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Anadolu, yüzlerce yıl önce Türklere kapılarını 
açmış topraklardır. Bölgede daha önce yer alan 
medeniyetler ile Türklerin gelirken getirdiklerinin 
bir sentezi olma özelliğindeki Türk Kültürü 
yüzlerce yıl Anadolu’ya şekil vermiştir. Bu sentez, 
Anadolu’da yerleşik inanış, görüş ve yaşayış 
biçimlerini önemli düzeyde etkilemiştir.  Karşılıklı 
etkileşimler sırasında Türklerin hoşgörüsü, 
misafirperverliği, cana yakınlığı ve özgürlüğüne 
düşkünlüğü hem gelinen geçilen coğrafyaları hem 
de son yerleşilen Anadolu topraklarını etkisi altına 
almıştır. Oldukça hızlı sayılabilecek biçimde yeni 
bir medeniyeti inşa etmeye girişen bu toprakların 
ebedi sahipleri, sanatta, siyasette, mimaride ve 
bilimde önemli girişimleri vücuda getirmişlerdir. 
Medeniyetler kuran bir toplum olarak sürekli saldırı 
ve seferlerin hedefi olan bu millet, o günlerde de 
yürüyüşünü devam ettirmiş; bu toprakları düşman 
çizmesine çiğnetmemiştir… 

Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran bu milletin 
evlatları, 13. yüzyılın sonuncu yılında Osmanlı’yı 
tarih sahnesine sunmuşlardır. Altı yüz yıldan 
fazla süre Türklüğün ve İslamlığın kutlu bayrağını 
kıtalara yayan Osmanlı da tıpkı ataları gibi adaletin, 
eşitliğin, hoşgörünün ve insan olmanın mümessili 
olarak bu topraklara tuğrasını vurmuştur. Onlar da 
kendi birliklerinden, dirliklerinden ve çıkarlarından 
başka şeyi düşünme kudretinde olmayanların 
saldırı ve entrikalarının hedefi olmuşlardır. Hasta 
adam olarak görmelerine rağmen onun ortadan 
kalkması için yüzlerce yıl beklemekten başka 
çarelerinin olmayışı ise milletin bir ve bir arada 
olmakta gösterdiği iradenin sonucundan başka bir 
şey değildir. Tüm çabalar, Osmanlı döneminde de 
bu toprakları düşman çizmesine çiğnetememiştir…

Dün olduğu gibi bugün de bu topraklar ve bu 
toprakların sakinlerini hedef alan saldırı ve oyunlar 
mevcuttur ve her geçen gün şiddeti artmaktadır. 
Tüm bu çirkin çabaların ters düz edilmesinin 
anahtarı ise birlik ve beraberliktir. Milletin bütün 
fertlerinin bir arada olduğu ve aynı yerden baktığı 
koşullar, yüzlerce yıldır değişmeyen çabaların boşa 
çıkmasını sağlayacaktır. Tıpkı Yenikapı’da olduğu 
gibi birliğimizi ve birlikteliğimizi yedi düvele 
göstermek, onların çabalarındaki beyhudeliğin 
onlarca anlaşılmasını sağlayacaktır. Geçmişte bir 
arada yaşamış olan bu toprağın her bir evladının 
bugün de beraber ve omuz omuza mücadele 
etmesi zorunluluktur. Bu milletin evladı, dün 

olduğu gibi bugün de hem içten hem dıştan 
gelecek saldırılara karşı uyanık olmak zorundadır. 
Dışarıdan birliğe ve dirliğe saldırıların yanında 
içte de onların işbirlikçilerine karşı uyanık olmak, 
hepimizin vazifesidir. Ancak bu halde bu toprakları 
düşman ebediyen çiğneyemeyecektir…  

Anadolu coğrafyasının kaderi gibi görünen tüm 
saldırılara karşı uyanık olmanın yanında her bir 
bireyin işini en iyi biçimde yapmasına, elinin taşın 
altına koymasına ve en önemlisi sürekli üretmesine 
ihtiyaç vardır. Bizim faaliyet gösterdiğimiz eğitim 
başta olmak üzere,  ekonomik, siyasi ve sosyal 
alanlarda her bir sorumluluk sahibinin elinden 
gelenin en iyisini yapmasına ve sürekli üretmesine 
gerek vardır. Bir ülkenin kalkınması sadece 
ekonomik güçlenmesi ile mümkün olamayacağına 
dair çok sayıda örneği yakın zamanda gözlemlemiş 
bulunmaktayız.

Toplumumuzun ekonomik gelişmesi yanında 
sosyal, siyasal ve eğitsel açıdan en iyi olması için 
mücadele etmek zorundayız. Eğitim alanında 
belirsizlikleri ortadan kaldırmaya odaklanmak; 
farklılıklara değer veren bir anlayışı benimsemek, 
insan haklarını savunan ve her bir hakkı özümseyen 
iyi insanları yetiştirmek,  nicelikle övünmek 
yerine niteliği önceleyen bakış açısını savunmak 
temel öncelikler olmalıdır. Eğitim alanında da 
üretirken toplumsal yapının, değerlerin, kültürün 
ve sivil toplumun çerçevesinin farkında olmak 
gerekliliktir. Diğer alanlarda üretimin artması 
temennisiyle; eğitim alanında üretime omuz veren 
tüm mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, gelecek 
nesiller için sürekli üretmeye devam etmelerini 
diliyorum. 

Afrin’de ülkemizin teröre karşı verdiği haklı 
mücadeleden muzaffer olarak çıkmayı Yüce 
Allah’tan niyaz ediyor, vatan aşkıyla zor koşullarda 
bu mücadeleyi yürüten tüm askerlerimize 
muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yar ve 
yardımcıları olsun. Allah bu millete ve devletimize 
zeval vermesin. Bu sayının hazırlanmasında emeği 
geçenlere şükranlarımı sunuyor, yeni yılın ülkemize, 
milletimize, üniversitemize ve tüm Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ailesine hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Sözlerimi öğrencilerime 
Akif’in tavsiyesi ile sonlandırmak isterim; 

Sahipsiz olan memleketin batması haktır; 
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

REKTÖR'DEN
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
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Barıştan sonraki çalışmada başarılı olabilmek, milletin 
istiklalinin korunmuş olmasına bağlıdır.

Misak-ı Millî'nin hedefi, Onu temindir.
Mustafa Kemal Atatürk
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T
örende ayrıca Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Prof. Dr. Yağmur 
Şener, Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, Prof. Dr. Güngör Karauğuz, Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Prof. 
Dr. İ. İlknur Uysal, Yrd. Doç. Dr. Kübra Küçükşen, Araştırma Görevlileri Selçuk Kahraman, 
Mustafa Şentürk, Hasan Cansız, Ömer Kazak ve Makbule Kızılcakaya da yer aldı.
2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılının açılışını Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli 

devlet erkânının huzurunda gerçekleştirmekten onur duyduklarını bildirerek konuşmasına başlayan 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, artık Külliyedeki akademik yıl açılış törenlerinin bu yıl ile birlikte 
teamül halini alacağını umut etmekte olduğunu sözlerine ekledi. Ülkemizin çok önemli bir dönemeçten 
geçtiği 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonra üniversitelerimize yerleşmiş terörist yapının 
yarattığı tahribatın izalesi çalışmalarında önemli yol alındığını belirten Başkan Saraç, üniversitelerdeki 
huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini ifade etti.

Bu Yıl Üniversite Girişlerinde Doluluk Oranı %100'e Ulaştı

YÖK Başkanı Saraç; "İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Çalışmaları ve YÖK Üstün Başarı 
Ödülleri ana projeler olarak gündeme alındı ve pek çoğu sonuçlandırıldı. Özellikle arz etmek isterim ki ülkenin 
geleceği açısından önemine ciddiyetle inandığımız temel bilimler eğitiminde bu yıl üniversite girişlerinde doluluk 
oranı %100'e ulaştı. Bu sonucu takiben temel bilimlere has üstün başarı sınıfları oluşturuyoruz, bunu temel 
bilimler için yeni ve heyecan verici proje olarak değerlendiriyoruz. Diğer bir önemli adım ise Haziran 2017'de 
Yükseköğretim politikalarında köklü yapılanmalara yönelik YÖK'ün tekliflerinin uygun görülmesi ve TBMM'nde 
kabulleriyle birlikte Türk Yükseköğretimin kronikleşmiş birçok ciddi sorununa çözüm sağlayan köklü bir 
reformun sessizce gerçekleşmesi oldu. Bu konuda zati alinizin huzurunda, başta Sayın Başbakanımız olmak 
üzere Milli Eğitim, Kalkınma, Bilim Sanayi Teknoloji, Maliye Bakanlarımıza ve hükümetimizin bütün diğer 

2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde düzenlendi. Törene NEÜ Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile birlikte 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. 
Dr. Önder Kutlu da katıldı. 

2017-2018 Yükseköğretim Akademik 
Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

üyelerine önerilerimize sahip çıkarak destek verdikleri için teşekkürlerimi arz ederim." diye konuştu. 2017-
2018 akademik yılı için ise hedefleri arasında öne çıkan başlıklarının geçen yılki açılışta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat önemini vurgulamış olduğu "Araştırma Üniversiteleri" başlığının olduğunu 
dile getiren Başkan Saraç, "Araştırma üniversiteleri, akademinin, genç kuşakları, ülke kalkınmasına 
kazandırması sürecinde, Cumhuriyet tarihimizde gerçekleşen kazanımların, daha ileriye taşınması hedefimizin 
temel fazıdır." ifadelerini kullandı. Son yıllarda büyük gelişme gösteren Türk yükseköğretim sisteminin 
bu proje ile özlenen sıçramayı da göstereceğine inancının sonsuz olduğunu söyleyen YÖK Başkanı 
Saraç, devlet ve millet olarak bize güç verecek müesseselerin başında üniversitelerimizin geldiğinin de 
altını çizdi. Akademi camiası olarak, hızla değişen dünyanın yaşadığı zorlukların aşılmasında ülkemizin 
kalkınma yolundaki ciddi gayretlerine destek olma konusunda kararlı olduklarını söyleyen YÖK Başkanı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm projelerinde ve hedeflerinde yol gösterici desteklerinden 
dolayı güç aldıklarını ileterek konuşmasını tamamladı.

Yarınların Türkiye'sinin Gerçek Sahibi Gençlerimiz Olacak

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ve bölgesel ölçekte eşine 
yüzyılda bir rastlanabilecek bir dönüşüm sürecinden geçildiğine dikkati çekerek, çevresinde yaşanan 
tüm insani krizlere, çatışmalara, istikrarsızlıklara rağmen Türkiye’nin kendi hedefleri doğrultusunda 
yola devam edeceğini söyledi. Bugüne kadar Türkiye’ye yöneltilen her saldırının, devlet ve millet olarak 
sergilediğimiz güçlü duruş sayesinde, amacına ulaşamadan etkisiz hâle geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, toplumsal kaos çıkarma planlarından bölücü eylemlere, ekonomik kriz senaryolarından 
siyasi istikrarsızlık gayretlerine kadar sayısız saldırıyı milletimizle birlikte göğüslediğimizi ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Sizin duruşunuz, sizin durumunuz bizler için çok önemli. Çünkü sizin eserleriniz 
var ya, şu gençlerimizi sizler yetiştiriyorsunuz, sizler yetiştireceksiniz ve yarınların Türkiye’sinin, gerçek sahibi 
bu gençlerimiz olacak. Hocalarımız bizim varlık sebeplerimiz, biz onların eseriyiz. Onlar bizim inşamızda bu 
kadar önemli yere sahip olduklarına göre, artık yeni süreçte bu işe çok daha önem vereceğiz. Fiziki imkânlar 
güzel. Biz 75 kişilik sınıflarda okuduk. Şimdi artık 30 kişilik sınıflar, hatta daha az sayıda öğrencinin olduğu 
sınıflarda öğrencilerimiz okuyor.” dedi. Türkiye'de 184 üniversite olduğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Her ilde üniversitemiz var, her ilde üniversitemiz olduğuna göre “Benim Güneydoğu’daki evladımın 
akıbeti ne olacak?” diye düşünme diye bir durum da yok. İsterse kendi ilindeki üniversitesine gidebilir, isterse 
farklı bir ildeki üniversiteye gidebilme şansına sahip” şeklinde konuştu.
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T
oplantı öncesinde yapımı devam eden 
binaların son durumlarını yerinde 
incelemek ve bilgiler vermek üzere 
bir gezi programı gerçekleştirildi. Gezi 
kapsamında Rektör Şeker tarafından; 

Meram Tıp Fakültesi yeni hastane ve Morfoloji 
binası, Köyceğiz Yerleşkesindeki yapımları devam 
eden yeni Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi binaları, geçtiğimiz günlerde temeli atılan 
Zeliha Akpınar Cami inşaatı, çevre düzenlemesi 
yeni yapılan 15 Temmuz Yerleşkesi basın 
mensuplarına yerinde tanıtılıp, son durumları ve 
faaliyete geçtiklerindeki kapasiteleri ve verecekleri 
hizmetler hakkında bilgiler verildi.
Basın toplantısına Batman’ın Kozluk ilçesinde 
okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken 

PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi mezunu Şehit Öğretmen 
Şenay Aybüke Yalçın’ı rahmet ve minnetle anarak 
başlayan Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “Kardeşimiz 
bizden mezun olduktan sonra hayalleri çerçevesinde 
öğretmenlik yapmak üzere gittiği yerde sevilmiş, 
aldığı eğitimin hakkını vermişti. Bu süreçler çok zor, 
hepimizin başı sağ olsun. Allah bu kirli oyunların 
sona ermesi için devletimize milletimize dirlik, birlik 
versin. Teröre ve vatan hainlerine karşı mücadelemizi 
aynı ferasetle, aynı dirayetle yürütelim.” dedi.

NEÜ’den Diyanet İşleri Başkanlığına 
Üst Düzey Atama

Şeker, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı’nın 

Basın Gezisi ve Değerlendirme 
Toplantısı 2017

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
düzenlenen basın toplantısında 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı 
görevine atandığından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Şeker; “Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet 
İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana Başkan 
Yardımcılığı görevine atanan ilk kadın olmuştur. 
Yapılan atamadan duyduğum memnuniyeti belirtir, 
hocamıza yeni görevinde hayırlı ve başarılı hizmetler 
dilerim.” diye konuştu. 

NEÜ’de Yeni Bölümler Öğrenci Aldı

Rektör Şeker; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Ereğli Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Biyosistem ve 
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ereğli Eğitim 
Fakültesinde Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, 
Güzel Sanatlar Fakültesinde Geleneksel Türk 
Sanatları, Hukuk Fakültesinde Hukuk, Uygulamalı 
Bilimler Fakültesinde Muhasebe ve Finansal 
Yönetim ve Uluslararası Ticaret, Ereğli Adalet 
Meslek Yüksekokulunda Adalet bölümlerinin 
öğrenci aldığını söyledi.
7 yıllık geçmişi olan Üniversitenin ciddi yol kat 
ettiğinin altını çizen Şeker, 92 farklı ülkeden 1161’i 
yabancı uyruklu olmak üzere toplam 40 bin 557 
öğrencinin üniversitelerinde eğitim-öğretime 

devam ettiğini belirtti. 
Üniversite yerleşkesinin farklı yerlerinde devam 
eden inşaatlar hakkında da bilgi veren Rektör 
Şeker, altyapı çalışmalarının devam ettiğini, 5 
kampüsün merkezde kalacağını bunların; Meram 
Tıp Fakültesi, Köyceğiz Yerleşkesi, 15 Temmuz 
Yerleşkesi, Meram  ve Güzel Sanatlar Fakültesi 
olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Yaptığı Çalışmalarla 
Önemli Bir Misyon Üstleniyor 

Rektör Şeker, Filistin Meselesi ve Türkiye 
Uluslararası Kongresi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen I. 
Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu gibi 
uluslararası çapta programlar yaptıklarını söyleyip 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam Dünyası Bilimler 
Akademisi (IAS), Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak 
düzenlediğimiz Küresel Barış ve Refah İçin Bilim, 
Teknoloji ve İnovasyon konulu konferansımız oldu. 30 
farklı ülkeden alanında uzman 80 bilim insanını bir 
araya getiren bu konferansta zor şartlar altında yaşam 
savaşı veren Müslüman milletler için kurtuluşun nasıl 
mümkün olabileceğine dair bilimsel çalışmalar ele 
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alındı. Bu bağlamda bilim ne yapabilir sorusuna da 
cevap arandı. Müslüman ülkelerin bu zor şartları için 
çözüm üretmek gerekiyor, bu noktada Müslüman 
bilim insanlarına da belli vazifeler düştüğünü 
söylemek isterim.” dedi.
Türk Tarih Kurumu ve İslâm Tarihçileri Derneği 
ile ortaklaşa yapılan Uluslararası Orta Anadolu ve 
Akdeniz Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti 
Sempozyumunun; Eşrefoğulları, Karamanoğulları 
ve Ramazanoğulları özel konu başlıkları ile devam 
ettiğini 1-3 Aralık tarihleri arasında da "Sahip 
Ataoğulları ve Turgutoğulları" başlığı ile Afyon’da 
yapılacağını kaydetti.
07-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek 
olan Hz. Mevlâna’nın 744. Vuslat Yıldönümü Anma 
Etkinlikleri ile ilgili olarak Şeker; “Bize bıraktığı 
mirası yeni nesle aktarmak konusunda bu etkinliklerin 
önemli bir katkısı var. Üniversitemiz bu değerleri 
anlatmada önemli bir misyon üstlenmiştir, bu 
anlamda emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.

Yerel Yönetimlerle Birlikte Başarılı 
Örneklere İmza Attığımız Çalışmalar 
Yapıyoruz

Yerel yönetimlerle yaptıkları ortak çalışmalara 
da değinen Şeker; “Selçuklu Belediyesi tarafından 
Türkiye’ye kazandırılan ve faaliyetleri Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfı eliyle sürdürülen Selçuklu Otizmli 

Bireyler Eğitim Merkezi ile ilgili çalışmaları yürütüyor, 
yine Selçuklu Belediyesi ile birlikte Selçuklu Değerler 
Eğitimi Projesi kapsamında görevlerimizi ifa ediyoruz. 
Karatay Belediyesi ile Karatay ilçemize Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezini kazandırdık. Meram 
Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz Düşünce Akademisi 
projesi, geçmişi geleceğe aktarma anlamında önemli 
katkı sağlayacak. Yine Büyükşehir Belediyesi ile 
beraber Medeniyet Okulu Projesi kapsamında tüm 
Konya’da faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. 
Konya olarak daha önceki projelerde el birliği ile 
yürüttüğümüz şekliyle yine yerel yönetimler, merkezi 
yönetimler ve üniversitelerimizin işbirliği içerisinde 
hep beraber başarılı örneklere imza atacağımız 
çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum.” diye 
konuştu.

Temel Atma Törenleri Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın Katılımıyla 
Gerçekleşti

Köyceğiz Kampüsünde yapılacak Zeliha Akpınar 
Cami ve Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi inşaatı 
temel atma törenlerine Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ ile Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve 
Hacı Ahmet Özdemir’in katılmasından duyduğu 
memnuniyeti de dile getiren Rektör Şeker; “Alanda 
nitelikli, yetkin, İslam dinini düzgün aktarabilecek 
bireylerin yetişmesine katkı vermeye çalışıyoruz. 
İlahiyat Fakültemizin yeni binası da bu amaca katkı 

sağlayacak. Köyceğiz Yerleşkesi Zeliha Akpınar 
Camisinin temel atma törenini de gerçekleştirdik. 
Hayırsever iş adamı Kemal Bey'e ve oğlu Bülent 
Bey'e kalbi şükranlarımızı şahsım ve üniversitem 
adına sunuyorum. Caminin hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

NEÜ’lü Öğrenciler Bizleri 
Gururlandırıyor

Şeker; Genç İletişimcilere destek olmak, 
amacıyla düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri 
Yarışmasında ödül alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
bölümü öğrencilerinin kazandıkları ulusal düzeyde 
ödüllerle kendilerini gururlandırdıklarını söyledi. 
Şeker, Boeing Türkiye-Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle düzenlenen 
Dikey İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışmasında 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 
iki ödülle dönmelerinin memnuniyet verici 
olduğunu kaydetti. Şeker; ayrıca Mimarlık Bölümü 
öğrencilerinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğinin (TMMOB) İstanbul’da düzenlediği 
‘Mahallem:Bakırköy’ temalı yarışmada üst üste 2 
yıl ödül almalarının da ayrı bir mutluluk kaynağı 
olduğunu ifade ederek öğrencileri tebrik etti.

NEÜ UNİKOP’un 2018 Yılında Dönem 
Başkanlığını Yürütecek

Rektör Şeker; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme 
ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik 
ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi 

etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri 
düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve 
kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan 
Kop Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) 
2018 yılı dönem başkanlığının Necmettin Erbakan 
Üniversitesi tarafından yürütüleceğini hatırlattı. 7 
üniversite ile kurulan UNİKOP’un üniversitelerinin 
birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak 
aktiviteler düzenlemesini sağladığını ifade eden 
Şeker; 4 üniversitenin daha birliğe eklenmesiyle 
üye sayısının 11’e yükseldiğini söyledi.

Innopark’a Desteğimiz Artarak Devam 
Edecek

NEÜ olarak Innopark Konya Teknoloji Geliştirme 
Merkezinin (TGM) kurucu üyeleri arasında yer 
aldıklarını belirten Prof. Dr. Muzaffer Şeker; 
Konya’daki merkezin ülkemizdeki üniversite 
merkezli TGB’lerden farklı olarak coğrafi 
konumu itibarıyla üretim sektörü işletmelerinin 
ağırlık merkezinde konumlanan, bununla birlikte 
bölgedeki tüm üniversitelere ve inovasyon 
sürecine katkı sağlayan tüm unsurlar ve aktörlere 
coğrafi yakınlığı da sağlayabildiğini söyledi. Şeker; 
üniversite yönetimi olarak öğretim üyelerinin 
gerekli teşvik ve desteklerinin Konya Teknoloji 
Geliştirme Mekezine artarak devam ettirmelerine 
yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bir öğretim 
üyelerinin de Innopark’ın girişimcilik merkezinin 
yöneticiliği görevini yürüttüğünü sözlerine ekledi. 
Basın toplantısı soru-cevap bölümünün ardından 
sona erdi. 
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E
reğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hidayet 
Oğuz “Yenilenebilir Enerji Mali Destek 
Programı” kapsamında MEVKA’dan 342 
bin TL destek alınan projenin 950 bin 

TL’ye mal olduğunu söyledi. 

Proje 5 Yılda Maliyetini Karşılayacak

Koordinatörlüğünü Doç. Dr. Muciz Özcan’ın 
yürüttüğü projenin öğrencilerin eğitimine, doğaya 
ve maddi açıdan üniversiteye pek çok yönden 
önemli katkılar sağlayacağını belirten Oğuz sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Köyceğiz Kampüsüne uygulanmak 
üzere 250 kW’lık güneş enerjisi santrali kurulumu 
için gerekli fizibilite çalışmaları yapıldı. Üniversite 
kampüs alanının mimari projesi doğrultusunda panel 
kurulumu için uygun alanlar belirlendi ve 250kW 
kurulu güçlü PV sistemi tasarlandı. Yapılan enerji 
analizi sonucunda; 1900m2 ‘lik alana oturan bu 
santral yaklaşık olarak yıllık 426.750Kwh elektrik 
enerjisi üretecek ve yıllık 135m3 karbondioksit sera 

gazı azaltımı sağlanacak. Mali analiz sonucunda ise 
santralden yıllık 167.436,5 TL kazanç elde edileceği 
ve sistemin geri ödeme süresinin yaklaşık 5 yıl olacağı 
saptanmıştır.”
Necmettin Erbakan Üniversitesinin, 250 kW güneş 
enerjisi santrali kurulumu sayesinde bölgesel bazda 
öncülük rolünü üstlendiğini ifade eden Oğuz, 
hem yenilenebilir enerji kaynaklarının payının 
arttırılmasına katkıda bulunmak hem de üniversite 
çapında toplumsal ve ortak kullanım alanlarındaki 
ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yağcı ise alandaki kurulu 
gücün 285 kW kapasitede olduğunu kayıplar 
nedeniyle 250 kW elektrik üretildiğini ifade etti. 
260 watt’lık panellerden 1100 adet kullanıldığını 
belirten Yağcı: “Ürettiğimiz elektriği MEDAŞ’a 
veriyoruz. MEDAŞ’tan üniversitemizin ihtiyacı için 
aldığımız elektriğin tüketimi ile verdiğimiz elektriğin 
tüketimi karşılaştırılıyor ve yıl sonunda mahsuplaşma 
yapacağız. Yenilenebilir enerji fiyatında devlet daha 
yüksek fiyattan aldığı için MEDAŞ’ın bize sattığı 
fiyattan biz elektrik veriyoruz.” dedi.

NEÜ’den 
Elektrik Üretimi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) 
da desteklediği bir projeyle güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Proje sayesinde 
NEÜ hem elektrik maliyetini düşürüyor hem de alanda öğrencilerine önemli bir 

uygulama imkânı sunuluyor.
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K
onya Bilim 
Merkezi’nin 
ev sahipliğinde 
düzenlenen 
programa 

katılan Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, 
“Gençlerimize imkan verildiğinde 
başaramayacakları hiçbir engel 
yoktur” dedi.

Çok Güzel Bir Beşeri 
Sermayeye Sahibiz

Konya Bilim Merkezi’nde 
düzenlenen ödül töreninde 
Bilim Merkezi Müdürü Ali 
Çetinkaya’nın bilgilendirmesinin 
ardından söz alan Bilim Merkezi 
Danışma Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Ertan Özensel, “Çok önemli 
bir potansiyel kaynağa sahibiz. 
Bu potansiyel kaynağımızı açığa 
çıkarmak, harekete geçirmek 
amacıyla bu yarışmayı yaptık” 

dedi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, 15 Temmuz 
sürecinin yaşanmasının en 
önemli nedenlerinden birisinin 
sosyal bilimlerin sağlıklı ve 
ruhuna uygun bir şekilde 
öğrenilmemesi, öğretilmemesi 
ve özellikle genç kuşaklara 
bu konuda ehemmiyyet 
verilmemesi olduğunu 
söyleyerek, yarışmadaki 
alanların herkesin üzerinde 
durması gereken alanlar 
olduğunu kaydetti. 

Gençlerimize 
İmkan Verildiğinde 
Başaramayacakları 
Hiçbir Engel Yoktur

Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem 
de, “Gençlerimize imkan 
verildiğinde, insanımızın önünü 

açtığımızda aşamayacakları, 
başaramayacakları hiçbir 
engel yoktur. İnsan hayalleri 
ve umutlarıyla var olur. 
Ülkemizi bilimin aydınlattığı 
yoldan ilerleyerek kurmak için 
çıktığımız bu süreçte gerçekten 
çok önemli mesafeler kat 
ettik. Bir toplumu yeniden inşa 
etmenin yolu aklı selim, kalbi 
selim ve zevki selim sahibi 
nesillerle mümkün olabilecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 
bilim, fikir ve kültür odaklı 
projeleri önemsememizin 
sebebi budur. Bunun için pek 
çok proje gerçekleştiriyoruz 
ve destekliyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Konuşmaların ardından 
Türkiye genelinde 43 ilden 450 
makalenin katıldığı yarışmada 
dereceye giren öğrenciler 
ile danışman öğretmenlerine 
ödülleri Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem ve 
protokol mensupları tarafından 
verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, TÜBİTAK, Selçuk Üniversitesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
tarafından düzenlenen, 43 ilden 450 

makalenin katıldığı Türkiye Liselerarası 
Sosyal Bilimler Makale Yarışması’nda 
dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. 

Geleceğin Bilim ADAMLARI Yarıştı

N
EÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Başkanı Kongre Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat 
Çemrek kongreye teşriflerinden 
dolayı gelen misafirlere teşekkür 

etti. Çemrek; “Bilim insanları sadece gündemdeki 
işleri takip etmezler, bilim insanları gündem de 
oluştururlar. Türkiye’de tematik anlamda ilk Filistin 
kongresi düzenleniyor. Literatüre katkı anlamında 
önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Türkiye kadim 
meselelerine sahip çıktığı gibi, güncel meselelere de 
sahip çıkmak zorundadır. Kongrenin yapılış sürecinde 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi. 

