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Rektörümüzün Mesajı

Sayfa 1

Bilimde, sanatta ve kültürde batı tekel olmaktan çıkarken, batı dışındaki toplumlar yavaş yavaş
küresel sistemde hak ettikleri temsil kabiliyetine kavuşmaya başladı.
Türkiye,Çin, Hindistan, Brezilya gibi diğer ülkelerle birlikte dünyada hızla yükselen yeni güçler
arasında yer almaktadır. İnanıyoruz ki, ülkemiz sahip olduğu ekonomik dinamizmi, insan gücü potansiyeli,
kültürel ve tarihsel birikimleriyle dünyanın geleceğinin şekillendirilmesinde çok önemli roller oynayacaktır.
Son yıllarda küresel güç dengelerinde Türkiye'nin oynadığı rol bazen kıskançlık yaratsa da genel olarak
hüsnükabul görüyor.
Yeni ve kendine güvenen Türkiye bugünlere elbette kolay gelmedi. Bu başarı, siyasetçisinden
işadamına, bürokratından gönüllü kültür elçilerine kadar uzanan Anadolu insanının üstün gayretleri ve
fedakârlıklarıyla gerçekleşti. Bizler hak ve adalet üzerine kurulmuş, barışçıl bir dünyanın inşası için
Anadolu'nun engin hoşgörü kültürünü, ekonomik girişimcilik gücünü ve diğer insani değerlerini başka
milletlerin insanlarına da anlatmak için daha fazla çalışmak zorundayız.
Zira Anadolu, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, insanlığı aydınlatan,
geliştiren ve gelecek nesillere yol gösteren birçok bilgi bu medeniyetlerden bizlere miras kalmıştır. Bu
zengin insan mirasını daha ilerilere taşımak da ancak ve ancak eğitimle mümkündür. İçinde bulunduğumuz
coğrafya eğitimin tarihteki önemini kanıtlayacak en güzel örneklerini bizlere sunmaktadır ve
medeniyetimizin temelinin bilgi ile sağlam temellere dayandığını göstermektedir.

Sevgi, saygı ve selamlarımla.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör

Sayfa 2

İnsanların, ülkelerin ve
medeniyetlerin yıldızlarının
yükseldiği ve parladığı dönemler
vardır. Osmanlı'nın yıkılışından bu
yana millet olarak bizler zorluklarla
dolu bir asır geçirdik. Ümitsiz
olmadık. Cumhuriyetimizi ve
demokrasimizi kurduk. Bugün ise
küresel sistemde köklü değişiklikler
yaşanıyor. Bizim de uzun süre birlikte
olmaya çalıştığımız, dünyada son üç
yüz yılın hâkim kültürünü temsil eden
batı dünyası ciddi sancılar çekiyor.

Üniversiteler, dinamik yapısı ile kendini sürekli yenileyen, bilimsel çalışmalarla bilinmeyene
ulaşmaya çalışan, sahip oldukları donanımlarla bilgiyi yönetebilen ve medeniyetlerin bir adım daha öne
çıkmaları için toplumu oluşturan bireyleri yetiştiren, ufuklarını açan, geleceği inşa edecek nesiller yetiştiren
kurumlardır. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden bu yana bilimi kendimize
rehber aldık. İnsanlığa ve çevreye faydalı olmayı, sahip olduğu bilgiyi her zaman daha ileriye taşımayı
hedef edinen, her alanda etik kuralları göz önünde bulundurarak, düşünceye saygılı, Mevlâna
hoşgörüsüne sahip, eleştirel düşünebilen, daima üretken ve yeniliğe açık bir misyonda üstlendik.
Ayrıca ülkemizdeki ve şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini her zaman çok önemsedik.
Öğrencilerimizin yalnızca derslerde değil, sosyal aktivitelerde bizatihi yer alarak kendilerini
geliştirmelerine yardımcı olmak için onlara hep destek verdik. “Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü” ana
ilkemiz oldu. Farklılıkları zenginlik olarak gördük. Birlikte barış ve huzur içinde yaşamak için sevgi, saygı,
dayanışma, samimiyet ve sabır gibi insani değerleri ön plana çıkaran bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz.
Amacımız Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş gibi sevgi ve dostluk abidelerinin yetiştiği Anadolu
topraklarında yeniden “güzel insanlar” yetiştirmektir. Anadolu insanına güveniyoruz, inanıyoruz ve bunu
hep birlikte elele başaracağız. Bu nedenle, geleceğimize güvenle bakıyoruz.
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Rektör Yardımcılarımız ve Genel Sekreterimiz

Üniversitemiz

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. M. Emin AYDIN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Birol AKGÜN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Tahir YÜKSEK

Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK

Genel Sekreter Yardımcısı

Sayfa 3

Hanifi SERT

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN Rektör Yardımcısı olarak
Prof. Dr. Birol AKGÜN Rektör Yardımcısı olarak
Prof. Dr. Tahir YÜKSEK Rektör Yardımcısı olarak
Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK Genel Sekreter Vekili olarak
Hanifi SERT Genel Sekreter Yardımcısı olarak

02.02.2011 tarihinde atandı.
30.05.2011 tarihinde atandı.
03.01.2012 tarihinde atandı.
03.01.2012 tarihinde atandı.
09.06.2011 tarihinde atandı.

Sayfa 4

Genel Sekreter V.

Üniversitemiz, 14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı kanunun, 21.07.2010 27648 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmasıyla; 6 Fakülte ( Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ), 3 Enstitü ( Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ) ve 1 Yüksekokul ( Yabancı Diller Yüksekokulu )
olarak kuruldu.
10.12.2010 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından kurucu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in
atanmasını takiben Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Prof. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK Rektör Yardımcısı
olarak görevlendirilmişlerdir.
27.12.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ve
İlahiyat Fakültesi üniversitemiz bünyesine bağlanmış ve Konya Yükseköğretim hayatında 50 yıllık köklü bir
geçmişe sahip bu fakültelerin de katılımıyla üniversitemizde fakülte sayısı dokuza yükselmiştir.
Konya Üniversitesi olan Üniversitemizin adı 11.04.2012 tarihli 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
6287 nolu kanunun 20. Maddesinin yürürlüğe girmesi ile bu tarihten itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi
olarak değiştirilmiştir.
Şu anda 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Enstitü ve Devlet Konservatuvarından oluşan üniversitemiz
geleceğin en iyi üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eşsiz Çini İşleri, 13. yy

Kullanılan Font

Sayfa 6

Sayfa 5

Logo Kullanım Şekilleri

Karatay Müzesi
Selçuklu Sarayı
Kubadabad

Karatay Medresesi

Üniversitemizin logosu Konya’nın ve
Türkiye’nin tarihsel birikimi ile
medeniyetimizin kültürel değerlerinden
ilham alınarak hazırlanmıştır. Rektörlüğümüz
öncülüğünde oluşturulan logo tasarım
heyetinde il kültür müdürlüğümüzden
uzmanlar, tarih ve sanat tarihi alanında
çalışan akademisyenler ve grafik
tasarımcıları yer almıştır. Heyet üyeleri
Mevlâna müzesi, Karatay ve İnce Minareli
Medrese ile Kubadabad Sarayı gibi Selçuklu
devri eserlerinde incelemeler yapmışlardır.
Araştırma sonucunda farklı logo tasarımları
geliştirilmiş ve heyet tarafından
tartışıldıktan sonra Rektörümüzün de onayı
ile bugünkü turkuaz renkli iç içe geçmiş
beşgenlerden oluşan model logo olarak
kabul edilmiş ve seçilen renkler ve model
üniversitemiz adına resmi olarak tescil
ettirilmiştir.
Logonun şekil olarak tasarımında
esas itibariyle Mevlâna müzesindeki sabır
taşında ve Karatay medresesinin tabanında
ve duvarlarında yer alan motiflerden
yararlanılmıştır. Logonun renkleri ise
Mevlâna Türbesinin Kubbe-i Hadra’sından
alınan lacivert ve Kubadabad Sarayı’nın
hakim çini rengi olan turkuaz‘dan
esinlenerek oluşturulmuştur. Seçilen logo
dünyadaki farklı kıtaları tanımlayan iç içe
geçmiş beş halkadan oluşmaktadır ve bu
halkalar bilgi, dayanışma, sevgi, paylaşım
ve sabır gibi temel insani değerlerimizi
temsil etmektedir.

Kubbe-i Hadra

Logomuzun Hikayesi

..
bulteni
universite

011

18

Sayfa 7

Anayasa’nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 13. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu’nun
önerdiği adaylar arasından atanan Rektörler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti. 18 Ocak 2011 tarihinde
Çankaya Köşkü’nde Basına kapalı gerçekleşen ve aralarında Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’inde yer aldığı
ziyarete yeni atanan 7 Üniversitenin Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İSEN ve Genel
Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin KUZ katıldı. Rektörleri kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, yeni kurulan
üniversitelerden beklentilerini anlatarak, bulundukları şehirlerin gelişmeleri ve kalkınmaları için önemli katkıları
olacağına inandığını ve bu yöndeki beklentilerini dile getirdi.
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Eş Zamanlı Yeni Kurulan
Üniversiteler Sekizler Toplantısı

Rektörümüzün daveti ile 25 Aralık 2010 yılında ilk toplantısını Selçuk Üniversitesinde gerçekleştiren Sekizler
Heyeti, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesini de ziyaret ettiler.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi; farklı eğitim-öğretim programları ve havacılık fakültesi nedeniyle, Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi; kampüs alanı ve mimari yapının incelenmesi, Sakarya Üniversitesi; Bologna süreci ve
Avrupa standartlarının uygulanışının incelenmesi, Kocaeli Üniversitesi; deprem sonrası yapılanma ve gelişimin
incelenmesi ve son olarak Sabancı Üniversitesi yeni, farklı programlar ve bilim alanları nedeniyle ziyaret edilmiş,
incelemelerde bulunulmuş ve bilgiler alınmıştır.

Sayfa 8

Yeni Atanan Rektörler Köşk’te
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Konya Üniversitesi ve Müsiad işbirliğinde “Uçak sanayindeki gelişmeler ve Konya Sanayi” konulu konferans
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Ahmet Nuri YÜKSEL’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Konferansta konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “ Konya Üniversitesi Havacılık ve Uzay alanında
Uçak Mühendisliği Fakültesi ile yer alacaktır. Bu sayede Konya’nın havacılık ve uzay üssü olması gündeme
gelecektir.” dedi.
Konferansta uçak sanayi ve Konya hakkındaki görüşlerini dile getiren İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Ahmet Nuri YÜKSEL: “Konya, Millî Mücadelede, 1. İnönü muharebesinde orduyu
mağlûbiyetten kurtaran ilk uçağın yapılıp hizmete verildiği şehirdir. Nihayet bugünkü konumuz açısından, Konya,
benim için 25 senedir Leyla’sını arayan Mecnun gibi, kapı kapı dolaşarak, ilgililere önemini anlatmaya çalıştığım;
ama bir türlü anlatamadığım uçak yapımı konusunda konuşma yapmam için talep gelen ilk şehirdir. ” dedi.

Sayfa
Sayfa9

7

Uçak sanayi ve havacılık konusunda
bilgiler veren Prof. Dr. YÜKSEL konferansının
sonunda; ‘Konyalı sanayicilerin uçak sektöründe
yer alması için şirket ve bir vakıf kurmasını, Konya
Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesinin, uçak mühendisi kökenli öğretim
elemanlarını getirerek bir akademik güç olması
önerisinde bulundu.
Konferansın sonunda Konya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve MÜSİAD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Lütfi ŞİMŞEK Prof.
Dr. Ahmet Nuri YÜKSEL’e konferansın anısına
hediye takdim etti.
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Panel: Verimli, Etkili ve Hakkaniyetli Sağlığa Doğru

Konya Üniversitesi ve MÜSİAD Konya Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen panelde ‘Sağlıkta Dönüşüm
Politikaları ile Sağlık’ konusu masaya yatırıldı.
Panele İstanbul Medipol Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.
Sabahattin AYDIN, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SUR ve Üniversite
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılış konuşmasında Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Sağlıkta reform konusu günden güne
önem kazanarak, olumlu tartışmalara sahne oluyor. Dönüşüm politikası denilince Türkiye’de üç isim akla geliyor ve
bu üç ismi de Konya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi. Panelde konuşan Prof. Dr. Sabahattin
AYDIN: “Eskiden -dün doktora gittim- ifadelerini kullanırken bugün -dün hastaneye gittim- ifadelerini
kullanmaktayız. Bu sağlıkta gelinen noktayı en iyi şekli ile göstermektedir. Çünkü eskiden sizi sadece bir doktor
muayene edip reçetenizi yazarken şimdi birden çok doktora muayene oluyor, çeşitli tetkikler yaptırıyorsunuz.
Gelinen nokta hasta odaklı, insan odaklı bir politikadır. Eskiden sağlık 5 meslek kolu ile yapılırken bundan 1 ay
evvel Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir paketle 40 meslek koluna çıkarılmış durumdadır.” dedi.
“ETKİLİ BİR SAĞLIK POLİTİKANIZ OLMALI, KANITA DAYALI SAĞLIK ÜRETMELİSİNİZ”
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN’ın ardından konuşan Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI “En pahalı şekilde icra edilen
hizmet sağlıktır. Zira gelişen teknoloji ile her gün bir adım geriye düşmekte, yeni çıkan cihaz ve ekipmanlarla da bir
adım öne geçmek durumundasınız. Bir de şu bir gerçektir ki sağlık sektörüne ne kadar para harcarsanız harcayın iki
soru her zaman için akıllarda vardır; Birincisi kim nasıl finanse edecek?, İkincisi ise hizmeti kim sunacak? Bu soruların
doğru cevabı bulunduğu takdirde yapılan yatırım doğru ve akıllıca olacaktır” dedi. Son olarak sunumunu yapan
Prof. Dr. Haydar SUR ise, sağlıkta yaşanan gelişmelerin umut verici olduğunu belirterek, bütün sağlık sistemlerinin
dört temel ilkesi vardır diyerek bizde de olması gereken bu ilkelerden bahsetti. “Sağlık etkililiğe dayanır. Etkili bir
sağlık politikanız olmalı, kanıta dayalı sağlık üretmelisiniz. Verimli olmalı, sağlık ekonomisi oluşturmalısınız. Ayrıca
hakkaniyetli olarak temel sağlık hukukunuzu oluşturmalısınız ve son olarak insaniyet merkezli yani hizmet kalitesi
ile donatılmalısınız.” dedi.

8

Sayfa
Sayfa10

Konferans: Uçak Sanayinde Gelişmeler
ve Konya Sanayi
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8. Üniversite Hastaneleri Birliği
Konya Toplantısı

7
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN ise, Üniversite hastanelerinin bir takım sıkıntılar içerisinde
olduğunu bildiklerini, çözüm önerileri konusunda ise gerek hükümetle gerekse üniversitelerle işbirliğinin sürdüğünü
söyledi.

“SAĞLIK ALANINDA YAPILAN YATIRIM ÖLÇEKLERİNİ KÜÇÜK TUTAMAYIZ”

Sayfa 11

Açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ‘Üniversite hastanelerinin hem
hizmetin sunulduğu hem de eğitimin olduğu yerler olarak her türlü takdiri hak ettiğini belirterek, Türk toplumu
dinamik bir toplum, bu toplum kapsamlı bir değişim yaşıyor. Siyaset böyle bir değişimi yönetebildiği kadarıyla
başarılı olur. Bu toplumun her alanda beklentileri çok yüksek ve talepleri artıyor, bu taleplerle birlikte sağlık hizmeti
verenlerin taleplerini karşılamalıyız. İmkânların kısıtlılığı ne ölçüde olursa olsun bunun en iyi şekilde yapılması gerekir.
Mesele hepimizin meselesidir. Bu sorun tek kişinin veya bir kurumun çözeceği bir konu değil. Türkiye’nin her alanda
ölçeği büyürken sağlık alanında yapılan yatırım ölçeklerini küçük tutamayız. Sağlık sigortası konusunda Türkiye’de
yapılanlar uluslararası alanda da yankılanıyor. Bundan sonra da uluslararası alanda sağlık alanında hep birlikte
ortak projeler üretmemiz gerekir. Bu alanda size her desteği verme sözü veriyorum.” dedi.

“ORTAK SORUMLULUKLARIMIZA KARŞI FİKİRLER ÜRETMELİ VE ÇÖZÜMLER SUNMALIYIZ”
Konuşmasına şu sözlerle devam eden Prof. Dr. ÖZCAN: “Benim açımdan sorunun asıl nedeni eğitim.
Dünyanın hiçbir yerinde doktorların diplomasını Sağlık Bakanı imzalamaz. Bizim ülkemizde böyle gariplikler oluyor.
Sağlık Bakanlığımız bugüne kadar mükemmel bir gelişme kat etmiştir. Ancak bazı konular da feda edilmiştir. Tam
gün yasası ile ortaya çıkan sorunlar olduğu bir gerçek. Bu alanda bir birlik sağlanamadı. Ancak bundan sonrası için
umutsuz değilim. Her alanda uygulanan performans sisteminin birlikte çalışılarak uygulanabileceğine inanıyorum.
Bir finans sistemi oluşturarak bu sorunların kökünden çözülebileceğini düşünüyorum. Sağlık alanındaki sorunların
çözümü için ortak fikirler üretmeli ve çözümler sunmalıyız.” dedi.
UHBD Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET de daha önce İstanbul, Ankara,
Kocaeli, Samsun, Gaziantep, İzmir, Eskişehir illeri bünyesinde gerçekleştirilen birlik toplantılarının sekizincisini
Konya Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Toplantılara ilginin hep üst düzeyde olduğunu söyleyen Prof. Dr. SÖYLET, “Birkaç soruna çözüm arıyoruz. İnsan
kaynaklarıyla ilgili sorunlarımız var. Asistan ve uzman sıkıntımız var. Müthiş derecede doğru veriye ihtiyaç olan bir
sektörde birbirimizden kopuk kurumlar olarak çalışıyoruz. Örneğin Sağlık Bakanlığı kendi sağlık ağını bir
merkezden görüyor ve acil yardım ulaştırıyor. Biz üniversiteler böyle bir anlayışa sahip değiliz ama sahip olmamız
gerekiyor.” dedi.

Sayfa 12

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin VIII. Toplantısı 6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde, Üniversitemiz ve Selçuk
Üniversitesi ev sahipliğinde; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN, Dışişleri Bakanı Sayın
Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ve bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan farklı üniversitelerin 170 öğretim üyesinin
katılımlarıyla Konya’da gerçekleştirildi.
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Yeni kurulan sekiz üniversitenin Rektörleri ve İdari Personeli, Konya Üniversitesi ev sahipliğinde ikinci
toplantısını Konya da gerçekleştirerek kuruluş sürecini ve gelişmeleri değerlendirdiler.
Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER başta olmak üzere;

Sayfa 13

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN
- Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali SÜRMEN
- Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer YAYLALI
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit OKUR
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip AKHAN
- Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI
- Türk-Alman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ
- Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz ATAR
- Maliye Bakanlığı’ndan iki Uzman ve DPT’den dört uzman katıldı.
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Sempozyum : II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

Cumhurbaşkanlığı makamının himayelerinde
gerçekleştirilen, Selçuklu Belediyesi, Konya Üniversitesi ve
Selçuk Üniversitesi, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma
Merkezi, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Türk Hava Yolları’nın
destekleri ile organize edilen, “II. Uluslararası Selçuklu Kültür
ve Medeniyeti Bilim ve Düşünce Sempozyumu”
gerçekleştirildi.
Sempozyumda; Selçuklular döneminde "pozitif-tabii
bilimler": Matematik, Astronomi, Fizik, Tıp, Teknik, Otomatlar,
"felsefî bilimler ve düşünce hayatı": Sistematik felsefe, Kelâm,
Tasavvuf, Mantık; İslamî bilimlerin gelişimi: Tefsir, Hadis, Fıkıh;
beşeri bilimler: Tarih, Coğrafya, Dil-Edebiyat, Şiir, Siyaset;
bilim müesseseleri: Medreseler, Rasathaneler, Kütüphaneler,
Darüşşifalar, medrese vakıfları, icazetnameler, eğitimöğretim müesseseleri, Selçuklu Başkenti Konya’da bilim ve
düşünce hayatı, XII-XIII. yüzyıllardaki İslam bilim ve
düşüncesindeki gerilemenin tezahürleri ve nedenleri, değişik
dillerden tercümeler, Çin ve Roma-Bizans bilim ve düşünce
dünyası ile karşılaştırılması başlıklı konularda sunumlar
gerçekleştirildi.

