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 Ülkemizin geleceği gençlerimizin pek çoğunun ilk kez gördüğü, 50 ve üzeri yaşlardakilerin ise 20. 
yüzyılda bıraktığı 15 Temmuz gecesi, FETÖ ve benzeri terör yapılanmaları ile mücadelenin her düzeyde 
verilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Başta eğitim alanı olmak üzere mücadeleyi 
göstermelik yapmak yerine "adalet" ilkesi çerçevesinde ama "merhamet" duygusundan ayrılarak yapmak 
ise; mağduriyetlerin oluşmamasının en büyük teminatıdır. Herkesin kendi üzerine düşeni bu düstur 
çerçevesinde yapması, bu mücadelenin başarısı için ilk unsurdur. FETÖ'nün sebep değil, sonuç olduğu ve 
yapının ayrıntılı biçimde analiz edilmesi gerektiği açıktır. Manevi değerlere saldırmak için fırsat kollayanlar 
için de 15 Temmuz'un neden oluşturmasına izin verilmemelidir. 15 Temmuz, ülkenin başta yöneticileri olmak 
üzere sosyal devlet anlayışının ihmal edilemez olduğunu tüm sorumluluk sahiplerine göstermiştir. Amacı, 
40 yılı aşkın bir süredir ilmik ilmik ördükleri hain senaryolarla halk ile devletin arasını açmak olan bu yapı ile 
mücadelede üniversitelerin de üzerine önemli görevler düşmektedir. 

 "Zalime merhamet, mazluma ihanettir"

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetimi olarak biz, "Adalet var, merhamet yok" düsturu ile bu 
mücadeleyi daha önce de kamuoyuna deklare ettiğimiz gibi basın üzerinden değil; titiz çalışmalar ile adalet 
ve masum olanların belirli söylencelere kurban edilmemesi ilkesine bağlı olarak yaptık ve yapmaktayız. 
Verdiğimiz mücadele sırasında en yakınlarımıza bile acımayacağımızı ve acımadığımızı ise aldığımız 
kararlar ile ortaya koyduk. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın aldığı tedbirler herkes için aynı 
duyarlılık ile uygulanmıştır. Kuruluşundan bu yana başta halkına silah doğrultabilecek kadar şeytanlaşmış 
malum terör örgütü olmak üzere; adı ne olursa olsun devletin karşısında bulunan hiçbir yapıya izin vermeyen 
bir üniversite olarak 15 Temmuz sonrası da en üst düzeyde hassasiyet sergilenmiş ve sergilenmeye devam 
edilmektedir. Yeni kurulan bir üniversite olması nedeniyle kuruluşta ve sonrasında açılan fakültelerin 
kadrolarının oluşturulmasında bu yapı ve onun gibi paralel diğer yapılarla bağı bulunanların alınmamasına 
yönelik azami çaba gösterilmiştir. Kurulduktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne dâhil olan diğer 
fakültelerde ise; Devletimizin ilkeleri çerçevesinde bu yapı ve onun uzantıları ile ayrıca mücadele edilmiştir. 
Bundan sonra da alınan kararlar çerçevesinde mücadeleye devam edilecektir. Bu kapsamda Yükseköğretim 
Kurulu ve Devletimizin diğer kurumlarının aldığı tüm kararlar en ufak bir müsamahaya yer bırakılmaksızın 
uygulanmıştır ve uygulanmaya da devam edilecektir. Mazluma zulmedenler, bu süreçte zulümlerinin 
karşılığını almalıdırlar. En önemli hassasiyetimizin masumların mağdur edilmemesi olduğunun altını 
çizmek isterim.

 Güzel insan yetiştirmeyi misyon edinmiş olan Necmettin Erbakan Üniversitesi, Devletine ve Milletine 
bağlı olarak hizmet edecek, nitelikli, insanlar yetiştirme amacından asla taviz vermeyecek; Yenikapı ruhunun 
yaşatılması yolunda tüm çabalara en üst düzeyde desteğin verilmesine devam edecektir. 

 2016 - 2017 eğitim öğretim yılının bu ilk bülteninde sunuş için terör örgütüne yönelik mesajlar 
vermenin rahatsızlığı ile geçtiğimiz bültenden bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi ailesinden 
mezun olmak yoluyla ayrılan gençlerimizin yollarının açık olmasını temenni ediyor, aramıza yeni katılan 
öğrencilerimize hoşgeldiniz diyorum. Tüm bölümlerinin önceki yıllara oranla puanlarını ve doluluk oranlarını 
artırdığı, %100’e yakın doluluk oranına ulaşıldığı bu yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve 
üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin gelişmesinde büyük 
katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadromuzu yürekten kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum. 

 
 Saygılarımla... 

 Değerli NEÜ Bülten Okuyucuları, 

 Geçtiğimiz sayıdan bu yana ülkemizin oldukça büyük zorlukların üstesinden geldiği bir dönemi 
yaşamış bulunmaktayız. Bilindiği üzere 15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir sınavdan başarı ile geçmiştir. 
Kuşkusuz bu kalkışmanın hedefi, ülkemizin dirlik, birlik ve beraberliğidir. Kendi ülkelerine  ve halklarına silah 
doğrultacak kadar şeytanlaşmış alçaklar her ne kadar kara emellerine ulaşamamış olsalar da memleketimize 
verdikleri zararın telafisi için uzun süre gerekecektir. 

 Son yıllarda Türkiye, bölgede, Avrupa’da ve dünyada önemli bir güç olma yolunda oldukça başarılı bir 
biçimde büyümekte ve gelişmektedir. Hem toplumsal hem de ekonomik açıdan büyük gelişme ve değişmelere 
imza atılması, Türkiye’nin Türklere bırakılamayacak kadar değerli olduğu görüşünü dedelerinden devralanları 
rahatsız etmektedir. Türkiye’nin Türk Dünyasında, İslam Coğrafyasında ve dünya ölçeğinde giderek artan 
gücü, yine Haçlı anlayışına sahip olanlar için sorun oluşturmaktadır. Rahatsızlıklarını, her zaman olduğu 
gibi mertçe tavır alarak ortaya koymak yerine "işbirlikçilik" alışkanlıklarını sergilemenin gayreti içindedirler. 
Yıllarca yaptıklarının son girişiminde yine içerden buldukları hainleri maşa olarak kullanma geleneğinde 
devam etmişlerdir. Devletimizin son yıllarda mücadele azmini net biçimde ortaya koyduğu Fethullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ), maşa olarak kullanıldığı  menfur saldırı, bu milletin asil çocukları sayesinde birlik ve 
beraberliğin vesilesi olmuştur. Milletimizin tarihin her döneminde gözünü kırpmadan vatanı için kanını verme 
hasleti, 15 Temmuz gecesi de tekerrür etmiş; şehit kanıyla alınan bu topraklar, aziz vatanın evlatlarından 
bazılarının şehadet makamı ile şereflenmesi sayesinde alçağın boyunduruğu altına verilmemiştir. Tek bir 
çağrı ile her görüşten, her düşünceden ve gruptan vatansever halkımız vatanına, milletinin birliğine ve 
demokrasiye sahip çıkmıştır.  

 Devamında günlerce ve gecelerce ülkesi için kendini hedef olarak ortaya koyan bu Yüce Millet, 
demokrasinin en güzel örneğini tüm dünyaya göstermiştir. Konu vatan olunca geri kalanın teferruat olduğu 
ancak bu şekilde gösterilebilirdi. Tankın önüne yatmayı Haçlı zihniyetinin anlaması ise zaten beklenemezdi. 
Damarlarındaki asil kanı vermekte bir an bile tereddüt etmeyen genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve çocuğu ile 
bir millet olmak bilinci bile materyale kurban edenler için doğal olarak anlaşılabilir bir durum değildir. Birlik 
ve beraberliğini en son olarak Yenikapı’da gösteren bu millet için ise verilecek daha çok sınav olduğu; birlik 
ve beraberliğe her zaman ihtiyaç duyulduğu, küçük hesaplara ortak inanış ve kültürün kurban edilmemesi 
gerektiği hepimizin düsturu olması gerektiği altı çizilmesi gereken en önemli konu olarak görünmektedir. 
Özellikle düşmanın içte olduğu zamanlar, topyekûn mücadelenin aksatılmaksızın verilmesi gereken 
durumlardır. Her zaman uyanık olmak bu coğrafyada yaşayan her bir bireyin en önemli yükümlülüğüdür.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör

Adalet var,
 Merhamet yok!
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, her yıl geleneksel 
olarak yapılan yıllık değerlendirme toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. 

Üniversitenin 2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılının değerlendirildiği toplantıya ulusal ve yerel düzeyde 
yayın yapan basın - yayın kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı. NEÜ öğretim üyelerinin ve 
yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantının açılışında konuşan Rektör Şeker, 2010 yılında Konya 

Üniversitesi adıyla eğitim-öğretim hayatına başlayan Üniversitenin bölgede öncü bir konuma geldiğini 
söyledi. Prof. Dr. Şeker, artık Türk yükseköğretiminin de adından söz ettirmeye başlayan bir üniversite 
olduklarını; 25’i yabancı uyruklu olmak üzere bin 601 akademik personel ve 2 bin 772 idari personel sayısı ile 
hizmet verdiklerinin bilgisini verdi. 70 farklı ülkeden 837’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 33 bin 640 
öğrencinin üniversitelerinde eğitim-öğretime devam ettiğini açıklayan Şeker, üniversite tercihlerinde ilk 
sıralarda tercih edilir hale geldiklerini vurgulayarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında alınacaklarla birlikte 
36 bin 316 öğrenciye ulaşılacağını belirtti.

"NEÜ’ye Yeni Bölümler"

Rektör Şeker toplantıda ayrıca 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne, Ereğli Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık ile İlköğretim Matematik Eğitimi bölümüne, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Grafik 
bölümüne, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dil Bilimi bölümüne, Seydişehir Meslek Yüksekokulu Sivil 
Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği bölümüne, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne ilk defa 
öğrenci alınacağının müjdesini verdi. Şeker; Sanayi-Üniversite ve İŞKUR işbirliğinde hayata geçirilen proje 
kapsamında, Un ve Unlu Mamuller (Değirmencilik) Bölümünde şartları tutan başarılı öğrencilere burs ve 
ücretli staj imkânı sağlandığını sözlerine ekledi. Ayrıca 2015 yılında açılış izni verilen Hukuk Fakültesinin 
akademik kadrosunun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Şeker; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 
Hukuk Fakültesinin de öğrenci alacağını söyledi. Devlet Konservatuvarının da önümüzdeki yıllarda öğrenci 
kabul edeceğini ifade eden Şeker; belirledikleri hedeflere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
etti.

NEÜ olarak 4 farklı kampüs alanı ve 
geçici hizmet binalarıyla fiziksel olarak 
önemli gelişmeleri hayata geçirdiklerini 
söyleyen Şeker; kendilerine destek veren 
Konya halkına, siyasetçi ve bürokratlara 
şükranlarını sundu. Üniversite yerleşkesinin 
farklı yerlerde devam eden inşaatlarıyla bir 
şantiye görüntüsünde olduğunu vurgulayan 
Rektör Şeker, Köyceğiz Yerleşkesindeki 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi idari ve 
derslik blokları, laboratuvar inşaatı ile çevre 
düzenlemesi yapım işi ve kampüs altyapı 
inşaatının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Şeker, ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının da 
hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 2016 yılında planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi. Şeker, 
Rektörlük İdari Birimleri ve Kafeterya, Meram Tıp Fakültesi morfoloji ek binası, Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi dijital arşiv yapılanması konularında da 2016 yılında çalışmalar yapılacağını söyledi.

"NEÜ Rekora Koşuyor"

Rektör Prof. Dr. Şeker; 19 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye’nin en çok Araştırma ve Uygulama 
Merkezine sahip üniversitelerinden biri haline gelen Necmettin Erbakan Üniversitesinin  bu merkezlerde 
farklı bilim dallarında önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Bilimsel Akademik Projeler (BAP) destekleri 
kapsamında; devam eden 600 projeye 19 milyon 972 bin lira destek miktarı bulunduğunu ve bu destekten 
13 milyon 392 bin lira harcandığını söyleyen Şeker; BAP kapsamında bin 183 projenin tamamlandığını, 9 
milyon 422 bin lira destek miktarının yaklaşık 8 milyon 754 bin lirasının harcandığını belirtti.

Basın toplantısı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.  

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 
Değerlendirildi   
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"Sosyal Bilimleri Güçlü Olan Bir 
Medeniyet Kalkınmaya Açıktır"

Açılış konuşmalarından sonra ilk oturuma geçildi. 
Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’ın 
yaptığı oturumda konuşmacılar Doç. Dr. Muqtedar 
Khan ve Dr. Jean Marie Heydt idi. Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar da İslam Medeniyetinde pek çok eserin 
kaleme alındığını, alandaki çalışmaların geleceğe 
ışık tuttuğunu belirtti. 
Bir medeniyetin sosyal bilimleri güçlü ise o 
medeniyete yön verecek ilim adamlarından dolayı o 
medeniyetin kalkınmaya açık olduğunu söyledi.  

"Müslüman 
Dünyasında 
Dini Âlimler Tek 
Meşru Alimdir 
Gibi Bir Algı Var"

Doç. Dr. Muqtedar  Khan yaptığı konuşmasında 
sosyal bilimlerin öneminden ve medeniyetlere 
sağladığı katkılardan bahsetti. Bilgi üretiminin 
altını çizen Khan, Müslümanların Batı gücüne 
olan takıntılarının, onlara karşı güçlenemememize 
sebep olduğunu söyledi. Batı Sosyal Bilimleriyle 
ilgili tüm fikirlerin aslında mevcut Batı sosyal 
bilimcileri tarafından da eleştirildiğini belirten 
Khan, Müslümanlar olarak İbni Rüşd’ü, Gazali’yi 
reddettiğimizi sorunun da orada başladığını 
ifade etti. Müslümanların Sosyal Bilimlerin 
uygulamalarından korktuğunu söyleyen Khan: 
"Dini alimler tek meşru alimler gibi algılanıyor. Bu 
da gelişmeyi engelliyor. Bir şeyleri test etmekten 
korkuyoruz. Sosyal Bilimlerin gelişmemesinin 
altında bir dolu sebep var. Sosyal Bilimlere değer 
verilmesi gerekiyor. Ama bunun henüz tam olarak 
yapıldığını söylemek zor" dedi.

"Müslüman Dünyasında Üç Önemli Kriz 
Var"

Müslüman dünyasında üç önemli kriz olduğunu 
söyleyen Khan: "İlki güvenlik krizi. Herhangi bir yerde 
başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Gördüğünüz 
gibi Suriye yok edildi. Geçmişle birlikte gelecek de 
yok ediliyor. İkincisi yönetişim krizi. Müslüman 
dünyasının düzgün bilimsel bir yaklaşımı yok. Batı 
Sosyal Bilimlerinde de bunlar tespit edilmiş ancak 
onlar bilime yatırım yapmışlar. Yatırım yaptıkları 
için de gelişme sağlamışlar. Üçüncüsü de bilgi krizi. 
Batı bilimlerini reddetmek mesela. Sizin lideriniz 
Batı Medyası tarafından beğenildiğinde çok büyük 
görüyorsunuz ama kötü bir şey yazdıklarında 
onları yok sayıyorsunuz. Bu örnek üzerinden krizi 
okuyabilirsiniz." şeklinde konuştu.

"Eşitlik Herkes İçin Olmalı"

Dr. Jean Marie Heydt ise Sosyal Bilimleri Avrupa 
üzerinden başlatarak genel bir değerlendirme 
yaptı. Avrupa’da nefret suçlarını kaldırmak 
gerektiğini belirten Heydt: "Eşitlik sadece belli 
insanlar için olmamalı. Avrupa Devletlerinin 
kamu ve özel alanlarında bir ayrım belirlenmeli. 
İnsanlar inançlarını ve kendi orijinlerini, özgürce 
yaşayabilmeliler. Farklılıkları savunmalı ve 
özgürlükleri çoğaltabilmeliyiz. Tek bir kişi için değil 
herkes için sağlayabilmeliyiz bunu. Belki o zaman 
her alanda yapılan çalışmalar gerçekten sonuç verir" 
dedi. Farklı disiplinlerden alanında uzman kişilerin 
bildirilerini sunduğu kongre 2 gün sürdü.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya 
Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) 
işbirliğiyle 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve 
Müslümanlar Kongresi (International Social 
Sciences and Muslims Congress) düzenlendi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Abdulkadir Buluş, yaptığı açılış konuşmasında 
kongre kapsamında dini literatür, siyaset, 

iktisat ve bu alanların hegemonya ile bağlantısının 
tartışılacağını; kongrenin Batı’nın hegemonik 
tutumları dışında dünyanın karşı karşıya kaldığı 
sorunlara, farklı alternatifler geliştirmek adına 
tasarlandığını söyledi. Batı hegemonyasının 
dayattığı uygulamaların toplumumuzu zor 
durumda bıraktığını belirten Buluş, yaşanan 
sorunlara Müslümanca bir bakış açısı nasıl olabilir 
sorusuna cevap arayacaklarını ifade etti. Batıyı 
reddetmediklerini hatta onların birikimlerine kendi 
değerlerimizi ekleyerek alternatif yaklaşımlar 
geliştirmek gerektiğini vurgulayan Buluş: "Bu tarz 
birlikteliklerle Müslümanlar olarak İslamileştirme 
deneyimlerimizin öz eleştirisini yapmalıyız. 
Batıda özellikle medyada islamafobik temsilleri 
tartışmalıyız. İslam toplumlarının sahip olduğu 
gelenekleri sorgulamalıyız. Biz tüm insanlığı ikna 
edecek Batının yöntem ve modelleriyle yarışabilecek 
modeller üzerine çalışmalıyız. Kongrenin değişik 
çözüm önerileri ortaya konup, alternatif eleştirel 
yaklaşımlar geliştireceğini umut ediyorum" dedi. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Türkiye’de geçmiş yıllarda Sosyal 
Bilimler alanında bazı eksiklerin olduğunu; yaşanan 
eksikliklerin son yıllarda bilim insanlarının ortaya 

koyduğu eleştiri ve önerilerle zenginleşmeye 
başladığını söyledi. Rektör Şeker, Konya’nın da 
bu zenginliğe ciddi katkı sağlayan şehirlerden biri 
olduğunu belirtti.

"Sosyal bilimler alanında yapılmış ya 
da yapılacak her bir çalışma, bizim 
köklerimize 
referans olarak 
ulaşmamızı 
sağlamıştır ve 
sağlayacaktır"

Nitelikli insan gücünün 
önemine değinen Prof. 
Dr. Şeker, hegemonya 
karşı hegemonya 
başlığında ve yapılacak 
diğer tartışmaların, kendi insanımıza kendi 
değerleriyle tanıştırma adına önemli olduğunun altını 
çizdi. Yeni neslin, Cemil Meriç’le, Nurettin Topçu’yla, 
Necip Fazıl Kısakürek ile tanışması gerektiğini de 
söyleyen Şeker, sosyal bilimler alanında yapılmış ya 
da yapılacak her bir çalışmanın bizim köklerimize 
referans olarak ulaşmamızı da sağlayacağını 
kaydetti. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ercan Uslu, sempozyumun birinci 
olarak nitelenmesinin bundan sonrada devamının 
geleceğine dair bir işaret olduğunu belirterek şunları 
söyledi: "Bu tarz çalışmaların devamlılığı fevkalade 
önemlidir. İslam Dünyasında yaşanan problemler 
dünyayı ilgilendiriyor. Kongrenin hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyor, daha geniş çalışmalara da 
bir kapı aralayacağını umut ediyorum" dedi.

I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve 
Müslümanlar Kongresi Yapıldı
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13. Uluslararası Gençlik Buluşması kapsamında Konya, 60 ülkeden 300’e yakın genci 
ağırladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) de program kapsamında önemli etkinliklere 
imza attı. 

Gençlik Buluşmasının Konya bölümü NEÜ’de düzenlenen akademik forum ve atölye çalışmaları ile 
başladı. Genç İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Sosyal İşler Birim Koordinatörü 
Muhammet Parlak; NEÜ’de 4 farklı grupla workshop çalışması yaptıklarını ve bu bilimsel etkinliklerde 

ümmetin sorunlarını konuştuklarını anlattı. Bir grubun da İslam Dünyası Akademisi ile programlarını 
gerçekleştirdiğini belirten Parlak etkinliğin çok verimli geçtiğini yabancı öğrencilerden önemli geri dönütler 
aldıklarını ifade etti. Edirne’den gelen Recep Görmez de adayların ülkelere ve gruplara göre dağıldığını ve 
bu grupların kendi ülkeleriyle ilgili bilgi vererek yaşanan sorunları anlattıklarını ve gruptaki üyelerle çözüm 
yollarının konuşulduğunu dile getirdi. Görmez katılımcılar için hayli verimli bir program olduğunu sözlerine 
ekledi.  İran’dan katılan Mohammad Rigi ise kendi bulunduğu grupta İslam dünyası hakkında konuştuklarını 
ve terör olaylarının değerlendirildiğini bu soruna ne gibi çözüm yolları bulunabileceğinin tartışıldığını 
aktardı. Rigi; Gençlik Buluşmasından çok fayda sağlayacak sonuçlar çıkacağını belirtti. Uluslararası Rumi 
Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar da program kapsamında 
"Bir Ahlak Eğitimcisi Olarak Hz. Mevlana" başlıklı İngilizce bir sunum yaptı. Konuşmasının hemen başında,  
Hz. Mevlana’nın öğretilerinin kendi yaşadığı devirde ne kadar önemli ve geçerliyse, bugün de günümüz 
insanlığına oldukça gerekli olduğunun altını çizdi. Öğretilerinin temellerini Kur’an ve Sünnet üzerine tesis 
eden Hz. Mevlana’nın, zamanının zengin ilim, irfan ve hikmet birikimini kendine özgü üslubuyla yoğurarak, 
özelde mensubu olduğu Müslüman toplumuna ve genelde tüm insanlığa mükemmel bir insan (insan-ı 
kamil) olma modelini eserlerinde ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Kuşpınar; İslam, Ahlak ve Tasavvufunun tamamının edepten 
ibaret olduğunu ve bu kavramın da Kur’an’ın Farsça şiir dilinde yazılmış 
Mesnevi’sinde enine boyuna en güzel şekilde anlatıldığını örneklerle 
anlattı. Kuşpınar ayrıca bazı kesimlerin ve özellikle Batı’da bazı grupların, 
bu büyük İslam âlimini ya basit bir hümanist ya da İslam’dan uzak bir 
mistik figür gibi göstermelerinin yanlış olduğunu belirtti.  

"Gelecek Nesillere İslami Değerleri, Barışı ve Sevgiyi 
Aktarmak Önemli"

Programın kapanış oturumunda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de gelecek nesillere İslami değerleri, barışı, sevgiyi aktarmanın önemli olduğunu belirterek ancak o 
zaman dünyaya bir katkı sağlanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şeker: "Konya, 2016 İslam Turizm Başkenti 
olması sebebiyle pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda en kıymetlilerinin bunun gibi gençlerle 
yapılan toplantılar olduğunu düşünüyorum. Böyle toplantılar bizi daha çok heyecanlandırıyor. 13.sünden 
sonra diğer toplantıların da başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu toplantıların hazırlanmasında emeği 
geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Geleceği Bugünün Gençleri Oluşturacak"

26. Dönem Başbakanı ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da kapanış programında gençlerle 
bir araya geldi. Davutoğlu, Konya’da böyle bir programın yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirip, konuklara Konya’nın hoşgörünün başkenti olduğunu hatırlattı. Toplumun geleceğini bugünün 
gençlerinin oluşturacağını kaydeden Davutoğlu, gençlerin böyle önemli toplantılarda bir araya gelmelerinin 
son derece önemli olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu bir ve beraber olmanın önemine değinip 
en eski yerleşim yerlerinde bile bugün İslam Medeniyetinin izlerinin görülebileceğini söyledi. Kazan’dan, 
Rusya’ya, Tanzanya’dan İspanya’ya, Fas’tan Hindistan’a İslam Medeniyetinin yayıldığını belirten Davutoğlu, 
Müslüman ülkelerinin de genel olarak çok önemli jeopolitik konumlara sahip olduklarını hatırlattı. "Türkiye 
düşerse Âlemi İslam da düşer, ancak endişeniz olmasın, Türkiye asla düşmeyecek" diyen Davutoğlu, 
Türkiye’nin hiçbir zaman İslam Dünyasını yalnız bırakmayacağını da belirtti. Program toplu fotoğraf 
çekilmesiyle sona erdi. 

Konya 
13. Uluslararası Gençlik Buluşmasına 

Ev Sahipliği Yaptı 



1514

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Konya Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel hale getirdiği Bilim Festivali etkinliklerinin 
6.sı düzenlendi.

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyan Konya Bilim Merkezi'nin açık 
otoparkında gerçekleşen ve 3 gün boyunca çeşitli bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapan festivale 
katılım yoğundu. Açılışa; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı,  Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve binlerce öğrenci ile bilim meraklılarının 
katıldığı Bilim Festivali’nde, 56 bilim çadırında 3 gün boyunca 96 etkinlik yapıldı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bilim Festivali’nin açılışında yaptığı konuşmada, bayram yerini, bayram 
havasını andıran Bilim Festivalinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konya’da bilim 
festivalinin gelenek haline geldiğine vurgu yapan Akyürek: "Konya Bilim Merkezi'nin inşaatına başlarken, 
Konya’nın bilim şehri olması, Konya’nın bilimin de merkezi olması hedefimizi ortaya koymuştuk. Konya’da 
5 üniversitemizle, 500 bin ilk ve ortaokul öğrencimizle, genç nüfusumuzla, Bilim Merkezimizle Konya’yı 
geçmişteki bilim merkezi hüviyetine kavuşturma hedefini koymuştuk. Hamdolsun o doğrultuda ciddi 
mesafe aldık. Konya Bilim Merkezi tesadüfen yapılmış, tesadüfen kurulmuş bir bilim merkezi değildir. 
Türkiye’de belediyeler arasında, il belediyeleri arasında 
yapılan bir yarışmada proje birinciliği ve TÜBİTAK 
desteğini de alarak kurulmuş bir bilim merkezidir. 
Konya’nın geçmişinden, tarihinden ve ecdadının 
bilime yaptığı katkılarından bugüne yansımasının 
bir sonucudur. Konya ve bilim merkezimizin gelişimi 
devam edecektir." dedi. Üniversitemiz Uzay ve 
Havacılık Bilimleri Fakültesi ile müşterek olarak 
Bilim Merkezindeki gözlem kulesinde de bilimsel 
çalışmalara imza atacaklarını belirten Akyürek, Bilim 
Merkezi'nin Konyalıların, gençlerin, öğrencilerin, 
üniversitelerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Bilim Festivali 
Bilimin Merkezinde

Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde "Kültür ve Eğitim Bağlamında 14. 
Uluslararası Sürdürülebilir Öğretmen Eğitimi Konferansı" (14th International JTEFS/BBCC 
Conference) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonu'nda 
yapıldı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kırbıyık, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 

Muhittin Dinç, Organizasyon Komitesi Başkanı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Abdülkadir Kabadayı, alanda uzman çeşitli 
ülkelerden akademisyenler ve diğer misafirler 
katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Abdülkadir 
Kabadayı, dünyanın farklı ülkelerinden ve 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden hocaları 
Konya’da ağırlamaktan memnun olduklarını 
belirtirken, konferansa Mısır’dan, Estonya’dan, 
Hindistan’dan gelen misafirlerin, üniversitede 
bilgilerini aktaracaklarını söyledi. Öğretmen 
eğitiminde en iyi pratiklerin nasıl geliştirileceği 
ve alandaki eksikliklerin nasıl giderileceği 
hakkında yapılacak çalışmaların Üniversiteleri 
adına da önemli olduğunu söyleyen Kabadayı, 
yurtiçi ve yurt dışından gelen tüm katılımcılara 
teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu ise kongrenin ana mesajının öğretmen 
eğitimi, eğitimde geliştirilen farklı yöntemlerden 
bahsetmek adına önem arz ettiğini ifade ederek: 
"Eğitim konusunda yaşadığımız eksikliklere 
konferansın ışık tutacağını düşünüyorum. 
Konya tarihin, anlayışın, insanlığın yazıldığı bir 
şehir. Hz. Mevlana’nın mesajları hala insanlığın 
sorunlarına çözüm bulabiliyor. Konferansın bu 
anlamda Konya’da yapılıyor olması da önemli." 
şeklinde konuştu. Programda sunum yapan Prof. 

