ev sa-
hipliği yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rektör Can, 
KSÜ olarak bu tür organizasyonları 
şehrimizde ağırlamaya her zaman 
hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu 
Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz 
da kısa bir selamlama konuşması 
yaparak şampiyonanın gerçekleş-
tirilmesine katkı sunan herkese te-
şekkür etti.

Konuşmaların ardından tamam-
lanan kategorilerde dereceye giren 
sporculara madalyaları verildi. 
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KSÜ Tıp’ta Yapılan Ameliyatla Hastanın Kalbinden 
6 Santimetre Çapında Kitle Çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta baş dönmesi ve nefes darlığı şikâyetiyle geldiği Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde acil ameliyata alınan Hatice 
Sarıaltun’un (33) kalbinden 6 santimetre çapında tümör çıkarıldı. 

Ameliyatı gerçekleştirilen 
KSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Da-
mar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. 
Öğretim Üyesi Mehmet Kirişci,  
kalp tümörlerinin çok sık görü-
len tümörler olmadığını belirte-
rek, “Bu kadar büyük bir kitle 
çok az bir görülen durum” dedi. 

Çağlayancerit ilçesinde yaşa-
yan 3 çocuk annesi Hatice Sa-
rıaltun’da 10 yıl önce baş dön-
mesi şikâyetleri başladı. Birçok 
doktora giden ve baş dönmeleri 
devam eden genç kadında son 6 
yılda nefes darlığı şikâyetleri de 
baş gösterdi. Gittiği son nöroloji 
doktorunun, ‘Bir kalp doktoru-
na görün’ tavsiyesi üzerine Sa-
rıaltun, KSÜ Tıp Fakültesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Kirişci’ye gitti.

Kirişci tarafından muayene 
edilip tetkikleri yapılan Hatice 
Sarıaltun’un kalbinde tümör 
tespit edildi. Bunun üzerine 
genç kadın hemen ameliyata 
alındı. 4 saat süren ameliyatın 
yaklaşık 2 saatlik bölümünde 
kadının kalbi durduruldu. Bu 
süre zarfında kadının kalbin-
den 6 santimetre çapında kitle 
çıkarıldı. Hatice Sarıaltun’un 10 
yıldır sağlık sorunu yaşamasına 
neden olan tümör çıkarıldıktan 
sonra kalp tekrar çalıştırıldı ve 
ameliyat başarıyla sonuçlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Kirişci, Hatice Sarıaltun’un sağ-
lık sorunu yaşamasına neden 
olan kalp tümörünün çok sık 

görülen bir tümör ol-
madığını söyledi. Kadı-
nın sağlık durumunun 
iyi olduğunu belirten 
Kirişci, “Hastamız, daha 
önce değişik kliniklerde takiple-
ri yapılmış, bize ciddi nefes dar-
lığı, bayılma hissi, baş dönmesi 
şikâyetleriyle geldi. Yaptığımız 
tetkiklerde kalbin içerisinde 
bir kitle olduğunu gördük. Bu 
kitlenin, kalbin ‘Kulakçık’ de-
diğimiz kısmın tamamını dol-
durduğunu ve kalp kapağını tı-
kadığını gördük. Hemen acil bir 
şekilde ameliyat olması gerekti-
ğini ifade edip bir an önce ame-
liyata aldık. Kalbin içerisini açtı-
ğımızda görüntülemeden daha 
büyük 6 santimetre boyutların-
da bir kitle olduğunu gördük. 
Güzel bir operasyonla o kitle 
çıkarıldı. Hastamız şu anda çok 
rahat. Nefes darlığı, baş dönme-
si, göğüs ağrısı gibi şikâyetleri-
nin artık olmadığını görüyoruz. 
Bundan sonraki hayatında da 
böyle bir durum ortadan kalk-
tığı için rahat bir hayat sürecek. 
Kalp tümörleri çok sık görülen 
bir tümör cinsi değil ama daha 

önceki deneyimlerimizde de bu 
tarz ameliyatlar yaptık. Ama bu 
kadar büyük bir kitle çok az bir 
görülen durum. Dolayısıyla ol-
duğu yer ve kitlenin yaratacağı 
sıkıntılar açısından çok önem-
li bir durumdu bu hastamız 
için. Çünkü bu kitlenin olduğu 

yer kalbin çalışmasını çok 
önemli oranda etkiliyor. 
Biz o kitleyi çıkararak 
çalışma mekanizmasını 
da düzeltmiş olduk. Sa-

dece bir kitle çıkarılması 
değil, aynı zamanda da kal-

bi çalışma düzenini de yeniden 
sağlatmış olduk” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Hatice Sa-
rıaltun ise mutlu olduğunu 
söyledi. Dr. Mehmet Kirişci’ye 
teşekkür eden Sarılatun, rahat-
sızlığının 10 yıl önce baş dön-
mesi şikâyetiyle başladığını be-
lirterek, “Son 6 yıldır da kalbim 
sıkışıyordu. Yatarken nefes ala-
mıyordum, kalbim sıkışıyordu, 
başım dönüyordu. Nörolojiye 
gidiyordum daha sonra rahat-
sızlığımızın kalpten kaynaklı 
olabileceği belirtilerek kalp dok-
toruna yönlendirdiler. Bu hasta-
nede Mehmet Bey ile tanıştım. 
Ameliyat oldum, kalbimden tü-
mör çıkardılar. Kitleyi görünce 
şoke oldum ve nasıl yaşadığımı 
düşündüm. Yaşayamıyordum 
zaten yani hiçbir iş yapamıyor-
dum 6 yıldır. Sadece yemek ha-
zırlıyordum çocuklarıma ev işi 
yapamıyordum.” dedi.
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Öğretmen Yetiştirmede Teori ve Uygulamayı 
Buluşturan Model

Türkiye’de İlk

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi ve Kahramanmaraş İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda akademik çalışma odaları açıldı.

T
ürkiye’de ilk kez KSÜ 
Eğitim Fakültesinde 
uygulanmaya başlayan 
“Kuramı Uygulamaya 
Taşıyabilen Okuryazar 

Lider Öğretmen Modeli” kapsa-
mında anaokulu, ilkokul, ortao-
kul ve liselere yönelik akademik 
çalışmaları daha etkin şekilde 
ve yerinde yürütmek amacıyla 
Kahramanmaraş’taki 5 okulda 
akademik çalışma odaları açıldı. 

Şimdilik 5 pilot okulda açılan 
akademik çalışma odalarının 
sayısı ilerleyen dönemde arttı-
rılacak. Proje kapsamında Ten-
zile Erdoğan Anaokulu, Mado 
Kadriye Kanbur İlkokulu, Şe-
hit Öğretmenler İlkokulu, Türk 
Telekom Ortaokulu ve Atatürk 
Anadolu Lisesinde akademik 
çalışma odaları hazırlanarak öğ-
retim elemanlarının kullanımına 
sunuldu.

Akademik çalışma odalarının 
tanıtım toplantısı ve açılışları 
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nail Yıldırım, Eğitime 
Destek Platformu Başkanı ve İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Akif Özdoğan, Kahra-
manmaraş İl Milli Eğitim Müdü-
rü Cemal Yılmaz, akademisyen 
ve öğretmenlerin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. 
Niyazi Can, “Ülkemizin 2023 
eğitim vizyonunda yer alan akl-ı 
selim, kalb-i selim, zevk-i se-
lim bir medeniyet inşası hedefi, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi olarak bizim de viz-
yonumuz ve misyonumuzdur.” 
ifadelerini kullandı.

“Köklü geçmişimizin biri-
kimlerinden faydalanarak do-
nanımlı bireyler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Üniversitemizde 
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verilen teorik eğitimi okullarda-
ki uygulamalarla birleştirerek 
‘Kuramı Uygulamaya Taşıyabi-
len Okuryazar Lider Öğretmen’i 
inşa ediyoruz. Mentor öğretmen 
uygulamasıyla mesleğinde başa-
rılı öğretmenleri öğretmen adayı 
öğrencilerimizle buluşturarak 
usta-çırak ilişkisiyle geleceğin 
başarılı öğretmenlerini yetiş-
tiriyoruz.” diyen Rektör Can, 
projenin karşılıklı deneyim pay-
laşımına olanak sağlaması bakı-
mından önemli olduğunun altını 
çizdi.

Kahramanmaraş İl Milli Eği-
tim Müdürü Cemal Yılmaz ise 
projeyi çok önemsediklerini ve 
desteklediklerini belirterek öğ-
retmen adaylarının gerçek okul 
ortamında öğretmenlik mesle-
ğini öğrenmelerinin yetişmeleri 
açısından çok önemli olduğunu 
ifade etti.

Okullarda açılan akademik 
çalışma odalarında yürütülen 
sahaya ilişkin elde edilen bulgu-
ların eksikleri görmek açısından 
faydalı olacağını düşündüğünü 
belirten Yılmaz, Kahramanma-
raş’ta uygulamaya konulan bu 
modelin Türkiye’ye örnek olaca-
ğını söyledi.

 KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nail Yıldırım ise Ku-
ramı Uygulamaya Taşıyabilen 
Okuryazar Lider Öğretmen Mo-
deli’nin önemli bileşenlerinden 
biri olarak kurum ve kuruluş-
larla işbirliklerini güçlendirmeyi 
sürdürdüklerini söyledi.

Milli Eğitim camiasının mode-
le sahip çıkıyor olmasının ken-
dilerini motive ettiğini belirten 
Dekan Yıldırım, “Teori ve uy-
gulama arasındaki kopukluğu 
gidererek bu alanda öncülük et-
meyi hedefliyoruz.” dedi.

“Akademik çalışma odaları-
mız aracılığıyla 2019-2020 eği-
tim-öğretim yılı itibariyle geri 

dönüşleri izlemeye başlayaca-
ğız.” diyen Dekan Yıldırım, teori 
ve uygulamayı bu ölçüde birleş-
tirmesi bakımından bu çalışma-
nın Türkiye’de ilk olduğunun 
altını çizdi.