19 - 21 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen
sempozyumda 28 oturum yapıldı. Son oturumun ardından
yapılan değerlendirme toplantısının ardından Sempozyum
Düzenleme Başkanı Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY ile Konya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER katılımcılara ve bilim
kuruluna teşekkürlerini ileterek, sempozyum
organizasyonunun başarılı geçtiğini, beklenen sonuçlara
ulaşıldığını ve bilim adamlarını Konya’da ağırlamaktan
dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Bundan sonra da
Selçuklu ile ilgili bu tür bilimsel faaliyetlerinin ortaklaşa
yürütülmesinin önemine vurgu yaptılar.

www.selcuklusempozyumu2011.com

Sayfa 14

Eş Zamanlı Yeni Kurulan
Üniversiteler II. Sekizler Toplantısı
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Sayfa 15

Meram ilçesine yapılacak Konya Üniversitesi
kampüs alanının arazisi Meram Belediyesi tarafından
Konya Üniversitesi'ne teslim edildi. Tapu tesliminde
konuşan rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER:
“Üniversitenin ana kampüs arazisi için belediyenin
yapmış olduğu özverili çalışmalar nihayetinde böyle
kıymetli bir alana kavuştuğumuzdan dolayı teşekkür
ediyoruz. Meram Belediyesi’nin eğitimli insanların
yetişmesine katkıda bulunacak bu hizmeti, gelecek
kuşaklar açısından da önem arz etmektedir. Dileğimiz
yapılan çalışmaların güzel insanların yetişmesine katkı
sağlaması. Bu yönde biz elimizden gelen çabayı
göstereceğiz. Bundan sonraki dönemde de Meram
Belediyesi’nin Konya Üniversitesi’ne her türlü desteği
sürdüreceğine inanıyoruz.’ dedi.
Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KAALAYCI
da özlemle beklenen üniversitenin ilçede yer
almasında büyük katkısı olan Konya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’e teşekkür etti.
Başkan Dr. KALAYCI: “Sürecin başından sonuna kadar
sayın hocamız ve ekibinin katkıları çok büyük. Ben
Meram halkı adına ve belediyemiz adına teşekkür
ediyorum. Hocamızın da ifade ettiği gibi akademik
kadroların yetişmesi ve buradan mezun olacak
öğrencilerin de vatana, millete faydalı bireyler olarak
hayata atılabilmeleri için ellerinden gelen gayreti
göstereceklerine inancımız sonsuz. Sadece üniversite
yapılacak arsanın tahsisi değil bundan sonra da
üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız.
Buradan her iki kuruma ve Meram’da yaşayan
vatandaşlarımıza Konya Üniversitesi’nin hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
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Şehir Konferansları: “Türk Sanayisi Nasıl Engellendi?”

Ziyaret

Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi
ile ortaklaşa düzenlenen şehir konferansları
kapsamında Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
Türkiye’nin Havacılık Efsanesi Nuri DEMİRAĞ'ın
torunu Adnan Nur BAYKAL "Türk Sanayisi Nasıl
Engellendi?" konulu konferans verdi. Konferansta
tarih, medeniyet, insan gelişimi ve yönetişimi
üzerinde görüşlerini paylaşan BAYKAL, video ve
slaytlar eşliğinde, uçak fabrikası yaparak
Türkiye’nin ilk uçağını üreten ve dışarıdan uçak
siparişi de alan dönemin en önemli iş adamlarından
olan Nuri DEMİRAĞ’ın hayatını ve o dönemin sosyoekonomik ve siyasi atmosferini örnekler vererek
aktardı.
Konferansın ardından Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER, Adnan Nur BAYKAL’a günün anısına
plaket takdim etti.

İl Genel Meclis Başkanı
Ali Selvi, Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER ve Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. M.
Emin AYDIN’ı makamında
ziyaret etti.

Konya Baro Başkanı Üniversitemizde
Konya Baro başkanı Fevzi
KAYACAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri
K emal TEMİZ ve Fatih EKİZER,
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
hocamızı makamında ziyaret etti.
Hayırlı olsun dileklerini ileten
KAYACAN, Rektörümüze bir de hediye
takdim etti.

Sayfa 16

Meram Belediyesinden Tapu Teslimi
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Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
( KONSEM ) Faaliyete Başladı
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Üniversitemiz bünyesinde 2011 yılında faaliyete başlayan merkezimiz kamu kuruluşları, özel sektör,
meslek örgütleri, vakıflar ile kişilerden gelen istekler doğrultusunda meslek içi eğitim, kurumlara yönelik eğitim,
sertifika programları, seminerler, kurslar ve konferanslar organize ederek günümüzde zorunlu bir gereksinim
olan hayat boyu öğrenmenin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Merkezimiz, üretken, duyarlı, sürekli
gelişim arzusu içinde ve bireylerin, sürekli yenilenen teknoloji, geliştirilen yeni yöntem ve tekniklerin kullanımı
yoluyla kurumsal ve kişisel gelişimlerinin sağlanması, bu suretle 2023 hedefleri doğrultusunda ülke kalkınmasına
katkıda bulunma çabası içerisinde olan bir kuruluştur.
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Üniversitemiz ile MÜSİAD Arasında Protokol İmzalandı

Üniversitemiz ve MÜSİAD arasında imzalanan protokolle dernek üyelerinin eğitim, danışmanlık ve araştırma
hizmetleri, Üniversitemiz tarafından sağlanacak. İmzaların atılmasından sonra konuşan Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER “ Eskiden Üniversiteler sadece Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardı. Bugün
ise; Üniversiteler insanların ihtiyaç duyduğu her alanda eğitim çalışması yapan kurumlar haline geldi. B i z d e b u
konuda KONSEM adıyla bir eğitim merkezi kurduk. Hem sanayi hem de ticari kurumlar ile sivil toplum kuruluşları ve
vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda eğitim hizmeti vermeye hazırız.“ dedi. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan
KORKMAZ ise “18 yıldır Konya Şubesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz ve bugün sürekli adı geçen üniversite
sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birini gerçekleştiriyoruz “ dedi.

- Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı
- İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
- Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı
- Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı
- Satış Okulu ve Etkin Pazarlama Yönetimi
- Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi
- Yöneticiler İçin Finansal Yönetim Uzmanlığı Eğitimi
- Kurumsallaşma ve Profesyonel İşletme Yöneticiliği
- Hizmet İçi Eğitim Programları
- İlk ve Orta Düzey Yöneticilerin Eğitimi
- Yabancı Dil Kursları
- YDS Kursları
- Arapça Kursları
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Sayfa 18

Sayfa 17

Merkezimizce yürütülen / açılması plânlanan kurumsal ve bireysel eğitim programlarının başlıcaları
şunlardır:
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Sayfa 19

Bu yıl 738. düzenlenen Uluslararası Hz. Mevlâna’nın Vuslat Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde
Üniversitemiz tarafından "Kriz Zamanlarında Küresel Barış ve Düzen Arayışları: Mevlâna Celâleddin-i Rûmi'den
Mesajlar" konulu bir panel düzenlendi.
Büyük bir izleyici kitlesinin takip ettiği panel, Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol AKGÜN moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak, İngiltere
Londra İslam Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaqup ZAKI, Kanada Concordia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Bilal KUŞPINAR, İsveç Chalmers Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed SHAHRIARI ve T.C.Dışişleri
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bülent ARAS katıldı.
İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Osman OKKA, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, İl Müftüsü Şükrü
ÖZBUĞDAY, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Panel açılışında konuşan moderatör Prof. Dr. Birol AKGÜN, günümüz dünyasında sadece ekonomik
krizlerin yaşanmadığını, medeniyetler ve manevi değerler krizinin de yaşandığını söyledi. İnsanlığın yeniden
huzur bulması için Hz. Mevlâna gibi şahsiyetlerin hoşgörü anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.
“ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ ÇOK BÜYÜK BİR MİRAS”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise; her Aralık ayında Konya'nın kalbinin farklı attığını
söyledi. Aralık ayında Şeb-i Arus anma törenleri için dünyanın dört bir yanından Konya'ya misafirlerin geldiğini
anımsatan Prof. Dr. ŞEKER, "Biz şehrimize gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz. Konya Üniversitesi
olarak düzenlendiğimiz bu panelle yurtdışından da profesörleri konuk ederek bilimsel bir şölen
gerçekleştiriyoruz. Şeb-i Arus törenleri çok büyük bir miras. Birleşmiş Milletler de bu mirası önemsiyor. Bu da bizim
sorumluluğumuzu artırıyor" dedi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof.Dr. Derya ÖRS’ün ney eşliğinde Mesneviden farsça seçme
beyitler okumasının ardından “Kriz Zamanlarında Küresel Barış ve Düzen Arayışları: Mevlâna Celâleddin-i
Rûmi'den Mesajlar" konulu panele geçildi.
Panelde ‘Mevlâna ile Karşılaşmak' konusunda dinleyicilere bilgi veren İngiltere Londra İslam Enstitüsü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaqup ZAKI, kendine göre tüm insanoğlunun Mevlâna ile karşılaşması ve onu tanıması
gerektiğini belirten Prof. Dr. ZAKI, "Sema ayini çok büyük sırları barındırıyor. Bana göre sema ayini dünyanın
dönüşünü ve insanoğlunun hayatını temsil ediyor. Sema’nın Mevlevilik hanesinde maddi ve manevi
hanedanlığı vardır" ifadelerini kullandı. Kanada Concordia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal
KUŞPINAR ise dinleyicilere "Hazreti Mevlâna'dan Günümüz İnsanlığına Öğütler", konuşmasında İslam
yükselişini Türkiye'nin başlatacağını vurguladı.

Sayfa 20

Panel: Kriz Zamanlarında Küresel Barış ve
Düzen Arayışları: Mevlâna’dan Mesajlar
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Sayfa 21

Üniversitemiz Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü ile tarafından "Atık Suların
Tarımsal Sulamada Kullanımı ve Braunschweig Örneği" isimli çalıştay gerçekleştirildi.
Programın açılışında konuşan KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim UZBAŞ, Atık Su Arıtma Tesisi'nin hizmete
girmesiyle tesislerden alınan suyun yeşil alanlarda kullanılmasına yönelik Mor Şebeke isimli projeyi
başlattıklarını hatırlatarak, projenin küresel ısınmanın tartışıldığı günümüzde büyük önem taşıdığını söyledi.
Çalıştayın Konya açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir AKYÜREK ise, yeni yerel yönetimler anlayışında fiziki, sosyal ve kültürel belediyeciliğe ekolojik belediyecilik
ve teknolojik belediyeciliğin de eklenmesi gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin küresel ısınma ve iklim
değişikliği konusunda elini taşın altına koymamaları halinde başarılı olunamayacağını vurgulayan Başkan
AKYÜREK, Konya olarak sorumlulukları yerine getirme konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yenilenebilir
enerji ve yeniden kullanım konusuna dikkat çeken Başkan AKYÜREK, belediye olarak Atık Su Arıtma Tesislerini
Türkiye'ye kazandırmış olmakla övündüklerini söyledi. Atık sulardan elde edilen suyun tarımda ve diğer
alanlarda kullanımının Konya açısından hayati olduğunu ve böyle bilimsel bir çalışmanın Konya gündeminde yer
tutması gerektiğini vurguladı.

“DÜNYADAKİ SU KAYNAKLARI TÜM
CANLILAR İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Çalıştayda konuşan Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER ise; ‘Dünyadaki su kaynaklarının
uluslararası ilişkiler açısından ve ülkelerin
gelecekleri için stratejik doğal kaynak olarak
korunması, verimli ve dengeli kullanılması insan
hayatının sürdürülebilirliği de dahil olmak üzere tüm
canlılar için hayati öneme sahip bir gündem
maddesi olarak günümüz idarecilerinin ve bilim
adamlarının üzerinde çalışmaları gereken önemli bir
konudur. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve
çevre şartlarının iyileştirilmesinin dünyada en çok
konuşulan konular arasında olduğunu belirterek, bu
konuda Konya'nın, özellikle Büyükşehir
Belediyesi'nin çalışmalar yürütmesi önemlidir’ dedi.

Üniversitemizin teklifi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Prof. Dr. BAHADIR’a Fahri
Hemşehrilik ve Onur Belgesi, Başkan AKYÜREK tarafından takdim edildi.
Braunschweig Üniversitesi Çevre Kimyası ve Atık Analizi Profesörü Ali Müfit BAHADIR, babasının
Konya’ya çok sayıda hayır hizmeti yaptığını, kendisinin de Selçuk Üniversitesi ile çevre konusunda bir çok proje
gerçekleştirdiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi tarafından, Çevre Mühendisliği bölümünün gelişmesine verdiği
katkılardan dolayı kendisine 1997 yılında fahri doktora verildiğini hatırlatan Prof. Dr. BAHADIR, Konya
Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onur belgesi almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sayfa 22

Çalıştay: Atık Suların Tarımsal Sulamada Kullanımı
ve Braunschweig Örneği
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Yeni Anayasa Çalışmaları Görüş ve Öneriler

20

K2
OCA

“BİZ BU DEFA MİLLETİN DEDİĞİNİ OKUMAK İSTİYORUZ”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oluşturulan Anayasa Platformu'nun ‘Türkiye Konuşuyor" isimli
toplantılarının ikincisi Konya'da gerçekleştirildi.
Dedeman Otel'de düzenlenen toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK, Meclis Anayasa
Uzlaşma Komisyonu üyesi AK Parti Antalya Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili
Atilla KART, CHP İzmir Milletvekili Rıza Mahmut TÜRMEN, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk BAL,
BDP Diyarbakır Milletvekili Altan TAN, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER, TOBB Başkanı Rifat
HİSARCIKLIOĞLU, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, meslek örgütleri, sendika konfederasyonları, sivil toplum
örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK konuşmasında Konya'ya vatandaşları dinlemeye geldiklerinin belirterek,
"Anayasa esasen vatandaşın devletten beklentilerinin hukuki şekilde düzenlenmesinden ibarettir. Herkes bildiğini
okuyamayacak. Biz bu defa milletin dediğini okumak istiyoruz" diyen ÇİÇEK, bütün vatandaşlardan mümkün olan
en kısa sürede anayasa konusundaki görüşlerini kendilerine iletmelerini istedi. "Halkın Katılımı ve Heyecanı
Olmadan Sivil Bir Anayasa Yapmamız Mümkün Değildir" Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi AK Parti
Antalya Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN, "Geçtiğimiz yıl TBMM'nin 91. kuruluş yılını kutladık 91 yıl içinde 3 anayasa
gördük. Bu 3 anayasa da tepki anayasasıdır. O dönemlerin koşullarında hazırlanmıştır. İlk kez 91 yıl sonra halkın
katılımıyla yeni bir anayasa için kolları sıvadık. Halkın katılımı ve heyecanı olmadan sivil bir anayasa ortaya
koymak mümkün değildir" diyerek katılan tüm STK'lara, destek veren kamuoyuna ve komisyon üyelerine teşekkür
etti.

“İDEAL DEMOKRASİ ANLAYIŞI ÖZGÜRLÜKÇÜ VE ÇOĞULCU BİR DEMOKRASİDİR”

Sayfa 24

Sayfa 23

Toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, ‘Yeni anayasa sürecini Yükseköğretim
Kurumlarımızın ve gençliğimizin geleceği için özellikle önemsiyoruz. 135 yıldır tartışılan anayasa konusunda önemli bir
adım atıldı. Günümüzün ideal demokrasi anlayışı özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasidir. Çoğulcu, özgürlükçü ve
bireyci anlayışın hakim olduğu üniversitemiz, yeni anayasa çalışmalarını tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve
vatandaşlarımıza açmış ve bu konuda fikri olan herkes üniversitemiz resmi web sitesine girerek görüşlerini dile
getirmişlerdir. Biz anayasayı kutuplaşma, inatlaşma ve ayrışma aracı olarak değil, buna ayırdığımız enerjiyi
kalkınmaya ve refaha ayırmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Anayasa yapma konusunda tecrübeli ve en ağır
bedelleri ödemiş bir milletiz. Tarihin tekerrür etmemesi için tarihten aldığımız tecrübelerden yararlanılması ve
ödediğimiz bedellerin bize ışık olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
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Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Eğitimi
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“BUGÜN ARTIK DAHA VERİMLİ BİR SAĞLIK POLİTİKASI OLUŞTURMAK İÇİN YETERLİ DÜZEYDE VERİ
BULUNUYOR”
Eğitim programının açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER; ‘Teşhisle İlişkili Gruplar’
eğitiminin Türkiye'de çok az örneği var. Sağlık Bakanlığı'na üniversitemize verdiği destekten dolayı teşekkür
ediyorum. Sağlık sorunları içerisinde, ücretlendirme başlı başına bir sorundur. Arşiv ve sağlıklı kayıt son yılların başlı
başına önemli bir konusu olarak hastane çalışanlarını farklı bir yöntem izlemeye ve ücretlendirme politikalarını
gündeme almaya zorunlu kılıyor. Sağlık sigortaları kapsamında yapılan ücretlendirme politikalarının, ülke
ekonomisine yüksek maliyetleri olduğundan bunları düzenlemek adına da sağlıklı veriler olması gerekir. Geçmiş
yıllarda ülkemizin sağlık politikaları, çok fazla şekillendirilememiştir. Son dönemlerde yoğun bir bilgi işlem gelişimi
gösteren Sağlık Bakanlığı bu verileri şekillendirmiştir. Bugün artık daha verimli bir sağlık politikası oluşturmak için
yeterli düzeyde veri bulunuyor. Bu hem personel açısından hem de hastalara ve tedaviye yönelik verilerden
yapılan bir veri bankasının sağlıklı kullanılmasıyla ortaya çıkacak olan yeni politikaları oluşturmaya yönelik bir
hazinedir’ dedi.

İŞBİRLİĞİ İLE

Sayfa 26

Sayfa 25

Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile ‘Teşhisle İlişkili Gruplar ICD-10 AM Klinik Kodlama Eğitimi’
Konya Dedeman otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Rektörümüz Prof.Dr. Muzaffer ŞEKER, üniversitemiz Sürekli
Eğitim Merkezi (KONSEM) Müdürü Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA, Doç. Dr. Ahmet DİKEN, Bilgi İşlem Daire Başkanı
İbrahim DOLUKÜP, Sağlık, Kültür ve Spor Şube Müdürü Bülent KESKİN, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, TİG Şube Müdürlüğü, TİG Eğitimcileri Dr.Cevher CESUR ve Naim GÜLBAHAR katıldı.
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Valimiz Üniversitemizde

Konya Milletvekili Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA Üniversitemizde

Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN,
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i
ziyaret etti. Üniversitenin kuruluşu ve
yapılanması hakkında bilgi alan Sayın
DOĞAN, Rektörümüze hayırlı olsun
dileklerini ileterek, günün anısına çini
tabak takdim etti.

Beyşehir’den Misafirlerimiz Var

TBMM Konya Milletvekili İlhan YERLİKAYA ve Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu üyeleri, Rektörümüzü makamında ziyaret etti.
Üniversitemizin kampüs alanı projesiyle ilgili kısa bilgiler veren Rektörümüz, Sayın YERLİKAYA’ya ve Komisyon
Üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Üniversitemiz Ailesine 3 Fakülte Katıldı
Beyşehir Belediye Başkanı İzzet TAŞÇI
ve Beyşehir K aymakamı Muzaffer
BAŞIBÜYÜK, Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER’i makamında ziyaret etti.

Şehrimizin, köklü yüksek öğrenim kurumu Selçuk
Üniversitesi’ne bağlı olan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nin
Konya Üniversitesi’ne bağlanmasına ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı, 27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Konya Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Başkanı İsa TURAN,
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i
makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun
dileklerini ilettiler.

Sayfa 28

Sayfa 27

Konya Serbest Muhasebeciler Odasından Ziyaret
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Sayfa 29

Üniversitemiz, YÖK, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk üniversitesi tarafından ‘Engelliler için Bilişim ve
Öğretim Materyalleri’ çalıştayı gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
çalıştaya, AK Parti Konya Milletvekili Ayşe TÜRKMENOĞLU, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin ÇİFTÇİ, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürü Doç. Dr. Hakan SARI, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve öğretim üyeleri katıldı.
Açılışta konuşan Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL,
fakültedeki görme engellilerin alanlarıyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşmaları için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu
kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kayıt stüdyosunda 23 ana bilim dalının kitaplarını gönüllü öğrencilere
okutmaya başladıklarını söyledi. Bilişim teknolojilerinin eğitim ortamlarından yararlanamayan engellilere büyük
fırsatlar sunduğunu kaydeden Prof. Dr. SÜNBÜL, çalıştayın eğitimine devam eden engellilerin, öğrenim ihtiyaçlarının
daha sağlıklı karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Çalıştayda; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin öğretim hizmetinden
yeterince yararlanmalarına yönelik önlem ve uygulamaları kararlaştırmak, yükseköğretimde öğrenim görmekte
olan engelli öğrencilerin öğrenim süreci ile ilgili karşılaştıkları sorunları belirlemek, yükseköğretimde öğrenim
görmekte olan engelli öğrenciler için üniversitelerin bilgi teknolojisi alt yapısı ile ilgili yapılacak düzenlemeleri
belirlemek, yükseköğretimde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin bilişim teknolojilerinden üst düzeyde
yararlanabilmeleri için gerekli teknolojik yapıları ve bu yapılarla ilgili düzenlemeleri belirlemek, yükseköğretimde
öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğretim hizmetlerinden üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik
yapılması gerekenlerle ilgili uygulama adımlarını belirlemek, yükseköğretimde öğrenim görmekte olan engelli
öğrencilerin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında bulunan bilişim teknolojilerinden en iyi şekilde
yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik tedbir ve uygulamaları belirlemek, yükseköğretim kurumlarında öğrenim
görmekte olan engelli öğrencilerin öğretim materyallerine uzaktan erişim ile ilgili gerekli düzenleme ve uygulamaları
belirlemek yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve
sorunların çözümü ile ilgili birimlerin oluşturulmasına yönelik öneri ve uygulamalar görüşüldü.
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Ali Ulvi Kurucu Anıldı

Konyalı Şair ve Yazar Ali Ulvi KURUCU vefatının 10.yılında Üniversitemiz
tarafından gerçekleştirilen bir panelle anıldı.
Panele Vali Yardımcısı Bekir KAYA, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Osman OKKA, Mevlâna Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Vehbi ÇELİK, İl
Müftüsü Şükrü ÖZBUĞDAY, çok sayıda akademisyen ve dinleyici katıldı.
Panele aynı zamanda Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa FAYDA, Konya Ansiklopedisi Yayın Kurulu Başkanı Mehmet Ali UZ,
Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Nejdet GÖK, Mevlâna Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mustafa SARI, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı, M. Sabri KÜÇÜKAŞÇI ve Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Dr. Mehmet HARMANCI konuşmacı olarak katıldı.
“PEYGAMBER AŞIĞI BİR ZAT OLAN ALİ ULVİ KURUCU’YU ANMANIN
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”
Programın açılış konuşmasını yapan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER: ‘Konya’nın yetiştirmiş olduğu değerli bir ilim adamı, kitap
dostu ve peygamber aşığı bir zat olan Ali Ulvi KURUCU’yu anmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Burada önemli olan bizim kendisinden nasıl istifade
etmemiz gerektiğidir. Bu toplantı bizim kendisini anlamamıza vesile olsun”
dedi.
Ardından panelde konuşan Prof. Dr. Mustafa FAYDA ise, Ali Ulvi
KURUCU ile 1969 yılında tanışma fırsatı bulduğunu, cenazesine katılamadığı
için vefatını kabul edemediğini ifade etti. Prof. Dr. FAYDA; “Kendisi Medine’de
vefat ettiği için cenazesini idrak edemedik. Ali Ulvi hocamız Türk irfanını, Türk
şiirini iyi bilen bir şahsiyetti. Yardım severliği ve Ensar ahlakı ile birleşmiş
değerli bir ilim adamı idi’ diye konuştu.