Dr. Kartikaya Sharabi Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu, hem gezi hem çalışma anlamında Konya’nın 
kendileri için de bir fırsat olduğunu söyledi. Hindistan’daki eğitim sistemiyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Sharabi, alanda pek çok problemin çözüm beklediğini dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanların 
bir arada iyi bir işe imza atacaklarına dair inancının yüksek olduğunu ifade etti.

14. Uluslararası Sürdürülebilir Öğretmen 
Eğitimi Konferansı NEÜ’de Yapıldı
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2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Aziz Sancar Konya’ya geldi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Konsey üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in davetlisi olarak Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Sancar,  
matematik ve fizik alanında ödül alan lise öğrencileri tarafından karşılandı. Necmettin Erbakan 

Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisi adına düzenlenen sergi açılışına da katılan 
Sancar, davetten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gördüğü ilgi, alaka ve hürmete layık olup, daha 
çok gayret ederek çalışacağının altını çizen Prof. Dr. Aziz Sancar: "Memleketimize bilim alanında böyle bir 
yer kazandırdıkları için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesine çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah Konya’dan beni geçecek çocuklar çıkar." dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek; Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde dünyaca ünlü bilim adamı Aziz Sancar’ın 
adına bir alan açılmasını çok önemsediklerini söyledi. Sancar’ın hayatından ve bilimsel çalışmalarından 
oluşan görsel bir bölümü de ziyaretçiler için Necmettin Erbakan Üniversitesi ile beraber hazırladıklarını da 
sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: "Sayın 
Sancar’ın Konya Bilim Merkezi'ni ziyareti, 
Konya Üniversitelerindeki ve tüm bilim aşkı 
ile dolu olan öğrenciler için son derece önemli. 
Kendisinin ulaştığı nokta bizleri gururlandıran 
bir nokta ve gençlerimize örnek teşkil ediyor. 
Aziz Hocamızla gurur duyuyoruz, sayılarının 
çoğalmasını diliyoruz" dedi.
Konya Bilim Merkezi'nde bulunan 4 sergiden 
birisi olan "Vücudumuz" Sergisine Prof. Dr. Aziz 
Sancar’ın adı verildi. Sancar’ın adını taşıyacak 
sergi; Sistemler, Hücreler, Biyomedikal 
Laboratuvar olmak üzere üç ana temadan 
oluşuyor. İnsan vücudundaki sistemleri 
tanıtarak, bu sistemlerde yer alan organların 
sağlıklı bir şekilde hayatta kalmaları için yerine 

getirdikleri görevler hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlayan sergide 31 adet düzenek bulunuyor. Sergide 
ayrıca; insan vücudundaki hastalık risklerini azaltan, sağlıklı olmak için edinilmesi gereken alışkanlıklar ve 
seçimler hakkında da bilgi sahibi olunmasını sağlayan eğitim düzenekleri yer alıyor. Prof. Dr. Aziz Sancar 
Sergisi içerisinde, katılımcıların tansiyon ölçüp diyaliz yapabildiği, detaylı göz incelemesi yapıp, insanın 
verdiği refleksleri ölçebildiği ve DNA çözümlemesi yapabildiği düzenekler de bulunuyor.

Prof. Dr. Aziz Sancar Kimdir?

1946’da Mardin Savur’da 8 kardeşin 7.si olarak dünyaya geldi. Sancar, 1963 

yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1971 yılında bitirdi ve 

doktora için ABD’ye gitti. 1997 yılından bugüne ABD Nort Carolina Chapel 

Hill’de Nort Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde görev 

yapan Sancar, gerçekleştirmiş olduğu 400’den fazla bilimsel makale ve 

bu makalelere yapılan 12 bin fazla atıfla, bilimsel araştırmada eşine 

az rastlanır bir başarıya imza attı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 

bitirdikten sonra yurt dışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Uluslararası 

Bilimler Akademisine kabul edilen Sancar buraya kabul edilen 3 Türk’ten 

biri olmuştur. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) şeref üyesi ve ABD Kuzey 

Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Aziz Sancar, kanser tedavisinde ‘ritmik saat’ buluşuna imza atarak 

dünya çapında üne kavuşmuştur. Sancar, ‘DNA tamiri’ ve ‘hücre döngüsü 

kontrol noktası’ gibi konularda yaptığı çalışmalarla da adını duyurmuştu. 

2015 yılında Nobel Kimya ödülünü alan Sancar, 2006 yılından bu yana 

TÜBA üyesidir. Sancar, kendisi gibi Biyokimya Profesörü ve Öğretim Üyesi 

olan Gwen Boles Sancar ile evlidir.

Nobel Ödüllü Prof. Dr. Sancar’dan 
NEÜ’ye Ziyaret
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"Türkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü" konulu yurt dışı burs programı çalıştayı, Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Bakanlık bürokratları ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil 
Çelik ve birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar da eşlik etti.  

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, yurt dışında lisansüstü öğrenim 
gören bursiyerlere yönelik düzenlenen çalıştayda konuşan Milli Eğitim Bakanı Avcı, yurt dışı burslusu 
öğrencilerin çalışmaları ile ilgili düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Bakan Avcı, çalıştayın sembolik bir 

değeri olduğunu belirterek: "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sadece bu kanun ve bu kanuna ilişkin 
uygulamalara bakarak bile görebiliriz. Türkiye'nin ne büyük bir değişim geçirdiğini 1929 yılında çıkartılan 
'Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun' ve daha sonrasında yapılanlar, o kanun 
çerçevesinde talebenin nasıl seçildiği, nerelere hangi alanlarda eğitim-öğretim görmek üzere gönderildiği, 
giden öğrencilerin buradan nasıl gittikleri, orada hangi şartlarda eğitimlerini sürdürdükleri, döndükleri 
zaman Türkiye'ye nasıl döndükleri ile bugün bu süreçlerin nasıl işlediğini karşılaştırdığımız zaman 
gerçekten Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi görüyoruz" dedi.

"Nicelik ve Nitelik Olarak Değişim Zorunlu"

İlgili kanunun çıkış yılının 1929 olduğunu, o yıllarda 
üniversitelerin kurulmadığını ve üniversite reformunun 
ise 1933'te yapıldığını hatırlatan Bakan Avcı şunları 
söyledi: "Giden öğrencilerin nasıl bir Türkiye'den gittiklerini 
düşünürsek, biraz tahayyül etmeye çalışırsak, bugün 
aradaki farkı daha güzel görürüz. O dönemin talebeleri 
çok yoksul bir ülkeden, savaş yorgunu bir ülkeden, 
gözlerini kamaştıran bir Batı'ya gidiyorlar. Psikolojiler 
de buna göre biçimleniyor. Yeni bir devlet kurulmuş, 
yeni bir ulus inşa projesi yürürlüğe konmuş, buna ilişkin 
birtakım düzenlemeler yapılıyor. Alfabe değişeli bir yıl 
olmuş. Dolayısıyla 1929 şartlarında çıkarılan bir kanunla 

doğrusu iyi idare etmişiz. Ama on yıldan beri artık bunu günümüz şartlarında eğitim öğretim görecek 
öğrencilerimiz için güncellememiz gerektiği çok açık. İşte bu çalıştay bunu yapıyor." dedi.

"1416 Bursluları Türkiye'nin Stratejik İnsan 
Kaynaklarını Oluşturdu"

MEB Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ise, 1416 Sayılı 
Kanun'un 87 yıl önce çıktığını ve bu süre içerisinde birçok 
öğrencinin bu kanundan yararlanarak, Türkiye'nin stratejik 
insan kaynaklarını oluşturduğunu söyledi. Çalıştayın yurt dışına 
gidecek öğrencilerin seçilmesinden geri dönüşlerine kadar 
bütün süreçleri iyileştirmeyi hedeflediğini belirten Bilgili, 1416 
Sayılı Kanun ile gidip gelen ve bu alanda tecrübesi olan kişilerin 
de çalıştayda bulunduğunu ifade etti. Seçme ve yerleştirme, 
dil öğrenimi, yüksek lisans ve doktora öğrenim süreci, geri 
dönüşlerinde istihdam ve bunun takibi masası olarak dört 
masa halinde çalıştıklarını ifade eden Bilgili, sorunların bütün 
boyutlarıyla müzakere edildiğini söyledi. Çalıştayda yurt dışına giden öğrencilerle ilgili önemli kararlar 
aldıklarını belirten Bilgili, komisyon çalışmalarının ardından strateji belgesinin ortaya çıktığını ifade etti.

“Türkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü” 
Çalıştayı Düzenlendi
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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
tarafından düzenlenen Ufuk Turu 
toplantılarının 13.’sü bu yıl 2016 YTB Kosova 
Yılı kapsamında "Medeniyet Buluşması" 
başlığı altında Kosova’da gerçekleştiridi. 

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 

ve Hikmet İlim ve Sanat Derneği'nin paydaşı 
olduğu toplantı 5 gün sürdü. Koordinatörlüğünü 
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu’nun 
yaptığı toplantı Konya  Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformuna üye 152 STK tarafından desteklendi. 

19-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen 
programa Balkanlardaki 9 ülkeden 60 kişi, 
Türkiye genelindeki illerden 50 kişi ve Konya’daki 
STK’lardan ise 150 kişi olmak üzere 260 kişi katıldı. 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu’nun moderatör 
olarak yer aldığı toplantıda; Medeniyet Tasavvuru, 
İslam Medeniyetine Yönelik Tehditler ve Fırsatlar, 
Medeniyetin İhyasında Sivil Toplum ve Balkanlar 
ile Ufuk Turu STK Balkan-Türkiye İşbirliği Çalıştayı 
başlıklı oturumlar düzenlendi. NEÜ Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Prof. Dr. 
Abdülkadir Buluş ve Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali 
Akpınar’ın da konuşmacı oldukları toplantıya,  
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Kosova 
Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Recep Hoti de 
katıldı. 

13. Ufuk Turu Toplantısı 
Kosova’da Yapıldı İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 

(UDEF) tarafından Konya’da öğrenci buluşması düzenlendi. 

Yurt dışından Konya'ya eğitim için 
gelen yabancı öğrencilerin desteğiyle 
düzenlenen programın açılışına 

Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun 
ve Abdullah Ağralı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ve çok 
sayıda yabancı öğrenci katıldı. Etkinlikte 
konuşan İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, Konya'da 4 bin 500'den fazla 
yabancı öğrencinin bulunduğunu, kardeşliğin gelişmesinde etkinliğin önemli olduğunu belirterek, bu yıl 'Biz 
kardeşiz, biz geleceğiz' sloganını kullandıklarını ifade etti. Gurbette okumanın İslam Medeniyetinde birçok 
âlimin yetişmesine vesile olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de 
etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek, bu birlikteliğin önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker: "İçimizde bulunan bu kardeşlerimizin hem kendileri için hem de ülkemiz ve insanlık için çok önemli 
işlere imza atacaklarını umuyorum. Konya’da ciddi sayıda yabancı öğrencinin eğitimine katkıda bulunuyor 
olmak bizleri sevindiriyor. Ülkemizin gelişen refah düzeyiyle beraber yabancı ülkelerden öğrenci okutma 
sayısı ciddi sayılara ulaştı. Bu alana yatırım yapan büyüklerimizi de şükranla anıyor sizlere de teşekkür 
ediyorum." dedi.

"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, 
Konya'nın gelişiminin her alanda hissedildiğini, 
Konya'nın tam bir üniversite şehri olduğunu, şehirdeki 
dört üniversitenin yerellikten sıyrılıp, uluslararası bir 
formata kavuştuğunu söyledi. Etkinliği düzenleyen 
derneğin öğrencilere sahip çıktığını, diğer birçok 
STK'nın da öğrencilere destek olduğunu belirten 
Akyürek; Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı 
duyguyu paylaşanlar anlaşır" diyerek faaliyetlerin 
devam etmesi gerektiğini vurguladı. Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun da, farklı kıta ve coğrafyalardan 
gelen öğrencilerin şehri renklendirdiğini, bu tür 

organizasyonların önemli olduğunu, kardeşliği pekiştirdiğini söyleyerek, organizasyonda emeği geçenlere 
teşekkür etti. Etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Konya'nın ve Kayseri'nin bu 
tür kültürel etkinliklerde geri durmadığını, Kayseri'de de benzer bir buluşmanın açılışının yapıldığını belirtti. 
Protokol konuşmalarının ardından yabancı öğrenciler çeşitli folklorik gösteriler sundular.

9. Uluslararası Öğrenci Buluşması
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Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen ve Konya Ticaret Odası (KTO), Konya 
Ticaret Borsası (KTB), TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi'nin katkılarıyla Yerli Otomobil Temalı 4. Uluslararası Otomotiv Sektörünün 
Geleceği (OSEG) ve Çözümü İçin Kümelenme Konferansı gerçekleştirildi.  

Konferansa Konya Valisi Muammer Erol, Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Almanya, İngiltere, Hindistan, Japonya, Slovenya, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi ülkelerden konuşmacılar ve davetliler katıldı.

"Biz Yerli Otomobile Ev Sahipliği Yapmaya Hazırız"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü: "Otomotiv endüstrisi dünya ekonomisi 
için stratejik bir önem taşıyor. Sektör, teknolojik gelişmeye 
yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve diğer sektörleri geliştirme 
potansiyeli ile küresel ekonominin dönüşümünde öncü rol 
oynamaktadır. Yan sanayi ve ilişkili olduğu hizmet sektörlerini de 
kapsayacak şekilde ele alındığında, sektörün Türkiye ekonomisi 
için de son derece kritik önemi olduğunu biliyoruz. Zira rakamlar 
ülkemizin dünyanın önemli otomotiv üretim merkezlerinden 
birisi olduğunu ortaya koyuyor. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, Türkiye’de bu yılın Ocak-Nisan 
döneminde 283 bin adet otomobil üretimi yapıldı. Traktör üretimiyle birlikte sektörün toplam üretimi 469 
bin adede yükseldi. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum, biz yerli otomobile ev sahipliği yapmaya 
hazırız. Bununla ilgili de her türlü alt yapımız da hazır. Bu yatırımın sıkışan Marmara havzasının yerine 
Anadolu’nun tam kalbine Konya’ya yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

"Zamanında bazı basiretsiz idareciler 
yüzünden hem yerli otomobil hem 
yerli uçak konusunda kendi ayağımıza 
çelme taktık"

 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: "2016 İslam Dünyası 
Turizm Başkenti Konya bir büyük uluslararası 
organizasyona daha imza atıyor. Daha da 
önemlisi burada sadece Konya için değil Türkiye 
içinde bir vizyon yol haritası koyuyorsunuz. 
Konya bilgelik ve bereket diyarıdır. Konya 
Anadolu’da sanayinin yayılmasında ve kök 
salmasında öncü şehirlerinden bir tanesidir. İşte 
şimdi Konya milli hayalimiz olan ve hedefimiz 

olan yerli otomotiv sanayi için elini taşın altına koymuş durumda. Bu bir vizyon işi hedef işi. Yerli otomobil 
için gereken babayiğit çıkartmak istiyorsak, bu ancak Konya’ya yakışır haberiniz olsun. Zamanında bazı 
basiretsiz idareciler yüzünden hem yerli otomobil hem yerli uçak konusunda kendi ayağımıza çelme taktık. 
Çok şükür bugün hem kamuda hem özel sektörde daha bilinçli daha özgüvenli idarecilerimiz var. Biz bunu 
yapamayız diyen o eski zihniyetin yerine yapabiliriz daha iyisini üretebiliriz diyen kendine güvenen bir iş 
yapma kültürü var. İste bunun sonucu hem Konya’da hem Türkiye’de ortada. Yatırım yapacaksanız, mal 
alacaksanız. Türkiye’yi tercih edin, kaybetmezsiniz. Konya’yı tercih edin, Konya da Türkiye’de bereketlidir 
haberiniz olsun"
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik de yaptığı konuşmada: "Teknolojik bilgiye hâkim olan 
yeni teknoloji üretebilen pazar paylarını arttırabilmek için daima dinamik kalan ve yenilikler peşinde koşan 
şirketler gibi Konya’daki şirketlerden de bunu bekliyoruz" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek ise: "Bir yerli otomobil yapmak, çağımızın teknolojisini yakalamak ve hatta bir adım ilerisinden 
başlamak önemli. Kaybettiğimiz zamanı telafi etme çabası noktasında hükümetimizin, bakanlığımızın, 
kurumlarımızın gayretlerini görüyoruz. Bu son derece sevindirici" ifadelerini kullandı. AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız da: "Endüstrileşme alanında Türkiye’nin gündeminde olan bir meselede Konya, 
ben de varım, bunun için potansiyelim var, bunun için azmim var, bunu için talebim var isteğim var ve bu 
konuyu Türkiye gündeminde tutuyor ve taşıyorum diyor." dedi.

Konya’da Yerli Otomobil 
Konferansı 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Özel 
Eğitim Bölümü, Özel Sporcular Federasyonu ve Ereğli Kazım Demirel Özel Sevgi Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Effective Leadership And Management in 
Inclusive Schools (ELMIS) 2016 Özel Eğitim Kongresi’nin üçüncüsü Ereğli’de yapıldı. 

Yerli ve yabancı çok sayıda akademisyenin konuşmacı olarak yer aldığı ELMIS 2016 Uluslararası Özel 
Eğitim Kongresine; Türkiye, Almanya, İngiltere, Avustralya, Suudi Arabistan ve Kıbrıs gibi 6 Ülkeden 
350 Akademisyen katıldı. Ereğli Belediyesi’nin ev sahipliği ve katkılarıyla NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ELMIS 2016 
Kongresi, Ereğli Belediyesi Kültür Merkezinde açılış programıyla başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Özel Sevgi Eğitim Merkezi Müdürü Vefa Demirkıran, son derece 
önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirirken, kongrenin 
koordinatörlüğünü üstlenen NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Hakan Sarı, ilkini 2010 yılında, ikincisini ise 2013 yılında gerçekleştirdikleri Uluslararası Özel Eğitim 
Kongresinin üçüncüsünü Ereğli’de yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek tüm katılımcılara 
teşekkür etti. 

NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan, bu kongre için koordinasyonu sağlayarak 
hep birlikte bir çalışma gerçekleştirdiklerini, eğitim alanında yapılacak her türlü çalışmada Ereğli olarak 
yer alabilecek donanıma sahip olduklarını ifade etti. Pehlivan: "Kongremizde sunulacak olan bildirilerin 
kazanımları özel eğitim hizmeti sunan merkezlere, bu merkezlerde çalışan personele, hizmetten 
yararlanan engelli bireylere ve ailelerine, özel eğitim alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına 
hizmetin verimliliğinin artırılması için yol göstereceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın; 11 yaşından itibaren görme engelli biri olarak 
toplum içerisindeki değişik yapı ve karakterlerdeki insanları bir araya getirmenin güçlüklerini yaşadıklarını, 
ancak son dönemlerde toplumun tüm kesimlerinde birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştiğine işaret 
ederek, bunun da eğitim ile büyük alakası olduğuna inandığını dile getirdi. Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı 
Lokman Ayva ise, dernek olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile engelli ve engelsiz insanları bir araya 
getirerek düzenledikleri etkinlikler ile insanların kaynaşmasını sağladıklarını, birbirlerini anlayan insanların 
ise ayrıştırma yapmadan birbirlerine sadece bir birey gözüyle baktıklarına şahit olduklarını belirtti. 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise; uluslararası düzeyde bir bilimsel kongreye ev sahipliği 
yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, yurt dışından ve yurt içerisinden Ereğli’ye gelen katılımcılar için 
4 günlük önemli bir aktivite hazırladıklarını, kongreden arta kalan zamanlarda tarihi ve turistik merkezlerin 
ziyaretleri ile doğanın güzelliklerini konuklara sunacaklarını söyledi. Ereğli’nin adına yakışır şekilde 
temsilinden şehrin belediye başkanı olarak gurur duyduğunu dile getirdi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tahir Yüksek ise yaptığı selamlama konuşmasında, engelliler 
konusunun toplumun en önemli sorunları arasında algılanmasının ve farkındalık oluşturulmasının güzel 
bir gelişme olduğuna işaret etti. Yüksek ; özel eğitim alan bireylerimizin sadece eğitim konusunda değil, spor, 
kültür, sanat ve iş konularında da gerekli desteği alması gerekliliğini ifade etti. Programda öğrencilerden 
oluşan mehteran takımının şovu ve özel çocukların müzik ziyafetinin ardından özel eğitim kurumlarının 
çalışmalarını içeren sergi açıldı. Kongre, Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi ve Ereğli Eğitim Fakültesinde 
olmak üzere farklı etkinliklerle 4 gün boyunca devam etti.
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11 değişik ülkeden 35 ortağı ile yaklaşık 5 yıldır devam eden “Sürdürülebilir Su Yönetimi” 
konulu proje çalışmalarının son toplantısı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev 
sahipliğinde yapıldı.

Toplantıda konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, atıksu sisteminin 
ve yüzeysel suların izlenmesi ve kanalizasyon kirlenmelerinin önüne geçmek amaçlı bir proje 
yürüttüklerini söyledi. Çalışmalar sonunda elde edilen projeyi AB proje kaynaklarına sunacaklarını 

belirten Aydın: "Bu çalışmaların sonunda denize akan yüzeysel sularda izleme çalışmaları yapılacak. 
Kaçak deşarjların tespiti mümkün olacak." dedi. Konya’nın geniş tarım alanlarına sahip 
olmasına rağmen, su kaynakları konusunda sıkıntılar 
yaşandığını söyleyen Aydın, "Eğer atıksular kalıcı 
zararlı maddelerden korunursa bunların sulamada 
kullanımı mümkün olacak. Ayrıca atıksu arıtma 
tesislerinde oluşan çamurlar daha temiz olacak, 
çünkü kanalizasyona verilen zararlı kirleticiler arıtma 
tesisinde çamurda birikerek ayrılıyor. Dolayısıyla 
çamur tehlikeli atık sınıfına giriyor. Bu kirleticilerin 
kanalizasyon sistemine girmesi engellendiği zaman 
çamurun da tarım alanlarında toprağı zenginleştirecek 
gübre olarak kullanılması mümkün oluyor." dedi. 

Projenin sonunda elde edilecek olan kontrol sisteminin 
herhangi bir şehirde kaçak deşarjların tespitiyle ilgili 
uygulanabilecek bir çalışma olacağını belirten Aydın, 
bu araçla denizlere göllere boşalan derelerin de 
izlenebileceğini söyledi.

Mısır Ain Shams Üniversitesi Çevre Hidrolojisi bölümünden Prof. Dr. Ahmed Ali Hassan proje ile ilgili yaptığı 
açıklamada, toplantının, 35 üniversitenin ortak konsorsiyum girişimleri ile yürütülen SWINDON/EXCEED 
projesi kapsamında yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Ahmed Ali Hassan: "Projede dünya çapında, Güney Amerika, 
Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Sahra Altı Afrika bölgelerinden ülkelerin katılımcılarıyla işbirliği içerisinde 
‘Çevresel Kirlilik, Atık Yönetimi ve Gelişen Ülkelerde Su Yönetimi gibi konularda çalışmalar, araştırmalar 
yürütmekteyiz. Burada, Konya’da ortak çalışma toplantısı için, MENA ülkeleri olarak: Mısır, Ürdün ve 
Türkiye olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu toplantı ile birlikte önümüzdeki üç yıl boyunca bir araya 
geleceğimiz çalışmalar ile şehirlerdeki su sistemlerinde kirliliğin kontrolü ve iyileştirilmesi konusunda 
araştırmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Ürdün Mutah Üniversitesinden Hidro Jeolog Prof. Dr. Anwar Jiries ise projenin 6 yıl süreceğini belirterek: 
"Bizler, MENA ülkelerinden Mısır, Ürdün ve Türkiye’nin yer aldığı grup içerisinde farklı üniversitelerden 
uzmanların katılımıyla çevresel konular üzerinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca bu çalışmaların 
neticesinde elde ettiğimiz bulguları bölgesel idarelere sunmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Debik de konuşmasında 
2008 yılında başlayan bu projenin Türkiye Mısır ve Ürdün ile ortaklaşa yürütüldüğünü belirterek, proje 
kapsamında sürdürülebilir su yönetiminin gelişmekte olan ülkelerde nasıl yapılabileceği konusunda 
çalışmalar yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Eyüp Debik:  "Projeyle birlikte gelişmiş ülkelerin bilgi ve tecrübelerini 
gelişmekte olan ülkelere aktarmış olacağız." dedi. 

İnnovasyon Araştırma Merkezi Yöneticisi olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Ürdün 
Üniversitesinden Prof. Dr. Anwa Hamaideh ise, proje içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu 
belirtti. Prof. Dr. Anwa Hamaideh: "Birkaç hafta önce Ürdün’de gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu projenin 
bilgi ve tecrübeleri paylaşmak için çok iyi bir fırsat olduğu kanaatine vardık. Bilgi ve tecrübelerin transferi, 
araştırma guruplarının kurulması bu tür çalışmalar için çok önemli hususlardır." dedi.

“Sürdürülebilir Su Yönetimi” 
NEÜ’de Tartışıldı  
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Türkiye’nin en değerli eğitim projesi olan 
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)  yıl 
içinde anlatılan değerler ve gerçekleştirilen 
projelerle dördüncü kez eğitim öğretim 
dönemini başarıyla tamamladı. 

Selçuklu Belediyesi adına Çalıştayda söz alan 
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya: 
"Projeyi önemsiyor ve değer veriyoruz. Çünkü 

çocuklarımız bizim için hakikaten çok değerli. 
SEDEP projemiz bu yıl 4. yılını başarıyla tamamladı. 
Bu bağlamda özveriyle çalışan çok kıymetli 
öğretmenlerimize özellikle teşekkür ediyorum. 
Yapılan çalıştayın iyi ufuklar açması dileğiyle emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

SEDEP’in kendi değerlerimizi hayata geçirme 
yolunda 5. yıla hazırlık yapan örnek bir proje 
olduğunu ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy: "Bu devamlılık ve süreklilik 
arz eden projeyi harekete geçirdiği için öncelikle 
Selçuklu Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine, 

koordinasyonluğunu yapan Necmettin Erbakan 
Üniversitesine de ayrıca teşekkür ediyorum. 
Ama teşekkürün daha büyüğünü bu işe dokunan, 
zihnini yoran ve vaktini harcayan değerli öğretmen 
arkadaşlarımıza yapmak istiyorum” diye konuştu.

"En Önemli Yatırım İnsana Yapılan 
Yatırımdır"

SEDEP’in Necmettin Erbakan Üniversitesinin en 
fazla önem verdiği projelerin başında geldiğini 
ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ise: "Çünkü 
insana yapılan yatırımın en önemli yatırım 
olduğu kanaatindeyiz. Yapılacak çalıştay ile proje 
kapsamında yaptıklarımızı ve bunun yanında 
yapamadıklarımızı da değerlendireceğiz. Böylece 
iyi yaptığımız yönlere ağırlık verecek, zayıf veya 
eksik kaldığımız yönlerin de hülasasını çıkarmış 
olacağız" şeklinde konuştu.

"SEDEP İyilik Hareketine Dönüştü"

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 
SEDEP’in 4 yıl önce medeniyetin ve kültürün özünü 
oluşturan değerlerin gelecek nesillere aktarılması 
amacıyla Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile hayata geçirildiğini ifade etti. Kayacılar: 
"Proje kapsamında bir yandan her yıl belirlenen 
değerler üzerine onlarca etkinlik gerçekleştirildi, 
bir yandan sosyal ve kültürel sorunlarımız ele 
alındı. Bazen yalnız değilsiniz etkinliği ile özel 
eğitim öğrencilerimizle taşradaki dezavantajlı 
öğrencilerimiz buluşturuldu. Bazen değerli komşum 
etkinliği ile komşuluk ilişkilerimiz irdelendi. Bazen 
çat kapı tiyatrolarla sınıflarda mesajlar verildi. Bazen 
ailemle mutluyum etkinliği ile aileler çocuklarıyla 

birlikte okulda bir etkinlikte buluşturuldu. Özetle 
burada saymayla bitiremeyeceğimiz yüzlerce 
etkinlikle yüz binlerce insana ulaşıldı ve bir iyilik 
hareketine dönüştü" dedi.
Proje kapsamında gerçekleştirilen SEDEP yılsonu 
çalıştayı kapsamında yılın muhasebesi yapıldı.  
Düzenlenen çalıştay ile projenin geliştirilebilirliği, 
farkındalığı ve değerler eğitiminin toplum 
üzerindeki etkileri gibi konular ayrıntılı olarak ele 
alındı. 2015-2016 eğitim öğretim yılı etkinliklerinde 
yapılan çalışmalar ve kullanılan materyaller, SEDEP 
uygulamalarında idareci, öğretmen, öğrenci ve 
velilerin tutumlarının değerlendirilmesi, projenin 
geleceği ile ilgili fikir ve öneriler tartışıldı. Çalıştay, 
hazırlanan çalıştay değerlendirme raporunun 
okunması ile sona erdi.