Dekan Yıldırım, akademik 
çalışma odalarının amacını, 
teori-uygulama işbirliğini so-
mutlaştırmak, KSÜ Eğitim Fa-
kültesinde uygulanan “Kura-
mı Uygulamaya Taşıyabilen 
Okuryazar Lider Öğretmen” 
yetiştirme modeli kapsamında 
okullarda uygulanan mentorluk 
ve öğretmenlik uygulamalarını 
yerinde izlemek, eğitim alanın-
da çalışan akademik personelin 
okullarda bilimsel çalışmalarını 
(gözlem, görüşme, uygulama) 

yapmalarını kolaylaştırmak, 
okula danışmanlık hizmetleri 
vermek, teori-uygulama bütün-
lüğünü oluşturmak, uygulama 
ve teorik bilginin kalitesini artır-
mak şeklinde özetledi.

Uygulama kapsamında KSÜ 
Eğitim Fakültesinde görevli öğ-
retim elemanları, akademik ça-
lışma odaları açılan okullarda 
kendi uzmanlığı çerçevesinde 
danışmanlık hizmetleri verecek-
ler. Akademik çalışma odaları 
açılan okullarda yapılan araştır-
malar ayrıca okulla paylaşılacak. 
Akademik çalışma odalarının 
teori ve uygulama sürecine et-
kisi araştırmayla incelenecek ve 
raporlaştırılacak.

Protokol konuşmalarının ar-
dından okullar ziyaret edilerek 
akademik çalışma odalarının 
açılışı gerçekleştirildi.

“Teori ve uygulamayı 
birleştirmesi 

bakımından bu çalışma 
Türkiye’de ilk.”
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ELMA
Türkiye, yer aldığı coğra- fik konum nede-

niyle farklı ve değişken iklim özelliklerine sa-
hip bir kıta manzarası göstermektedir. İklimde 
görülen bu değişiklikler ülkemizde çok farklı 
bitki türlerine yetişme imkânı vermesi sebe-
biyle önemli bir zenginliktir. Bugün, dünyada 
kültürü yapılan 138 meyve türünden 80’den 
fazla tür ülkemizde rahatlıkla ekonomik ola-
rak yetiştirilmektedir. Meyve tür zenginliğinin 
yanında büyük bir çeşit zenginliğine de sahip 
olan ülke- miz, meyvecilik kültürünün tabii bir 
müzesi gibidir.

Kahramanmaraş sahip olduğu bu iklim yapı-
sı ve verim- li toprakları nedeniyle çeşitli meyve 
türlerinin yetiştiriciliği- ne oldukça uygundur. 
Bu yüz- den yetiştiriciliği yapılan başta ılıman 
meyve türleri (Ceviz, Ki- raz, Elma) olmak üze-
re meyve- cilik bölge halkının ekonomik haya-
tında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Elma yetiştiriciliği il gene- linde yapılmak-
la birlikte, ticari olarak başta Göksun ilçesi ve 
köyleri ile Çağlayancerit ilçesi Helete Mahalle-
si’nde (beldesin- de) yoğunlaşmıştır.

Akdeniz bölgesini oluşturan iller içerisinde 
en doğuda yer alan Kahramanmaraş’ın İç Ana-
dolu bölgesine açılan kapısı Göksun ilçesidir. 
İlçe bu coğrafi konum ve buna paralel olarak 
da sahip olduğu iklim (karasal) ve toprak özel-
likleri itibariyle bazı  meyve türlerinin yetiş-
tiriciliği bakımından önemli bir potansiyele 
sahiptir. Göksun bölgesinde meyve yetiştirici-
liği kapsamında en yoğun elma (%90 oranla) 
olmak üzere çeşitli meyveler yetiştirilmektedir.

Göksun ilçesinin toplam tarım alanı (48.000 
ha) içerisinde yaklaşık 27.000 hektarlık alan- da 
sulu tarım yapılabilmektedir. Sulanabilen bu 
alanın 3.700 hektarında meyvecilik yapılmak-
tadır. Meyvecilik yapılan alanlar içerisinde ise 
en fazla yetiştiriciliği yapılan elma meyve türü-

dür. Göksun ilçesinde 37.000 dekarda yapılan 
meyve yetiştiriciliği içerisinde, elma  yetiştirici-
liğinin  yapıldığı alan yaklaşık 28.000 dekardır 
(TÜİK 2016). Göksun ilçesi adeta bir elma bah-
çesi görünümündedir.

Göksun ilçesinde kapama bahçeler halinde 
elma yetiştiri- ciliği, yaklaşık 50 yıldır yapıl- 
maktadır. Ancak son yıllarda giderek artan bu 
meyvecilik po- tansiyelinden dolayı elma yetiş- 
tiriciliği bölge ekonomisi içinde önemli bir yere 
sahip olmuştur.

Elma yetiştiriciliği, Göksun ilçesi için en 
önemli tarımsal faaliyetlerin başında gelmek-
te- dir. Elma tüm Göksun ilçesin- de yaygın 
olmakla beraber, en fazla “Çardak, Ericek” bel-
dele- ri ve köylerinde yoğunlaşmış- tır. Göksun 
elma yetiştiriciliği (GÖKSUN    ELMASI)    kap-
samında en fazla yetiştirilen ise “Starcrimson, 
Starking, Gol- den, Redchief ve Amasya” çe- 
şitleridir.

Göksun elma yetiştiriciliği olan tarımsal bir 
faaliyettir. Böl- gede yetiştirilen elmalar kalite 
itibariyle, Türkiye elma yetiş- tiriciliği içerisinde 
çok dikkat çekici bir konumdadır. Göksun elma 
yetiştiriciliği ile ilgili ilçe bazında çok önemli 
etkin- likler düzenlenerek elma yetiştiriciliği 
yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. “MEYVE-
NİN ALASI,   GÖKSUN   ELMASI” sloganıyla 
ulusal boyutta her yıl geleneksel “Elma Festi-
vali” düzenlenmektedir. Tüm Türkiye çapında 
ilgi gören bu festivalin amacı “Göksun elması-
nı” ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmaktır. 
Festival kapsamında yapılan birçok etkinlik ile 
elma yetiştiriciliği teşvik edilmektedir.

KAYNAKÇA:
Anonim, TÜİK Verileri 2016.
Mehmet Sütyemez, Genel Meyve- cilik Ders Notları, 

Kahramanmaraş 2008.

Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ - KSÜ Ziraat Fakültesi
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tarım ve İletişim Öğrenci Topluluğu 
tarafından “Mayasında Aşk Var: Anadolu’da Ekmeğin 12 Bin Yıllık Tarihi” konulu konferans 
düzenlendi.

“Anadolu’da Ekmeğin 12 Bin Yıllık Tarihi”

KSÜ Ziraat Fakültesi Konfe-
rans Salonunda gerçekleştiri-
len konferansın açılış konuş-
masını Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Kadir Saltalı yaptı. Anado-
lu coğrafyasının medeniyetle-
rin beşiği olduğunu belirten 
Rektör Yardımcısı Saltalı, “Bu 
toprakların tarihini, kültü-
rel köklerimizi iyi bilmeliyiz. 
Geçmişi iyi bilirsek geleceğe 
güvenle bakabiliriz.” ifadele-
rini kullandı.

Anadolu medeniyetler ta-
rihinde toprağın ve tarımın 
önemine ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Rektör Yar-
dımcısı Saltalı, kültürümüzün 
çok önemli bir parçası olan ek-
meğe sahip çıkmamız gerekti-
ğinin altını çizdi.

Ziraat Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Leyla İdikut 
ise konferansın düzenlenme-
sine katkı sunan herkese te-
şekkür etti.

Tarım ve İletişim Öğrenci 
Topluluğu Akademik Danış-
manı Dr. Öğretim Üyesi Mü-
cahit Paksoy da kısa bir se-
lamlama konuşması yaparak 
konferansın verimli geçmesi 
temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ar-
dından ekmek konusunda 
yürüttüğü çalışmalarla bili-
nen yazar Mine Ataman “Ma-
yasında Aşk Var: Anadolu’da 

Ekmeğin 12 Bin Yıllık Tarihi” 
konulu konferans sunumunu 
gerçekleştirdi.

Geçmişten günümüze Ana-
dolu uygarlıklarında ekme-
ğin, buğdayın ve insanın 12 
bin yıllık bilinmeyen öyküsü-
nü “Cennette İlk Sofra” adlı 
kitabında kaleme alan Mine 
Ataman, konferans sunumu-
nun ardından katılımcılar için 
kitabını imzaladı.
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“Doğu Türkistan’da İnsanlık Hapsediliyor”

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversite-
si (KSÜ) Mavi Hilal 
Gençlik ve Kültür 
Öğrenci Topluluğu 

tarafından “Doğu Türkistan’da 
İnsanlık Hapsediliyor” başlıklı 
panel düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen pa-
nelin açılış konuşmasını Mavi 
Hilal Gençlik ve Kültür Öğren-
ci Topluluğu Başkanı Seyfullah 
Kaşgari yaptı. Topluluk faali-
yetlerine ilişkin bilgiler veren 
Kaşgari, Doğu Türkistan’ı tanıt-
mayı ve köklü medeniyeti hak-
kında gençleri bilgilendirmeyi 
amaçladıklarını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından 
“Doğu Türkistan’dan Gelen 
Mektup” isimli video gösterimi 
gerçekleştirildi.

Video gösteriminin ardından 
panel oturumuna geçilirken, pa-
nelin yürütücülüğünü KSÜ Öğ-
retim Görevlisi Memduh Atalay 

yaptı. Doğu Türkistan’da yaşa-
nan Çin zulmüne ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Atalay, 
Türk-İslam coğrafyasında birlik 
vurgusu yaptı.

Panelde konuşmacı olarak 
Mavi Hilal Gençlik ve Kültür 
Öğrenci Topluluğu Akademik 
Danışmanı, KSÜ İlahiyat Fakül-
tesi Dr. Öğretim Üyesi Alimcan 
Buğda ile TRT Mütercim Spike-
ri ve yazar Mir Kamil Kaşgarlı 
yer aldı.

“Doğu Türkistan’ın Dünü 
ve Bugünü” başlıklı sunumu-
nu gerçekleştiren Dr. Öğretim 
Üyesi Alimcan Buğda, Doğu 
Türkistan’ın stratejik ve jeopo-
litik konumuna ilişkin bilgiler 

verdi. Çin’in bölgede 70 yıldır 
işgal ve asimilasyon politikası 
yürüttüğünü ifade eden Buğda, 
Çin zulmünün bölgedeki etkile-
rinden bahsetti. “Çin her zaman 
Türkiye’nin Doğu Türkistan 
konusuna yaklaşımından çekin-
miştir.” diyen Dr. Öğretim Üye-
si Alimcan Buğda, “Türkiye’nin 
güçlenmesi bu bakımdan çok 
önemlidir.” şeklinde konuştu.