Sayfa 30

Çalıştay: Engelliler için Bilişim ve Öğretim
Materyalleri
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Sayfa 31

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’nın, Türk Yükseköğretim sistemini
değerlendirmek, sorun alanlarını tanımak ve çözüm önerileri üzerinde çalışmak amacıyla çeşitli şehirlerde
düzenlenen ‘Üniversiteler Bölge Toplantıları’nın üçüncüsü Konya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlâna Üniversitesi, Kayseri Abdullah
Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Çağ Üniversitesi,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray
Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Toros
Üniversitesi Rektör ve Öğrenci konseyi başkanlarıyla bir araya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. ÇETİNSAYA,
öğrencilerin ve üniversitelerin sorunlarını dinledi. Toplantının ardından üniversitelerin rektörleri ve öğrenci
konseyi başkanlarıyla yemek yiyen Prof. Dr. ÇETİNSAYA, yemek öncesi basın mensuplarına toplantıya yönelik
açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. ÇETİNSAYA, "Toplantıda üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin sorunları ile çözülmesini istedikleri
problemleri gözden geçirdik. Şimdi ise rektörlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yemek yiyeceğiz. Öğrencilerimiz ve
rektörlerimiz üniversitelerindeki sorunları paylaşma fırsatı bulacak. Yemeğin ardından 19 üniversitenin Rektörü ile
bir araya gelerek beyin fırtınası gerçekleştireceğiz. Burada da yine üniversitelerin sorunları ile ilgili istişarelerde
bulunacağız'' dedi. Bir gazetecinin toplantıda en fazla hangi sorunların dile getirildiğini sorması üzerine Prof. Dr.
ÇETİNSAYA; ''Toplantıda sorunlar daha çok birkaç konuda şekilleniyor, bazıları fiziki meseleler, yani yurt meselesi,
sosyal aktivitelerle ilgili meseleler. Yine ikinci öğretimdeki harçların yüksekliği, yaz okulu, bütünleme gibi
konulardaki sorunlar aktarıldı" diye konuştu.
Toplantıya ev sahipliği yapan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, konuşmasının ardından
YÖK Başkanı Prof. Dr. ÇETİNSAYA 'ya plaket takdim etti.

Sayfa 32

Üniversitemizde YÖK Üniversiteler Bölge
Toplantısı Yapıldı
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Sayfa 33

Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi'nde, ilk karaciğer nakli
gerçekleştirildi. 9 yıldır karaciğer
yetmezliği sorunu yaşayan Gürcal SEL,
doğum gününde hayata yeniden
merhaba dedi. Antalya'da beyin ölümü
gerçekleşen bir hastadan alınan
karaciğer, 51 yaşındaki Gürcal SEL'e
nakledildi.
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Şehir Konferansları: “Şehir ve Medeniyet”

Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından
gerçekleştirilen Şehir Konferansları’nda bu ay ‘Şehir ve Medeniyet’ konulu konferansa Mustafa ARMAĞAN
konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan ARMAĞAN ‘siyaset normalleşip demokrasi olgunlaşırken tarihin
de yeni baştan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şehir, medeniyet ve tarihin hep birlikte ele alınması
gerektiğini vurgulayan ARMAĞAN, “Bir milletin tarihini yanlış öğreterek köleleştirebilirsiniz. Türkiye artık kendi
tarihini, kendi kimliğini öğrenmeye başladı” dedi.
“HZ. MEVLÂNA’NIN VE SADRETTİN KONEVİ’NİN ŞEHRİ
KONYA”
Medeniyetimizin dünyaya önemli mesajlar ve
güzellikler sunduğunu belirten Mustafa ARMAĞAN “Bu
güzelliği bizler tamamlayacağız. O güzellik bir kabuk
güzelliği değil, iç güzelliğiydi. Onu nasıl ihya ederiz,
dinamizmi nasıl katarız diye çalışacağız. Bu konuda
kaynak Hazreti Mevlâna’nın ve Sadreddin Konevi’nin
şehri Konya’dır. Bu derinliği etrafımıza yayabilirsek,
Türkiye’nin Lozan’da boğulmak istendiği çuvalın ağzını
açıp dünyaya söyleyeceğimiz çok şeyler olduğunu
ortaya koyabileceğiz” dedi.

Sayfa 34

Konya’da Bir ilk: Karaciğer Nakli
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Sayfa 35

İlahiyat Fakültesi İlim Sanat, Medeniyet Topluluğu ( İSMET ) Öğrenci Konseyi tarafından ‘İlimden Siyasete’
konulu bir konferans düzenlendi. Konferansın konuğu İlahiyat Fakültesi eski öğretim üyesi ve Konya Milletvekili Prof.
Dr. Cem ZORLU idi.
Öğrencilere ‘Önce kendinizi tanıyın’ konusunda mesajlar veren ve çocukluğunda etkilendiği bazı olaylardan,
kendini ailesi sayesinde bulduğundan bahseden Konya Milletvekili Prof. Dr. Cem ZORLU; ‘Anne baba duası çok
önemlidir gençler, anne ve babanızın duasını alın. Benim buralarda olmamın yegâne sebebi anne ve babamın
dualarıdır.’ dedi. Siyasetteki zorluklardan da bahseden milletvekili Prof. Dr. ZORLU; ‘Akademisyen sadece öğretmek
üzerine verir. Siyasetçi öyle değildir, hem verir hem de almak için çaba sarf eder. Siyasetçilere bakın; hepsi
mücadeleci insanlardır, eğer mücadele etmezlerse fazla dayanamazlar, kaybolur giderler.’ dedi.
Konferans, öğrencilerin Konya Milletvekili Prof. Dr. Cem ZORLU’ya siyasete atılmasının sebepleri ve
akademisyen hayatıyla ilgili sorularını yöneltildiği soru-cevap kısmıyla son buldu.
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Dünyaca Ünlü İngiliz Yazarlar Üniversitemizde

Önümüzdeki yıl Londra’da yapılacak kitap fuarı'na 'Odak Ülke' (Market Focus Country) olarak katılacak
olan Türkiye'nin bu özelliğini duyurmak amacıyla British Council tarafından düzenlenen 'Yazarlar Turu'nun ilki
Konya'da yapıldı. British Council tarafından yürütülecek paralel kültürel etkinliklerin ilkine katılan dünyaca ünlü
İngiliz yazarlar, Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde okurlarla bir araya geldi.
“DÜNYA BARIŞI ANCAK VE ANCAK DİYALOG, İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ İLE KURULABİLİR”
Fakültenin Erol Güngör Konferans Salonu'nda, Konya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol AKGÜN
ve Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Dekan
Yardımcıları, Öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Birol AKGÜN,
dünyada artan hoşgörüsüzlüğün, bu tür kültürel etkinlikler sayesinde kırılabileceğini söyledi. Prof. Dr. AKGÜN
ayrıca "Konya'yı anlatan, daha doğrusu Konya'daki manevi havayı anlatan bir çok kitap, satış rekorları kırdı. Aynı
zamanda başta İngilizce olmak üzere çeşitli dillere çevrildi. Bu sayede hem Türkiye'nin hem de Konya'nın
tanınırlığı artıyor ve İstanbul'dan sonra bu tür uluslararası etkinlikler ilk olarak Konya'da yapılıyor. Dünya barışı
ancak ve ancak diyalog, iletişim ve işbirliği ile kurulabilir." dedi.
'Yazarlar Turu' başlığıyla düzenlenen 'Şehir Kitapları Paneli'ne F. Cihan AKKARTAL moderatörlüğünde
dünyaca ünlü yazarlar Anjali JOSEPH, Evie WYLD, Maggie GEE, Tim PEARS, Tom CONNOLLY ve Gül İREPOĞLU
katıldı.

Sayfa 36

Konferans : Prof. Dr. Cem ZORLU ‘İlimden Siyasete’
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Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar
Birliği Konya Şubesi'nin Şehir Konferansları kapsamında 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlediği 'Modern Zamanda Kadın'
programı Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol
Güngör Salonu'nda gerçekleştirildi.
Tüm katılımcılara karanfil hediye edilen programın açılış
konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin
AYDIN, kadınlara şiddetin yanlış bir kavram olduğunu belirterek,
kadınların toplumda hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini söyledi.
Konya Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosunun
konserinin ardından 'Kadın Sağlığına Bakış' konulu sunumunu
gerçekleştiren Prof. Dr. Meltem ENERGİN, aile içi şiddetten en çok
kadınların etkilendiğini ifade etti. Kadınların sürekli şiddete maruz
kaldığını aktaran Prof Dr. ENERGİN, "Kadınlara yönelik şiddetin önüne
geçilmesi lazım. Şiddetin başlıca nedenlerinden birisi eğitimsizliktir. Aile
içinde şiddetin yer almaması için eğitim büyük önem taşıyor.
Günümüzde anne- baba tarafından şiddete maruz kalan çocuklar var.
Çocukların da şiddet görmesi, ileride kuracağı ailede şiddet
uygulamasına neden oluyor" dedi.
'Var Olmak ve Kadın Olmak' konulu sunumunu yapan Yrd. Doç.
Dr. Huriye MARTI ise "Allah'ın kadın ve erkeği birbirini tamamlayacak
şekilde uyumlu yaratığını söyledi. Hz. Peygamber'in "Dikkat edin! Sizin
hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin
üzerinizde hakkı vardır." buyurmasının, her iki eşe birbirini hatırlatması
bakımından dikkat çekici olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. MARTI; "Eş
kelimesinin, "birbiri ile uyum içinde olan ve beraber davranış geliştiren"
anlamlarını da barındırmasının en güzel örneklerini yine Hz.
Peygamber'in hayatında görmek mümkündür. Bayram eğlencelerini
izlerken de, savaşın sıkıntısına katlanırken de eşini yanından
ayırmayan Hz. Peygamber, Hudeybiye gibi zor bir günde ne yapacağını
bilemezken, Ümmü Seleme'ye danışmış ve onun fikrini uygulayarak
gerginliği sona erdirmiştir. Zira eş olmak, hayatı birlikte görmek ve
iyisiyle kötüsüyle resmi birlikte tamamlamak demektir" dedi.
Programda ayrıca Doç. Dr. Zehra GÖRE, 'Kadın ve Edebiyat' konulu
sunumunu gerçekleştirdi.
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Panel: Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 91.
yıldönümü nedeniyle Üniversitemiz ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Mehmet Akif ERSOY ve
İstiklal Marşı’ konulu panel çok sayıda katılımcı ile Konya Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Panele Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı M. Ali KÖSEOĞLU’nun
yanı sıra birçok öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Programın
panelistliğini ise üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Türkçe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halim SERARSLAN, İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ve Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Ertan ENGİN yaptı.

MEHMET AKİF ERSOY
ve
İSTİKLAL MARŞI

“ONU ANMAK BİR BORÇTUR”

PANEL

Konuşmacılar :
Prof. Dr. Halim SERARSLAN
( K. Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı )

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK
( Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi )

Yrd. Doç. Dr. Ertan ENGİN
( Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi )

Sayfa 37

YER :
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Erol Güngör Konferans Salonu

TARİH :

SAAT :

12.03.2012

15.00

Pazartesi

Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şubesi

Açılış konuşmasını yapan Rektörümiz Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER, Mehmet Akif’in kültürümüzün önemli şahsiyetlerinden birisi
olduğunu belirterek, “Çocuklarımıza miras kalacak önemli şiirleri
bulunan Akif, şairliği ile o kargaşa dönemlerindeki sağlam dik
duruşu, aksiyonel kişiliği ve her şeyden önemlisi dürüstlüğü ile bir
meşaleyi andırır. Bizim de gelecek nesillere devretmemiz gereken
önemli bir şahsiyet. Sadece İstiklal Marşı yazarı olarak değil,
Safahat’ında yer alan, yer almayan tüm şiirleri, yazıları,
anekdotlarıyla hayatımızda sürekli hatırlayacağımız bir şahsiyettir.
Onu anmak bir borçtur. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sayfa 38

Şehir Konferansları:
Modern Zamanda Kadın Olmak
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Panel: 14 Mart Tıp Bayramı Şehir ve Sağlık
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Üniversitemizce düzenlenen 14 MART TIP BAYRAMI etkinlikleri Meram tıp fakültesi Eyüp Kalaycı
Konferans Salonunda 13 Mart’ta İsmet TOPALOĞLU tarafından gerçekleştirilen ‘İdrak Yolları’ konulu konferansla
başladı. Kokteylin ardından, Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi’nin düzenlediği şehir konferansları’nın bu ay ki konusu olan ‘Şehir ve Sağlık’ paneline geçildi.
Prof.Dr. Nazmi ZENGİN ve Dr. Seyit
KARACA’nın oturum başkanlığı yaptığı panele
Prof. Dr. Dursun ODABAŞI, Prof. Dr. Hamdi
ARBAĞ, Prof. Dr. Faruk AKSOY, Op. Dr.
Mehmet Esat ARSLAN, Op. Dr. Halil İbrahim
TOPATAN, Uzm. Dr. Adnan TEKİN, Dr. Eyüp
ÇETİN ve Dr. Faruk ALTINOK panelist olarak
k a t ı l d ı l a r. K o n u ş m a l a r ı n a r d ı n d a n
profesörlüğe ve doçentliğe yükselen
akademisyenlere akademik giysileri törenle
giydirildi. Fakülte kurulduğundan bu yana
akademik ve idari alanda görev yapmış ve
yaş haddinden emekliye ayrılmış öğretim
üyelerine ve 2011 yılında çeşitli bilimsel
kuruluşlardan ödül almış veya Science
Citation Index’te bulunan uluslararası
dergilerde yayınları ve atıfları olan öğretim
üyelerine, Meram Tıp Fakültesi eski
yönetimine de hizmetlerinden dolayı plaket
takdim edildi.

Tıp bayramı etkinlikleri 15 Mart’ta Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK tarafından gerçekleştirilen ‘Yurdum İnsanından
Sağlık İletişim Örnekleri: Bir Hekimin Analizi’ konulu konferansla devam etti. Meram Tıp Fakültesi Eyüp KaIaycı
konferans salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Prof. Dr. ŞİMŞEK ‘Mesleğe odaklanmanın başarının
anahtarı olduğunu söyledi. Her durumda iş aklımızın bir köşesinde olmalı. İşinize odaklanmalısınız ve işinizle ilgili
gelişmeleri takip etmelisiniz. Bu sizi başarıya götürecektir’ dedi. Konuşmasına ‘Doktorum Altın Kafeste’ adlı
kitabından alıntılarla devam eden Prof. Dr. ŞİMŞEK; sabır ve zaman eğitimin vazgeçilmezleridir, çıkan fırsatları iyi
değerlendirin ve şansınızın doğması için bile daima hazır olun. Şunu bilin ki tam manasıyla hekim olabilmek için
sadece tıp bilgisi yetmez, kültürel birikim şarttır, tıp tarihini ve özellikle yöre kültürünü bilmeniz gerekir diye konuştu.
Program sonunda bir dönem önce hizmet eden Başhekim yardımcılarına ve Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK’e
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, plaket takdim etti.
Etkinlikler Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
tarafından Meram Tıp Fakültesi morfoloji binasında gerçekleştirilen ‘İbn-i Sina’ konulu söyleşi ile son buldu. Birçok
dinleyicinin katıldığı söyleşi de İbn-i Sina’nın hayatından, tıp alanında yaptığı büyük çalışmalara kadar birçok
konuya değinen Prof. Dr. DEMİRCİ hayranlıkla dinlendi.
Panelin ardından akşam gerçekleştirilen Anadolu’dan Sesler konseriyle programlar son buldu.

Sayfa40

Sayfa 39

Panelin sonunda bir konuşma yapan rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, emeği geçenlere teşekkür
ederek panelistlere hediyelerini takdim etti.
14 Mart’ta Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlayan resmi program Konevi Kültür Merkezinde ve
ardından Meram Tıp Fakültesi Konferans salonundaki kutlamalarla devam etti.
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Meram Tıp’ta Bir İlk Daha
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Meram Tıp Fakültesi’nde Organ Nakli
Ünitesi Açıldı

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
ÖZKAĞNICI, fakülte başhekimi Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ, nakli
gerçekleştiren öğretim üyesi Doç. Dr. Aynur Uğur BİLGİN, kök
hücre nakli yapılan Cevdet METLİ ile beraber başhekimlik
binasında kameralar karşısına geçerek, basın mensuplarına
yapılan nakil ile ilgili bilgiler verdiler.
Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılabilen kök hücre
naklinin Meram Tıp Fakültesi’nde de yapılmaya başlandığını
belirten Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, “Öğretim üyemiz Doç. Dr.
Aynur Uğur BİLGİN üniversitemizde bir ilki gerçekleştirmiştir. İki
hastaya kendisinden kendisine kök hücre nakli başarılı bir
şekilde yapılmış ve biri taburcu edilmiştir. Diğer hastamızın da
genel durumu çok iyi olup, ilerleyen günlerde taburcu olması
planlanmaktadır. Ünitemiz bu ay içerisinde 4 hastaya daha
nakil yapmayı planlamaktadır” dedi.
Nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Aynur Uğur BİLGİN ise, şu
ÜN
G
İ
ana kadar nakil işleminde hiçbir sorun yaşamadıklarını,
YEN
başarıyla nakilleri gerçekleştirdiklerini kaydederek,
“Hastalarımızın durumu oldukça iyi. Ekibim deneyim kazandıktan sonra kardeşten kök hücre nakli, daha
sonra ise akraba dışı kök hücre nakillerini yapabilecek noktaya geleceğiz" dedi. Kök Hücre Merkezi'nde yılda
120 hastayı tedavi etmeyi amaçladıklarını anlatan Bilgin, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Hiçbir eksiğimiz yok. Ekibimiz ve altyapımızla Konya genelindeki hastaları il dışına göndermemeye
çalışacağız. Önceden hastalar çevre illere giderek tedavi olmaya çalışıyordu. Her ay en az 10 transplant
(nakil) gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de 4 bin hastanın transplant beklediği biliniyor. Türkiye'de yeni
nakil merkezleri açılsa da bu sayının ancak yarısına hizmet verilebilir” diye konuştu.
Kök hücre nakli yapılan 58 yaşındaki Cevdet METLİ’de, 2 yıldır rahatsız olduğunu söyleyerek “Şu
anda kendimi çok iyi hissediyorum. Hastalığım nedeniyle hocamız kemik iliği nakli olmam gerektiğini söyledi.
Bizde böyle bir tedaviye karar verdik. Konya’da böyle bir hizmetin veriliyor olması çok güzel” şeklinde
konuştu.

KET

MLE

ME

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Ünitesi’nin açılışı yapıldı. Açılıştan önce konuşma yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER; ‘Kendi öz kaynaklarımızla kurduğumuz bu ünitemiz Konya ve çevre
illere de hizmet verecektir. Allah muhtaç etmesin ama bu tür merkezlerin bulunması hepimiz için bir
güvencedir. Organ nakli için bize müracaat etmiş ve işlemleri gerçekleşmiş olan hastalarımız var. Bu
hastalarımızın hayat standartlarının yükselmesi ve daha iyi bir yaşam sürmesi hepimizi mutlu ediyor. Bunu
ancak yaşayan bilir. Onlara Sağlıklı uzun ömürler diliyorum’ dedi.
Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şakir TAVLI ise ‘Fakültemizde büyük eksikliği bulunan bu
merkezi Konya’ya ve üniversitemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2002 yılından bu yana organ
nakillerini hastanemizde gerçekleştirebiliyoruz’ dedi.
Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Öğretim Üyeleri kurdele keserek
Organ Nakil Ünitesi'ni hizmete açtı. Bir süre ünitede bulunan odaları gezen Rektörümüz, Ünite hakkında
bilgi aldı. 9 oda ve 13 yatak kapasiteli Ünitedeki hepafiltreli 3. derece yoğun bakım şartlarına sahip
odalarda diyaliz ünitesi de bulunuyor.