SEDEP 4. Yılını Geride Bıraktı
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TÜBA Konsey Üyesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in de katıldığı sempozyuma; Türkiye’nin farklı üniversitelerinin rektör ve dekanlarının 
yanı sıra tıp fakülteleri enfeksiyon hastalıkları ve tıbbi mikrobiyoloji; veteriner fakülteleri 
mikrobiyoloji ve beslenme; sağlık bilimleri fakülteleri beslenme ve diyetetik bölümü öğretim 
üyeleri, fen fakültelerinin ilgili öğretim üyeleri, konu ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, ilgili dernek yöneticileri  katıldılar.

Halk arasında "En iyi doktor en ağır antibiyotiği vererek en kısa sürede iyileştiren doktordur" kanısının 
yaygın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Acar: "Yeni önlemler alınmazsa çok basit enfeksiyonlar bile 
ölümle sonuçlanabilir” şeklindeki haberler giderek artıyor. Bizim şu anda gramlarla ifade ettiğimiz 

antibiyotiklerimiz kifayetsiz kalacak gibi görünüyor." dedi. "TÜBA olarak özellikle çalışma gruplarımız 
marifetiyle durum tespiti ve politika önerileri konusunda çalışmalar yapıyoruz." diyen Prof. Dr. Acar 
şöyle devam etti: "Özellikle konsey ve akademi üyelerimizle birlikte özellikle olabilecek bütün paydaşları 
etkinliklerimizde görmek istiyoruz. Ben ülkemiz bakımından da çok önemli olan antibiyotik kullanımı ve 
antibiyotik dirençlilik ile ilgili sorunları ele alacağımız bu toplantıya katkınız için hepinize kalbi şükranlarımı 
ifade ediyorum." dedi. TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin ise: 
"İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu'nu 
düzenlememizin nedeni  konuyla alakalı basında pek çok haber çıkmaya başlaması. Antibiyotik direnci 
geleceğimizi tehdit ediyor. Antibiyotikleri böyle kullanmaya devam edersek, yakın zamanda antibiyotik 
çağa yani basit enfeksiyonlardan hayatımızı kaybedeceğimiz döneme girebiliriz. Biz de Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu olarak bu sempozyumun bir ihtiyaç olduğu ve bu konuların mutlak suretle bilimsel bir 
platformda tartışılması gerektiği kanısına vardık ve bu anlamda konusunda uzman olan arkadaşlarımızın 
kimi konuşmacı kimi de davetli katılımcı olarak sempozyuma davet ettik. Her davetli ve katılımcı 
arkadaşımızın söylediği her şey hazırlayacağımız raporda yer alacak bu ciddi konuyla ilgili objektif bir 
rapor ortaya koyacağız." dedi.

"TÜSEB olarak 100 bin kişiyi kapsayan bir çalışma yapmayı planlıyoruz"

TÜBA Konsey Üyesi ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur: 
"TÜSEB olarak, sağlık bilimleri ile ilgili konularda ar-ge yapmak 
ve ar-ge’ye teşvik etmenin yanı sıra finansal olarak destekleme 
programlarına eğilmeye başlayacağız. Biyoteknoloji enstitümüz 
ilaçların özellikle aşı plazma ürünlerin ve Türkiye’nin acil ihtiyacı 
olan ilaçların uzun vadede Türkiye’de üretilmesi için alt yapının 
geliştirilmesi konusu da TÜSEB’in amaçlarından birisi. Antibiyotikleri 
de ilgilendiren bir alan GENOM Projesi 2003’te tamamlandı. TÜSEB 
olarak da 100 bin kişiyi kapsayan bir çalışma yapmayı planlıyoruz. 
Bu da bizim toplumsal olarak genetik yapımızı ortaya koyacak ve ilaç 
geliştirmeye dair bilginin ortaya çıkartılmasına yardımcı olacak. Çünkü 
muhtemelen Sağlık Bakanlığı kişiye yönelik tedaviyi, önümüzdeki 
yıllarda uygulayacak. İlaçların hangi saatte verileceği konusunda  
özellikle kimya alanında ödül alan Aziz Sancar grubunun keşfinden sonra ilaçların en etkili olduğu saatleri 
bilebileceğiz. Bütün bu gelişmeler TÜSEB’in çalışma alanları içerisinde olacak." şeklinde konuştu.

"Aşırı antibiyotik kullanımı meselesi Irak ve Suriye Savaşı kadar kritik bir mesele"

Türkiye Halk Sağlığı Başkanı İrfan Şencan  ise konuşmasında: "Amerika’da Obama’nın Almanya’da Angela 
Merkel’in doğrudan sahiplendiği bir konu antibiyotik kullanımı. Irak ve Suriye Savaşı kadar kritik bir 
mesele. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor: "Yok olan var olmaz, var olan yok olmaz." Antibiyotikleri ister 
biz kullanalım, ister üretip kullanmayıp atalım, istersek de hayvanlarda kullanalım, toprakla ya da suyla 
bize mutlaka dönüyor. Antibiyotiklerin dünyada ömrü çok kısa oldu; bir yüzyıl içinde hem keşfettik hem de 
bitirdik; şimdi de kurtarmaya çalışıyoruz, ne kadar başarılı olacağımızı göreceğiz. Bu yüzden TÜBA’nın bu 
girişimi elbette çok önemli. Bunu biz Sağlık Bakanlığı olarak da gündemimizde tutuyoruz ama daha çok ve 
daha üst düzeyde sahiplenmeliyiz ki bitirme sürecini yavaşlatalım ve yeni keşiflere fırsat tanıyalım." dedi.
Sempozyum; İnsan Sağlığında Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Mevcut Uygulamaları, Antimikrobiyallerin 
Kontrollü Dağıtım ve Kullanım Stratejilerinin Geliştirilmesi, Sağlık Bakanlığı İlaç Kullanım Faaliyetleri ve 
Antibiyotik Kullanımı, Hayvan Sağlığında Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Mevcut Uygulamalar gibi konu 
başlıklarında yapılan tartışmalar ile sona erdi. 

Antibiyotik Kullanımı ve Dirençlilik
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Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen Sanat Tarihi 
Konferansları’nın 4’üncüsü gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık 
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Bakırer’in konuşmacı olarak katıldığı 
"Selçuklu Mimarisinde Malzeme" konulu konferansa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Ömür Bakırer, dinleyenlere Türklerin yerleşik hayattan önce 
ve sonra olmak üzere yapılaşmada kullandığı malzemelere dair 
bilgiler verdi. Yapılaşmada kullandıkları malzemeleri; Yalnız tuğla, 

yalnız taş, tuğla-taş sentezi ve ahşap malzemeler gibi dört ana gruba 
ayrılabileceğini belirten Bakırer bunların büyük ve küçük ölçekli yapılarda 
değişiklik gösterdiğini ifade etti.

"Türklerde Yapılaşma Miryokefolon Zaferi’nden Sonra 
Yoğunlaştı"

Türklerde 1176 yılı 
Miryokefolon Zaferine 
kadar yapılaşmanın 
yoğun olmadığını 
söyleyen Bakırer: "Türkler 

bu dönemde daha çok, var olana yeni işlevler kazandırmakla 
yetinmelerine rağmen bu zaferden itibaren yerleşik hayata 
da geçilmesiyle birlikte, 1243 yılına kadar özellikle kuvvetli 
sultanların da gelmesiyle yapılaşma hızlı bir tempoyla artış 
göstermiştir. Özellikle gücün zenginliğin göstergesi olarak 
ihtişamlı kervansaraylar ve camilerde bunu gözlemlemek 
mümkündür." dedi. Yapı malzemeleri hakkında detaylı bilgiler 
veren Bakırer: "Türkler Horasan’da Orta İran’da kullandıkları 
geleneksel tuğla kullanımını Anadolu’ya da taşımışlardır. 
Fakat tuğla kullanımı zamanla azalmış ve mescit, türbe ve 
kervansaraylarda daha çok tuğla-taş birlikte ya da tek başına 
taş kullanılmıştır. Tuğla daha çok bezemelerde kullanılmıştır." 
şeklinde konuştu.

"Konya İplikçi Camii Tuğla ile Yapılmış İlk ve Tek 
Büyük Ölçekli Anadolu Selçuklu Yapısıdır"

"Anadolu Selçuklu mimarisinde tuğla kullanımı, malzeme 
açısından ön uygulamalarla bir süreklilik gösterse de bunların bir 
kopyası ya da devamı yoktur. Tek başına tuğla daha çok küçük 
ölçekli yapılarda kullanılmıştır. Ayakta duran yapılar arasında, 
sürekliliğin en iyi tanıkları Konya'da İplikçi Camii ile yine zaman 
içerisinde onarımlar geçiren Kayseri/Pınarbaşı ve Erzincan/
Kemah'ta iki türbedir. Zamanımıza çeşitli onarımlar geçirmiş 
olarak gelen ancak beden duvarlarında hâlâ özgün yapının 
izlerini taşıyan 1202 tarihli İplikçi Camii'nde tuğla salt yapısal 
amaçla beden duvarları ve üst örtüde kullanılan, Anadolu'da 
büyük ölçekli ilk ve tek yapıdır." dedi.

Taş kullanımına da değinen Bakırer, Niğde, Kayseri, Erzurum ve 
Mardin gibi kaliteli taşa kolaylıkla erişilen bölgelerde veya han ve 
kervansaraylar gibi büyük ölçekli, sağlamlık ve kalıcılığın öncelikli 
olduğu yapı türlerinde taş kullanıldığını da sözlerine ekleyerek 
anıtsal yapılarda ise daha çok ahşap kullanıldığını ifade etti. 
Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından program, 
sona erdi. 

Sanat Tarihi Konferansları Devam Ediyor 
“Selçuklu Mimarisi” 
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Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti. 
Zirve kapsamında yapılan "Mevlana İnsani Medeniyet Paneli"ne Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, Felsefe Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Erdal Baykan ve Yrd. Doç. Dr. 
Tarık Quadir de konuşmacı olarak katıldı.

Mevlana İnsani Medeniyet Panelinde 
konuşan Tahir Akyürek; kadim şehir 
Konya’nın birçok medeniyetin temsilcisi 

olduğunu, özellikle Hz. Mevlana’nın ortaya koyduğu 
felsefenin her zaman ışık kaynağı olduğunu dile 
getirdi.

Konya’nın misafir kabul eden, misafirden 
yüksünmeyen bir şehir olduğunu belirten Başkan 
Akyürek: "Şu an Konya’da 72 binden fazla Suriyeli 
misafir var. Birleşmiş Milletlerin böyle bir 
program düzenlemesi tek başına bir faydadır. 
Yeni değerlendirmeler, bu alanlarda neler yapmak 
gerektiği müzakere edilir, mutlaka yeni projeler, 
yeni destek imkânları ortaya çıkar. Birleşmiş 
Milletler tarihinde ilk olan böyle bir toplantının 

Türkiye’de yapılması daha da önemlidir" diye konuştu. İslam coğrafyasının içinde bulunduğu kaosun geçici 
bir süreç olduğunu belirten Başkan Akyürek: "Böyle bir ortamda insani zirvenin Türkiye’de yapılması önemli 
ve anlamlıdır. Bu bize yeniden kendimizi değerlendirme fırsatı verecektir. Aynı zamanda kültürümüzün, 
insanımızın, değerlerimizin tanıtılmasına vesile olacaktır. Birleşmiş Milletlerin bu programı Türkiye’de 
yapmasının bir nedeni de adeta 3 milyondan fazla insanı sorunsuz bir şekilde burada ağırlayabilmenin 
sırrını öğrenmek istemeleridir.  Böyle bir medeniyetin temsilcisiyiz. Buna layık olalım." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’ın başkanlığını yaptığı Panelde alanında uzman 
hocalar tarafından sunumlar yapıldı. Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Felsefe Okulu Derneği 
Başkanı Doç. Dr. Erdal Baykan "Mevlana ve Barış" konulu bir sunum yaparken, Felsefe Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarık Quadir ise "Neden Bugün Mevlana’ya İhtiyacımız Var?" başlıklı sunumunu yaptı.

"Birlikte Yaşamanın Önünde En Büyük Engel: Dinleme Eksikliği"

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da "Mevlana’da Birlikte Yaşama Kültürünün Kodları" 
konulu bir sunum yaptı. Sunumunda, bireylerin huzur ve güven ortamında farklılıklarıyla birlikte bir arada 
yaşayabilmelerinin ön şartının sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının 
güçlendirilmesinden geçtiğini belirten Altıntaş; Hz. Mevlânâ’nın birlikte yaşamanın önünde en büyük engel 
olarak, farklılıkların birbirlerini iyi tanımama ve dinleme eksikliği olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Altıntaş: "Bir arada barış içinde yaşamanın ilk adımı, birbirimizi dinlemek ve anlamaktır.Tasavvuf 
terbiyesinde temel ilke, söylemek değil, dinlemektir. Hz. Mevlana’dan ilhamla, içinde yaşadığımız çağın da 
en büyük sorunları arasında; toplumların birbirlerini gereği gibi tanımama, tanıma çabası içine girmeme 
ve önyargılı hareket etme düşüncesi yer alır. Bu olumsuz bakış açılarının derinleşmesi, özellikle çağımızda 
toplumlar arası güven bunalımını artırmaya ve çatışma ortamlarını genişletmeye hizmet etmektedir. Çare, 
toplumların birbirlerini tanıması ve değerlerini kavramalarından geçer. Birleştirici bir dil kullanmayı temel 
ilke edinmiş olan Hz. Mevlânâ, birbirinin değerini bilmeyen insanlara: "Gel de birbirimizin kadri kıymetini 
bilelim; çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden."  demek suretiyle bir arada yaşamanın formülünü gösterir." 
dedi.

Dünya İnsani Zirvesi’ne 
Konya İmzası 



3736

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Endodontik Tedavi 
Görmüş Dişlerin Restorasyonu konulu konferans düzenlendi. Meram Tıp Fakültesi Asım 
Duman Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa; ABD Philedelphia UPEN Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Hekimliği Bölümü Öğretim Üyesi ve dekan yardımcısı 
Prof. Dr. Füsun Özer konuşmacı olarak katıldı.  

Açılış konuşmasını NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener’in yaptığı programın ilk 
bölümünde katılımcılara diş hekimliği mesleği ve endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile 
ilgili bilgi verildi. Prof. Dr. Füsun Özer kanal tedavisi işleminin önemi, kanal tedavisi yapıldıktan sonra 

dişlere ne gibi adeziv veya protetik işlemler uygulanması gerektiğini anlattı. Diş hekimliği öğrencilerinin ve 
diş hekimlerinin de davet edildiği konferansta endodontik tedavi sonrası restorasyon konusunda farklı ve 
yeni uygulamalar hakkındaki soruları cevaplayan Özer en son tekniklerin tüm detayları ile ilgili bilgi birikimini 
katılımcılara aktardı. Konferans programının ikinci bölümünde 
ise Prof. Dr. Füsun Özer Amerika’da ki eğitim sistemi hakkında 
katılımcıların sorularını yanıtladı. Amerika’da eğitim almak 
isteyen öğrencilere ülkenin üniversite kabul şartlarını, ekonomik 
maliyetini, burs desteklerini anlatan Özer akademisyenlik yapmayı 
düşünenler için de neler yapmaları gerektiğini açıkladı. Amerika’daki 
laboratuvar imkânlarına da değinen Özer, katılımcıları Amerika’daki 
üniversitelerin sosyal faaliyetleri hakkında da bilgilendirdi. 

Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin 
Restorasyonu Konferansı

Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya’da Dünya Müslüman 
Âlimler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptı. 

25 ülkeden 63 İslam âliminin katılımıyla yapılan toplantının açılışında konuşan Dünya Müslüman Âlimler 
Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavî, İslam âlimlerinin Müslümanlara, doğru İslam’ı öğretmesi gerektiğini 
söyledi. Karadavî: "Ümmetimizin düşüşten, zayıflıktan, zilletten kurtulmasını istiyoruz. Yeniden eski 

yaşama dönmeli, insanları da hayra davet etmeliyiz, tıpkı sahabilerin yaptıkları gibi. Mütevazı insanların 
eşit olması için çağrıda bulunuyoruz, tıpkı tarağın dişleri gibi" dedi. Türklerin darbeye karşı kazanılan zafer 
sevincini paylaşmak için Konya’ya geldiklerini ifade eden Karadavî, Âlimler topluluğu ve ümmet olarak 
üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu ise Türkiye'deki halk hareketinin önemine vurgu yaparak İslam âlimlerinin böyle bir 
tarihte Konya’da bir araya gelmiş olmalarını önemsediklerini belirtti.  Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini birlik olarak 
adım adım takip ettiklerini ve bütün dünyaya bunun düşmanca bir saldırı olduğunu haykırdıklarını söyledi. 
Mısır’da, Suriye’de, Filistin’de, Libya’da, Yemen’de ve daha birçok yerde olduğu gibi Türkiye’de yaşanan 
girişimde de haktan yana olduklarına değinen Karadaği, haktan yana olmaya devam edeceklerinin altını 
çizdi.

"21. Yüzyıl Haçlılarına Karşı Dimdik Ayaktayız" 

Milletimize karşı yapılan ihanet kalkışmasını müteakip dünyada ilk ses 
veren kuruluşların başında Dünya Müslüman Âlimler Birliği’nin geldiğini 
ve kalkışmanın karşısında durduğunu bildiren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek: "Bu dönemde Konya’da, ülkemizde bulunmanız, 
insanımızın yanında olmanız bizlere destek vermiştir. Müslümanlar ancak 
kardeştirler. Bir bedenin uzuvları gibidirler" dedi. Türkiye’deki darbe girişimi 
konusunda İslam düşmanlarını, sömürgecileri, emperyalistleri ve yerli 
işbirlikçileri unutmamak gerektiğini dile getiren Akyürek: "Müslümanlar 

olarak 21. yüzyıl Haçlılarına da ecdadımızın yaptığı gibi dimdik durmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz." 
ifadelerini kullandı. Konya Valisi Yakup Canbolat ise: "Maalesef cuntacı kalkışmaya adını veren yapı, uzun 
yıllardır inançlı, samimi ve saf insanların inançlarını istismar eden, dış güçlerin istismarcısı FETÖ gibi, IŞİD 
gibi din tacirlerine bugün yapmamız gereken, ilhamı Kur’an’dan alıp İslam’ı asrın idrakine söyletmekten 
geçmektedir" diye konuştu. 

İslam Dünyası Âlimleri Konya’da Buluştu
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"Staj Problemi Ortadan Kalkıyor"

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir de Türkiye’de geçmişten beri stajların 
hep problem olduğunu, öğrencilerin yeterli teorik bilgiyi aldıklarını ancak bunu pratiğe aktaramadıklarını ve  
bu protokolün bu sorunu ortadan kaldırdığını vurguladı. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Selman Türker ise bu programın özgüven kazandırması ve insan ilişkilerini öğretmesi 
bakımından öğrencilere büyük katkı sağlayacağını anlattı. Sanayi kuruluşu denildiğinde teknik ihtiyacın 
öne çıktığını ancak muhasebe, finansman, ithalat vb. sosyal konularda da yetişmiş eleman ihtiyacının 
önemli ölçüde olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde  öğrenci olan herkesi projenin kapsadığını, bu açıdan protokolün önemli olduğunu belirtti.  
Proje kapsamında öğrenciler almış olduğu teorik derslerin sanayi kuruluşlarında pratik uygulamalarını 
yapma imkânına kavuşacak. Öğrencilerin iş hayatına uyum sağlama konusunda da önemli avantajları 
olacak. Projeyle Sanayi Odasına bağlı üye kuruluşlar ihtiyaç duyduğu personeli öğrenim aşamasında 
bulabilecek ve mezun olduktan sonra da kalıcı istihdam sağlanmasının önü açılmış olacak. 

"Projenin Sanayiye Katkısı Büyük"

Sanayi kuruluşlarının ortaya çıkan satın alma, üretim, satış ve pazarlama, kalite, yönetim ve diğer 
konulardaki sorunlarına da proje bazlı olarak öğrenciler ve danışman öğretim elemanları aracılığı ile 
çözüm bulunacak. Ayrıca Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ile üye kuruluşlar arasında Ar-Ge, 
İnovasyon kapsamında ortak projeler geliştirilecek. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin, Sanayi Odasına kayıtlı üye işyerlerinde, 
İŞKUR tarafından, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında eğitim ve istihdam edilmesine 
yönelik hazırlanan protokol Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükçü ve İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş tarafından imzalandı. 

Öğrencilerin hem staj yapması hem de istihdam süreçlerinin bir arada yürütülmesiyle ilgili protokol 
imzalanmasının bu güne kadar ciddi bir gereklilik olarak durduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, üç kurumun iş birliği ile bu konuda çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Öğrencilerin 

hayata daha güvenli bir şekilde bakarak sanayiye adım atmalarının ve bu süreci; öğrenimlerinin bir parçası 
olarak tamamlamalarının mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Şeker, protokol ile 
gençlerin kişisel gelişimlerine ciddi artılar kazandırılacağını vurguladı. Prof. Dr. Şeker: "Öğrenciler kendilerini 
geleceğe, hayata yetiştirmeleri konusunda sunulmuş olan bu fırsattan istifade ederek daha nitelikli bir 
mezuniyete sahip olacaklar ve devamında iş bulmaları, kendine özgüvenlerinin artması ve ülkeye katma 
değer üretmeleri söz konusu olacaktır." dedi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. 

"Proje ile Herkes Kazanacak"

"Üç kurum; kendi personellerini yetiştirmeleri adına sanayi işletmelerimizin avantajına, geleceğe 
hazırlanmak adına öğrencilerimizin avantajına bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz." diyen Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükçü ülkede bir taraftan işgücü açığı olduğunu diğer taraftan da gençlere iş 
imkânı oluşturmanın ciddi bir gereklilik olarak bulunduğunu vurguladı. Proje ile mezun olacak gençlerin iş 
hayatına donanımlı bir şekilde atılmalarının sağlanacağını belirten Kütükçü: "Öğrenciler cep harçlıklarını 
alıyor olacak. Sanayiye de mali bir yük gelmemiş olacak. Dolayısıyla üç tarafın da ‘kazan kazan kazan’ 
şeklinde kazançlı çıkacağı bir formülü uygulamış olacağız." dedi. Böyle bir projeye İş Başı Eğitim Programı 
ile destek vermekten onur duyduklarını ifade eden İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş sözlerine şöyle devam 
etti: "İnşallah üniversite öğrencilerimiz hem çalışacak hem stajını tamamlayacak hem de haftanın belli 
günlerinde istihdama yönelik deneyim kazanmış olacaklar. Sanayicilerin de önemli bir mali yükü ortadan 
kalkmış olacak. Bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Eğitim 



4140

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Başbakanlık ve Kültür Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kültür Turizmi 
ve Medya Kurultayı Konya’da başladı.  

Kurultaya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Siirt Milletvekili 
Yasin Aktay ile Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Hüsnüye Erdoğan, Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, RTÜK Başkanı İlhan 

Yerlikaya, çok sayıda basın mensubu ve akademisyen katıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan 
Burhan programın Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine dikkati 
çekti. Uluslararası, ulusal ve yerel gazetelerden yaklaşık iki yüz 
yirmi medya mensubunun kurultaya katıldığını dile getiren 
Burhan, kurultayı Konya’da düzenlemekteki amaçlarının, 
Konya’nın Mevlana şehri olması, Mevlana’nın da sevgi, barış ve 
kardeşliğin sembolü olmasından ötürü olduğunu ifade etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya 
ise, terör olaylarında yayın hassasiyetine ilişkin: "Bu konuda 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve RTÜK olarak biz 
de yayıncılarımızla çok sayıda toplantı yaptık. Son zamanlarda 
Türkiye'deki yayıncılarımız bu konuda gerçekten hassas 
davranıyor" dedi.

Kurultayda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 2016 İslam Dünyası 
Turizm Başkenti ilan edildiği yılda böyle bir programın tertip edilmesinden dolayı katkı yapan kuruluşlara 
teşekkür etti. Konya olarak kültür ve inanç turizmine önem verdiklerini ifade eden Akyürek, Konya’nın 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunun altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Konya’nın huzur ve barış şehri 
olduğunu söyledi. Türkiye'nin son yıllarda turizm üzerinden kuşatılmak istendiğini vurgulayan Sorgun: 
"Türkiye'yi yeterince tanımıyorlar. Geçen bayramda Atatürk Havalimanı, bir günde bin 500'e yaklaşan 
uçuşuyla en büyük hareketliliğini yaşadı. Onlar ne kadar etrafımıza çember örmek istiyorlarsa da gerçekten 
basın yayın kuruluşlarında da ifade edildiği üzere, bayram süresince turizm tesislerinde neredeyse yer 
bulunamadı. Bu millet kendisine zoraki giydirilmek istenen elbiseleri kabul etmedi. Bu çemberleri nasıl 
yaracağını göstermiş oldu." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ise, yakın bir yerde gerçekleşen olayların kısa sürede 
dünyanın diğer ucunda duyulduğunu belirtti. İletişim imkânlarının gelişmesine rağmen bazı olayların 
dünya kamuoyunda yer almadığına dikkati çeken Aktay, dünyanın ne kadar değişmiş olursa olsun insana 
dair hiçbir şeyin değişmediğini belirtti. Konya Valisi Yakup Canbolat da, kurultayın Konya’da yapılmasından 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurultayın uluslararası kültür turizmin geliştirilmesi, barış, kardeşlik 
duygularının geliştirilmesi anlamında hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye Olarak Kaosun Her Türlüsüne Karşıyız"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise; medyayla ilgili en temel konulardan birisinin medyanın 
tarafsızlığı meselesi olduğunu belirterek, medyanın olayları aktarırken aracı olduğu gibi hakikati görmek 
ve aktarmak zorunda olduğunun da altını çizdi. Kurtulmuş: "Olayları yorumlamamız ve görmemiz hangi 
ilkelerden hareket ettiğimizle doğrudan doğruya ilgilidir. Tarafsızlık olacaksa ilkelerden yana olmak 
durumundayız. Bu ilkelerden birincisi, savaşı değil barışı esas almak olmalıdır. İkinci ilkemiz, çatışma değil 
uzlaşıdır. Çatışmak insanoğlunun en kolay ve en ilkel çözüm bulma yöntemidir. Bugün dünyada da sorunları 
çözmenin en temel yolu uzlaşmayı temel almak olmalıdır. Uzlaşı ile yeni bir Orta Doğuyu inşa etmek 
mecburiyetindeyiz. Üçüncü ilkemiz ise, kaos değil, hukukun üstünlüğü. Bizim Türkiye olarak kaosun her 
türlüsüne karşı olduğumuzu, düzenden ve düzeni sağlayacak hukukun üstünlüğünden yana olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Dördüncüsü, eşitsizlik değil 
adalet olmalıdır. Biz, eşitsizliği değil adaleti savunacağız. 
Biz ilkelerin yanında taraf olmak durumundayız. 
Beşincisi de, baskı, sömürü ve köleleştirmeye karşı 
özgürlüklerden yana olacağız. Altıncısı ise, seçkinciliğe 
karşı demokrasidir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
adalet, eşitlik, barış, objektif evrensel kriterleri olan 
unsurlardır. Herkesin bu evrensel kriterler içerisinde 
ilişkiler oluşturması lazımdır. Bu ilkelerin ayaklar 
altına alınması tarafsızlık değildir" şeklinde konuştu. 
Programda Konya ve Hz. Mevlana Sunumu ve İslam 
Dünyası Turizm Başkenti Konya Sunumu’nun yanı sıra  
Küresel Sorunlar ve Medya konulu Panel de düzenlendi.
Kurultayın ikinci ayağı ise Karaman’da Türk Dili Turizm 
başkenti teması ile düzenlenen paneller ile devam etti.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
ev sahipliğinde, Uluslararası Malezya 
Üniversitesi ve İslam Ekonomi Merkezi 
işbirliği ile "Uluslararası Vakıf ve 
Yükseköğretim Sempozyumu" düzenlendi. 