Mir Kamil Kaşgarlı ise “Doğu 
Türkistan’a Yönelik İslam Dün-
yasının Görevleri” başlıklı su-
numunu gerçekleştirdi. Çin’in 
özerk statüye sahip bölgede 
kademeli olarak işgal, zulüm 
ve soykırım faaliyetleri yürüttü-
ğünü belirten Kaşgarlı, Türk ve 
İslam dünyasının Doğu Türkis-
tan’da yaşananlara sessiz kaldı-
ğını söyledi.

Panel sunumlarının ardından 
üniversitemiz Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. İbrahim Taner Oku-
muş konuşmacılara hediye tak-
dim etti.
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Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslami İlimler Konulu 
1. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu

İslam Medeniyeti 
birikimlerinin yeniden 
keşfi sürecinin önde 
gelen isimlerinden 
biri olan Prof. Dr. 

Fuat Sezgin’in 
mirasını ve hatırasını 
yaşatmak amacıyla 

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı 

tarafından 2019 “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı” 

olarak ilan edildi.

P
rof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı kapsamında Kah-
ramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 
(KSÜ) Siyer-i Nebi 

Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (SAMER) 
tarafından “Prof. Dr. Fuat Sez-
gin ve İslami İlimler” konulu “1. 
Ulusal Genç Akademisyenler 
Sempozyumu” düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirilen 
sempozyum, Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ile başladı. Kur’an tilave-
tinin ardından SAMER tanıtım 
filmi gösterimi gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuş-
masını üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. 
İslam bilim ve teknoloji tarihi 
üzerine yapmış olduğu önem-
li çalışmalarla gelecek nesillere 
kıymetli bir miras bırakmış olan 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlama-

nın ve en doğru şekilde anlat-
manın çabası içerisinde olduk-
larını ifade eden Rektör Can, bu 
yöndeki çalışma ve faaliyetlerin 
önümüzdeki dönemde artarak 
devam edeceğini söyledi.

SAMER’in faaliyetlerini 
önemsediklerini ve destekledik-
lerini belirten Rektör Can, “Al-
lah Resulü‘nü (sav) anlatma ve 
tanıtma faaliyetlerimizi bütün 
üniversite geneline yaymayı he-
defliyoruz.” diye konuştu.
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Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslami 
İlimler konulu 1. Ulusal Genç 
Akademisyenler Sempozyu-
mu’nun hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür eden Rektör 
Can, sempozyumun faydalı ol-
ması temennisinde bulundu.

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdo-
ğan ise konuşmasında Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’in Batı’ya karşı dik 
duruşu ve İslam medeniyetinin 
doğru anlatılması bakımından 
çok değerli bir isim olduğunu 
söyledi.

SAMER Müdürü Prof. Dr. Şa-
ban Öz de bir konuşma gerçek-
leştirerek SAMER’in amaç ve 
hedeflerine ilişkin bilgiler verdi. 
1. Ulusal Genç Akademisyenler 
Sempozyumunun 9 oturumda 
gerçekleştirileceğini belirten 
Prof. Dr. Şaban Öz, farklı üni-
versitelerden 35 genç akademis-
yenin sempozyumda konuşma-
cı olarak yer aldığını ifade etti.

Protokol konuşmalarının ar-
dından Prof. Dr. Fuat Sezgin’i 
anlatan belgesel film gösterimi 
gerçekleştirildi. Sempozyum 
açılış konferansını Afyon Ko-
catepe Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mustafa Güler yaptı. “Prof. Dr. 
Fuat Sezgin ve Kitap Medeniye-
timiz” başlıklı konferans sunu-
munu gerçekleştiren Prof. Dr. 
Güler, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
İslam medeniyetinin doğru an-
latılması adına yürüttüğü çalış-
malardan ve İslam medeniyeti-
nin bilim dünyasına sunduğu 
katkılardan bahsetti.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen sem-
pozyumun ilk oturumuna üni-
versitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Pak başkan-
lık etti. Sempozyum, İlahiyat 
Fakültesindeki 4 farklı salonda 
gerçekleştirilen 8 oturumun ar-
dından son buldu.
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Ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve yakın çevre-
sinde görülen bir hitap sözüdür. Şehirde birbirini ta-
nıyan-tanımayan herkes, erkekler için hitap sözcü-
ğü olarak kullanır. Öncelikle “büyük erkek kardeş, 
ağabey” anlamında kullanılmakla bera- ber kardeş 
(erkek), baba, dede, amca, arkadaş, ağa, büyük er- 
kek kişi için de kullanılır. Ede sözünü kadın-erkek 
herkes kullanır. Yöre kimliğiyle öz- deşleşmiş bir 
sözdür. Nasıl ki Erzurumlu “dadaş”, Elazığlı “gak-
koş”, Çorumlu “gobel” di- yorsa Maraşlı da “ede” 
der. Bu hitap sözü kadınlar tarafından muhatap ol-
duğu bir erkeğin, kendisine farklı bir gözle bakma-
ması için mesafe koyma işleviyle de kullanılır.

“Ede” kelimesinin genelde “nötüyon/notuyon” 
kelimesiyle bir arada oluşturduğu bir kalıp ifade 
vardır: “Ede nötüyon?” (Kardeş, ne yapıyorsun/
nasılsın?) Bu soruya karşılık çokça verilen cevaplar-
dan biri ise “Aha nötüyüm, ot atıp bıyık büküyom.” 
olur. “Ede” kelimesinin şehirdeki dükkân-ticaret-
hane adlarında da sıkça kullanıldığı görülmekte-
dir. (Ede Demir-Çelik Sanayi, Ede Yapı Denetim 
Limited Şirketi, Ede Çeyiz Pazarlama, Edeler Ka-
sabı gibi.) “Ede”nin şiirdeki kullanımına bir örnek: 
“Aman edem yavaş yürü, usul bas / Elde bardak 
bizde moda bakır tas.” (Mustafa Zülkadiroğlu) Ko-
nuya “ede”nin genel olarak Türkçedeki kullanımı 
açısından bakıldığında kelimenin kökünde bulu-
nan ed- fiilinin (e:d-/e:t-) bugün ‘etmek’ olarak kul-
lanıldığı görülmektedir.

Derleme Sözlüğü’ne göre “ede” bütün Türkiye’ye 
yayılmış hâlde 1. büyük kardeş, ağabey, 2. baba, 
3. dede, 4. anne, 5. amca, 6. elinden iş gelir büyük 
adam, 7. yirmi yaşına kadar olan çocuk gibi anlam-
larda kullanılır. Ayrıca “kendisine saygı gösterilen 
kimse” anlamı da buna eklenebilir. Yine “kendin-
den yaşça büyük olanlar” için kullanılan “ege/
eke” kelimesinin de “ede”nin ses değişkeni oldu-
ğu bilinmektedir. Esasen “ede”yi çeşitli Anadolu 
ağızlarında “edi”, “ece”, “eci”, “eçe”, “eçi”, “edi”, 
“efe”, “efi”, “eğe”, “eke”, “eppe”, “etde” ve hatta 

“edigey” biçimlerinde görmek de mümkün.
Bu biçimlerin kendi içlerinde de anlam genişle-

mesi olmuş, özellikle eke kelimesi “büyük, yetişkin, 
yaşlı, kart, olgun (insan ve hayvan)” anlamlarının 
yanında “tecrübeli, usta, yaşı küçük olduğu hâlde 
sözleri ve işleri büyük olan (çocuk), çok konuşan, 
geveze, ukala, küçük kardeş, baş çoban, kabadayı, 
orta yaşlı” gibi anlamlar ortaya çıkmıştır.

Çeşitli Türk lehçelerinde bazı ses farklılıklarıyla 
“ee”, “ege”, “ige”, “iga”, “iye”, “eye” gibi biçimlerle 
bu kelime bulunmaktadır. Bugün dilimizde dirilti-
len iyelik kelimesinin bu kökten geldiğini ve “iye”-
nin “sahip ruh” anlamıyla halk dilinde hâlâ kulla-
nıldığı da söylenebilir.

Ayrıca “ede” kelimesinin Eski Anadolu Türkçe-
sinde kişi adı olarak kullanıldığı da görülmektedir. 
Bu konudaki en meşhur örnek olarak ise Şeyh Ede-
bali (Ede Balı) bilinir. Bu isim çeşitli Osmanlı kay-
nakla- rında Ede Bali’nin yanında, Ata Bali ve Ede 
Şeyh biçimlerinde de geçer.
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Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERŞAHİN - KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi



KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 103

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversi-
tesi (KSÜ) Fen-E-
debiyat Fakültesi 
Dekanlığı tarafından 

“Dünden Bugüne Ermeni Soru-
nu ve Soykırımı Yalanı” konulu 
panel düzenlendi.

KSÜ Senem Ayşe Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen pa-
nelin açılış konuşmasını üni-
versitemiz Rektör Vekili Prof. 
Dr. Zekeriya Pak yaptı. Ermeni 
soykırımı iddialarının ülkemiz 
ve dünya gündeminde tutulma-
ya çalıştığını söyleyen Rektör 
Vekili Pak, “Ecdadımız hiçbir 
zaman kendine tabi toplulukla-
ra eza etmemiş soykırım uygu-
lamamıştır. Soykırım bizim ör-
fümüze, geçmişimize, dinimize 
uymadığı gibi insanlığa da sığ-
maz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeri-
ya Pak meselenin siyasi olarak 
değil tarihsel olarak objektif bir 
biçimde değerlendirilmesi ge-
rektiğini belirtti. Ermeni soru-
nunu Şark Meselesi bağlamında 
ele alarak değerlendirmelerde 
bulunan Dekan Doğan, Ermeni 
soykırım yalanının emperyalist 
ülkelerin Osmanlıyı parçalama 

planlarının bir parçası olduğu-
nun altını çizdi.