Sayfa 42

Sayfa 41

Meram Tıp Fakültesi Kök Hücre
Nakil Ünitesi’nde Doç. Dr. Aynur Uğur
BİLGİN, kemik iliği kanseri olan iki
hastaya kök hücre nakli yaparak,
Konya’da bir ilki gerçekleştirdi.
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Üniversitemiz, Konya Büyük Şehir Belediyesi
ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin
düzenlediği şehir konferanslarında bu ay 18 Mart
Çanakkale zaferini anma etkinlikleri çerçevesinde
araştırmacı-yazar Yavuz BAHADIROĞLU’nun
konuşmacı olarak katıldığı ‘Şehir ve Çanakkale Ruhu’
konulu konferans Mevlâna Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Konferansta, Çanakkale zaferinin yürekle
kazanıldığını ifade eden BAHADIROĞLU, Çanakkale
Savaşı’nın iman ve inançla kazanıldığını dile getirdi.
Çanakkale’de dünyanın en güçlü donanmalarına karşı
mücadele edildi. Savaşı imkânsızlıklar içinde
kazanarak müthiş bir zafer elde ettik. Askerlerimizin
donanımı, silahı, uçağı, topları ve gemisi yeterli
değildi. Ama düşmanlarımızın donanımı tamdı.
Savaşlar geçirmiş, zorluklar yaşamış ve yorgun
olmamıza rağmen iman ve inançla Çanakkale
Savaşı’nı kazandık. Çanakkale Osmanlı'nın son sözü;
Cumhuriyetin ön sözüdür. Çanakkale Zaferi olmasaydı
İstiklal Savaşı da olmayacaktı. Çünkü kurtarılacak
v a t a n k a l m a y a c a k t ı ” d e d i . B A H A D I R O Ğ LU ,
Çanakkale'nin aynı amaçlarla çarpışan farklı unsurların
din kardeşliği çerçevesinde can verdiği ideallerde birlik
olduğunu da vurguladı.
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Meram Tıp Öğrencileri
Çanakkale Şehitlerini Andı

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Öğrencileri Çanakkale Şehitleri’ni anma programı düzenledi. Meram
Tıp Fakültesi Eyüp Kalaycı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet ÖZKAĞNICI, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda konuşan Prof. Dr. ÖZKAĞNICI: “Türkiye'nin sahip olduğu coğrafya tarihsel olarak her zaman
başka ulusların, özellikle emperyalist güçlerin ilgi ve saldırı odağı olmuştur. Akif'in, ‘Çanakkale Şehitleri’ şiirinde
ifade ettiği gibi, yedi düvel birleşip, dünyanın diğer ucundan, nereye gittiğini dahi bilmeyen askerler gelip
Çanakkale Savaşı’na katılmışlardır, bu çok ibret verici ve hüzün duyacağımız bir durumdur" diye konuştu. Birinci
Dünya Harbi'nde Osmanlı devleti ve Türk askeri sadece Çanakkale'de değil, Sarıkamış'tan, Tuna boylarına,
Yemen'den Kafkasya'ya kadar, geniş bir coğrafyada düşmanlarıyla savaşmak durumunda kaldı. Bedeller
ödenmiş ve bize emanet bırakılmış topraklar üzerinde yaşıyoruz. Atalarımıza lâyık olmak için daha çok gayret
sarf etmeliyiz" dedi.
Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma gününde; şiir, müzik
dinletisi ve tiyatro oyununun yanı sıra bir de resim sergisi düzenlendi. Program sonunda katılımcılara hoşaf ve
ekmek ikram edildi.

Sayfa 44
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Şehir Konferansları: Şehir ve Çanakkale Ruhu
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Sayfa 45

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Genel Sekreter Yardımcısı Hanifi SERT, Trakya Üniversitesi
Karaağaç Yerleşkesinde gerçekleştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulü 3. Çalıştayı programı kapsamında
rektörler konferansına katıldı.
Konferansa, Edirne Valisi Gökhan SÖZER, Polonya Büyükelçiliğine atanan YÖK Eski Başkanı Prof. Dr.
Yusuf Ziya ÖZCAN, YÖK üyeleri Prof. Dr. Durmuş GÜNAY ile Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Kemal YURTNAÇ, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Dr. Serdar ÇAM ve
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Kırklareli Üniversitesi Rektörü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü, Harran Üniversitesi Rektörü, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü, Pamukkale Üniversitesi Rektörü,
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı , Erzurum Atatürk
Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör
Yardımcısı, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Pamukkale
Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni temsilen Zurfettin HACIOĞLU
ile Trakya Üniversitesi Rektörü eşlik etti.
YÖK Eski Başkanı ve Polonya Büyükelçisi Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN, "Kültürel ve toplumsal ilişkilerin
daha da geliştirilmesi anlamında, dünyanın 20-25 yılı sonraki barışı için öğrenci değişimini önemli buluyorum.
Türkiye'de 26 bin yabancı, yurt dışında ise 50 bin Türk öğrenci eğitim görüyor. Son 4 yılda yabancı öğrenci sayısı
16 binden 26 bine çıktı. Bu çok önemli gelişme. Ama yeterli değil. Zannediyorum YÖK bundan sonra
üniversiteleri teşvik edecektir. Bu da sayının birkaç yıl içinde iki misline çıkmasını sağlayacaktır. Gelişmiş ülkeler
büyük gelirler elde ediyor. Biz neden bu pazardan pay almayalım" dedi.
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Edirne: Yurtdışından Öğrenci Kabulü
3. Çalıştayına Katıldık
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Şehir Konferansları: Şehir ve Tarih
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Şehir Konferansları: Şehir ve Toplum
Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Konya Büyükşehir
B e l e d i y e s i v e T Y B Ko n y a
Şubesi’nin ortaklaşa düzenlemiş
olduğu ‘Şehir Konferansları’
programının ‘Şehir ve Toplum’
konulu konferansının konuğu
Stratejik Düşünce Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Yasin AKTAY idi.

“ASİMİLE OLMAYAN TEK MİLLET TÜRKLER”
Avrupa’nın dışından gelip Avrupa’ya hakim olan, Avrupa kültürü ve medeniyeti içinde asimile olmayan tek
milletin Türkler olduğunu dile getiren Doç. Dr. AFYONCU “Koskoca İngiltere’nin Belçika ve Hannover’deki ufak
toprakların dışında Avrupa’da toprağı olmamıştır. Ancak Hinduları, Pigmeleri, Kızılderelileri idare etmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu ise insanlık tarihinin geliştiği ana bölgelerde 600 yıla yakın hüküm sürmüştür. Çok derin izler
bırakmıştır. Bu izler bugün her yerde karşımıza çıkıyor. Doğu dünyasında artık bölgenin sahibinin olmadığı intibaı var.
Osmanlı yıkıldıktan sonra bu bölge yetim kaldı” dedi. Doç. Dr. AFYONCU, 13. yüzyılın en büyük kaos dönemlerinden
biri olduğu halde Türk tarihinin önemli isimleri olan Mevlâna, Yunus Emre ve Hacı BEKTAŞ’ın bu yüzyılda çıktığını, o
kaostan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğunu da sözlerine ekledi.
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Sudan Başkonsolusu Üniversitemizi Ziyaret Etti

Sudan Başkonsolosu Asim Mohamed Ali MUKHTAR,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i makamında
ziyaret etti. Ziyarette Rektör yardımcılarımızdan Prof. Dr Birol
AKGÜN ve Türkiye Aspir Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Akın
ERDEM’de hazır bulundu. Sudan Başkonsolosu Asim
Mohamed Ali MUKHTAR ve Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER, Sudan Üniversiteleri ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi arasında akademik ve bilimsel işbirliği konusunda
fikir alışverişinde bulundular.

Sayfa 48

Şehir Konferansları Doç. Dr. Erhan AFYONCU’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Şehir ve Tarih’ konulu
konferansla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda
düzenlenen konferansta bir milletin tarihle ilgilenmesinin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Erhan AFYONCU,
Türkiye’de yakın zamanlara kadar, kendi tarihimizin dünyada hiçbir millette olmadığı kadar rafa kaldırılmaya
çalışıldığını söyledi.

Prof. Dr. AKTAY konferansta, insan ile şehrin aynı kapsamda olduğunu
belirterek, “İnsana dair her şeyi şehir kapsamına alabiliriz. Sosyal bir varlık olan
insanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladığı yer şehirdir. Şehirler insanların en
mükemmel yaşama alanı olan yerlerdir. İnsan köy hayatına göre ihtiyaçlarının
hepsini şehirde daha iyi karşılayabiliyor, sosyal aktivite alanları şehirlerde bol
olduğu için sinemasından, tiyatrosuna, gezisinden aklımıza gelebilecek her türlü
faaliyetlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor” dedi. Şehirlerde yalnızlaşmaya
gidildiğini vurgulayan AKTAY, “İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için fırıncılık,
tekstil, sanayi, meyvecilik, öğretmenlik gibi çeşitli meslekleri yapmaya başladılar.
Bu durum sonucunda da toplum içinde yaşayan insanlar birbirlerine muhtaç hale
geldiler. Öğretmen fırıncının çıkarmış olduğu ekmeğe muhtaç iken, fırıncı da
çocuğunu okutması için öğretmene muhtaç haldedir. Bu durum da insanların
birbirlerine sürekli borçlu olduklarını ve bu borcu da dönüşümlü olarak ödediklerini
gösteriyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Programın sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir Yüksek
katılımlarından dolayı Prof. Dr. Yasin AKTAY’a çini seramik takdim etti.
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Şehir Konferansları: Şehir ve Üniversite

Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi
ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin ortak
düzenlediği Şehir Konferansları ‘Şehir ve Üniversite’
konferansının konuğu Polonya Büyükelçiliğine
atanan YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya
ÖZCAN’dı. Konferans öncesi Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER ve Rektör Yardımcılarımızla
üniversitemiz kampüs alanında incelemelerde
bulunan Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN’a kampüs
projesi ve yerleşkeyle ilgili bilgiler verildi.
‘KONYA, 4 ÜNİVERSİTESİYLE TÜRKİYE’DE 4.
SIRAYI KAYSERİ İLE PAYLAŞIYOR”
Konferansta ‘Şehir ve üniversite’ arasındaki
ilişkiyi anlatan Prof. Dr. ÖZCAN şehir temelli
çalışmaların yanında bölgesel çalışmaların da
önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Konya’nın diğer
iller arasındaki önemine işaret etti. Prof. Dr. ÖZCAN:
“Konya, 4 üniversitesiyle Türkiye’de 4. sırayı
Kayseri ile paylaşıyor. Bu dört üniversite ile Konya
çok önemli bir yer işgal ediyor. Türkiye’nin şehircilik
konusunda en iyileri diye bir sıralama olsaydı,
Konya yine önemli bir yere koyulurdu. Ama bu
haliyle de çok iyi bir yerlerde görünüyor” dedi.

Sayfa 50

Sayfa 49

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nin 50’nci yıl
kutlamaları kapsamında İslami İlimler Araştırma Vakfı
(İSAV) ile beraber düzenlenen “Fıkhi Açıdan Finans ve
Altın İşlemleri” konulu sempozyum Konevi Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya AK Parti Konya Milletvekili Cem ZORLU,
Meram Belediye Başkanı Serdar KALAYCI, Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, İl Müftüsü Şükrü
ÖZBUĞDAY, Rektörümiz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, İSAV
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali ÖZBEK, Diyanet İşleri
eski Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, çok sayıda
ilahiyatçı ve din adamı katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Necmettin
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet Saim ARITAN, fakülte olarak bu tür etkinlikleri her
yıl düzenlemeye başladıklarını belirterek, toplantının
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Ardından konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
ise dünyada hızlı gelişmelerin yaşandığını ifade ederek:
"Kırılgan ekonomiler artık kolay kolay ayakta duramıyor.
Bir ülkenin ekonomisinin güçlü olması gerekiyor. İslam
ülkelerinde fıkhi açıdan bankacılık işlemleri son yıllarda
önem kazandı. Bu toplantının da çok faydalı olacağını
düşünüyorum. Toplantıda sunulan tebliğler kitap olarak
da yayınlanacaktır." dedi.
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Üniversitemiz, Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen ‘Bilişim Suçlarında Bilinçli Toplum ‘adlı konferansı üniversitemiz Erol Güngör Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.
Yaklaşık 2,5 saat süren konferansta Bilişim alanındaki birçok konuya değinildi. Konferansa Emrullah
AKDEMİR, Serkan ERDEMİR, Ekber EKŞİ ile Konya Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Bilişim Uzmanı Mustafa KATIRCI
konuşmacı olarak katıldı.
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İlim, Sanat ve Medeniyet Topluluğunca
Gazeteci-Yazar Sema MARAŞLI’nın konuk olduğu
‘İslamın Aileye Bakışı’ konulu program düzenlendi.
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Mevlâna
Amfisi'nde düzenlenen programda konuşan
MARAŞLI, modern dünyada kadın-erkek eşitliği
adı altında kadın üstünlüğünün aşılandığını ve
bunun televizyon programları ve diziler sayesinde
halka olumsuz örnekleri sanki "olması gerekenmiş"
gibi yansıtıldığını belirtti. "İnsan ancak kendi fıtratı
üzere yaşarsa, aileler mutluluğa erişir" diyen
MARAŞLI, bireylerin hayatlarını, İslam'ın
Müslümanlara öğrettiği ölçüde düzenlemeleri
halinde toplumda olumlu yönde etkisinin
görüleceğini belirtti. Program sonunda okurlarıyla
bir araya gelen Sema MARAŞLI, kitaplarını
imzaladı.
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Panel ve Sergi: Gizlenen Afrika

Üniversitemiz ve Dost Eli Derneği işbirliği ile
‘Gizlenen Afrika’ konulu bir panel düzenlendi. Panele
konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet KAVAS, Başbakanlıktan
Uzman Mustafa EFE, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol
AKGÜN, TİKA’dan Uzman İzzet Ahmet BOZBEY, Dost Eli
Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt
YILDIRIM, Biseg Derneği Başkanı İbrahim CEYLAN katıldı.
Panelde konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Musa ÖZCAN: “Panel ve panele bağlı
fotoğraf sergisi ders verici nitelikte. Hayatta herkesin
sahip olduğu şeyler vardır. Önemli olan bu şeyleri diğer
insanlarla paylaşmaktır. Hayat pazarında alan değil her
zaman veren kazançlıdır” dedi. Panelde konuşan Dost Eli
Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt YILDIRIM ise: “Afrika’nın
doğal zenginliği çok fazla. Bu zenginlik yabancıların iştahını
kabartıyor. Afrika büyük bir masumluğa sahip , batılı
beyazlar Afrika’nın bu masumluğunu kullandılar. Kıtaya
fitne tohumları ektiler. Menfaat kazanarak Afrika’ya nasıl
yaşanacağını öğrettiler. Beyazlar Afrikalıları kötüleyerek
bizleri onlardan uzaklaştırdılar. Bu durum onları aşamalı
olarak fakirleştirdi. Bu nedenle panelimizin ismi Gizlenen
Afrika” dedi.
Afrika ile ilgili tanıtım filminin gösteriminin ardından oturum
başkanlığını yapan Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili
Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK: “Afrika ekonomik yönden bizi
çok yakından ilgilendiriyor. İnanılmaz doğal kaynakları,
insan gücü var; fakat tarihleri tenleri gibi kara. Beyazlar,
Afrikalıların benliklerini alarak, zihinlerini sömürmüşler.
Bizler onlara ekonomik çıkarlarının olduğunu hatırlatmak
istiyoruz” dedi.
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IRENEC 2.Uluslararası Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji Konferansı
Tanıtım ve Hazırlık Toplantısının Konya ayağı Üniversitemiz, Konya
Ticaret ve Sanayi Odaları, Mevlâna Kalkınma Ajansı ve EUROSOLAR
Türkiye iş birliği ile yapıldı.
Toplantıya Mevlâna Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet
AKMAN, Rektör Yardımcımız M. Emin AYDIN ve Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin DOĞRU ile çok sayıda davetli katıldı.
Toplantıda konuşan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Emin AYDIN
“Yüzde yüz yenilenebilir Enerji'nin gerek enerji açığını kapatmak,
gerekse yenilenebilir ve temiz enerjiye daha fazla dönebilmek
açısından çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, ülkede bu konu
ile ilgili çok sayıda çalışmanın bulunduğunu ve Prof. Dr. Tanay Sıdkı
UYAR'ın bu konuda tüm Türkiye'de tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları
yaptığını söyledi. Prof. Dr. AYDIN, ayrıca üniversite olarak böyle bir
çalışmanın duyurulmasına katkı sağlamanın kendilerine mutluluk
verdiğini sözlerine ekledi. Toplantıda konuşan Marmara Üniversitesi
Öğretim Üyesi ve EUROSOLAR Türkiye Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı
UYAR, yenilenebilir enerji ile ilgili geçmişten bu güne yapılan çalışmaları
anlattı. Bir sunum yaparak, enerjinin en etkili şekilde nasıl kullanılacağını
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğundan bahseden Prof.
Dr. UYAR; “Yenilenebilir enerji barış, demokrasi, özgürlük ve yerel iş
imkânı demektir. Yenilenebilir enerji yaşam adına bir çözümdür” dedi.
Prof. Dr. UYAR, konuşmasının sonunda davetlileri yenilenebilir enerjinin
kapsamlı olarak masaya yatırılacağı IRENEC 2012 2.Uluslararası Yüzde
Yüz Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisi’ne davet etti.
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Braunschweig Teknik Üniversitesi İle İşbirliği Protokolü

Köklü bir geleneğe sahip olan ‘araştırma ve geliştirme’ şehri Braunschweig’ın merkezinde yer alan
Braunschweig Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jürgen HESSELBACH’ın daveti üzerine Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Emin AYDIN ve beraberlerindekilerle Almanya’ya giden heyet
üniversitenin birimlerini gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yeni kurulmasına rağmen uluslararası alanda işbirliği anlaşmalarına imza atan üniversitemiz, dünyanın en
büyük üniversitelerinden biri olan ve Braunschweig Teknik Üniversitesi ile Ar-Ge, bilgisayar, yeni eğitim programları
geliştirme, akademik bilgi ve materyal değişimi, araştırma laboratuvarı, öğrenci ve öğretim üyesi değişimini içeren
kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla üniversitemiz Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde, Braunschweig
Teknik Üniversitesi de üniversitemizde araştırma ofisleri kuracak. Yine anlaşma kapsamında her iki üniversitenin
öğretim üyeleri Konya ve Braunschweig’de dersler verecek.
İmza töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Almanya’nın Türkiye için stratejik konumda
olduğunu, geçmişten bugüne kurulan siyasi ve işgücü işbirliklerinin artık bilim ve araştırma alanlarına da taşınması
gerektiğini vurguladı.
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Konferans: IRENEC ( Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji )
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Üniversitemiz, Mevlâna Kalkınma Ajansı(MEVKA), Lojistik Derneği ve MÜSİAD Konya Şubesi ile işbirliğiyle,
Türkiye’de ilk kez düzenlenen çağrılı bilimsel ‘Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’, Dedeman Otel’de yapıldı. 1012 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrenin açılışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Danışmanı Sami KABAŞ, Vali Aydın Nezih DOĞAN, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Lojistik Derneği Başkanı
Mehmet TANYAŞ, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan KORKMAZ, MEVKA Genel Sekreteri Ahmet AKMAN ve çok
sayıda akademisyen katıldı.
“TÜRKİYE’DE YAPILAN İLK ÇAĞRILI BİLİMSEL LOJİSTİK KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN ONUR
DUYUYORUZ”

Sayfa 55

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin KAR; “Türkiye’de
yapılan ilk çağrılı bilimsel lojistik kongresine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bu kongrede, 12 davetli
akademisyen arkadaşımız 78 bildiri ve 92 sunum gerçekleştireceklerdir. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi,
ülkemizdeki lojistik ve tedarik zinciri yönetimi meslek biliminin gelişmesine katkıda bulunma, sektörü akademik bir
bakış açısıyla ele alma, bu alandaki gelişmelerin, sorunların ve çözümlerin tartışıldığı önemli bir platform olma özelliği
taşımaktadır.” dedi.

“Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Duyarlı Lojistik” temalı kongrede: Ağ Tasarımı, Çevik Lojistik,
Dağıtım Yönetimi, Depo Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı, Dış Ticaret ve Gümrük, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsani
Yardım/Afet Lojistiği, Kalite Yönetimi, Karma, Taşımacılık Sistemleri, Kentsel Lojistik, KOBİ’ler ve Lojistik,
Konya'nın Lojistik Potansiyeli, Küresel ve Bölgesel Lojistik, Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri, Lojistik Eğitimi,
Lojistik Merkezler/Köyler, Lojistik veTedarik Zinciri Yönetiminde Trendler, Lojistik Yatırım Analizi, Lojistik Yönetimi,
Malzeme Yönetimi, Müşteri İlişikileri Yönetimi(CRM), Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal(CPFR), Paketleme ve
Katma Değerli Hizmetler, Pazarlama ve Lojistik, Performans Yönetimi, Risk ve Sigorta, Sektörel Uygulamalar,
Satınalma ve Tedarik, Sosyal Sorumluluk Stok Yönetimi, Stratejik Lojistik Planlama, Sürdürebilir Lojistik, Talep ve
Arz Planlama, Taşımacılık Sistemleri ve Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi(TZY), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi(SRM),
Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme, Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) , Tersine Lojistik ve TZY, Uluslararası
Lojistik, Uluslararası Ticaret, Üretim Lojistiği, Üretim Planlama ve Kontrol, Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi, Yalın
Lojistik, Yenileşim(İnovasyon), Yeşil Lojistik ve TZY, Yöneylem Araştırması Uygulamaları konuları bildiri olarak
sunuldu.
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Kongre: I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri
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KKTC Cumhurbaşkanı
Sayın Derviş EROĞLU Üniversitemizde
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“BEN SİZE HEMŞEHRİLERİM DİYE HİTAP ETMEK İSTİYORUM”

Sayfa 58

Sayfa 57

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Üniversitemizin davetlisi olarak geldiği Konya’da, Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Üniversitemizin ortaklaşa düzenlediği Şehir Konferansları kapsamında 'Kıbrıs
Müzakerelerinde Son Durum' konulu konferans verdi.
Mevlâna Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa KKTC Büyükelçisi Mustafa LAKADAMYALI, Konya Valisi
Aydın Nezih DOĞAN, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER,
Rektör Yardımcılarımız ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı M. Ali KÖSEOĞLU’nun yanı sıra çok sayıda
davetli ve gazi katıldı.

Konya halkına gösterdiği samimi tavırlarından dolayı teşekkür eden EROĞLU, “Ben size hemşehrilerim diye
hitap etmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs’ta yaşayan nüfusun büyük bir kısmı özellikle 1545 yıllarında Konya ve Karaman
illerinden göç ederek Kıbrıs’ı oluşturdu. Konya şehrimize ve özellikle buraya gelen gazilere çok teşekkür ederim.
Anavatandaki kardeşlerimizin KKTC’ye vermiş olduğu destekle bugünlere geldik. Konya’yı uzun zamandır
görmüyordum bundan dolayı gelir gelmez buranın en yüksek yerinden şehrimize baktım” dedi. Türkiye
Cumhuriyeti’nin her zaman Müslüman Kıbrıs halkının yanında olduğunu belirten EROĞLU, konuşmasına şu sözlerle
devam etti: “Bugün dünyada Türkiye dışında hiçbir devletin kabul etmediği bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak size
hitap ediyorum. Biz arkamızda her zaman Türkiye Devleti’nin desteğini hissediyoruz. Bu bize dün olduğu gibi bugün
de gurur veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dindaşlarını yani Müslüman Kıbrıs halkını her zaman Hıristiyan Rum ve
Yunanlılara karşı korumuştur.”
Konuşmaların sonunda, EROĞLU’na Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER çini seramik hediye etti.
Gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun olduğunu ifade eden EROĞLU’da Sayın Rektörümüze plaket takdim etti.
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Macaristan Pecs Üniversitesi Germanistik kürsüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Zoltan SZENDİ Türk-Macar tarihi ve
ilişkileri üzerine bir konferans vermek üzere üniversitemize geldi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör
Konferans salonunda düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü.
Prof. Dr. Zoltan SZENDİ, konferansta yaptığı konuşmada, Macaristan'ın 150 yıl Osmanlı devleti himayesinde
kaldığı dönemin Macaristan üzerinde, o döneme ait eserlerde kalıcı bir etki bıraktığını kaydetti. Osmanlı Padişahı
Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar seferinde vefat etmesi üzerine naaşının bozulmaması için iç organları alınarak
Zigetvar'a gömüldüğünü anlatan SZENDİ, şunları söyledi: "Zigetvar'da, Türkler ve Macarlar için önemli olan TürkMacar Dostluk Parkı var. Bu park, 1994 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumunun 500. yıl dönümünde yapıldı.
Türk-Macar Dostluk Parkı'nın tarih açısından yeri çok önemli. Osmanlı Devleti'nin en büyük liderlerinden biri olan
Kanuni Sultan Süleyman 1566'da Zigetvar seferinde çadırını burada kurdu." Ali ÇORBACI gibi Türk asıllı Macar
edebiyatçıların ülkelerinde önemli bir yere sahip olduğuna da değinen SZENDİ sunumunda, ‘Türk-Macar tarihi,
Macaristan'daki Türk eserleri, milletlerarası ilişki, Türk-Macar ticari ilişkileri ve Türk-Macar kültürel ilişkileri hakkında
katılımcılara bilgi verdi Konferansla birlikte Pecs Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi arasında Erasmus çerçevesinde işbirliğine yönelik karşılıklı görüşmeler de yapıldı.

Liseli Öğrencilerden Üniversitemize Ziyaret

İzmir Anadolu Lisesi öğrencileri LYS sınavı öncesi hem morallerini
yükseltmek hem de üniversiteleri tanımak amacıyla üniversitemizi
ziyaret etti. Üniversitemize bağlı bölümlerden İlahiyat ve Eğitim
fakültesini gezen ve yeni kurulacak bölümler hakkında bilgi alan
öğrencilere Meram Tıp Fakültesi’nde öğle yemeği ikram edildi. Morfoloji
binasında verilen yemeğin ardından üniversitemizin Genel Sekreter
Vekili Yrd. Doç. Zekeriya MIZIRAK öğrencilere Konya hakkında bilgi verdi.
“TARİH KENTİ KONYA”
Yrd. Doç. Zekeriya MIZIRAK, Konya’nın tarih boyunca Perslerden
Lidyalılara, Bizanslılardan Selçuklulara ve Osmanlı İmparatorluğu’na
kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir tarih kenti olduğunu
vurguladığı konuşmasında, Konya’nın sanayisi, turizmi ve ticaretiyle ülke
içerisinde önemli bir konumda olduğunu belirtti. Konya’da yapımı
devam etmekte olan projelerden Bilim Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk
olduğunu vurgulayan MIZIRAK, “Konya 4 üniversitesi ile bir bilim şehridir.
Altyapısı, ulaşımdaki kolaylıklar ve birçok özelliğiyle Konya, Türkiye’de
Marmara Havzasından sonra ikinci bir cazibe merkezi haline gelmiştir”
dedi.
Üniversitemizin imkânlarına ve özellikle de Meram Tıp
Fakültesine hayran kaldıklarını belirten öğrenciler, daha bilinçli tercih
yapabilmeleri için ilgi alanlarına göre üniversite ve fakültelere yapılan
bu gezilerin, hem fakültelerde verilen eğitimin içeriğini, hem de
üniversitenin bulunduğu şehri yakından tanımaları açısından fırsat
olduğunu söylediler.
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Konferans : Türk - Macar İlişkilerine Tarihsel Bakış
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Bahar Şenlikleri : Orhan HAKALMAZ Konseri
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Konyalıların türkülere bu kadar duyarlı olmasından mutlu olduğunu belirten HAKALMAZ: "Öğrencilik
ve hocalık günlerimi hatırladım. Hep müzik derdim ve müzikle yaşardım. Final sınavları öncesi sizlere
türkülerle moral vermek beni son derece mutlu edecek. Bu saatte bu kalabalık muhteşemsiniz, sizler
olmazsanız bizler var olmayız, teşekkür ederim." dedi.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve hayranlarıyla birlikte türkülerini seslendiren HAKALMAZ'a,
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY çiçek takdim etti. Büyük bir halk sanatçısını aynı zamanda bir
akademisyeni şenliklerinde misafir etmekten memnun olduklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER, ise sanatçıya çini seramik hediye etti.

Sayfa 62

Sayfa 61

Üniversitemiz tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Bahar Şenlikleri’ çeşitli aktivitelerle kutlandı.
Şenlik Pilavıyla başlayan programın gündüzünde değişik aktiviteler ve sportif yarışmalarla eğlenen öğrenciler
akşamki konserlede coştular. Kültür Park Amfi Tiyatro’da sahne alan Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Orhan
HAKALMAZ sevenlerine farklı bir akşam yaşattı. Programa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör
yardımcıları, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekan yardımcıları,
Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Kültür Park Amfi Tiyatro’yu tıka basa dolduran öğrenciler ve vatandaşlar, gece geç saatlere kadar eğlendi.
HAKALMAZ’a üniversitemiz Halk Oyunları ekibi de eşlik etti.
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Rektörümüz TRT Anadolu ‘Hayatın Renkleri’
Programı’na konuk oldu

http://www.konya.edu.tr/haber/50

Rektörümüz: Bu konuda iddialıyız Türkiye’nin en güzel kampüsü bizde olacak, şehre hakim bir
tepeye yerleştik. Yaklaşık 110 dönümlük bir araziyi devraldık, Meram bölgesine yerleşiyoruz yeşili koruyarak
güzel bir kampüs oluşturacağız.

Sayfa 64

Sayfa 63

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER TRT Anadolu kanalında yayınlanan ‘Hayatın Renkleri’ programında
Üniversitemizi tanıttı. Üniversitemizin kuruluşu, hedefleri, amaçları ve gelişimi ile ilgili bilgiler veren rektörümüz
sunucunun sorularını yanıtladı.
Tolga GÖREN: Bizler bugüne kadar Konya deyince öğrencilerin hep Selçuk üniversitesine gittiklerini
düşünürdük. Ancak bugün görüyoruz ki durum böyle değil Konya şu anda dört üniversiteye sahip bir şehir. Bizlere
Konya’nın şu anki mevcut ortamından biraz bahseder misiniz?
Rektörümüz: Konya denilince aklımıza Mevlâna’nın sözü gelir ‘Biz bu topraklara sevgiden başka bir şey
ekmedik. ’ diyor. Böyle bir ortamda sevginin toprağa ekildiği yerde yaşayan insanların güler yüzlü, huzurlu olması ve
diğer insanlara da sevgi aktarması kaçınılmaz. Gelen öğrencilerimizin durumu bu şekilde bizlere aktarması
mutluluğumuzu katılıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Selçuk Üniversitesi köklü bir üniversite ve Konya’ya damgasını
vurmuş bir eğitim kurumumuz, ancak ulaştığı öğrenci sayısı nedeniyle Yükseköğretim Kurulu bunun sürdürülemez
noktaya geldiğini tespit ederek Konya da birkaç üniversitenin olması gerektiğine karar verdi. Bunun akabinde biri
Karatay Üniversitesi, biri Mevlâna Üniversitesi olmak üzere iki vakıf üniversitesi şekillendi. Ardından başlangıçta Konya
üniversitesi olarak kurulan üniversitemiz Bakanlar Kurulu kararıyla üç fakültenin de bize katılmasıyla 14 bin öğrenciyle
birlikte büyük bir üniversiteye dönüştük. Daha sonrada alınan kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak yolumuza
devam ediyoruz.’
Tolga GÖREN: Öğrenciler neden sizi tercih edip, Konya’ya gelmeliler?
Rektörümüz: Ailelerin tercihlerinde birkaç konunun öne çıktığını, bunların hesap edilerek öğrencilerin bu şekilde
yönlendirildiğini düşünüyorum. Bunlardan biri çok pahalı olmayan hayat standartlarına sahip ve aynı zamanda köklü
bir geçmişi olan Konya, huzurlu, hoşgörülü ve sıcak bir şehirdir. Bununla birlikte üniversite olarak nitelikli ve kaliteli
öğretim üyeleriyle birlikte nitelikli eğitim veren üniversitelerimiz var.
Tolga GÖREN: Öğretim üyesi yeterli mi?
Rektörümüz: Büyükşehir olmamız nedeniyle öğretim üyesi sıkıntımız yok. Türkiye’nin genel olarak ihtiyaç
duyduğu bazı alanlarda öğretim üyesi az yetiştiği için sıkıntısı mevcut. Bu anlamda da şu anda öğretim üyesi yetiştirme
programları kapsamında yurtdışına göndermiş olduğumuz asistanlarımız var. Onların da kısa sürede dönerek bizlere
katılacağını umut ediyoruz.
Tolga GÖREN: Bu bir kampüs üniversitesi mi kent üniversitesi mi?
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Üniversitemizin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nden 2011- 2012 akademik yılında mezun olan 2157 öğrenci
için coşkulu bir tören yapıldı. Fakültede ilk ona giren ve bölümlerinde ilk üç e giren öğrenciler, diplomalarını aldı.

Sayfa 65

Ayrıca dereceye giren öğrencilere
çeşitli hediyeler verildi. Müzik Eğitimi
Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim
Görevlisi Adnan KILIÇARSLAN’nın verdiği
konserle öğrenciler doyasıya eğlendi.
Törene üniversitemizin Rektörü Prof.
Dr. Muzaffer ŞEKER’in yanı sıra Rektör
Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları,
öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
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Çalıştay: Konya İli İlköğretim ve Lise Öğrenci
Başarılarının Çok Yönlü Değişkenlerle Araştırılması

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Konya İl
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Konya ili ilköğretim ve lise öğrenci
başarılarının çok yönlü değişkenlerle araştırılması’ konulu Çalıştay
gerçekleştirildi. Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından
desteklenen bu projeyle Konya ilinde öğrenim gören 6.7.8. sınıf ve
9.10.11.12. sınıflardaki öğrencilerin başarı-başarısızlık durumlarını,
başarıya ilişkin değişkenlerin demografik özellikler ve okula ilişkin
değişkenlerle ilişkisi araştırılarak, öğrencilerden yola çıkılarak sistemin
değerlendirilmesi sağlandı.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya, Konya Valisi Aydın Nezih
DOĞAN, Rektörümüz Prof.Dr. Muzaffer ŞEKER, İl Milli Eğitim Müdürü
Şerafettin TURAN, MEVKA Genel Sekreteri Ahmet AKMAN, 31 ilçe
kaymakamı, akademisyenler, ilçe milli eğitim müdürleri, okul
müdürleri, sendika temsilcileri, öğretmenler ve okul aile birliği
başkanları ile öğrenciler katıldı.
Çalıştayda konuşan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL: “Sınavlar maalesef tüm sisteme yön
veriyor. Başarı dendiği zaman aklımıza gelen tek şey var, öğrencilerin
SBS ve ÖSS’de elde ettiği puanlar. Burada toplumda oluşmuş tek bir
düşünce var, birinciliği elde etmek ‘Yüzde bire girmek.’ Zaten iyi
bölümlere girebilmeniz için yüzde bir, yüzde iki, üçlere girmeniz
gerekiyor. Ben buna yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç paranoyası
diyorum. Yani okullar okullarla, sınıflar sınıflarla, öğrenciler
öğrencilerle yarıştırılıyor. Böylece okul öncesi dönemlerden
başlayarak üniversite sonlarına kadar çok şiddetli çok yıpratıcı,
tamamen öğrenciler üzerinden gerçekleştirilen bir süreç yaşanıyor.
Önemli olan yüzde beşlik dilime kendiliğinden girebilen öğrencilere
değil, geriye kalan yüzde doksan beşlik kesime ders çalışma ortamları
ve teknikleri hakkında doğru şeyler verebilmektir” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, “Geleceğin
yöneticilerini, gelecekte ülkemizi emanet edeceğimiz temsilcileri
yetiştirirken, nerelerde artılarımız var nerelerde eksilerimiz var, bu
konuda nasıl bir planlama yapmalıyız, geleceğe yönelik neleri
değiştirirsek, biz hedefimize ulaşırız konularını masaya yatırarak
tartışıyoruz” dedi.
Bir gün süren çalıştayda proje yöneticisi Doç. Dr. Ercan YILMAZ
proje hakkında bilgi verdi. Daha sonra katılımcılar beş grup halinde
bölgesel çalışmalar yaptı, günün sonunda stratejik planlar ve öneriler
değerlendirildi.

Sayfa 66
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Sayfa 67

Üniversitemiz, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "1.
Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi" Konya’da yapıldı.
Bilim ve Sanat Merkezleri'nde öğrenim gören 46 ilden 130 katılımcının yer aldığı kongrede, 147 bildiri
sunuldu. Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, üstün zekâlı kabul edilen çocuklara imkân verilmesi gerektiğini aksi halde
çocukların zayi olacaklarını belirtti. Türkiye'nin kaynaklarını iyi kullanamayan bir ülke olduğunu söyleyen AKYÜREK,
"Çocuklar kendini ifade edemediği, zekâsını kullanamadığı ve potansiyellerini aktaramadığı zaman sorunlu hale
geliyor” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise geleceğe ümitle baktıklarını, gençlerin fırsat verilince neler
yapabileceklerini hep birlikte gördüklerini ifade etti.

Prof. Dr. ŞEKER, "Ülkemizde son yıllarda çok güzel gelişmeler oluyor. Bunların altında yatan birkaç konuyu
belirtmek gerekir ki bu gelişmeler devam etsin. Bunlardan birisi kurumlar arasındaki işbirliğinin üst düzeye
çekilerek, ülkenin menfaatleri yönünde ortak hedefler üzerine çalışılması. Bu anlamda hem yerel yönetimde hem
merkezi hükümette bir uzlaşma sağlanmış durumda. Bu uzlaşmayla birlikte üniversitelerimiz hedeflerini
Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyor ve herkes üzerine düşen görevin bilinciyle çalışmasını
gerçekleştiriyor. Umarım Türkiye 2023 yılında çok farklı bir ülke olarak insanlık tarihindeki yerini yeniden almış
olacaktır” dedi.
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I. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi
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Sayfa 70

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, Üniversitenin
tanıtımını yapıp, gelecekteki projelerini anlattı.
Dedeman Otel’de yapılan basın buluşmasına, Konya Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Tuncay
KARABULUT, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Özden KONUR, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ve fakülte
dekanları ile öğretim üyeleri katıldı.
Üniversitemizin tarihçesi ve logosunun oluşturulması hakkında bilgi veren Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER, ardından üniversitenin vizyonunu ve misyonunu açıkladı. Üniversitenin teknik ve fiziki yapısı, teşkilat
yapısı, temel göstergeleri, öğretim elemanı sayısı, mevcut öğrenci sayısı ve yeni eğitim öğretim yılındaki öğrenci
kontenjanları hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Prof. Dr. ŞEKER, yeni kurulacak kampüs alanımızla ilgili
çalışmaları da anlattı.
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Konuşmasında, “Toplumun dinamiklerinden aldığımız güç
bizi hedeflediğimiz geleceğe taşıyacaktır” ifadelerine yer veren
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER üniversitemizin ismiyle ilgili de açıklama
yaparak şunları kaydetti; “Üniversitemiz Konya Üniversitesi
olarak kurulmuş ve daha sonra bakanlar kurulu kararıyla ismi
Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Ülkemizin
eski başbakanlarından olan ve hayatı boyunca yapmış olduğu
çeşitli çalışmalarla ülkemize önemli katkılarda bulunan Sayın Prof.
Dr. Necmettin ERBAKAN siyasi kimliğiyle birlikte ülkemizin
yetiştirdiği önemli bir akademisyen kimliğini de taşımaktadır. Bu
bağlamda hocamızın isminin üniversitemize verilmesi bizi
onurlandırmıştır. Özellikle Sayın ERBAKAN’ın uluslararası alanda
tanınırlığı gibi bu ismin bize kazandırmış olduğu birçok fırsatı
değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha şimdiden bu
yöndeki bazı fırsatların karşımıza çıktığını yurt dışı gezilerimiz ve
yaptığımız uluslararası anlaşmalarda görüyoruz. Üniversitemizin
kuruluş kanununda yer alan altı fakülteye eklenen yeni birimler ile
11 Fakülte ve Devlet konservatuarı, 2 Yüksekokul’un yanı sıra 4
Enstitüsü ile zengin bir çeşitliliğe ulaşmıştır. Bakanlar Kurulu kararı
ile bize 2011 yılı sonunda Selçuk Üniversitesi’nden aktarılan 3
Fakültemiz, Selçuk Üniversitesi’nin kuruluşundan önce de
Konya’da faaliyet gösteren ve üniversitenin gelişmesine katkıda
bulunan akademik kuruluşlardı. Bundan sonra da kaliteli kadroları
ile Üniversitemizin gelişimine destek vereceklerdir. Bu kurumların
bugüne gelene kadar gelişimine katkıda bulunan tüm yönetici ve
akademisyenlere içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz”
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Meram Tıp Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu
“ULUSLARARASI ALANDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ”

“BİR ŞEHİR ÜNİVERSİTESİYİZ”

Sayfa 71

Bir şehir üniversitesi olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER; “Şehirle iç içe, Meram bölgesinde yaygın
kampüs alanımızla, şehrin dinamikleriyle, toplumla bir arada,
topluma kendini şeffaf bir şekilde açmış, topluma katkı verecek bir
şeklide de karşılıklı elini uzatmış bir üniversite olarak hayatımıza
devam edeceğiz” dedi.
Üniversite kampüsü’nün Meram, Akyokuş, Köyceğiz
Kampüsü ve Geçici Hizmet Binaları olmak üzere 4 bölümden
oluşacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Köyceğiz
Merkez Kampüsü’nün, 1.Etap TOKİ ihalesinin gerçekleştirildiğini 3
blok şeklinde toplam 28 bin metrekare ortak derslikler inşa
edileceğini ifade etti. Kampüsün mimari ve inşaat projelerinin
üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından hazırlandığı belirten
Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, 2. Etap Ana Kampüs master
projesi ön çalışmalarının tamamlanarak ihale aşamasında
olduğunu kaydetti.
Toplantı, basın mensupları ile üniversite yöneticilerinin
toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi 2011–2012 yılı mezunlarını
verdi.
Mevlâna Kültür Merkezi’nde
düzenlenen mezuniyet programı
üniversitemizin halk oyunları ekibinin
gösterisiyle başladı. Mezun olan 136
Öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.
Programda konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER;
‘Sağlık eğitiminde önemli gelişmeler
bulunnmakta ve 30 yıllık deneyimin
adresi olan Meram Tıp Fakültesi bugün
25’inci dönem mezunlarını veriyor. Siz
mezun olacak öğrencilerimiz,
hastalarınıza ve insanlığa zarar
vermemeniz için bir dizi eğitimden
geçtiniz. İnsanlığa güzel hizmetler
vermek için yetiştirildiniz. Ülkemizde
sağlık eğitiminde son yıllarda bir hayli
gelişme oldu. Bu gelişmeler ile herkesin
bilgiye ulaşması daha da kolaylaştı. Bu
nedende öğrendiğiniz bilgileri daha da
sorgulayıcı bir tavır ile kendinize
almalısınız” dedi.