Filistin Meselesine Sahip Çıkmaya 
Devam Etmek Zorundayız

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise; 
“Mübarek bir günde, mübarek beldeyi ve sorunlarını 
ve bize emanet edilmiş bu güzel yurdun dünya ile 
olan ilişkilerini konuşmak üzere bir araya gelmiş 

bulunmaktayız. Allah Filistin’i felaha kavuştursun. 
Bu beldenin felaha kavuşması için hepimizin üzerine 
görevler düşmekte. Buranın bize emanet olduğunun 
bilinciyle gelecek kuşaklara da Ümmetin ortak 
değeri olarak Filistin’i aktarmak zorundayız. Filistin 
meselesinin dünyanın umursamaz tavırları içerisinde 
kaybolmaması için İslam Ümmetinin bu meseleye 
sahip çıkması gerekmektedir.” diye konuştu. 
Şeker şunları ifade etti: “Filistin’in yıllardan 
beri çektiği sıkıntılara rağmen oradaki dik duran 
kardeşlerimi selamlıyorum. Onlar olmasaydı, 
onların kamplarda yaşadıkları zor şartlardaki süreç, 
zalimlere karşı verdikleri mücadele ve yetiştirdikleri 
insan kaynağı bu konunun gündemde kalmasına 
fayda sağladı. Hep beraber Filistin meselesine sahip 
çıkmaya devam etmek zorundayız. İnşallah Filistinli 
kardeşlerimizin İslam ümmetiyle beraber yapacağı 
işler için de bir araya gelebiliriz.” dedi. Emeği geçen 
akademisyenlere ve bu konuya sahip çıkan, destek 
veren kuruluşlara teşekkür eden Şeker sözlerini 
şöyle tamamladı: “İlk kıblemiz Hz. Ömer’in, 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Kudüs 
Açık Üniversitesi ortaklığında düzenlenen Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası 
Kongresi açılış programı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün hazırladığı Kudüs tanıtım 
gösterisi ile başladı.

Filistin Meselesi ve Türkiye 
Uluslararası Kongresi
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olduğunu söyleyen İşler şöyle devam etti: “Filistin 
toprakları bize Hz. İbrahim’i ve Hz. İshak’ı hatırlatır. 
Filistin bizim için Hz. Yakup ve Hz. Yusuf demektir. 
Hz. Musa, Hz. İsa demektir. Bunlardan da öte Filistin, 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed demektir. O 
topraklar ki, Miracın gerçekleştiği Mescidi Aksayı 
bünyesinde barındırmaktadır. Kudüs tüm semavi 
dinlerin göz bebeğidir.” dedi. Bu davanın bizzat Türk 
halkının davası olduğunun altını çizen Emrullah 
İşler, Filistin davasının ancak ve ancak başkenti 
Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin uluslararası 
meşruiyet kazandığı güne dek devam edeceğinin 
de altını çizdi. Açılış konuşmalarının ardından Vali 

Yakup Canbolat ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Prof. Dr. Emrullah İşler’e hediye takdim 
etmeleri ile açılış programı sona erdi. Ardından 
açılışı yapılan Kuyûd-ı Kadime Arşivlerinde Kudüs 
temalı sergi gezildi.  Son olarak ilk Panelin oturum 
Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Uysal yaptı. Oturumda panelist 
olarak Türkiye’nin Kudüs Büyükelçisi Gürcan 
Türkoğlu, El Halil Belediye Başkanı Tayseer 
Abusnieneh, Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Faed 
Mustafa hazır bulundular. Program 2 gün boyunca 
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bilim adamlarının 
sunumları ile devam etti.

Selahaddin Eyyubi’nin, Yavuz Sultan Selim’in ikramı 
olan bu beldenin bizim olduğunu unutmamamız 
gerekiyor.” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin de yaptığı konuşmada Filistin El Halil 
Belediyesi ile kardeş olan Konya’da böyle önemli 
bir kongrenin gerçekleştirilmesinden memnuniyet 
duyduklarını kaydetti. Şahin; “Cumhurbaşkanımızın 
Filistinlilere yönelik desteklerinin İslam dünyasının 
diğer liderlerine örnek olmasını temenni ediyoruz. 
Hz. Ömer’in adaletle hükmettiği Kudüs ve çevresinde 
tüm insanlar dinlerini diledikleri gibi yaşamışlardır. 
Onlar da hakkın ve adaletin ancak Müslümanlar 
tarafından sağlanacağını bilmektedirler.” dedi. 
Kardeş şehir ilişkileri doğrultusunda gerekli 
birlikteliğin yürütüleceğini söyleyen Şahin gerekli 
çalışmaları da artıracaklarını sözlerine ekledi. 

Kudüs Gökte İnşa Edilip Yere İndirilen 
Mekândır

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan 
ise şunları söyledi: “Bugün Kudüs için de anlamlı 
olan bu şehirde, Kudüs meselesine sahip çıkan 
bu şehirde Kudüs dostlarıyla buluşmuş olmaktan 
mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Kudüs 
meselesinin sadece bir Arap meselesi olmadığının 
sadece Filistinlilerin meselesi olmadığının bütün 
Müslümanların meselesi olduğunun altını çizmişlerdir. 
Kudüs gökte inşa edilip yere indirilen mekândır. 
Mescidi Aksa kıblemiz olmuş bir mekândır. Neden, 
çünkü biz aynı değerler etrafında toplanmış bir 
ümmetiz. Efendimizin Miraca yükseldiği mekândır. 
Mescidi Aksa, kıblesi olan ümmetin tamamının 
meselesidir. İnancımız açısından ben Müslümanım 
diyen herkesin meselesidir. Tarihi açıdan da 
meselemizdir, bir hukuk, bir insanlık meselesidir.” 
dedi. Milletimizin Kudüs bilincini her zaman kendi 
benliğinde yaşadığını söyleyen Turan, Kudüs tutsak 
ise bütün şehirlerin tutsak kalacağını, eğer Kudüs 
özgürse bütün şehirlerin özgür olacağını ifade etti.

Kudüs Tüm Semavi Dinlerin Göz 
Bebeğidir

61. Hükümet Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Emrullah İşler de, organizasyonda yer almaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine 
başladı. Filistin meselesinin Türkiye’nin uluslararası 
ilişkilerde sahip çıktığı en önemli davalardan biri 
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Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 
Uluslararası Anma Törenleri

"Kardeşlik Vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 
Uluslararası Anma Törenleri  ‘Kardeşlik Yürüyüşü’ ile başladı. 

Düzenlenen törenler kapsamında ilk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Abdüssettar Yarar, 
Mevlana Müzesi Müdürü Yusuf 
Benli, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan 
torunu Esin Çelebi Bayru ve 
protokol üyeleri ile vatandaşlar, 
Şems-i Tebrizi Türbesinde bir 
araya geldi. Protokol üyeleri ve 
vatandaşlar daha sonra Türk 
Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği 
eşliğinde Mevlana Meydanına 
kadar yürüdü. Yürüyüşün sonunda 
Mehteran Birliği tarafından 
meydanda bir konser icra edildi.

Korteje Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KONDİL) öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrenciler ile Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi (AKİF) ve diğer fakültelerden öğrencilerimiz de katıldı.
Ardından Mevlana Müzesinde çocuk semazenler tarafından sema ayini şerifi icra edildi. Semazenbaşı 
Fahri Özçakıl da bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duasını okudu.
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H
er yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce 
Mevlana dostunun ağırlandığı 
programda konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Şeb-i Arus törenlerinin 

dünya markası olmasını sağlayan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mevlana dostlarına 
teşekkür etti. 744. Vuslat Yıl Dönümü 
programlarının başarıyla tamamladıklarını dile 
getiren Başkan Akyürek, bin 300’den fazla etkinlikle 
halkla ve Mevlana'nın misafirleriyle buluştuklarının 
altını çizdi. Akyürek, iki cihan sözünü bir ağızdan 
söyleyen Hz. Mevlana’nın insanlığı hakikate 
yönlendirdiğini ve onun sesinin karanlıktan 
kurtulmak isteyenleri, kurtuluş arayanları aydınlığa 
ulaştırdığını da aktardı. 

Mevlana’nın Kardeşlik Sözlerine 
İhtiyacımız Var

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, Hz. Mevlana'nın sözlerine vefatından 

744 yıl geçmesine rağmen insanların kulak verdiğini 
belirtti. Kurtulmuş, “Mevlana aynı zamanda tevhidin, 
hikmetin çerçevesinden insanları İslam'a davet ediyor. 
Hala onun çağrısına uyarak binlerce insan İslamla 
şerefleniyor. Özellikle günümüzde Müslümanların 
sıkıntılarla boğuştuğu, insanlık âleminin bunaldığı 
dönemde Hz. Mevlana'nın kardeşlik sözlerine daha 
fazla ihtiyacımız var. Kendisini rahmetle, Fatihalarla 
anıyoruz. Bu büyük İslam mutasavvıfının önünde 
saygıyla eğiliyoruz." dedi. 

Her Şeb-i Arus’ta Mevlana'nın 
Geride Bıraktığı O Kutlu Mirasın 
Tekrar İdrakine Varıyoruz
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti 
Mevlana'nın düğün gecesini, manevi atmosferi 
yaşama imkânı sağlayan herkese teşekkür ederek, 
“Allah'a ulaşacak birçok yol var, ben aşkı seçtim 
buyuran Hazreti Mevlana'nın yaktığı aşk ateşi, aradan 
7,5 asır geçmesine rağmen hala yüreklerimizde 

yanmaya devam ediyor. Dünya telaşlarıyla çoraklaşan 
gönüllerimiz, 744 senedir olduğu gibi bugün de 
Mesnevi Şerif'te, Hazreti Pir'in öğretilerinden, 
tavsiyelerinden sızan hikmet damlalarıyla tekrar 
yeşeriyor. Her düğün gününde Hazreti Mevlana'yı yad 
ederken, aynı zamanda bu ülkeyi bize vatan kılan, 
bizi biz yapan değerleri, hasletleri de hatırlıyoruz. Her 
Şeb-i Arus'ta Hazreti Mevlana'nın geride bıraktığı o 
kutlu mirasın, o zengin hazinenin tekrar idrakine 
varıyoruz. Bu gece mukabele-i şerifte ellerimizi 
semaya açarak, aşk ve sevgi çeşmesinden kana kana 
içiyoruz. Bu gece vesilesiyle, kendimizi murakabeye, 
muhasebeye alarak nefislerimizi bir kez daha sigaya 
çekiyoruz.” diye konuştu. 

Asla Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'de 
ve bölgesinde birilerinin kanla, kinle, şiddetle 
hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığına işaret 
ederek, bazılarının otobüste bekleyen sivilleri, 
evine ekmek götüren esnafı, sabah namazına 
giden imamı, kundaktaki yavruları katlederek güç 
devşirebileceklerini düşündüğünü söyledi. Kimi 
rejimlerin varil bombalarıyla, balistik füzelerle 
yıkım ve katliamla iktidarını koruyabileceğini 
zannettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Kimi güçler, Müslümanların hassasiyetlerini yok 
sayarak ve hatta özellikle çiğneyerek sabrımızı 
sınıyor da olabilir ama Mevlana Hazretlerinin bize, 
baskıyla ikbal peşinde koşanların, şiddet ve fitneyle 

iktidar hayali kuranların ne kadar büyük bir gaflet 
içinde olduklarını çok net biçimde anlatmaktadır. 
Unutmayınız ki, aşk tuz ile tuz da karar ile. Asla 
mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kararlı olacağız ve 
elbette kararını bileceğiz ki hedefimize ulaşabilelim. 
Tarihte sayısız kez teyid edildiği üzere zulüm ile abad 
olanın, ahiri berbat olur. Zalimin yaptıkları hiçbir 
zaman yanına kar kalmaz. Hem bu dünyada hem 
de ahirette katliamların zulümlerin dökülen masum 
kanlarının hesabı muhakkak sorulur, sorulacaktır. 
Sıkıntılar karşısında sabreden, Rabbine ram olan, 
birbirine kenetlenen bir milleti ne içeriden ne de 
dışarıdan kimse yıkamaz. Coğrafyamızda ekilmeye 
çalışılan fitne tohumu asla boy vermeyecektir. 
Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve 
mağdura soframızı açtığımız sürece hiç kimse bize 
diz çöktüremez. 

Bu yıl “Kardeşlik Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın 744. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı “Şeb-i Arus” programı ile sona erdi. 
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Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tahrikler üzerinden 
kadim müştereklerimizi yok etmek üzerinden 
yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları biz kararlı 
durursak asla etkili olamayacaktır.” şeklinde 
konuştu. 
 “Herkesten, tüm Mevlana dostlarından aşkla, 
muhabbetle, şevkle inancımıza, değerlerimize, 
vatanımıza sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum” 
ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Hazreti Pir'in "Gönül vermedikçe, gönül 
bulamazsın" dediğini de hatırlattı. 
Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde 

Ahmet Özhan bir konser verdi. Araştırmacı 
Ömer Tuğrul İnançer de Mevlana'nın eseri 
Mesnevi'den seçmeler okudu. Program, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu’nun sema ayini icrasıyla sona erdi. 
Programa; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 26. 
Hükümetin Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Hz. Mevlana'nın 22'nci 
kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, milletvekilleri, 
büyükelçiler, bürokratlar ve çok sayıda davetli 
katıldı.
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A
hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programda 
ilk olarak konuşan Yazar Faik 
Özdengül, Mevlana’nın kurduğumuz 

medeniyetlerin teorisyenlerinden olduğunu 
belirterek, “Mevlana, Şems ile karşılaşıncaya kadar 
ne öğrenilmesi gerekiyorsa öğrenmiş. Daha sonra 
hayatın şifresini çözmüş. Mesnevi de varoluşçuların 
sorduğu hayatın anlamı sorularının hepsine cevap 
verir. Çünkü bütüncül bir psikoterapi kitabıdır 
Mesnevi. Sizlere önerim, Mesnevi’yi okumadıysanız 
bir yerden okumaya başlayın. Mesnevi, 
kaybolduğunuz ormanlarda yolunuzu bulmanıza 
yardımcı olacaktır. Çocuklarınıza Mesneviden 

hikayeler okuyun. Hz. Mevlana’nın yaptığı en önemli 
şey; bizi Allah ile dost yapmak. Çocuklarınıza Allah’ı 
öğretin başka bir şey yapmanıza gerek yok.” dedi. 
Konuşmasına Mevlana’yı rahmet ve minnetle 
andığını ifade ederek başlayan Şair ve Yazar Kasım 
Alper Özdemir ise, “Kudüs’te ve dünya üzerinde 
zulüm gören tüm mazlumları unutmamak gerek. Biz 
Selçuklu’dan, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kadar her zaman mazlumlara sahip çıkmış bir 
milletiz. Bu vesileyle onlara da bu gece dua edelim.” 
şeklinde konuştu. Özdemir konuşmasının ardından 
izleyicilere semazenler eşliğinde Mevlana’nın 
şiirlerini okudu. Program, hediye takdimi ve toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu 
tarafından düzenlenen ‘Hz. Mevlana Şiirleriyle Anılıyor’ programına Yazar Dr. Faik 
Özdengül ile Şair ve Yazar Kasım Alper Özdemir konuk oldu. 

Vuslatın 744. Yılında
Şiirlerle Hz. Mevlana
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2
017 yılı TÜBA Ödülleri" törenine, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 

Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Milli 
Savunma Bakanı Nurettin Canikli, YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yekta Saraç, milletvekilleri, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA üyeleri, diğer protokol 
mensupları ile akademisyenler, ödül sahiplerinin 
yakınları ve davetliler katıldı.
Ödül alan bilim adamlarını tebrik ederek sözlerine 
başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini; Fen ve 
Mühendislik Bilimleri alanında İstanbul Medipol 

Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın, 
Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Harvard 
Üniversitesinden Prof. Dr. Cenk Ayata’nın, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler alanında Macaristan Bilimler 
Akademisi ve Eötvös Loránd Üniversitesinden 
Prof. Dr. Gabor Hamza’nın aldığını açıkladı.
TÜBA’nın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı 
Ödüllerini Türkiye’deki üniversitelerden yardımcı 
doçent ve doçent seviyesindeki 39 genç bilim 
insanının aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Bilimsel Telif Eser ve Halil İnalcık Özel Ödülüne 
Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fatih 
Yeşil’in, Kaydadeğer Eser Ödülleri’ni ise, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Yücel Ercan ile Marmara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Nuh Arslantaş’ın layık görüldüğünü aktardı.

2017 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine 
tevdi edildi. 

2017 “TÜBA Ödülleri” 
Sahiplerini Buldu

Bilim İnsanlığın Ortak Faydasına Hizmet 
Edecek Çıktılar Üretmeli

Tarih boyunca bilimi; yaratıcının büyüklüğünün ispatı 
olarak kullananın da, yaratıcıya isyanının gerekçesi 
hâline dönüştürenlerin de bulunduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyetler arasındaki 
farkın, bilimin bizatihi kendisinden ziyade bu fikri 
ayrışmadan kaynaklandığını ifade etti.
Eldeki imkânların hangi amaçla kullanılacağının 
tamamen kişinin hayatı ve dünyayı algılama biçimiyle 
ilgili olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; 
“Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, 
herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz. 
Barutu en güçlü bombaları imal etmek için de, geçit 
vermez dağları delip geçmek için de kullanabilirsiniz. 
Eğitimde-öğretimde bulduğunuz yeni bir yöntemde 
ayrımcılığı körüklemek için de, yürekleri birleştirmek 
için de faydalanabilirsiniz” diye konuştu.
Bilimin, insanlığın ortak faydasına hizmet edecek 
çıktılar üretmesinden yana olduklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç projesinin, 
petrol odaklı çatışmaların, yıkımların ve acıların 
dinmesi anlamına geleceğine inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önce iktidara 
geldiklerinde Türkiye’nin savunma sanayiinde 
ABD’ye ve Batı ülkelerine bağımlı olduğunu, 

istediği silahı “Kongre müsaade etmiyor” cevabı 
ile karşılaşarak alamadığını, ürünlerin bakım ve 
tamirleri için dahi türlü bahanelerin öne sürülüp 
yüksek fiyatlar istendiğini hatırlattı. “Ama kötü 
komşu bizi ev sahibi yaptı” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin şu anda silahlı ve silahsız 
insansız hava araçları ile zırhlı araçlarını kendisinin 
yaptığını, tanklarını yapmaya başladığını ve artık 
savunmadaki ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kendi 
ürünleriyle karşıladığını vurguladı.

Üreten, Çalışan ve Ter Döken Herkesin 
Yanındayız

Batı ülkelerinde 2008 küresel finans krizinin yıkıcı 
etkileri hâlâ devam ederken Türkiye’nin hızla 
toparlanarak rekor düzeyde büyüme oranlarını 
yakaladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
girişimcilerin önünü açmak için Kredi Garanti Fonu 
aracılığıyla Eylül ayı itibariyle 350 bin firmaya 220 
milyar lira kredi desteği sağladıklarını hatırlatarak, 
“Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz üreten, çalışan, 
emek veren, ter döken herkesin yanındayız, yanında 
olmayı sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi.

Tarihimiz Sadece Savaşların Değil, 
Bilimin de Tarihidir

2017 yılında TÜBA Ödülleri’ne layık görülen bilim 
insanlarımızı tebrik ederek sözlerine başlayan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
bilim alanında en büyük unsurumuz hiç şüphesiz 
bizim tarihimizdir dedi ve sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Tarihimiz sadece savaşların değil, bilimin 
de tarihidir. Biz hükmettiğimiz bütün coğrafyalara 
adalet, bilim ve medeniyet götüren bir milletiz. 
Bilim tarihimize ne kadar çok hâkim olursak bugün 
ve gelecekte ne yapmamız gerektiğini çok daha 
iyi anlarız. Bizim referanslarımız; Harezmi’dir, Ali 
Kuşçu’dur, Piri Reis’tir, Uluğ Bey’dir, Farabi’dir, 
Akşemseddin’dir, İbn-i Haldun’dur, Sabuncuoğlu 
Şerafettin’dir. Dayanağımız Kurtuba’nın, İstanbul’un 
kütüphaneleridir. Rehberimiz ilim Çin’de de olsa gidin 
alın diyen medeniyet tasavvuruyla âlemlere ışık tutan 
yüce Peygamberimizdir.” dedi.
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Özlü; “Saygıdeğer Cumhurbaşkanı’mızın özellikle 
İslam ülkelerini bir araya getiren toplantı ve 
zirvelerdeki bilim ve teknoloji odaklı çağrıları bu 
anlamda tüm İslam ülkeleri tarafından rehber olarak 
alınmalı, bir hedef olarak benimsenmelidir. Bilgi ve 
bilimin insanlığa istikamet çizdiği, ülkelerin rekabet 
gücünü teknolojik gelişmişlik düzeyinin belirlediği 
bir çağda yaşıyoruz. Bilgiyi elinde bulunduran 
bilimi geliştirmek için seferber edenlerin avantaj 
sağlamaları, bunun tam aksine bilimin ve teknolojinin 
gerisine düşenlerin ise yerinde saymaları kadar 
doğal bir durum olamaz. Bizim bütün gayretimiz 
bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi 
bir Türkiye inşa etmek yolunda mesafeler almaktır. 
Türkiye son 15 yıl içerisinde bu alanlarda çok önemli 
mesafeler kaydetmiştir. Yavuz Sultan Selim’in “Alimin 
atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir.” 
sözünü aklımızdan çıkarmadan tüm insanlık için bilgi 
üretmeye, alın teri dökmeye ve çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise 
üstün bilimsel başarıların ödüllendirilmesinin 
dünyadaki muadilleri gibi, TÜBA’nın da en önemli 
işlevlerinden biri olduğunu kaydetti. Acar; “2017 
yılından beri ilk kez verilen “Halil İnalcık Özel 

ödülü” olmak üzere 3 eser “Bilimsel Telif Eser 
TÜBA-TESEP, 39 üstün başarılı genç bilim insanımız 
da TÜBA-GEBİP Ödülleri’ni kazanmıştır. Uluslararası 
düzeyde özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmalarıyla 
temayüz eden bilim insanlarına verilen Uluslararası 
Akademi Ödülleri’mizi ise bu yıl, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler alanında Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza, Sağlık ve Yaşam 
Bilimleri alanından Harvard Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Cenk Ayata ve Fen ve Mühendislik 
Bilimleri İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Arslan kazanmıştır. Böylece, 189’u 
TESEP, 443’ü GEBİP, 9’u da uluslararası Akademi 
Ödülü olmak üzere, TÜBA ödüllü bilim insanı ve 
eser sayısı 641’e yükseldi. Ödül alan değerli bilim 
insanlarını, ailelerini ve çalışma arkadaşları ile 
yöneticilerini içtenlikle kutluyorum.” diye konuştu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle 
ilan edilen “Türk Dili Yılı”na da değinen 
Acar; “Türkçemizin bilim ve eğitim dili olarak 
geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması 
amacı doğrultusunda yürüttüğümüz TÜBA-Türkçe 
Bilim Terimleri Projesi kapsamında Sosyal Bilimler 
Terimleri sözlüğü yayımlanmış, internet üzerinden 
kamunun istifadesine sunulan ve yaklaşık 37.000 

terimi içeren Mühendislik terimleri sözlüğü de yakın 
gelecekte yayınlanacaktır. Kalkınma Bakanlığının 
mali desteğiyle yürütülen Prof. Dr. Andreas Tietze’nin 

“Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nin ilk 
dört cildi Akademi’miz tarafından yayımlanmıştır. 
Kalan ciltlerin de tamamlanarak yayımlanması 
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Özlü ve TÜBA Başkanı Acar’ın 
konuşmalarının ardından 2017 TÜBA Ödülleri, 
sahiplerine tevdi edildi.



30

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

31

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

P
rogramda ilk sözü alan UDEF Başkanı 
Mehmet Ali Bolat amaçlarının Türkiye’yi 
eğitim üssü haline getirmek olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin her öğrencinin 
beklentisini karşılayacak kadar büyük 

bir ülke olduğunu vurgulayan Bolat, son dönemde 
uluslararası öğrencilere önem verildiğini ancak 
hala bazı sorunların devam ettiğini kaydetti. 
Uluslararası öğrencilerin ilk probleminin 
muhatabiyet olduğunu ifade eden Bolat: “YTB 
burslu öğrencilerin muhatabı, Diyanet Vakfı da aynı 

şekilde kendi burslu öğrencilerinin muhatabı ama bu 
rakam 20 bini bulmuyor. 90, 95 binlik büyük kitlenin 
resmiyette bir muhatabı yok. Sivil toplum kuruluşları 
olarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Uluslararası 
öğrencilerin çalışmasına izin vermemiz gerekiyor. 
Yurtlar konusunda da sorunlarını çözmemiz gerekiyor. 
Türkiye büyük bir ülke bu sorunları çözebiliriz. 13 yıl 
önceye göre uluslararası öğrenciler konusunda çağ 
atladık.Şu anda 113 bin öğrenci var. 2023'te 250 
binleri bulacak." dedi.

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel 
eğilimler ışığında, eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek, 
uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda 
bulunmak amacıyla Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası 
Öğrencilik Sempozyumu açılış programı ile başladı.

NEÜ’nün 93 Ülkeden 1200’ü Aşkın 
Yabancı Öğrencisi Var

Uluslararası öğrenci olmanın ve başka bir ülkede 
eğitim almanın kendi içerisinde birçok sıkıntıyı 
yaşamak anlamına geldiğini ve kendisinin de 3 farklı 
ülkede eğitim almış biri olarak bu sorunları yaşadığını 
anlatan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
her bir memleketin kendi içerisinde avantajları 
ve dezavantajlarının bulunduğunu belirtti. Şeker: 
“Türkiye bu konuda çağ atladı. Öğrenci kapasitesi 
ve kalitesi ile eğitimin de sistematik bir şekilde 
yönetilmesini, yönlendirilmesini de planlıyor.” dedi. 
Yeni kurulan bir üniversite olmalarına rağmen 93 
ülkeden öğrencilerinin bulunduğunu ve bin 200 
öğrenciyi geçtiklerini söyleyen Şeker sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bunlarından da 3 te 1’i yüksek 
lisans ve doktora öğrencisiyse bu çok önemli bir 
gelişmedir. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 
sorunlarımız giderek azalmış ve mezunlarımız 
çoğalmış bir şekilde bu programlar devam eder. 
Gittiğimiz ülkelerde gördüğümüz öğrencilerimiz 
bizim gönül elçimiz. Bunun maddi bir karşılığı yok. 
Hocalarımızı, öğrencilerimize her anlamda iyi 

eğitim verilmesi için teşvik ediyoruz. Türkiye’nin her 
üniversitesinde bunu görüyoruz, mutlu oluyoruz. Ön 
lisans, lisans, lisansüstü alanlarda öğrencilerden geri 
bildirimleri alarak o sorunları çözmeye çalışıyoruz. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Dillerin Çeşitliliği Yüce Yaratıcının 
Gücünü Aklıma Getirir

Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek de uluslararası 
öğrencilerin bize değerlerimizi yeniden hatırlattığını 
belirtti. Konya ile uluslararası öğrencilerin sadece 
eğitim hayatıyla değil; sosyal, kültürel hayatla 
da buluşmalarını istediklerini söyleyen Akyürek: 
“Konya’da yaşıyorsa bizim hemşerimiz olmasını 
amaçlamamız gerekiyor. Konya’nın farklı yönleriyle 
tanışmalarını sağlayacak konulara Yaşam Rehberi 
adlı bir eserde yer verildi. Gündelik hayatta ihtiyaç 
duyacakları konular Yaşam Rehberinde yer aldı. 
Bütün uluslararası öğrencilere bu eser dağıtılıyor.” 
dedi.
“Dillerin çeşitliliği yüce yaratıcının gücünü aklıma 
getirir. Endonezya’da 5 bine yakın Cenabı Hakk’ın 
yaratılış çeşitliliğin örneği olan kavimler olduğunu 
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ve 500 dil olduğunu müşahede ettik. Bu çeşitlilik 
yaratılış gayemizi sorumluluklarımızı hatırlatıyor.” 
diyen Akyürek, Konya’yı uluslararası öğrencilerle 
bütünleştirmeye çalıştıklarını anlattı. 
Ak Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir 
ise; “Bizim idealimiz ve ilimden gayemiz Müslümanlar 
olarak melekleri aşmak olmalı. İlim tahsis etmekten 
gayemiz Allah’ın rızasıdır. İlim mukaddes bir olgu. 
Elde ettiğimiz ilmi insanın daha fazla insan olması 

için kullanamıyorsak ilmin gayesini gerçekleştirmiş 
olmayız. İlim için denizler okyanuslar aşmak istenilen 
bir şeydir. Tabi ki ilmi putlaştırmamak ve ilmi küfrün 
hizmetine vermemek, ilmi insanlığa değer katacak 
şekilde kullanmak şartıyla.” dedi. 
Ak Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan 
da uluslararası öğrencileri ülkemizde ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını ve hükümet olarak 
uluslararası öğrencilere büyük önem verdiklerini 
kaydetti. 
Açılış konuşmalarının ardından İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Kavas baş konuşmacı olarak sunumunu 
gerçekleştirdi. İlimde sınır olmayacağını ifade 
eden Kavas, Türkiye’nin bu sınırları kaldırdığını 
kaydetti. Türkiye’nin ilim ağlarını yeniden kurarak 
sömürgeciliğin izlerini kaldırdığını vurgulayan 
Kavas, Arapçanın tüm İslam âleminin yegâne ilim 
dili olduğunu hatırlatarak bir zamanlar bilimin 
Müslümanların elinde olduğunu ve yeniden aynı 
konuma gelmeye muktedir olduğunu vurguladı. 