Panelde ilk sözü alan KSÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Eyicil, “Tarihi Süreçte Ermeni 
Sorununun Ortaya Çıkışı” baş-
lıklı sunumunu gerçekleştirdi. 
Osmanlının Ermenileri azınlık 
olarak görmeden adil bir şekil-
de davrandığına dikkat çeken 
Eyicil, isyan eden ve savaş du-
rumundaki devletin güvenliğini 
tehdit eden bir kısım Ermeni te-
baaya ilişkin zorunlu iskan ha-
reketinin soykırım olarak yansı-
tılmaya çalıştığını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Eyicil farklı 
kaynaklarda verilen bilgilere 
göre Osmanlı sınırları içerisinde 
yaşayan 1,5 milyon Ermeni nü-

fusun 300 bininin zorunlu göç 
ettirildiğini ve daha sonra bir-
çok Ermeni’nin eski yaşadıkları 
bölgelere geri döndüğünü hatır-
lattı.

Panelin diğer konuşmacısı 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğ-
retim Üyesi Mustafa Çabuk ise 
“Bir Propaganda Aracı Olarak 
Ermeni Sorunu” başlıklı sunu-
munu gerçekleştirdi. Çabuk, 
bugün devam ettirilen soykırım 
iddialarının 1. Dünya Savaşı 
öncesi oluşturulan propaganda 
malzemesi kitap ve belgelere 
dayandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Zekeriya 
Pak ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, 
panelistlere katılım belgelerini 
takdim ettiler.

Dünden Bugüne Ermeni Sorunu ve 
Soykırımı Yalanı Masaya Yatırıldı
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Eğitime İlişkin Bir Fikrim Var 
Yarışmasında Ödüller Sahibini Buldu
Türkiye’de ilk kez Kahraman-

maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
(KSÜ) Eğitim Fakültesinde uy-
gulanmaya başlanan “Kuramı 
Uygulamaya Taşıyabilen Okur-
yazar Lider Öğretmen Modeli” 
kapsamında düzenlenen “Eği-
time İlişkin Bir Fikrim Var” ya-
rışmasının finali 26 Nisan 2019 
tarihinde Eğitim Fakültesi öğ-
rencilerinin yoğun katılımıyla 
KSÜ Tıp Konferans Salonunda 
yapıldı.

Yarışmanın açılış konuşması 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nail Yıldırım tarafından 
gerçekleştirildi.

Ardından yarışma kapsamın-
da ön eleme sonucunda ilk 10’a 
kalan fikirlerin sahibi öğrenciler 
5’er dakikalık sunumlarla fikir-
lerini dört kişilik jüri önünde 
açıkladılar. Değerlendirme jü-
risinde Üniversitemiz Rektörü  
Prof. Dr. Niyazi Can, Prof. Dr. 
Ahmet Nalçacı, Prof. Dr. Mus-
tafa Yazıcı ve Kahramanmaraş 
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Yılmaz görev aldı.

Jüri üyelerinin fikirlerin su-
numu, eğitime ilişkinliği, uygu-
lanabilirliği ve özgünlüğü gibi 
somut kriterler doğrultusunda 
verdikleri puanlar sonucunda 

Fen Bilgisi öğretmenliği 2. sınıf 
öğrencisi İsra Tekkeş “Eğitim-
de Ebeveyn Eğitimi” fikri ile 3. 
oldu. İkincilik ödülü ise “Ken-
dine İyi Bak Göreceksin” baş-
lıklı fikir sunumu ile Fen Bilgisi 
öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi 
Gülcan Şimşek layık görüldü. 
Yarışmanın birincisi “Engelsiz 
Eğitim” fikri ile Türkçe Öğret-
menliği 2. sınıf öğrencileri Fat-
ma Selaldı ve Yasemin Büyükpı-
narbaşılı oldu.

Yarışmanın birincisine model 
kapsamında okunan 40 kitaptan 
oluşan set, öğle yemeği, sinema 

ve 1 çeyrek altın,  ikinci fikre, 
TÜBİTAK popüler bilim yayın-
larında kullanılmak üzere 250 
TL’lik hediye çeki, öğle yemeği, 
sinema ve 1 çeyrek altın, üçüncü 
fikre, 1 yıllık TÜBİTAK Yayınla-
rı Bilim ve Teknik dergisi abo-
neliği, öğle yemeği ve sinema 
ve 1 çeyrek altın üniversitemiz 
Rektörü  Prof. Dr. Niyazi Can 
tarafından takdim edildi. Ar-
dından program Eğitim Fakül-
tesi öğrencilerinin düzenlediği 
futbol ve voleybol turnuvaların-
da dereceye giren takımlara ma-
dalyaların verilmesiyle devam 
etti. Spor müsabakalarında de-
receye giren takımlara ödülleri 
şair İnci Okumuş, KSÜ Fen Bi-
limleri Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Mustafa Yazıcı ve Eğitim Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Ramazan Yirci tarafından 
verildi.
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GALGAMAÇ 
ŞELALESİ

Onikişubat ilçesi Suluyayla Mahal-
lesi ile Andırın ilçesi Alanlı Mahalle-
si sınırlarında yer almaktadır. Şehir 
merkezine 60 km mesafede bulunan 7 
km uzunluğundaki Toprakhisar Kan-
yonu’nun orta noktasında yer alan bir 
şelaledir. Şelale iki kademeden oluş-
maktadır. Birinci kademe 5 metrelik 
düşüşle kayalar arasında bir kazan 
oluşturmakta, ikinci düşüşte 15 met-
reden düşen toplamda yaklaşık 20 
metre yüksekliğindeki Galgamaç Şe-
lalesi ve önündeki havuzuyla ziyaret-
çilerine güzel bir görsel sunmaktadır. 
Kayalıklar arasında çok akustik bir 
görüntü sunmaktadır. Şelalenin suyu 
her mevsim akmakta olup bahar ayla-
rında debisi yüksektir. Şelaleye ulaş-
mak için iki ayrı rota bulunmaktadır. 
Bunlardan birincia rota Alanlı Mahal-
lesi Dereyeri mezrasından patika yol 
ile direkt şelaleye ulaşmaktadır. İkinci 
rota ise, macera ve aksiyon dolu uzun 
bir parkur olup Suluyayla Mahallesi 
gü- neybatı istikametinden kanyo-
nun girişinden başlayıp yaklaşık 3-4 
km’lik kanyon içi su geçişleri ve yürü-
yüş içermektedir.

Galgamaç ismi ise yöre insanının 
ifade ettiğine göre yükselen coşan 
kabaran anlamına gelmektedir. Gal-
gamaç Şelalesi 2016 yılında KADAK 
Dağcılık Kulübü Başkanı Sait Kılıç-
sallayan ve ekibi tarafından Kahra-
manmaraş doğa turizmi envanterine 
kazandırılmış olup kanyon ve şelaleyi 
bölge illerinden yılda ortalama 2000 
kadar doğasever ve fotoğraf gezgini 
ziyaret etmektedir.

Sait KILIÇSALLAYAN
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KSÜ Çocuk Üniversitesi 
İlk Mezunlarını Verdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi ilk grup öğrencileri törenle mezun oldu.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonunda gerçekleştiri-
len törenin açılış konuşmasını 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı. Çocuk Üni-
versitesi projesiyle üniversite 
eğitimi oranını yukarıya çek-
meyi ve mezun olan çocuklarla 
hayat boyu süren bir ilişki tesis 
etmeyi amaçladıklarını belirten 
Rektör Can, üniversitelerin bi-
lim ve teknoloji üretmenin yanı 
sıra eğitim-öğretim alanında da 
topluma karşı önemli sorumlu-
lukları olduğunun altını çizdi.

Çocuk Üniversitesinde ilko-
kul 4. sınıf öğrencisi 25 çocuk-
tan oluşan ilk grupla birinci 
dönem eğitim faaliyetlerinin 
tamamlanarak öğrencilerin me-
zun edildiğini ifade eden Rektör 
Can, projeye destek veren Kah-
ramanmaraş İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne ve özveriyle çalışan 
üniversitemiz akademisyenleri-

ne teşekkür etti.
Kahramanmaraş İl Milli Eği-

tim Müdürü Cemal Yılmaz ise 
projenin önemine dikkat çe-
kerek Çocuk Üniversitesine 
yönelik desteklerinin devam 
edeceğini ifade etti. Çocuk Üni-
versitesinin ilk mezunlarına ses-

lenen Yılmaz, “Adım adım he-
deflerinize yürürken her zaman 
yanınızda olacağız.” dedi.

KSÜ Çocuk Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Gülay Bedir de kısa bir 
selamlama konuşması yaparak 
projenin hayata geçirilmesinde 

KSÜ Çocuk Üniversitesi 
İlk Mezunlarını Verdi
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destek olan herkese teşekkürle-
rini iletti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Çocuk Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
Veda Yar Yıldırım, Çocuk Üni-
versitesi eğitim programı hak-
kında katılımcıları bilgilendirdi.

Çocuk Üniversitesinde öğren-
cilere: Öğretim Görevlisi Cengiz 
Ayhan Zıba “STEM Uygulama-
ları-Robotik Kodlama”, Dr. Öğr. 
Üyesi Oğuzhan Kuru “Eğitsel 
Oyunlar”, Dr. Öğretim Üyesi 
Yunus Emre Akbana “Oyunlar-
la İngilizce Telaffuz ve Konuşma 
Öğretimi”, Doç. Dr. Evrim Ural 
“Temel Fen Laboratuvarı Uy-
gulamaları”, Öğretim Görevlisi 
Arif Yücel “Hat-Estetik-İslam 
Estetiği”, Doç. Dr. Ercüment 
Yıldırım “Eski Toplum Dilleri - 
Uygulamalı Tablet Yazımı”, Dr. 
Öğretim Üyesi Ali Rahmi Kaya 
“Bitki Faunası”, Prof. Dr. Ali 
Arda Işıkber “Böcek Faunası”, 
Dr. Öğretim Üyesi Erkan Atal-
mış “Zeka Oyunları ve Lego”, 
Dr. Öğretim Üyesi Selcen Kök 
“Düşünceden Eyleme Siyaset”, 
Dr. Öğretim Üyesi Aliye Kama-
lak ve Nurdan Nalçacı “Ağız ve 
Diş Sağlığı Eğitimi”, Dr. Öğre-
tim Üyesi Soner Okan “Orff Çal-
gıları”, Doç. Dr. Ünal Türkçapar 
“Fiziksel Aktiviteler (Eğitsel 
Oyunlar)” ve Öğretim Görevli-
si Özlem Gürler “Ritim Eğitimi 
(Step- Aerobik)” konularında 
eğitimler verdi.