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bilal Kuşpınar, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, Uluslararası 
Malezya Üniversitesi ve İslam Ekonomi Merkezinden 
konuklar ve akademisyenler katıldı. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, sempozyumun 
kendileri için önemli konulara değinmek adına 
önemli olduğunu belirtti. Vakıfların Üniversitelerle 
birlikte yürütecekleri faaliyetler konusunda 
uyulması gereken belli kurallar olduğunu hatırlatan 
Kutlu, yükseköğretimde de finans ile ilgili çeşitli 
konuların çözüm bulması gerektiğini vurguladı. 
Üniversitelerin sivil topluma ve vakıflara karşı belli 
sorumlulukları olduğunu belirten Kutlu, vakıflar ve 
yükseköğretim kurumları arasındaki benzerliklere 
ve çeşitli farklılıklara dikkat çekti. Kutlu; kurumların 
ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda zaman 
zaman birlikte çalışarak, tecrübelerini paylaşmaları 

gerektiğinin de altını çizdi. İngilizce olarak devam 
eden programda Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel de bir 
konuşma yaptı. Vakıf kavramına dikkat çeken Yüksel, 
kavramın farklı anlayışlarda nasıl tanımlandığına 
dair değerlendirmelerde bulundu. Tarihteki ilk 
vakfın Hz. İbrahim dönemine denk geldiğini belirten 
Yüksel, sürecin Peygamber Efendimiz döneminde 
de devam ettiğini söyledi. Anadolu’da ise ilk 
vakfın 1048 yılında Erzurum'da Sayyid Sharif Halil 
tarafından kurulduğunu söyleyen Yüksel, Osmanlı 
döneminde varlıklı insanlar tarafından vakıflar 
kurulduğunu da sözlerine ekledi. 

"Türkiye Medeniyetin Beşiği"

Uluslararası Malezya Üniversitesinden Prof. Dr. 
Mohammed Aslam Haneef ise Malezya’daki vakıf ve 
yükseköğretim araştırmaları üzerine detaylı bir bilgi 
verdi. Ele aldıkları projeleri değerlendiren Haneef, 
Türkiye’de yapılan çalışmaları da takip ettiklerini 
belirtti. Türkiye’yi medeniyetin beşiği olarak da 
tanımlayan Prof. Dr. Mohammed Aslam Haneef, 
farklı pratikleri öğrenmek adına da sempozyumu 
önemsediklerini söyledi. 

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 
Saraybosna İslam Birliği Riyaseti ile Sarajevo Üniversitesi işbirliği ve T.C. Başbakanlık 
Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle Saraybosna’da "2. Uluslararası Dini 
Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" düzenlendi. 

Sempozyumda insan 
huzur ve mutluluğunu, 
küresel düzeyde 

gerçekleştirmek için dinlerin 
barış odaklı buyruklarının 
öne çıkarılması konuşuldu. 
Sempozyuma 12 ülkeden, 
içerisinde akademisyenler, 
sivil toplum kuruluşu 
üyeleri, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerinin de bulunduğu 
150’den fazla kişi katıldı. 

Sempozyumda insan huzur ve mutluluğunu küresel düzeyde gerçekleştirmek için dinlerin barış odaklı 
buyruklarının öne çıkarılmasına, hatalı şekilde şiddete alet edilen kaynakların doğru anlaşılmasında 
sağlıklı yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Küresel barışa da katkıda bulunmayı amaçlayan 
bu sempozyum aynı zamanda batıda yükselen İslamofobiye de dikkat çekti.

Uluslararası Vakıf ve Yükseköğretim  
Sempozyumu

NEÜ’den Balkanlarda Bilimsel Sempozyum
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile İslami 
İlimler Araştırma Vakfı'nın (İSAV) ortaklaşa 
düzenlediği "Gelenek ve Modernite 
Arasında İslam Yorumları" konulu toplantı 
NEÜ ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda 
İslamiyet’in yorumlanmasına ilişkin pek çok 
sorun masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan Diyanet İşleri Eski Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, değişen İslam algısına 
dikkat çekerek sorunu çözmek için kaynağına 

inmenin gerektiğini söyledi. İçinde yaşadığımız 
dünyada çok ciddi sorunların bulunduğunu, 50’den 
fazla İslam ülkesinin pek çok alanda problemlerini 
çözemediğini ve adeta edilgen bir İslam Dünyası ile 
karşı karşıya olduğumuzu vurgulayan Bardakoğlu: 
"Son ve mükemmel bir İslam dini var onunla 

iftihar ediyoruz ama şu andaki halimiz olumsuz. 
Bu çelişkiyi anlayamıyoruz. Bu duruma çözüm 
bulunmazsa çocuklarımızı torunlarımızı daha 
fazla yoracak." dedi. Son ve yüce İslam dininin 
mensuplarının bu kadar imkânlar içinde en tepede 
olması gerektiğine dikkat çeken Bardakoğlu: "Din 
bizden ne istiyor, biz nereye geldik? Bu soruya 
cevap vermemiz gerekiyor. Cevap verdiğimizde 
İslam ve Müslümanlık arasındaki farkı hissetmeye 
başlıyoruz. Dış dünyada razı olmayacağımız İslam 
algısı yerleşmeye başlıyor.” dedi. Bardakoğlu 
bu konuların acilen tartışılması ve sorunların 
kaynağına inilerek çözülmesi gerektiğini belirtti. 
"Kapımızın önüne su kirli geliyorsa kaynağından 
berrak çıktığına göre bu suyun nerede kirlendiğine 
bakmamız gerekiyor." diyen Bardakoğlu dini ilimlerin 
müfredatının yeniden ele alınması gerektiğinin 
altını çizdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve 
Biyoteknoloji  Kongresi, Fen Fakültesinde düzenlendi.  

Kongrenin açılışında konuşan Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esra Martin; lisans 
düzeyinde biyoteknoloji bölümünün Türkiye’de ilk defa NEÜ’de açıldığını söyleyerek 2016-2017 
eğitim öğretim yılında bölümün ilk defa mezun vereceğini söyledi. Kongrenin; moleküler biyoloji ve 

biyoteknoloji alanında çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirerek araştırmaları ve bu konulardaki 
gelişmeleri paylaşmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Martin, güncel konuları aktarıp sorunların 
tartışılabileceği bir ortam oluşturulduğunu belirtti. Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında çalışan 
tüm çözüm ortaklarının etkileşimde bulunabileceği bir platform oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
anlattı. Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karataş ise 2010 yılında başlanan kongreye 
her yıl yeni yüzlerin eklendiğini ve böyle bir değişimin de kongrenin bilim insanları tarafından benimsendiği 
anlamına geldiğini ifade etti. Karataş ayrıca programa 50 civarında kurumdan katılım olduğunu belirtti 
ve bunun bir başarı olduğunu söyledi. Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray Köçkar "Adamts1 Geninin Hücreye Spesifik Trankripsiyonel 
Regülasyonu" konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Köçkar: "Moleküler biyoloji çalışmaları artık pek çok 
hastalığın mekanizmasının ve tedavisinin anlaşılabilmesi için son derece büyük önem taşıyor. Moleküler 
biyoloji pek çok dünya ülkelerinde öncelikli alanlar arasında yer alıyor ve pek çok hastalığın anlaşılması ile 
tedavisi için olmazsa olmaz konumda bulunuyor." dedi.

“Gelenek ve Modernite Arasında 
İslam Yorumları” 

5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve 
Biyoteknoloji Kongresi 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Meslek Yüksekokulu (SMYO) Mekatronik 
programı tarafından, Elektromobil tasarımlı FATİH isimli araç üretildi.

NEÜ Seydişehir Yerleşkesinde araçla ilgili yapılan 
tanıtımda proje yürütücülüğünü üstlenen 
SMYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Arıkan: 

"Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yapan 
proje akademik danışmanlarımız ve öğrencilerimizin 
hazırladığı, en az enerji harcayan elektrikli araç 
tasarımını amaçlayan "Elektro Mobil Projesi" TÜBİTAK 
tarafından desteklenmeye değer bulundu. 2016 yılı 
içerisinde çalışmaya başlanılan projemiz: Elektromobil 
tasarımlı ve FATİH isimli aracın yapımını tamamladık. 
Ülkemizin 2023 hedeflerine baktığımızda elektrikli 
ve yerli aracımızı çok daha önce üretmemiz gerekirdi. 

Bu proje ile Üniversitemizin bu işe ön ayak olması beni daha da gururlandırıyor" dedi. Üniversitenin ana 
misyonlarından bir tanesinin de bu tür projelere öncülük etmek olduğunu belirten Arıkan, belli teknolojik 
alanlarda NEÜ’nün söz sahibi olmasını istediklerini söyledi. Prof. Dr. Arıkan proje için TÜBİTAK’tan ve NEÜ 
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğünden destek alındığını, üretilen araçla yerli üretime dikkat 
çekmek olduğunu belirtti.  Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in projeye desteklerinin hep sürdüğünü belirten 
Arıkan, çalışmada üstün gayret sarf eden akademik danışman kadroya, teknik personele ve takımda yer 
alan öğrencilere teşekkür etti.

12 bin kişinin ibadet edebileceği, hayırsever iş adamı Kemal Akpınar tarafından rahmetli 
eşi Zeliha Akpınar adına Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Kampüsünde 
yaptırılacak camiinin temel atma çalışmaları hızla devam ediyor. 

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve hayırsever iş adamı Kemal Akpınar ile oğlu Fatih 
Bülent Akpınar, caminin inşaat sahasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Meram Belediye 

Başkanı Toru incelemeler sırasında yaptığı açıklamada caminin şehre büyük bir değer katacağını, üniversite 
öğrencilerine de fonksiyonel olarak hizmet vereceğini ve bu açıdan da caminin büyük önem taşıdığını 
söyledi. Üniversitelerin kuruluşunda birçok önceliğin bulunduğunu ve bunlardan birinin de ibadethaneler 
olduğunu belirten Rektör Şeker, Meram Belediyesi aracılığıyla hayırsever Kemal Akpınar’dan böyle bir 
teklifin gelmesinden ve şehre kimliğini hatırlatan bir eser olarak da bu caminin Köyceğiz Kampüsünde 
şekillenmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. "Kemal Bey’in rahmetli eşinin hatırasına böyle bir 
camiyi yaptırıyor olması toplumda aileye, anneye verilen önemin göstergesi olarak altı çizilmesi gerekiyor. 
Konya’nın en büyük camii olması ve 12 bin civarında cemaate hitap edecek olması da önemli." diyen Şeker, 
camii tamamlandığında tüm Konya’ya hitap edeceğini, üniversitelerin toplumla iç içe, beraber yaşayan 
varlıklar olması bağlamında Necmettin Erbakan Üniversitesinin toplumla kaynaşması ve bütünleşmesi 
açısından bu caminin özel bir fonksiyon göreceğini vurguladı.  Fatih Bülent Akpınar da annesi Zeliha Akpınar 
adına yaptırılacak camiyi hızlı bir şekilde bitirmeyi arzu ettiklerini, caminin açılışında da tüm Konyalılarla 
birlikte olmayı ve Üniversiteden vatanına milletine hayırlı insanlar yetiştiğini görmeyi umut ettiklerini ifade 
etti.  Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise: "Burası din ile bilimin buluştuğu bir nokta. Bir ay önce ülkemizde 
çok vahim bir hadise yaşandı. Ama biz bugün burada şehrimizin en büyük camisinin inşaat alanında, din 
ile bilimin buluştuğu merkezdeyiz. Halkımız 15 Temmuz gecesi direncini gösterdi, ertesi gün sabah oldu 
işine koyuldu." dedi. Sorgun milletimizin 27 gün boyunca meydanlarda nöbet tuttuğunu, gündüz işine sahip 
çıktığını belirterek, bunu bazılarının anlayamadığını, milletimizi yeterince tanıyamadığını sözlerine ekledi.

NEÜ’den 
Elektromobil Tasarımlı Araç Üretimi 

Köyceğiz Kampüsündeki Camii İçin 
Çalışmalar Sürüyor
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
işbirliğinde NEÜ Turizm 
Fakültesi, İlahiyat 
Fakültesi ve Sosyal 
ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü 
öğrencilerinden oluşan 
yaklaşık 200 kişilik 
öğrenci grubu Suudi 
Arabistan’a gitti. 

Konuyla ilgili bilgi veren NEÜ Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, yaklaşık 
200 kişiden oluşan öğrenci grubunun sosyal 

sorumluluk projesi çerçevesinde bilgi, görgü ve 
deneyimlerini artırmak üzere Suudi Arabistan’a 

gönderildiklerini, ilk 
kafilenin 18 Ağustos 
Perşembe günü 
hareket ettiğini belirtti. 
Atıcıgil: "Gönderilen 
öğrencilerimiz hem 
uluslararası mesleki bir 
deneyim yaşayacaklar,  
hem de Hac ibadetlerini 
yerine getirmiş 
olacaklar." ifadelerini 
kullandı. 

Öğrencilerinin, üniversiteyi 
güzel şekilde temsil 
edeceklerine inandıklarını 
belirten Atıcıgil şunları söyledi: 
"Üniversitemiz öğrencileri için 
bunun gibi organizasyonların 
devamlılığını önemsiyoruz 
ve bu konuda gerekli 
girişimleri sürdüreceğiz. Yola 
çıkan öğrencilerimizin bu 
yorucu yolculuğu başarıyla 
t a m a m l a y a c a k l a r ı n a 
inanıyorum.”
Masrafları Diyanet İşleri 
Başkanlığınca karşılanacak 
olan öğrencilerin, Hac ibadeti 

için orada bulunan Türk hacıların başta yemek 
hizmetleri olmak üzere çeşitli görevleri yerine 
getireceklerini söyleyen NEÜ Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, öğrencilere 
hizmetleri karşılığında belli bir miktar harçlık 
verileceğini de sözlerine ekledi. 

NEÜ Öğrencileri 
Türk Hacılar İçin Kutsal Görevde Seydişehir’deki yükseköğretimin sorunlarını 

konuşmak ve çözüm önerileri üretmek üzere 
ilçede bir dizi toplantı düzenlendi.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun 
Tüfekci, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. 
Dr. Önder Kutlu, Seydişehir Belediyesi Başkan Vekili 
Mevlüt Güray, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, 
NEÜ BAP Koordinatörü Prof. Dr. Selman Türker ve 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan’ın da katılımıyla ilk 
olarak Seydişehir Kaymakam Vekili Ali Polat makamında ziyaret edildi. 

"Önemli Olan Eğitimin Kalitesini Korumak ve Yükseltmek"

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker Seydişehir’de çok iyi bir mühendislik 
eğitiminin olduğunu vurguladı ve bundan sonra yeni programların açılması için çaba sarf edeceklerini belirtti. 
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kriterleri sağlanamadığı için bazı planlanan programların açılamadığını 
ifade eden Şeker, gerekli şartlar yerine getirildiğinde yeni programların açılacağını anlattı. Şeker, verilen 
eğitimin kalitesini koruma ve yükseltmenin önemli olduğuna da dikkat çekti. 

"Seydişehir Açısından Önemli Bir Gün"

Bakan Yardımcısı Harun 
Tüfekci ise ilçedeki 
yükseköğretimin kalitesini 
daha da ileriye taşımak için 
yeni adımlar atılacağını ve 
bazı incelemeler yapılacağını 
belirterek bu toplantıların 
Seydişehir açısından büyük 
önem taşıdığını anlattı. Heyet 
daha sonra Eti Alüminyum 
A.Ş. tesislerini ziyaret etti. 

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Cengiz, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 
eğitim öğretime her zaman destek vereceklerini açıkladı. Son olarak Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesinde yapılan toplantıda açılabilecek yeni programlar, öğrencilerin barınma sorunu için ne gibi 
çözümler üretileceği, yapılacak çevre düzenlemeleri gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Program 
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

Seydişehir Yükseköğretiminin Sorunları 
Masaya Yatırıldı
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Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA), Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi (TİKM) 
kapsamında yayımlanan eserlerin tanıtım toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü'nün katılımıyla Ankara TÜBA Başkanlık Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Ülkenin bilim ve kültür mirasına ait farklı alanlardan 100 temel  eserden, gelecek kuşakların 
yararlanmasının amaçlandığı proje kapsamında düzenlenen toplantıda yayımlanan Bursalı Mehmed 
Tâhir'in "Osmanlı Müellifleri" ve Ebheri’nin "İsaguci Mantığa Giriş” eserleri tanıtıldı. Ak Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Konsey Üyeleri ve farklı alanlardan 
bilim insanlarının yer aldığı toplantıda; Bakan Faruk Özlü’nün yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. 
Hüseyin Sarıoğlu birer konuşma yaptı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk-İslam Kültür Eserleri Projesi 
ile bilim ve kültür mirasına ait Arapça, Farsça veya farklı Türk lehçelerinde 
yazılmış 100 eseri bilim dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini ifade 
ederek: "Bu proje kapsamında yayına hazırlamış olduğumuz iki kıymetli eseri 
de bugün sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan birisi, YÖK Başkanımız Prof. Dr. 
Yekta Saraç’ın yayına hazırladığı Osmanlı Müellifleri isimli eserdir. Bursalı 
Mehmed Tahir tarafından Osmanlı’nın son döneminde kaleme alınan bu 
eser, çok kapsamlı bir bibliyografya niteliği taşıyor. Yayına hazırladığımız 
diğer eser ise Ebheri tarafından yazılan Îsâgûcî Mantığa Giriş isimli mantık 
eseridir. Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu’nun yayına hazırladığı bu eser, uzun süre 
medreselerde ‘mantığa giriş’ kitabı olarak okutulduğu için önem taşıyor. Bu 
iki eserle siftahı yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde diğer eserleri 
de peyderpey yayınlamaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜBİTAK’ı Yeniden Yapılandıracağız"

Bakan Özlü: "TÜBİTAK’ta başlattığımız Temel Bilimler Burs programını da çok önemsiyoruz. Fizik, kimya, 
matematik, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat ve 
edebiyat bölümlerini tercih eden öğrencilere, üniversite sınavlarındaki derecelerine göre 2 bin liraya kadar 
burs veriyoruz. Sadece fen bilimlerini değil, sosyal bilimleri tercih eden öğrencilerimiz de bu burstan 
yararlanabiliyor. TÜBİTAK konusunda bir çalışma yapıyoruz. TÜBİTAK’ı yeniden yapılandıracağız, radikal 
bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Burada süreçleri kısaltacağız, karar mekanizmalarını sadeleştireceğiz. Şu 
andaki mevcut yapının çok ciddi gayretleri var ama biz daha çok sonuç odaklı bir yapılanmaya gideceğiz. 
Daha sade, daha az katılımlı ve daha doğrudan ilgililerin katılımlı olduğu karar mekanizmaları ve daha kısa 
değerlendirme süreçleri ortaya koyacağız. Epey bir mesafe aldık, inşallah bunu da yakında paylaşacağız." 
şeklinde konuştu.

"Proje ülkemizin kendi kültür mirası ile barıştığının kalıcı bir nişanesi olması 
bakımından önemli"

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise, projenin ülkemizin kendi kültür mirası ile barıştığının kalıcı bir nişanesi 
olması bakımından önemli olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:  “Tarih, tıp 
coğrafya ve daha birçok alandan 100 eseri yayımlamayı amaçlayan Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, 
Kalkınma Bakanlığı’nın finansal desteğiyle sürdürülüyor. Türkiye Bilimler Akademisi’nin kendi kültür 
mirasına sahip çıkarak önemli bir rol oynamış olduğunu ve Akademi’nin bilimsel anlayışı yaygınlaştırması 
işlevi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projenin, mütevazı da olsa kendi tarihimize ve 
geçmişimize ilişkin daha sağlıklı bakış açısı geliştirmesi açısından ve aynı zamanda bilimsel ve topyekün 
gelişimimiz için de özgüven inşasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

"Proje İstikbale Güvenle Bakmayı Sağlıyor"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yaptığı konuşmada, projenin geçmişin hizmetlerini ortaya çıkarma 
adına büyük önem taşıdığını söyledi. Projenin istikbale güvenle bakmayı sağladığını belirten Saraç: 
"Osmanlı Müellifleri kitabı ile ilk tanışmam lise son sınıftaydı. Ali Yakup Cenkçiler isimli hocamızın önünde 
okumuştum. Kendisi Arnavut'tu ama birçok yabancı dil bilirdi. Kendisine bir defasında Arnavut olduğundan 
bahsedince 'Yavrum ben Arnavut değil Türk'üm. Ben Türk milleti olmasaydı gavur olacaktım. Bizim diyarda 
Türklüğün şartı kaçtır, diye sorulurdu ve biz de beştir diyerek İslam'ın şartlarını sayardık.' derdi. Öyle bir 
bakış açısı inşallah bu millette yeniden yer edinir 
diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Saraç, eserde o 
dönem ki pek çok müellifin 3 dilde şiir söylediğine ilişkin 
bilgilerin yer aldığına dikkati çekerek: "Bu millet bilimle, 
şiirle, edebiyatla hemhal olmuş bir millet. Sanatla 
ve ince zevkle yoğrulmuş bir millet. Bugün İngilizce, 
Almanca ve Fransızca bilen pek çok bilim adamımız 
var ama bilim adamlarımız o dillerde aynı zamanda 
şiir söyleyebiliyorlar mı? Demek ki biz gerçekten 
bazen inanılması zor bir derinliğe sahip milletin 
ahfadıyız. Bu gerçeği biz yeni nesillere aktaramadık. 
Bunu anlatamadığımızdan ötürü de bazı sıkıntılarla 
karşılaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirasına Ait 
100 Eser Bilim Dünyası İle Buluşuyor
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir ve 
beraberindeki ekip Antalya'nın Akseki ilçesinde, 
tescil olmayan kültür varlıkları üzerine yüzey 
araştırması çalışmalarına başladı.

Ortaçağ’dan Günümüze Akseki, Manavgat, İbradı ve 
Gündoğmuş İlçelerinde Yüzey Araştırmaları isimli 
arkeolojik çalışma üzerine bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. 

Zekeriya Şimşir: “Bu çerçevede camiler, mescitler, hanlar, 
kervansaraylar, kervan yolları, çeşmeler, sarnıçlar, düğmeli 
evler, eski okullar, köy odası, kiliseler, köprüler, kamu 
yapıları, mezar taşları, kitabeler, taşınabilir eserler ve somut 
olmayan kültür varlıklarını araştırıyoruz. Bu araştırmalar 
üzerine yayınlar yapacağız. Ekibimiz sanat tarihçisi, ortaçağ 
tarihçisi, halk edebiyatçısı, mimar, harita mühendisi, 
arkeolog, bizantolog, tarihçi, şehir plancı gibi üyelerden 
oluşuyor.” şeklinde konuştu. Şimşir, somut olmayan kültür 
varlıklarının halk kültürü, destanlar, maniler ve hikâyelerden oluştuğunu söylerken, bunlarla ilgili de çeşitli 
tespitleri yapmayı amaçladıklarını belirtti. Çalışmaların bu yıl başladığını söyleyen Şimşir, eskiden o bölgede 
yerleşik hayatın çok daha yoğun olduğunu da ifade etti. 
Hem tescil edilmiş, hem de tescil edilmemiş yapıları incelediklerinin altını çizen Şimşir, "Yapıların hızla 
restorasyonlarının yapılıp, yeniden bu yapıları kazanmak durumundayız. Bizim yaptığımız araştırma ile 
amaçladığımız şeylerden biri de bu yapıların yok olmalarını önleyip, makalelere ve daha büyük boyutlu 
kitaplarla da bilim âlemine bunları duyurmaktır. İnsanların dikkatini çekeceğiz ki buraya yönelsinler" dedi.
Coğrafi ve dönem itibariyle geniş bir alanı çalıştıklarını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir, Sarıhacılar’da 
bir müzede kapılar, pencereler, tavan göbekleri, ateşli silahlar, radyolar, telefonlar gibi çok sayıda eser 
toplandığını da sözlerine ekledi. Taşınmaz eserleri inceledikten sonra, somut olan ve somut olmayan kültür 
varlıklarını birbirine bağlamak adına, taşınabilir eserleri de incelemeyi düşündüklerini söyledi.

"Mezar Taşları Anadolu’daki Tapu 
Senetlerimiz" 

Mezar taşları üzerine de yoğunlaştıklarını 
belirten Şimşir, "Mezar taşı deyip geçmeyelim. 
Bunlar Anadolu’daki tapu senetlerimiz. Kişileri, 
sülalelerini, statülerini, ailelerini öğreniyoruz. 
Bu tür bilgiler çok önemli. Akseki merkez olmak 
üzere bölgenin bütün kültür varlıklarını tespit 
ederek bunları yayınlamış olacağız. Böylelikle 
kültürümüze ve turizmimize de katkımız olacak. 
Bir farkındalık oluşturmak adına önemsiyoruz. 

Ciddi verilere ulaştık. Bu bölge ve civarı, tarihi eserler açısından, kültür varlıkları açısından son derece 
zengin." diyerek bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

NEÜ Sanat Tarihi Bölümü Antalya’da Yüzey 
Araştırmaları Çalışmalarına Başladı 
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"BİR" MİLLET YENİDEN DOĞDU...

15 TEMMUZ 2016
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 15 Temmuz gecesi aslında herhangi bir gece gibi başlamıştı ve gecenin ilerleyen saatlerde 
daha da ısınacağına ilişkin hiçbir işaret yoktu. Herkes işinden evine gelmiş, Ramazan 
ayının ve bayramın rehaveti henüz kişileri terk etmemişti. İlk haber, Boğaz Köprüsünden 

geldi; Boğaz geçişlerinin saat 22.00 sularında trafiğe kapandığı haberi gecenin biraz ısınmaya başladığını 
gösteriyordu. Bir şeylerin olduğu kesindi ama ne olduğu hakkında net bir bilgi yoktu. 

 Televizyonların bir kısmında yavaş yavaş darbe söylentileri dillendirilmeye başlanmıştı. Ancak 
başlangıçta kimse ihtimal vermedi; doğal ve çağdaş bir bakış açısına göre zaten ihtimal vermemek, 
21. Yüzyılın ilk çeyreğinin geride bırakıldığı bir ortamda zaten doğru olandı. Dünya, bu dönemde artık 
eskisinden farklı gündemlerle meşguldü. Türkiye’nin ise hedefi, daha müreffeh bir toplum ve daha gelişmiş 
bir demokrasi ile tüm insanlığa katkı yapmaktı. Darbelerle hedefinden her defasında saptırılan Türkiye’nin 
artık böyle kara geceleri 20. yüzyılda bıraktığı sanılıyordu. Darbe, eski nesiller için tam bir Türkiye gerçeği 
olsa da 40’lı yaşların altında olanlar için ise bir varmış bir yokmuş masalları gibiydi. 

 Başlangıçta ihtimal verilmeyen bu haberlerin gerçek olduğunun anlaşılması ile 21. yüzyıl Türkiye’sinin 
genç kuşaklarının da darbe geleneğinden nasip alacakları anlaşılmış oluyordu. Masal gibi anlatılan ve bir 
darbe ritüeli olarak bilinen ama bu kez bir kadının okuması farkıyla TRT’den bildiri yayımlanması, halkın 
olayın ciddiyetini kavramasını sağlamıştı. Bu kavrama ile Halk yavaş yavaş vatanına sahip çıkmak için 
birşeyler yapma yarışına girmişken; Başbakanın, Cumhurbaşkanının ve muhalefet liderlerinin arka arkaya 
birbirlerine destek veren açıklamaları halkı akın akın silahların ve tankların karşısına dikti. Hayatında 
darbenin ne olduğunun farkında olmayanlar; belki ebeveynlerinden bile dinlememiş olanlar, "kalkışma" 
(akıllıca bir kavramsallaştırma olarak) diye bir şeyle yüzleşiyorlardı. Adı kalkışma, darbe, ihanet yada başka 
bir şey; ne olursa olsun yeni nesil için de mevzu vatan gibi görünüyordu. Alçakların unuttuğu ise "Mevzu 
Vatan ise gerisi teferruat" felsefesinin yeni nesil için de geçerli olduğuydu.  

 Dünyanın, Amerika İmparatorluğunun ve gelişmiş Batının televizyonları, aldıkları tavırla taraflarını 
erken belli etseler de Türk Halkının meydanlarda gösterdiği direnişi daha fazla saptıramayacakları 
anlaşılıyordu. O yüzden hafife almaya yönelmişlerdi. İlk başta milletin karşısında konumlansalar da Nene 
Hatun’un, Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın torunlarını sokaklarda izlemek beklemedikleri bir durumdu. 
Başka bir film izliyordu Dünya; sadece Türklerin yapabileceği yeni şeylerin gerçek öyküsünü. Hiç sürmediği 
kamyona binen Kadın şoförü, Boğaz Köprüsüne, Kızılay’a, Mevlana’ya koşan gençler. Seyit Onbaşının 
torunuydu elbet; tankı durdurmaya yeltenen delikanlı. Dünyaya aslında defalarca gösterilen tarihi uzantıları 
olan şey; onlar için hikâye efsane, film olsa da bu toprakların binlerce yıllık gerçeğiydi. Geçmişte farklı farklı 
yazılmış pek çok kahramanlık destanı, 21. yüzyılın ilk çeyreğini sonlarında bir gecede çok meydanda, çok 
kışlada aynı anda yazılıyordu ve yine hiç olmadığı kadar gerçekti. 