A
hmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 
Mütevelli Heyet Başkanı Sonay 
Gürgen yaptığı konuşmasında 
Ahmet Keleşoğlu’nun başarılı ve 
hayra adanmış bir ömür geçirdiğinin 

altını çizdi. Bugüne kadar yapılan çalışmalara 
değinen Gürgen; “Bu yapılan hayırlarımız ilerleyen 
dönemlerde de devam edecek. Konya’da NEÜ 
İlahiyat Fakültesine, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Ahmet Keleşoğlu’nun adı verildi. İnşallah 
buralardaki bütün öğrenciler arzu ettikleri gibi 
bir eğitim alacaklar. Bütün bunların hayırlara 
vesile olmasını diliyor başta Sayın Bakanımız Lütfi 
Elvan olmak üzere destek olan herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen ise, 
Ahmet Keleşoğlu deyince vefanın akla geldiğini 
söyleyerek sözlerine başladı. Sözkesen; “Ahmet 
Keleşoğlu amcamıza projelerimizi aktardığımızda, 

Ermenek’in konaklama sorununu çözdü, camiler, 
kültür merkezleri, Kur’an Kursu ile birlikte önemli 
hizmetler yaptırdı. Keleşoğlu’nun manevi havası 
Ermenek’in üzerinde dolaşıyor diye düşünüyorum. 
Bakanımız Lütfi Elvan Bey’in desteği ve Selçuk Ecza 
Mütevelli heyetinin desteğiyle Ermenek’in daha iyi 
yerlere geleceğini umuyorum. Biz de bu hayırlı 
çalışmalardan bölge halkı olarak nasibimizi alalım. 
Toplantımızın ikincisini, üçüncüsünü yapmayı 
temenni ediyor, bu onuru paylaşmaktan mutluluk 
duyacağımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Vefa Gösterenler Vefa Görürler

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ise Ahmet Keleşoğlu’nu böyle bir 
toplantıda anarken burada konuşmanın kendisini 
heyecanlandırıp gururlandırdığını söyledi. Şeker; 
“Kendisi beyefendi bir insandı, gönül insanıydı. 

Ermenek Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı tarafından düzenlenen “Dr. Ahmet Keleşoğlu’nu Anma Paneli” 
Ermenek’te gerçekleştirildi.

Doğduğu Topraklarda...
Dr. Ahmet Keleşoğlu’nu Anma Paneli
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Osmanlı bakiyesi genç bir Cumhuriyet’in kuruluşunda 
1920’liler diye tanımlayabileceğim o isimler bu 
devletin kuruluşunda büyük emek verdiler. Onlardan 
birisi de Ahmet Keleşoğlu’ydu. O dönemde 4 yıl 
askerlik yapılırdı. Onların bu vatan için yaptıkları 
sadece askerlik değil, bu Cumhuriyet’in gelişmesi, 
refah seviyesinin yükselmesi için de tasarruflu bir 
şekilde çalışarak, gayret ederek, kümelenmeler 
oluşturarak, sürdürülebilir bir ekonomiye katkı 
verdiler. Tabii onlardan devraldığımız bu bayrağı şimdi 
bizler yürütmeye çalışıyoruz. Gerek bürokraside, gerek 
akademik camiada, bunun hep beraber birbirimize 
destek vererek bu ülke ve insanlık için gayret 
göstermemiz gerekiyor. Ahmet Keleşoğlu hayırlarıyla 
bir yol açtı ve buradan gelecek olan kazancı önemsedi. 
Allah gani gani rahmet eylesin. Bu toplantıda Sayın 
Bakanımız Lütfi Elvan’a katılımlarından dolayı 

şükranlarımı sunuyorum. Kendisi de bir Ermenekli 
olarak Ahmet Keleşoğlu’na bir vefa gösterdi. Vefa 
gösterenler vefa görürler. Programın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. 

Bizim İnsanımızın İnandığı Zaman 
Yapamayacağı Hiç Bir Şey Yok

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan; “Bizim insanımızın 
inandığı zaman yapamayacağı hiç bir şey yoktur. 
Ahmet Keleşoğlu, bunu başarmıştır. Sadece kendisi 
için değil bu ülkenin insanları için çok çalışmıştır. 
Binlerce insanın evine ekmek götürmesine imkân 
sağlamıştır. Bu da kolay bir yol değil. Ermenek gibi bir 
yerden çıkıp Türkiye’nin en önemli iş adamlarından 
biri haline geleceksiniz. Bizim insanımız bunu 
başarıyor.” dedi.
Elvan; “Vakıf bildiğim kadarıyla Türkiye’nin 4. büyük 
vakfı. Biz, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın 
Keleşoğlu vakfa en büyük hisseyi veriyor ve bu ülkeye 
katkı verilmesini, gelirlerin bu ülke için harcanmasını 
söylüyor. Vakıf, ülkemiz insanına hep destek vermiştir 
bundan sonra da desteğin devam edeceğini biliyorum. 
Keleşoğlu, değişim ve dönüşümü yakinen takip eden 
ve şirketlerinin de o değişim ve dönüşüme uyum 
sağlamasını gerçekleştiren, kendi değerlerine, 
geçmişine, kültürüne sahip çıkan birisiydi. Ülkemiz 
için önemli hizmetleri var. Allah mekânını cennet 
etsin." şeklinde konuştu.

Panel Başkanı NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, Üniversite olarak iki köklü 
fakültelerine ismini vermiş olan, aynı zamanda 
yapmış olduğunu hayırlarla birlikte, manevi 
desteğini hissettikleri Ahmet Keleşoğlu’nu anma 
programında olmaktan memnuniyet duyduklarını 
kaydetti. Süreklilik, duyarlılık, saygı, anlayış, 
hoşgörü, köklere bağlılık, sosyallik, eleştirel 
düşünce, yenilikçilik, temsil, takdir gibi değerlerin 
Ahmet Keleşoğlu’nda mevcut olduğunu belirten 
Kutlu, hem öğrencilere yol göstermek, hem de 
merhumun idealleri doğrultusunda onu anmak 
için programlar yaptıklarını ve bundan sonra daha 
fazlasını yapma kararlılığı içerisinde olduklarının 
altını çizdi. Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da bu dünya 
hayatının iyilik ve kötülüklerin denendiği bir 
zaman dilimi olduğunu bunların ahirette karşılığını 
bulacağını kaydetti. Altıntaş; “Kim zerre miktarı iyilik 
yaparsa onun karşılığını, kim de zerre miktarında 
kötülük yaparsa onun karşılığını alacak düsturuyla 
yaşıyoruz. Maalesef, savaşların, soykırımların, 
ölümlerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bugün 
maalesef bir kötülük sarmalı İslam dünyasını rehin 
almıştır. Ben Müslümanım diyen herkes iyiliğin hâkim 

kılınmasında seferber olmalıdır.” dedi. Merhum 
Ahmet Keleşoğlu’nun iyilik yapmayı yaşam tarzı 
haline getirmiş önemli bir şahsiyet olduğunu 
kaydeden Altıntaş, kendisinin bir gönül insanı 
olduğunu belirterek konuşmasına son verdi.
AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık ise, 
Keleşoğlu’nun ticaret, sağlık, turizm, eğitim ve 
kültüre vermiş olduğu desteklerle adını Türk 
Milli Eğitim sayfasına yazdırdığını belirtti. Kırbıyık 
şunları söyledi: “O her şeyden evvel bir eğitim 
gönüllüsüdür. Onun yaptıkları eğitim gönüllülerinin 
çoğalmasına örnek olacak bir şahsiyettir. Keleşoğlu 
Türkiye’nin en büyük eğitim fakültelerinden biri olan 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi gençlerimize 
ve eğitim camiasına bağışlamış müstesna bir 
şahsiyettir. Kendilerine minnettarız.” dedi. Ahmet 
Keleşoğlu’nun, gelecek nesillere hayırseverliğiyle, 
çalışkanlığıyla örnek olduğunu kaydeden Kırbıyık, 
yaptıklarıyla kendisinin hep hatırlanacağını söyledi. 
AKEF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş ise 
Merhum Ahmet Keleşoğlu’nun zor şartlar altında 
başarıyı elde ettiğini ve bu noktada bizlere örnek 
olduğunu hatırlattı. Öztaş, Ahmet Keleşoğlu’nun 
kendi değerlerine ve insanlarına sahip çıkan birisi 
olduğunu belirtip konuşmasına son verdi.
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Y
arışmaya katılan Mimarlık Bölümü öğrencileri Numan Ebubekir Yüksel, Süheyl Dinler, 
Mehmet Kaçar, Muhammed Malik Doğan ve Doğan Can Topbaş teşvik ödülüne layık görüldü.
Öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları konusunda teşvik ettiklerini söyleyen 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dicle Aydın, “Öğrencilerimiz 
katıldıkları birçok yarışmadan ödülle döndüler. En son ‘Mahallem: Bakırköy’ temalı yarışmadan 

öğrencilerimiz teşvik ödülü aldı. Bu tür yarışmalara katılmayı mimarlık eğitimi açısından bir katkı olarak 
görüyoruz. Öğrencilerimizin ödül kazanması da bölümümüz için gurur verici.” dedi.
Öğrencilerden Numan Ebubekir Yüksel, ekip olarak sürekli yarışmalara katılmaya çalıştıklarını belirterek, 
“Yarışmayı düzenleyen kurumdan daha önce iki kez ödül almıştık ve tekrar katılmaya karar verdik. Konutların 
tasarımıyla ilgili bir yarışmaydı. Bakırköy yeşil alanın neredeyse olmadığı, bina açısından çok yoğun bir bölge 
ve insanların çoğu zaman bunaldığı bir yer. Bu yüzden biz burada boşaltma yoluna gittik. 6 yapı adasından 
birini boşaltarak diğer çevre parsellerle iletişim halinde olacak bir mahalle merkezi tasarladık. Kamusal alanı 
arttıran ve özel alan ile kamusal alan arasındaki ayrıma vurgu yapan bir proje ortaya çıkarmaya çalıştık.” 
şeklinde konuştu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge 
Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Mahallem: Bakırköy’ Uluslararası Katılımlı 
Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasına Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Mimarlık Bölümünden de öğrenciler katıldı.

Mimarlık Öğrencilerine
Uluslararası Katılımlı Yarışmada Ödül 
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Z
eliha Akpınar Cami Temel 
Atma Töreninde ilk konuşmayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
yaptı. Üniversitemizin Köyceğiz 
Külliyesinde öğrencilerimizin ibadet 

ihtiyacı için sıkıntı yaşandığı bir zaman diliminde 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun kendisine 
gelen bir hayırseverin başvurusunu iletmesiyle bu 
sürecin başladığını kaydeden Şeker, 2015’ten beri 
hazırlık süreci devam eden bu hayırlı hizmetin 
temel atma töreninde başta Başbakan Yardımcımız 
Bekir Bozdağ olmak üzere misafirlerle bir arada 
olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.
Üniversitelerin toplumun eğitim öğretim 
ihtiyacını karşılanmasının yanında aynı zamanda 
topluma hizmet etme anlamında da katkı vermesi 
gerektiğini söyleyen Şeker şöyle devam etti: “Bu 
tür eserlerde emeği geçen insanlar, elbette öbür 

dünyada bunun karşılığını görecektir, hepinizin kâr 
hanesine yazılması niyazıyla teşekkür ediyorum.
Yoğun programını bildiğim Sayın Başbakan 
Yardımcımız Bekir Bozdağ Bey’in bizleri kırmayarak 
programımıza katılmasından dolayı da üniversitemiz 
ve Konya adına teşekkür ediyorum. Bu mutlu 
günümüzde törenimize iştirak eden misafirlerimize 
de ayrıca teşekkür ederim. Hasseten Kemal Bey'e 
ve oğlu Bülent Bey'e kalbi şükranlarımızı şahsım ve 
üniversitem adına sunuyorum. Caminin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Kocaeli eski milletvekili Mehmet Ali Okur’un 
beraberlerindekilerle beraber Konya’da geçirdiği 
kazadan dolayı da üzüntülerini ifade eden Şeker, 
önceki gün şehit olan Akşehirli Aykut Kazar’a da 
Allah'tan rahmet diledi.
Hayırsever iş adamı Kemal Akpınar adına konuşma 
yapan oğlu Bülent Akpınar ise camilerin adeta 

Köyceğiz Yerleşkesi Zeliha 
Akpınar Camiisinin Temeli Atıldı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Konya milletvekilleri Av. Ahmet Sorgun ve 
Hacı Ahmet Özdemir’in katılımıyla hayırsever Kemal Akpınar tarafından yaptırılan 
Zeliha Akpınar Cami Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

bir ülkenin tapusu ve aidiyet sembolü olduğunu 
kaydetti. Akpınar; “Bir cami yapmak içinde ibadet 
etmek en büyük bahtiyarlıktır. İşte bugün burada 
Müslümanlık tapusuna imza atmak için toplanmış 
bulunuyoruz. Bu cami aynı anda 15 bin kişinin namaz 
kılacağı büyük bir eser olacaktır. Böyle bir eseri 
yapma fikrini ilk ortaya çıkaran, merhum annemizin 
ismini veren babam Kemal Akpınar’a huzurlarınızda 
teşekkür ederim. Bu güzel eser Konya’mıza ve necip 
milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da Meram 
ilçesinde hem manzarasıyla hem üniversitemizin 
cami ve sosyal tesis ihtiyacına yönelik olarak 
1 yıl önce protokolünü imzaladıkları projenin 
bugün temel atma töreninde olmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade etti.
Konya şehidine rahmet dileyen Toru sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu caminin yapılışına vesile olan başta 
hayırsever Kemal Akpınar olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Eşleri Zeliha Akpınar 
Hanımefendi’nin amel defterinin kapanmaması 
adına böyle bir eser yaptıracak olması çok önemli. 
1500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camiyi 
2018 sonunda inşallah hep birlikte ibadete açmış 
olacağız. 4500 metrekare alanda üç katlı olarak 
inşa edilecek olan cami, sosyal ve kültürel alanları 

ile birlikte inşallah örnek bir eser olacak. Camimiz 
hem gençlik için hem de Konya için sembol bir 
eser olmaya adaydır. Şehrimize hâkim bir tepede 
inşa edilecek olan camimizin bittiği zaman sadece 
şehrimiz için değil üniversitemizin de ihtiyacına 
cevap vereceği düşüncesi içerisindeyiz. Değişen 
belediyecilik anlayışını bu çerçeveden baktığımız için 
Meram Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyde 
elimizden gelen gayreti hiçbir zaman esirgemedik, 
asil bir vazife olarak telâkki ettik.” dedi.
Camilerin yüreklerin saklandığı yer olarak 
gördüklerini söyleyen Toru, camilere hizmet 
etmekten daha değerli hiçbir şey olamayacağını da 
sözlerine ekledi.

Tarihimizde Camilerimiz Bir 
Üniversite Gibi İnsanlığa Hizmet 
Etmiştir

Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar ise; “İlk insanı 
ilk Peygamber kılan Allah, ilk Peygamberin eliyle 
yeryüzünün ilk mabedini yaptırdı. Bu şu demek, 
insan var din var, insan dinsiz olamazdı; insan var 
mabet var, insan mabetsiz kalamazdı. Kâbe merkezli 
mabetler insanlık tarihi boyunca dünyanın dört bir 
yanına kurularak insanları manen terapi etmeye 
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insanlığı inşa etmeye devam etmiştir. Son Peygamber 
Hz. Muhammed, ki onun doğduğu Rebiyülevvel 
ayının ilk günlerini yaşıyoruz. Medine’ye teşriflerinde 
başını sokacağı evi yokken ilk olarak mescidin yerini 
belirlemesi ve en kısa zamanda mescidin yapımına 
başlaması insanlığın ve Ümmeti Muhammed'in 
hayatında da mabetsiz olamayacağını ve mabedin 
ne kadar önemli olduğunu bize bizatihi öğretmiş ve 
göstermiştir. İslam şehirleri cami merkezli olarak 
kurulurlar. İslam şehirlerinde bütün yollar camilere 
çıkar. Cami şehrin kalbidir. Bizim mimarimiz de 
camilerimiz bir bina yığını olarak değil külliye ruhuyla 
inşa edilir. Cami, camia üniversite demektir. Külliye 
de fakülte demektir. Gerçekten de tarihimizde 
camilerimiz bir üniversite gibi külliye ruhuyla insanlığa 
hizmet etmiştir.” dedi.
Cami kubbelerinin altında herkese bir yer olduğunu 
söyleyen Akpınar çocuklarımıza gençlerimize, 
kadınlarımıza ve yaşlılarımıza yer olduğunu; 
günahkarlara, dindarlara yer olduğunu camiyi 
böyle görmek gerektiğine vurgu yaptı.

Akşehirli şehidimize Allah’tan rahmet dileyerek 
sözlerine başlayan Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun ise; “Üniversite bütün bilim dallarını içinde 
toplayan camiadır. Cami de bütün cemaati hiçbir 
ayrım yapmadan milleti içinde toplayan yer. İslam 
dünyasında bu anlayışı göremiyoruz maalesef, 
birçok yerde camiler tahrip ediliyor. Daha dün bir 
camide patlama oluyor ve 250’ye yakın ibadet 
eden mümin vefat ediyor. Bir taraftan üniversitenin, 
bir taraftan camilerin içini doldurmak, bir olmak, 
hakkını vermemiz gerekiyor. Bu sıkıntıları aşacağız, 
buna milletimiz örneklik ediyor. Bugün İslam 
dünyasında önce kanamayı durdurmamız gerekli, 
sonra problemlerin kaynağını tartışmaya açabiliriz. 
Üniversiteler şehre ufuk vermeli, bu bakımdan çok 
anlamlı bir hizmetin temel atma gününde sizlerle 
bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırsever 
Kemal Akpınar'ın katkılarıyla yapılan cami temel 
atma vesilesiyle Zeliha Akpınar Hanımefendi’ye 
Allah'tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Türkiye Her Türlü Terörist ve 
Terörle Amansız ve Amasız 
Mücadeleye Devam Edecektir

Meram Belediye Başkanı’na ve Rektörümüze 
teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ; “Konya'nın en güzel yerine 
böylesi güzel bir eser yapmaya karar verdikleri için 
onları kutluyorum. Camiler dinimiz bakımından son 
derece önemlidir. Kuranı Kerim'de Cenab-ı Allah 
mescitleri ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar, 
namazı dosdoğru kılanlar, zekâtı verenler ve Allah'tan 
başkasından korkmayanlar inşa eder diye bizzat 
nitelendiriyor. Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında 
mescitler var, minareler var, kubbeler var. Bütün bunlar 
aynı anlayışla yüzlerce yıldır yaşatılıyor ve geleceğe 
aktarılıyor. İnşallah bundan sonrada camilerimiz aynı 
şekilde yaşatılacak ve geleceğe aktarılacaktır.” dedi.
Mescitlere camilere düşmanlık edenlerin esasında 
Allah'a düşmanlık edenler olduğunu söyleyen 
Bozdağ şöyle devam etti: “Bugün dünyanın dört 
bir yanında Allah'ın evlerini yıkma konusunda terör 

eylemleri ortaya koyanları görüyoruz. Afganistan'da 
camiler bombalanıyor. Irak'ta buna şahit olduk, 
Suriye'de buna şahit olduk. Dün de Mısır'da buna şahit 
olduk. Mısır'daki camide ve Türkiye'deki camilerde 
kendilerini patlatanlar bu saldırıları gerçekleştirenler 
Allah'ın düşmanıdır, İslam'ın düşmanıdır, dinin 
düşmanıdır, insanlığın düşmanıdır. Bütün dinlerde 
mabetler dokunulmazdır. Bizim dinimizde de bu 
böyledir, ama maalesef İslamı istismar eden hem de 
İslam'ı kullanmak suretiyle Allah'a ve Resulü’ne Allah'ın 
evlerine karşı saldırı içerisindeler. Bunları nefretle bir 
kez daha kınıyoruz. Mısır'da meydana gelen saldırıda 
hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Türkiye 
terörle mücadele konusunda nerede olursa olsun, 
terör örgütlerinin ideolojisi ne olursa olsun, her türlü 
teröristle terörizmle amansız ve amasız mücadeleye 
devam edecektir. Şunu çok net söylüyorum terör 
terördür, terör örgütü terör örgütüdür, terörist de 
teröristtir. Bunlardan iyilik beklemek bunlardan 
ülkelerin kendi lehlerine çıkar devşirme hesapları 
yapmaları asla kabul edilemez. Nerede, kime karşı 
nasıl olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı 
mücadele etmek zorundayız. Türkiye'mizin bazı 
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yerlerinde PKK terör örgütü camileri yıktı. Sadece 
Şırnak'ta 27 tane cami yıktılar, 71 tane camiyi ibadet 
yapılamaz hale getirdiler. Kuran'ı Kerimleri, hadis 
kitaplarını yerlere attılar, üzerlerini çiğnediler, manen 
değer verdiğimiz ne varsa hepsine saldırdılar. PKK terör 
örgütü İslam düşmanıdır dediğimizde birileri ayağa 
kalkıyor. İslam düşmanı olmasa bunu yapar mı? PKK 
terör örgütü, DEAŞ terör örgütü, FETÖ ve diğer terör 
örgütleri din düşmanlığının alasını yapmaktadırlar bu 
terör örgütlerine karşı bütün Müslümanların birlikte 
olması ve teröristlerin hiçbirine aman vermemesi 
gerekmektedir.” dedi.
Bozdağ; "Bu dini istismar edenler Kur'an diyerek 
hadis diyerek peygamber diyerek dünyanın dört 
bir yanını Kuran'ın ayetlerini ayaklar altına almak 
suretiyle maalesef kana bulamaktadırlar. Onun için 
mescitler önemlidir. Onun için ilahiyat fakülteleri 
önemlidir, dinin doğru öğretilmesi, doğru anlatılması, 
doğru yaşanması ve yaşatılması son derece önemlidir. 
Türkiye teröristlerle en etkin mücadelesini yapacaktır 
yapmaya da devam edecektir ,terörün zemin 
bulduğu alanı yok etmek için de hepimize görevler 
düşmektedir. Özellikle üniversitelerimize bu anlamda 
son derece önemli görevler düşmektedir, Diyanet İşleri 
Başkanlığına, ilahiyat fakültelerine ve okullarımıza 
sivil toplum örgütlerimize, hepimize büyük görevler 
düşmektedir. Eğer biz bu görevleri layıkıyla yerine 
getirebilmiş olsak bu hadiselerin İslam dünyasında 
olmasını hep beraber engelleme fırsatı bulabilirdik." 
diye konuştu.
Türkiye'de PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ terör 
örgütlerinin faaliyetlerini malesef sürdürdüğünü 
söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; Suriye, 
Irak, Mısır'da da terör olaylarının devam ettiğini 
söyledi. Bozdağ; "Kim bu kanı akıtıyor ise onlar 
şeytanın müritleridir. Onlara kim merhametle bakarsa 
en büyük desteği vermiş olur. Bu terör örgütlerine karşı 
her türlü imkanımızla karşı durmamız gerekmektedir. 
Camiler Türkiye'nin dört bir yanında kendilerine 
yüklenen fonksiyonu layıkıyla yapabilseler bu terör 
örgütleri Türkiye'de asla destek bulamazlar. Onun 
için camiler, imamlar, müezzinler, müftüler, vaizler, 
görev yapan herkes dinimizin aydınlık yüzünü bütün 
herkese doğru biçimde anlatmakla yükümlüdür. Yeni 
dönemde camilerin asli fonksiyonuna uygun biçimde 

hayatta yer almalarını sağlamak hepimizin görevidir. 
Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ederken yolda 
yaptığı ilk eser bir mescittir. Medine'de ilk taşını 
koyduğu şey de bir mescit taşıdır. Bu neyi gösterir; 
mescitlerin bizim dinimizde, toplum hayatımızda 
medeniyet anlayışımızda temel taş olma rolünü 
göstermektedir. O nedenle camilerimize hep beraber 
sahip çıkmalıyız, ezandan rahatsız olanlara karşı 
ortak tavrımız olması gerekir.” dedi.

Peygamber Efendimizin Dünyayı 
Şereflendirdiği Hafta Mevlidi 
Nebi Haftası Adıyla Kutlanmaya 
Başlanacak

Son günlerde gündeme gelen ılımlı İslam 
meselesine de değinen Bozdağ; “Müslüman olmak 
bize yeter, ılımlı İslam gibi nitelemelere ihtiyaç 
yoktur. İslam dünyasının yeni mühendisliklerle, yeni 
taşeronlarla, yeni fetöcülerle, yeni terör örgütleriyle 
şekillendirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Onları 
deşifre etmeye, onların tuzaklarını bir bir çökertmeye 
kararlıyız. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimiz’in 
Dünya'ya teşrifi. Bundan önce Peygamber Efendimizin 
doğduğu, alemleri şereflendirdiği günün içinde yer 
aldığı hafta Kutlu Doğum Haftası adıyla her yılın 
Nisan ayı içerisinde kutlanıyordu. Aldığımız yeni 
kararla Peygamber Efendimizin doğduğu günün içinde 
yer aldığı hafta Mevlidi Nebi haftası adıyla miladi 

takvime göre değil, hicri takvime göre kutlanacaktır. 
Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği 
yayınlanacak ve 2018 itibariyle hicri takvime göre 
Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği 
hafta Mevlidi Nebi haftası adıyla kutlanmaya 
başlanacaktır." şeklinde konuştu.
Akşehirli şehit Aykut Kazar’ı da anan Bekir Bozdağ 
şunları söyledi: “Bugün şehidimizin cenaze merasimi 

icra edilecektir bu vesileyle Jandarma Uzman 
Çavuş Aykut Kazar’a bir kez daha Allah'tan rahmet 
diliyorum mekânı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına, 
milletimize ve Konyalılara başsağlığı diliyorum.” 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Köyceğiz Kampüsündeki 
Zeliha Akpınar Caminin temel atma töreni dualarla 
gerçekleştirildi.
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TRT tarafından düzenlenen 
yarışmada "Radyo Yayıncılığı", 
"Televizyon Yayıncılığı", "Sesli 

Görüntülü Haber Yayıncılığı" ve 
"Yeni Medya Yayıncılığı" olmak 

üzere 4 ana ve 15 alt dalda ödüller 
dağıtıldı. 

Yarışmaya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi bünyesinde kurulmuş 

olan Akademedya Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri 
6 eserle başvuruda bulundu. 
Değerlendirmeler sonucunda 
Mücahit Karcı “Yeni Medya” 
kategorisi “Blog” alt dalında 

“Aşk-ı Konya” eseriyle 1.liğe layık 
görülürken “Sesli Görüntülü 

Habercilik” kategorisi “Haber 
Fotoğrafı” alt dalında “Her şeye 
Rağmen” eseriyle Harun Şen ise 

2.lik ödülünü kazandı.
Karcı ve Şen kazandıkları ödüllerle 
Necmettin Erbakan Üniversitesine, 

TRT Geleceğin İletişimcileri 
yarışmasında ilk ödül heyecanını 

yaşattı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde 
kurulmuş olan Akademedya Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
öğrencileri 6 eserle başvuruda bulundu. 