Bilgilendirme sunumunun ar-
dından Çocuk Üniversitesi ilk 
dönem mezunları adına Miraç 
Güneş konuşma gerçekleştirdi. 
Daha sonra ise mezun olan öğ-
rencilere mezuniyet belgeleri ve 
projede görev alan akademis-
yenlere teşekkür belgeleri Rek-
tör Prof. Dr. Niyazi Can ve pro-
tokol üyeleri tarafından verildi.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KAGİM), Stratejik Araştırma Merkezi ve Kariyer Girişimcilik ve İnovasyon Öğrenci 
Topluluğu tarafından “Girişimci Kadınlar KSÜ’de” konulu panel düzenlendi.

Girişimci Kadınlar, 
Genç Girişimci Adaylarıyla Buluştu

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen progra-
mın açılış konuşmasını üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can yaptı. “Üniversite olarak 
geleceğin girişimci adaylarını 
kariyer sahibi isimlerle buluş-
turmaya devam ediyoruz.” di-
yen Rektör Can, bu kapsamdaki 
faaliyetleri yıl içerisinde periyo-
dik olarak düzenleyerek öğren-
cileri daha donanımlı bireyler 
olarak geleceğe hazırladıklarını 
söyledi.

“21. yüzyılda hayatın birçok 
alanında kadınlarımızın etkisi 
giderek artmaktadır. İş dünya-
sında da girişimci kadınlarımı-
zın sayısı her geçen gün artış 
göstermekte, kurdukları işlet-
melerin başarı trendleri yüksel-
mektedir.” ifadelerini kullanan 
Rektör Can, “Girişimci Kadınlar 
KSÜ’de etkinliği, ülkemizde ve 

dünyada kadın girişimciliğinin 
artan bu önemine vurgu yap-
mak, öğrencilerimizin başarılı 
iş kadınlarının bilgi, birikim ve 
tecrübelerinden faydalanması 
amacını taşımaktadır. Bu etkin-
liğin, öğrencilerimizin başarılı 
girişimci kadınların farklı bakış 
açılarını görebilmeleri, kendi 
bakış açılarıyla sentezlemeleri 
ve geleceğin başarılı iş insanları 
arasına kendi adlarını da yaz-
dırabilmeleri için ilk adımları 
attıkları bir etkinlik olmasını di-
liyorum.” şeklinde konuştu.

İş arayan değil, donanım ve 
başarısıyla aranan öğrenciler 
yetiştirmek için çaba gösterdik-
lerinin altını çizen Rektör Can, 
öğrencilerin istihdam edildiği 
ölçüde kendilerini başarılı say-
dıklarını ifade etti.

KAGİM Müdürü ve Kari-
yer, Girişimcilik ve İnovasyon 

Öğrenci Topluluğu Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Ali Haluk 
Pınar ise konuşmasında kadın 
girişimciliğinin artan rolü ve 
önemine vurgu yaparak bu et-
kinliğin geleceğin girişimci ka-
dınlarını ortaya çıkarmayı he-
deflediğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçilirken 
oturumun başkanlığını Strate-
jik Araştırma Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Burcu Erşahan yaptı.

Panelde konuşmacı olarak ise 
Midas Otel ve Zeynel Pastanele-
ri İşletmecisi Simay Özlü Diniz, 
Fotoğraf Stüdyosu İşletmecisi 
ve Yazar Evrim Milaslı, Mimar 
ve Büyükşehir Belediyesi Mec-
lis Üyesi Fatma Zehra Aslan-
taş, Bankacı ve “Atölye Zeytin” 
Organizatörü Ayça Öksüz ve  
@lezzetimarasekibi kurucusu 
Yasemin Kırıcı yer aldı.
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KSÜ Wushu Kungfu Takımı, Üniversitelerarası 
Türkiye Şampiyonasından 4 Madalya İle Döndü

Görme Engelliler “Bizi Bizden Dinleyin” Dedi

17-20 Nisan tarihleri arasın-
da Bartın ilinde gerçekleştiri-
len Üniversitelerarası Wushu 
Kungfu Türkiye Şampiyonası-
na Antrenör Ahmet Gözükara 
nezaretinde katılan Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Wushu Kungfu Takımı, 4 spor-
cu ile katıldığı turnuvadan 4 
madalya ile döndü.

Ayrıca takım halinde üniver-
sitemizi Türkiye üçüncüsü ya-
parak büyük bir başarıya imza 
atan Wushu Kungfu Takımında 
Arif Bozkurt 90 kilogram Tür-
kiye şampiyonu, Kübra Kahya 
48 kilogram Türkiye ikincisi, 
Muhammet Sefa Özkan 70 ki-

logram Türkiye üçüncüsü ve 
Rümeysa Yılan 60 kilogram 
Türkiye üçüncüsü oldu.

Derece alan sporcular ve Ant-
renör Gözükara’yı makamında 
ağırlayan üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 

Taner Okumuş, takım üyelerini 
tebrik ederek başarılarının de-
vamını diledi. Rektör Yardım-
cısı Okumuş, spora ve sporcuya 
verilen desteklerin bundan son-
raki yarışmalarda da artarak de-
vam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Engelliler Öğ-
renciler Birimi ve Türkiye Görme 
Engelliler Derneği Kahraman-
maraş Şubesi işbirliğiyle “Bizi 
Bizden Dinleyin” başlıklı panel 
düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen pa-
nelin açılış konuşmasını üniver-
sitemiz Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Zekeriya Pak yaptı. Engelliler 
konusunda toplumdaki farkında-
lığın artırılmasının önemine vur-
gu yapan Rektör Yardımcısı Pak, 
üniversite bünyesinde engellilere 
yönelik altyapı çalışmaları ve yü-
rütülen faaliyetlere 
ilişkin katılımcıları 
bilgilendirdi.

Türkiye Görme 
Engelliler Derneği 
Kahramanmaraş Şu-
besi Başkanı Musta-
fa Çakmak da kısa 

bir selamlama konuşması yapa-
rak etkinliğe destek veren herke-
se teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçilirken 
panelin yürütücülüğünü Mehmet 
Gazi Aslan yaptı. Oturum başka-
nının ve bütün konuşmacıların 
görme engelli olduğu panelde ilk 
sözü Âdem Eser aldı. “Engelli-
lerde Eğitim” konulu sunumunu 
gerçekleştiren Eser, engelli eği-
timinin tarihsel sürecine ilişkin 
bilgiler vererek özel eğitimde 
eğitim-öğretim sorunlarını dile 
getirdi.

Vatani görevini yaparken iki 

gözünü de kaybeden Murat Di-
zibüyük ise “Engelliler ve Sosyal 
Yaşam” başlıklı sunumunu ger-
çekleştirerek, gözlerini kaybettik-
ten sonraki süreçte yaşadıklarını 
anlattı.

Doğan Nurloyol ise “Engelli-
lerde Hukuk” başlıklı sunumunu 
katılımcılarla paylaşırken engelli 
haklarının tarihsel gelişim süre-
cine ilişkin bilgiler verdi. Nurlo-
yol, sivil toplum kuruluşlarının 
engelli haklarının takibi ve talep-
lerin ilgili kurumlara iletilmesin-
deki rolü ve önemine dikkat çekti.

Panelde Muzaffer Alıç “Engelli 
Teknolojileri” konu-
lu sunumunu ger-
çekleştirirken, Meh-
met Özyiğit görme 
engelliler teknoloji-
lerinin uygulamala-
rına ilişkin örnekler 
paylaştı.
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KSÜ Güreş Takımı, Üniversitelerarası 
Türkiye Şampiyonasından 6 Madalya ile Döndü

17-20 Nisan tarihleri arasında 
Bartın’da gerçekleştirilen Üni-
versitelerarası Güreş Şampiyo-
nasında 6 madalya ile takım ha-
linde Türkiye 3’üncülüğü elde 
eden Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Güreş Takı-
mı sporcuları, Beden eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Ünal Türkçapar ve Müdür 
Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi 
Hüseyin Eroğlu ve Öğretim Gö-
revlisi Bülent Okyaz ile birlikte 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can’ı ziyaret ettiler.

Bartın’da gerçekleştirilen Üni-
versitelerarası Güreş Şampi-
yonasında KSÜ Güreş Takımı 
Sporcuları, 2 altın 1 gümüş ve 
3 bronz madalya ile toplamda 6 

madalya elde ederek önemli bir 
başarıya imza attılar. Serbest si-
tilde Ali Çam ve Anıl Berkay Kı-
lıçsallayan altın madalya, Mus-
tafa Durdur gümüş madalya, 
İsmail Avcı ve Eyüp Kurt bronz 
madalya kazandılar. Greko-Ro-

men Sitilde ise Enes Bandırma 
broz madalya elde etti.

Derece alan sporcular ve BES-
YO yönetimini tebrik eden Rek-
tör Can, spor braşlarına verilen 
desteklerin artarak devam ede-
ceğini söyledi.

Üniversitemiz Rektörü Can ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Belediye Başkanlarına Tebrik Ziyareti Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi (KSÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
KSÜ Yönetim Kurulu Üyele-
ri ile birlikte Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hayrettin Güngör, Onikişu-
bat Belediye Başkanı Hanefi 
Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Be-
lediye Başkanı Necati Okay’ı 

ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ 
temennilerini ilettiler. Baş-
kanlık Makamlarında gerçek-
leştirilen ziyaret kapsamında 
Belediye Başkanlarını tebrik 
eden üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can, şehrimiz 
ve ülkemiz adına hayırlara ve-
sile olması temennisinde bu-
lundu. Göreve geldikleri ilk 

günden itibaren üniversitemiz 
meselelerine olumlu yaklaşımı 
ve destekleri için Büyükşehir 
Belediye Başkanı Güngör’e te-
şekkürlerini ifade eden Rektör 
Can, yerel yöneticilerle kuru-
lan güçlü işbirliklerini arttı-
rarak sürdürmek istediklerini 
belirtti.
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Mühendislik Eğitiminde İntörn Mühendislik
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü 
ile Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası (KMTSO) işbirli-
ğiyle Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi öğrencilerinin akade-
mik eğitimlerinin son yılında 
işletmelerde Uygulamalı Mü-
hendislik Eğitim Stajı yapma-
larına yönelik işbirliği protokol 
imzalandı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can ve KMTSO Baş-
kanı Serdar Zabun’un katılım-
larıyla Rektörlük Makamında 
gerçekleştirilen imza töreninde 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Zekeriya Pak, Prof. Dr. Kadir 
Saltalı, Prof. Dr. İbrahim Taner 
Okumuş, Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Ünsal ve Genel 
Sekreter Mithat Karaaslan hazır 
bulundu.