Sayfa 72

Uluslararası alanda söz sahibi olmak gibi iddialı bir
tavırlarının olduğunu vurgulayan Prof. Dr. ŞEKE;, “Lisansüstü
eğitim ve araştırmaya ağırlık vereceğiz. Ülkemizin genç
üniversitelerinin genç akademisyenlere ihtiyacı var. 2023 yılında
en az yüzde 25 oranında lisansüstü eğitim alan öğrenci olmasını
arzu ediyoruz. Rekabete açık, özgüven sahibi mezunlar
yetiştirmek istiyoruz. Sadece dersine çalışan, sadece verileni
ezberleyen çocuklar değil, kendine güveni olan ve kendini ifade
edebilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Diğer taraftan Ahmet
KELEŞOĞLU gibi topluma hizmet etmeyi bir görev olarak gören
hayırsever büyüklerimiz, bizim bu adımları atmamızda her zaman
cesaret kaynağımız olmuştur. Biz onların bize vermiş olduğu maddi
ve manevi destekle bu adımları atabiliyoruz. Bu vesileyle ben
sizlerin huzurunda Ahmet KELEŞOĞLU’na tekrar teşekkür
ediyorum” dedi.
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Sayfa 73

Üniversitemiz ve TÜBİTAK işbirliği ile organize edilen ‘Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi' konulu toplantı Dedeman
Otel'de yapıldı.
Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ, eğitmenler ve çevre dostları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Turizm
Rehberliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ; "Yaşayacak başka bir gezegenimiz, yani evimiz
olmadığına göre bu evimizi korumalı ve kollamalıyız. Hepimiz aynı gemideyiz ve maalesef gemimiz sürekli su
almakta, dolayısıyla insanlığın doğa için bir şeyler yapma vakti geldi de geçiyor bile. Bize emanet edilen bu
coğrafya ile bir ömür geçirmek zorundayız. Bu açıdan sorumluluğumuz çok fazla. İşte biz de bu bilinçle, bu projeyi
hazırlamaya karar verdik. Toplam 59 kişilik ekibimiz Konya ilimizin coğrafi, tarihi, kültürel ve ekolojik özellikleri ile
ilgili çalışmalarını, akşamları teorik dersler, gündüzleri ise arazi çalışmaları şeklinde yerinde gerçekleştirecektir”
dedi.

“BİZİM HAKKIMIZ OLDUĞU GİBİ BİZDEN SONRAKİLERİNDE BU DÜNYA’DA YAŞAMAYA HAKKI VAR”
Daha sonra kürsüye gelen Rektörümüz şunları söyledi; “Bu toplantı, bizim hayatımızın geçtiği evimiz diye
tanımladığımız dünyamızın geleceğinin, bizden sonraki nesillerin de bizim kendilerine miras bırakacağımız bu
dünyada nasıl yaşayacağının, hangi şartlarda hayatlarını sürdüreceklerinin anlatılacağı, yaşlı dünyayı gelecek
kuşaklara nasıl daha güzel bırakabileceğimizin konuşulacağı bir toplantı olacaktır. Bunun için ekolojiyi, doğayı, eğitimi
bir araya getirip, bundan sonra gelecek kuşaklar için güzellikler oluşturmak istiyoruz. Medeniyetler elbette yapmış
oldukları iyi hizmetlerle anılırlar. Ama medeniyetin şekillenmesinde görülmeyen ve tarafımızdan eleştirilmeyen başka
bir boyut vardır ki o da her medeniyetin bencilce kullandığı, tükettiği kaynaklar üzerinde bıraktığı hasarlardır. Her bir
medeniyet iyi amaçla olsa da doğaya belirgin zararlar vermiştir. Refahı sağlamak, yaşam kalitesini artırmak,
tüketime yönelik işler yapmak, insanlara çok şeyler satmak için doğa kullanılmıştır. Bizim hakkımız olduğu gibi bizden
sonrakilerin de bu dünyada yaşamaya hakkı var düşüncesini yeniden ön plana çıkarmalıyız. Doğayı koruma bilincini
yerleştirme ve gelecek kuşaklara aktarmak adına bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasını temenni ediyorum” dedi.
10 gün süren eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verildi ve proje sonunda
elde edilen tüm veriler 'Konya Doğa Eğitimi' kitabı olarak basıldı.

Sayfa 74

Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi
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Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Konya’ya gelen Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU,
üniversitemize nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanımız Prof. Dr Ahmet DAVUTOĞLU, Vali Aydın Nezih DOĞAN,
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, İl Genel Meclisi Başkanı Ali SELVİ, Merkez İlçe Belediye Başkanları
ve Konya milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör
Yardımcıları ve dekanlar tarafından karşılandı.
“NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÇOK ŞANSLI”

Sayfa 75

Bakanımız, geçtiğimiz günlerde Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’ndan dönerken kaza geçiren
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Emin AYDIN’a geçmiş olsun dileklerinde
bulunarak; ‘Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin yapılacak olan kampüsü insanı cezbediyor, burada okuyan ve
tercih edip gelecek olan öğrenciler çok şanslı, yemyeşil bir alanda, çevresi ağaçlarla çevrili bir mekânda öğrenim
görecekler. Ben Dışişleri Bakanı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne her türlü katkıyı yapmaya hazırım”
dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER ise; ‘Türkiye’nin en önemli
yükseköğretim kurumları arasında yer almak için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizi, daha iyi
yerlere taşıyarak bir dünya üniversitesi konumuna getireceğiz’ dedi. Heyete, Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nde kuruluşundan bu güne kadar yapılan çalışmalar, üniversitenin fiziki ve akademik olanakları ile
ileriye dönük projeleri hakkında bilgiler veren Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Bakanımız Prof. Dr. Ahmet
DAVUTOĞLU’na günün anısına çini seramik takdim etti.

8. Türkçe Olimpiyatları İçin Türkiye'ye Gelen
Öğrenciler Üniversitemizi Ziyaret Etti

Uluslararası Türkçe Derneği'nin (TÜRKÇEDER) 8.kez düzenlediği
Türkçe Olimpiyatları için Türkiye'ye gelen öğrenciler Rektörümüz Prof.
Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Emin AYDIN‘ı
ziyaret ettiler.

Sayfa 76

Dışişleri Bakanımız Prof. Dr.
Ahmet DAVUTOĞLU Üniversitemizde
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Çalıştay: Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi,
Sorunlar ve Gelecek
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“ÇÖZÜME KATKI ÜRETEN HERKESE ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDİYORUM”

Sayfa 77

Açılış konuşmasını gerçekleştiren
çalıştay koordinatörü ve İlahiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhittin
OKUMUŞLAR, Türkiye’de bazı şeylerin
değişmeye başladığını vurgulayarak
çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.
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Sayfa 78

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve Türkiye İmam Hatipliler Vakfı(TİMAV) işbirliği ile düzenlenen, “Türkiye’de
Yüksek Din Öğretimi, Sorunlar ve Gelecek” konulu çalıştay gerçekleştirildi. Açılışa Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN
başta olmak üzere, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Birol AKGÜN ve Prof. Dr.
Tahir YÜKSEK, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı
Başkanı Ecevit ÖKSÜZ, Ak Parti Konya İl Başkanı Ahmet SORGUN, Ak Parti Konya Milletvekilleri Mustafa KABAKÇI,
Cem ZORLU, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir ÜNAL, Konya İl Müftüsü Şükrü ÖZBUĞDAY, Diyanet İşleri
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof Dr. Mehmet ŞİŞMAN,
Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem ESEN ve diğer üniversitelerden 80’e yakın akademisyen katıldı.

TİMAV başkanı Ecevit ÖKSÜZ yaptığı konuşmada, “Bu çalıştay, sadece Türkiye’de din öğretimi adına değil,
gençlerimiz, geleceğimiz ve insanlığımız adına önemli bir faaliyettir. Bizler makro planda insanı baz alıyoruz. Neden
insan olduğuna gelince, içinde bulunduğumuz dönemde insan hayatı ve değerleri bir bir yok ediliyor. Değerleri yok
olan insan da giderek sekülerleşiyor. Bizler bu sekülerleşmenin bertaraf edilmesi için bir değeri, yani din eğitimini
konuşacağız. Bu çalıştay, hayatın yeniden inşası adına, inanan insanların ve insanlığın ortak bir çalışması ve bir
başlangıcı olacak. Din eğitimi ve öğretiminin yıllardır engellendiği veya kısıtlandığı dönemden bugüne, birçok sorun
çözüldü, çözülmeye devam ediyor. Bu bağlamda çözüme katkı üreten herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Bundan
sonraki dönemde odaklanılması gereken konu din eğitimi ve öğretimi alanında kalite ve verimliliğin arttırılması
olmalıdır” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise konuşmasında; “Ülkemizde güzel gelişmeler oluyor. Son yıllarda
kurumlar arasında karşılıklı işbirliği, bilgi paylaşımı üst düzeye ulaşmış durumda. Bu durum nitelikli insanlara olan
ihtiyacımızı zorunlu kılmaktadır. Uluslararası alanda din eksenli tartışmalar bir film üzerinden yapılıyor, kıyametler
kopuyorsa, islamofobiya üzerinden üzerimize geliniyor ve barış ortamları zedeleniyorsa, bizim eksikliğimizin nerede
olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Üç dört dil bilen din adamlarımız olmadığı ve onları da dünyaya
yönlendirmediğimiz sürece biz bu ortamda barışı tesis etmedeki iddiamızı sürdüremeyiz” dedi.
İki gün süren çalıştayda yüksek din öğretiminde programlar ve bölümler, yeni gelişmeler ışığında akademik
yapılanma, programların ders dağılımları ve içerikleri, mezunların istihdam sorunları ve paydaşların yeterlilik
talepleri ele alındı.
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Sayfa 79

Türk Biyokimya Derneği’nce organize edilen ve Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Üniversitesi
işbirliğiyle düzenlenen “24.Ulusal Biyokimya Kongresi” Dedeman Otel’de yapıldı. Kongrenin açılışına Rektörümüz
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, Mevlâna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bahattin ADAM, Türk Biyokimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmi ÖZER, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
ALTAY ve çok sayıda akademisyen katıldı.
Türk Biyokimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmi ÖZER, böyle büyük bir kongreye destek sağlayan
Konya’daki 3 üniversitenin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Hoşgörü şehri olan Konya’da kongre yapmaktan ayrı bir gurur duyduk. Eskiden
olduğu gibi Konya, şimdi de bir üniversite şehri olma yolunda. Bu kongreden sonra sizlerle pek çok etkinlikte yine bir
araya gelmeyi arzu ediyoruz. Kongremize destek veren üniversitelerimiz başta olmak üzere bütün kurum ve
kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi.

Prof. Dr. Nazmi ÖZER’den sonra konuşan rekötürümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, ‘Huzur ve sevgi şehri
Konya’da akademisyenleri buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Türk Biyokimya Derneği’nin çok
sayıda etkinliğine katıldım. Takdire şayan bir geçmişi olan derneğimizden, akademik anlamda çok şey öğrendik.
Ortaklaşa yapacağımız yeni etkinliklerde buluşmak dileğiyle” dedi.
Kongrenin açılış dersini, Joint Commission for Traceability in Laboratory Medicine(JCTLM) Yönetim Kurulu
Üyesi ve IFCC Temsilcisi Prof. Dr. Lothar SIEKMANN, “Tıbbi Laboratuvarlarda İzlenebilirlik-StandardizasyonHarmonizasyon” konusunda verdi.
28 Eylül’e kadar süren kongrede, Prof. Dr. Sevil ATASOY; “Kepçe Kulaktan Kesik Kulağa Biyokriminolojinin
Önlenemez Yükselişi”, Kardiyolog Prof. Dr. Sinan AYDOĞDU; “Klinisyen Gözüyle Kolesterol Tartışmalarına Güncel
Bakış”, nanoteknoloji konusunda başarılı genç bilim insanlarından Dr. Selman YAVUZ; “Nanoteknoloji, Tıp ve
Laboratuvar”, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali ÜNLÜ; “Gıda, Vitamin ve
Eser Element Destekleri” konulu sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.
Ülkemiz ve dünya referans aralık çalışmasının bir parçası olarak Prof. Dr. Kiyoshi ICHARA biyokimyada
gelinen durumu anlattı. Ayrıca Kongrede, Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarlara bakış
açısı ve laboratuvarların gelecekteki rolleri konuşuldu. Kongre çerçevesinde “Kalite Kılavuzları Temelinde
Laboratuvar Hesaplamaları ve Değerlendirmeleri Kursu” ile “Laboratuvarların Yeni Gözdesi Kütle Spektrometreleri
ve Klinik Uygulamaları Kursu” düzenlendi.
Üniversitemiz Ulusal Biyokimya Kongresi katılımcılarına tarihi Zazadin Han’da yemek verdi.

Sayfa 80

24. Ulusal Biyokimya Kongresi
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Sayfa 81

2012–2013 Eğitim Öğretim yılına başlayan
Meram Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 220 öğrenci beyaz
önlük giydi.
Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Tıp
Fakültesi Dekan’ı Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, Başhekim
Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ, Prof. Dr. Orhan DEMİRELİ, Prof. Dr.
İbrahim ERKUL, Prof. Dr. Dursun ODABAŞI, Prof. Dr. Yüksel
TATKAN, Öğretim Üyeleri, Konya Kamu Kurum
Hastaneleri Başhekimleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı
Pr o f. D r. A h m e t Ö Z K A Ğ N I C I k o n u ş m a s ı n d a ,
"Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi’nin ülkemizin hemen
hemen her bölgesinden tercih edildiğini görüyoruz. 6 yıl
sürecek olan zorlu tıp eğitimine başlamış bulunuyorsunuz.
Hekimlik denilince, akla gelen simge haline gelmiş bazı
değerler vardır. Dürüst olma, özverili olma, hastaya ve
insana saygılı olma gibi ulvi değerler. Ben bugünden
itibaren ve mezun olduktan sonra da bu değerlere sizin
sahip çıkacağınıza inanıyorum." dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise, ‘Tıp
eğitimi diğer mesleki eğitimlerden daha önemlidir.
Doktorluk bilim ve sanat içerir, para için yapılan bir meslek
değildir. Tıp eğitimi diğer meslek dallarından öne çıkmış
insan hayatıyla direkt ilgisi olan çok önemli bir eğitim
sürecidir. Tıp Fakültemiz, 30 yıllık geçmişiyle geleceğe
daha nitelikli bakan; bölge şehirlerimizden hastalar ve
öğrenciler alan bir fakültemizdir" diye konuştu.
Öğrencilere Beyaz Önlük giydirme
seremonisinden önce, Prof. Dr. Yüksel TATKAN ve Prof. Dr.
Dursun ODABAŞI meslek tecrübelerini dinleyicilerle
paylaştı. Daha sonra öğrencilere beyaz önlükleri
giydirildi.
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İlahiyat Fakültesi İlim, Sanat ve Medeniyet Öğrenci
Topluluğu(İSMET) Hoşgeldiniz Programı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde İlim, Sanat ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu(İSMET), 2012-2013 öğretim
yılında aramıza yeni katılan öğrencilere hoş geldiniz programı düzenledi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol
Güngör Konferans salonunda gerçekleştirilen programa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Muhittin OKUMUŞLAR, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK ve öğrenciler katıldı.
Üniversitemizin tanıtım filminin gösterilmesi ve İSMET öğrenci topluluğu başkanı Nurullah DİLEK’in yaptığı
selamlama konuşmasından sonra kürsüye gelen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, Necmettin
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Türkiye’nin en önde gelen İlahiyat Fakülteleri arasında yer aldıklarını
belirtti. Konuşmasında 195’i bu yıl fakültelerine katılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğinden olmak üzere
toplam 560 öğrencinin İlahiyat Fakültesine kayıt yaptırdığını aktaran Prof. Dr. ARITAN; “İlahiyat Fakültesi olarak
öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için yeni ders programları hazırlamaktayız. Dil öğretiminin ciddi anlamda
sorun olduğu ülkemizde öğrencilerimizin Arapçayı en iyi şekilde öğrenebilmeleri için ana dili Arapça olan öğretim
görevlilerini fakültemizde istihdam etmekteyiz. İleride bu öğretim görevlilerimizin sayısını daha da artıracağız”
şeklinde konuştu.
Yaptığı konuşmada öğrencilere seslenen Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise; ‘İlahiyat Fakültemiz bu yıl
50. Yılını kutlamakta. Böyle önemli bir birikime sahip fakültede okumak büyük bir şanstır. İlahiyat Fakültesinin tüm
insanlığa hizmet edecek ilim insanları yetiştirmesini arzu ediyoruz. Bu anlamda da daha iyisini nasıl gerçekleştiririz
çabası içerisinde okul yönetimi ve hocalarımızla sürekli istişarelerde bulunuyor ve toplantılar düzenliyoruz. Sizler
şanslı bir nesilsiniz. Geçmiş dönemlerden ders almak gerekir. Geçmiş döneme ait sıkıntılar bizlere şevk, azim ve
çalışkanlık olarak geri dönmelidir ki aradaki boşlukları telafi edebilelim. Bu ülke sizlerden çok şey bekliyor. Bu
anlamda zamanınızı iyi değerlendirmeniz ve kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bizim sizden tek isteğimiz bu”
şeklinde konuştu.
Doç. Dr. Muhammet TASA ve Araş. Gör. İrfan ERDOĞAN’ın da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi ve
Arapça eğitimi hakkında bilgi verdiği program Türk Sanat Musikisi dinletisiyle sona erdi.
Sayfa 82

Meram Tıp Fakültesi’nde
‘Beyaz Önlük Giyme’ Töreni

012

012

2
EKİM

..
bulteni
universite

012

08

Sayfa 83

Üniversitemiz , Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen ve Konya’nın
merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 81 okul, 76 bin 645 öğrenciyi kapsayan 'Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi' (SEDEP)
protokolünün imza töreni ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin ÜZÜLMEZ, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Orhan ERDEM, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin KARİP, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Programın
başlamasıyla birlikte SEDEP Koordinatörü Alparslan KURTULUŞ, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY: ‘Bu proje
Selçuklu Belediyesi'nin en büyük projelerinden biridir. İnsana
yatırım yapmak için yola çıktık. Nüfusuyla, büyüklüğüyle mali
yapısıyla şu ana kadar ortaya koymuş olduğu fiziki, sosyal ve
kültürel belediyecilik adına yapmış olduğu işlerle, Selçuklu birçok
manada Türkiye’nin örnek ilçelerinden birisidir. Ama bundan
ziyade büyük bir medeniyetin ismini taşıyan bir belediyedir.
Birçok proje yürütüyoruz. Eğitim alanında okullar yapıyoruz,
okullarımıza spor salonları yapıyoruz. Bildiğiniz gibi sınıflarınıza
akıllı tahta montajları tamamlandı. Onların kullanımını sizlerin
imkânına sunduk. Ama bir şey fark ettik ki; aslında tüm bunları
yapıyor olmamız daha büyük sorumlulukları taşımamıza neden
oldu. Ve çocuklarımızı sadece sınavlardan ibaret başarılarla
değil temel değerlerle yoğurmak istiyoruz. Bunun yaparken
sizlere ekstra bir yük yüklememek için elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz.
Belirlediğimiz sekiz önemli değer var. Saygı, sorumluk,
sabır, dostluk, doğruluk, öz denetim, adalet ve yardım severlik.
Bir eğitim öğretim dönemi boyunca bu sekiz değeri, her ay bir
değeri yoğunluklu olmak üzere çocuklarımızla, velilerimizle ve
sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Burada hedef iyi yetişmiş
nesillerle birlikte, değer sahibi, ahlaklı nesiller yetiştirme
yolunda bir adım atmak. Şu anda Türkiye, 2023 hedefinde,
hatta Sayın Başbakanımızın 1071 ile bağlantılı olarak 2071
hedefi koyduğu büyük bir ülke ve bu hedeflere ulaşmak için
insan kaynağına ihtiyacımız var. İyi yetişmiş insan kaynağına,
aynı zamanda ahlaklı, değer sahibi insan kaynağına ihtiyacımız
var.