Değerlendirmeler sonucunda Mücahit Karcı 
“Yeni Medya” kategorisi “Blog” alt dalında 

“Aşk-ı Konya” eseriyle 1liğe layık görülürken 
“Sesli Görüntülü Habercilik” kategorisi “Haber 

Fotoğrafı” alt dalında “Her şeye Rağmen” 
eseriyle Harun Şen ise 2.lik ödülünü kazandı.

A
nkara TRT Arı Stüdyosu’nda 
gerçekleştirilen ödül töreninde 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
de yerini aldı. TRT’nin misyonunu 
genişleterek dünyanın önemli 

yayıncılık merkezlerinden biri olduğunu dile 
getiren TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan 
Durdu, yarışmanın zamanın ruhunu okuyabilen, 
milli bir duruşla evrensel değerleri temsil eden 
yayıncıların yetişmesi için gençlere sunulmuş bir 
imkân olduğunu söyledi.

Bu yıl TRT tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen Genç İletişimcilere destek olmak, 
onların yenilikçi yönlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen  

“TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu.

AKADEMEDYA’ya 
TRT’den İki Ödül
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Y
önetmen Fatih Sezgin, Proje 
Koordinatörü İbrahim Dıvarcı, 
Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kuş, 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde; 
Başbakanlığın desteğiyle ve THY ana 

sponsorluğunda çekimleri tamamlanan belgesel 
hakkında öğrencilere bilgiler verdiler.  
Etkinlikte konuşan Yönetmen Fatih Sezgin, 
projenin nasıl başladığını, bir belgeselin çekiminde 
yapılması gerekenleri anlattı. Sezgin: “Kervan, 
kısaca Iğdır’dan başlayıp Antalya’ya kadar uzanan 
kuzey doğu kervan yolunu anlatıyor. Bizim bunu 
nasıl filme çekeceğimizi tasarlamamız lazımdı. 
Bunu yeni biçimde nasıl ele alabiliriz, nasıl 
farklılaştırabiliriz buna odaklanmamız gerekirdi. 
Sadece kervansaray, cami, medrese değil de, dünya 
standartlarına nasıl çıkartabiliriz bunun uğraşı içinde 
olmalıydık. Kervan, doğu kültüründe sadece düz bir 
araç değil aynı zamanda tasavvufi bir bakış açısıdır. 
Bunun üzerine bir belgesel yapısı inşa etmemiz 
gerekti” diye konuştu.
Sezgin: “Bazı belgeseller doğal belgeseldir; şartlar 
neyi elveriyorsa onu yaparsınız. Bazıları ise şartları 
kendi oluşturur. Kervan ikinci grup belgeseldir. 
Metinler ve senaryolar hazırlandıktan sonra 
belgeselin üzerinde iki yıl çalıştık. Ne zaman çekilir, 
iklim koşulları, ekonomik koşullar nasıldır inceledik. 
Yenilikçi bir bakış açısıyla belgeseli yapmaya 
çalıştık.” dedi.
Fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuş, fotoğraf çekmenin 
bir yaşam tarzı olduğunu, sinemanın farklı 
bir alan olsa da fotoğraf ile yakın ilişki içinde 
olduğunu söyledi. Kuş: “Benim bu projede 
bulunma sebebim, belgeselle beraber çıkan iki 
ciltlik kitabın fotoğraflarını çekmekti. Sinema ve 
fotoğrafçılık çok zevkli bir alan. Sinema bir ekip işi 
ve bir çırpıda ortaya çıkarılabilecek bir şey değil. 
Üstünde yoğun çalışılan ve ciddi emek gerektiren 

bir süreç. Biz bu çalışmalara ekip olarak 2004 
yılında Selçuklu eserleri ile başladık. Bu çalışmada 
ise yapılan çalışmaları kamera arkasından takip 
ederek fotoğraflar çektik. Çekimler tarihi mekânlar 
da yapıldığı için çok güzel fotoğraflar ortaya çıktı. 
Çekimlerimizden sonra iki ayrı konseptte kitap 
yayımlandı. Özellikle gelecek nesiller için bilinç 
oluşturmasını dilerim.” dedi. 

Barışı, Hoşgörüyü Batıya 
Yeniden Anlatabiliriz

Proje koordinatörü İbrahim Dıvarcı, Anadolu 
Coğrafyasının ve Türklerin Tarihinin binlerce 
senaryo çıkaracak zenginlikte olduğunu, 
entelektüel sermaye ile bunların belge halinde 
geleceğe aktarılabileceğini söyledi. Belgesel 
çalışmalarının, 2004 yılında başladığını söyleyen 
Dıvarcı kendi medeniyetimize kendi coğrafyamıza 
sahip çıktığımızı gösteren bir proje yapma fikrinin, 
kendilerini Kervan Belgeseline yönelttiğini 
söyledi. Kervanın kadim medeniyetin yol hikâyesi 
olduğunu söyleyen Dıvarcı, yolun aynı zamanda 
hem Türk hem de İslam dünyasında bir metafor 
olduğunu da belirtti. 
Dıvarcı: “Kervan geleneği, geçmişte doğunun 
ışığını batıya taşımıştır. Batı, İbn-i Sina’yı, 
Farabi’yi, Harezmi’yi kervanlar sayesinde kendi 
kültürüne taşımıştır. Kervan belgeselinin ana 
mesajı da medeniyetimizin kadimliğini, medeniyet 
kuruculuğumuzu yeniden hatırlatabilmektir. Bizim 
yeniden böyle bir medeniyet inşa edebileceğimize 
yönelik bilinç oluşturmak esas amacımızdır. 
Biz bin yıl önceki bu barışı, huzuru, hoşgörüyü, 
tahammülü yeniden milletlere anlatabiliriz ve bir 
arada yaşatabiliriz. Kervanın temel felsefesi de bu 
dönüşüme hizmet etmektir” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (Akademedya) tarafından her hafta düzenlenen Ara Sıra etkinliğinde 
“Kadim Medeniyet Yol Hikayesi: Kervan” ekibi öğrencilerle buluştu. 

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlik, belgesel ekibinin 
katılımcıların sorularına yanıt 
verdikleri oturum ile sona erdi. 
Ayrıca etkinlik sonunda Kervan 
Belgeseli Proje Koordinatörü 
İbrahim Dıvarcı, Kervan adlı 
fotoğraf çalışmasını Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Yasin Bulduklu’ya takdim etti. 
Katılımları ve paylaşımları için 
Kervan ekibine teşekkür eden 
Bulduklu, bu kadar nitelikli bir 
projenin Anadolu’da ve Konya’da 
yapılmasının son derece 
önemli olduğunu, Anadolu’ya 
bundan sonraki çalışmalar 
için cesaret verdiğini söyledi. 
Etkinlik sonunda Kervan ekibi, 
Akademedya’yı da ziyaret etti. 

KERVAN Ara Sıra'da
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T
örene, Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin, Konya Gıda ve 

Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cumhur Çökmüş, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tahir Yüksek, kurum temsilcileri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesini 
festivalde açtıkları stantlarla Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
ile Meram Tıp Fakültesi temsil etti.
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, “Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizle yaptığımız 
“PARS” isimli otomobilimizle bu sene TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışmasına katılarak Jüri Özel Ödülü aldık. 
11. MEB Robot Yarışmasına 5 eksenli endüstriyel robot kolu ile katılarak yarışmayı tam puanla tamamladık. 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi olarak uygulamalı eğitime önem veriyoruz. Mesela elektrikli 
aracımızın ve endüstriyel robot kolunun tamamını öğrencilerimiz oluşturdu.

Fakültemizde sadece teorik değil uygulamalı eğitime 
de önem veriyoruz. Ürünlerimizi, önce hesabını 
yaparak, tasarlayarak, analiz ederek sonra da 
uygulamasını yaptırarak ortaya koyuyoruz. Bundan 
sonraki aşamalarda da öğrencilerimizin proje tabanlı 
isteklerini karşılamak için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. Bilim Festivaline elektrikli araç ve robot 
koluyla katıldık. Buradaki amacımız öğrencilere, 
üniversite eğitiminde uygulamalı eğitimin de olduğunu 
göstermek ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin 
motivasyonunu arttırmak. Yani bir üniversite 
öğrencisinin neler yapabileceğini göstermek için 
buradayız. Projelerimizde emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Bunlar başlangıç projelerimizdi, daha 
güzel çalışmaları ilerleyen zamanlarda gerçekleştirip 
çeşitli etkinliklerde sergileriz inşallah.” dedi.
Stantlarında insansız hava araçlarını sergileyen ve 
ziyaretçilere araçlar hakkında bilgi veren Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Uçak 
Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Abdullah 
Kalkan da, “Standımıza gelen misafirlerimize 
bölümümüz ve çalışmalarımızla ilgili bilgiler veriyoruz. 
Amacımız insansız hava araçları üzerinde çalışıp 

daha çok bilgi edinerek insansız hava araçlarını 
geliştirmek. 17 kişilik Radikal Tasarım Ekibimizle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekibimize destek 
veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
olmak üzere Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Akdemir ve 
hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı standında ise ziyaretçilere karbon monoksit 
ölçümü yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sen de Yapabilirsin” temasıyla hazırlanan 
Konya Bilim Festivali törenle açıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi de üç standla 
festivaldeki yerini aldı.

Konya Bilim Festivaline
NEÜ Damgası
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A
nkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenen 
kongrenin açılışına AK Parti Mersin Milletvekili 
Doç. Dr. Yılmaz Tezcan, AK Parti Konya Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 

Polat, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Emin Erkan ile çok sayıda
 ulusal ve uluslararası akademisyen katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Kürtül, Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu’nun şimdiye kadar 3 kongre, 10 adet çalıştay, sayısız panel ve 
konferans düzenlediğini belirterek 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi için ana temayı ‘helal 
yaşam, helal gıda, helal ürün, helal hizmet’ olarak belirlediklerini söyledi. Kürtül, temel hedeflerinin 
dünya ve ahiret hayatı için vazgeçilmez bir gündem olan ‘helal’ kavramının gıdanın ötesinde her anlamda 
insanoğlunun hayatında yer edinmesini sağlamak olduğunu ifade etti. 

Kongrenin Dönem Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, 
programda emeği geçenlere teşekkür ederek Helal ve Sağlıklı 

Gıda Platformunun bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında 
sunum yaptı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise, Türkiye başta olmak
 üzere, İslam ülkelerinde bu meseleye hassasiyetin giderek arttığını ifade ederek 
helal ve sağlıklı gıdanın insanların gündeminde daha fazla yer ettiğini vurguladı.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, “Ortaklaşa işin bereketi daha fazla olur düşüncesiyle tüm 
arkadaşlarımız çaba sarf ettiler. Bereketli bir kongre diliyorum. Bu toplantının farkındalık 
oluşturmak adına toplumda kaybolan helal gıda, sağlıklı gıda kavramının oturmasına vesile 
olmasını diliyor ve hayatımızı da buna göre düzenlemeye ışık tutacağını düşünüyorum.” 
şeklinde konuştu. Üç gün süren kongre, açılış programının ardından gerçekleştirilen 
oturumlarla tamamlandı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Helal ve 
Sağlıklı Gıda Platformu, Karabük Üniversitesi ve 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin paydaş olduğu 

4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi 
gerçekleştirildi.
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İ
lk olarak askeri şehitlik ve polis şehitliğinde 
düzenlenen programa Konya Valisi Yakup 
Canbolat, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 
Tümgeneral Mehmet Özlü, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya 
Milletvekilleri, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ile askeri ve mülki erkân katıldı.
Protokolün şehitliklere karanfil bıraktığı program 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı. 

Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 
fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Mevlana Meydanı’ndaki programda konuşan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
çok sayıda programla 15 Temmuz şehitlerini 
andıklarını söyledi. Akyürek, halkın bilinçlenmesi 
ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için bu 
tür birlikteliklerin son derece önemli olduğunu 
belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, 15 Temmuz’un 
tarihimizde önemli bir yer tutacağını belirterek, 
“15 Temmuz’un iki yönü var. Madalyonun bir 
yönü asrın ihaneti, asrın işgal girişimi, öbür yanı 
milletimizin zaferi, demokrasinin zaferi. Burada o 
fotoğrafları görüyoruz. Bu hafta boyunca milyonlarca 
hatmi şerifler, Mevlid-i Şerifler okunacak. 15 
Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 
Temmuz milletimiz açısından zafer olarak, millet 
düşmanları için de hezimet olarak akıllarda kalacak” 
diye konuştu. Konya Valisi Yakup Canbolat da 
Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde Konya’da 

15 Temmuz’un unutulmaması ve hatırlanması 
amacıyla etkinlikler düzenlendiğini vurgulayarak 
15 Temmuz demokrasi nöbetine tüm Konyalıları 
davet etti.
Hep birlikte sergiyi inceleyerek 15 Temmuz anı 
defterine duygularını yazan Konya Valisi Yakup 
Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, milletvekilleri ve katılımcılar, son olarak 
Sultan Selim Camii’nde şehitlerimiz için okunan 
hatimlerin duası ile Mevlid-i Şerif programına 
katıldılar.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında 
Konya protokolünün katılımı ile şehitlik ziyaretleri, fotoğraf sergisi açılışı ve Mevlid-i 
Şerif programı düzenlendi. 

15 Temmuz
Şehitleri Mevlitle Anıldı...
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1
1-12 Kasım 2017 tarihlerinde ODTÜ – BOEİNG Türkiye işbirliği ile düzenlenen “Dikine Kalkıp 
İniş Yapabilen İnsansız Hava Aracı” (DİK-İHA) yarışmasına Konya NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi öğrencileri “Radikal Tasarım Ekibi” olarak katıldılar. NEÜ Takımı, çeşitli üniversitelerden 
katılan 10 ekip arasında en iyi uçuş performansı göstererek “Uçuş Performansı Kategorisi”nde 
birincilik ödülü,  genel sıralamada da ikincilik ödülü alma başarısı gösterdi. “Radikal Tasarım Ekibi” 

aldığı ödüllere ek olarak 2018 yılında Amerika’da yapılacak olan uluslararası bir kongrede sunmak için 
BOEING desteğini almaya hak kazandı. 

Rektör Şeker’den Gençlere Büyük Destek 

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin ödüllü öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
makamında ziyaret ettiler.
Gençlerin önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Şeker; “Daha mezunlarını vermemiş bir fakültemizin 
öğrencilerinin böylesi bir başarı kazanmalarından gurur duyduk. Gençlerimize başarılarının devamını diler, bu 
başarının diğer öğrenci arkadaşlarımıza da örnek olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.
Burak Dam, Muhammet Mustafa Abay, Ayşe Ayvacı, Mustafa Furkan Ateş, Kadir Arslanpınar, Mustafa 
Tuğberk Çakır, İshak Taha Balıbey, Recep Safa Duran’dan oluşan Radikal Tasarım Ekibinin Akademik 
danışmanlığı Arş. Gör. Enes Günaltılı tarafından yürütülmekte.

Üniversite öğrencilerinin insansız hava aracı (İHA) ile otonom sistemlere ilgilerini 
artırmak ve bu teknolojinin Türkiye'de gelişimini desteklemek amacıyla Boeing 
Türkiye-Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle düzenlenen Dikey 
İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışması ödül töreni ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği 
Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri de yarışmadan iki ödülle 
döndüler.

NEÜ'lü Mühendis Adayları
İnsansız Hava Aracı Yarışmasından 2 Ödülle Döndü
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Üniversitemiz, Karatay Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği ile hizmet veren 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri tarafından övgüyle 

bahsedilerek Örnek Yaşam Merkezi olmaya aday gösterildi. 

Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi 
Ödüle Aday

Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde 
hastalar uzmanlar tarafından özel 
tedavi sürecinden geçirilirken; yapılan 
boyama, hamur işi, el işi gibi sosyal 
aktivite çalışmaları ile de kaliteli vakit 

geçirmeleri sağlanıyor. Bu sene açılan Yüksek 
Lisans Bölümleriyle birlikte ise alzheimer hastaları 
emin ellere emanet ediliyor.Tüm bu gelişmeleri 
yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri 
Konya'ya kazandırılan Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi'ni Örnek Yaşam Merkez'liğine aday 
gösterdi. Bu kapsamda yetkililer Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezinde inceleme yaptı. Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen 
toplantıya Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet 
Uzbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Dernek Başkanı 
ve Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Figen Güney, Türkiye Alzheimer Derneği Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kronik Hastalıklar 
Yaşlı Hastalığı ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Banu 
Ekinci, Sağlık Bakanlığı Yetkilileri ve Dünya Sağlık 
Örgütü Yetkilileri katıldı. 

Yetkililer Yaşam Merkezi'ne Hayran 
Kaldı

Sağlık Bakanlığı, Konya Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi'ni Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine örnek 
proje olarak sundu. Almanya, Hollanda, Danimarka, 
Portekiz, Hırvatistan, Kazakistan ve Türkiye 
tarafından sunulan projeleri tetkik etmek için 
ziyaretlerine başlayan yetkililerin ilk durağı Konya 
oldu. Dünya Sağlık Örgütü Yetkilileri, alzheimer 
hastalığı görülme oranının sıklığına dikkat çekerek 
bu doğrultuda Türkiye'de tedavi ve rehabilitasyon 
noktasında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat 
çekti. Almanya, Hollanda, Danimarka, Portekiz, 
Hırvatistan, Kazakistan ve Türkiye'deki yaşam 
merkezlerini inceleyen yetkililer Avrupa ülkelerinin 
20 yılda kat edemediği mesafeyi Konya Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezi'nin 2 yıl gibi kısa bir sürede 
kat ettiğini vurgulayarak Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi'nden övgüyle bahsettiler. Merkezi gezen 
yetkililer yapılan çalışmaları çok beğenerek emeği 
geçen herkesi tebrik etti. Dünya Sağlık Örgütü 
yetkililerinin incelemesinin ardından Meram Tıp 
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
ve Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Figen Güney, yaşam merkezinin kuruluşundan 
itibaren yapılan çalışmaları içeren bir sunum yaptı. 
Türkiye'nin adının artık sağlık alanında güçlü bir 

şekilde anıldığını söyleyen Güney, NEÜ Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Nöroloji Ana Bilim Dalına 
bağlı Hemşirelik, Fizyoterapi, Sosyal Hizmet 
ve Alzheimer bölümlerinde Türkiye’de ilk defa 
Alzheimer hastalığına yönelik yüksek lisans 
bölümleri açıldığını belirterek açılan bölümlerin 
alzheimer hastalığının tedavisinde çok önemli 
olduğunu ifade etti. Üniversitemizde açılan yüksek 
lisans bölümlerinin önemine değinen Güney, 
"Türkiye’de Alzheimer hastasının bakımını çoğunlukla 
aileden biri üstlenmektedir ve bu kişi çoğunlukla eş 
ya da kız çocuğu olmaktadır. Alzheimer hastalığının 
ilerleyen dönemlerinde hastalar sürekli bir bakım 
verenin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle 
bakım veren aile üyesi de ciddi bir zorlanma ve bakıcı 
tükenmişliği yaşamaktadır. Açılan bu bölümlerle 
hastalık daha emin ellerin kontrolü ve gözlemi 
altında tutulacaktır." dedi. Türkiye’de ilk olarak 
üniversite destekli yapılan Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezi'nin önemine dikkat çeken Karatay 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Uzbaş, 
tesisin hasta yakınları için moral olduğunu dile 
getirerek yaşam merkezinin Üniversite, Karatay 
Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği’nin 
ortak protokolüyle meyvesini verdiğini söyledi.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroloji 
Ana Bilim Dalına bağlı Hemşirelik, Fizyoterapi, 
Sosyal Hizmet ve Alzheimer bölümlerinde 
Türkiye’de ilk defa Alzheimer hastalığına yönelik 
yüksek lisans bölümleri açıldı. Açılan bölümler 
ile öğrencilere psikiyatrik ve nörodejeneratif 
bozukluklar dahil bir dizi beyin hastalığının 
gösterdiği temel ve deneysel sinirbilim hakkında 
derinlemesine bilgi sağlamak, bugünün ve yarının 
hastalıkları için çözüm aramada önemli bir rol 
oynamak isteyen bu konuda yeterliliği yüksek, 
kaliteli eğitmen ve akademisyenlerin yetiştirilmesi 
amaçlanıyor. Öğrenciler, Yaşlı ve Engelliler Eğitimi 
Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinde teorik 
ve pratik uygulama yapıyor.
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GEVALE'yi 
Gezdiler

T
YB Konya Şubesinin düzenlediği 
“Yazılacak çok şeyimiz var, Gevale’den 
Konya’yı Fotoğraflıyoruz” programı 
çerçevesinde Selçuklu Belediyesi 
tarafından sağlanan İzin, kumanya ve 

tahsis edilen araçlarla Takkeli Dağ’a çıkıldı. Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı ve ekibi tarafından karşılanan 
Konyalı Yazarlar, bütün Konya’yı aynı anda 
yukarıdan görme imkanı buldu. Yazarlara hoş 
geldiniz diyerek söze başlayan Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı, burada yapılan kazı ve çıkarılan tarihi 
kalıntılar hakkında bilgi verdi ve aynı zamanda 
rehberlik de yaparak yazarlara tarihi Gevale 
kalesini gezdirdi.
İlk ziyaret yeri Firikler döneminde yapıldığı 
tahmin edilen ve dağın yamacına oyulmuş bulunan 
tapınak olduğu tahmin edilen alana yapıldı. Prof. 
Çaycı bu alanın ilk yapılış amacının bir tapınak 
olduğunu tahmin ettiklerini ama ilerleyen 
zamanda hizmet amaçlı olarak kullanılmış 
olabileceğini söyledi. Daha sonra yine kalenin 
alt Kısımında yer alan bir sarnıç ziyaret edildi. 
Sarnıcın özelliklerini anlatan Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı, Anadolu’da Urartulardan beri görülen 
bir olay olan kaleden gizli çıkış olarak kullanılan 
tünellerin bir su yoluna bağlanması geleneğinin 
burada da kullanıldığını ve bu sarnıcın gizli bir 
tünelle kaleye bağlandığını söyledi. Tünelin bir 

kısmının açıldığını diğer bölümünün de ilerleyen 
zaman içerisinde yapılacak olan çalışmalarla 
açılmaya çalışılacağını belirtti.
Sarnıçtan sonra kaleye doğru tırmanışa geçildi. 
Bu yürüyüş sırasında kaya mezarlarına rastlandı. 
Prof.  Çaycı  bu konuda. Tepenin diğer tarafında 
çok sayıda IV. Yüzyıla ait kaya mezarı tespit 
ettiklerini ve ilerleyen zaman içerisinde yapılacak 
kazılar sonrasında burada bölgenin en büyük 
metropolitini bulacaklarını tahmin ettiğini söyledi.
Döneme ait kaynaklarda Selçuklu ve 
Karamanoğulları döneminde prenslerin Gevale 
Kalesine hapsedildiklerine dair malumatların 
yer aldığını belirten Prof. Çaycı bu insanların 
hapsedildikleri zindanın burası olabileceğini 
belirtti ve yine zaman zaman Sultanların Gevale 
Kalesinde kaldığının belirtildiğine dikkat çekerek 
saray kalıntısını da dikkatli bir şekilde aradıklarını 
söyledi. Kalenin Selçuklu ve Karamanoğlu 
dönemlerinde de önemini koruduğunu, 
Konya’nın savunmasında kilit rol oynadığını 
belirten Prof. Dr. Çaycı, Konya’nın Osmanlı 
Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 
alınmasından sonra Gevale Kalesinin yıktırıldığını 
ve bu tarihten sonra önemini kaybettiğini söyledi.

Konyalı yazarlar Konya’nın 
sembollerinden birisi olan Takkeli 

Dağa çıkarak şehri tepeden temaşa 
ettiler.
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S
ergi açılışında Dekan Yardımcısı ve Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Hayri Erten, sergide katkısı 
bulunanlara teşekkür ederek, “Camiler 
Haftası münasebetiyle bu sergiyi açmış 

bulunuyoruz. Serginin amacı, tarihimizde çok önemli 
yeri olan Osmanlı’nın eserlerini hem mimari hem 
de fotoğraf sanatı açısından üniversite gençliğimizle 
buluşturmak. Edirne’ye gidip gezemeyen gençlerimiz 
için burada kendilerine fotoğraflarla birlikte camilerin 
anlatımını sağlamak.” dedi.
Yüksek Mimar Şule Yılmaz Erten, Prof. Dr. Hayri 
Erten ve Yrd. Doç. Dr. Semiha Kartal’ın hazırladığı 
sergide Edirne’de bulunan Selimiye Camii, Eski 
Camii, Üç Şerefeli Camii, Muradiye Camii ve 
Gazimihal Camiinin iç ve dış mimarisinin yansıtıldığı 
fotoğraflar 3-4 Ekim tarihlerinde Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesinde sergilendi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası Rumi Araştırmalar Merkezi, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin 
katkılarıyla hazırlanan “Edirne Osmanlı Camileri’ne Strüktürel Bir Bakış” adlı 
fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

“Edirne Osmanlı Camileri’ne Strüktürel Bir Bakış”

Fotoğraf Sergisi
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Y
eni akademik 
birimlerin Konya’ya 
hayırlı olmasını 
dileyen NEÜ 
Rektörü Şeker, 

“Yaklaşık bir yıldan beri Yüksek 
Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 
kararının oluşması için gayret 
ettik, ardından kararın Resmi 
Gazete’de yayınlanmasını 
bekledik. Bu sonuç Ankara’da 
yürütmüş olduğumuz uzun 
uğraşların neticesidir. Özellikle 
Seydişehir’de Bakan Yardımcımız 
Harun Tüfekçi’nin de özel 
gayretleriyle Sağlık Bilimleri 
Fakültesi hayata geçmiş olacak. 
Seydişehir ve Ereğli’ye akademik 
birimlerinin, programlarının, 
öğrenci sayısının, akademisyen 
sayısının artması için ayrı bir 
önem veriyoruz. Bir özel çaba 
içerisindeyiz. Bunun bölge insanı 
ve şehrin kültürel hayatı için çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz.” 
dedi.

“Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Konya’ya 
Yeni Bir Çehre 
Kazandıracak”

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi 
için beklenmedik bir sorunu 
çözmek adına girişimleri 
olduğunu belirten Şeker, “Bu 
girişimlerimiz maalesef yeni 
mezunlarımıza yetişemedi. 

Ama bu konuda hem YÖK 
Başkanımızın özel çabalarının 
hem ÖSYM Başkanımızın 
gayretlerinin geçen sene ilgili 
bakanlık ve kurumlardan 
karşılığını bulamaması 
neticesinde mağduriyetler 
oluşmuştu. Bu mağduriyetlerin 
çözümü için götürmüş olduğumuz 
teklif YÖK tarafından da kabul 
gördü ve Konya Siyasal Bilgiler 
Fakültesi kurulmuş oldu. 
Bu anlamda ben Konya’nın 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ile 
yeni bir çehre kazanacağını 
düşünüyorum. Sosyal Beşeri 
Bilimler Fakültesinde bulunan 
Kamu Yönetimi, Uluslararası 
İlişkiler, İşletme ve İktisad gibi 
benzeri programların Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ne aktarımıyla 
ortaya mağduriyetin giderildiği 
bir durum çıkacak. Bu konuda 
da girişimlerimizi yaparken 
YÖK’e bu gerekçemizi yazmıştık, 
YÖK’ün de bunun gereğini 
önümüzdeki günlerde yapacağını 
düşünüyorum. Ankara’da bu 

konuda öğrencilerimizin mağdur 
olmaması için ciddi bir efor sarf 
ettik. Emeği geçen Ankara’daki 
ilgililere de teşekkürlerimi iletmek 
isterim.” şeklinde konuştu.

“5 Fakülteden 18 
Fakülteye Ulaşmış 
Olmak Gelişim 
Yoğunluğunu 
Gösteriyor”

Prof. Dr. Şeker, Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulunun 
Konya’da lisans eğitimi veren 
bir kurum olarak ciddi bir 
potansiyel oluşturduğunu ve 
yüksekokuldaki artı değerlerin 
yüksekokulun fakülte olmasını 
zorunlu kıldığını söyleyerek, 
“Bu anlamda senatomuzun 
verdiği kararla YÖK’e Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulunun 
fakülteye dönüşmesini talep 
etmiştik, YÖK de bunu uygun 
görerek Milli Eğitim Bakanlığı, 
Bakanlar Kurulu’na havale 
etmişti. Bu da gerçekleşince 
Temmuz başında 3 fakültemiz 
ile birlikte fakülte sayımız 
15’ten 18’e çıkmış oldu. 
2010 yılında 5 fakülteyle 
kurulmuş bir üniversitenin 18 
fakülteye ulaşmış olması da 
gelişme sürecinin yoğunluğunu 
göstermekte.” ifadelerini 
kullandı.