KMTSO ile her düzeyde işbir-
liklerinin devam ettiğini ifade 
eden Rektör Can, imzalanan 
protokol kapsamında Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi 
öğrencilerinin stajlarını daha 
işlevsel bir şekilde gerçekleşti-
receklerini belirtti. Üniversite 
ve firmaların güçlü işbirliğiyle 
akademik eğitimini en iyi şekil-
de alan öğrencilerin sahaya hâ-
kim nitelikli mühendisler olarak 
yetiştirilmelerinin sağlanacağını 
söyledi.

“Uygulamalı Mühendislik 
Eğitim Stajı, öğrencilerimizin 
sahaya hâkimiyetine sağlayaca-
ğı katkılarla istihdam edilebi-
lirliklerini arttıracaktır. Ayrıca 
firmalar ve öğrencilerin staj sü-
resince kuracakları ilişkinin ka-
riyer yaşamları için bir basamak 

olacağını düşünüyorum.” diyen 
Rektör Can, öğrencilere verilen 
bu değerli destek için KMTSO 
Başkanı Serdar Zabun ve firma 
temsilcilerine teşekkür etti.

KMTSO Başkanı Serdar Za-
bun ise KSÜ ile işbirliklerinin 
artarak devam edeceğini belir-
terek Uygulamalı Mühendis-
lik Eğitim Stajının öğrencilerin 
meslek alanlarına ilişkin sektör-
deki güncel gelişmeleri yerinde 
görmeleri açısından verimli bir 
süreç olacağını ifade etti.

Protokol kapsamında KSÜ 
Mühendislik Mimarlık Fakülte-
si Makine Mühendisliği, Elekt-
rik ve Elektronik Mühendisliği 
ve Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümlerinde eğitim gören öğren-
ciler, mühendislik eğitimlerinin 
8. döneminin tamamını işletme-
lerde stajla geçirecekler.

“İmzalanan protokol 
kapsamında 

Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 

öğrencileri stajlarını 
daha işlevsel bir şekilde 

gerçekleştirecekler.”
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Sürdürülebilir tarım için toprak kalitesinin mu-
hafaza edilmesi gerekir. Toprak kalite göstergele-
rinin en önemlilerinin başında toprakların organik 
madde içeriği gelmektedir. Türkiye topraklarının 
çoğunluğunun (%65) organik madde içeriği az ve 
çok az sınıfındadır.

Toprak kalitesini artırabilmek için hayvan güb-
releri, leonardit ve gidya gibi organik materyaller 
topraklara uygulanmalıdır. Bunlar içerisinde gid-
ya; düşük maliyetli kireç ve kil içeren inorganik ve 
organik materyallerin bir karışımıdır. 

Şekil 1’ (a) da gidyanın üzerindeki sedimetler 
kaldırıldıktan sonraki hali verilmiştir. Gidya ta-
bakalar halinde olup (şekil 1), siyah-kahverengi 
görünümündeki tabakalar kaliteli gidyayı beya-
zımsı-gri halinde görülen tabakalar ise kireç içeriği 
yüksek olan kalitesiz gidya tabakalarıdır. Şekil 1’ 
(b) de kaliteli ve kalitesiz gidyanın büyük kazıcı-
lar tarafından kazıldıktan sonraki karışık (satış için 
depolanmış) hali görülmektedir. Şekil 1’ (c) de es-
kiden gölde yaşamış canlıların kabuklu fosiller gö-
rülmektedir. Şekil 1’ (d) ise gidya ile karışık kireç 
materyali görülmektedir. Kaliteli, organik madde 
ve hümik asit içeriği yüksek, kireç içeriği düşük 
gidya şekil 1’de kahverengi-siyah görünümündeki 
gidyadır. Afşin-Elbistan Kömür Havzasında A ve 
B santrallerinde tarımsal amaçla kullanılabilecek 
gidya rezervinin yaklaşık 1,8 milyar ton olduğu 
rapor edilmiştir. Afşin-Elbistan Kömür Havzasın-
da yeni üretime açılacak alanlar ile bu rakamın 4.8 
milyar ton olduğu bildirilmiştir. 

Gidya linyit katmanlarının üzerinde bulunmak-
ta olup linyiti alabilmek için gidyanın mutlaka 
kaldırılması gereklidir. Gidyanın kalorisi linyitten 
düşük olduğu için termik santrallerinde kullanıl-
mamaktadır. Gidyanın organik madde içeriği ge-
nel olarak %40-50, kireç içeriği ise %30-40 arasında 
değişmektedir. Gidyanın %30-40 arasında kireç 
içermesi nedeniyle toprakların organik madde içe-
riğini artırabilmek için kireçli topraklarda sürekli 
kullanımı toprakların kireç içeriğinin artmasına 
neden olur ve bu tür topraklarda sürekli kullanımı 
tavsiye edilmez. Ancak, % kireç içeriği düşük (<5) 

olan topraklarda ve meyve tesisi sırasında kulla-
nılabilir. Ayrıca asit karakterli topraklarda (pH<7) 
rahatlıkla kullanılabilir. Karadeniz bölgesinde yap-
tığımız bir çalışmada, gidya uygulaması ile fındık 
verimini %56 artırdığı, fındık kalitesini yükselttiği 
belirlendi.

Yapılan araştırmalarda topraklara gidya uygu-
lamasının toprakların fiziksel, kimyasal ve biyo-
lojik özelliklerini iyileştirdiği ve toprak kalitesini 
artırdığı belirlenmiştir. Tarla ve sera koşullarında 
yürütülen çalışmalarda gidya uygulamasının top-
rakların organik madde içeriğini, toprak verimlili-
ğini, toprağın su tutma kapasitesini, geçirgenliğini, 
havalanmasını, mikrobiyal biokütleyi ve enzim 
aktivitesini olumlu yönde artırdığı görülmüştür. 
Toprak kalitesini ve bitkisel ürün kalitesini artır-
mak için toprak özellikleri dikkate alınarak gidya 
uygulaması önerilebilir. 

Gidya konusunda yapılan araştırmalarda gidya 
uygulamasının sera koşullarında 2-5 ton/da tarla 
koşullarında 5-10 ton/da düzeyine kadar uzman 
önerisi doğrultusunda uygulama yapılabilir. Mey-
ve üretiminde ise normal verim çağındaki meyve-
ler için ağaç başına 50-100 kg uygulama yapılabilir. 
Uygulanan gidyanın toprak ile karıştırılması ve 
sonbaharda uygulaması tavsiye edilmektedir.

KAYNAKÇA:
K. Saltalı, “Tarımda Toprak Kalitesi İçin Gidya Kullanımı”, 

Sağlıklı Yaşam Dergisi, Ocak 2016, Sayı:12 ISSN 2149-147X, 
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GİDYA (GYTTJA)
Prof. Dr. Kadir SALTALI - KSÜ Ziraat Fakültesi
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Tabakalar Halinde Gidya (a)

Gidyadaki Fosiller (c)

Şekil 1: Farklı Formda Gidya

Kırıldıktan Sonraki Gidya (b)

Gidyadaki Kireç (d)
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Asılsız Ermeni Soykırım İddialarını Kınama ve 
Süleymanlı Şehitlerini Anma Programı’nın 5.’si Düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 
Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından  
‘Asılsız Ermeni Soykırımı İddialarını Kınama ve Süleymanlı Şehitlerini Anma Programı’ gerçekleştirildi.

Bugünkü adı Süleymanlı olan 
Zeytun bölgesinde 1895-1921 
yılları arasında Ermeni komi-
tecileri tarafından katledilen 
şehitler için Kahramanmaraş 
Süleymanlı Mahallesinde yer 
alan şehitlikte gerçekleştirilen 
programa sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri ve protokol 
üyelerinin yanı sıra çok sayıda 
Kahramanmaraşlı katıldı.

Şehitlerimizin hatırası için 
saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
anma programı, Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle devam etti.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve 
edilen duaların ardından prog-
ramın açılış konuşmasını Kah-

ramanmaraş Tarihi Kültür ve 
Turizm Platformu Başkanı Ah-
met Kolutek yaptı. Kolutek, 
programın düzenlenmesinde 
emeği geçen başta Kahraman-

maraş Büyükşehir Belediyesine, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesine ve destek veren 
diğer sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerine teşekkür etti.
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Asılsız Ermeni Soykırımı İddi-
alarını Kınama ve Süleymanlı Şe-
hitlerini Anma Programı’nın bu 
yıl 5’incisini gerçekleştirdiklerini 
belirten Kolutek, “Bu etkinliği, 
Türk gençliğinin milli ve manevi 
değerlerle ilgili oluşan erozyonu 
ve Türk milletinin genelindeki 
milli refleksin ağır bir tahribata 
uğradığı için, bizi millet yapan ta-
rih bilinci ve Müslüman Türk’ün 
kendi öz değerlerine dayalı öz-
gün kimliğimizle ilgili kaygımız 
olduğu için. Türk-İslam Mede-
niyetinin vermiş olduğu daya-
nışma kültürü ve tarih şuuru ile 
ilgili zafiyet gördüğümüz için, 
hülasa bu toplumun milli ve ma-
nevi değerleri ile ilgili kaygımız 
olduğu için yapıyoruz.’’ diye ko-
nuştu.

Açılış konuşmasının ardından 
sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcilerinin imzaladığı ortak basın 
ortak bildirisi KSÜ Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can tarafından okun-
du.