 Tarihe tanıklık ediyordu; Z Kuşağı diyerek Batı’dan icat ederek ötekileştirildikleri Türkiye’nin modern 
ve dijital çocukları; Ancak bir farkla bu kez, oyun değildi oynadıkları ve biliyorlardı tarih yazdıklarını… 
O merminin önünde öleceklerini Ama gözlerini bile kırpmadılar…
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 Türk Halkının evlatları;  Atalarının, Malazgirt'de, Miryekefalon’da, Kosova’da, Gelibolu’da, Çanakkale’de 
yaptıklarının aynısını yapabilecek kudrete ve asil kana sahip olduklarını o gece gösterdi. Dahası bilimin 
yeniden yazılması gerektiğini, Sosyolojinin bizim kültürümüz ile başka bir biçimde ele alınmasının 
gerekliliğini dünyaya gösterdiler.

 19. yüzyılın sonunda onların kitapları; insanın zihinsel yapısını oluşturan; o yapı içinde yorumlamaya 
ve davranmaya kişileri iten şeye "İdeoloji" diyordu. Bize de yerleşti zamanla ideolojik bakış, ideolojik davranış, 
ideolojik farklılık...  Ama 15 Temmuz, "Vatan" denildiğinde ideolojinin, dünya görüşünün, mezhebin, milliyetin 
ya da resmi söylemin sonu olarak tarihe yazıldı. Sonuydu ideolojinin 15 Temmuz. 
 
 Kahramanlıktı yazılan; iktidar, muhalefet, medya, sivil toplum ve vatanını seven herkes aynı 
safta bir kez daha dünyaya "Türk" olmanın "Müslüman" olmanın ve dahası "Türkiyeli" olmanın ne demek 
olduğunu gösteriyordu. Vatan savunmasının nasıl yapıldığı, muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil 
kanda mevcut olduğu, Fatih’in karadan gemileri yürüttüğü iman ile donanmış bir yüreğin sahipliği dünya 
sahnesinde bir kez daha ama naklen gösteriliyordu. 

 Karanlık güçler, kirli eller, barışın sözde taşıyıcıları ve İslâm düşmanları Ortadoğu’da defalarca 
sergiledikleri oyunda bu kez bir küçük hata yapmışlardı. Burası Türkiye’ydi ve burası öncekiler gibi yapılan 
kusursuz hesapları bile Çin Seddi'ni yerle bir edecek iman serhaddi sahipliğiyle bozacağını unutmuşlardı. Ya 
da yıllarca gönderdikleri filmlerle, dizilerle, bilimle ya da yarattıklarını sandıkları kültürle değerleri ortadan 
kaldırdıklarına inanmışlardı. Herkesi sokağa çağıran ses ile tüm halkın silahların önüne yatacağını, yarın 
için canını seve seve vereceğini gösteren bu Aziz Milletin düşman nereden gelirse gelsin vatanı terk 
etmeyeceğini anlayamazlardı da.

 Elbette her zaman sadece dışarıdan yıkamayacaklarını bildikleri bir millet için içeriden oyuncuları 
da yüzyıllardır kullanmışlardı. Ama ilk kez kırk yıldır yazdıkları bir senaryo fiyasko ile sonuçlanıyordu. 
Halkın masum ve kutsal duyguları üzerine yapılandırılmış bir takiyyeci kültürün; halkına ve kutsalına silah 
doğrultacak kadar hayasızlaşmasına tepki koymaması da bu yüzden değil miydi? 

 Uzun süre planladıkları, besledikleri ve devletin en derin noktalarına yerleşme görevi verdikleri 
sistem, kendi halkı ile karşı karşıya gelmişti ve kaybetti. 15 Temmuz planlarının aksine bir Milletin 
kendine gelmesine, "Bir" olmasına beraber olmasına vesile oldu. İktidarı – muhalefeti, sağcısı – solcusu, 
laik olanı – muhafazakârı, Kürdü – Türkü o geceden sonra da evine girmedi. 27 gün boyunca demokrasi 
nöbetini çoluğuyla çocuğuyla birlikte tuttu. Bu gözü dönmüş teröristlerin ve onların bağlantılarının deşifre 
edilmesinde evladı bile olsa ülkesinin yanında yer aldı. 

 Sonuç olarak bir millete yaşama hakkı tanımamayı amaçlayan Haçlı anlayışının en son saldırısı 
da atalarının kanını taşıyan bir nesil tarafından bertaraf edildi. Aziz Millet, hiç olmadığı kadar birbirine 
kenetlendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bülten Ekibi olarak, bu menfur saldırının atlatılmasında 
olağanüstü bir duruş sergileyen tüm Türk Halkını yürekten tebrik eder, vatanını savunurken şehadet 
şerbetini içen kardeşlerimizin şehitliklerinin mübarek olmasını temenni eder, gazilerimize minnet ve 
şükranlarımızı sunarız.  

Editörden...
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15 Temmuz Darbe Kalkışması hakkındaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

 
15 Temmuzda yaşadığımız olay, Türkiye’nin geleceğine yön vermek ve Türkiye’yi belirli sınırlar 
içerisinde tutmak amacıyla dışarıda şeytani akıl tarafından planlanmış, içeride kukla hainler tarafından 
gerçekleştirilmiş bir darbe ve işgal girişimidir. Türkiye’de hatta dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş 
alçakça, haince bir darbe girişiminde bulunulmuştur. 

 
Devlet içinde özellikle de Askeri birlikler içine yuvalanmış Fethullahcı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet 
yapılanmasının gerçekleştirdiği bu darbe girişimi, Türkiye’nin istikrarına, gelişimine dev projelerle kalkınma 
hamlelerine yapılmıştır. Üst akıl diyorlar ben bunlara şeytani akıl diyorum. Bu şeytani akıl tarafından 
planlanan hain girişim Türkiye’de FETÖ eliyle uygulamaya konulmuştur ve bu hain örgüt alçakça saldırmıştır. 
Dünya üzerindeki bütün terör örgütleri silahlarını illegal yolla temin eder ve kullanırlar.  Bu alçaklar ise 
milletin vergileriyle alınan devletin silahını millete çevirmişlerdir. 

 
Bugün düşman bir ülke Türkiye’ye saldırsa nereleri bombalar? Milli İstihbarat Teşkilatını bombalar, emniyeti 
bombalar, Cumhurbaşkanlığını bombalar, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalar. Onlar da bir düşman ne 
yaparsa aynısını yaptılar buraları bombaladılar. Millete kurşun sıktılar, savaş uçaklarıyla bomba yağdırdılar, 
taarruz helikopterleriyle yaylım ateşine tuttular.  Gözleri öyle kararmıştı ki savaşta bile yapılmayacak şeyleri 
yaptılar. Savaşın bile kuralları vardır. Ancak bunlarda bir kural yok. Savaşta sivilleri korumak ve onların can 
güvenliği esastır. Savaş esnasında sivile ateş etmek sivilleri öldürmek savaş suçu dahası insanlık suçudur. 

FETÖ terör örgütüne mensup hain alçaklar bu darbe girişiminde hiçbir kural tanımadılar. Bu ülkenin 
Cumhurbaşkanı Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulundular. Ama milletimiz 
Menderesi aldınız, Özal’ı aldınız Erdoğan’ı size vermeyeceğiz dedi. 

 

Kalkışmadan sonra Türk Milletinin milli iradeye can siperane gösterdiği tarihi sahiplenişi 
ve sergilediği duruş hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

 
15 Temmuz’da milletimizin duruşu, dünyada benzerine rastlanmayacak tarihi ve destansı bir duruştur. 
Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Milletin gücünün üstünde bir güç 
tanımadım ben güne kadar, milletimizi milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara, havaalanlarına 
çağırıyorum” demesinin ardından milletimiz meydanlara, hava alanlarına akın etmiş sokaklara dökülmüştür. 
Kanı pahasına canı pahasına hainlere geçit vermemiştir. Karşısında siper almış vaziyette kurşun yağdıran 
askerin üzerine yürümüş, tankın önüne yatmış, elinde bayrak dilinde tekbirle vatanına bayrağına sahip 
çıkmıştır. Söz konusu vatan olunca milletimizin nasıl tek yürek olduğunu,  dost düşman bütün dünyaya 
göstermiştir. O süreçte siyasi görüş ayrımı yoktu, din, dil, ırk ayrımı yoktu, Türk-Kürt ayrımı yoktu. Tek 
vatan vardı, tek bayrak vardı. 
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Milletimiz 15 Temmuzda ortaya koyduğu destansı kahramanlıkla Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan 
ecdat ruhunun hala yaşadığını gösterdi. Kan verdi, can verdi vatanı hainlere teslim etmedi. 

 
Bu hainler aslında her şeyi ince ince hesap etmişler. Nereyi bombalayacaklarını, kimi öldüreceklerini, 
kimin nereye atanacağını, kimin ülkeyi yöneteceğini ve Türkiye’yi kime peşkeş çekeceklerini her şeyi 
planlayıp hesaplamışlar. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu aziz ve asil milleti ve bu aziz milletin 
Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hesap edemediler. Tankları ve silahları görünce 
sinecek ve evlerine saklanacak bir millet, zoru görünce kaçacak bir Reisi Cumhur var zannettiler. Ama ne oldu 
Cumhurbaşkanımız milletinin başındaydı, milletinin yanındaydı, sokaklardaydı, meydanlardaydı. Başındaki 
başkomutanıyla millet korkmadı, o gece korkan millet değil darbeciler ve darbecilerin şakşakçılarıydı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında milletimiz günlerce meydanlardaydı. Siyasi görüşünü bir tarafa 
bırakan milletimiz meydanlarda sabahladı. Milli irade nöbetleri tuttu,  kadını erkeği, yaşlısı genci, çocuğu 
herkes elinde bayrağıyla meydanları doldurdu. Türkiye’nin birkaç bölgesi değil, en küçük köyünden en büyük 
şehirlerine kadar meydanlar doldu taştı. Öyle ki insanlar sabaha kadar meydanda bekleyip sabah işine 
gitti. Bir iki gün değil günler sürdü nöbetler. Halkımız bıkmadan usanmadan, son güne kadar büyük bir 
heyecanla akın etti meydanlara. Bu nöbetler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işaret verip tamam 
evlerinize dönebilirsiniz diyene kadar devam etti. 

Bu millet 15 Temmuz ve sonrasında bu vatanın bölünmeyeceğini, bu bayrağın inmeyeceğini, bu ezanın 
dinmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Hemen bir şeyi daha söyleyeyim,  geçtiğimiz günlerde Konya genelinde 
iki kez farklı günlerde elektrik kesintisi oldu. Milletimiz hemen reaksiyon gösterdi, valilik ve askeri birliklerin 
önüne akın etti. Halkımızın her an hazır hali, bu ülkede böyle hain emeli olanlara şunu gösterdi; Bu vatanın 
sahibi bu aziz millet vatanını korumaya her şartta ve her daim hazırdır. 

Darbe girişi ve milletimizin destansı mücadelesi Avrupa ve dünyada görmezden gelindi. Görmezlerdi çünkü 
onlar bu darbe girişiminin başarılı olması için el ovuşturuyorlardı. Ancak bu millet heveslerini kursaklarında 
bıraktı, bu milletin birlik ve beraberliği bu güzel ülkede hesapları olanların hesaplarını hep altüst etmiştir 
etmeye de devam edecektir. Türkiye’yi hedeflerinden saptırmak, büyük Türkiye yolunda ilerlerken önüne 
taş koymak isteyenler hüsrana uğramışlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 
Başbakanımız Binali Yıldırım ve Ak Parti Hükümetinin kararlığıyla 2023,2053 ve 2071 hedeflerine adım 
adım yürümeye devam edeceğiz.

Eklemek İstedikleriniz Var mı ?
 
Şu anda devam eden bir 15 Temmuz süreci var.  Yani Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin temizliği var. 
Darbe girişimine bizzat katılan hainler zaten yakalanıp adalete teslim edildi. Bunlar Türk adaleti önünde 
en ağır şekilde hesap verecekler. Bir de devletin farklı kurumlarında yuvalanmış FETÖ yanlısı kişiler var. 
Bunların temizliği 15 Temmuzdan bu yana devam ediyor ve kökü kazınana kadar da devam edecek. 
Bu çalışmalar adalet içinde ve büyük bir titizlikle yürütülüyor. Burada vatandaşlarımıza şunu söylemek 
istiyorum. Bu örgüte bulaşmamış vatandaşlarımız rahat olsun, birilerinin suçlaması iftirasıyla masum 
vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Bunun çalışması büyük bir hassasiyet içinde yürütülüyor. Ancak 
hainlere de acıyamayız merhamet edemeyiz, zira hainlere merhamet olunmaz, haine merhamet millete 
ihanettir. Bunun yanında FETÖ’ye yardım yataklık yapanlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor sürecek. 
Ülkenin can damarlarına sızmış hainleri, memleketimizden söküp atana kadar mücadelemiz sürecektir.
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15 Temmuz tarihinde halkın meclisine yapılan hain saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle derginizin başarılı olmasını diliyor, ilginize teşekkür ediyorum. 20.yüzyıl dünyanın yaklaşık 
100’ün üzerinde ülkesinde 200’den fazla darbenin yaşandığı adeta bir darbeler yüzyılı. Demokrasinin 
gelişimi ve toplumun eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte özgür birey olma bilincinin geliştirilebilmesi,  
demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işler hale getirilmesiyle bu darbeler giderek yok oluyor.  Latin 
Amerikan ülkelerinde bile uzun zamandır darbeler görülmüyor. 

Darbelerin olmamasını temin edecek yegâne şey, eğitimli bir toplum ve tam anlamıyla işleyen bir 
demokrasidir. Yoksa asarak keserek bu işlerin olmayacağı meydandadır. 

Tarihe şöyle bir baktığımızda Mustafa Kemalin Samsun’a çıkışı bir isyandır. Yabancı işgaline karşı 
direnmeyen İstanbul hükümetine ve padişaha karşı bu işgali kabul etmemiş bir isyan hareketidir.  Eğer 
başarısız olsalardı Mustafa Kemal ve arkadaşları asılacaktı. 

1960 da 10 yıllık bir iktidara sahip Demokrat Parti döneminde ordu içinde sayıları 45’i bulan yüzbaşıdan 
albaya kadar rütbeleri olan askerler emir komuta zinciri dışında yaptıkları bir darbeyle başarıya ulaşmışlar 
ve nitekim hedefindekileri asmışlardır.

1962-1963’ de Albay Talat Aydemir kalkışma hareketi yapmış ve başarısız olunca da asılmıştır.12 Mart 
1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesi; 1968’de dünyada yaşanan olayların paralelinde Türkiye’de 
yükselen solu engelleme amaçlı faşist darbelerdir. Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş gibi birçok arkadaşımız 
asılmışlardır. 12 Eylül daha ağır bir tablodur. Türkiye’yi dünyaya eklemleme adı altında tam anlamıyla 
Amerika Emperyalizminin kucağına oturtan faşist bir darbedir. Türkiye’yi siyasi ideoloji olarak Türk İslam 
sentezini empoze eden bir harekettir.

15 Temmuz bana göre bir darbe değildir. Bunun altını çiziyorum. Hiçbir darbe sistematiğine uymaz. 

Bütün darbeleri inceleyin darbe denilen şey insanlar uykudayken başlar uyandığında da her şey biter. Bu, 
Türkiye’yi iç şavaşa sürüklemek Türkiye Cumhuriyetini parçalamak, Türkiye devletini ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü yok etmeye yönelik bir ihanet girişimidir. Buna darbe dersek küçümsemiş oluruz 
ve ne olduğunu anlayamayız. Ondan sonra da bataklıkta sinek avlarız.
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Sürecin bundan sonrası ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz?  
 
Bu ihanet olayının askeri boyutunu ordumuz, asıl nihai hedef olan iç savaşı milletimiz önlemişse bunların 
bir daha olmaması için bir çaba içerisinde olmalıyız. Biz halen Fethullah Gülen’ iade etsinler, etmediler. 
Bunlarla uğraşıyoruz. Bunların hepsi kamuoyuna ve parti tabanına dönük mesajlar.

Fethullah Gülen’in emekli maaşı ne zaman kesildi? 

2013’den bu yana mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz, adamın maaşını darbeden sonra kesiyorsunuz. Bu 
kadar mağdur insan yaratıyorsunuz. Sebep ne? Darbe yapamasın. Meteoroloji Müdürlüğünde çalışan bir 
memur nasıl darbe yapacak. Bunlarla halka gözdağı veriyorsunuz. Bana biat etmezsen seni yok ederim 
diyorsunuz. O atılan adama bir daha kamu görevi yok. Hiçbir sivil kurum görev vermiyor. 

Bu adam nasıl geçinecek. Kenan Evren’in yaptığının aynısını yapıyorsunuz. O dönemlerde her Pazar sokağa 
çıkma yasağı olurdu ve evler aranırdı. Erler evi ararken yabancı bilmediği kitap ne varsa atıyordu. Dünya 
klasiklerinden Dostoyevski’nin Suç ve Cezası, asker ne bilsin. Sen onu anlatana kadar 6 ay geçiyordu. Bunu 
Kenan Evren yaptı, Hitler yaptı, bundan sonraki süreçte yapılmaması gerekir. Mağdur kitle yaratmaktan 
kaçınılmalıdır. 

Terör hareketi değil mi?

 
Değil. Mesela bir PKK nın hareketi bir terör hareketidir. Bu başka bir şey. Bunun arkasındaki güçleri ortaya 
çıkarmak T.C. Devletinin bir görevidir. 15 Temmuz’u ‘Bu bir darbe kalkışmasıydı. Bunu FETÖ’cüler yaptı.’ 
falan demek bunu anlamamaktır ve bakın şimdi o tuzağa düşüyoruz. 

Kim önledi bunu? Vatandaş önledi. Siz hiç iki ilde olan bir darbe gördünüz mü? 81 ili 623 ilçesi olan 80 
milyonluk ülkede siz İstanbul’un boğaz köprünün bir tarafını kapatıyorsunuz. 2 tank 50-60 tane oraya niçin 
geldiklerini bilmeyen gariban erler. 3-5 uçak uçuruyorsunuz, meclisi bombalıyorsunuz. Bunu da birilerine 
gösterilsin diye yapıyorsunuz.  Bu bir kalkışma bile değil bir ihanettir. Bu sadece Cumhurbaşkanına ya da 
AKP’ye yönelik değildi. Bu milleti bölmeye yöneliktir. 

Allah korusun hareket biraz başarılı olsaydı Allah muhafaza Cumhurbaşkanına suikast başarılı olsaydı 
ne olacağını düşünebiliyor musunuz? İşte bu amaçla yapılmıştı. Şimdi deniyor ya darbe başarılı olsaydı 
Cumhurbaşkanı kim olacaktı Başbakan kim olacaktı vs. Hayır efendim bu darbeyi planlayanlar başarılı 
olsunlar diye planlamadılar. Başarısız olsun millet birbirine düşsün istediler. İşte bu noktada Türk milletinin 
ne büyük bir millet olduğu bir kez daha ortaya çıktı. ,

Kalkışma dediğimiz hareketi ordunun rejime sadık unsurları önledi. Çünkü askeri bir harekât ancak daha 
güçlü bir harekâtla önlenir. Ama iç savaş kışkırtıcılığını bu milletin 1000 yıllık kadim feraseti önledi. Bunları 
bu şekilde algılamazsak oyunu kurgulayanların tuzağına düşeriz ve önümüzdeki süreçte olabilecekleri 
göğüsleyemeyiz, önleyemeyiz.
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 15 Temmuz Darbe Kalkışması hakkındaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 
Milletin ve partilerin bir olarak tepki vermesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

 15 Temmuz gecesi yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör 
saldırısıdır. Türkiye’mizin diz çökmesi, milli varlığın tümden yıkılması maksadıyla şerefli Türk ordusunun 
içine sızmış bir avuç düşman işbirlikçisi 15 Temmuz’da ortalığa çıkmıştır. Türk milleti tam kalbinden 
hançerlenmiştir. Bu karanlık darbe girişimi Türk milletinin tamamını hedef almıştır. Bize göre 15 Temmuz 
bir işgal teşebbüsüdür. Tarihimizde hiç görülmemiş, hiç de yaşanmamış ne varsa 15 Temmuz gecesinden 
16 Temmuz sabah saatlerine kadar vuku bulmuştur. 15 Temmuz gecesi, aziz vatanın tepesinde kanunsuz 
uçak uçurup helikopter gezdirenler Haçlı işbirlikçisidir, küresel vahşet projelerinin içimize kadar uzanmış 
maşalarıdır. Bunlar devleti ele geçirip tüm güvenlik kilitlerini kırarak Türkiye’yi parçalamayı amaçlamışlardır.

FETÖ terör örgütü Müslüman Türk milletinin ilelebet lanet ve bedduayla anacağı ihanet oluşumudur. Yıllar 
içinde, FETÖ’cü hainler Türk devletinin kritik ve stratejik noktalarına özenle taşınmış ve yerleşmişlerdir. 
Medyadan eğitime, sağlıktan adalete, yargıdan emniyete, TSK’dan sivil toplum kuruluşlarına kadar her yere 
çöreklenmişlerdir. Hain ve hasmane emeller yıllarca din kisvesi altında üremiş, himmet ve hidayet adıyla 
kuytu köşelerde gizlenmiş, güçlenip ortaya çıkmak için uygun zaman ve zemin kollamıştır. Manevi duyguları 
sömüren takiyye ustaları aslında direk Kilise’ye hizmetkarlık yapmışlar, oradan emir ve icazet almışlardır. 
Bu kapsamda dinler arası diyalog uydurmasının projelendirilip senelerdir servis ve propagandasının 
yapılması da boşuna değildir. 

Milliyetçi Hareket Partisi darbe girişimine en sert ve tavizsiz tepkiyi anında vermiştir. 15 Temmuz’daki hain 
girişime ilk anda, duyar duymaz, hiçbir kuşku ve korkuya kapılmadan hayır diyen, hükümetin ve milletin 
yanında olduğumuzu bizzat Sayın Başbakan’a ileten MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’dir. Herkes 
kalkışmanın boyut ve akışını hesap ederken, biz millet dedik, demokrasi dedik, milli iradenin namusunu 
yılmadan savunduk. 

Milliyetçi Hareket olarak bedeli ne olursa olsun, milletin onay vermediği, destek çıkmadığı hiçbir ilişki ağının 
içinde olmayız, buna tepkisiz de durmayız. Türkiye ve Türk milleti karşısında saf saf toplanıp sıralanan 
hasım ve hıyanet odaklarıyla can pahasına da olsa mücadeleden hiçbir zaman kaçınmayız, kararsızlık 
geçirmeyiz.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Masum 
vatandaşlarımıza kurşun sıkan, milli kurum ve kuruluşları bombalayan darbecileri şiddetle lanetliyorum. 
Hukukun bu hainlere bir daha gün yüzü göstermemesini temenni ediyorum. Yüce Rabbim bizleri her türlü 
bela ve düşmanca muamelelerden korusun. 
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Kalkışma sürecinde Türk Milletinin milli iradeye can siperane gösterdiği tarihi sahipleniş 
ve sergilediği duruş hakkında ne söylemek istersiniz?

 
Türkiye zor ve çetin günlerden geçmiştir. Milli iradenin namus ve emanetleri son anda kurtarılmıştır. Milli 
iradeye sürülmek istenen kara leke yine milletimizin azim ve kararlığıyla temizlenmiş, derin komplo ve 
kumpas inançla püskürtülmüştür. Türk milleti varlığına biçilen kefeni son anda yırtıp atmıştır. Milletimiz 
vatanına, bayrağına, egemenlik hakkına sahip çıkmıştır. Demokrasinin itibar ve iffeti kurtarılmıştır. Türkiye 
ipten alınmıştır. 

Milletimizin darbeyi püskürtmesi takdir ve tebrike şayan asil bir duruştur. Darbecilere karşı canı pahasına 
mücadele veren, tanklara, helikopterlere, uçaklara, en ağır silahlara, kurşunlara ve bombalara karşı tereddüt 
göstermeden göğsünü siper ederek darbe girişimini püskürten, üstün cesaretini ve demokrasi tercihini tüm 
dünyaya gösteren aziz Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Darbeye karşı çıkan, 
demokrasiye samimiyetle bağlı herkesi, her vatan evladını kutluyor, Allah razı olsun diyorum.

Türk milleti hainlerden büyüktür, demokrasi darbeden büyüktür. İster FETÖ ister PKK isterse de IŞİD olsun 
Türkiye'yi geçemeyecekler, Türk milletini yenemeyeceklerdir. Türkiye zalimlere yem olamayacak kadar 
kudretlidir. Yeter ki her daim bir olalım, Türkiye'nin millî dava ve istiklaline bağlı kalalım. Türk milleti, 15 
Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaşıp meydanlarda demokrasinin 
namusunu müdafaa ettiyse, ülkenin istiklal ve istikbaline de aynı şekilde sahip çıkmalıdır. Siyasi ve ideolojik 
aidiyeti ne olursa olsun, her vatandaşımız Türk milleti kimliğinde buluşmalı, milli ve üniter devletimizi 
yaşatma hususunda tavizsiz duruşunu korumalıdır. Başkentine ateş yağan bir ülkenin başka bir seçeneği 
yoktur. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Türkiye yaşayacak, geleceğin aydınlığına hızla ulaşacaktır. Türk 
milleti dünya döndüğü müddetçe bu vatanda bağımsız şekilde varlığını muhafaza edecektir.

Sayın Kalaycı, zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir husus var 
mı?

 
Toplumun her kesimi kaygılı ve huzursuzdur. Aldığımız yoğun şikâyet ve eleştiriler, vatanını ve milletini 
canından aziz bilen kardeşlerimizin de FETÖ terör örgütüyle aynı kategoride ele alındığı yönündedir. Bu, 
doğru ve hakkaniyetli görülmeyecektir. Bu itibarla, idari ve kanuni tedbirler alınırken masumlara ilişilmemeli, 
onların hak ve insanlık onurları çiğnenmemelidir. 

Eğer masum insanlar mağdur ediliyor, zulme uğruyorsa, siyasi veya başka amaçlarla kuru iftiralar atılarak 
yapılan ihbarlar üzerinden işlem yapılıyorsa bunları yapanlar iki dünyada da bunun hesabını veremezler, 
bunun vebalinin altından kalkamazlar, her şeyden önce Cenab-ı Allah'ın gazabından kurtulamazlar. 

 
FETÖ terör örgütüyle etkin ve çok boyutlu mücadele ederken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 
Öncelikle kişiler hakkında işlem yapılırken kesinlikle sağlam delil ve belgelere dayanmak esas olmalıdır. 
Paralel devlet yapılanmasının tüm unsurları tespit edilmeli, hepsi birden adaletin önüne çıkarılmalı, en ağır 
şekilde de cezalandırılmalıdır. Bu yapılıyorken masumların hakkını gasp etmek, suçsuz günahsız insanımızı 
mağdur etmek en az terör örgütünün zalimliği kadar tehlikelidir. O sebeple Hükûmetten beklentimiz FETÖ 
terör örgütünün kökünü kuruturken suçluyu, suçsuzu birbirine karıştırmamaktır.

 
Diğer taraftan, FETÖ terör örgütünde olduğu gibi PKK ve diğer terör örgütleriyle aidiyet, iltisak veya 
irtibatı olanlar hakkında da mutlaka gerekli işlemler yapılmalıdır. Başta belediyeler, milli eğitim ve sağlık 
kurumlarında olmak üzere devlette yuvalanmış terör örgütlerinin güdümünde bulunanlar ivedilikle açığa 
alınmalı ve adalete teslim edilmelidir. Yine, terör örgütleriyle aidiyet, iltisak veya irtibatı olan dernek, vakıf 
tüm özel kurum ve şirketlerle ilgili de gerekli işlemler derhâl yapılmalıdır. FETÖ'nün de, PKK'nın da, IŞİD'in 
de diğer terör örgütlerinin de kökü kazınmalı, hainlerden, alçaklardan, kalleşlerden hesap sorulmalı, hak 
ettikleri cezalar verilmelidir.
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Muhsin Görgülügil 
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı 

Röporta
j

15 Temmuz Kalkışmasıyla ilgili olarak bir 
değerlendirme yapar mısınız? Konya Sivil 
Toplumunun bu süreçteki duruşu hakkında 
bilgi verir misiniz?  