“Yeni Eğitim Öğretim Döneminde 
Öğrenci Sayımız 40 Bine Ulaşmış 
Olacak”

Bundan sonraki gelişme trendini daha yavaş ve 
kaliteye özen gösterecek şekilde yürüteceklerini 
belirten Rektör Şeker, “Bundan sonraki süreçte 
elimizdeki fakülteleri ihya etme ve imar etme 
yönünde gayret edeceğiz. Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, ilgi alanı olarak Sağlık, Sosyal Bilimler 
ve Mühendislik alanında talep ettiği yapılaşmayı 
sağlamış durumda. Bundan daha fazlasının yük 
olacağını, sıkıntı getireceğini düşünüyoruz ve 

stratejik planımızı da buna göre gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki günlerde yüksek lisans ve doktora 
eğitimi ağırlıklı olarak lisans eğitimimizin kalitesini 
koruma ve çıtayı yükseltme gayretlerimiz olacaktır. 
Yeni dönemde açılacak olan bir hayli farklı 
programlarımız da söz konusu. 2017-2018 eğitim 
öğretim döneminde öğrenci sayımız 40 bine ulaşmış 
olacaktır. Bu da 2010 yılında kurulmuş olan bir 
üniversite için ciddi bir başarıdır. Ben bu başarıda 
idari personelden, akademik personele, Konya’nın 
yerel dinamiklerinden, Ankara’daki bürokratlara 
kadar herkesin emeği olduğunu düşünüyorum ve 
tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” 
diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
üniversiteye Siyasal Bilgiler Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 
Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulmasını içeren kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “2010 yılında 5 fakülteyle 
kurulmuş bir üniversitenin 18 fakülteye ulaşmış olması gelişme sürecinin 

yoğunluğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı. 

Fakülte Sayımız 5’ten 18’e Yükseldi
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M
oderatörlüğünü NEÜ AKEF 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Attila 
Özdek’in yaptığı söyleşide ilk 
olarak konuşan Türk Halk Müziği 
Sanatçısı Sümer Ezgü, piyano, 

keman çalan bir müzik öğretmeni adayının kendi 
müziğini de bilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu 
arkadaşlar bağlama ve ut da çalabilmelidir. Virtüöz 

olmayabilirsiniz ama enstrümanı tanımalısınız, 
çocuklara bir şeyler aktarmalısınız. Ayağınızı 
bastığınız kendi toprağınızın müziğini çocuklara 
öğretmelisiniz. Bağlama, ut, kanun çalan arkadaşlar 
da piyano çalmalıdır, onu da bilmelidir. Dünyayı da 
tanımalısınız. Birbirinden kopuk iki dünya değil, 
artık birleşmesi lazım bu anlayışların.” dedi. 

Müzik öğretmenlerini ülke müziğinin 
kurtarıcıları olarak adlandıran Sümer 
Ezgü, “Müzik bir aşktır. Lütfen 
kalbinizin atışını bitirmeyin. Ben 
mesleğimde 40. yılıma yaklaştım 
ama hala amatör olduğumu 
hissediyorum. Buraya gelirken 
heyecanlı geldim. Mesleğimde 
son derece profesyonelim ve hala 
hangi konsere çıkarsak çıkalım 
arkadaşlarımızla o hafta çift prova 
alıyoruz. Sizler bu ülkenin müziğini 
kurtaracak gençlersiniz. Çünkü müzik 
öğretmenleri iyi yetişmezse ülkenin müziği gelişmez 
ve kötüye gider. Onun için sizlere bu yolda başarılar 
diliyorum.” diye konuştu.
Konservatuara girdikleri dönemde birçok şeyden 
yoksun olduklarını söyleyen İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
Öğr. Gör. Haydar Tanrıverdi, “Sazlarımız, 
enstrümanlarımız yoktu, doğru düzgün derslik 
bulamıyorduk. Ama özel çalışmalar yapmak 
için odaları sabah erkenden gelip kapıyorduk. 
Kalorifer dairesi bile boş kalmazdı. Son 15 yılda 
konservatuarlarda bilhassa öğrenci profillerinde bu 
özveriyi göremiyorum. Gerekene gerektiği kadar 
vakit ayırmıyor insanlar.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Sanatçılara Sıfatı Halk Layık Görür

Son zamanlarda müzik yapan çoğu kişinin kendini 
sanatçı olarak adlandırdığını aktaran Türk Halk 
Müziği Sanatçısı Yiğit Aktı da, “Sanatçı olmak 
kolay değil. Sanatçı önce üretecek, üretmek 
yetmeyecek halka sunacak, halk tarafından da 
kabul görecek. Halk tarafından kabul gördükten 
sonra halk size sıfat takacak. Sanatçılık, sizin kendi 

kendinize taktığınız bir sıfat olamaz. 
Müzisyen olmak çok önemli, sanatçı 

olmak başka bir şey ve eğitimci 
olmak bana göre; hayal gücü, 
yetenek, bilginin kusursuz bir 
şekilde birleşmiş halidir. O 
yüzden sizleri çok önemsiyorum, 
hassas davranıyorum. Buradaki 
çalışmaları inanılmaz önemli 

buluyorum. Hocalarımıza destek 
veren fakülte ve üniversite yönetimini 

tebrik ediyor, gönülden alkışlıyorum.” 
şeklinde konuştu.

NEÜ AKEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Soner 
Algı, halk müziğiyle uğraşan müzik öğretmeni 
adaylarının sadece dersleri geçip üniversiteyi 
bitirmek için uğraşmalarının doğru olmadığını 
belirtti. Algı, öğrencilerin asıl olarak kendi müzik 
eğitimi anabilim dalında donanım olarak ne kadar 
birikim yapabildiklerinin önemli olduğunun altını 
çizdi.  
Doç. Dr. Attila Özdek ise, “Beethoven bir müzik 
dehası. Beethoven’ın kulaklarının işitmediğini 
biliyorsanız, Aşık Veysel’in gözlerinin görmediğini 
de bilmek zorundasınız. Çünkü biz bu topraklarda 
yaşıyoruz. Öncelikli olarak bu topraklara ait 
değerlerin hayat hikayelerini, o tarihsel dokuyu 
da anlamamız gerekiyor. Tek başına ansiklopedik 
bilgiyle ne müziği anlayabiliriz ne de müzisyenleri.” 
şeklinde görüş belirtti.

Türk Halk Müziğinin Genç Kuşaklara 
Aktarılması Önem Arz Ediyor

Söyleşinin ardından kürsüye gelen NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Kültürümüzün 
dejenerasyona uğraması, elimizin altından 
kıymetlerimizin kaybolması gibi bir tabloyu 
yaşıyoruz. Bunun engellenmesi ancak bilinçlendirme 
ve karşılıklı bilgilendirme ile olacak. Kendi öz 
değerlerimiz içerisinde çok önemli bir yer tutan 
Türk Halk Müziğimizin müktesebatının, külliyatının 
genç kuşaklara aktarılması için hem eğitim alanında 
hem bu tür organizasyonlarla altının çizilerek 
vurgu yapılması gerektiğinin önemli olduğunu 
düşünüyorum.” dedi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
(AKEF)  gerçekleştirilen “Gençler ve Halk Müziğimiz Üzerine” adlı söyleşide Türk 
Halk Müziğinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. 

Sümer Ezgü Öğrencilerle Buluştu
Gençlerle Halk Müziği Üzerine
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O
rman 
yangınlarında 
havaların 
ısısının artması 
ve havadaki 

nem oranının düşmesinin en 
büyük etkenler içerisinde 
söylenebileceğini belirten 
Büyükipekci: “Genelde orman 
yangınları insanların yanlış 
tutum ya da davranışlarıyla 
da gerçekleşebilmektedir. 
Bu yangınların en önemli 
sebeplerinden bazıları da sigara 

izmaritlerinin söndürülmeden 
doğaya atılması, piknik 
alanlarında yakılan mangalların 
ateşlerinin söndürülmeden 
doğaya bırakılması…” dedi.

İHA’lar Yangınların 
Kontrolü İçin Büyük 
Önem Taşıyor

İnsansız hava araçlarının 
yangının tespiti, yönlenmesi 

ve rüzgârla birlikte hangi yöne 
gittiğinin belirlenmesi için 
kullanılabileceğini söyleyen 
Büyükipekci: “İnsansız arazi 
araçlarının oluşturulması ve 
termo kameralarla bunların 
mevcut yangınlarda kullanılması, 
yangınların daha kısa sürede 
kontrol altına alınmasını 
sağlayacaktır. Hem de yangına 
hızlı bir şekilde müdahale imkânı 
sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Gönüllü İtfaiyecilik Sistemi 
Türkiye Geneline Hızla 
Yayılmalı

Gönüllü itfaiyecilik sisteminin 
Türkiye geneline hızlı bir 
şekilde yayılması gerektiğini 
aktaran Büyükipekci; 
taşralarda ve köylerde yangın 
yerine ulaşımın zorlaştığını, bu 
nedenle itfaiyecilerin yangına 
geç gittiği durumlarda gönüllü 
itfaiyecilerin yangına ilk müdahaleyi 
yaparak yangının büyümesini engellemesi 
ve olası büyük yangınların da önüne geçmesinin 
mümkün olduğunu kaydetti.   
NEÜ olarak “Yangın Eğitici Eğitmenliği Sertifika 
Programı” vermekte olduklarını, bu sertifika 
programında kursiyerlerin olası yangınlara 
müdahale ve yangınları önleme için kurs aldıklarını 
belirten Büyükipekci kurslara katılımın artmasıyla 
daha bilinçli bireylerin olacağını böylece yangınların 
önüne geçmek için büyük bir adım atılacağını 

dile getirdi. Büyükipekci, gönüllü 
itfaiyecilikte de üniversite olarak 

her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını kaydetti. 
NEÜ olarak personel ve 
eğitim anlamında bakanlığa ve 
belediyelere destek vermeye 
hazır olduklarını vurgulayan 
Büyükipekci: “Mezun olan 
öğrencilerimiz Türkiye’nin dört 

bir tarafında görev alacakları 
için tüm yangın türlerine 

uygun müdahaleyi öğrenmelerini 
amaçlıyoruz. Bu konuda üniversitemiz 

olarak her türlü eğitim anlamında desteği 
veriyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları için 
hem ders içerisinde hem de ders haricinde birtakım 
tatbikatlar yaparak uygulamada daha çok faaliyet 
göstermelerini sağlıyoruz ve karşılaşabilecekleri güç 
durumları henüz öğrenciyken görmelerini istiyoruz. 
İleriki dönemlerde bu işin uzmanı olduklarında 
ne kadar çok yangın çeşidi görmüşlerse ona göre 
müdahale etmelerinde daha başarılı olabileceklerini 
de düşünüyoruz.” dedi. 

Türkiye’de ve dünyada korkutucu boyutlara ulaşan yangınlar, bu sorunun 
çözümü için arayışları beraberinde getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Serdar Büyükipekci yangınların sebepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi. 

Gönüllü İtfaiyecilik
Yangınların Büyümesini Engeller
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K
alın bağırsağın 
laparoskopik 
operasyonlarının 
ülke ve bölge 
cerrahlarına 

öğretilmesi ve ülke genelinde 
bu operasyonların aynı 
standartta yapılması için 
Konya’da böyle bir kurs 
planlandığını söyleyen MTF 
Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev, MTF Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı ve TKRCD’nin 
ortaklaşa düzenlediği 2 
gün süren bu programda 
laparoskopik operasyonlarla 
ilgili ön teorik bilgilerden sonra 

ameliyathanelerde işin uzmanı olan hocalar tarafından gerçekleştirilen canlı ameliyat görüntülerinin 
eğitim salonuna aktarılarak çok faydalı ve değerli bir eğitim programı yapıldığını belirtti. Vatansev: 
“Zaman zaman fakültemizde yapılan bu program genel cerrahi anabilim dalımızın ilk defa katıldığı ve başarı 
ile bitirdiği bir organizasyon oldu. Kliniğimizden 4 hocanın oturum başkanı olduğu, 2 hocanın da yapılan 
4 canlı operasyonun ikisini yaparak bu eğitime katkıda bulunması fakültemiz genel cerrahi anabilim dalı 
olarak bizleri onurlandırmıştır" dedi. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Selman 
Sökmen ise NEÜ ile işbirliği yaparak 19. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu düzenlemekten 
mutluluk duyduklarını söyledi. Bu kurslarla meslekteki son yenilikleri, gelişmeleri, tecrübeleri aktarmayı 
ve hekimlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasını amaçladıklarını söyleyen Sökmen: “Canlı 
ameliyat yaşamın ta kendisi… Olabilecek bütün sürprizler, manevralar, zorlu konular burada var. İzleyiciler 
tarafından kendi ameliyatlarında deneyimledikleri, aşamadıkları ya da beklemedikleri durumlarının 
önlenmesi açısından da sıcağı sıcağına bir tartışma ortamı olması yönünden önemli bir operasyon…” dedi. 
Konya’da bu kursun daha önce yapılmadığını ifade eden Öncel bu anlamda önemli bir etkinlik olduğuna 
dikkat çekti. Kursların ilk gününde Prof. Dr. Ethem Geçim’in çekum kanseri operasyonu ve Prof. Dr. 
Celalettin Vatansev’in rektum kanseri operasyonu canlı yayınla Asım Duman Konferans salonundaki 
katılımcılar tarafından izlendi. Bu sırada katılımcılar operasyonlarla ilgili merak ettikleri tüm soruları 
sordu ve katkıda bulunmak isteyenler görüşlerini ekiplere iletti.

Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin (TKRCD) 19.’sunu düzenlediği 
Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Meram Tıp Fakültesinde (MTF) gerçekleştirildi. Kurs kapsamında çeşitli vakalarla 
ilgili operasyonlar yapılırken katılımcılar canlı yayınla operasyonları izleme ve 
sorularını yöneltme fırsatı buldu.

Canlı Yayında Laporoskopik 
Kolorektal Cerrahi Kursu Verildi 

Canlı Yayın
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İslam Dünyası ülkeleri arasında bilim ve teknoloji 
alanında işbirliği de dâhil olmak üzere her türlü 
birlikteliğin son derece gerekli olduğunu kaydeden 
Acar, Üniversitelerimiz ve bilimsel kuruluşlar 
arasındaki ilişkileri ve iş birliğini ilerletmek zorunda 
olduğumuzun da altını çizdi. 
İslam Dünyası Bilimler Akademisi Başkanı Prof. 
Dr. Abdel Salam Majali ise konuşmasında Hz. 
Mevlana’nın üstünde durduğu değerlere vurgu 
yaparak İslam’ın barışı öğütleyen bir din olduğunu 
söyledi. Majali; “Bugün insanlık için üzerimize 
düşen görevleri yerine getirmek adına buradayız. 
Her gün teröre ve savaşa sessiz kalan dünyaya karşı, 
İslam ülkeleri olarak bir şeyler yapmak gerektiğini 
söylemek istiyorum. İslam’ı terör ile ilişkilendirmeye 
çalışanlar büyük yanılgı içindedirler. İslam barış, sevgi 
ve kardeşlik dinidir. İslam dünyası bunun farkında 
olmalı ve birbirimizi bu anlamda kollamamız 
gerekmektedir.” dedi.
Eski Ürdün Başbakanı Prof. Dr. Adnan Badran ise 
Mevlana’nın mesajlarına odaklanılması gerektiğini 
söyleyerek onun bahsettiği değerleri politik 
çalışmalarda da uygulamanın Müslüman ülkeleri 
ileriye taşıyacağını kaydetti. Belli başlı, yapılması 
gereken reformları yerine getiren demokratik 
sistemlerin başarılı olduğunu söyleyen Badran; 
“Bu başarıyı Türkiye ve Endonezya örneğinde 
görmekteyiz. Bu durum tüm ümmete de örnek teşkil 
etmektedir. Geliştirici ve analitik düşünme bizi yeni 
teknolojiler üretmeye götürecektir. Bu anlamda 
toplumda en büyük görev de elbette Üniversitelere 
düşmektedir.” dedi. Konferansın İslam ülkeleri için 
yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni eden 
Badran, konferansı hazırlayan herkese teşekkür 
etti. 

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başkanı’nın mesajını 
aktaran Prof. Dr. Shaukat Hameed Khan da böyle 
bir konferansın düzenlenmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek; “Bu başlığın özellikle 
Müslüman bilim insanları açısından ele alınacak 
olmasını önemsiyoruz. Burada masaya yatırılacak 
çalışmalar sadece Müslümanları değil, insan 
haklarından mahrum kalmış tüm dünya insanlarını 
ilgilendirmektedir” dedi. Açılış konuşmalarının 
ardından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif 
Ergin “Türkiye'nin Yenilik Gündemi” sunumunu 
gerçekleştirdi. Sunumlardan sonra gerçekleşen 
ödül takdiminin ardından oturumlara geçildi. 
“Mevlana Celaleddini Rumi’nin Gölgesinde” 
konulu oturumda Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Prof. Dr. 
A. Nuri Yurdusev, Prof. Dr. Şinasi Gündüz ve Prof. 
Dr. Hamlet Isaxanli sunumlarını gerçekleştirdiler.

İ
slam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS), Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde 
İngilizce olarak düzenlenen Küresel Barış ve 
Refah İçin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu 

konferansın açılış programı yapıldı
Programda açılış konuşması yapan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin ve dünyanın 
çeşitli bölgelerinden bilim insanlarını Konya’da 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade ederek sözlerine başladı. 
Rektör Şeker; “Küresel Barış ve Refah İçin Bilim, 
Teknoloji ve İnovasyon başlığı altında 3 gün boyunca 
sayısız önemli konuya değinilecek. Konuşulacak bu 
konular sadece İslam dünyasının sorunlarını değil 

aynı zamanda insan olmanın gerekliliklerine de ışık 
tutacak.” dedi.
Kendi topraklarında zulüm altında olan 
Müslümanların sorunlarından bahseden Şeker, 
özellikle coğrafi konumlarından dolayı doğal 
kaynaklarını kullanamayan ve terörist gruplar 
tarafından işgal altında olan Müslüman ülkeler 
için neler yapılabileceğine dair önemli başlıklara 
değindi. Konferansın bu anlamda da son derece 
önemli olduğunu kaydeden Şeker; “30 farklı 
ülkeden alanında uzman 80 bilim insanını bir araya 
getiren bu konferansta zor şartlar altında yaşam 
savaşı veren Müslüman milletler için kurtuluşun nasıl 
mümkün olabileceğine dair bilimsel çalışmalar ele 
alınacak. Bu bağlamda bilim ne yapabilir sorusuna 
da cevap aramış olacağız.” diye konuştu.
Bazı Müslüman ülkelerin bu zor şartları için çözüm 
üretmek gerektiğini, bu noktada Müslüman bilim 
insanlarına da belli vazifeler düştüğünü hatırlatan 
NEÜ Rektörü Şeker,  sadece bir bölgede değil, 
evrensel bir barışın önemine vurgu yaptı. Şeker, 
konferansa katkı ve katılım sağlayan herkese 
teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise yaptığı 
konuşmada tüm ülkelerin refahı ve gelişimi için, 
küresel barış için bilim, teknoloji ve yeniliğin 
zorunluluk olduğunun altını çizdi.

İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve 
Üniversitemiz işbirliğinde ingilizce olarak düzenlenen Küresel Barış ve Refah İçin 
Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu konferansın açılış programı yapıldı.

Küresel Barış ve Refah İçin Bilim, 
Teknoloji ve İnovasyon
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M
eram Tıp Fakültesi Asım 
Duman Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programın 
açılışını gerçekleştiren Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Yağmur Şener, Prof. Dr. Mutlu Özcan gibi diş 
hekimliği alanına yaptığı akademik çalışmalarla 
önemli katkılar sağlamış, dünya çapında tanınan 
bir ismi üniversitelerinde görmekten büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi. Özcan’ın çok 
sayıda uluslararası ödülün sahibi olduğunu, 
400’den fazla bilimsel yayınının bulunduğunu 
hatırlatan Şener: “Geçtiğimiz Temmuz ayında İngiliz 
Kraliyet Üniversitesi’nin sadece tıp ve diş hekimliği 
mensupları içinden seçilen ve senede bir kişiye 
verilen onur unvanına layık görülmüştür.” dedi. 
Katılımcıları adezyon konusundaki gelişmeler 
hakkında bilgilendiren Prof. Dr. Mutlu Özcan: 
“Adezyon alanındaki gelişmeler, diş hekimliğinde 
hem protetik hem restoratif diş hekimliğini çok 
değişik boyutlara getirdi. Meslek son 50 – 60 yıldır 
değişik dönemlerden geçti. Bazı paradigmalar 
yıkılmaya başladı. Bazı konular da artık dogma 
olarak değerlendiriyoruz. Ancak gurur duymamız 
gereken bir tane nokta var o da diş hekimliği giderek 
minimal invaziv olmaya başladı. İnvaziv girişimlerden 
uzaklaşmaya başladık. Koruyucu yaklaşımlar ön 
plana çıktı.” dedi. 

Ne Öğrendiysem Türkiye'den 
Öğrendim

Katılımcıların sorularını cevaplandıran Özcan, 
Türkiye ve yurt dışındaki diş hekimliği alanındaki 
eğitim ve uygulamaların mevcut durumu hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. Özcan: “Eğitimimizi 
karşılaştırıp biz daha mı kötüyüz diye düşünmeyin. 
Gerçekten eğitimimiz çok güzel. Çok ağır bir 
eğitimimiz var. Ama gerçekten çok güzel. Ben ne 
öğrendiysem Türkiye’den öğrendim. Bu konuda 
fark görmüyorum. Sadece araştırma metodolojimizi 
geliştirmemiz gerekiyor. Klinik tecrübede ise 
mukayese bile kabul etmez biz çok ilerdeyiz.” dedi. 

Bizim İçimizden Birinin Bu 
Noktalara Gelmesi Gurur Verici

Programın sonunda kısa bir konuşma yapan NEÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise 
“Bizim içimizden çıkan birisinin, Avrupa’nın farklı 
ülkelerinde ayaküstünde durabilmesini ve davetimizi 
kabul ederek buraya kadar gelmesini, öğrencilere 
motivasyon kaynağı olarak örnek alınması gereken 
bir hayat olarak bulunuşunu, gelişini ayrıca takdir 
ediyorum.” dedi.

İsviçre Zürih Üniversitesi Dental Materyaller Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mutlu 
Özcan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Rekonstrüktif Materyallere Adezyon: Teknik ve Klinik Protokoller” 
adlı programa konuşmacı olarak katıldı. 

Ne Öğrendiysem Türkiye'den 
Öğrendim
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Selçuklu Belediyesi proje destek programı 
kapsamında hayata geçirilen projenin 
laboratuvar açılışına Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AKEF Dekanı 

Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Proje koordinatörü 
AKEF Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü 
Türkoğlu ile öğrenciler katıldı. Türkiye’deki devlet 
üniversiteleri içerisinde ilk kognitif (bilişsel) oyun 
laboratuvarı olan SEKOL ile ilgili açıklama yapan 
proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, 
laboratuvarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 
kademelerine yönelik farklı bilişsel ve eğitsel kutu 
oyunlarından oluşan eğitim programları vasıtasıyla 
öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitimlerinin 
gerçekleştirileceğini belirtti. Eğitim programlarına 
değinen Tükoğlu, bilişsel oyunların 21. yüzyıl 
becerilerini de içine alan birçok farklı bilişsel 
beceriyi harekete geçirdiklerini söyleyerek, bu 
oyunların çocukların mantık yürütmeleri, strateji 
güçleri, soyut düşünmeleri, problemlere farklı 
çözüm yolları bulmaları, görsel-uzamsal becerileri, 
üç boyutlu düşünmeleri, problemler karşısında 
kendilerine özgü çözüm yolları üretebilmeleri, 
hızlı ve doğru karar verebilmeleri, yaratıcılıklarını 
geliştirmeleri, özgüven kazanmaları, sistemli ve 
disiplinli çalışma becerilerini geliştirmeleri, bireysel 
ya da rekabet ortamında takım halinde çalışmaları, 
iletişim becerileri, deneme-yanılma, tümevarım, 
tümdengelim gibi yöntemleri kullanmaları gibi 
birçok beceri gelişimine katkı sağladığının altını çizdi. 
Türkoğlu oyun laboratuvarının kurulma fikrinin çıkış 
noktası hakkında da bilgiler verdi. Türkoğlu: “2014 
yılında bir anaokulunda ve 2015 yılı proje destek 
programı kapsamında bir ilkokulda pilot uygulaması 
gerçekleştirilen ve çocukların hem bilişsel hem 
de sosyal beceri gelişimlerine çok önemli katkılar 
sağlayan bilişsel eğitim programlarının sonuçları 
ne kadar çok eğitimciye ulaşılabilirse o kadar çok 
çocukta fark yaratılabileceği fikrini ortaya koydu. Bu 
fikir tüm eğitim kademeleri için farklı kazanımları 
hedefleyen 100’ün üzerinde bilişsel oyun içeren bir 
oyun laboratuvarı kurulmasının temel gerekçesi oldu. 
Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarının amacı; 
hem Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim 
kurumlarında hâlihazırda görev yapan öğretmenlerin 
hem de Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 
öğretmen adaylarının bilişsel oyunlarla tanışmalarını 
sağlamak, eğitim programları ve atölyeler vasıtasıyla 
eğitimcileri daha donanımlı hale getirmektir. Bunun 
yanı sıra eğitim programlarıyla oluşturulan farkındalık 

sonrasında eğitim uygulamalarına katılan eğitimcilerle 
birlikte farklı kazanımlara, öğrenci ihtiyaçlarına ve 
ders içeriklerine yönelik bilişsel oyun tasarlanması 
laboratuvarın en temel hedefidir. Bu sayede üretici 
ve keşfedici yanları ortaya çıkan öğretmenler; 
çocukları hayal gücü yüksek, sıradanlıktan uzak, 
farklı bakış açılarına sahip bireyler olmaları 
noktasında kolaylıkla yüreklendirebileceklerdir. 
Ayrıca, okul öncesi ve ilkokulda gerçekleştirildiği 
gibi diğer kademelerde de bilimsel çalışmaların 
yapılması ve hazırlanan eğitim programları üzerinde 
gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Milli Eğitim 
Bakanlığıyla paylaşılması ve bu sayede programların 
yaygınlaşması planlanmaktadır.” dedi.
Laboratuvar uygulamalarında hedef kitle eğitimciler 
gibi görünse de aslında temelde ulaşılmak istenen 
hedefin öğrenciler olduğunu ifade eden Türkoğlu 
“SEKOL uygulamalarıyla gerçekleştirilmek istenen 
öncelikli amaç çocukların kendilerini tanımalarını 
sağlamak. Kendi yeterliklerinin, geliştirilmeye ihtiyaç 
duyulan yönlerinin farkında olan çocuk kendisine 
güvenen, zorluklar karşısında kolayca pes etmeyen, 
sabırlı, sebatkar, meraklı, sorgulayan, araştıran, 
kendini özgürce ifade edebilen çocuktur ki Türk Milli 
Eğitiminin genel amacı da böyle fertler yetiştirmektir.” 
şeklinde konuştu. Proje koordinatörü Türkoğlu, 
Eğitim Fakültesi bünyesinde lisans ve yüksek lisans 
programlarında bilişsel oyun eğitim programlarına 
ve tasarlanmasına yönelik olarak açılması planlanan 
seçmeli dersler olacağının bilgisini vererek SEKOL’ün 
eğitimin oyun yüzünü ortaya çıkaran bir cazibe 
merkezi olacağını ifade etti.
Eğitim müfredatlarında, çocukların en ciddi işi olan 
oyunlarla temellendirilmiş eğitim programlarının 
uygulanabilmesinin eğitimcilerin donanımlı hale 
getirilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Türkoğlu 
“Bütün bu hedeflere ulaşmada Selçuklu Kognitif 
Oyunlar Laboratuvarı (SEKOL) eğitimde oyunun 
yeni adresi olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Eğitimde Oyunun Yeni Adresi: 
Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesinde Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı (SEKOL) kuruldu. 
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A
K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, yaptığı konuşmada toplantının önemine 
değinerek; “Hem ufku kaybetmemeli hem önümüze 
bakmalıyız. Bugün burada bir kez daha umutlandım” 
dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin 

Yayman, “Dünyanın ve insanlığın iyiliği için Türkiye ve İslam düşüncesi 
lazım.” diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman projede emeği 
geçenlere teşekkür ederek; “Hikmet Müslüman’ın yitiğidir. Ve bizim 
muhakkak yeniden tarihin şanlı dönemlerinde olduğu gibi Türkiye İslam 
düşüncesini yüceltmemiz lazım. Batı merkezli düşünce tarihi yazıcılığına 

karşı bizim yeni bir uyanış, arayış, yeni bir fikir ifade etmemiz lazım. Dünyanın ve insanlığın iyiliği için Türkiye 
ve İslam düşüncesi lazım.” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “İslam dünyasının ihtiyacı olan terminolojisi, metodolojisi, hafızası 
elinden alınmış olan bir toplumun yeniden ayağa kalkması için bu çalışmaya ihtiyaç vardı ve bu çalışma 
inşallah diğer dillere de çevrilerek tüm dünyaya yayılmış olur.” dedi.
Proje Koordinatörü İbrahim Halil Üçer, İslam Düşünce Atlasının Müslümanları inşa ederek asli 
hüviyetlerini kazandıracağını, hafızalarına yeniden dönerek kendi hikâyesini yazmaya başlama noktasında 
herkes için cesaret kaynağı olacağı yönündeki bir inançtan doğduğunu söyledi. Konuşmaların ardından 
İslam Düşünce Atlasının www.islamdusunceatlasi.org isimli internet sitesinin açılışı gerçekleştirildi.