Ortak basın bildirisinin ardın-
dan programa katılan tüm sivil 

toplum kuruluşu temsilcileri 300 
metre uzunluğundaki Türk Bay-
rağı’nı açarak Süleymanlı Şehit-
liği’nden Kanlı Köprüye kadar 

yürüdüler. Kahramanmaraş Bü-
yükşehir Belediyesi Mehter Takı-
mı eşliğinde gerçekleştirilen yü-
rüyüş Kanlı Köprü’de sona erdi.
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KSÜ Kariyer Fuarı, Bu Yıl Çok Farklı 
Bir Konseptle Gerçekleştirildi

Üniversitemiz  Rektörlü-
ğünce Kariyer ve Girişimci-
lik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KAGİM) koordina-
törlüğünde düzenlenen KSÜ 
Kariyer Fuarı 2019 daha ön-
ceki etkinliklerden farklı ola-
rak özel sektör firmalarının 
yanında kamu kurum ve ku-
ruluşları ile Üniversitemizin 
fakülte, yüksekokul ve mes-
lek yüksekokullarının yöne-
ticileri, öğretim elemanları 
ve öğrencilerimizi bir araya 
getiren bir konseptle gerçek-
leştirildi.

Farklı sektörlerden 30 fir-
ma ve kuruluş ile fakülte, 
yüksekokul ve meslek yük-
sekokullarından oluşan 18 
KSÜ akademik biriminin yer 

aldığı fuarın açılış kurdele-
sini Rektör Prof. Dr. Niyazi 
Can, Kahramanmaraş Tica-
ret ve Sanayi Odası (KMTSO) 
Başkanı Serdar Zabun, Rek-
tör yardımcıları, Kültür ve 
Turizm İl Müdürü Seydihan 
Küçükdağlı ve üniversite yö-
neticileri birlikte kestiler.

Fuar açılışında konuşan 
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 
fuar kapsamında iş dünyası 
ile öğrencileri bir araya ge-
tirdiklerini söyledi. “Hepi-
miz bir bütünü oluşturan, 
birbirini tamamlayan kurum 
ve kuruluşlarız. Hep birlikte 
şehrimize ve ülkemize hiz-
met etmenin gayreti içeri-
sinde çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.” diyen Rektör Can, 

“Üniversitemizi şehrimizle 
bütünleştirme vizyonumuz 
çerçevesinde her vesileyle 
şehrimizin kurum ve kuru-
luşlarıyla bir araya geliyoruz 
ve güçlü işbirlikleriyle ortak 
projelere imza atıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş’ın ku-
rum ve kuruluşları olarak 
imkân ve güçlerimizi bir-
leştirirsek daha güzel işler 
ortaya koyacağımızın bilin-
cindeyiz.” diyen Rektör Can, 
“Karşılıklı olarak yeterli ve 
eksik yönlerimizi görerek 
her alanda şehrimizin bü-
tün unsurlarını daha yukarı 
noktalara çekmenin azim ve 
gayreti içerisinde olmalıyız.” 
dedi.

2019 yılı içerisinde çeşitli kariyer etkinliklerine imza atan Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi (KSÜ) faaliyetlerine, bu yıl çok farklı bir konseptle gerçekleştirdiği 
KSÜ Kariyer Fuarı 2019’u da ekleyerek kamu ve özel sektör temsilcileriyle, akademik 
birimlerimizi ve öğrencilerimizi buluşturdu.
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KSÜ Kariyer Fuarına kat-
kı sunan firma temsilcileri 
ile üniversite personel ve 
öğrencilerine teşekkür eden 
Rektör Can, fuarın şehrimi-
ze ve ülkemize hayır getir-
mesi temennisinde bulundu.

KMTSO Başkanı Serdar 
Zabun ise konuşmasına fu-
arda yer alan firmalara ve 
üniversite yönetimine teşek-
kür ederek başladı. KSÜ’nün 
şehrimiz için büyük bir şans 

olduğunu ifade eden KMT-
SO Başkanı Zabun, “Bu 
üniversitenin Kahramanma-
raş ve çevresine donanımlı 
elemanlar yetiştirmesi için 
hepimize ortak görevler 
düşmektedir. Bu faaliyet ve 
işbirliklerinin şehrimize ve 
bölgemize faydalı olacağı 
kanaatindeyim.” diye ko-
nuştu.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Rektör Can, KMTSO 

Başkanı Zabun ve protokol 
üyeleri firmaların ve üniver-
site akademik birimlerinin 
tanıtım stantlarını gezerek 
yetkililerden bilgi aldılar.

Bu fuarda kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluş-
ları sadece istihdam im-
kanları konusunda değil, 
aynı zamanda çalıştırdıkları 
personel türleri ve bu per-
sonellerden hangi nitelik-
leri beklediklerine ilişkin 
tanıtım faaliyetlerinde bu-
lunurlarken öğrencilerimiz 
de kendilerinden nelerin 
beklendiği konusunda bilgi 
sahibi olma imkanı buldular.

KSÜ Kariyer Fuarında üni-
versitemizin eğitim-öğretim 
birimleri de stand açtı ve bi-
rimlerimizin akademik per-
sonelleri de birimleri ile il-
gili bilgilendirme ve tanıtım 
faaliyetlerinde bulundular. 
Fuara katılan kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşla-
rı, eğitim-öğretim birimleri-
mizin faaliyetleri hakkında 
bilgi sahibi olurken aynı 
zamanda birimlerimizin 
akademik personelleriyle de 
görüş alışverişi ve işbirliği 
imkanları sağladılar.
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12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü 
Etkinliklerle Kutlandı

12 Mayıs Dünya Hemşireler 
Günü münasebetiyle Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
(KSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ve Sağlık Uygulama ve Araştır-
ma Hastanesi (KSÜ Tıp)  tarafın-
dan bir dizi etkinlik düzenlendi.

KSÜ Tıp Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programın açı-
lış konuşmasını üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can 
yaptı. Hemşirelik mesleğini icra 
edenlerin ve geleceğin hemşire 
adayları olan öğrencilerin Dünya 
Hemşireler Günü’nü kutlayarak 
konuşmasına başlayan Rektör 
Can, hemşirelik mesleğinde mes-
lek sevgisi ve hastalarla empati 
kurmanın öneminin altını çizdi.

Sağlık ve eğitimin birbirini ta-

mamlayan, aynı ölçüde zor ve 
kutsal meslekler olduğunu belir-
ten Rektör Can, sabır, özveri ve 
insan sevgisi gerektiren hemşire-

lik mesleğine gönül veren hemşi-
relerin sağlık alanında yürüttüğü 
çalışmalarının bütün takdirlerin 
üzerinde olduğunu ifade etti.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Deniz Tuncel ise 
bütün hemşirelerin Dünya Hem-
şireler Günü’nü tebrik ederek 
öğrencilere meslek hayatları bo-
yunca yenilikleri takip etmeleri 
ve mesleklerini sevmeleri tavsi-
yesinde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hem-
şirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Kevser Işık da kısa bir 
selamlama konuşması gerçekleş-
tirerek Dünya Hemşireler Gü-
nü’nü kutladı.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Sanko Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Prof. Dr. Arzu Tuna, “Milli 
Mücadele’den Bugüne Kadın ve 
Bakım” konulu konferans sunu-

munu gerçekleştirdi.
İlk eğitimli Türk kadın hemşire 

Safiye Hüseyin Elbi’nin meslek 
yaşamından anektodlar paylaşan 
Prof. Dr. Arzu Tuna, Milli Müca-
dele döneminden bugüne Türk 
kadınının yaralı ve hasta bakımı 
alanındaki çalışmaları hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans sunumunun ardın-

dan KSÜ Güzel Sanatlar Bölümü 
Öğretim Görevlisi Ahmet Görü-
zoğlu tarafından gerçekleştirilen 
müzik dinletisi katılımcıların bü-
yük beğenisini toplarken Rektör 
Can da seslendirilen sanat müzi-
ği eserlerine eşlik etti.

Program, 4. Sınıf öğrencilerinin 
mesleki yemin törenlerinin ar-
dından son buldu. 

“Sağlık ve eğitim 
birbirini tamamlayan, 

aynı ölçüde zor ve 
kutsal mesleklerdir.

Sabır, özveri ve insan 
sevgisi gerektiren 

hemşirelik mesleğine 
gönül veren 

hemşirelerin sağlık 
alanında yürüttüğü 

çalışmalar bütün 
takdirlerin üzerindedir.”
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ÇİĞDEM
Baharın müjdecisi olarak doğada beyaz, sarı, 

mor, kırmızı, turuncu renklerde çiçekler açan çiğ-
dem, bu güzel görüntüleriyle doğada kendilerini 
bize ilk başta gösteriveren son derece hoş bitki-
lerdir. Ancak onları daha da değerli kılan boya 
sanayi, kozmetik sanayi, ilaç sanayi ve gıda sana-
yisinde kullanılmalarıdır. Çiğdemin gıda ve ilaç 
endüstrisinde kullanım alanı daha geniştir. İştah-
sızlık, bronşit, boğmaca, hazımsızlık, uykusuzluk, 
iktidarsızlık, gibi rahatsızlıklarda kullanılmakta; 
son zamanlarda kanser önleyici etkisi ile daha da 
dikkat çekmektedir.

Çiğdemler, Iridaceae (Süsengiller) familyası içe-
risinde tanımlanan ve 4 alt familyanın en geniş gru-
bunu oluşturan Crocoideae alt familyasına aittir. 
Bu familyanın içinde 60 cins ve 1500 tür bulunmak-
tadır. Safranın (Crocussativus) da içinde bulunduğu 
bu familyanın bütün türleri otsu ve çok yıllık, yap-
rak ve çiçekleri ise mevsimliktir. Familyanın çok 
yıllık özelliği, türlerinin korm, yumru ve rizoma 
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Crocus türleri çoğunlukla ormanlık alanlar-
da ya da çayırlık ve fundalıklarda kendiliğinden 
yetişmektedir. Yetişme istekleri bakımından yarı 
gölge-aydınlık yerleri ve ılıman iklimleri daha çok 
tercih eder. Drenajı iyi, verimli, kumlu, yaprak çü-
rüğü ve organik maddece zengin, nemli toprakları 
tercih etmektedir. Su istekleri az ve soğuğa karşı 
dayanıklıdır. Kuzey yarımkürede tropikal ve subt-
ropikal iklim bölgelerinde yayılış göstermektedir. 
Daha çok İtalya, İspanya, Yunanistan, Fas, Mısır, İs-
rail, Türkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde ve 
Japonya, Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Azerbay-
can’da kültürü yapılan çok yıllık otsu bir bitkidir.