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi 
Milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüsüyle 
püskürtülmüştür. Bundan dolayı Aziz Milletimize ve 
Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Milletimizin çizdiği bu tabloyu Dünyaya örnek 
olabilecek bir hareket olarak görüyoruz. Sivil Toplum 
Kuruluşları olarak Konya’da büyük görevler ifa ettik. 
İlk günden, Meydan Mitinglerinin yapıldığı son güne 
kadar Sivil Toplum Örgütlerimiz, milletimizle beraber 
bu kalkışmanın kabul edilemeyeceğini bütün efkâr-ı 
umumiyeye duyurduk. Bünyemizde bulunan 
STK’lara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

FETÖ’nün daha evvel MİT hadisesinde, Tırların 
önlenmesi hadisesinde ve 17-25 Aralık’ta yaşanan 
hadiselerde görüldüğü gibi bu hareketleri millete 
ve devlete karşıydı. Eğer 17-25 Aralık’ta şimdi 
alınan tedbirler alınsaydı belki de bu 15 Temmuz 
hadisesi yaşanmamış olacaktı. Bunda da bir 
hayır vardır demeliyiz. Bir musibet bin nasihatten 
hayırlıdır diyeceğiz ve 15 Temmuz’dan alınması 
gereken dersleri alacağız. Bu hadisenin olması da 
aslında içeride yapılananların temizlenmesi ve 
ayıklanmaları için de önemlidir. 

Böyle bir hadise oldu olacak gibi konuşuluyordu. 
Bilindiği için de tedbirler alınması gerekiyordu. 
Elhamdülillah bu badireyi de kenarından kıyısından 
atlatmış olduk. 

 

15 Temmuz gecesi Milli İradeye karşı 
yapılan saldırıya Milletin karşı duruşu ve 
genel olarak medyanın, STK’ların, Millet ile 
yan yana verdiği mücadele hakkında bir 
değerlendirme yapar mısınız?

FETÖ zaten bir terör örgütüdür. Bu herkese de 
duyuruldu ancak gerekli tedbirler alınmadı. Bu 
yapılanmanın bürokrasi, asker, adliye ve emniyet 
içerisinde olduğu biliniyordu. HSYK’da da çeşitli 
değişiklikler yapıldı bu noktada. Ancak 15 Temmuz 
hadisesi de başımıza geldi. Vatandaşlar öldürüldü, 
TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. 
Bu noktada biz hadiseyi öğrendik ve hemen 
vatandaşlarımızı Hükümet Meydanı önünde 
toplanmaya davet ettik. Süreç içerisinde Konya’daki 
tüm STK’lar bu çalışmalar içerisinde yer aldılar, 
yekvücut olduk. Gerek ayni gerekse nakdi yardım 
açısından STK’lar ellerinden geleni yaptılar. En 
önemlisi meydanları boş bırakmadılar. Meydanların 
organizasyonlarını temin ettiler.

Gerek şu anda TSK tarafından PKK’lı teröristlere 
karşı, gerek Suriye topraklarında devam ettirilen 
DAEŞ, PYD ya da YPG’nin orada bitirilmesi, 
sınırlarımızdan uzaklaştırılması ve oranın emin 
bir bölge haline getirilmesi konusunda yapılan 
çalışmaları destekliyoruz. Tez vakitte o bölgelerde 
huzurun yapılanmasını Allah’tan temenni ediyoruz.
Allah bir daha bu badireleri yaşatmasın. Gördük 
ki milletin birlikteliği temin edildi. Hangi siyasi 
görüşten olursa olsun bir kaynaşma ve birleşme 
meydana geldi. En son bunun örneği de 7 Ağustos’ta 
Yenikapı’da zuhur etti. Biz STK’lar olarak bu birlik ve 
beraberliğin devam etmesini arzuluyoruz. 
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Elektromobil: FATİH
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Röporta
j

TÜBİTAK’tan ve Üniversitemizin Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) Başkanlığı'ndan destek alarak 
Üniversitenin atölyelerinde tamamen el yapımı 
olarak imal edilen Fatih isimli araç bir sonraki 
yarışmaya yeni yüzüyle eksiklerini tamamlamış ve 
daha da geliştirilmiş olarak katılacak. 

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan ve çalışma ekibi 
konuyla alakalı yapılan röportajda merak edilenleri 
cevapladılar. 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 
"Alternatif Enerjili Araç Yarışları"nı 
başarıyla tamamladınız. Bununla ilgili neler 
söylemek istersiniz? 

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan: Yarışmanın 
konseptini ilk defa gördük. Yarışmada nelerin ön 
plana çıktığını iyi analiz ettik ve bu doğrultuda bir 
sonraki yarışma için hazırlıklara başladık. Bu alanda 
gösterdikleri özveri için de tüm ekibe teşekkür 
ediyorum. İlerleyen yıllarda bu çalışmalarla ödüller 
kazanabilmeyi, öğrencilerimizle birlikte farklı 
başarılara imza atmayı istiyoruz. 
 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Teknikeri Kadir Çınar: Bu araç üniversitenin 
imkânları ile hazırlandı bu konuya dikkat çekmek 
gerek. Geçmişteki eksiklerimizin proje kapsamında 
tamamlandığını da belirtmek isterim.
 
Elektromobil Takım Kaptanı ve Seydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Kaan Alkan: Yarışma bize 
çok şey kattı. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi denildiğinde akla elektromobil araba 
gelmesi gerekiyor. Biz bunu hedefliyoruz. Bu konuda 
diğer üniversitelerden farkımızın olmasını istiyoruz. 
Hem geçtiğimiz yarışta hem de gelecektekiler için 
bu kapsamda hedeflerimizi büyük tutuyoruz.

 

Bu tarz projelerde nasıl bir teşvik rejimi 
olmalı sizce?

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan: Tabi öncelikle 
yapılan çalışmaların ortaya çıkarılıp, yenilikler 
gözden geçirilmeli. Hangi Üniversite, hangi alanda 
ne gibi bir çalışma yapmış bunlar üzerinde bir 
çalışma yapılmalı. Türkiye’de 50’ye yakın Üniversite 
bu yarışlara girdi ve TÜBİTAK’ın  ilk girenlere 30 bin 
lira vermesi gibi bir durum var. İkinci girişlerde ise 5 
bin lira veriliyor. Belki bu 5 bin lira artırılabilir. Çünkü 
Çalışmayı yapan arkadaşların desteğe ihtiyaçları 
var.

Bu çalışmalara katılan öğrenciler de ciddi 
ve özenli bir çalışma yürütüyorlar değil mi?

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan: Gençlerimiz 
çok heyecanlılar, ben gençlerden çok ümitliyim. 
Yarışmada gördüm ki arkadaşlarımız hırslı, 
kaybetseler bile yeni projeler getiriyorlar. Geleceğe 
ümitle bakıyorlar. Bu da bize Türkiye’de çok büyük 
işlerin başarılabileceğini de gösteriyor. 

Elektromobil araba fikri nasıl çıktı peki?

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan: İlk başta Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerinin akamete uğrayan bir 
başvurusu var. Sonra resmi prosedürle Seydişehir 
Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 
üzerinden bir müracaat oldu. TÜBİTAK başvurumuz 
onaylandı. Ancak projenin hazırlanmasında hem 
MYO öğrencilerinin hem de mühendislik fakültesi 
öğrencilerinin büyük emeği oldu.
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Bir sonraki yarış için neler söylemek 
istersiniz?

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan: Bir önceki 
yarışmada eksiklerimizi gördüğümüz için buna, 
eksiklerimizi gidererek başlamak önceliğimiz oldu. 
Bir sonraki yarışma için hazırlıklara başladık. 
Önümüzdeki yıl motorun ve diferansiyelin 
tasarımını değiştireceğiz. Şaseyi alüminyumdan 
yapmıştık bunun maddesini de kompozit olarak 
değiştireceğiz. Seneye yarışmada tek araç olmayı 
umut ediyoruz. Seneye yarışmaya katılmayı 
hedeflediğimiz aracın prototipini öğrencilerimiz 
hazırlıyor. Dereceye girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e her zaman 
yanımızda olduğu, projeye tüm aşamalarda destek 
verdiği için teşekkür ederim. 
 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Teknikeri Kadir Çınar: Yarışmada ilk üçe girmek için 
yeni tasarımlarımız yapılmaya başlandı. Mevcut 
aracın ağırlığının yarısından daha az ağırlıkta yeni 
bir araba üretmeyi hedefliyoruz.

Elektromobil Takım Kaptanı ve Seydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Kaan Alkan: 
Yeni yarış için tekrar çalışmalarımıza başladık. 
Bu yıl yarışmaya öncekinden çok daha iyi bir 
araba çıkaracağız. Üretmeyi planladığımız aracın 
rüzgâr sürtünme katsayısı çok düşük olacak. 
Analizlerini yaptım ve dünyaca ünlü bir araba 
markasından daha iyi değer çıkartabiliyoruz. Diğer 
arabalara benzemeyecek. Tamamen kendi özgün 
tasarımımız olacak. Arabanın üzerinde hap motoru 
olacak. Arabanın ortalama hızının da 63 olacağını 
belirtelim. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun ev sahipliğinde İngilizce 
Eğitimi Derneği ve Amerikan Büyük Elçiliği ile ortaklaşa “İngilizce Dil Eğitimi” konulu bir 
program düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Sarıgül, programa 
katkı sunan tüm hocalara ve öğrencilere teşekkür ederek programın faydalı olmasını diledi. İngilizce 
Eğitimi Derneği’nden Esen Metin; İngilizce konuşabilmenin bir süreç olduğunu ve öğreten kişilerin 

belli özelliklere sahip olması gerektiğinin altını çizdi. "Siz İngilizce konuştuğunuzu ve İngilizce konuşma 
konusunda çok başarılı olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ancak eğer 
karşınızdaki kişi sizi anlamıyorsa bu karşılıklı bir konuşma ne yazık 
ki olmuyor." diyen Metin, İngilizce konuşma konusunda yaşanılan 
eksiklikler hakkında bilgi verdi. İngilizce dil eğitiminin nasıl yapılması 
gerektiğine dair tecrübelerini de paylaşan Metin, İngilizce konuşma 
dersine giren hocaların sahip olması gereken özelliklere de değindi. 
Metin: "İngilizce konuşma üzerine derse giren hocaların serinkanlı, 
sabırlı, lider ruhlu, mantıklı, hevesli, güvenilir, cana yakın, hırslı 
bireyler olmaları gerekiyor. Aksi halde başarı maalesef sağlanamıyor" 
dedi. İngilizce eğitimi konusunda yapılan yanlışlara da değinen Metin: 
"Eğitimlerde sadece günlük hava ile ilgili ya da sadece futbolla ilgili 
konuşmalar yapmak yerine herhangi bir şey hakkında fikir sormayı, 
üzerinde düşünmeyi tetiklemek gerekiyor. Bu yapılmadığında soru 
dahi soramayan kişiler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Program 
soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

İngilizce Dil Eğitimi Programı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) Sanat Tarihi 
Bölümü öncülüğünde yürütülen Gevale 
Kalesi arkeolojik kazı alanı, SBBF Tarih 
bölümü öğretim elemanları tarafından 
ziyaret edildi. 

Sanat Tarihi Bölümü tarafından yapılan 
çalışmalara destek olmak ve ihtiyaç duyulması 
halinde işbirliği yapmak amacıyla Tarih Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı başkanlığında 
gerçekleştirilen ve tüm akademik kadronun hazır 
bulunduğu ziyarette Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve  
kazı başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, kale hakkında 
bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyet ile 
sözlerine başlayan Çaycı, Takkeli Dağ veya onun 
zirvesini oluşturan Gevale Kalesi'nin Konya şehrinin 
tarihteki radar istasyonu görevini yerine getirdiğini 
söyledi. Konya'nın batı kısmında yaklaşık olarak 
1670 metre yüksekliğindeki Takkeli Dağ’a inşa edilen 
kalenin şehrin batısındaki vadi ve yollara tamamen 
hakim olması nedeniyle bu bölgeden gelebilecek 
tehlikelerin önlenmesinde etkin olduğunu belirtti. 

Çaycı: "Gevale Kalesi arkeolojik kazı çalışmalarına 
2012 yılında yüzey araştırması ile başladık. Kazı 
çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 
izin alınarak ve Selçuklu Belediyesi desteği ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF Sanat 
Tarihi Öğretim Elemanları  ile yürütülmektedir. 
Geçmişi Helenistik döneme kadar geriye giden 
Gevale Kalesi, Konya şehrinin savunmasında 
kilit rol oynayan volkanik dağların zirvesindeki 
iki kaleden biridir. İkiz tepelerden Büyük Gevale 
1700 metre, Küçük Gevale ise 1670 metredir. İmarı 
büyük oranda Bizans döneminde tamamlanmış, 

Anadolu Selçuklu döneminde yenilenerek kale 
içine saray ve şikarhane (av köşkü) gibi önemli 
yapılar inşa edilmiştir. Kale, üç yüz altmış derecelik 
görüş alanı ile Konya savunmasının stratejik yeri 
olmuştur. İşte bu sebeple tarih içinde özellikle kale, 
savunma sistemine dayalı Orta Çağ anlayışında, 
vazgeçilemeyecek alandır." dedi. Kalenin Osmanlı 
Ordusunun Konya’yı fethi (1466) sırasında Gedik 
Ahmet Paşa tarafından yıktırıldığını hatırlatan Prof. 
Dr. Çaycı, bu sayede  kendisini Türkiye Selçuklularının 
varisi olarak takdim eden Karamanoğulları için 
oldukça stratejik bir kalenin Osmanlılar tarafından 
ele geçirilmiş olduğunu söyledi. Kazı ve restorasyon 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge, 
yapılması planlanan bir çevre düzenlemesi ile 
Konya’nın önemli bir Turizm merkezi olacağının 
vurgulandığı ziyaret sırasında konuşan Tarih 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı, Mekke, 
Medine, Kudüs, Bağdat, Kurtuba ve Şam gibi tarihe 
damga vuran ve tanıklık eden şehirlerin olduğunu; 
Bursa, Edirne ve İstanbul gibi şehirlerin Osmanlı 
Medeniyetine katkıda bulunduklarını ve Osmanlı 
kurulmadan önce Osmanlı Medeniyeti’nin pek 
çok kültürel değerinin Selçuklu Medeniyeti ile 
başladığını ifade etti. Prof. Dr. Arabacı, Anadolu 
Selçukluklularına 211 yıl başkentlik yapan Konya’nın 
Anadolu’nun kültürel harcının karılmasında önemli 
bir şehir olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Caner 
Arabacı, NEÜ Tarih Bölümü olarak gerek başta 
Gevale Kazısı olmak üzere bölgenin tarihi mirasın 
adına yapılacak her tür çalışmaya akademik katkı 
vermeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca öğrencilerin 
de Konya’nın tarihi değerlerinin yerinde ziyaret edip 
görmesinin önemine vurgu yaptı. Ziyaret, karşılıklı 
görüş alışverişi ve işbirliği konuları üzerine yapılan 
değerlendirmeler ile sona erdi. 

Tarih Bölümü Gevale Kazısına 
Yerinde Destek
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Sağlık Bakanlığının Konya’daki ilgili birimleri ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, birlikte düzenledikleri etkinliklerle "31 Mayıs Dünya 
Sigarasız Günü" kapsamında sigaranın tehlikelerine dikkat çekme ve sigarayı bırakmayla 
ilgili vatandaşları bilgilendirdiler. 

Gerçekleştirilen etkinliğe katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek düzenlenen etkinliklerin bu 
konuda farkındalık oluşturmak adına anlamlı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yüksek:  "Gelen gönüllüler 
sigaradan ne gibi zararlar görmüşler, vücutları ne kadar etkilenmiş, onları test ederek kendilerine 

bilgi vermek amacıyla burada stantlar oluşturuldu. Sigarayı bırakmayla ilgili çeşitli bilgilendirmelerin 
faydalı olacağı kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.

"1987’den Beri Kutlanıyor"

Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu ise; 1987 yılından 
itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından farkındalık yaratması amacıyla 31 Mayıs’ın Dünya Sigarasız Günü 
olarak kutlandığını belirtti ve ülkemizde de her yıl çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde, sigara bırakma polikliniğinin 31 Mayıs 2001’de açıldığını söyleyen Kutlu: "O tarihten bu 
yana da, 15 yıldır bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere sigara başta akciğer kanseri olmak 
üzere, astım, kardiyovasküler kalp hastalıkları gibi pek çok hastalığın önlenebilir olması adına en önemli 
etken." dedi. Dünyada 5 buçuk milyon kişinin sigaraya bağlı bir hastalıktan her yıl hayatını kaybettiğini 
söyleyen Kutlu, bireylerin bilgilendirilmesinin bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti. Farklı bölgelerde 
halkta farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında Gedavet ve Evliya Çelebi parklarında da 
stantlar açılarak vatandaşlar, uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

31 Mayıs Dünya Sigarasız 
Gününde Halkı Bilgilendirdiler

12–18 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda bir program 
düzenlendi. 

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, 
Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Emine Çiçekcibaşı, Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel 

Ege, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Mustafa Karakışla, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nevin Zorlular, başhekim yardımcıları, akademisyenler, hemşireler ile sağlık 
bilimleri öğrencileri katıldı.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürü Nevin Zorlular’ın açılış konuşmasının 
ardından, Rektör Yardımcısı Tahir Yüksek; katılımcıları 
selamlayarak başladığı konuşmasında, tüm 
hemşirelerin hemşirelik haftalarını kutlayıp, hepsine 
meslek hayatlarında başarılar diledi. Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Ege ise, 
fakülte olarak özverili çalışmalarla iyi bir yere geldikleri 
inancında olduklarını belirtti. Tüm ekibine ve geleceğin 
hemşire adayları öğrencilere başarılar dileyen Ege, tüm 
hemşirelerin hemşireler haftasını kutladı. Program, 
meslekte 10 yılını doldurmuş hemşirelere plaket ve 
sağlık bilimleri hemşirelik bölümü 1. sınıf öğrencilerine 
rozet takdim töreni ile son buldu.

Meram Tıp Fakültesinde 
Hemşirelik Haftası Kutlandı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenleri Üsküp’te 
selden etkilenen ilkokul çocuklarına ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi ve hizmet sunmak 
için Makedonya’ya gittiler. 

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Emre Korkut, 
Yrd. Doç. Dr. Onur Gezgin, Öğr. Gör. Hazal Özer ve Arş. Gör. 
Merve Abaklı, Köprü Derneği ile ortaklaşa düzenlenen bir 

organizasyon kapsamında, sel bölgesindeki Hasanbey "25 Mayıs" 
İlkokulu, Straçinca "Kiril ve Metodi" İlkokulu ile Üsküp’te "Tefeyyüz" 
ve "Yaşar Bey” İlkokullarında çocuklara ağız ve diş sağlığı 
hakkında sunumlar yaptılar. Öncelikli olarak ağız ve diş sağlığının 
öneminden bahseden uzmanlar devamında yanlarında getirdikleri 

ağız maketleriyle dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener: 
"Balkanlarla aramızdaki kardeşliği, dostluğu pekiştirmek adına 
mesafelerin hiçbir önemi yok. Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ailesi olarak dünya coğrafyasında nerede bir kardeşimiz var 
ise orada olmayı görev edindik” dedi. Üniversite aracılığıyla 
Makedonya’da sel bölgesinde mağdur olan çocuklarla bir araya 
gelip mesleklerinin gereklerini yapmaya çalıştıklarını ifade eden 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emre 
Korkut: "Elimizdeki maketlerle akılda kalıcı şekilde çocuklara ağız 
hijyeni ve diş fırçalamayla ilgili bir şeyler öğretmeyi amaçladık. 
Çocukların yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri çok mutlu etti." 
ifadelerini kullandı.
Hasanbey 25 Mayıs İlkokulu Müdürü Fadil Murtezani, öğrencilerin ilk kez diş sağlığıyla ilgili bire bir bilgiler 
aldığını söyledi. Murtezani: "Dişlerin nasıl fırçalanması gerektiği, diş fırçasının ve diş macunun bilinçli 
kullanımının anlatıldığı bu uygulama çocuklar tarafından çok hoş karşılandı" dedi. Okul eğitiminde teorik 
olarak öğrettikleri bilgilerin, uzmanlar tarafından pratiğe dökülmesinden memnun kaldıklarını söyleyen 
Murtezani, yaptıkları bu anlamlı ziyaretten dolayı NEÜ ekibine teşekkür etti.
Straçinca Kiril ve Metodi İlkokulu sorumlusu Muzafere Şabani ise çocukların gelişimine katkı sağlayacak 
faaliyetlerde işbirliğine her zaman açık olduklarını belirterek Konya’dan gelen misafirlerin kendilerini mutlu 
ettiklerini belirterek: "Diş sağlığıyla ilgili çocuklarımıza faydalı bir sunum yaptılar. Bu yüzden bizleri ziyaret 
etme zahmetine katlanan misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim bu tür misafirlere 
kapımız her zaman açık” dedi.

NEÜ Diş Hekimliğinden 
Uluslararası Sorumluluk Dersi
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Bu yıl 3.sü düzenlenen Yüksek İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Mezunları buluşması 
etkinliği Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi bahçesinde düzenlendi. 

Açılış konuşmasında Yüksek İslam Enstitüsü’nün 1962 yılında eğitim öğretime başladığını söyleyen 
Altıntaş: "1982 yılından itibaren Yüksek İslam Enstitümüz, İlahiyat Fakültesine dönüştürülmüştü. 
2011 yılından itibaren de kurulan Konya Üniversitesine bağlandık ve 3 ay sonra da Necmettin 

Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ettik.” dedi.

"Marka Bir İlahiyat Fakültesiyiz"

Konuşmasında bu tür buluşmaların kaynaşma, kardeşlik ve dostluk adına önemli adımlar olduğunu 
söyleyen Altıntaş: "İlahiyat Fakülteleri içinde marka olan bir İlahiyat Fakültesiyiz. Şu anda 2500 
öğrencimizden 325’i yurtdışından. Mevcut 117 hocamızdan 11’i 
Ürdün’den, Suriye’den, Amerika’dan gelmişlerdir. Bu da bizim 
uluslararasılaşmamızda önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.  
Mezunlardan Abdullah Gencer ise, yaptığı konuşmada toplantıda 
emeği geçenlere teşekkür ederek bu birlikteliklerin hayırlara vesile 
olmasını temenni etti. Gencer, milletin ve dünya Müslümanlarının 
ülkemizden alacağı pek çok şey olduğunu belirterek, zorlukları 
birlikte göğüslemenin önemine vurgu yaptı. Son olarak konuşma 
yapan NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman 
Toprak, eski günleri yâd etmenin önemli olduğunu söyleyip, bu 
beraberliğin hep devam etmesini diledi. "Burada kaynaştığımız gibi 
inşallah mahşerde de Efendimizin sancağı altında toplanırız." diyen 
Toprak, nice buluşmalarda beraber olmayı temenni etti. Mezunlar 
daha sonra bir dönem oturdukları sıralarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüksek İslam Enstitüsü  Mezunları 3. KEZ

Meram Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) işbirliği ile üniversite 
öğrencilerinin Kök Hücre Bağışına bakış açılarını olumlu yönde oluşturmak ve farkındalığı 
artırmak adına AKEF’te konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Arslan yaptı. Doç. Dr. 
Arslan, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında önemli faaliyetlerin altına imza attıklarını, 
programın da ders kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Elemanı Uzman 
Mehmet Ali Karaselek, vücudun en küçük yapı biriminin kök hücre 
olduğunu; birçok çeşit kök hücre ve birçok çeşit nakil olduğunu, pek 
çok hastalıkla ilgili olarak nakillerin yapıldığını söyledi. Karaselek, 
kişinin kendi kök hücresini kendine verilebileceği gibi dışardan 
birinin kök hücresinin de hastaya nakledilebileceğini açıkladı. 

Kök hücre toplama yöntemleri ve kök hücre bağışı hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Meram Tıp Fakültesi Terapötik Aferez 
Teknik Sorumlusu Kazım Çamlı da kök hücre kaynaklarının kordon 
kanı, kemik iliği ve damar yolundan elde edilen kan olarak üçe 
ayrıldığını belirtti. 

Kök Hücre Bağışı 
Farkındalığı
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünce Konya’da düzenlenen "100. 
Yılında Kut'ül Amare Zaferi"  paneline, Konya Valisi 
Muammer Erol, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Mustafa Çıpan, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi 
Turşucu yaptığı açılış konuşmasında, bu zaferin 
unutulan, unutturulan bir zafer olduğunu söyledi. Kut'ül Amare Zaferi'nin büyüklüğüyle ilgili söylenen 

bir kaç şey olduğunu belirten Turşucu:  "Bunlardan biri, Çanakkale'nin zeyli, Plevne'nin kardeşi olması, bir 
diğeri de İngiliz gururunun Irak çöllerine ve Dicle menderesine gömülmüş olmasıdır." dedi.
Kut'ül Amare'nin unutturulmasında çeşitli nedenlerin olduğuna dikkati çeken Hamdi Turşucu, günümüze ve 
geleceğe dair bu zafer vesilesiyle çıkarılacak iz düşümleri olduğunu ifada etti. Turşucu: "Bu iz düşümlerinin 
biri askeri olabileceği gibi, bir diğeri sosyolojik, psikolojik ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır." dedi.

"Devlet zamanında üzerine düşen vazifeyi yapmamış"

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise kendisine yakın 
zamanda çoğu kişinin çekinerek, 'Hocam hayatımda Ku'tül Amare'yi duymadım' diyenler olduğunu dile 
getirdi. Bunun normal bir durum olduğuna işaret eden Afyoncu: "Çünkü devlet, zamanında üzerine düşen 
vazifeyi yapmamış. Kendi tarihindeki önemli bir sayfayı halka, talebelere aktarmamış. Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın desteği, Cumhurbaşkanlığının da himayesiyle Kut'ül Amare, bu yıl sahip çıkılan ve devlet 
tarafından layıkıyla idrak edilen bir hadise olarak karşımıza çıktı. Devlet sahip çıktığı zaman, tarihteki 
önemli hadiseler topluma mal oluyor. Bu zafer de onlardan birisi oldu." diye konuştu. Panel kapsamında, 
Kut'ül Amare Zaferi abidesinin minyatürü, savaş günlükleri ve esaret hatıralarının bulunduğu serginin 
açılışı da yapıldı.



8988

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi 
ve Çocuk Acil Servisinde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Hastalığın tedavisinde moralin önemi bilindiğinden çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için onlara 
hediyeler armağan edip, sevdikleri ve onlar için özel yapılan yiyeceklerden ikram edildiğini belirten 
Hemşire Famila Polat, her sene çeşitli dönemlerde bu etkinlikleri sürdürdüklerini söyledi. Özellikle 

Ramazan ayında bu tarz organizasyonları sık yaptıklarını belirten Polat:  "Bu çocuklarla beraber olup, bir an 
olsun yüzlerinin güldüğünü görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Çok duygulanıyoruz, onları ve aileleri mutlu 
görmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.
Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Dursun Odabaşı ise çocukları sevindirmek 
kadar güzel hiçbir şey olmadığını söyledi. Hasta çocukları 
sevindirmenin, onları mutlu kılmanın, iyileşmesinde çok 
büyük katkısı olduğunu kaydeden Odabaşı: "Şu olay harika 
bir şey… Çocuğun psikolojisi için çok önemli. Psikolojik 
iyileşme, insanın direnç sistemini uyarır ve doğrudan iyi 
olursunuz. Çocukları neşelendirebildiğimiz sürece iyiliklerine 
katkıda bulunuruz.” ifadelerini kullandı. Çocuklara hemşireler 
tarafından hediyeleri takdim edilirken aileler de çocuklarının 
mutluluklarına eşlik etti.  

Meram Tıp Fakültesi 
Çocukların Yüzünü Güldürdü 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) İlköğretim 
Bölümü, Okulöncesi ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dallarının birlikte düzenlediği, öğrencilerin bir 
dönem boyunca derslerinde hazırladıkları ürünlerden oluşan Materyal Sergisi açıldı. 

AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık: 
hazırlanan materyallerin öğrenimi 
somutlaştırdığını ve kalıcı hale getirdiğini 

ifade etti. Öğrencilerin bu materyaller sayesinde 
çok zor olarak düşünülen konuları kolayca 
öğrenebileceğini anlatan Kırbıyık, öğrencilerin bir 
dönem boyunca hazırladığı bine yakın materyalin 
fakültelerinde 3 gün süreyle sergileneceğini söyledi. 
AKEF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Çiftçi 
de materyalleri geliştirmekteki amaçlarının 
öğretmenlerin işini kolaylaştırmak olduğunu 
belirtti. "Öğretmenler bazen bir kavramı anlatmak 
için saatlerce, dakikalarca uğraşabiliyor ve zorluk 
çekiyor. Bu durumlarda "Bir resim bin kelimeye 
bedeldir" ifadesinden yola çıkarak öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmak adına çok da masraf 
gerektirmeyen, görev yaptıkları her yerde rahatlıkla hazırlayabilecekleri materyalleri tasarlamaya çalıştık.” 
diyen Çiftçi, Konya’da görev yapan bütün öğretmenleri sergilerini incelemeye davet etti. 

Öğrenimi Kolaylaştıracak 
Materyaller Sergisi  
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Maliga; ziyarete katılan uzmanların, 
Bangsomoro’nun devletleşme sürecinde 
yardımcı olacaklarını ve Konya’daki izlenimlerin 
önemli olduğunu ifade ederek: "Konya’da ziyaret 
ettiğimiz yerel yönetimler, vakıf ve dernekler 
ile üniversiteler gelecekte inşa edeceğimiz 
devletimiz ve hükümetimiz için örnek teşkil 
edecek." dedi.

"Bangsomoro Anayasasının 
İmzalanacağı Konusunda Çok 
Umutluyuz"

Moro’nun bağımsızlık süreci ve gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Julie Maliga bu konuda verimli 
müzakereler gerçekleştiğini; Filipinler Cumhuriyeti Hükümeti, Moro İslami Özgürlük Cephesi ve Bangsomoro 
vatandaşları arasında bir dostluk inşa edildiğini kaydetti. Maliga: "Bizler bu süreçte çok bekledik ve çok 
mücadele ettik, inançlarımız ve değerlerimiz gereği sabrettik ve sonunda Bangsomoro halkı için bir çerçeve 
anlaşma imzaladık.  Ayrıca ‘Comprehensive Agreement of Bangsomoro’ (CAB) adında kapsamlı bir anlaşma 
da imzaladık. Gelinen noktada bizler Bangsomoro anayasasının imzalanacağı konusunda çok umutluyuz. 
Bu yasa Bangsomoro Geçiş Komitesini tarafından, Bangsomoro halkından temsilciler, Moro İslami 
Özgürlük Cephesi temsilcileri ve Filipin Hükümet yetkilileri tarafından ortak hazırlanmıştır. Anayasanın 
geçtiğimiz Mart ayında imzalanmasını bekliyorduk fakat birtakım sebeplerden henüz gerçekleşmedi. 
Bizler bu konuda, Müslümanlar olarak kadere sıkı bir şekilde inanıyoruz ki bizim için hayırlı görünen bir 
durum gerçekte şer, ve şer, kötü görünen bir durumda gerçekte hayırlı ve bizler için iyi olabilir. Bizler 
burada gördüğünüz gibi insanlarımızı eğitmeye devam ediyoruz, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz 
ve hazırlanıyoruz. Konya’dan çok önemli bilgi ve tecrübelerle ayrılacağız." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bangsomoro Neresidir?

Uzun yıllardır Filipinler ile silahlı mücadele veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Devlet Başkanı Benigno 
Aquino arasında geçen müzakereler sonucu ön anlaşma sağlanmıştır. Buna göre, Bangsamoro adında 
özerk bir bölge kurulacak ve buranın idaresi müslüman Moro halkı halkının elinde olacaktır. Moro İslami 
Kurtuluş Cephesi (MILF), Filipinler'in güneyinde, çoğunluğu Müslüman olan Moro halkının bağımsızlığı 
için 40 yıldır mücadele veriyordu. Moro halkının bağımsızlık mücadelesinde 120 binden fazla kişi hayatını 

kaybetti.

Türkiye’nin garantör devlet olarak yakın takibe aldığı Filipinler – Bangsomoro özerk bölgesi 
bağımsız devlet olma aşamasına geldi. Bu devletleşme sürecinde hazırlıklarını hızlandıran 
Moro’nun kalkınma ajanslarında uzman olarak çalışan 14 kişilik bir grup, kurumsal 
yapılanma ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konularında inceleme, araştırma ve 
gözlem yapmak amacıyla Konya’ya düzenledikleri gezi kapsamında Necmettin Erbakan 
Üniversitesini ziyaret etti. 

Ziyaret kapsamında üniversitenin bütün birimlerinde detaylı incelemelerde bulunan heyete, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu üniversitenin genel işleyişi, eğitimi, öğrenci ve personel sayıları 
hakkında bilgi verdi. Kutlu ziyaretçilere 25’i yabancı uyruklu olmak üzere bin 601 akademik personel 

ve 2 bin 772 idari personel sayısı ile hizmet verdiklerini söyledi. 70 farklı ülkeden 837’si yabancı uyruklu 
olmak üzere toplam 33 bin 640 öğrencinin üniversitelerinde eğitim-öğretime devam ettiğini açıklayan Kutlu, 
üniversite tercihlerinde ilk sıralarda tercih edilir hale geldiklerini vurguladı. Bangsamoro Liderlik Yönetimi 
Enstitüsü Koordinatörü ve Bangsamoro Kalkınma Ajansı gönüllüsü JulieMaliga; Bangsomoro Kalkınma 
Ajansı, Bangsomoro Geçiş Komisyonu ve Bangsomoro Liderlik ve Yöneticilik Enstitüsü olmak üzere üç ayrı 
kurumdan bu programa katıldıklarını söyledi. 

"Konya’daki Deneyimlerimiz Devletleşme Sürecinde Bize Önemli Katkı Sağlayacak"

"Burada bizimle heyette bulunan 14 kişilik grubun amacı Konya’da yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin 
yerinde gözlem yapmak ve farkındalık kazanmak. Bangsomoro’nun genç liderleri olacak bizlerin tecrübe 
kazanması, yerel yönetimleri yerinde ziyaret etmek ve Konya’nın yerel yönetim idaresine, bu kapsamda 
insanlara ve topluma yaklaşımlarına ve bu konulardaki tecrübesine ilişkin bilgi edinmek başlıca 
amaçlarımızdır" diyen Maliga 15 gün sürecek olan bu ziyaretin sonunda Bangsomoro için çok önemli 
tecrübeler edinmiş olacaklarını anlattı.

Bangsomoro Devlet Olma Yolunda 
Konya’yı Örnek Alacak
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Meram Halk Eğitim Merkezi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü işbirliğiyle Psikiyatri Kliniğinde yatan hastaların yararına 
kermes düzenlendi.

Kermes açılışında konuşan Psikiyatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahim Kucur, ruhsal 
bozuklukların bazen yatarak tedavi olmayı 

gerektirdiğini hatırlatarak: "Hastanede geçirilen süreçte 
tedavinin bir parçası olarak görülen ve alanında uzman 
öğretmenler ve personel eşliğinde üretilen sanat eserleri 
ve el sanatları ürünleri bu gün geleneksel kermesimizde 
sergilenecektir. Hastalarımız vakitlerini verimli bir şekilde 
geçirirken bu ürünlerle, yaşama sevincini kendilerinden 
almak isteyen ruhsal bozukluklara meydan okumuşlardır. 
Burada sergilenen ürünlerin arka planında hastalarımızın 
sıkıntıları, acıları, umutları ve sevinçleri yer almaktadır. Bu 
eserler mutluluğun üretme ile çaba ve uğraş ile elde edilebileceği konusunda iyi birer örnek olmuştur.” 
dedi. Uğraş terapisi ile insanların üretme kapasiteleri, sanatsal yönleri ve hayatın renkleri ile yaşama 
tutunmayı yeniden keşfettiklerini belirten Kucur; "Benlik saygıları artıyor. Toplumdaki ruhsal bozukluklar 
ile ilgili önyargıların ve damgalamanın azalmasına katkıda bulunması açısından bu tür sergilerin kıymetli 
olduğunu düşünüyorum" dedi. Meram Tıp Fakültesi çalışanlarının ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği 
kermesin gelenekselleşeceği ifade edildi. 

Psikiyatri Hastaları İçin Kermes 

Tıpta uzmanlık eğitiminin ülkemizdeki durumunu, varsa geliştirilebilecek alanlarını, bu 
alanlardaki gelişmenin nasıl gerçekleştirilebileceğini, bu gelişimin nasıl sürdürülebileceğini 
belirlemek üzere düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite (TUEK) Çalıştayı İstanbul 
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde başladı.

Çalıştay Raporları Değerlendirme 
oturumlarının ilkinde Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker de oturum başkanlığı yaptı. Oturumda; 
Prof. Dr. Muhammet Güven tarafından 
"Türkiye’de ve Dünya’da Tıpta uzmanlık eğitimi: 
Yetki, sorumluluk, işleyiş", Prof. Dr. Recep Öztürk 
tarafından "Uzmanlık Eğitimi doktora ilişkisi” ve 
Prof. Dr. İskender Sayek tarafından da “Uzmanlık 
Eğitiminde Akreditasyon, dernekler ve tabip 
odalarının rolü nedir?" konularında sunumlar 
yapıldı. Çalıştay Raporları ve Değerlendirme 
oturumlarında; var olan tıptaki uzmanlık eğitim 
durumunun geliştirilebilecek tarafları; nasıl geliştirilebileceği; literatürde yer alan şekillerinin ve bu şekillerin 
ülkemize uygunluk durumu ve ilgili alanda eğitim konusunda bilimsel araştırma yapılması gereken noktalar 
masaya yatırıldı.

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde 
Kalite (TUEK) Çalıştayı 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 
seminerin konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Düger idi. 

Havuz Tedavisi ve Kaplıcalar konulu bir seminere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Gürbilek, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kübra Küçükşen, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Musa Acar katıldı. Prof. Dr. Tülin Düger, programda kaplıca sularının 

sıcaklıkları ve mineral özellikleri, kaplıcaların vücudumuzda oluşturduğu fizyolojik etkiler, karbondioksit, 
çamur ve aromatik banyolar hakkında önemli bilgiler verdi. Düger, havuz tedavisinin fiziksel ve mental 
bozukluklarda uzun yıllardan beri uygulanan terapötik bir yöntem olduğunu, bunun yanında adezyonlarda, 
yaralarda, artritlerde, nörolojik hastalıklarda, ağrıda, eğitim amacıyla ve daha pek çok hastalık durumunda 
kullanıldığını belirtti. Tedavinin iyi planlanması gerektiği, aksi takdirde özellikle kardiyovasküler sistemde 
zararlı etkilerinin görülebileceğini belirten Düger, havuz tedavisinin başarıyla uygulanabilmesi için suyun 
fiziksel etkilerinin iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Havuz tedavisinin kas kuvvet ve koordinasyonuna 
etkisinin yanında solunum, dolaşım ve kan basıncı üzerine de etkilerinin olduğunu söyleyen Düger, terapatik 
havuzların kullanılmasının fizyoterapiste pek çok avantaj sağladığını, bazı hastaların havuz içinde suyun 
kaldırma kuvveti ve rahatlatıcı etkisinden dolayı daha rahat hareket ederek egzersiz yapabildiklerini ifade 
etti.

Havuz Tedavisi Fiziksel ve Mental 
Bozuklukların Tedavisinde Etkili 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
Turizm Rehberliği ve Turizm İşletmeciliği Bölümü ilk mezunlarını törenle uğurladı.

Mezuniyet programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu,  Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Raif Parlakkaya, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ile Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Fakülte 

Dekanı Prof. Dr. Parlakkaya ilk mezunlarını vermiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek öğrencilere 
gelecek hayatlarında başarılar diledi. Genç bir fakülte olmalarına rağmen sahip oldukları güçlü kadroyla iyi 
işler ortaya koyduklarını belirten Parlakkaya, desteğini esirmeyen üniversite yönetimine de teşekkür etti.  
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ise Üniversitenin ilk mezunu olmanın zor ancak belli avantajları da 
olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin dezavantajlarını avantaja 
dönüştürmek adına birtakım çalışmalar yaptık. Umuyorum ki öğrencilerimiz iyi şekilde yetiştiler. Eminim 
kısa sürede iş hayatına atılacaklar ve çok başarılı olacaklar." dedi. Tören, öğrencilere diplomalarının 
verilmesi ile sona erdi. 

Turizm Fakültesi 
İlk Mezunlarını Verdi



9796

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) Felsefe, 
İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Uluslararası İlişkiler Bölümleri ilk mezunlarını törenle uğurladı.

Mezuniyet Programına Konya Valisi Muammer Erol, Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek, NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. 
Mehmet Emin Aydın, Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan,  Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"Başlangıcı iyi olanların nihayeti de iyi olur"

SBBF Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, açılış konuşmasında yetiştirdikleri öğrencilerin hayata atıldıklarını 
görme bahtiyarlığına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Buluş: "Hayat yolda olmak demektir. 
Şimdi de yeni bir yola düşüyorsunuz. Başlangıcı iyi olanların nihayeti de iyi olur. Bu yolda giderken 
yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" dedi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesinin ilk mezuniyet programına katılımlarından dolayı ailelere teşekkür ederek konuşmasına 
başladı. Türkiye’de benzeri fonksiyon gören fakülteler olduğunu belirten Şeker: "Türkiye’nin ihtiyacı olan 
nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere tüm üniversitelerimiz beraber yüksek gayret içerisinde özverili bir 
çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Son yıllarda Sosyal ve Beşeri Bilimlerin öneminin fark edildiğinin 
altını çizen Şeker, bu fakültelerde yetişmiş olan gençlerin ülkenin geleceğine yön verecek, gerek merkezi 
hükümette, gerek yerel yönetimlerde gerekse de özel sektörde Türkiye’ye katma değer üretecek şekilde 
donanımlı yetişmeleri için saba sarf ettiklerini belirtti. Gençlere bu anlamda güvendiklerini söyleyen Şeker, 
gençlere mezuniyetlerinin hayırlı olmasını temenni etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ise, hayat boyu koşuşturmaların, imtihanların devam ettiğinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Şimdi sizin için 
yeni bir dönem başlamış oldu. Allah yolunuzu açık etsin. Her anımızda muhasebeyi unutmayalım. Konya 
dışından gelen ve mezun olup ayrılacak olan arkadaşlar Konya’yı unutmasınlar. Onlar gönlümüzde her 
zaman yer bulacaklardır.” dedi. Tören, her bölüm için ayrı ayrı gerçekleştirilen diploma töreni ile sona erdi.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
İlk Mezunlarını Uğurladı

Meram Tıp Fakültesi 29. Dönem mezunlarını törenle uğurladı. Mevlana Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, 
İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, 
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Ahmet Keleş Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Mimarlık Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir, 
Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin ve mezunların aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Prof. Dr. 
Celalettin Vatansev 29. 

mezunlarını vermenin heyecanını 
ve gururunu yaşadıklarını belirtti. 
Hekimliğin zor bir meslek olduğunu 
ancak, her zahmetin ardından 
bir rahmetin geleceğini söyleyen 
Vatansev, tıp eğitimi gibi zorlu bir 
süreci geride bırakan öğrencilere 
meslek hayatlarında "Halka hizmet, 
Hakka hizmettir.” düsturuyla hareket 
etmeleri tavsiyesinde bulundu. 

Vatansev öğrencilerine son ders niteliğinde öğütler vererek; hizmet eğiliminde olmalarını, güvenilir ve 
ahlaklı olmalarını, bilmediklerini öğrenmede acele etmelerini ve dürüst olmalarını tavsiye etti.

"Sağlık Hizmeti  Yenilenmeyi Gerektirir"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker Türkiye’nin sağlık alanında ciddi reformlara imza attığını bu anlamda 
sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiğini belirtti. İnsanlığın başlangıcından beri sağlık hizmetinin 
hayatta çok önemli bir yerinin olduğunu ve pek çok gelişmenin bu süreçte yaşandığının altını çizen Şeker, 
gelişmelerin birçoğunun hatalar neticesinde ortaya çıktığını ifade ederek öğrencilere hatalarını görüp bir 
an önce düzeltmelerini önerdi. "Sağlık hizmeti kendini yenileyen bir alan, ‘Mezara kadar oku’ düsturunun 
en çok uygulanacağı alanlardan biri sağlıktır." diyen Şeker, mezunlara alanlarındaki güncel konuları 
sürekli takip etmelerini tavsiye etti. Meram Tıp Fakültesi’nin yetiştirdiği öğrencilerin Türkiye’nin dört bir 
yanında akademisyen olduğunu ve sağlık alanına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Şeker, Meram Tıp 
Fakültesi hastanesinin de bölgenin ağabeyi konumunda bulunduğunu ifade etti. 29. dönem mezunlarının 
Selçuk Üniversitesi’ne kayıt olmaları, daha sonra Konya Üniversitesi olarak öğrenime devam ettikleri ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesinden mezun olmaları bakımından Türkiye’de ilk olduklarını anlatan Şeker 
tüm öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere 
plaketleri Konya Valisi Yakup Canbolat ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından verildi. Program 
öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Meram Tıp Fakültesi 
29. Kez
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Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulunun, 28. dönem mezuniyet töreni Ereğli 
Yerleşkesi'nde yapıldı.  Mezuniyet törenine Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Selman Türker, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kemal Akman Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Mustafa Pehlivan, akademik ve idari personel, misafirler, mezun öğrenciler 
ve aileleri katıldı. 

Törende;  Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik, İnşaat 
Teknolojisi, Makine, Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Giyim Üretim Teknolojisi ve 
İşletme Yönetimi Programlarından mezun olan 350 öğrenci diplomalarını aldı. Ereğli Kemal Akman 

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Pehlivan konuşmasında; mezun olan öğrencileri kutladı ve 
bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Selman Türker ise yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri tebrik ederek,  Prof. Dr. Mustafa Pehlivan 
ile birlikte dereceye giren öğrencilere Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker adına hediyeler verdi.

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu 
Mezuniyet Töreni 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını 
törenle uğurladı. 

Mezuniyet Programına Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve 
Prof. Dr. Önder Kutlu ile akademisyenler ve 
öğrencilerin aileleri katıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Adnan Özdemir ilk mezunlarını vermiş olmanın 
mutluluğunu yaşadığını ifade ederek önümüzdeki 
sene de 14 bölümün 8’inin mezun olacağını 
belirtti. Özdemir; 5 yıl önce kurulan fakültelerinin, 
başka üniversitelerdeki fakültelerin 20 yılda 
yakalayamadığı gelişmişlik seviyesine geldiğini ve 
bunda Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile ekibinin 
önemli payının bulunduğunu vurguladı. 

"Geleceğe Güvenle Bakan Gençleri Uğurluyoruz"

Öğrencilerin Konya Üniversitesi olarak başladıkları 
üniversite hayatına, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi olarak veda edeceklerini ve bunun 
bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Rektör Prof. 
Üniversitelerinin kısa sürede ciddi gelişme kat 
ettiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Şeker: "Gelinen 
noktada pırıl pırıl, donanımlı bir şeklide yetişmiş, 
geleceğe güvenle bakan gençleri buradan 
uğurluyoruz." dedi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ise Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin kuruluşundan bu güne kadar hızlı 
bir gelişim gösterdiğinin altını çizdi. Öğrencilere 
zamanı daha iyi değerlendirmelerini eğitimlerine 

devam etmelerini ve kendilerini sürekli geliştirmek için çalışmalarını tavsiye eden Akyürek: "Üniversitemizin 
bu güne gelmesinde emeği geçenlere Konyalılar adına teşekkür ediyorum." dedi. Protokol üyelerinin ve 
hocalarının elinden başarı belgelerini alan öğrenciler, mühendislik andını okuduktan sonra keplerini havaya 
atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
İlk Mezunlarını Verdi
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Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri 
için mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet 
Özyiğit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Garnizon Komutanı J. Üsteğmen Ümit Sezgin, Cengiz Holding Eti Alüminyum A.Ş. 
Genel Müdürü Mehmet Arkan, Konya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Erdoğan 
Duransoy, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selman Türker, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sema 
Vural, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri 
katıldı. 

Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Arıkan, 

yaptığı açılış konuşmasında 
yeni bir fakülte olarak ikinci 
dönem mezunlarını vermenin 
gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Arıkan öğrencilere 
öğretimde teknik alanda 
gerekli desteği Mühendislik 
ve Mimarlik Fakültesinin 
güzide hocalarından aldıklarını 
hatırlatarak bundan sonraki 

hayatlarında sadece mesleki anlamda değil kişilik bakımından da erdemli ahlaklı insanlar olarak anılmalarını 
arzu ettiğini söyledi. Konya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy konuşmasında 
öğrencilere yaşam boyu öğrenme sürecine girdiklerini söyleyerek hiçbir kimsenin başarı merdivenlerini eli 
cebinde tırmanmadığına dikkat çekti ve: "Mesleğinizi severek, isteyerek yapın. Başarı arkasından mutlaka 
gelecektir.” dedi.

"Bilginin raf süresi çok kısaldı"

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Türker ise mezun olan öğrenciler 
için asıl sınavın şimdi başladığını söyleyerek başladığı konuşmasında öğrencilere geleceğe yönelik nasihatler 
verdi. Türker: "Teknolojik ve toplumsal değişimler önceki zamanlara göre çok farklı noktalara geldi. Yapılan 
araştırmalara göre her gün 3 trilyon civarında e-mail gönderiliyor. Günde 200 bin adet yeni internet sayfası 
açılıyor. Her gün 3 bine yakın icatlar yapılıyor. Artık teknoloji hızla ilerliyor ve bilginin raf süresi çok kısaldı. 
Önümüzdeki yıllarda nitelikli işlerde çalışanların %75’i işlerini devam ettirebilmeleri için yeniden eğitim 
almaları gerekecek. Sizler de hayatta başarılı olmak istiyorsanız,  kendinizi sürekli geliştirmek yenilemek 
zorundasınız." şeklinde konuştu. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı konuşmada ülkemizin 
genç nüfusunun Avrupa’daki genç nüfustan fazla olduğunu hatırlatarak bunun önemli bir avantaj olduğunu 
ifade etti. Tutal: "Siz gençler ülkemizin ilerlemesi için teknik alandaki hizmetlerinizin yanı sıra manevi 
değerlerinize de sahip çıkarak, geçmişinizi bilerek öğrenerek yaşamanız gerekir.” dedi.

"Makine Mühendisinin olmadığı alan yok"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesinin eğitim 
kadrosunun Köyceğiz yerleşkesindeki Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesinden farklı olmadığının altını çizerek buradan mezun 
olanların eğitim alanında gerekli bilgi ve tecrübeyi edindiklerini 
söyledi. Yüksek: "Makine mühendisleri toplumda her sektörle iç 
içe çalışıyor. Makine mühendisinin olmadığı alan yok. Sağlıkta 
bile. Örneğin suni akciğer pompalarının yapımında makine 
mühendislerinin rolü var. Bu anlamda geniş bir istihdam alanına 
sahipsiniz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." 
diye konuştu. Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ise 
konuşmasında öğrenciler: "Mezuniyetten sonra sorumluluğunuz 
artıyor ve çalışma hayatınız başlıyor. Çok çalışmak ve üretmek 
zorundasınız. Aksi takdirde başarılı olamazsınız. Umarım sizlere 
iyi ev sahibi olabilmişizdir. Gittiğiniz yerlerde gönül elçisi olarak 
Seydişehir’i anlatmanızı istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir"

Mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yapan 
Muhammet Demir, Necip Fazıl Kısakürek’in 'Devler gibi 
eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir' 
sözünü hatırlatarak: "Bizler de azim ve kararlılıkla çalışıp 
güzel gelecekler inşa edeceğiz. Karıncalar gibi çalışıp devler 
gibi eserler bırakacağız." dedi. Kaymakam Regaip Ahmet 
Özyiğit törende dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini 
takdim etti. Sunulan müzik dinletisinin ardından öğrencilere 
protokol üyeleri ve fakülte hocaları tarafından diplomaları 
verildi. Mezuniyet töreni öğrencilerin havaya kep fırlatması 
ve hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
İkinci Mezunları Verdi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Leeds Beckett 
Üniversitesi, Dublin Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası Tarım ve Biyobilim Merkezi tarafından 
ortaklaşa "8. Uluslararası İnanç Turizmi ve Hac Konferansı" düzenlendi. 

Konferansa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç,  NEÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya, NEÜ Turizm Fakültesi 

Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yasin Bilim, yerli ve yabancı pek çok 
akademisyen ve  konuklar katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, programda yaptığı konuşmasında 
Konya’nın 2016 İslam Turizm Başkenti olmasına dikkat çekti ve bunun 
Konya için bir onur olduğunu söyledi. Konya’nın bu çerçevede 200’den 
fazla organizasyona ev sahipliği yapmasının planlandığını söyleyen 
Güleç, bunlardan yarısının başarıyla tamamlandığının altını çizdi. NEÜ 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, farklı ülkelerden yabancı konukları konferans vesilesiyle Konya’da 
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Üniversite olarak Hz. Mevlana’nın felsefesine uygun 
şekilde öğrencilere çeşitli değerleri vermeyi amaçladıklarını belirten Şeker, barış, kardeşlik, saygı gibi insani 
değerlere vurgu yaparak bu değerlerin, gerekliliklerinin altını çizdi. Konya’nın 2016 İslam Turizm Başkenti 
seçilmesine de dikkat çeken Şeker, pek çok önemli toplantının Konya’da yapılıyor olmasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Misafirleri yeniden Konya’da görmek istediklerini de söyleyen Şeker, 
konferansın başarıyla tamamlanmasını temenni etti. 

"Konferansın Esas Amacı Farklı Kültürleri Bir Araya Getirmek"

8.’si düzenlenen Uluslararası İnanç Turizmi ve Hac Konferansı'nın 2003 yılından bu yana yapıldığını söyleyen 
Leeds Beckett Üniversitesinden Razaq Raj, konferansın amacının farklı dini inançlara dair düşünceleri, 
farklı kültürlere sahip kişilerin deneyimlerini paylaşmaları üzerine kurulu olduğunu belirtti. Dünyanın 
çeşitli yerlerinden gelen isimlerin bu konferansla bir araya gelme imkânı bulduklarını belirten Raj sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Konferansla insanları bir araya getirmek ana amacımızdı. 
Konya da bu anlamda önemli bir şehir. Hz. Mevlana’nın Konya’nın turizm 
kapasitesine büyük katkı sağladığını düşünüyorum." dedi. 

"Dünya Turizminde İnanç Turizminin Önemli Bir Yeri Var"

Dalien Timothy ise konferans vesilesiyle Konya’da olmaktan mutlu 
olduklarını, davet edilmiş olmalarının kendilerini onore ettiğini söyledi. 
Hem seyahat, hem eğitim, hem de inanç turizminde yeni bilgilerin bir araya 
getirilmesi anlamında konferansın önemli olduğunun altını çizen Dalien 
Timothy, Necmettin Erbakan Üniversitesinin ve diğer organizatörlerin iyi 
bir iş çıkardıklarını ifade etti. İnanç Turizminin dünya turizminde önemli 
bir yeri olduğunu hatırlatan Timothy: "Dini sebeplerle seyahat eden kişi 
sayısı günümüzde çok fazla. Bunun ekonomik ve sosyal etkileri de var. 
Konya da kendini inanç turizmi açısından geliştirmiş ve dünyanın çok farklı 
yerlerinden turistleri bünyesine çekebilen bir şehir" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında bazı alanlarda ortak yüksek lisans ve doktora 
programları yürütülecek.

Avrupa’da çok sayıda örneği bulunan ve Türkiye’de ilk kez yapılan protokol imza töreninde konuşan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, imzalanan protokolle gelecek için önemli bir adım atıldığını 
ifade ederek: "Dünya genelindeki üniversiteler, insan gücünü, kaynaklarını ve alt yapılarını 

ortaklaşa kullanarak önemli çalışmalara imza atarken elde ettikleri çalışmaları insanlığın hizmetine 
sunmaktadırlar. Avrupa üniversiteleriyle olduğu gibi Türk üniversiteleri de aralarında YÖK'ün önerdiği 
şekilde işbirliği yapmalı. Bu işbirlikleri bilimsel anlamda yapılan çalışmalara çok katkı sağlayacaktır." 
şeklinde konuştu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Doğan ise, aynı zamanda kurulmuş iki üniversitenin 
bu alanda güçlerini birleştirerek araştırma ve geliştirme odaklı 
bir projeyi imzalamasının önemine değinerek yapılan işbirliğinin 
2023 vizyonuna da uygun olduğunu söyledi. Doğan: "Bu işbirliği 
anlaşmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyorum. Bu tür 
işbirliklerinin geniş çevreye yayılması gerektiğine inanıyorum. 
İnşallah bu tür işbirliklerini diğer üniversitelerimizle de yaparız." 
dedi. Protokolle, ihtiyaç olan alanlarda işbirliği yapılması, nitelikli 
insan gücü yetiştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda ortak 
yüksek lisans ve doktora programları açılması planlanıyor.