İslam Düşünce Atlası Nedir?
İslam Düşünce Atlası, İslam düşünce geleneğini başlangıcından günümüze kadar zaman-mekân-öğreti-
ekol değişkenleri etrafında tanıtmayı amaçlayan kitap ve web tabanlı programlar geliştirme projesidir. 
Yapımına akademisyenler, araştırmacılar, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik 
ettiği proje, interaktif programlar taşıyan açık erişimli bir web sitesi ve İslam Düşünce Atlası başlıklı 3 
ciltlik kitaptan oluşuyor. Projeyle, İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmi birikimin 
kolaylıkla takip edilebilir hale getirilmesi ve İslam düşünce tarihi yazımına yeni bir bakış açısı kazandırılması 
amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İlmi Etüdler Derneği tarafından 
hazırlanan “İslam Düşünce Atlası” kitap ve proje tanıtım toplantısı yoğun katılımla 
İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.

“İslam 
Düşünce 
Atlası”
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N
ecmettin Erbakan Üniversitesi 
toplantı salonunda gerçekleştirilen 
programda AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Moro İslami 
Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim 
hazır bulundu. 17 yıllık müzakere süreci sonrası 
2014’te Filipinler Devleti ile Moro İslami Kurtuluş 
Cephesi arasında Bangsamoro Barış Antlaşması'nın 
imzalandığını, antlaşma gereği 2018’de referandum 
yapılacağını ve 2019 yılında kurulacak geçiş 
hükümetinin 2022 yılına kadar idarede olacağını 
aktaran Hacı Murat İbrahim, “2022 yılında Moro, 
Filipinler çatısı altında içişlerinde özerk bir devlet 
olacak. Bu süreç içerisinde devlet sistemini oturtmak 
istiyoruz ve bu konuda 4 ayrı önceliğimiz var. Eğitimde, 
mevcut okulların kapasitelerini daha iyi kullanmak 
hususunda Türkiye’den öğretmen, müfredat, kitap 
desteği istiyoruz. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi 
Türkiye’ye göndererek eğitim kalitemizi arttırmayı 
hedefliyoruz. Yeni kurulan bir devlet olacağımız için 
liderlik, problem çözme, kriz yönetimi gibi kurslara 
ihtiyacımız var. Sağlık alanında, sağlık hizmeti 

sunulması, gezici klinikler açılması gerekiyor. Savaş 
zamanında ihmal edilen bir konu oldu sağlık ve 
bunun için destek bekliyoruz. Haberleşme ve medya 
alanında da radyo kuruldu ancak halkla daha iyi 
iletişim kurabilmek için kapasitesini geliştirmek 
arzusundayız. Bir de televizyon kanalına ihtiyacımız 
var.” dedi.

“Demokratik Bir Sistem Kurmak 
İstiyoruz”

Hacı Murat İbrahim, Birleşik Bangsamoro Adalet 
Partisi kurduklarını ama parti organlarının tam 
olarak teşekkül etmediğini vurgulayarak, “Parti 
kültürü, propaganda, yönetim kültürü alanlarında 
eksiklerimiz var. 2019 - 2022 döneminde iyi bir 
hazırlık yapılırsa önümüze daha sağlıklı bakacağız. 
Kısa, orta ve uzun vadede kalkınma planları yaptık. 
Biz gençlerimizi, insanlarımızı yeni kurulan bir devlet 
olarak DAEŞ gibi unsurlara kaptırmadan başta Filipinler 
olmak üzere makul tüm ülkelerle ilişki halinde olan 
bir demokratik sistem kurmak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Moro halkının 

Filipinler’de 40 yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş 
Cephesi (MILF) lideri Hacı Murat İbrahim, sivil toplum kuruluşlarının misafiri 
olarak üniversiteler, yerel yönetimler ve iş dünyası ile görüşmeler yapmak üzere 
Türkiye’ye davet edildi. 

NEÜ’den Moro’ya Destek
zor bir süreçten geçtiğini 
söyleyerek, bölünmeden, 
herkesin hak ve hukukunun 
teslim edildiği, uluslararası 
hukuk normları çerçevesinde 
bir devlet kurmanın önemli 
ama zor olduğunun altını 
çizdi. 
Rektör Şeker sözlerini şu 
şekilde sürdürdü; “Eğitim, 
sağlık alanında yapılması 
gerekenlerin farkındayız. 
Üniversitemizin kendi 
kapasitesi çerçevesinde yetkili 
devlet organlarının izin ve direktifleri ile biz de Bangsamoro’daki kardeşlerimize yardım etmek isteriz. Öğrenci 
değişimi gerçekleştirmek ve o bölgeye öğretim üyesi göndermek isteriz. Hali hazırda üniversitemizde 2 lisans, 
3 lisansüstü olmak üzere 5 Morolu öğrencimiz var. Bangsamoro halkına destek olmaktan büyük bir mutluluk 
duyacağız.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da, konuşmasında insani yardım, eğitim, haberleşme-
telekomünikasyon ve yönetim konu başlıklarına yer verdi. Sorgun, devletin yetkili organlarının ve sivil 
toplum örgütlerinin Moro halkına yardım ettiklerini ve bunun maddi kaynağa dayalı ve en kolay madde 
olduğunu dile getirdi. Eğitim alanında somut girişimlerde bulunulduğunu, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 
bölgede bir okul açacağını ve bir de Adalet Meslek Yüksekokulu açılarak yargı ile alakalı eğitim verileceğini 
kaydetti. 

“Devlet Olma Sürecinde Dikkatli ve Duyarlı Olmak Gerekiyor”

Müslümanların bu süreçte dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Sorgun, “Barış sürecini 
sabote edecek aşırılıklardan kaçınmak gerek. Özellikle barışa, verilen sözlere sadık kalarak makul bir devletin 
kurulması önemli. Geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor ki Çeçenistan veya dünyanın birçok yerinde aşırılığa kaçan 
insanlar barış süreçlerine olumsuz etkileyerek hem Müslümanlara hem de içinde müzakere yaptıkları ülkelere 
zarar veriyorlar. Bunların önüne geçmek gerekiyor. Yerel yönetimler, merkezi yönetim, Birleşik Bangsamoro 
Adalet Partisinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi noktasında da yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. 
Konya bu konuda yerel yönetimler okulu olarak zikrediliyor. Tunus, Cezayir gibi pek çok ülkeye bu konularda 
destek oluyoruz. Siyasal parti kurulması ve işletilmesi noktasında hem teorik bilgi hem de sahada Moro halkının 
ihtiyaçlarına hitap edebilecek coğrafi, kültürel, siyasi şartlar dikkate alınarak somut müşahhas yardımlarda 
bulunmaktan memnun oluruz.” diye konuştu. Toplantı plaket takdimiyle sona erdi.
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İ
lk olarak şantiye toplantı odasında 
şantiye şefi ve mühendisler 
tarafından Vali Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Akyürek ve Rektör Şeker’e 

hastane inşaatının son durumu ile 
ilgili bilgiler verildi. Ayrıca hastanenin 
yüzde 85’inin tamamlandığı ve bir 
ay içerisinde de geçici kabul şartını 
sağlayan yüzde 91’inin tamamlanacağı 
ifade edildi.

Akyürek Hastane Yolunun 
Tamamlanması Talimatını 
Verdi

Toplantının ardından heyet hastane 
inşaatına geçerek acil servisi, 
ameliyathaneleri, yoğun bakım 
ünitelerini, poliklinikleri ve hasta 
yatak odalarını yerinde inceledi. 
İncelemeler esnasında NEÜ Yapı 
İşleri Daire Başkanı Metin Temiz, 
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celalettin Vatansev ile Başhekim Prof. 
Dr. Ahmet Tekin tarafından hastanede 
otopark, ulaşım sorunlarıyla 
karşılaşılmaması için alınması gereken 
tedbirler ve hastane yakınında Devlet 
Su İşlerinin yürüttüğü dere ıslahı 
ile ilgili çalışmalar hakkında heyet 
bilgilendirildi.

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker yapımı tamamlanmak 
üzere olan Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinin yeni binasında 
incelemelerde bulundu.

Meram Tıp'ta
Sona Doğru
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K
onya İHH Acil Yardım Arama 
Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) 
tarafından doğal afetler ve savaşlar gibi 
acil durumlarda yapılacak ilk yardım 
ve arama kurtarma faaliyetlerinin 

önemine dikkat çekmek amacıyla 'Şehrimiz 
Konya, Ufkumuz dünya’ sloganı ile ‘Takkeli Dağ 
Zirve Tırmanışı’ programı düzenlendi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı tırmanış boyunca bölgede 
yapılan kazı çalışmalarında gelinen son aşama 
hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Tırmanma etkinliğinin Takkeli Dağ’a 
gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, "Burada üç yıldır arkeolojik kazı çalışması 
yürütüyoruz. Yukarıya çıktığımızda da görüleceği 
gibi ciddi bir faaliyet yürütüyoruz. Amacımız Takkeli 
Dağ’ı Konya’nın turizmine kazandırmak ve bu 
yürüyüş ve tırmanma faaliyetlerini bir periyodik 
cetvele bağlayarak turistik hale getirmek. İnşallah 
bu tırmanış bir başlangıç oluyor. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Acil durum ve doğal afetlerde bilinçli hareket 
etmenin önemine vurgu yapan İHH Konya Şube 

Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, "Bu tırmanıştaki 
amacımız, arama kurtarma faaliyetlerinin önemine 
dikkat çekmek. Ülkemiz ve çevresi yoğun bir savaşla 
ve felaketlerle uzun bir süredir boğuşmaktadır. 
Dolayısıyla biz burada inşallah arama kurtarma 
faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak 
amacındayız. 15 Temmuz gibi çok sıkıntılı bir 
süreç geçirdik. Bu süreçte en büyük yardımcımız 
Rabbimiz sayesinde biz bu süreci atlattık ama 
bu tür zorlu durumlarda ne kadar çok yetişmiş 
insan olursa Allah’ın izniyle bu tür zorlu durumları 
atlatabileceğimizi biliyoruz. İnşallah ülkemiz için 
daha büyük hizmetler gerçekleştireceğiz.” diye 
konuştu.
Etkinliğin önemine dikkat çeken İl Afet ve Acil 
Durum Konya İl Müdürü Yıldız Tosun da, “Bu tür 
etkinlikler birbirimizi tanımamız, kaynaşmamız ve 
olağanüstü durumlarda da bu görevleri en iyi şekilde 
yapmamıza vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin 
Uysal, Konya İHH AKEM Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Nikbay, İl Afet ve Acil Durum 
Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, basın mensupları, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Büyükipekci ile 
öğrenciler katıldı. 

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve Yrd. Doç. Dr. Serdar 
Büyükipekci ile öğrencilerimiz, "Şehrimiz Konya, Ufkumuz Dünya" sloganı ile 
gerçekleştirilen ‘Takkeli Dağ'a Zirve Tırmanışı’ etkinliğine katıldı. 

Zirveye TırmandılarŞehrimiz Konya,
     Ufkumuz Dünya
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P
rogramın açılış konuşmasını yapan 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
Başkanı Mustafa Ak geçen yıldan beri 
yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 9 
yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını 

kaydeden Ak, bu toplantıların aralarındaki 
kaynaşmayı arttırdığını da söyledi.

Niyetin Çözüm Odaklı ve Gayretin 
Takdir Edilmesi Önemli

Türkiye Otizm Meclisi'nin (TOM) kuruluşundan 
bugüne kadar geçen sürede birçok toplantı 
yapıldığını ve Otizm Eylem Planının hayata geçmesi 
yönünde adımlar atıldığını ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker; "Türkiye bu konuda 
uzun bir boşluğu gidermek üzere son dönemde 
ciddi bir çaba içerisinde. Bunu kıymetini bilmek 

gerekiyor. Bu konuların geçmiş dönemlerde hep 
göz ardı edilmesinden veya sıranın gelmemesinden 
kaynaklanan yaşanmış ciddi birikmiş sorunlar var. 
Bunların telafisi de çok kısa sürede hallolacak gibi 
görünmüyor. Ama niyetin başlangıçta çözüm odaklı 
olması ve gayretin takdir edilmesi de önemli. Bu 
anlamda hepimize aklıselim ile hareket ederek, 
hedeften şaşmadan çözüm odaklı gayretlere destek 
vermek gerekiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
olarak belediyemizin "Bunun Adı Aşk" diye yürüttüğü 
faaliyetlere destek vermeye gayret ediyoruz. 
Bu konuda görev alan hoca arkadaşlarımıza da 
teşekkür ediyorum. Ortak işler yürütebilmek 
için ortak akla ve ortak hedefe yönelik gayrete 
ihtiyaç var. TOM Meclisi'nin faaliyetlerinin bu 
doğrultuda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor, 
katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" 
dedi.

İnsan Onurunu Yüceltmek İçin 
Çalışmalar Yürütüyoruz

Türkiye Otizm Meclisi 3. Olağan Genel Kuruluna 
katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan; "Türkiye'de 
beynin ve sinir sisteminin farklı yapı ve işleyişinden 
kaynaklanan nörobiyolojik bir farklılıkla dünyaya 
gelen bireylerimiz üzerine çalışma yürüten kurum, 
kuruluş, dernek ve vakıf temsilciliklerimizi böyle 
önemli bir konuda gösterdikleri duyarlılık sebebiyle 
kutluyorum. Ak Parti İktidarı boyunca insanı ve 
onun onurunu yüceltmenin gereği olarak pek çok 

politikalar yürütülmüştür. Çünkü biz biliyoruz ki bir 
ülkenin kalkınması sadece ekonomik gelişimi ile 
değil aynı zamanda toplumsal sorunların çözümünü 
sağlayacak hizmetlerle de mümkündür. Bugün 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmada önemli adımlar atan, 
farklılıklara değer veren, insan haklarının savunucu, 
insan onurunun güvencesi ekseninde gün ve gün 
saygın bir toplum inşa eden ülkenin vatandaşlarıyız. 
İnsanlarımızın hangi hizmet ve programa ihtiyacı 
olduğunu ve ne ölçüde yararlanabileceğini 
tespit ederek sayısal ve niteliksel açıdan ihtiyacı 
karşılayacak kurumlar inşa etmeye devam ediyoruz." 
şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi hafta sonu tüm Türkiye’de Otizm üzerine çalışma yürüten kurum, 
kuruluş, dernek ve vakıfların bir arada yer aldığı Türkiye Otizm Meclisi'nin 3. 
Olağan Genel Kuruluna ev sahipliği yaptı.

Türkiye Otizm Meclisi 

3. Olağan Genel Kurulu
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NEÜ AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık 
ise, Nasreddin Hocanın âlim ve arif bir kişi 
olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Kırbıyık 
şunları söyledi: “Nasrettin Hoca ile ilgili olarak 
ona bir takım yakışmayacak sözlerin söylenmesi 
tabii ki yanlıştır. O hakkı hukuku bilen ahlaklı 
bir kişidir. Ülkemizin en önemli değerlerinden 
birisidir. Bu değerimize sahip çıkan Üniversitemizi 
ve Belediyemizi gönülden tebrik ediyorum.” 
dedi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
de önemli şahsiyetleri hayırla yad etmenin bir 
görev olduğunu söyledi. Şeker; “Bu şekilde 
güzel analizlerle ve işin içerisine karıştırılmış 
olan yanlışları ayıklayarak ortaya arı ve duru bir 
şekilde hocayı gelecek kuşaklara aktarmak bilim 
insanlarının görevidir. Bu konuda uzun yıllar emek 
üreterek, çaba gösteren hocamız bizlere sağ olsun 
bu konunun geldiği noktayı, uluslararası düzeyde, 
teknolojik gelişmeler ışığında sosyal medya 
üzerinden hangi boyutlarda yanlışlıklar yapıldığını 
tanımlamış oldu. Ben kendilerine şükranlarımı 
sunuyorum. Allah sağlık ve afiyet içerisinde nice 

hizmet yılları versin diyorum. Hoca deyince hepimizi 
bir tebessüm kaplıyor. Hoca deyince biz Anadolu 
insanını anlıyoruz. Bizim ailemizin bir parçası, 
toplumumuzun saygı duyulan bir bireyi. Bu alanda 
hocanın kıymetini bilmemiz gerekiyor.” ifadelerini 
kullandı.
Konuşmaların ardından AKEF Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun sunumuna 
geçildi. Sakaoğlu, Nasreddin Hoca ile ilgili yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verirken kendisinin bilim 
dünyasında ‘Hocanın Avukatı’ olarak tanındığını 
ifade etti. 
Nasreddin Hocayı yeterince öğrenemediğimizi 
belirten Sakaoğlu; “Nasreddin Hoca fıkra 
kahramanı, masal kahramanı ve hikâye kahramanı 
olarak internet sitelerinde boy gösteriyor. Buralara 
tıkladığınızda karşınıza onlarca şey çıkıyor 
ama orada fıkra adına anlatılanların büyük bir 
bölümü hoca ile ilgili değildir.” dedi. Hocanın 
Akşehir insanının hayatında da önemli bir yere 
sahip olduğunu kaydeden Sakaoğlu, fıkralar 
arasında hocanınmış gibi gösterilen fıkraların 
yayınlanmasının son derece yanlış olduğunu da 
sözlerine ekledi. NEÜ Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Emine Nur Ata 
ise “Nasreddin Hoca Fıkralarının Bilmece İle İlişkisi 
Var mı?” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Programın sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. 
Salih Akkaya, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’e hediye takdiminde bulundu. 

A
çılış konuşmalarıyla başlayan programda ilk 
konuşmayı Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 
Akkaya yaptı. Akkaya; “Nasrettin Hoca Anma 
Etkinliklerinin bu sene ikincisini yapıyoruz. 
Akşehir olarak Akşehir Belediyesi olarak Nasrettin 

hocamızı 58 yıldır uluslararası boyutta şenliklerle yâd ediyorduk. 
2 yıldır da anma etkinlikleri isimli bir program yaptık. Burada 
da hocamızın biraz daha kültürel yönünü, dini yönünü öne 
çıkaralım istedik. Hocamız sadece bir mizah ustası değil, 
aslında o bir mizahçı değil o bir bilim adamı, bir filozof gölge 
kadı. Ama insanlara mesajları iletirken insanların eksiklerini 
tamamlama noktasında latife ve nükteyi en güzel şekilde 
kullanmış ve insanlara üzmeden bu amacı sağlamış bir insan. 
Onun için onun diğer kişiliklerini de öne çıkarmamız gerekiyor.” 
diye konuştu.

24-26 Ekim Nasrettin Hoca Anma Günleri 
kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesinde 
(NEÜ) bir program düzenlendi.

733. Ölüm Yıl Dönümünde
Nasreddin Hoca Anıldı
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B
aşbakan Binali Yıldırım sempozyumda 
gerçekleştirdiği konuşmada, “Türkiye 
olarak, bölgesel ve küresel çapta barışa, 
kardeşlik hukukuna hizmet etmeye 
devam edeceğiz.  2023 hedeflerimize 

ilerlediğimiz bu günlerde, siyasetimizin merkezine 
adaleti ve insanı alan bir anlayışı hakim kılarak bu 
yolculuğu sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 
bugün gerçekleştirilen bu etkinliğin bölge ve dünya 
barışına katkı sağlamasını dilerken bu etkinlikte 
Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’in hatırlanmış olması 
ve ona bu etkinlik dolayısıyla bir ödül verilmesini 
de anlamlı buluyorum.” dedi.
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç’in 
teşekkür mesajının video gösterimiyle verilmesinin 
ardından Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç adına Kadeş 
Barış Ödülü Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından 
Bosna-Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç’e takdim 
edildi.
Sempozyumda Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
‘Bilimin Barışa Katkıları’ konulu oturuma başkanlık 
etti. Rektör Şeker’in başkanlık ettiği oturumda, 

SESAME Yönetim Direktörü Prof. Dr. Mohamed 
Yasser Khalıl, “Science for Peace: SESAME 
Project (The Synchrotron-light for Experimental 
Science and Applications in the Middle East)”, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melahat Bilge Demirköz, 
“Impact of Cern Associate Membership on the 
Research Environment and Industry of Turkey”, 
Würzburg Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları 
Bölümü’nden Prof. Dr. Daniel Schwemer, “Hittite 
Wedges and Digital Bits: Documentation of World 
Heritage from the First Age of Globalisation”, 
Japon Anadolu Arkeolojisi Araştırma Enstitüsünden 
Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, “Japon 
Anadolu Arkeolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından 
Türkiye’de Yürütülen Çalışmaların Bilime 
Katkıları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. 
Sunumların ardından bir değerlendirme konuşması 
yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, farklı 
disiplinlerden, farklı ülkelerden, gerek Türkiye’de 
gerek Ürdün’de yürütülen bilimsel çalışmaların 
ortaya koymuş olduğu barışa katkılardan örnekler 
dinlediklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Hitit Üniversitesi ev 
sahipliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Başbakan Binali Yıldırım’ın 
katılımlarıyla “Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu” Hitit 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda yapıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de, sempozyuma katılarak oturum başkanlığı yaptı. 

Uluslararası Kadeş Barış, 
Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu 

Rektör Şeker’den Rektör Alkan’a 
Ziyaret

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü  Prof.  
Dr.  Muzaffer Şeker,  Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı makamında ziyaret 
etti. Rektör Şeker, Hitit Üniversitesinin ulusal 
ve uluslararası birçok organizasyona başarılı bir 
şekilde ev sahipliği yapmasından dolayı Rektör Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan’ı tebrik etti. Rektör Alkan 
ise, üniversiteyi ziyarette bulunan Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e teşekkür ederek 
yapılan çalışmaların memleket ve millet sevgisiyle 
yürütüldüğünü ifade etti
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A
hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
(AKEF) Prof. Dr. Erol Güngör 
Konferans Salonunda 24 Kasım 
Öğretmenler Günü ve Şehit 
Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı 

Anma Programı düzenlendi. Programda konuşan 
AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık; “Buradan 
ilan etmemiz gerekiyor ki, milletimiz sonsuza 
kadar bu vatanda ülkesine sahip çıkacak, nice 
Aybükeler yetiştirecektir, Aybükelerin hayallerini 
gerçekleştirecek isimlerini yaşatacaktır.” dedi. 
Salonda bulunan öğretmen adaylarına seslenen 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise; 

“Bu salonda Merhum Aybüke Öğretmenin anısına 
düzenlenen törenin, başka salonlarda Necmettin 
Öğretmen için düzenlenen törenlerin sonu gelmez. 
Bunlar sembolik öz taşıyan törenlerdir. Arkasını 
sizlerin doldurmanız ümidiyle hepinize saygılar 
sunuyorum.” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Şehit Aybüke Öğretmenin 
fotoğraflarını içeren sinevizyon gösterimi yapıldı. 
Sinevizyon gösterimi esnasında salonda bulunan 
Aybüke Öğretmenin arkadaşları ve katılımcılar 
gözyaşlarını tutamadı. Program Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı tarafından Şehit Aybüke Yalçın adına 
hazırlanan müzik dinletisi ile sona erdi. 

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın 24 Kasım Öğretmenler gününde mezun 
olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) anıldı.

NEÜ’de 
Buruk Öğretmenler Günü 

Öğretmenler Gününü kutluyor, başta şehit olan öğretmenlerimiz 
olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm hocalarımıza Allah’tan 

rahmet ve mağfiret diliyorum.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Rektör
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Y
önetmen Özgen, öğrencilere reklam 
üzerine deneyimler, kamu yararı 
spotları ve sosyal medya çalışmaları 
gibi alanlarda sunum gerçekleştirdi. 
Sektöre dair deneyimlerini 

öğrencilerle paylaşan Özgen ilk olarak 1974 yılında 
TRT’de kameraman olarak başladığını söyledi. 
Özgen, reklamın, kamu spotlarının ve belgeselin 
felsefesinin ayrı ayrı olduğunu belirterek reklamın 
yüksek özgüven gerektiren bir bakış gerektirdiğini, 
hazırlanan içeriğin hedef kitleye kendini özel 
hissettirmesi gerektiğini ifade etti. Özgen, kamu 
yararı filmlerini ve reklam filmlerinin farklılıklarına 
değinerek, kamu filmlerinin reklama göre daha 
mütevazi bir sunumla yapıldığını söyledi. Reklamın 
hedef kitlesinin önemine vurgu yapan Özgen 

medya alanının tüm süreci bilmeyi gerektirdiğini 
ifade ederek şunları söyledi: “Bu sektörde çalışmak, 
sadece bir alanda uzman olmakla başarıyı getirmez. 
İyi bir kameraman, iyi bir senarist olmalı, bu sistemin 
çarklarından birisi olmak için film yapım sürecinin 
her aşamasını bilmeli ve her aşamaya dahil olmalı. 
Aynı şekilde iyi bir senarist de çekimin nasıl yapılması 
gerektiğini bilmeli. Böylece süreç işlerken kendisinin 
nerede dahil olduğunu kavrayabilir ve çekilen 
görüntünün neden kullanılmadığını ya da neden 
çekilemediğini anlayabilir” dedi. Başarının hayatı 
sevmekle ve üretmekle ilişkili olduğunu anlatan 
Özgen öğrencilere “Her ne konuşursanız konuşun 
ya da ne yaparsanız yapın her şeyin öznesi hayattır, 
eğer hayatı doğru algılarsanız bütün bu yaptıklarınızın 
bir anlamı olur. Hayat ve ömür ayrı ayrı şeylerdir. Siz 
siz olun ömrünüzde hayatı ıskalamayın ve onu hep 
sevin.” öğüdünü verdi. 
Reklam, belgesel ve sinema sektörünün 
televizyonun gelişimiyle birlikte geliştiğini belirten 
Özgen, televizyonun zannedildiği kadar masum 
olmadığını, aslında her ev için bir tüketim casusu, 
siyasi bir ajan, asparagas haber kaynağı ve bir 
masalcı olduğunu söyledi. Kendisinin çekmiş 
olduğu reklamlar ve “Taşların Sırrı” adlı belgeselin 
yayınlandığı program soru cevap şeklinde devam 
etti. Programın sonunda Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Yeşil, 
ünlü yönetmene günün anısına bir plaket takdim 
etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademedya Araştırma ve Uygulama Merkezi 
tarafından düzenlenen “Ara Sıra” etkinliğine Reklam ve Belgesel yönetmeni Hasan 
Özgen konuk oldu.