Dünyanın en pahalı baharatlarından birisi olan 
safran, cinsin ekonomik değere sahip tek türü olan 
Crocussativus’tan üretilmektedir. Bazı kaynaklarda 
Crocuspallasi, Crocusserotinus vb. türlerin de safran 
yerine kullanıldığı belirtilmektedir. Safran için bit-
kinin dişi organlarının üç parçalı tepeciği (stigma-

sı) kullanılır. Tepecik, koyu kırmızı renkli ve 2.5-3.2 
cm uzunluğundadır. Tepeciğin aktif bileşenleri 
uçucu yağ, karotenler ve picrocrosin gibi bileşikler-
dir. Bu bileşiklerden karotenler (%10, özellikle cro-
sin %2) safranın boyama özelliğini, picrocrocin ve 
safranal (%4) acılığını ve aromasını verir. Safranın 
uçucu yağ oranı % 0.4-1.5 arasında değişmektedir; 
uçucu yağda bulunan cineol de safranın kokusuna 
etkilidir. Safran bileşiminde ayrıca sabit yağ (%7), 
pentozanlar (%5), pektin (%6), B vitaminleri bulu-
nur. Safranın boyama gücü çok yüksek olup 0.1 g 
safran 10 litre suyun rengini sarıya çevirir. Dünya 
piyasalarında, safranın gramı altının gramına eş-
değer tutulmaktadır. Safrana ekonomik değerini 
kazandıran yapısındaki bileşikler olduğu kadar 
üretimindeki zorluklardır. Safranın verimi yetiş-
tirme şartlarına göre değişmekle birlikte dünya 
ortalaması olarak 0.5 kg/da’dan daha azdır. Safran 
çiçeklerinin kaynaklara göre değişmekle birlikte 
80-220 bin adedinden yaklaşık 1 kg kuru tepecik 
elde edilir. Bu da takriben 100 kg yaş çiçek demek-
tir. Bir işçi günde 2.5-3.5 kg yaş çiçek toplar ve bir 
işçi saatte 50-60 g tepeciği çiçekten ayırabilir. 

KAYNAKÇA:
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‘Aydilge’ Konseriyle Son Buldu

KSÜ Bahar Şenliği

29-30 Nisan 2019 tarihlerinde 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yer aldığı Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenlikleri açılış programıyla başladı.

KSÜ Avşar Yerleşkesi şenlik 
alanında gerçekleştiren açılış 
programı kapsamında üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Niya-
zi Can bir konuşma yaptı. Üni-
versite yönetimi olarak göreve 
geldikleri ilk günden itibaren 
öğrenci odaklı bir yönetim anla-
yışı benimsediklerini ifade eden 
Rektör Can, “Öğrencilerimizin 
talepleri doğrultusunda yak-
laşık 3 ay süren yoğun hazırlık 
sürecinin ardından Bahar Şenli-
ği programını hayata geçirdik. 
Öğrencilerimizi stresli ders ve 
sınav ortamından birkaç gün de 
olsa uzaklaştıracak dolu dolu 
bir etkinlik programı hazırla-
dık.” diye konuştu.

“Üniversite olarak yalnızca 
eğitim, bilim, teknoloji ve araş-
tırma faaliyetleri yürütmüyo-

ruz. Kültürümüzün, sanatımı-
zın ve medeniyetimizin doğru 
şekilde tanıtılması ve gelecek 
nesillere aktarılması yönünde 
de çaba sarf ediyoruz.” diyen 
Rektör Can, “Bu etkinlik içer-
diği kültür ve sanat öğeleriyle, 

yöresel ve ulusal dansları, farklı 
türleri barındıran konserleriyle, 
farklı ülkelerden gelen öğrenci-
lerin karşılıklı kültür alışverişiy-
le, önemli bir kültür organizas-
yonudur. Bu kapsamlı etkinliğe 
katkı sunan herkese teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Güzel Sanatlar Öğrenci 
Topluluğu tarafından Türk halk 
oyunları gösterisi gerçekleştiril-
di.

Rektör Can ve protokol üyele-
ri, şenlikler kapsamında Güzel 
Sanatlar Bölümü tarafından İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
fuaye alanında öğrenci resim ve 
fotoğraflarından oluşan karma 
serginin açılışını gerçekleştirdi-
ler.

Gün boyu süren etkinlikler 
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kapsamında sanat atölyesi ça-
lışmaları, geleneksel oyun ak-
tiviteleri, öğrenci gruplarının 
konserleri, şiir ve stant-up ya-
rışmaları ile halk dansları göste-
rileri yer aldı.

Bahar Şenlikleri 30 Nisan Salı 
günü düzenlenen sergiler, tiyat-
ro gösterileri, yarışmalar, uçurt-
ma şenliği gibi çok sayıda etkin-
likle devam etti.

KSÜ Bahar Şenliği gün so-
nunda yaklaşık 10 bin kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen ‘Ay-
dilge’ konseriyle son buldu. Son 
dönemin en beğenilen sesleri 
arasında yer alan ‘Aydilge’ final 
sınavları öncesinde öğrencilere 
müzik şöleni sundu.

Birbirinden güzel parçaların 
seslendirildiği konserin anısına 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can Aydilge’ye ve ekibi-
ne teşekkür ederek Kahraman-
maraş’a özgü oyma ceviz san-
dık ve çeşitli hediyeler takdim 
etti. Öğrencilere seslenen ve 
coşkularına ortak olan Rektör 
Can, bu coşku ve motivasyonun 
final sınavlarına da olumlu yan-
sımasını beklediğini söyledi.
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8’incisi Düzenlenen Ar-Ge Proje 
Pazarı’nda Ödüller Sahibini Buldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. 
işbirliği ve TÜBİTAK’ın desteğiyle Ar-Ge Proje Pazarı’nın bu yıl sekizincisi gerçekleştirildi.

K
MTSO Meclis Salo-
nunda gerçekleştiri-
len ödül töreni açılış 
konuşmasını Kah-
ramanmaraş Valisi 

Vahdettin Özkan yaptı. Günü-
müz dünyasında üretilen tek bir 
değerin ekonomik anlamda iyi 
ifade edilmesinin ülkelerin güç 
ve rekabetini arttırdığına dikkat 
çeken Vali Özkan, bu anlamda 
üniversitelere, özel sektöre ve 
genç yeteneklere büyük görev 
düştüğünü ifade etti.

Vali Vahdettin Özkan, öğren-
cilerin proje çalışmalarının kü-
resel ölçekte katma değer ortaya 
koyacak projelerin oluşturul-
masında önemli bir yerinin ol-
duğunu vurguladı. 

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can ise konuşmasında her alan-

da başarıya ulaşmak için sistem 
bütünlüğü içerisinde ve işbirli-
ği ruhuyla çalışmanın önemini 
vurguladı. Kurum ve kuruluşlar 
arasındaki güç birliğinin bilim 
ve teknolojide yol kat etmede 
çok önemli katkıları olduğunun 
altını çizen Rektör Can, KSÜ 
olarak şehrimizin ve ülkemizin 

kalkınmasına katma değer oluş-
turmak için kurum ve kuruluş-
larla yürüttükleri işbirliklerini 
arttırarak devam ettireceklerini 
söyledi.

“Göreve geldiğimiz ilk gün-
den itibaren üniversitemiz içe-
risinde çalışma barışını tesis 
ederek öğrenciler için gelişim 
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ve üretim sürecini destekledik.” 
diyen Rektör Can, “Bu desteğin 
neticesinde ortaya çıkan projele-
ri bu etkinlikte sunmanın guru-
runu yaşıyoruz.” diye konuştu.

KMTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serdar Zabun da konuşma-
sında sürdürülebilir kalkınma 
için teknolojiye dayalı yeni kal-
kınma modeli geliştirilmesi ge-
rektiğine vurgu yaptı.

Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Ünsal ise sekizincisi gerçek-
leştirilen Ar-Ge Proje Pazarına 
ilişkin verileri paylaştı. Toplam 
69 proje başvurusunun gerçek-
leştirildiğini ifade eden Dekan 
Ünsal, 69 başvurudan 47’sinin 
sergilenmeye hak kazanarak 
dereceye girmek için yarıştığını 
söyledi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan dereceye giren projelere 
ödülleri protokol üyeleri tara-
fından verilirken Prof. Dr. Ah-
met Alkan’ın danışmanlığında 
Fatih Doğan ve Azat Ardın ta-
rafından hazırlanan “Tarımsal 
Kalkınmada Verimliliği Arttıran 
Robot” isimli proje birinciliğe 
layık görüldü.

Ali Günel, Furkan Kuzucuoğ-
lu ve Taha Öztürk’ün “Arttırıl-
mış Gerçeklik Destekli Eğitim 
Arayüzü” projesi ikinci olurken 
Eray Sakarya, Akif Kavan ve 
Enes Tarakçı tarafından gelişti-
rilen “Fedai-B” projesi üçüncü, 
Özlem Karaadil’in “Atık Palad-
yum Çözeltilerinden Nano Pa-
ladyum Eldesi” dördüncü, Nur 
Hüda Hüseyin, Merve Söğütlük 
ve Sinan Baş’a ait “Likit Maraş 
Biberi” isimli projesi ise beşinci-
lik elde etti.

Birinciye 4 bin 500 TL, ikinci-
ye 3 bin 500TL, üçüncüye 2 bin 
500 TL, dördüncüye bin 500 TL 
ve beşinciye 1000 TL para ödülü 
verildi.
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Öğretim Üyelerimiz, 
Profesör ve Doçent  Kadrolarına Atandı

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, 
başarılar dileriz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetim Kurulunun 
27.03.2019 2019 tarih ve 2019/09 sayılı toplantısında Doç. Dr. 
Hüsnü AKSAKAL’ın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Tek-
nikleri Programında açık bulunan profesör kadrosuna yükselti-
lerek atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetim Kurulunun 
29.04.2019 tarih ve 2019/11 sayılı toplantısında;
Doç. Dr. Ahmet ABAY’ın İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri 
Bölümü Tefsir Anabilim Dalı,
Doç. Dr. Serpil GENÇOĞLAN’ın Ziraat Fakültesi Biyosistem 
Mühendisliği Bölümü Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı,
Doç. Dr. Aykut URFALIOĞLU’nun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bi-
limleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Doç. Dr. Serkan ÜNSAL’ın Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bö-
lümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı,
Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN’ın Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölü-
mü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı “Doçent”kadrolarına atanmala-
rına oy birliğiyle karar verilmiştir.
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