Sayfa 84

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi
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Bu projenin bir önemi de şu; Türkiye’de bu ölçekte denenmiş bir değerler
eğitimi projesi yok. Eğer biz burada Selçuklu’da ki ismine en çok bence Selçuklu
yakışıyor’, Selçuklu‘nun değerlerini çocuklarımıza anlatabilirsek, bunda başarılı
olursak tüm Türkiye’ye örnek bir proje yürütmüş olacağız.
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KOCA: "Öğretmen camiası
olarak zaten biz öğrencilerimizin sevilen sayılan akademik başarısı olan ve
toplumda saygın insanlar olması için bu gayreti görev ve vicdan muhasebesiyle
yürüttüğümüze inanıyoruz” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: "Bu proje geleceğe yapılan bir
yatırım. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız mirasın çalışması.
Gelecek nesillerin daha huzurlu, güvenli olması, daha verimli katma değer
üreten, insanlığa huzur ve barış getirecek şekilde çaba sarf edecek nesiller
yetiştirecek olan bu proje çalışmasının, ortam olarak böyle bir mekanda
yapılıyor olması, belediyemizin göstermiş olduğu gayretin, verdiği önemin
boyutunu bize gösteriyor" dedi.

Sayfa 85

Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN: ‘Önemli ölçüde Batı ülkeleriyle
aradaki fark azaldı ve rekabetçilik güçlendi. Ancak birtakım değerler üzerinde
tartışmalar da oluşmaya başladı. Bu değer tartışmalarının başında çalışmaya,
üretmeye manevi önem veriliyor diye düşünüyorum. Umut ediyoruz ki Selçuklu
Belediyesi önderliğinde hazırlanan “Değerler Eğitimi Projesi” önce Selçuklu
örneğinde belli sınıflarda, ama daha sonra oradan esinlenerek Konya ve ülke
genelinde uygulamayla bugün eksikliğini hissettiğimiz birtakım değerlerin
topluma kazandırmasında bize örnek olur” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin
ÜZÜLMEZ, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY
tarafından SEDEP protokolü imzalandı.
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)” 2012-2013 eğitim öğretim yılında şu amaçlarla Konya İli Selçuklu
ilçesinde uygulanacaktır;
•
Selçuklu ilçesinde öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, sorumluluklarını taşıyabilecekleri,
makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi çerçevesinde
belirlenmiş sekiz temel ortak değerimizin eğitimini vermek,
•
Temel ortak değerlerimizin kazanılmasını akademik başarı kadar önemli gören bir bilincin tüm Selçuklu
ilçesi çapında paylaşılıp benimsenmesine katkı sunmak,
•
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş eğitim öğretim süreçlerinde vurgulanmak/odaklanmak üzere
seçilen sekiz değerimizi Selçuklu ilçesinde öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derinlemesine
tanımalarına, sevmelerine ve benimseyerek uygulamalarına rehberlik etmek,
•
Selçuklu ilçesindeki tüm eğitim öğretim paydaşlarının, özellikle de Selçuklu Belediyesi, İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, öğrencilerin ve velilerinin iş birliği
içinde ortak hareket etmelerini sağlayacak “Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)” mihverli stratejiler
geliştirmek,
•
Eğitim öğretim paydaşlarının iş birliklerini arttırmak üzere Selçuklu ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda
yürütülen değerler eğitimi çalışmalarına yardımcı olacak malzeme ve materyal desteği sunmak.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında gerçekleştirilen bir Aile ziyareti

Sayfa 86
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Sayfa 87

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Peru
Ulusal Güvenlik Kütüphanesi tarafından Lima’da düzenlenen “ Dinler arası diyalog ve Medeniyetler arası İttifak
Konulu” konferansta yaptığı konuşmada medeniyetler arası ittifak girişimi, Türkiye’nin sürece katkıları, İslam Dini,
dinler arası çoğulculuk ve hoşgörü anlayışımız hakkında Perulu izleyiciler ve katılımcıları bilgilendirdi.
Son gününe Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın da katıldığı konferans, Peru’da dinler arası diyalog ve
medeniyetler arası ittifak konularının yanı sıra İslam dininin akademik olarak ele alındığı bir ilki teşkil etti.
Dışişleri Bakanlığı, Hz. Muhammed’in hayatı konusunda çevrilen karalayıcı filme tepki olarak çeşitli
olayların meydana geldiği döneme rast gelmesi nedeniyle büyük ilgi çeken konferansa konuşmacı olarak katılan
Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR ve Başbakanlık Danışmanı Dr. Hadi ADANALI tarafından yapılan
sunumların ve bazı sorular üzerine verdikleri kapsamlı ve doyurucu açıklamaların, Peru ve dünya kamuoyunun
bilgilendirilmesi açısından çok yararlı ve zamanlı olduğunu belirterek her iki katılımcıya da teşekkür mektubu
gönderdi.
Bakanlık, Peru' da düzenlenen ve konusunda bir ilk olan konferansta yaptıkları katkılarla tüm dinleyicilerin
takdirini kazanan ve ülkemizi mükemmel şekilde temsil eden değerli bilim adamları Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR ve Dr.
Hadi ADANALI’nın önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek olan bu ve benzeri uluslararası toplantılarda da
ülkemizi temsil edeceklerini bildirdi.
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Türkçe Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TÖMER) kuruldu

Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren dil merkezlerinden ve günümüzün değişen koşullarından
hareketle, üniversitemize kayıt yaptıran yabancı öğrenciler başta olmak üzere bölgedeki üniversitelere
yerleştirilen yabancı öğrencilere de Türkçe eğitimi verecek olan, Türkçe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TÖMER) kuruldu. Türkçe başta olmak üzere yabancı dil öğrenimini artırmak ve eğitimde kaliteyi yükseltmek
amacıyla ihtiyaç doğrultusunda, İngilizce, Arapça, Rusça ve diğer dillerde de öğrencilerimize,
akademisyenlerimize ve halkımıza yönelik kurslar açılabilecektir.
TÖMER, Türkçe’nin yabancılara öğretilmesi konusunda araştırma, eğitim ve uygulamalar yapmak, dil
öğretimi alanında çalışan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki uluslararası
tecrübeden faydalanmak ve bunları uygulamak, dil eğitimi alanında yeni yöntemler ve materyaller geliştirmek,
ayrıca çağdaş gelişmeleri, gerek ulusal gerekse uluslararası dil öğretim merkezleri ile işbirliği içinde takip ederek,
kuramsal ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek olmak, yeni
uygulamalara ve gelişmelere ortam hazırlamak ve Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesini her seviyede
sağlayarak, uluslararası bir dil öğretim merkezi olmak hedefindedir.

Sayfa 88

Peru’da Konferans: Dışişleri Bakanlığımızdan
Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR’a Teşekkür
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Sayfa 89

Üniversitemiz 2012-2013 akademik yılı açılış töreni
ve 1. etap ortak derslikler temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU ve eşi
Sare DAVUTOĞLU'nun yanı sıra merhum Necmettin
ERBAKAN’ın oğlu Fatih ERBAKAN, Vali Aydın Nezih DOĞAN,
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Konya
Milletvekilleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Üniversitemizin tanıtım sinevizyonu ile başlayan programda
halk oyunları ekibimiz de gösteri yaptı. Öğrenciler adına
konuşan Meram Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Eren Cemal
MUTLU, öğrenciler olarak üniversitenin sunduğu sosyal
imkânların yanısıra, yurt içi ve yurt dışı imkânlardan da daha
fazla yararlanmayı istediklerini söyledi. Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer ŞEKER: "Üniversitemizin akademik yılı açılışı ile
1.etap ortak derslikleri temel atma törenine hoş geldiniz.
Bilindiği üzere üniversiteler toplumsal gelişmenin en önemli
araçlarından biridir.

14

Üniversitemiz insanlığa hayırlı hizmetler üretecek güzel insanlar yetiştirmeyi hedefleyen ve geleceğe
güvenle bakan, bunları yaparken de aynı zamanda kendini geliştiren ve kontrollü bir şekilde stratejik gelişim planı
hedefleri çerçevesinde büyüme çabasında olan bir üniversitedir. Kuruluş kanununda 6 fakülte, 3 Enstitü ve 1
yüksekokul yer alan üniversitemizde zaman içerisinde bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak yeni fakülteler,
yeni bölümler, lisansüstü programlar ve araştırma merkezlerinin kuruluşu sağlanmaktadır. Bu doğrultuda
kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Diş Hekimliği Fakülteleri için gelecek yıl öğrenci almayı
planlıyoruz. Üniversitemizin kampüs alanının belirlenmesi ve arazinin üniversitemize tesliminde emeği geçen
başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Meram Belediye Başkanımıza, Meram Tıp
Fakültemizin yeni ana monoblok inşaatının gerçekleştirileceği arazinin üniversitemize kazandırılmasında büyük
gayreti olan Selçuklu Belediye Başkanımıza ve her zaman destekleriyle bizim yanımızda olan Selçuk Ecza Yönetim
Kurulu Başkanı çok değerli hemşehrimiz Sayın Ahmet KELEŞOĞLU’na en kalbi teşekkürlerimi belirtir, şükranlarımı
sunarım” dedi.

Sayfa 90

Temel Atma Töreni ve
2012- 2013 Akademik Yılı Açılışımız
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ŞEHİRLERİ DİĞER ŞEHİRLERDEN FARKLILAŞTIRAN
TARİH BOYU YAŞADIKLARI TECRÜBELERDİR”
Vali Aydın Nezih DOĞAN: "Konya bu
üniversitesiyle iftihar edecek. Zor ve meşakkatli
yolda rektörümüz de büyük gayret sarf etti, çok
yoruldu, ama üniversitemizi bugünkü duruma
getirdi. Yeni akademik yılın Konya’mıza hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

Bu tohumun atılmasına katkıda bulunan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Başta Sayın Başbakanımız
olmak üzere, ki Konya’ya özel önem verdiğine ben bizzat şahidim, diğer üç üniversitenin kuruluşunda ciddi
katkıları oldu. İnşallah Konya’daki üniversite sayısını artıracağız. Daha birçok alanda Konya’nın birikime ihtiyacı
var yine Sayın Valimize ve Rektörümüze ki nasıl büyük bir aşkla çalıştığına ben şahidim teşekkür ederim. Bu
üniversitenin kuruluşuna doğrudan katkı yapan Yükseköğretim Kurulu başkanına ve yetkililerine, bütün öğretim
üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza ve tabii ki Sayın Ahmet KELEŞOĞLU gibi hayırseverlere teşekkürü bir borç
biliyorum. Bir müjdeyi burada sizlerle paylaşarak bitirmek istiyorum. Sabahleyin Avşar Hadimi barajının temelini
attığımızda Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel EROĞLU, ki o da kendini fahri Konyalı addeder. Üniversite
kampüsümüzün bitişiğindeki orman arazisinin, üniversitemize devredildiği müjdesini, bize verdiler. Çok geniş bir
alan olan kampüs alanının da böyle yeşillerin arasında olması lazım. O yeşili koruyacağız. Bir tek ağacın bir tek
dalı kırılırsa vebali sizin omzunuzdadır. O ağaçlar ve orası üniversitemizle birlikte yeni nesillere doğayla bilginin ve
tarihin ki bu üçü Konya’da var. Bu üç sütun üzerinde büyük bir ilmî geleneğin sözcüsü olacak olan Konya Necmettin
Erbakan Üniversitesinin saygıdeğer öğretim görevlileri ve öğrencilerini saygıyla selamlıyorum ve başarılar
diliyorum” dedi.
Daha sonra Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve protokol üyeleri
canlı bağlantı ile Üniversitemizin 1. etap temel atma törenini gerçekleştirdi.

Sayfa 92

Sayfa 91

D ı ş i ş l e r i B a k a n ı P r o f. D r. A h m e t
DAVUTOĞLU: "Necmettin Erbakan Üniversitesi
Akademik yıl açılış töreninde sizlerle birlikte
olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle büyük
bir siyaset ve bilim insanı olan merhum Necmettin
ERBAKAN hocamızı da rahmetle anıyorum. Şehirleri
diğer şehirlerden farklılaştıran tarih boyu yaşadıkları
tecrübelerdir. Konya’yı dünyanın takip etmesi
asırlardan beri kendini göstermiş olan ruhundan
kaynaklanmaktadır. Konya bizim Anadolu’daki
başkentimizdir. Bir kez başkent olan yer her zaman
başkenttir. Üniversitelerde mekanın ruhu ve zamanın
ruhunu inşa etmekteyiz. Şehirlere ve üniversitelere
anlam katan da o çevresel faktörlerdir. Onun için
Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde
okuyanlara gıpta ediyorum. Ben Konya Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nin bütün bu büyük
devinimlerin bütün bu evrilmenin yaşandığı, bütün
insanlığın büyük sınavlarla büyük fırsatları aynı
dönemde yaşadığı, böyle bir dönemde toprağa
atılmış büyük bir tohum olarak görüyorum.
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Avrupa Birliği Hayat boyu Öğrenme Programı ve Avrupa
Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) tarafından
desteklenen, üniversitemizin İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
koordinatörlüğünde yürütülen ‘Innovative Methods for Foreign
Language Teaching and Learning’ konulu Çalıştay, Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör konferans salonunda,
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Birol AKGÜN ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL
ve 9 ülkeden 12 Uzman, Akademisyen ve Yöneticilerin
katılımlarıyla gerçekleşti.
Çalıştayda, katılımcıların kendi kuruluşlarında
gerçekleştirilen, konuyla ilgili uygulama örneklerinin paylaşımı,
bilgi ve tecrübe alışverişi yoluyla “en iyiyi bulma” arayışı sonucu
Avrupa genelinde eğitim kurumlarının İngilizce Eğitiminde yenilikçi
yöntemleri kullanmaya teşvik edilmeleri gerektiği sonucuna varıldı.
Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi’nden gelen
katılımcıların sunumunu gerçekleştirdiği çalıştayda, Rektörümüz
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, “İngilizce eğitim sistemimizdeki
problemler göz önüne alındığında bu tarz çalışmalar, farklı Avrupa
ülkelerindeki uygulamaların paylaşılması ve deneyimlerden
faydalanılması açısından oldukça faydalıdır. Bu tarz problemleri
eğitimciler ve akademisyenler bir araya gelerek çözebilirler”
diyerek çalıştaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Dört gün
süren program dahilinde katılımcılar, Konya’daki farklı eğitim
kurumlarını gezerek konuyla ilgili iyi uygulama örneklerini yerinde
izlediler.
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Üniversitemiz TÜHESFO 2012'ye Katıldı

Üniversitemiz İstanbul Fuar Merkezi’nde 18-20 Ekim 2012 tarihleri arasında THY Teknik ve İstanbul Ticaret
Odası’nın işbirliği ile düzenlenen 3. Türk Havacılık Endüstri Sergisi, Forumu ve Fuarı (TÜHESFO 2012) ve Yerli Uçak Üretim
çalıştayına katıldı. Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin
AYDIN ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL’in katıldığı fuarda Üniversitemize ayrılan
standda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin tanıtım kataloğu ve afiş çalışmaları yer aldı. Ulaştırma Bakanı Binali
YILDIRIM, standımızı ziyaret etti.

Sayfa 94

Sayfa 93

Çalıştay: İngilizce Eğitimi ve Öğretiminde
Yenilikçi Metodlar
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Öğretmenler Günü Kutlaması
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Afganistan Belh Üniversitesi ile Protokol

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol
Güngör Konferans salonunda Öğretmenler Günü kutlandı.
Kutlamaya Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Dekan yardımcıları, çok sayıda
akademisyen ve öğrenci katıldı. Üniversitemiz Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Murat SÜNBÜL
yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin ilerlemesi ve
eğitimin güçlenmesi adına, fakülte olarak yürüttükleri
projeler hakkında bilgi verdi.
Konya ile Belh vilayetleri arasında ‘İşbirliği Çalıştayı’ Dedeman Otel’de gerçekleşti. Çalıştaya Rektörümüz
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Amanullah JAYHOON, Afganistan
Mezar-ı Şerif Belediye Başkanı M. Yunus MUQİM, Belh Vilayeti İl Genel Meclisi Başkanı M. Afzal HADEED, Belh
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed NASIR, Belh Belediye Başkanı Gulam Rabbani BAHTARI, Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, İl Genel Meclisi Başkanı Ali SELVİ, Konya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan USLU, Daire Başkanları ve Akademisyenler katıldı.
Çalıştayda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, “Bugün burada tarihi bir güne tanıklık ediyoruz.
Birbirimizi göremesek de, birbirimizin ziyaretine gidemesek de yıllar sonra bu vesileyle bir arada olmak bizi
sevindiriyor. Bizler İstiklal harbi sırasında Afganlı kardeşlerimizin bizlere verdiği maddi manevi desteği hiçbir zaman
unutmadık. Soğuk savaş rüzgârlarının estiği dönemde büyük bir felaketle karşı karşıya kalan Afganistan, maalesef
emperyalistlerin kötü emelleri çerçevesinde bir hayli yıpranmış, altyapı ve entelektüel birikim kaybı yaşamış
durumda. Üzülerek belirttiğimiz bu tablodan inşallah en kısa sürede çıkacaklarını ümit ediyorum. Şu anda
üniversitemizde kırk biri lisansüstü olmak üzere 116 Afgan öğrenci öğrenim görmektedir. Bu sayının önümüzdeki
yıllarda daha da artacağını ümit ediyorum. Bu tür bağlantılar ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek için Konya’da
TÖMER’i kurduk. Bu merkezimizden kardeşlerimizin gelip yabancı dil eğitimi alarak lisans ve lisansüstü eğitimlerine
devam etmelerini arzuluyoruz. Bu anlamda çalıştayımızın ve işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum. Ayrıca bizlere bu fırsatı veren Belh’li dostlara ve Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.
Protokol imzalarının atılması ardından konuşan Belh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed
NASIR desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, ‘çok eski bir geçmişe dayanan Türk-Afgan dostluğun
üniversiteler arasında da başladı, ülkemizin yeniden yapılanma sürecinde eğitime öncelik veriyoruz. Son 35 yıl çok
kötü günler yaşadık. Bundan üniversitelerimiz de olumsuz yönde etkilendi. Şu an Türk Üniversitelerinde
öğrencilerimiz eğitim görüyor. İnşallah bu protokolle birlikte gelecekte daha iyi şeyler olacak. Bunu ümit ediyorum"
dedi.
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Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve aslında herkesin bir öğretmen olduğunu vurgulayan
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise; “ Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Her peygamber ümmetine bir öğretici
olarak gelmiştir. Bir peygamber mesleği olan öğretmenlik bu bakımdan kutsiyet arz etmektedir. Öğretmenliğin bu
denli ulvi bir meslek olduğu Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünden de anlaşılmaktadır”
dedi. Türkiye’nin eğitime harcadığı payın, giderek arttığını kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER; “Bir ülke eğitim ve
öğretim alanında ne kadar başarılı olursa, o kadar çok gelişip kalkınmış ileri milletler seviyesine yükselebilir. Son
dönemlerde hükümetimiz eğitime de büyük önem veriyor. Bütçeden eğitime ayrılan pay her dönem giderek artıyor
ve öğretmenlik mesleği her geçen gün daha itibarlı hale geliyor. Bu durum bizi sevindiriyor. Ben, üniversitemizde
öğrenim gören öğretmen adaylarımıza, mesleki başarılar diliyorum. Bu vesileyle sizlerin ve tüm öğretmenlerimizin de
öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.
Eğitim Fakültesi Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Hasan YILMAZ’ın “Öğretmenlik Mesleğinin Önemi”
konulu bir sunum gerçekleştirdiği programda, bir yıl içerisinde üniversiteden ayrılan ve emekli olan Öğretim
Üyelerine plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca son bir yıl içerisinde üniversitemizin faaliyetlerinde aktif görev
alan Öğretim Üyelerine de plaket takdimi yapıldı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim
Dalı’nın hazırlamış olduğu Türk Sanat Müziği konseri ile devam eden program, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Türkan ERDEM ve öğrencilerinin karma resim sergisinin açılışıyla sona erdi.
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Sayfa 97

Üniversitemiz ve Konya Şeker işbirliğiyle "Üretene Sağlık" Projesi, hayata geçirildi. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje çerçevesinde Tıp Fakültesinden 12 Öğretim Üyesi, 6 asistan ve son sınıf
öğrencilerinden oluşan bir ekiple yapılan pilot uygulama ile bir ayda Konya'nın 8 ilçesinde 31 köy okulunda 2 bin
952 çocuk sağlık taramasından geçirildi. Sağlık taraması sonunda tedavi edilmesi gereken çocuklar için
üniversitemiz tarafından bir program planlandı.
Projenin pilot uygulamasını değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep KONUK; ‘Sağlık hizmetine
erişimde bazı önemli sıkıntıların aşılmasına karşın hala bazı fiziki ve zihni engeller de mevcut. Şükür şimdi hem aile
hekimliği uygulaması hem de Sağlık Ocaklarının sayısının yıldan yıla artmasıyla küçük sağlık problemlerinin
çözümünde önemli bir aşama kaydedildi. Köylerde yaşayan insanımızın sağlık problemi ciddi boyuta ulaşmadıkça
kendiliğinden hekime ulaşmak aklına bile gelmiyor. Mesela köylerde hala doktora gitmek, hastaneye gitmek ciddi
sağlık problemi olarak düşünülüyor, doktor karşısında köy insanı hala çekingen davranıyor, derdini yeteri açıklıkta
anlatamıyor. İhtiyacı olanlara, sağlık hizmetini ayaklarına kadar giderek sunan değerli hocalara, asistanlarına, tıp
fakültesinin doktorluğa adım atmaya hazırlanan değerli öğrencilerine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar,
bilgilerini, mesleki tecrübelerini ortaya koydular, bu hizmette Konya Şeker'in de pay sahibi olmasına fırsat tanıdılar.
Bu hizmet kervanının köylere ulaşmasında gösterdikleri anlayış ve işbirliği ortamı için Üniversitemize, Sayın
Rektörümüze ve Fakülte Yönetimimize de kurumum adına ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER; ‘Sağlık kültürünün yaygın
olmadığı kırsal kesimde yapılan
tarama büyük öneme sahip. Kırsalda
yaşayan ama sağlık kültürünün çok
fazla oturmadığı, ahırdaki ineğinin
daha kıymetli olduğu ve çocuğunun
çok ciddi bir hastalık geçirmediği
müddetçe şehre, hastaneye
götürülmesini düşünmeyen bir
anlayışımız var. Bunun kırılması adına
her bir bireyin önemli olduğunu
düşünerek bir çocuğu dahi
hastalanmadan ön tanıda
yakalamanın kâr, olduğunu düşünerek
bu projeyi gerçekleştirdik’ dedi.
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“Üretene Sağlık” Projesi Tanıtıldı
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Sayfa 99