"Hayat ve Yaşam Ayrıdır"
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2
016 yılında kurulan NEÜ Akademedya 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni 
temsilen, TRT Geleceğin İletişimcileri 
yarışmasına katılarak ödül kazanan 
öğrenciler NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
hocaları ile birlikte Rektör Şeker’i ziyaret etti.
Ödül alan öğrenciler ve hocalarını tebrik eden 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; ilk kez iletişim 
alanında bir ödül alınmış olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. İletişim araçlarındaki 
gelişmenin daha geniş ölçekli düşünmeyi 
gerektirdiğini söyleyen Şeker,  “TRT gibi ülkenin 
yayıncılık alanında önemli bir kültüre sahip, marka 
bir kurum tarafından ödüle layık görülmüş olmayı 
çok önemsiyorum. Dört alanda gönderilen eserlerin 
yarısından ödül alınması memnuniyet verici. 
Bu başarının sizi daha çok motive edeceğine ve 
sonraki yarışmalara daha çok eserle katılacağınıza 
inanıyorum.” dedi. Günümüzde medyanın önemine 
değinerek, medyanın küresel etkisi sebebiyle 
göstergelere dayalı sunumun gerekliliğinin her 

geçen gün arttığını ifade eden Şeker, “Bu durum, 
Türkiye’nin diğer pek çok alanda olduğu gibi medya 
sektöründe de iyi yetişmiş eleman ihtiyacını gündeme 
getiriyor. Ben, bu ödülün iyi iletişimciler yetiştirmek 
konusunda hem öğrencilerimize hem de hocalarımıza 
bir motivasyon unsuru olmasını diliyorum. Siz 
öğrencilerimizin de bundan sonraki çalışmalarında 
sadece Konya ölçeğinde düşünmemenizi tavsiye 
ediyorum. Düşüncelerinizde ve ortaya koyduğunuz 
eserlerde yerel düşünmek yerine ulusal ve uluslararası 
boyuta odaklanmanız hem sizin hem de ülkenin 
geleceği açısından katkı verici olacaktır.” şeklinde 
konuştu. Ödül alamayan öğrencileri de yarışmaya 
katılmalarından ötürü kutlayan Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, “Hocalarımızı ve bu işin mutfağında çalışan 
tüm emeği geçenleri yürekten tebrik ediyor, nice 
başarılar diliyorum” dedi. Ziyarette Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Murat Yeşil, bölüme ve Akademedya’ya 
verdiği  destek için Rektör Şeker’e teşekkür 
etti. Öğrencilere ve hocalara çeşitli hediyelerin 
verilmesinin ardından ziyaret sona erdi.

E
tkinlik kapsamında ilk önce 15 Temmuz 
Yerleşkesindeki kermes alanında 
SOBE’ye destek amaçlı olarak alışveriş 
yapıp, ürünler incelendi. Ardından 
konuşmalara geçildi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker gençlerin bir araya 
gelip bir güzellik ortaya koymalarının önemine 
dikkat çekerek; “Şu anda hem Belediye Başkanımız 
hem SOBE başkanımız buradalar. Onlara ve konuklara 
hoş geldiniz diyorum. Öğrencilerin SOBE için kermes 
düzenlemeleri kararına Dekanlığımızın ve Öğretim 
Üyelerimizin verdiği destekle mutfaktan atölyeye, 
farklı çalışma alanlarından eserler ortaya çıkmış. 
Eserleri birlikte gezmiş olduk. Herkese yarayacak 
ürünler olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. 
Böyle etkinliklerle toplu bir destek organize 
etmenin önemli olduğunu söyleyen Şeker, hem 
paydaş kurumlara hem emeği geçen öğrencilere 
teşekkür etti. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise SOBE için verilen bu gönülden 

destek için öğrencilere teşekkür etti. SOBE’nin 
Konya’nın önemli markalarından biri haline 
geldiğini belirten Altay şunları söyledi: “SOBE’nin bu 
tür etkinliklerle tanınırlığı daha da çok artıyor. Emeği 
geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.” dedi. SOBE 
Vakfı Başkanı Mustafa Ak da kermes etkinliğinin 
kendileri için anlamının büyük olduğunu bu 
etkinliğin SOBE için görevli olmayanlar açısından 
ilk olduğunu kaydetti. Ak, bu tür etkinliklerle hep 
bir arada olmayı umduklarını ifade etti. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekan ise; “Sağlığın her alanında 
varız demek için Fakülte olarak bu tür etkinlikleri 
düzenlemeyi önemsiyoruz. Daha önce Alzheimer’lı 
büyüklerimiz için düzenlemiştik. Her iki etkinliği 
de her yıl belli bir düzende devam ettireceğiz. En 
çok önemsediğimiz bu tür faaliyetlerle farkındalığı 
artırmak. Tüm hocalarımızın ve öğrencilerimizin de 
eline sağlık.” dedi. Konuşmaların ardından Otizme 
dikkat çekmek için el baskısı yapıldı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TRT 
Geleceğin İletişimcileri yarışmasında ödül alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam, Vera, 
Sağlık İçin El Ele, Sağlık Sosyal Yaşam ve Kariyer, Sosyal Hizmet ve Etkileşim ve 
Sağlıklı Beslenme Öğrenci Topluluklarının ortaklaşa hazırladığı Konya Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) yardım kermesi gerçekleşti.

Rektör Şeker Ödüllü
İletişimcilerle Buluştu

Üniversitemiz Öğrencilerinden

SOBE İçin 
Yardım Kermesi
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T
opluluk Danışmanı ve Sosyal Beşeri 
Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Müşerref Yardım yaptığı konuşmada 
kendisinin de yurt dışından geldiğini 

ve Türkiye'de 4. yılında olduğunu bu anlamda 
programın kendisi açısından da önemli olduğunu 
kaydetti. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Dekanı Prof. 
Dr. Abdulkadir 
Buluş da 
toplantı 
vesilesiyle tüm 
yurtdışı akraba 
toplulukları 
temsilcileri ve 
öğrencilerin bir 
araya geldiğini 
kaydetti. 

Toplantıda mevcut sorunlar üzerine konuşma 
fırsatı yakalanacağını söyleyen Buluş, programa 
katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Şuayıp Turhan 
yaptığı konuşmasına yabancı ülkelerden gelen 
misafirlere hoş geldiniz diyerek başladı. Yurtdışı 
Türkler ve Akraba topluluklar Başkanlığının 2010 
yılında kurulduğunu söyleyen Turhan şöyle devam 
etti: “Başkanlığın 3 temel görevi var. Birincisi bizim 
gönül coğrafyası diye adlandırdığımız bölgelerdeki 
toplumlarla birlikte çalışmalar yapmak. İkincisi 
uluslararası öğrenciler meselesi. Şu anda Türkiye'de 
uluslararası öğrenci kapsamında 100 binden fazla 
öğrenci öğrenim görüyor. Gönül bağımızın kuvvetli 
olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci sayımızın ciddi 
oranda yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin yurt 
dışında 6 milyondan fazla vatandaşı var, 5 milyondan 
fazlası Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Yani Türkiye’nin 

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine bağlı Uluslararası Öğrenci 
Topluluğu ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 
ortaklaşa düzenlediği Avrupa Türk Diasporası Gençlik ve Gelecek konulu tanışma 
programı ve seminer gerçekleşti.

Yabancı Öğrenciler Tanıştı
yurt dışında ciddi bir diasporası var. Genç dinamik 
diaspora ülkemizde ciddi katkılar sağlıyor.” dedi. En 
önemli şeylerden bir tanesi de şu anda oradaki 
toplumumuzun kendi içlerinden çıkan çocukların, 
oradaki topluma hizmet edecek meslek gruplarına 
dâhil olmaları olduğunu kaydeden Turhan; 
“Yurtdışında doğmuş büyümüş, orada üniversite 
eğitimi almış gençlerimizin yüksek lisans programı 
için Türkiye'ye gelerek burada okumalarını istiyoruz. 
Sizlerden isteğim lütfen geldiğiniz ülkelerde 
arkadaşlarınız varsa başkanlığımızı takip etmelerini 
isteyin. Bizim bütün programlarımız sosyal 
medya üzerinden takip edilebilir." diye konuştu. 
Rektörümüz Profesör Doktor Muzaffer Şeker 
ise konuşmasına gençlerle bir arada olmaktan 
mutlu olduğunu ifade ederek başladı. YTB’nin 
Türkiye'nin yurtdışındaki ilişkilerini geliştirmede 
önemli görevler üstlendiğini söyleyen Şeker; “Bu 
anlamda üniversitemizin YTB ile işbirliği içerisinde 

yürüttüğü projeler içerisinde, yabancılara Türkçe 
öğretme konusunda, yüksek lisans ve doktora 
programı açılma işlemleri YÖK’le görüşülerek 
başlatıldı. Sizlere ya da yurtdışındaki Türkçe 
bilmeyen arkadaşlara Türkçe öğretmek üzere 
profesyonel eğiticiler yetiştirilmesi konusunda 

özel bir lisansüstü programı gerçekleştirmiş 
olacağız. KONDİL üzerinden başarılı bir şekilde 
dil öğretimine destek veriyoruz. Kaliteli, nitelikli 
bir kadromuz var, bu konuda sistemimizin 
oturduğunu söyleyebilirim.” dedi.
Farklı ülkelerden buraya gelmiş öğrencilerin 
bir araya gelerek geniş bir alana hitap 
edecek şekilde ilişki ağlarını genişletme fırsatı 
yakaladıklarını kaydeden Şeker şunları söyledi: “Bu 
arkadaşlarımızın birçoğu ülkelerine döndüklerinde 
bulundukları ülkelerde, söz sahibi noktalarda 
akademisyen, idareci veya özel sektörde ticaret 
erbabı olarak belirgin noktalara gelecek olan kişiler 
olacak. Bu anlamda burada yaşanan öğrencilik 
sürecinin sağladığı dayanışma, paylaşım ve birbirini 
destekleme, bir kültürü beraberce yaşayarak 
öğrenme ve bir dostluk şekillenmekte. Bunun da 
sizlere sadece güzel bir hatıra olarak kalmaması 
verimli bir şekilde geleceğinizi etkilemesi söz 
konusu." dedi.
Hz. Mevlana’nın, “Bu topraklara sevgiden başka 
bir şey ekmedik” sözlerini öğrencilerle paylaşan 
Şeker; “Sevgiyle büyüyün, sevgiyle gelişin, sevgiyle 
kalın” diyerek sözlerini tamamladı. Tanışma 
etkinliği ikramların ardından sona erdi.
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P
rogram Ukrayna’da düzenlenen “3. 
Uluslararası Çocuk Hastalar Resim 
Yarışmasında dereceye giren 32 eserin 
yer aldığı serginin açılmasıyla başladı. 
Yarışmada üçüncü olan Meram Tıp 

Fakültesinde tedavi gören Ümmü Gülsüm 
Topçu’nun eseri sergiyi gezenlerin büyük beğenisini 
topladı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev: 
“Beyaz önlük güzelliği, arılığı, duruluğu, temizliği, 
dürüstlüğü temsil etmektedir. Hekimlerde beyaz 
önlük giymek bir onurdur. O onuru bizim çocuklarımız 
bugün sırtlarına alacakları, giyecekleri önlükle yeniden 
takınmış olacaklardır. Sabırlı olmaları gerektiğini 
yine burada tekrar ediyorum. Bir sanat ve zanaat 
öğrenecekleri için hekimlik usta ve çırak meselesi 
olduğu için lütfen hocalarımıza ve yolda kıdemce 
sizden büyük olanlara saygıda kusur etmeyin.” dedi. 
ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık 
Özkan konuşmasının başında NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve MTF Dekanı Prof. 

Dr. Celalettin Vatansev’e ASÜ Tıp Fakültesine 
bu yıl başlayan öğrencileri kabul ettikleri ve 
eğitim sorumluluklarını üzerlerine aldıkları için 
teşekkür etti. Özkan: “MTF öğretim üyelerine ASÜ 
öğrencilerini kendi çocuklarınızdan ayırmayacağınızı 
ve onlara her türlü kolaylığı sağlayacağınızı bildiğim 
için teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler hekimlik 
büyük bir sorumluluk isteyen bir meslektir. Hekimlik 
mesleğini yapabilmek için insanı ve mesleğinizi 
sevmek zorundasınız.” dedi. 
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin göreve 
geldiklerinde Aksaray’ın üç tane kızıl 
elması olduğunu belirterek “Olmazsa olmaz 
dediklerimizden bir tanesi havalimanı, birisi 
demiryolunun Aksaray’dan geçmesi, üçüncüsü de 
Tıp Fakültesiydi. Esasında şu an beyaz önlük giyme 
töreni yaptığımızı öğrenciler Aksaray’ın bir kızıl 
elmasıdır. Onun için sorumluluğunuz çok fazla... 
Aksaray’a döndüğünüzde sizi sadece bir tıp fakültesi 
öğrencisi olarak karşılamayacaklar, göremeyecekler.
Sorumluluğunuz gerçekten çok büyük ve ağır...” dedi.

Meram Tıp Fakültesi ASÜ’ye Yol 
Gösterici Olacak

ASÜ Tıp Fakültesinin eğitim için gerekli hazırlıkları 
yapıncaya kadar öğrencilerinin başka bir fakültede 
eğitim görmesine karar verildiğini ve bu eğitim 
kurumunun da daha kıdemli, kadrosunun daha 
yetkin olması hasebiyle; NEÜ Meram Tıp Fakültesi 
olduğunu kaydeden Şahin: “Şu an 2017 - 2018 
eğitim öğretim yılında beraberce eğitim öğretime 
başlamış olduk. Bu beyaz önlüğü gururla, onurla 
öğrenci olarak taşıdıktan sonra mesleğe atıldıklarında 
karşılarına gelen bizlerin yani esasında annelerimizin, 
babalarımızın, kardeşlerinizin, kızlarınızın her şeyden 
önce bir insan olduğunu hiç unutmayın...” dedi.

Zor Olduğu Kadar Kutsal Bir Meslek

Kürsüye son olarak NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker geldi. Ailelerin meşakkatle bin bir 
güçlükle yetiştirdikleri gençleri emanet aldıklarını 
kendilerinin de üzerine düşen bu emaneti bir 
kardeşlik hukuku içerisinde yerine getirerek 
öğrencileri mezun edeceklerini söyleyen Rektör 
Şeker, “Zorlu süreç diye hep tanımlıyoruz. Kutsal 
görevin kendi içerisinde belirgin bir felsefesi, ahlakı, 
hukuku, ekonomisi elbette var. Bu gençler burada 
mesleki sorumluluk alacaklar. Sevgiye şefkate 
desteğe onların ihtiyacı var. Biz bunun bir kısmını 
versek de ailenin yerine tutamayız. O yüzden 
anneler ve babalar olarak aileler olarak çocuklarımızı 
desteklemeye gayret edelim. Allah kolaylıklar versin 
zor bir meslek, zor bir meslek olduğu kadar kutsal bir 
meslek...” dedi.

Hekimin Yaygınlaşmasıyla Beraber 
Sorumluluğu da Artıyor 

Türkiye’nin planlaması içerisinde tıp fakültelerinin 
yaygınlaşması konusunda bir kararlılığın olduğunu 
ama bunu Türkiye’nin gelişen ekonomisi, 
gelişen siyasi konjonktürü gelişen imkânlarının 
zorladığını kaydeden Şeker sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Neredeyse her yere tıp fakültesi açıldı. 
Bu tıp fakültesi rekabetini de peşi sıra getiriyor. 
Hekimin yaygınlaşmasıyla beraber sorumluluğu da 
artıyor. Bunların kendi içerisinde bir dengesi var. Biz 
Aksaray’ın kendi ayakları üzerinde durasıya kadar, 
nitelikli hekim yetiştirebilmesini sağlayıncaya kadar, 
kendilerine destek verme taahhüdünde bulunduk. Bu 
anlamda mutluyuz, gururluyuz karşılıklı işbirliğinin 
devamını diliyorum.” dedi. Açılış konuşmalarının 
ardından 31’i ASÜ Tıp Fakültesi öğrencisi olmak 
üzere 258 öğrenciye beyaz önlükleri hocaları 
tarafından törenle giydirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) ve Aksaray 
Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesinde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler için beyaz 
önlük töreni düzenlendi. 

NEÜ, 
Aksaray 

Üniversitesi'ne 
Yol Gösterecek

 Önlüklerini
Birlikte Giydiler
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2
4-31 Ekim Ulusal Anatomi Haftasında, Beden 
Bağışının arttırılması, farkındalığın yerleşmesi, anatomi 
biliminin halk sağlığına katkıları açısından öneminin 
anlatılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. 
Dr. Büyükmumcu, “Bu bağlamda NEÜ Meram Tıp 

Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı olarak fakülte içerisinde konu ile 
ilgili toplantı ve seminerler düzenledik. Ayrıca Fakültemiz Anatomi 
Anabilim Dalı laboratuvarında kadavra olarak kullanılmak üzere 
son iki yıl içinde iki vatandaşımız bedenini bağışlamıştır.” dedi.
Tıp eğitiminde ve genç doktorların yetiştirilmesinde 
kadavra kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden 
Büyükmumcu, “Gerçek vücutlar üzerinde çalışarak eğitim alacak 
olan geleceğin doktorlarının iyi yetişmeleri için yeterli sayıda 
kadavranın bulunması gerekmektedir. Bunun için beden bağışı 
çok önemlidir ve biz de ülkemizde beden bağışının arttırılmasını 
amaçlamaktayız.” şeklinde konuştu. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur 
Uysal ise, “Temel eğitim yanı sıra cerrahi uygulamalarda 
kişisel farklılıkların ayırt edilebilmesi ve yeni cerrahi tekniklerin 
geliştirilmesi için kadavra üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar 
çok değerlidir. Kadavra temini ile ilgili tartışmalar daima tıp 
eğitimi gündeminde olmuştur. Bu konu ile ilgili etik çözüm beden 
bağışıdır.” diye konuştu.
Beden bağışında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda 
b i l g i veren Meram Tıp Fakültesi 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Aynur Emine Çiçekcibaşı, 
“Aklı başında, 18 yaş ve üstü olan herkes beden bağışında bulunabilir. 
Ayrıca ölen kişinin eşi, çocukları veya vasisi de ölüm durumunda bağış 
yapabilir. Bağışçıya verilen beden bağış kartının üzerinde bağış ile ilgili 
gerekli bilgiler bulunmakta bağışçının yakınlarından ölümü takiben ilgili 
telefon numaraları aranarak bilgi verilmesi talep edilmektedir. Tıp eğitimi 
veyahut araştırma için yürütülen anatomik çalışmaların ardından vücut, 
bağışçının isteği doğrultusundaki dini törenle ve yasalara uygun olarak 
defnedilir. Beden bağışı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Türk Anatomi ve Klinik 
Anatomi Derneği web sayfasından (http://anatomidernegi.org.
tr) veya Tıp Fakülteleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanlıklarından 
sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.

A
hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör Konferans Salonunda 
düzenlenen program Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan 
İlknur Uysal, fakültedeki öğrenci sayısının bin 345’e 
ulaştığını belirterek, “Sevgili gençler; gerek mesleki 
gerek özel yaşamınızda dürüst olun, sevginin gücüne 
inanın, bilgi sahibi olun, sevginizi ve bildiklerinizi 
paylaşın, etrafınızdaki kişilerle dayanışma içinde 
olun,  teknolojiyi verimli kullanın, sabırlı olun, zararlı 
alışkanlıklardan uzak durun ve en önemlisi iyi insanlar 
olun. Yeni bir sürecin başındasınız, en iyi şekilde 
bu süreci tamamlamaya gayret edin. Vatanımızın 

birliğini, bölünmez bütünlüğünü korumak için 
çalışan ve hatta canlarını feda edenleri, şehitlerimizi, 
köklerinizi, kültürünüzü unutmadan sizlere emanet 
edilen mirası güçlendirerek geleceğe taşımayı 
hedefleyin.” dedi.
Fakültenin fiziki altyapı çalışmalarının devam 
ettiğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tahir Yüksek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 
Kişisel ve mesleki gelişmenin ömür boyu sürmesi 
gerektiğini ifade eden Yüksek, öğrencilere yeni 
eğitim-öğretim yılında başarılar diledi. 
Açılış konuşmalarının ardından öğrenci 
topluluklarının tanıtımı yapıldı. Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Güçlü’nün konuşması ve ikramların ardından 
program sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Büyükmumcu, tıp eğitimi için önem arz eden beden 
bağışının arttırılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni akademik yıl dolayısıyla tanışma ve 
tanıtım programı düzenledi.

Beden Bağışı Tıp Eğitimi İçin Önemli Sağlık Bilimleri Fakültesi
Akademik Yılı Açılış Programı Yapıldı
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B
acıyan-ı Meram 
Kooperatifinde 
düzenlenen 
tanıtım toplantısına 
Rektörümüz Prof. 

Dr. Muzaffer Şeker, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Meram Belediyesi Konevi 
Araştırma Merkezi (MEBKAM) 
Başkanı Prof. Dr. Erdal Baykan, 
Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin ile Düşünce 
Akademisinde ders verecek 
öğretim üyeleri katıldı. 
Meram Düşünce Akademisinde 
eğitim sürecinin başlayacağını 

kaydeden Toru; “Bu akademi 
ciddi bir çalışmanın ürünüdür. 
İlk emri 'Oku' olan bir dinin 
mensupları olarak her daim 
kendimizi, gençlerimizi yetiştirmek 
durumundayız. Elbette ki şehrin 
inşası önemli ancak bunlardan 
çok daha önemli olan gelecek 
nesillerin ve toplumun inşasıdır. Bu 
hepsinden önemlidir." dedi. 
Özellikle günümüzde entelektüel 
bir seferberlik durumunda 
olduğumuza işaret eden Toru, 
"Büyük bir savaşın içerisindeyiz. 
Bu savaş sadece fiziki olarak 
gerçekleşmiyor; hem sahada 
devam ediyor hem de masada. 
Ayrıca tarihi alanda, inancımızla 
ilgili her alanda büyük bir savaş 
veriyoruz. Bu savaştan galip 
çıkabilmek için tarihi, kültürel 
ve her alanda kendini donatmış 
bir nesil yetişebilmesi için bu tür 
alanlarda çalışmamızın zorunlu 
olduğunun bilincindeyiz. NEÜ’deki 
hocalarımızın desteğiyle Meram 

Düşünce Atölyesinde Tarih 
Atölyesi, Edebiyat Atölyesi, Klasik 
İslam Düşüncesi Atölyesi ve diğer 
atölyelerimizle ciddi bir atılım 
sağlayacağımıza inanıyoruz.” diye 
konuştu. 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de; “İslam düşüncesinin 
köşe taşlarına sahip olduğumuz bu 
şehirde Selçuklunun ve Osmanlının 
bıraktığı miraslarla beraber bizler 
bu zenginliğin farkına vardırılarak 
gerek üniversite gençliği gerekse 
toplumun her bir katında kendini 
genç hissedenlere bu entelektüel 
birikimi tahlil etme, analiz 
etme fırsatını sunmuş oluyoruz. 
MEBKAM'ın bu anlamda ciddi bir 
görev ifa edeceğini düşünüyorum.” 
dedi.

Meram Belediyesi ve Üniversitemiz iş birliğiyle düzenlenen "Düşünce Akademisi'nin 
tanıtım toplantısı yapıldı. 

Meram'da Düşünce Akademisi

Y
rd. Doç. Dr. Bilim, dünyanın 
ilk turizm akımlarının, 
klasik olarak ifade 
edilen “deniz kum 
güneş” ile başladığını 

ancak bu turizm çeşidinin 
artık iyi bir getiri sağlamadığını 
vurgulayarak, “Ülkeler artık yeni 
alternatiflere doğru yöneliyor. Son 
dönemlerdeki sıcak havalar gibi 
bazı durumlar destinasyon anlamında 
Türkiye’nin değerini azaltmış durumda. 
Şöyle ki, havaların ilerleyen zamanlarda 
ısınması iklim değişikliği ile birlikte iklim kuşağının 
Kuzey’e doğru ilerlemesine de sebep olabilir. Mesela 
sıcak denizler için Türkiye’ye gelen bir Rus turist, 
ilerleyen zamanlarda kendi denizlerinin de ısınmasıyla 
bu ihtiyacı kendi ülkesinde karşılamaya başlayacak. 
Böylece Türkiye’ye olan talep düşebilir ve ekonomik 
getiri azalabilir.” şeklinde görüş belirtti. 

“Türkiye’de Yayla Turizmi Önemli Bir 
Potansiyele Sahip”

İnsanların tatilde denize girmek yerine daha serin 
yerlerde hem macera hem de eğlenceyi bir arada 
yaşamak istediklerini belirten Bilim, “Rafting, 
yayla turizmi, göl turizmi, akarsu turizmi ve mağara 
turizmi sıcak havalarda herkesin talep edebileceği 
turizm tipine dönüşüyor. Bir turist sıcak havada 
denize girmek uğruna sağlık problemi yaşamak 
istemez. Bunun için de insanlar, saydığımız alternatif 
turizm çeşitlerine yöneliyor. Türkiye’de yayla turizmi 

önemli bir potansiyele sahip. Sıcak 
havalardan kaçan Orta Doğu ve Arap 

coğrafyasından turistler serin havası 
ve doğal güzellikleri dolayısıyla 
Trabzon yaylalarını tercih ediyor. 
Aldığımız haberlere göre de 
Trabzon’daki otellerde boş oda 
yok. Bursa ve Sakarya taraflarında 
da termal turizm gelişmekte. 
İnsanlar bu şekilde sıcağın olumsuz 

etkilerinden korunarak farklı 

deneyimler kazanmış oluyor.” dedi.
İnsanların turizm taleplerinin çok hızlı 

değişebildiğini aktaran Bilim, “Dünyadaki 
yönelimlere uymak zorundayız. Çünkü Türkiye olarak 
önemli bir turizm kültürü olan ve turist sayısı, turizm 
gelirleri anlamında dünya pazarında sürekli ilk 10 
içinde olan bir ülkeyiz. Böyle bir ortamda işin eğitim 
boyutuna bakacak olursak çok farklı yönelimlerin 
olması gerekiyor. Turizm açısından zengin bir ülkeyiz 
ve çok farklı alternatifler var. Biz müfredatlarımızı 
sürekli bunlar üzerinden yeniliyoruz. Fakülte olarak 
öğrencilerimizi genel anlamda turizm personeli 
olarak yetiştirmiyoruz. Her öğrencimizden yeteneği 
ölçüsünde özel bir alan belirlemesini ve bu alanlarda 
kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Çünkü bu, çok 
elemanın girdiği bir pazar ve farklılaşmak için pazarda 
özel yerlere gitmek gerekiyor. Öğrencilerimize engelli 
turizmi, sağlık turizmi, kültür turizminin alt dalı 
olarak gastronomi turizmi gibi alanların derslerini 
veriyoruz. Amacımız yetiştirdiğimiz öğrencinin daha 
özgün alanlarda, iyi paralar kazanan kaliteli bir 
eleman olması.” ifadelerini kullandı.

Sıcakların dünya üzerinde etkisini arttırması ve insanların yeni deneyimler 
yaşamak istemesi dolayısıyla turistlerin “deniz kum güneş” turizminden ziyade 

alternatif turizm sektörlerine yöneldiklerini ifade eden Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yasin Bilim, 
fakülte olarak amaçlarının özgün alanlarda iyi paralar kazanan kaliteli öğrenciler 

yetiştirmek olduğunu söyledi.

Sıcaklar Turizm 

Sektörünü Dönüştürüyor
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C
ezayir El Oued Üniversitesi Rektörü 
Prof. Omar Ferhati ve beraberindeki 
heyet NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’i makamında 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan El 

Oued Üniversitesi Rektörü Ferhati, “Ülkelerimiz 
arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlar, akademik 
işbirliği kapsamında, bilgi ve tecrübe paylaşımı 
ile daha ileri boyutlara taşınabilir. Yaptığımız 
anlaşmalar ile gelecekteki işbirliğimizin temellerini 
atmış bulunuyoruz. Ülkelerimizin geleceğinde rol 
oynayacak bireylerin yetiştirilmesinde, halklarımızın 
yakınlığı ve bilimsel alanda işbirliği büyük önem 
taşımaktadır. Allah bizleri, halklarımızı korusun 
ve yardım etsin.” dedi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker ise, “Heyetin üniversitemiz 
ile işbirliği yapma talepleri değerlendirildi. Bizleri 

Cezayir’e davet ettiler. Bu işbirliğinin Türkiye 
ve Cezayir arasındaki tarihi kardeşliğe katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Onlardan bize akademik 
değişim programı çerçevesinde hocaların gelmesi 
ve buradan oraya hoca göndermemiz söz konusu 
olacak. Öğrenciler açısından da El Oued Üniversitesi 
öğrencileri Mevlana Değişim Programı çerçevesinde 
buradaki derslere katılabilecekler ve biz de oraya 
öğrenci gönderebileceğiz. Cezayir ile kardeşliğimizin 
daim olmasını diliyor ve ziyaretten dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından hediye ve plaket takdimi yapıldı. Cezayirli 
heyet ve Rektör Şeker akşam yemeğinde tekrar 
bir araya geldi. Burada Rektör Şeker ve Rektör 
Ferhati Necmettin Erbakan Üniversitesi ile El 
Oued Üniversitesi arasında yapılacak olan işbirliği 
için protokol imzaladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Cezayir Echadid Hamma Lakhdar - El 
Oued Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

NEÜ ve Cezayir El Oued Üniversitesi 
Arasında Protokol

3
7 yaşında ve 2 tane sezaryen ameliyatı 

geçirmiş olan hastanın karında 
şişlik ve ağrı nedeniyle kendilerine 

başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman 
Balcı, yaptıkları muayenede hastanın 

karnında göbeğin üzerine kadar uzanan kitlenin 
mevcut olduğunu fark ettiklerini söyledi. Balcı; 

“Ultrasonografide rahimden (uterus) kaynaklanan 
yaklaşık 25 santimetre boyutunda myomla 

uyumlu kitle saptadık. Hastaya laparoskopik 
myomektomi planladık ve ameliyat hazırlıklarını 

tamamladıktan sonra operasyona aldık. Başarı 
ile gerçekleştirdiğimiz operasyonla çıkarttığımız 

myomun ağırlığı bin 100 gram geldi. Bu kadar büyük 
myomların laparoskopik ameliyatı tıp literatüründe 

oldukça nadirdir. Hastamızı operasyonun ertesi günü 
sorunsuz bir şekilde taburcu ettik.” diye konuştu.