NEÜ’de 8. Uluslararası 
İnanç Turizmi ve Hac Konferansı

ile Lisansüstü İşbirliği
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Bu yıl beşincisi düzenlenen “Uluslararası Çağdaş İslami Araştırmalarda Yenilikçilik ve 
Girişimcilik” konulu konferansa katılmak için Brunei’ye giden Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Brunei Darussalam Üniversitesi ile işbirliği protokolü 
imzaladılar. 

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) eş 
organizatörü olduğu konferansa konuşmacı olarak 
katılan Rektör Şeker, dünyada İslami araştırmalarda 

yenilikçiliğe ve girişimciliğe duyulan gereksinime vurgu 
yaptı.  Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi 
Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Brunei 
Darussalam Üniversitesi Sultan Ömer Ali Seyfeddin İslami 
Araştırmalar Merkezi arasında yükseköğrenimde İslami 
araştırmalar kapsamında birçok konuda işbirliği yapmak 
üzere karşılıklı mutabakat anlaşması da imzalandı. Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Uluslararası Rumi Medeniyetler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 

yapılan mutabakat anlaşması birçok alanda ortak yapılacak çalışmalara imkân sağlayacak. Akademik 
işbirliği kapsamında, konferanslar, seminerler ve üniversiteler arası akademik personel ve öğrenci değişim 
programları gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Bilal Kuşpınar: "Bu kapsamda İslami ve Dini araştırmaların 
yanı sıra, sosyal ve beşeri bilimler ile felsefe alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek. Bu tür ortak projeler ile 
çağdaş sorunların saptanmasına ve aşılmasına sağlanacak katkı, iki ülkenin Müslüman toplumları üzerinde 
olumlu etkiler oluşturacaktır. Üniversitelerimiz arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin modern teknolojinin 
gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkinin bertaraf edilmesi konusuna da katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Ayrıca, modern zamanda gençlerin ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun müfredatları, İslami 
usulleri ve değerleri gözeterek, nasıl geliştirebileceğimiz konusu üzerinde çalışmalar yapmalıyız." dedi. 
Kuşpınar, Türkiye’nin, Avrupa ve Asya arasında köprü niteliği taşıyan konumuyla ve Müslüman ülkelerin 
Avrupa’ya açılan kapısı olma özelliğiyle, Avrupa ve İslam dünyasının ortak paylaşımlarını gerçekleştirdiği, 
ilişkilerin geliştirildiği bir merkez olarak iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. 

Teknolojiler konusunda bilgi sahibi olan geliştiricilerin o konuda proje geliştirmelerine olanak 
tanıyan Hackingfest etkinliği bu sene Google Developer Group (GDG) ekipleri tarafından 11 
ilde (Konya, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Trabzon, Kocaeli, Edirne, Düzce, Sivas, İzmir, Kütahya) 
farklı tarihlerde düzenlendi. 

Hackingfest Konya 2016 etkinliği GDG Konya organizatörlüğünde; Google, General Mobile, Valven 
ve Trend Micro sponsorluğunda Necmettin Erbakan Üniversitesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe; 9’u 
ekip 4’ü bireysel 27 kişi katıldı. Etkinlik sonunda 10 ekip projelerini tamamlayarak jüri sunumlarını 

gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca katılımcılara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Birinci olan ekibe General 
Mobile AndroidOne telefonu, ikinci olan ekibe nexusplayer üçüncü olan ekibe chromecast hediye edildi. 

İlk 3’e giren projeler ise şöyle:

1.Bi Dolu Kitaplık

Uygulama ile kitap okuyanları ödüllendirerek kitap okuma oranını arttırmak ve yazarların okuyuculara daha 
kolay ulaşması amaçlanıyor. Uygulama bünyesinde birçok kitap barındırmayı hedefliyor. Okurlar arasında 
istatistik tutarak haftalık ya da aylık periyotlarla en çok kitap okuyan kullanıcıya çeşitli ödüller verilerek 
okuma oranını artması bekleniyor.

2. Trash Bank

Lise öğrencileri tarafından geliştirilen proje küçük yaştaki çocukların doğaya ve çevresine daha duyarlı 
yetişmesini amaçlıyor.  Çocuklar çöpü her çöp kutusuna attığında çöp kutusu çocuğu; ‘Teşekkür ederim’, 
‘Tebrikler’, ‘Aferin sana’ sesleriyle motive ediyor.     

3. YingYang

Android bir oyun uygulaması olan projede 2 adet kare mevcut. Bu kareler oyun ilk başlatıldığında birbirine 
yapışık halde bulunuyor. Ekrana tıklayarak bu 2 kare birbirinden uzaklaştırarak üzerine gelen engellere 
çarpmamaya çalışılıyor. Eğer belirli bir süre engellere çarpılmazsa engeller daha sık ve daha hızlı hareket 
ediyor.

Brunei Darussalam Üniversitesi 
ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

Etkinliği 
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21 Üniversitenin Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde eğitimlerini 
sürdüren  21  öğrencinin  katıldığı, Kâtip  Çelebi Üniversitesi Çiğli Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirilen Türkçe Konuşma Yarışmasında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
KONDİL öğrencisi Mısırlı Moamen Elhusseini birinci oldu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve 
yarışmanın Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. 
Turan Karataş, yarışma öncesinde yaptığı 

konuşmada, geçen yıldan bu yana Türkiye'ye gelen 
öğrencilerin Türkçeyi çok daha iyi öğrendiklerini 
belirtti. Yarışmanın daha kurumsal bir yapıya 
bürünmesi ve etkinliğe daha fazla üniversitenin 
katılması gerektiğini ifade eden Karataş, Yunus 
Emre Enstitüsü ev sahipliğinde yarışmanın başka 
ülkelere de taşınabileceğini ifade etti. Yarışmanın 
Seçici Kurulu'nda, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Turan Karataş, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
Öğrenciler Dairesi Kültürel ve Sosyal Rehberlik 
Koordinatörü Selman Bayer, TRT spikeri Funda Koray ile Türk Dil Kurumu Temsilcisi Prof. Dr. Gürer Gülsevin 
yer aldı. Yarışmada birinciliği NEÜ KONDİL’den Mısırlı Moamen Elhusseini, ikinciliği Uludağ Üniversitesinden 
Nijerli Mohamed Alitine Maman, üçüncülüğü de Ege Üniversitesinden Filistinli Yara Abu Hussien kazandı.

* 2017 Türkçe Konuşma Yarışması Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapılacaktır.

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Topluluğu tarafından organize edilen Kariyer 
Günleri organizasyonuna İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Korkmaz 
katıldı.  

Deneyimlerini öğrencilere aktaran Mehmet Ali Korkmaz, 3 
aylıkken babasız kalmasıyla birlikte çocukluk ve öğrencilik yılları 
başta olmak üzere tüm hayatının gerçek bir yaşam mücadelesi 

şeklinde geçtiğini, bu mücadelede hayatta kalabilmek başarılı olmak 
için her zaman çok çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Öğrencilere; 
yaptıkları tüm işlerde; dar çerçevede kalmadan, dünyada bu iş en iyi 
nasıl yapılıyor araştırdıktan sonra dünya ölçeğinde ve kalitesinde 
işlerini yapmalarını tavsiye etti. 

Öncü oldukları yenilik ve projelerden örnekler veren Korkmaz, 
öğrencilere mezun oldukları lisans alanın dışında farklı bir alanda 
yüksek lisans yapmalarını önererek; günümüzün iş hayatının farklı 
disiplinler arasında oluşacak sinerjiden doğacak yenilikler etrafında 

şekilleneceğini, fırsatların daha çok bu alanlarda oluşacağını söyledi. Program sonunda Prof. Dr. Selman 
Türker tarafından Mehmet Ali Korkmaz’a plaket takdim edildi.

İzmir'den Ödülle Döndüler "Kariyer Günleri"
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonu’nda Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı "Hasat" isimli Türk Halk Müziği Konseri verildi. 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Attila 

Özdek’in hazırladığı konsere; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, 
AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kırbıyık, öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

Konserde Doç. Dr. Attila Özdek’e 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinden 26’sı çalgı topluluğunda 
olmak üzere 32 öğrenci eşlik etti. 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
uzun hava ve kırık hava örneklerinin 
yanında geleneksel müziğin 

enstrümantal ezgilerinden örneklerinin de seslendirildiği konserde Kazak halk çalgısı Dombra ve Türk 
halk müziği çalgısı Curanın birlikte sergilendiği performans büyük ilgi gördü. Kocaoğlan Zeybeği, Tevhid ve 
finaldeki davul zurnalı halaylar ise katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Türk Halk Müziği Konseri
Dünyanın en önemli müzik okullarında eğitimlerini tamamlamış iki virtüöz Önder Baloğlu 
ve Çağdaş Özkan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) konferans salonunda konser 
verdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın davetlisi olarak gelen sanatçıların verdikleri 
konserin teması "Çocukluk İzlenimleri” idi. Bazı bestecilerin çocukluk dönemlerinde yazdığı eserlerin 
seslendirildiği konserde W. A. Mozart’ın 6 yaşındayken bestelediği keman sonatı ve seslendirilen her 

bir eserin hikayesinin anlatılması dikkat çekti.  

Önder Baloğlu Kimdir?

Adana Çukurova Konservatuvarı’ndaki eğitiminden sonra öğrenimine ve kariyerine Almanya’da devam 
etmiştir. Henüz 24 yaşındayken Duisburg Filarmoni Orkestrası ve Düsseldorf-Duisburg Alman Ren 
Operası'nda başkemancılık pozisyonu kazanan Önder Baloğlu yurt dışında Koblenz Rheinische Devlet 
Filarmoni Orkestrası, Bochum Senfoni Orkestrası, 
Duisburg Filarmoni Orkestrası, Ensemble 
Folkwang Modern; Türkiye’de Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet 
Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni 
Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 
gibi orkestralar ile solist olarak konserler verdi.  

Çağdaş Özkan Kimdir?

Türkiye’nin önde gelen klasik müzik dergisi 
Andante tarafından “En Duyarlı Duo Piyanisti” 
olarak tanımlanan Çağdaş Özkan, Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından, dünyanın 
ve ABD’nin en prestijli müzik okullarından biri 
olan The Juilliard School’daki Yüksek Lisans 
derecesini 2012 yılında tamamladı.  “Borusan 
Müzik Bursu” ve American Turkish Society’nin 
sağladığı “Ahmet Ertegün Bursu”nu almaya hak 
kazandı. ABD’deki eğitimi boyunca oda müziği, 
duo ve orkestra piyanisti olarak içlerinde Carnegie 
Hall ve Alice Tully Hall gibi konser salonlarının da 
bulunduğu birçok salonda konserler veren Özkan, 
The Juilliard School’da Naoko Tanaka (keman), 
Ron Copes (keman), Darrett Adkins (viyolonsel) 
Robert Jr. White (şan) gibi önemli sanatçılarla da 
birlikte sahne aldı. 

NEÜ Devlet Konservatuvarından 
Keman-Piyano Konseri
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Suriye’nin önde gelen âlimlerinden Muhammed AVVAME, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle buluştu.  

Yoğun katılımın olduğu konferansta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş yaptığı açılış 
konuşmasında, Mevlana diyarı Konya’da Muhammed Avvame’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek; kendisinin İslam Dünyasında İslami Bilimleri bir bütün olarak ele alan sorunlarla canlı 

olarak ilgilenen bir İslam âlimi olduğunu belirtti. Konuşmasını, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Seyit Bahçıvan’ın  Türkçe’ye tercüme ettiği  Muhammed Avvame konferansta kendisinin de halen 
talebe olduğunu söyleyerek: "Bir ilim üzerine yoğunlaşan öğrenciler diğer ilimlerde de kendilerine iyi bir alt 
yapı geliştirmeliler. Dikey bir araştırma insanı ilim adamı yapmaz.” dedi. Bir şeyin üstün oluşunun ancak 
etkisiyle bilineceğini belirten Avvame: "Örneğin biri çıkıp baş ağrısını çözen bir şifa bulsa bir başkası da 
kansere deva olacak bir şey bulsa tabii ki kansere çare bulan daha etkili olacaktır. Yani biz de diğer ilimlerin 
karşısında hadis ilimlerini başköşeye oturtmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Hadis İlmi, İslam’da Olmayan Bir Şeyi İslam’a Sokmayı, İslam’da Olan Bir Şeyi De 
İslam’dan Çıkarmayı Önleyen Bir İlimdir"

Hadis ilimleri iki ana bölümden oluştuğunu söyleyen Avvame bunların, “metinler” 
ve "senetler" olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadis ilmi İslam’da 
olmayan bir şeyi İslam’a sokmayı, İslam’da olan bir şeyi de İslam’dan çıkarmayı 
önleyen bir ilimdir. Kur’an-ı Kerim dinin birinci dayanağıdır. Buradan bir harfi 
çıkarıp eklememiz mümkün değil. Hadisi aktaranların bir zinciri var. Hadislerin 
senetleri olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi. İsnat dinin ta kendisidir. Hadisi 
diğerlerinden ayıran, senettir. Her alanın bir süvarisi olur. Bu dinin süvarileri de 
bir yerde senet ilmine vakıf olan ulemamızdır." İlim talebesinin ahlakıyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Avvame, onların özellikle bezenmeleri gereken ahlaki 
özellikler olduğunun altını çizdi. Hadis öğrencisinin sıradan bir öğrenci olmadığını 

ifade eden Avvame,  "Hadis ilmi talebesinin taşıyacağı ahlak da sıradan bir Müslümanın ahlakı gibi 
olmamalı. Hadis öğrencisinin edebi ve ahlakı daha ileri düzeyde olmalıdır. Amellerinde titiz olmalıdır." 
ifadelerini kullandı.

Medine Taybe Üniversitesi Hanefi Fıkıh Uzmanı Prof. Dr. Said Bektaş İlahiyat Fakültesinde 
konferans verdi. Konferansa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Fikret Karapınar ve Prof. Dr. Hayri Erten, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  yaptığı konuşmada Konya’nın 2016 İslam Turizm Başkenti olması 
münasebetiyle, ciddi faaliyet yoğunluğunun yaşandığını belirtti ve Üniversite olarak katkıda 
bulunduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Said Bektaş’ın birikimlerinden 

faydalanacak olmanın önemini vurgulayan Şeker, bereketli bir konferans olmasını diledi. Hanefi mezhebi 
ve Hanefi Mezhebinde hadis kullanımı konusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bektaş, merak 
edilenler hakkında dinleyenlere bilgiler verdi. Konya’da olmaktan şeref duyduğunu söyleyen Bektaş, 
Ümmetin dörtte üçünün Hanefi olarak kulluğunu yerine getirdiğinin de altını çizdi. Ebu Hanife adının geliş 
hikâyesinden bahseden Bektaş yanında sürekli mürekkep ve kalem taşıdığından ve kalemini yanından hiç 
ayırmadığından  Ebu Hanife dendiğini de belirtti.

"Kuran’ı Kerim’i Hadisten Ayırmak Bir Nevi Deliliktir"

Kuran’ı Kerim ile Hadisin birbirinden ayrılamayacağını belirten Bektaş; 
"Kuran’ı Kerim ile hadis birbirinden ayrılmayan iki ana kaynağımızdır. 
Kuran’ı Kerim’i Hadisten ayırmak bir nevi deliliktir." dedi. Hanefilerin hadis 
kullanımlarını birkaç örnekle değerlendiren Prof. Dr. Said Bektaş, aynı 
mezhep içerisinde bile bazen birbirinden farklı görüşlerin olduğunu ifade 
edip,  bunun bir rahmet vesilesi olduğunu da söyledi. Hükmün tekdüze 
olduğu durumda insanların sıkıntıya düşeceklerini ifade ederek Hanefi 
mezhebi dışındaki mezheplerin de aşağı görülmemesi gerektiğini vurguladı. 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in, Prof. Dr. Said Bektaş’a hediye takdiminin 
ardından program sona erdi. 

Muhammed AVVAME 
İlahiyat Fakültesinde

Medine Taybe Üniversitesi Hanefi Fıkıh Uzmanı
Prof. Dr. Said Bektaş İlahiyat Fakültesi’nde
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 
düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren takımlar için Ödül Töreni yapıldı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Genel Sekreter Hanifi Sert, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi (AKEF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet Bülbül, Personel Daire 

Başkanı Ömer Doğan, Hukuk Müşaviri Fatih Çepni, üniversite idarecileri, akademisyenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. Törende; İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Ali 
Kazım Akdağ ve İstanbul Avni Akyol Güzel 
Sanatlar Lisesi Gitar Öğretmeni Efgan 
Rende tarafından Bağlama-Gitar Duo 
Konseri icra edildi. Yoğun ilgi gösterilen 
konserden sonra spor müsabakalarında 
dereceye giren takım öğrencilerine ödülleri 
verildi.

Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks 
Şampiyonu, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi öğrencisi Teoman Gür’e ve Halı 
Saha Futbol, Erkekler Voleybol, Bayanlar 
Voleybol, Basketbol, Erkekler Masa Tenisi, 
Bayanlar Masa Tenisi Turnuvasının 
kazananlarına da ödülleri verildi. 

Geleneksel 4. Spor Şenlikleri 
Ödül Töreni

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. 
Dr. Oğuz Doğan görevini Prof. Dr. Selman Türker’e devretti. Programda 2012-2016 yılları 
arasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi verildi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek Başkanlığında toplanan komisyonda ilk olarak koordinatörlük 
görevine yeni başlayan Türker; hangi alanlarda destek verdikleri, bu güne kadar destek verdikleri 
projelere ödenen miktarlar gibi konularda üyeleri bilgilendirdi. Bu güne kadar başvuru yapan 3 bin 291 

projenin 3 bin 103 adedinin desteklendiğini söyleyen Türker, bilimsel araştırma projelerine 49 milyon lira 
destek verdiklerini vurguladı. 49 milyonun 10 milyonunun Kalkınma Bakanlığından geldiğini diğerlerinin de 
tamamen Üniversitenin döner sermaye işletmelerinden sağlandığını ifade eden Türker: “Genç bir üniversite 
olmamıza rağmen, diğer üniversitelere göre rakamsal olarak ciddi anlamda öndeyiz.” dedi. 

Prof. Dr. Tahir Yüksek ise konuşmasında: "Bugün geldiğimiz konum itibariyle gerek denetim elemanlarının 
ifadesiyle gerekse diğer üniversitelerden referans çalışma olarak gösterilen BAP ünitesi olması hasebiyle 
Türkiye’deki pek çok üniversitenin ulaşamadığı; hızlı işlem yapma ve disiplinize olma gibi konularda iyi bir 
noktada bulunmaktayız.” diyerek Prof. Dr. Oğuz Doğan’a bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti ve yeni Koordinatör Prof. Dr. Selman Türker’e başarılar diledi.

BAP’da Yeni Dönem
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezinin (KONSEM) 
hazırlamış olduğu "Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları" (CAKA) Konseri Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda yapıldı.

Kemanda Ecrin Asude İpek, Zümra Sarıbaş, 
Ecrin Tekbaş, Özlen Sever, Eylül Şimsek, 
Alperen Sina Şenol; Piyanoda Fatma 

Dila Kart, Timur Doğa, Begim Arslan, Nur Beliz 
Yavuz, Elif Taştekin Beyza Vatandaş, Reyyan 
Küçükkartallar, Zeynep Erdoğan, Ulya Boyacıoğlu 
yetenekleriyle salondaki dinleyicileri büyülediler. 

Konser sonunda Çocuk Halk Oyunları 
Topluluğunun yaptığı gösteriyle anne babalar 
duygulu anlar yaşadı. Çeşitli enstrümanların yer 
aldığı konser ilgiyle izlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
Konsey Üyesi Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim 

Kurulu Üyeliğine seçildi.

Başbakanlık tarafından 278 sayılı Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

Kurulması Hakkındaki Kanun’un 4. Maddesine 
göre yapılan seçime göre Rektör Şeker, 22 

Ağustos 2016 tarihinden itibaren 3 yıl süre 
ile TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği görevini 

sürdürecek. 

TÜBİTAK Bilim Kurulunda 15 üye görev yapıyor.

KONSEM Kursiyerlerinden 
Sene Sonu Konseri

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
TÜBİTAK Bilim Kurulu 
Üyeliğine Seçildi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
İlahiyat Fakültesi’nin Arapça hazırlık 
sınıfında başarılı olan öğrenciler 
Üniversitenin bursu ile Ürdün’ün başkenti 

Amman’a gidiyor. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen program kapsamında 
Amman’a gidecek öğrenciler ve Dekan Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş ile Dekan Yardımcıları 

Prof. Dr. Fikret Karapınar ve Prof. Dr. Hayri Erten; 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti. 
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör 
Şeker, üniversite olarak geleceğe güvenle bakan 
güzel insanlar yetiştirmek için büyük bir çaba sarf 
ettiklerini vurguladı. Şeker öğrencilere, fakültede 
aldıkları nitelikli dersin ardından Amman’da 
Arapçalarını daha üst seviyeye çıkarabileceklerini 
ve bu anlamda düzenlenen programın büyük önem 

taşıdığını söyledi. 

15 Öğrenciye Özel Kurs, Özel Müfredat

Geçen yıl elde edilen tecrübeler ve öğrencilerin 
geri bildirimi de dikkate alınarak Amman’daki 
kursa gidecek öğrenciler için kursun müfredatı 
Üniversitedeki hocalar tarafından incelendi ve NEÜ 
öğrencilerine özel bir program hazırlandı. Ürdünlü 
NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Es-Saudi ve Arş. Gör. Abdullah Esat Bağcı 

da öğrencilere Amman’da rehberlik edecek.

Burundi Büyükelçisi Joel Nkurabagaya Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. 

Nkurabagaya’ya Konya ve Üniversiteleri hakkında 
bilgiler veren Rektör Şeker, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Nkurabagaya ise 

Konya’da olmaktan mutlu olduğunu belirtip, karşılıklı görüş 
alışverişlerinin her iki ülke için de önemli olduğunu söyledi. 
Ziyaret sonunda Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Brundi 
ile karşılıklı diyaloğun devam ettirilmesi konusunda görüş 

birliğine varıldı.

Başarılı İlahiyat Öğrencileri 
NEÜ Bursu İle Arapça 

Dil Eğitimi İçin Ürdün’e 
Gönderilecek

İnliceliler 
Derneği'nden

Ziyaret

Konya Valisi'ne
Hayırlı Olsun Ziyareti

Türk Kızılayı Ankara 
Şubesinden Ziyaret

Burundi Büyükelçisi NEÜ 
Rektörünü Ziyaret Etti 

Konya Valisi 
Yakup 

Canbolat'dan 
Rektör Şeker'i 

Ziyaret Etti

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından 
Brezilya’da yürütülmekte olan "Türkiye Un 
ve Unlu Mamuller Sektörü Tanıtım Faaliyeti" 
kapsamında, ülkemize davet edilen; Escola 
Senai Horácio Augusto da Silveira Endüstri 
Eğitim Okulu’nun akademisyenleri Prof. 
Sílvia Helena Carabolante, Janaina Aparecida 
Mainardi ve Instituto do Desenvolvimento 
de Panificaçao e Confeitaria Endüstri Eğitim 
Okulu’nun akademisyeni Prof. Humberto 
Marzinotto Filho, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Un ve Unlu Mamuller 
Teknolojisi (Değirmencilik) Programı ile Gıda Mühendisliği Bölümünü ziyaret ettiler.

NEÜ’yü ziyaret eden Brezilyalı akademisyenlere; Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamit 
Köksel, Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Sertaç Özer ile Orta Anadolu İhracatçılar 
Birliği personeli Burçay Engüzel ve Orhun Kerem Salman da eşlik etti. Misafirleri, NEÜ adına 

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Türker,  Gıda Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Derya Arslan Danacıoğlu,  Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 
Programı Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Nihat Çankaya, Gıda Mühendisliği öğretim üyeleri ve 
diğer akademisyenlerin bulunduğu bir heyet karşıladı. Brezilya heyeti, Brezilya’daki eğitim öğretim 
faaliyetleri, sanayi ve eğitim kurumları arasındaki işbirliği uygulamaları konularında bilgi verdi. 
Brezilya’da sektöre ara eleman yetiştiren ve gıda teknolojisi alanlarında kısa süreli kurslarla sertifika 
veren SENAİ programının tanıtımı yapıldı. NEÜ ile birlikte yapılabilecek projeler üzerinde istişarelerin 

ardından program sona erdi.

Brezilya Endüstri Eğitim Okullarından NEÜ’ye Ziyaret
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FAKÜLTELER

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
0332 323 82 27

akef@konya.edu.tr

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
0332 220 00 26/100-101

dis@konya.edu.tr

Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı
0332 777 00 01-03

eregliegitim@konya.edu.tr

Ereğli Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

0332 777 00 30
emdogabilimleri@konya.edu.tr

Fen Fakültesi Dekanlığı
0332 323 82 43

fendekanlik@konya.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığı

0332 321 2015 -16 
gsf@konya.edu.tr

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı
0332 325 22 60-65
hubf@konya.edu.tr

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
0332 323 82 50

ilahiyat@konya.edu.tr

Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı
0332 223 65 00

mtip@konya.edu.tr

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
Dekanlığı

0332 325 20 24 / 4000
mmfdekanlik@konya.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığı

0332 320 40 49
saglikdekanlik@konya.edu.tr

Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

0332 582 60 00  
seydisehirmuh@konya.edu.tr

Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanlığı

0332 325 20 24 / 4251
sbbf@konya.edu.tr

Turizm Fakültesi Dekanlığı
0332 236 21 48-49

tfdekanlik@konya.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR
Ereğli Kemal Akman Meslek 

Yüksekokulu
0332 712 74 24-26

ereglimyo@konya.edu.tr

Seydişehir Meslek Yüksekokulu 
0332 582 54 54

seydisehirmyo@konya.edu.tr

Adalet Meslek Yüksekokulu
0332 321 20 17 / 5350
adalet@konya.edu.tr

Uygulamalı Bilimler Meslek 
Yüksekokulu

0332 320 21 86
ubyo@konya.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu 
0332 323 82 20 / 5771

ydyo@konya.edu.tr

ENSTİTÜLER
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

0332 324 76 60
ebil@konya.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü
0332 321 20 17 / 3

fenbil@konya.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0332 223 79 54-55

sagbilens@konya.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü
0332 201 00 60

sosbil@konya.edu.tr

REKTÖRLÜK

Rektör
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

0332 280 80 50
0332 28 80 51

mseker@konya.edu.tr
rektorluk@konya.edu.tr

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN

0332 280 80 53
meaydin@konya.edu.tr

Prof. Dr. Tahir YÜKSEK
0332 280 80 54

tyuksek@konya.edu.tr

Prof. Dr. Önder KUTLU
0332 280 80 52

okutlu@konya.edu.tr

Genel Sekreter
Hanifi SERT

0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Genel Sekreter Yardımcısı
Abdullah ATICIGİL

0332 280 80 38
aaticigil@konya.edu.tr

İDARİ BİRİMLER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Eyüp SOYKÖK

0332 280 80 07
eyupsoykok@konya.edu.tr

İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

Ahmet BÜLBÜL
0332 280 80 11

abulbul@konya.edu.tr

Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı
Mustafa KARAKIŞLA

0332 323 82 20 / 5942
mkarakisla@konya.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Hanifi SERT

0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı
Ömer DOĞAN

0332 280 80 67
omerdogan@konya.edu.tr

İDARİ BİRİMLER

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

Abdullah ATICIGİL
0332 280 80 38

aaticigil@konya.edu.tr

Strateji Daire Başkanlığı
Tekin ARIKAN

0332 280 80 47
tarikan@konya.edu.tr

Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

Seyit Metin TEMİZ
0332 280 80 31

mtemiz@konya.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği

Ayhan TEKİN
0332 280 81 01

ayhantekin@konya.edu.tr

Hukuk Müşavirliği
M. Fatih ÇEPNİ
0332 280 80 82

mfcepni@konya.edu.tr

Santral
0332 280 80 80 (px)
bilgi@konya.edu.tr