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma, sağlık, spor ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirlemek, yönetim organlarına bildirmek ve yönetim
organlarıyla öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak amacıyla kurulan öğrenci konseyi seçimleri yapıldı.
23-27 Kasım 2012 tarihleri arasında fakülte ve yüksekokullarda, E-seçim modülü ile gerçekleştirilen 7023
oyun kullanıldığı oylamayla fakülte seçimlerinde en çok oy alan aday, fakülte temsilcisi olarak belirlendi.
Gerçekleştirilen seçimin ardından, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Emre KAYA, Turizm Fakültesi
Temsilcisi Bilal CEBECİ, Meram Tıp Fakültesi Temsilcisi Onur VURAL, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Muhammet Emir ÖKSÜZ, İlahiyat Fakültesi Temsilcisi Hekim GÜZEL, Eğitim Fakültesi Temsilcisi Abdullah Yusuf KOÇ,
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’e ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER; “Yetişkin
bireyi tanımlarken, seçme seçilme hakkını kazanmış kişi olarak görürüz. Toplum içinde birey kendi seçme hakkını
kazanmıştır. Her seçmenin kendi seçimini, özgür iradesiyle yapması gerekir. Biz bu seçimlerin doğru ve şeffaf bir
şekilde yapılması için teknolojiyi kullandık. Seçmenin hakkının yenmemesi ve her bireyin kendi seçimini kendisinin
yapmasının taraftarıyız. Bu demokratik kültürün, zamanla oluşmasını ve gelişmesini arzu etmekteyiz. Seçilen
temsilcilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Fakülte temsilcilerinin belirlenmesinin ardından 4 Aralık 2012’de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK,
Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah
BÜYÜKATICIGİL’in katılımı ile gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimi ile Başkanlığa Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi öğrencisi; Abdullah Yusuf KOÇ, Başkan Yardımcılığına Turizm Fakültesi öğrencisi; Bilal KEÇECİ,
Genel Sekreterliğe Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencisi; Muhammed Emir ÖKSÜZ seçildi.
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KOP Üniversiteler Birliği Kuruldu

Konya Ovaları Projesi(KOP) Bölge İdaresi Başkanlığının
rehberliğinde ‘KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ kuruldu. Toplantıya KOP
İdaresi Başkanı Mehmet BABAOĞLU, Üniversite Rektörleri, Konya
Milletvekili Ayşe TÜRKMENOĞLU, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ,
Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Aksaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa ACAR, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Sabri GÖKMEN, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer
TORLAK, Mevlâna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahattin ADAM, Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Adnan GÖRÜR ve KOP İdaresi Başkanı Mehmet BABAOĞLU’nun
katılımıyla imzalanan protokolle ‘KOP Üniversiteler Birliği’ kuruldu.
Toplantıda konuşan Konya Ovaları Projesi (KOP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU, bölgenin Türkiye'nin geleceği
için çok önemli olduğunu belirtti. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği'nin
kurulmasının bölge olarak bir dönüm noktası, yeni bir başlangıç olacağını
ifade eden Başkan BABAOĞLU, ''Bugün tarihi bir gündür. Bölgemizde
bulunan 7 üniversitemiz bir araya gelerek, bu bölge yararına, bu bölgenin
kalkınması için çalışmalar yürütecektir. Bugün huzurlarınızda atılan imzalarla
kurulan bu birlik KOP Bölge Kalkınma İdaresi'yle de işbirliği içerisinde
inşallah başarılı çalışmalar yürütecektir” dedi.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili
Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ da üniversitelerin, içinde
bulundukları toplumun kalkınmasında dinamik bir
güç olduğunu, KOP gibi bölgenin kalkınması için
düşünülmüş önemli bir yapının paralelinde
üniversitelerin de bir birlik oluşturmasının bu
kalkınma sürecini hızlandıracağını vurguladı.
‘BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR”
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise 7
üniversitenin bir araya gelerek ve işbirliği
yapmasının bölge kalkınmasına çok ciddi katkıda
bulunacağını belirterek şunları söyledi; “Bizim
ortaklaşa hareket etmemiz durumunda hem zamanı
kazanacağımızı hem de kaynaklarımızı israf
etmeden beraberce kullanacağımızı düşünüyorum.
Ortak akılla hareket ederek tatlı bir rekabet
içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ‘Birlikten güç
doğar’ atasözünden yola çıkarak, inanıyorum ki bu
birliktelik bölgenin kalkınmasında büyük bir güç
olacaktır” dedi.

http://unikop.selcuk.edu.tr/

Sayfa 100

Öğrenci Konseyi Seçimleri Yapıldı
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Sayfa 101

Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun desteğiyle 20
Üniversiteden 30'ar öğrencinin katıldığı Üniversitemizde Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİREKUL’un Koordinatörlüğünde
yürütülen "Yarının Liderleri Projesi"ne seçilen öğrencilerimiz, ilk derslerini Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’le
Rektörlük binasında gerçekleştirdi.
Liderlik kavramı ve liderliğin olumlu-olumsuz yanları hakkında bilgi veren Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER, şunları dile getirdi: “Herkesin aklında, düşüncesinde bir lider tasavvuru, kavramı, hayali vardır. Bir lider
feraset, basiret, dirayet, merhamet, şefkat ve cesaret sahibi, vefalı, güven veren ve özü sözü bir olmalı. Bir kişinin
bazı donanımlara sahip olabilmesi için iyi bir eğitimden geçmesi gerekir. Her dönem kendini geliştirebilmeli ve belirli
bir zekâ düzeyinde olmalı. Bu süreç birikim ve donanım olarak zenginleştirilmeli. Birikim ve donanım hayat
sürecinde pişmeli yani kişi deneyim kazanmalı. Topluma göre hizmet üretmeyen sadece kendini düşünen lider
olamaz. Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Yunus Emre’yi, Dadaloğlu’nu, Mehmet Akif ERSOY’u bilmeyen lider olamaz” şeklinde
liderlik kavramını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, lider olacak öğrencilerden de liderliğin olumlu
ve olumsuz özelliklerini dile getirmelerini istedi.
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Konferans: Cumhuriyet Döneminde Bilim ve
Teknoloji Denemeleri
Üniversitemizin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Erol Güngör Konferans salonunda gerçekleştirilen
‘Cumhuriyet Döneminde Bilim ve Teknoloji Denemeleri’
Konferansı, Doç. Dr. Caner ARABACI ve Eğitim Fakültesi
Bilgisayar-Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3. Sınıf
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Doç. Dr. Caner ARABACI’nın konuk olduğu
programda, Cumhuriyet Döneminden günümüze kadar bilim
ve teknolojinin geldiği süreç incelendi.
Cumhuriyet döneminde gerçekleşen bilimsel
deneyimlerin anlatıldığı video gösteriminin ardından söz
alan Doç. Dr. Caner ARABACI; “89 yıldır arabamız, uçağımız,
bilgisayarımız, cep telefonumuz, yazılımımız nerede?
Teknolojiye açlık duymuş bir milletiz. Tanzimat’tan bu yana
söylenen söz, gelişme, ilerleme ve kalkınmadır. Fakat
geldiğimiz nokta atalarımıza lâyık bir nokta değildir.
1839’dan itibaren baktığımızda yaklaşık 200 yıla yakın
süredir, istediğimiz yerde değiliz. Neden kendi gelişmemizi,
ilerlememizi, dünyada saygın bir konumda olmamızı
sağlayamadık. Sürekli teknoloji alan bir toplumuz” diyen
ARABACI, gelişmek ve ilerlemek için teknolojiyi kendimiz
üretmeli ve dışa bağımlı olmamalıyız’ şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Doç. Dr. Caner ARABACI’ya
plaket takdim edildi.

Sayfa 102

Yarının Liderleri Projesine Seçilen
Öğrencilerimizin İlk Dersi
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Sayfa 103

Mevlâna’nın 739. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Üniversitemiz tarafından
“Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Öğretilerinde Doğa ve Çevre” konulu panel düzenlendi.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, panel açılışında yaptığı konuşmada, Aralık ayında Konya’nın yüreğinin
bir başka türlü atmaya başladığını belirtti. Bugün çok özel bir gün yaşandığına, her Şeb-i Arus Törenleri’nin Konya için
bir onur, mutluluk ve tatlı bir telaş içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, bu süreçte yurt içinden ve yurt
dışından bir hayli misafirin şehre geldiğini, Konya’nın da bu kişilere misafirperverce ev sahipliği yaptığını söyledi.
Her türlü kültürel ve bilimsel etkinliklere destek vermenin üniversitelerin görevi olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Muazaffer ŞEKER, Uluslararası düzeyde geçen sene itibariyle başlatmış olduğumuz etkinliğin bu sene ikincisini
gerçekleştiriyoruz. Her sene farklı bir içerikle Mevlâna ile bağlantılı ve Mevlâna’nın eserleri ile ilintili olarak bu
çalışmalarımız devam edecek. İnşallah sonunda bu tebliğleri bir kitap haline getireceğiz. Böylelikle Mevlâna
hazretlerinin eserlerinden derlenmiş, kendi fikirlerinin güncel olarak yorumlandığı dünyanın gelişen sorunlarına
insanımızın yaşadığı farklı zaman dilimleri için mesnevide ve diğer külliyatta yer alan sorun çözücü önerileri günümüze
taşımış olacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Bilal KUŞPINAR başkanlığındaki “Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Öğretilerinde Doğa ve Çevre” konulu panele
geçildi.
Panelde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Kanada Concordia
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lynda CLARKE, Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mohammad SHAHRIARI ve Mevlâna Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarik QUADIR sunum yaptılar.
Kanada Concordia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lynda CLARKE, Mevlâna ve Tabiat ilişkisine değinerek,
‘Mevlâna evreni ve tabiatı bir bütün olarak ele alıyor. Bu bağlamda Hz. Mevlâna; “İnsan evrende yüklenmiş olduğu
görevleri hatasız bir şekilde yerine getirmeli diyor” şeklinde konuştu.
Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed SHAHRIARI ise, insanlardan
kaynaklanan çevre krizinin nedenlerine vurgu yaparak, ‘İnsanın içindeki tabiatla dışındaki tabiatın birbirine uyum
içinde olması lazım yoksa çok hızlı gelişen teknolojinin yan etkilerine kendimizi kaptırırız’ dedi.
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Panel: Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin
Öğretilerinde “Doğa ve Çevre”
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Hz. Mevlâna ve Hazreti Şems’in karşılaştıkları yer olarak bilinen Alaaddin Caddesi kavşağı ile Mevlâna
caddesinin kesiştiği noktada Meracel Bahreyn kandilinin yakılmasıyla başlayan etkinlikler “Hoşgörü ve Sevgi
Yürüyüşü” ile devam etti. Mevlâna Müzesi önünde sona eren yürüyüşün ardından müze gezilerek, gülbank duası
edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Mevlâna Kültür Merkezi’nde 7-17 Aralık tarihleri arası
gerçekleştirilen törenlerin bu yılki açılışında Konya Üniversitelerini temsilen konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER; “Mekanlar İnsanlarla şereflenir. Konya’mız da Hz. Pir’in gelişiyle şeref buldu. Hazreti Mevlâna’nın vefatının
üzerinden 739. yıl geçmesine rağmen Konyalılar olarak onun bıraktığı şerefli ve onurlu mirası taşımaya çalışıyoruz.
Hz. Mevlâna sadece yaşadığı asrın değil kıyamete kadar insanların yönünü bulduğu deniz feneri olacaktır.
Hz. Mevlâna bizim için sevgi kaynağı, öğreticisi ve feyz kaynağıdır. Aslında onun düşüncesi ve felsefesi tüm insanlığın
ortak değerlerinin bir özüdür. Bugün insanlığın ruhunu kirleten ırkçılığın, hoşgörüsüzlüğün, zaafların ve nefretlerin
panzehri onun öğretisinde gizlidir. 21. Yüzyılda da Avrupa’dan Uzakdoğu’ya herkesi büyüleyen Mevlâna düşüncesi,
yarınlarda da bize örnek olmaya devam edecektir’ dedi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat
Yönetmeni Ahmet ÖZHAN, topluluğun diğer üyeleriyle Türk Tasavvuf Müziği konseri verdi.
Konser sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri sema ayinini
gerçekleştirdi.
Programa, protokol erkânının yanı sıra Türkiye ve dünyadan çok sayıda misafir katıldı.
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739. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası
Anma Törenleri
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739. Şeb-i Arus törenlerine katılmak üzere Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Zaher SULTAN’ın önderliğinde
Konya’ya gelen Lübnan’daki Mevlevi ailesinin temsilcileri, düşünce önderleri, gazeteci ve televizyoncuların
bulunduğu 11 Kişilik Lübnan Heyeti Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Birol
AKGÜN ve Prof. Dr. Tahir YÜKSEK'i makamında ziyaret etti.
Ziyarete Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Zaher SULTAN, Fıras MAOLAWİ, Ahmed DERVİŞ, Nabil MOHSEN,
Rached SUCCARI, Amin El SLEIMAN, Monzer El MERHABI, Ahmad El Masrı El CHARANI, Amir RAAD, Hayssmam
MAWLAVI, Abdel Kafil El SAMAD katıldı.
Ziyarette konuşan Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Zaher SULTAN, “Son yıllarda Lübnan’dan Türkiye’ye
okumaya gelen öğrenci sayısı çok azalmıştı. Bu nedenle Türkiye’deki üniversitelerin tanıtımını yapıyoruz. 11
Nisan 2011’de “Türk Üniversiteleri Fuarı” isimli bir projemiz oldu. Büyükelçimiz Sayın İnan ÖZYILDIZ’ın
destekleriyle YÖK’e yazı gönderildi ve tüm üniversitelere dağıtımı sağlandı. Türkiye’ye daha çok öğrenci
göndermek istiyoruz” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete
Üniversitemiz hakkında bilgi verdi. Rektörümüz; “Üniversitemizin yapıcı faaliyetleri var. Burslu ve yabancı
öğrencilerimizin sayısı artmaktadır. İkili ilişkilerimiz ve gelecek faaliyetlerimiz daha da güçlenecek” diyerek,
heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.
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ÖSYM Başkanı ve YÖK Yönetim Kurulu Üyesi
Üniversitemizde

739. Şeb-i Arus törenleri için Konya’ya gelen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali DEMİR ve YÖK Yürütme Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, ÖSYM Başkanı
Prof. Dr. Ali DEMİR ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY’a teşekkür etti.
Bu ziyaretin ardından “Yarının Liderleri Projesi”ne seçilen öğrencilerle görüşen YÖK Yürütme Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY, “Bilim, Teknoloji ve Üniversiteye Tarih İçinden Felsefe İle Bakış” konulu bir söyleşi
gerçekleştirdi. Söyleşide öğrencilere üniversitelerin ve bilimin tarih içindeki gelişimi hakkında bilgi veren
GÜNAY, üniversitelerin, hocaların ve öğrencilerin bu süreçte çok büyük katkısı olduğuna vurgu yaptı. Sunumun
ardından GÜNAY, öğrencilerle soru-cevap eşliğinde söyleşisini sona erdirdi.
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Lübnan Türk Cemiyeti Heyetinden Ziyaret
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Hayırsever İşadamı Ahmet KELEŞOĞLU ile
İlahiyat Fakültesi Yeni Binası İçin Protokol
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İlk 3'e Giren Öğrencilerimize Burs
“ÜLKEMİZİN İHTİÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ VE GÜZEL İNSANLAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesine yeni bir
bina kazandırmak üzere Başbakan'a verdiği sözü
tutan hayırsever İşadamı Ahmet KELEŞOĞLU,
Rektörümüz Prof.Dr. Muzaffer ŞEKER’le protokol
imzaladı.
Daha önce Üniversitemiz Eğitim
Fakültesini yenileyen hayırsever işadamı Ahmet
KELEŞOĞLU’nu İstanbul’da ziyaret eden
Rektörümüz, protokol imza törenindeki
konuşmasında; ‘Bu tür kurumlar hayır yapmak
herkese nasip olmaz. Bu konuda sevgili Ahmet
KELEŞOĞLU amcamı zı tebr i k edi y or v e
üniversitemize katkılarının devamını diliyoruz.
Yeni kurulan üniversiteler sadece devlet
kaynaklarıyla gelişecek olurlarsa bu süre
u z a y a b i l i r. A h m e t K E L E Ş O Ğ L U g i b i
hayırseverlerin sayısının artmasını diliyoruz.
Yapılacak çok işimiz ve projelerimiz var. Konyalı iş
adamlarının üniversiteye sahip çıkmalarını
temenni ediyoruz. Protokolümüz, üniversitemize,
Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.
Ahmet KELEŞOĞLU ise; “İmza törenimiz böyle
mübarek bir günde gerçekleştiği için mutluyum.
Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Buradan
köklü geçmişi ile sadece Konya’ya değil tüm
dünyaya nitelikli ilahiyatçı yetişeceğine
inanıyorum’dedi.
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Üniversitemiz yönetimi tarafından alınan kararla, kendi fakültelerine yüksek puanla yerleşen öğrencilere,
hayırseverlerin desteği ile başarı bursu veriliyor. İlk defa 2012 LYS’deki yerleştirmelerle başlayan uygulamayla
yüksek puan alarak üniversitemizi tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her fakülteye en yüksek puanla
yerleşen 3 öğrenciye öğrenimleri süreleri boyunca başarı bursu verilmeye başlandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER; “Amacımız kaliteli öğrencileri
üniversitemize ve Konyamıza çekmektir. Pek çok vakıf üniversitesi, başarılı öğrencileri çekebilmek için ciddi burslar
ve teşvikler sağlıyor. Biz devlet üniversitesi olarak doğrudan kendi kaynaklarımızdan burs veremiyoruz. Ancak
şehrimizdeki hayırseverlerle işbirliği yaparak, bu bursları temin edeceğiz. Türkiye’nin her yerinden kaliteli ve bilinçli
öğrencilerimizi üniversitemize çekmek istiyoruz. Öğrenci odaklı bir eğitim hedefliyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu
nitelikli ve güzel insanlar yetiştirmek istiyoruz” dedi.
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2012-2013 Öğrenci Kontenjanları Doldu

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Turizm
Fakültelerine ilk kez öğrenci almış olmasına rağmen
yüzde yüzlük bir yerleştirme oranına ulaştı.
Türkiye’nin her yöresinden yapılan bu yoğun tercih,
Üniversite olarak üzerimize aldığımız vazife ve
sorumluluğu biraz daha artırdı. Yüksek puan alan
öğrencilerin özellikle Meram Tıp Fakültesini ilk tercih
olarak kazanmaları bizleri onurlandırdı.
Üniversitemizde Meram Tıp Fakültesi,
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat
Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
bölümlerine toplam 3315 öğrenci yerleştirilmiştir.

Uluslararası Antlaşmalar

Üniversitemiz ile, aşağıda sıralanan
Üniversiteler arasında öğrenci değişimi,
akademik personel değişimi, master-doktora
programları, ortak araştırma Projelerin
Geliştirilmesi ve ortak bilimsel konferans
toplantı ve sempoyzum gerçekleştirilmesi
konularında protokol imzalanmıştır.
- 8 Şubat 2012
Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya
- 16 Mayıs 2012
Braunschweig University, Almanya
-20 Ağustos 2012
Duke Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri
- 9 Ekim 2012
Wisconsin Oskosh Üniversitesi, Amerika
Birleşik Devletleri
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- 1 Aralık 2012
Belh Üniversiteleri, Afganistan
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Fakülteler
KOORDİNATÖRLÜKLER :
Üniversitemizde bulunan Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Koordinatörlükler ve Merkezler şunlardır :
FAKÜLTELER :
- Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Meram Tıp Fakültesi
- Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Turizm Fakültesi
ENSTİTÜLER :
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

- BAP Koordinatörlüğü
- ERASMUS Koordinatörlüğü
- FARABİ Koordinatörlüğü
- FORMASYON Koordinatörlüğü
- Mevlâna Değişim Programı Koordinatörlüğü
- ÖYP KURUM Koordinatörlüğü
MERKEZLER :
- Engelsiz Üniversite Birimi
- Türkçe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
- Meram Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM)
- Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi
- ESWL ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

YÜKSEKOKULLAR :
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- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
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Basında Biz