Bu denli büyük veya çok sayıda myomu olan 
hastalarda genellikle açık ameliyat tercih 

edilmediğini kaydeden Balcı şunları söyledi: 
“Çünkü uterusun (rahmin), kistin veya myomun 

karın içerisinde yeterli çalışma alanı bırakmayacak 
kadar büyük olduğu durumlarda ve ciddi karın 
içi yapışıklıklar varlığında laparoskopik yöntem 

genellikle tercih edilmez. Laparoskopik ameliyatta 
hastanın karnında biri 1 santimetre diğerleri 0.5 

santimetre olan 3 veya 4 tane delik açılmakta ve 
özel kamera ve aletlerle bu deliklerden ameliyat 

yapılmaktadır. Açık ameliyatlara göre hastanın 
karnında ameliyat kesisinin ve izinin çok az olması, 
karın içinde daha az yapışıklık olması, çok daha az 
ağrısının olması, kısa sürede ayağa kalkması, daha 
kısa sürede hastaneden taburcu olması, daha kısa 

sürede işine ve normal hayatına geri dönebilmesi 
gibi üstünlükleri vardır.”

Bu tip ameliyatların zor ameliyatlar olduğunu 
kaydeden Balcı, kitlenin büyüklüğü nedeniyle 
karın içerisinde çalışma alanının dar olduğuna 

değindi. Balcı; “Özellikle daha önce karından 
ameliyat geçirmiş hastalarda daha sık olmak üzere 
kitlenin bağırsaklar, idrar yolları, mesane ve büyük 
damarlar gibi organlarla komşu olması ve bunlara 

yapışıklığı veya bunlarda anatomik olarak yer 
değişikliği yapması sık karşılaştığımız durumlardır. 

Ayrıca myom ameliyatlarında açık cerrahide bile 
kanama riski de oldukça fazladır. Nitekim bu 

hastamızda daha önce 2 kez sezaryen geçirmesi 
ve kanama riskinin fazla olmasına rağmen sorun 

olmadan ameliyatı tamamladık.” dedi. 
Zor bir ameliyat olan büyük bir myomun 

laparoskopik olarak çıkartılmasında gösterdikleri 
çalışma için ekip arkadaşlarına teşekkür eden 

Prof. Dr. Osman Balcı, böylesi ameliyatların 
her işte olduğu gibi iyi bir ekip çalışması 

gerektirdiğinin de altını çizdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Osman Balcı ve ekibi karında şişlik ve ağrı nedeniyle 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran hastadan yaklaşık 25 santimetrelik 

myom çıkardı. İki tanesi 1, bir tanesi yarım santimetre 
olan toplam 3 delikten laparoskopik (kapalı) myomektomi operasyonu ile 

çıkarılan Myomun ağırlığı ise bin 100 gram geldi. 

Meram Tıp Fakültesinde 

Bir Başarılı Ameliyat Daha 
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K
onya’nın en merkezi noktasında olan İl Sağlık Müdürlüğü önünde kurulan standı ziyaret eden 
Meram Tıp Fakültesi heyetinden Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin burada bağışın neden 
önemli olduğu konusunda bilgi verdi. Son dönem organ yetmezliğinin olduğu durumlarda tek 
tedavinin nakil olduğunu vurgulayan Tekin: “Ülkemizde ve Konya’da dünya standartlarında organ 
nakli yapılıyor. Yapılan nakillerin büyük kısmı maalesef canlı nakiller... Esasen kadavra nakillerini 

artırmamız gerekiyor. 2015 yılına göre 2016’da ciddi bir ivmelenme olmuş, beş yüz yetmiş civarında kadavra 
nakil yapılmıştı. 2017’de nedense birazcık düşüş oldu. Ancak iki ayımız daha var ve o sürede geçen yılın 
rakamlarını bulmayı umut ediyoruz. Canlı vericili nakillerin olmasını istemiyoruz ama çaresizlik içerisinde 
insanların yaşamını kaybetmemesi için yapıyoruz.” dedi.

Kornea Naklinde Meram Tıp İki Defa Teşekkür Mektubu Aldı

Yılda ortalama Türkiye’de beş bin civarında organ nakli yapıldığını söyleyen Tekin: “Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi olarak biz de çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle karaciğer, böbrek, kornea ve 
kemik iliği nakilleri başarılı şekilde yapılmakta... Kornea naklinde bu sene çok güzel gidiyoruz. İki defa Sağlık 
Bakanlığından teşekkür mektubu aldık. 224 tane kornea temini çok büyük rakam. Ortalama yıllık 25 civarında 
böbrek, karaciğer nakli yapmaktayız. Ama maalesef yüzde doksanı canlı ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor. 
Kadavra bağışının artması gerekmektedir.” dedi. Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev 
de tıp ilmini geliştirmek için insanların vücutlarını da bağışlayabileceğini ve bunun için çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Vatansev: “Sadece organ bağışından öte tıp ilminin gelişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla öldükten sonra vücut bağışı da söz konusu... Yani kadavra bağışı da söz konusu... Geçmiş 
senelerde Konya’da 3 kadavra bağışı aldık ama hali hazırda iki veya üç tane daha vücut bağışı bekliyoruz. 
Bunun da farkındalığını ortaya koymak için anatomi bölümü ve fakültemizdeki transplantasyon ünitesi ile 
birlikte toplantılar planlamaktayız. Organ bağışı güzeldir. Bağış yapmakla insanın gönlü rahatlar ama yapılacak 
iş zordur. Bu zor işin sonrasında bağış alan insanın hayatta kalma süresini uzattığımız için bence kutsal bir 
görev yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü önündeki stantta hafta boyunca vatandaşı 
bilgilendirilerek, bağış toplandı.

3 – 9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü, bir taraftan halkı 
bilinçlendirerek farkındalık oluşturuyor diğer taraftan da organ bağışı topluyor. 

Organ Bağışı İçin Seferber Oldular

N
EÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema 
Sevinç konser öncesinde yaptığı 
konuşmasında hem korodaki 
öğrencilerine hem de dinleyenlere 

teşekkürleri sunup Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.
NEÜ AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık 
ise, Atatürk’ün 79. ölüm yıldönümü dolayısıyla 
gerçekleştirilen bu programa katkı sunanlara 
teşekkür etti. Kırbıyık; “Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren eğitim ve öğretime büyük önem veren 

Atatürk, 1928 yılında başöğretmenlik unvanını 
almıştır. Bu yönüyle de istikbalin öğretmenlerini 
yetiştiren kurumumuz açısından da ayrıca önem arz 
etmektedir. Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ü 79. ölüm yıldönümünde saygıyla 
anıyoruz” ifadelerini kullandı. Müzik Bölümü 
öğrencilerinden oluşan bir koro tarafından 
gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. İzleyenler 
konserde bazen hüzünlendi, bazen keyiflendi. 
Seçkin eserlerin seslendirildiği konser toplu 
fotoğraf çekiminin ardından son buldu. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sema Sevinç ve öğrencilerinin hazırladığı 10 Kasım’a özel konser 
etkinliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bahçesinde yapıldı. 

Mustafa Kemal Atatürk’ü 
Sevdiği Şarkılarla Andılar
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B
arış ve Gelişme 
İçin Bilim/Science 
For Peace and 
Development  sloganı 
ile Ürdün Kraliyet 

Ailesi’nin himayelerinde ve 
“Ürdün Barış Yılı” şerefine 
Amman Ölü Deniz’de King 
Hussein bin Talal Kongre 
Merkezinde düzenlenen foruma, 
dünyanın farklı ülkelerinden çok 

sayıda  bilim insanı, politikacı, 
akademi ve kurum temsilcisi 
katıldı.  Forum’da Birleşmiş 
Milletlerin Sürdürülebilirlik 
Gelişim Hedefleri/Sustainability 
Development Goals (SDG) 
çerçevesinde “Enerji ve Su, 
Beslenme, İklim Değişikliği, 
Fakirlik ve Eşitsizliğin ortadan 
kaldırılması, Halklar arası 
Kültürel Anlayış ve Tüm 

Toplumlarda Varlık ve Fırsat 
Yaratılması” konuları üzerinde 
duruldu.
Uluslararası Bilim Akademileri 
çatı kuruluşlarının da katkı 
sağladığı foruma ayrıca TÜBA 
Asosye Üyesi  Prof. Dr. Bilge 
Demirköz, TÜBA GEBİP 
Üyeleri  Prof. Dr. Yusuf Baran, 
Prof. Dr. Işıl Kurnaz ve Yrd. 
Doç. Dr. Mert Gür de katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile Akademi Konsey Üyesi ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker 7-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Ürdün'de 
düzenlen  "8. Dünya Bilim Forumu"na katıldı.

Rektör Şeker 
“8. Dünya Bilim Forumu”na Katıldı

K
onuyla ilgili bilgi veren Meram 
Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Şerafettin Demirci, 

Kültür Bakanlığı tarafından 
Alaaddin Cami Sandukalarında 
bulunan kemiklerin Selçuklu 
Sultanlarına ait olup olmadığı, 
Sultanlara ait ise ayrı ayrı tespiti 
istenilmesi ile sürecin başladığını 
kaydetti. Çalışma hakkında bilgi veren 
Demirci; “Konya, Alaaddin Tepesindeki 
külliye, çevresi ve Aziz Selçuklu Sultanlarının 
kabirlerinde bulunan mübarek cesetlerinin üzerinde 
ya kimlik tespiti, morfolojik özelliklerinin belirlemesi, 
iskeletler üzerindeki patolojik bulgu tespiti ve 
antropometrik ölçümler bilimsel ahlak, uygulama ve 
dinimizin emrettiği usul içinde yapıldı” diye konuştu. 
Sandukaların 8 adet olduğunu ve dualar eşliğinde 
açıldığını kaydeden Demirci, sadece 2’sinde 
kemik bulunduğunu söyleyip şöyle devam etti: 
“Birinde tahminen 70 civarında vertebra bulundu, 
kemikler çalışma salonuna alındı. Usulüne uygun 
ve dualar eşliğinde 2. Sanduka içerisinde çok sayıda 
ve belirli sırada belirli sırada dizili olmayan karışık 
kemikler çalışma salonuna alındı. Çalışma masaları 
oluşturularak kemikler temizlenerek gruplanmasına 
geçildi. Ardından kemiklerin tasnifi yapıldı. Buna 
göre 23 erişkin, 4 çocuk toplam 27 adet kafa kemiği 
bulundu. Sayılan kemiklere göre; 27 ila 34 kişiye ait 
kemik saptandı. 13 erkek 7 kadın toplam 20 erişkin 
7 cinsiyeti tanımlanamayan çocuğa ait kafa kemikleri 
görüldü.” dedi. Sandukalarda kemiklerin toplu 
saklanması, eksik, kırık veya parçalarının noksan 
olması nedeniyle net olarak kaç kişi gömüldüğünün 
belirlenemediğini söyleyen Demirci, tespit edilen 
kemiklerin tahminen yaşlarının 1-2 yaş ila 70-80 
yaş arasında bulunan bireylere ait olduğunu da 
söyledi.

I. Alaaddin Keykubat’ın zehirlenerek 
öldüğünü tarihten bildiklerini 

kaydeden Demirci, kafatasında 
da siyanür zehirlenmesine ait 
siyahımsı bulgular olduğunu 
söyledi. Kesin emin oldukları 
3 cesedi ayırdıklarını belirten 
Demirci, kafa yüz ölçümlerinin 
özel aletlerle, milimetrik 

hesaplarla yapıldığının altını çizdi.
Kemiklerin tek tek ölçüldüğünü ve 

eşleştirildiğini söyleyen Demirci; “I. 
Rükneddin Mesud’un yaşı ve hastalığı dikkate 

alınarak uygun kemikler birleştirilerek kefenlendi. 
Kafatasında kılıç darbesi saptanan kemiklerin tarihi 
kaynaklar ışığında Sultan II. Kılıçarslan’a ait olduğu 
kabul edilerek, diğer ileri yaş uygun kemiklerle 
kefenlendi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in yaralanması 
ve ileri yaş özelliği itibariyle uygun bulunan kemikler 
birleştirilerek kefenlendi. Kafada tespit edilen 
yaraların kılıç gibi kesici ezici aletlerle meydana 
getirilmiş olduğu anlaşıldı.” diye konuştu.
Çalışmalarda bulunan kemikler şu şekilde: 39 adet 
klavikula, 19 adet sağ, 20 sol 9 belirsiz toplam 47 
adet humerus kemiği olduğu, 24 sol 22 sağ toplam 
47 adet radius kemiği olduğu,  24 sol 23 sağ 
toplam 47 adet ulna kemiği olduğu, 14 adet patella 
kemiği olduğu, 166 adet torakal 107 adet servikal 
89 adet lumbal tanımlanamayan 40 adet toplamda 
402 adet vertebra olduğu, 44 adet skapula, 14 
adet sternum olduğu, 22 sol 21 sağ toplam 43 
adet femur olduğu, 32 fibula olduğu, 16 sol 15 sağ 
12 belirsiz toplam 43 adet tibia olduğu, 20 adet 
sakrum, 21 erkek, 16 kadın, 2 belirsiz, toplam 
39 adet pelvis kemiği olduğu, sternumun 14 adet 
olduğu, tanımlanamayan küçük femur adedinin 27 
olduğu, talus 20 adet, tibia 5 adet, fibula 12 adet, 
humerus 5 adet, kosta 2 adet tespit edildi. Tarsal 
kemik 66 adet bulundu. El ve ayak tarak kemikleri 
328 adet, kosta kemikleri 550 adet sayıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Demirci ve beraberindeki ekip Alaaddin Cami 
Sandukalarında Selçuklu Sultanlarına ait kemikler buldular. 

Sandukalarda Sultan Kemikleri
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B
ölüm hakkında bilgi veren AKEF Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Beden Eğitimi 
ve Spor bölümüne 60 öğrenciyi seçmek 
için sınavın gerçekleştirildiğini söyledi. 
Bu sınavı ilk kez gerçekleştirdiklerini 

ve bölüme ilk kez öğrenci alınacağını belirten 
Kırbıyık: “2016’da kurulan bölümümüze 2017’de ilk 
kez öğrenci alıyoruz. Sınavda kullanmış olduğumuz 
cihazlar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin 
belirlediği cihazlardır.” dedi.
Sınavda koordinasyonunun 8 bölümden 
olduğunu ifade eden Kırbıyık, hiçbir branşa ağırlık 
verilmediğini bütün branşların test edildiğini 
söyledi. Farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin 
jüri üyesi olarak görev yaptığını ifade eden Kırbıyık, 
sınavın son derece objektif olduğuna vurgu yaptı. 
Kırbıyık: “Şeffaf bir sınav olma özelliğini taşıyor. 
Herkes her türlü veriyi görebiliyor. Anında herkese 
buradaki bilgiler ulaşabiliyor. Şu an aynı zamanda 
burada yapılmakta olan sınav, dışarıdaki izleyicilere 
de canlı olarak aktarılmaktadır. Herkes bu sınavı 
rahatlıkla takip edebilmektedir.” şeklinde konuştu.

Akademik Olarak da Başarılı Öğrenciler 
Yetişecek

AKEF Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Ahmet Uzun da öğrencileri koordinasyon 
parkuruna bağlı olarak sınava tabi tuttuklarını, 
temel motorik özelliklerin ölçülerek öğrencilerin 
alımının yapıldığını kaydetti. Sınavın gayet şeffaf 
olduğunu vurgulayan Uzun, bütün düzeneklerin 
dışarıdan takip edilebildiğini belirtti. 5 ayrı kamera 
ile tüm sistemin analiz edildiğini aktaran Uzun, 
öğrencilerin itiraz etmesi halinde hangi istasyonda 
itiraz varsa o istasyonu kayıt eden kameradan 
analizin yapıldığını belirtti. Uzun: “Genel anlamda 
öğrencilerin temel motorik özelliklerini ölçtüğümüz 
için öğrencilerin beden eğitimi öğretmenliği yapıp 
yapamayacağı konusunda bir kanıya varmaya 
çalışıyoruz. Buna bağlı olarak da öğrencileri sınav 
sonucuna göre alacağız. Başvuru puanımız 250 
puan… Gelen öğrencilerimizin akademik anlamda 
da başarılı olacağını düşünüyoruz. İyi bir eğitim-
öğretim yapmak için buna önem veriyoruz.” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bu yıl ilk kez öğrenci alacak. 60 öğrencinin alınacağı 
bölüme girmek için adaylar özel yetenek sınavında ter döktü. 

NEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Bu Yıl İlk Kez Öğrenci Aldı

N
ecmettin Erbakan Üniversitesi 
turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve 
Proje koordinatörü Prof. Dr. Raif 
Parlakkaya, Yrd. Doç. Dr. Özgür 
Özer,  Yrd. Doç. Dr. Ferdi Bişkin 

ve Uzman Kevser ÇINAR’ ın katıldığı toplantıda, 
projenin üçüncü fikri çıktısı kapsamında katılımcı 
ülkelerin yaşadıkları şehirlerle ilgili turistlere 
yönelik sosyal medya üzerinde geliştirdikleri 
oyunların tanıtımı yapıldı. Oyunlaştırma 
(gamification) kavramı, yetişkinlerin dünyasına 
markalar aracılığıyla hızlı bir giriş yapmıştır. Oyun 
dinamiklerini markaya, işletmeye ya da spesifik bir 
destinasyona entegre ederek, interaktif bir ortam 
yaratma temeline dayanan bu kavram sayesinde 
akıllı telefonlar, milyonlarca insanın oyunlaştırılmış 
dijital bir dünyaya dahil olmasına ortam sağlamıştır. 
Oyunlaştırmayı en sık uygulayan sektörlerin 
başında, havayolu şirketleri ve turizm sektöründe 
faaliyet gösteren markalar gelmektedir. Her 
bir uçuşta, konaklamada ya da ziyarette puan 
toplayarak çeşitli rütbelere yükselmek mümkündür. 

Alınan puanlara göre kişiye ya da turiste çeşitli 
ayrıcalıklar sunulabilmektedir. Oyunlaştırma 
uygulamaları, turistlerle destinasyonlar arasında 
duygusal bir bağ kurulması ve sadakat oluşturma 
açısından da oldukça önemlidir. Projemiz 
kapsamında, şehirlerin ziyaret edilebilecek daha 
cazip mekanlara dönüştürülerek, her yaştan 
turiste hitap eden, oynarken hem keyif alacakları 
hem de şehri gezecekleri çeşitli uygulamalar ile 
tanınırlıklarının artırılabileceği vurgusu yapılmıştır. 
Bu noktada, başarılı oyunlaştırma uygulamalarının 
gerçekleştirilmesi için iyi yapılandırılmış, 
sistematik bir oyunlaştırma tasarım sürecine gerek 
duyulmaktadır. Bundan dolayı projenin “Turizmde 
Oyunlaştırma” başlıklı üçüncü çalışma paketi 
doğrultusunda tüm ortak ülkelerce tasarlanan 
oyunlar toplantıda değerlendirilmiş ve alandaki 
iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasıyla,  turizm 
alanında iyi tasarlanmış oyunların nasıl geliştirilmesi 
gerektiği Hollandalı ortağımız Daniel Weiss 
tarafından düzenlenen çalıştayla anlatılmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Turism,  Stichting PRIME ve InEuropa 
işbirliğinde 2016 yılında Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklık Programı 
çerçevesinde AB Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve desteklenen 
Turizm temalı “TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/
Mobile Learning Skills” başlıklı projenin üçüncü toplantısı 9-12 Ekim 2017 tarihleri 
arasında Bükreş, Romanya’da gerçekleştirildi. 

Erasmus+ 
“TOURBAN” Projesi: Turizmde Oyunlaştırma (Gamification) 

Uygulamaları
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N
EÜ Meram Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı 
ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. 
Ruhuşen Kutlu, “Dünyadaki 
gelişmeler izlendiğinde birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin farklılığı, hastaya 
bütüncül yaklaşımın önemi gibi nedenlerle birinci 
basamakta aile hekimliği uzmanlarının çalışmasının 
hedeflenerek gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Aynı 
şeyler bizim ülkemizde de yapılmaktadır. Amacımız 
aile hekimliği disiplininin bilimsel temelde bağımsız, 
demokratik, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla eğitim, 
araştırma ve hizmet alanında gelişmesi ve hak ettiği 
yere ulaşmasını sağlamaktır.” dedi.
Aile Hekimliği Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçın, 
Aile hekimliği uzmanlığı disiplininin kuruluşundan 
itibaren geçen kısa zaman zarfında çok önemli 
bir yol kat ettiğini söyleyerek “Gelişmelerin 
yanında sorunlarımız da var. Bunların başında eğitim 
sorunu gelmektedir. Sahadaki uzmanlarımızın ve 
asistanlarımızın eğitiminin çok ciddi bir şekilde 
standardize edilmeye ihtiyacı var. Bu bağlamda 
kendi saflarımızdaki arkadaşlarımızın bir bilim 
insanının ihtiyaç duyacağı bilgi ve birikime sahip 
olmasını sağlamaktır. Aile Hekimliği Akademisinin 

temel amaçları arasında birinci basamakta çalışan 
aile hekimlerinin bilimsel araştırma yapmalarını 
özendirmek ve üçüncü basamakta çalışan 
akademisyenlerle eşgüdüm içinde bir işbirliği 
oluşturmak bulunmaktadır.” diye konuştu.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek 
de, aile hekimliğinin eğitim sorunu hakkında 
değerlendirme yaparak, “Hem lisans hem yüksek 
lisans eğitimi veren üçüncü basamak kurumlarımızın 
birinci ve ikinci basamaktaki sağlık ocağı, sağlık 
merkezi, eğitim araştırma hastanesi olmayan devlet 
hastaneleri gibi kurumların özelliğinde de çalışması 
gerekiyor. Çünkü üçüncü basamak kurumları sadece 
sağlık hizmeti üreten bir yer değil, bu kurumlar 
birinci ve ikinci basamakta sağlık hizmeti üretecek 
olan kurumlara eleman yetiştiren yerler. Dolayısıyla 
onların da burada iyi yetişmesi gerekir.” şeklinde 
görüş belirtti. 

N
EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yağmur Şener, ulaştıkları 
mahallerde herkesin bu hizmetten 
ücretsiz faydalanabileceğini 
belirtti. Topluma ağız ve diş sağlığı 

hizmetlerini ulaştırmayı amaçladıklarını kaydeden 
Şener, korucuyu diş hekimliği uygulamaları 
konusunda da NEÜ Gezici Ağız ve Diş Sağlığı 
Kliniğine gelenlerin bilgilendirildiğini ifade etti. 
Fakülteye gelemeyen dar gelirli, yaşlı ve engelli 
olan bireylere faydalı olmayı istediklerini söyleyen 
Şener, aracın sürekli faal olması için çabaladıklarını 
ve özellikle hafta sonları olmak üzere hafta 
içinde de klinik yoğunluğa göre fırsat oluştukça 
bu faaliyetlere devam edeceklerini anlattı. Şener 
ayrıca bu aracın hizmete geçmesinde büyük 
katkısı olan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e de 
teşekkür etti. 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arslan Terlemez 
ise tüm branşlarda uzman öğretim üyeleri 
veya asistanlarla hizmeti hastaların ayağına 
götürdüklerini kaydetti. Terlemez: “Hastalarımız 
bu sayede uzman hekimlere ulaşmak için çaba 

harcamadan kendi ikamet ettikleri yerlerde bizden 
hizmeti alıyorlar. Halkın ilgisi sabah saatlerinden 
itibaren yoğundu. Hepsine hızlı bir şekilde tedavilerini 
uyguladık. Ağız, hijyen motivasyonlarını verdik. 
İnşallah buralara tekrar geleceğiz. Halk bizi ilgiyle ve 
hoşgörüyle karşıladı. Onlara da teşekkür ediyoruz.” 
dedi. 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Tolgahan 
Çayır da diğer uzmanlarla birlikte Kilistraya 
hizmet götürmek için geldiklerinden dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını anlattı. Çayır, köyünden 
ayrılamayan vatandaşlara bu hizmeti götürdükleri 
için kendilerini iyi hissettiklerini belirtti.
Araçta tedavi olan vatandaşlar NEÜ ve Konya 
Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken böyle 
bir hizmetin ayaklarına gelmesinin kendilerine 
büyük bir kolaylık sağladığını vurguladı. Vatandaşlar 
kilometrelerce gidip gelmeden hızlı ve sağlıklı bir 
şekilde tedavi olmaları bakımından da bu hizmetin 
önemli olduğunu kaydetti. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Aile Hekimliği Akademisinin işbirliği ile 
Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın anısına düzenlenen ‘11. Aile Hekimliği Araştırma 
Günleri’ NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Prof. Dr. Erol Güngör 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği 
ile oluşturulan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Kilistra Mahallesi’nde halkı kabul 
etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği klinikte 8 uzman hekim alanları ile ilgili 
tedavileri gerçekleştirdi.

NEÜ’de
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Kilistra'dan Başladılar
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T
oplantıda Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörlüğü ve özel 
sektör arasında imzalanan Un Ve Unlu 
Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 
Programı Eğitim ve Öğretim İşbirliği 

Protokolünün uygulanması ve taahhütlerin yerine 
getirilmesi konusunda değerlendirmelerde 
bulunuldu. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, NEÜ Merkez Kampüsünde Meram Meslek 
Yüksekokulunun kurulduğunu, Değirmencilik 
Programının 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından 
itibaren Meram MYO bünyesine eğitimine devam 
edeceğini ve misyonunun daha fazla genişletileceği 
bilgisini kurul üyeleriyle paylaştı. Prof. Dr. 
Selman Türker’in konuşmaları ve Değirmencilik 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Lokman Gemi’nin 
“Değirmencilik Bölümünün 2016-2017 Eğitim 
Öğretim Yılı Faaliyetleri” konulu sunumuyla 
toplantı devam etti. Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah 
Keleş’in “İŞKUR İşbaşı Eğitimi” hakkında DDK 
üyelerini bilgilendirme konuşmasının ardından, 
Değirmencilik Danışma Kurulu "Üyeleri tarafından; 
Protokolün Uygulanması ve Taahhütlerin Yerine 

Getirilmesinin Değerlendirilmesi" gündem başlığı 
altında; İŞKUR İşbaşı Eğitimi, İşyeri Uygulamalı 
Eğitim, Mesleki Uygulama Dersi, Staj, İstihdam ve 
Burs konulu alt başlıkları görüşüldü. 
Kurul üyelerinin önemli katkılarıyla, 2017-2018 
Eğitim Öğretim yılında Değirmencilik Bölümünün 
misyonunun genişletilmesiyle ilgili önemli kararlar 
alındı. Protokol kapsamında İŞKUR İşbaşı Eğitimi 
uygulamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı 
İşyeri Uygulamalı Eğitim ve Mesleki Uygulama 
Dersinin özel sektör üyelerinin uygun gördüğü 
birimlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. NEÜ 
Meram MYO Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi 
(Değirmencilik) Programının müfredatının, 
değirmencilik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 
güncellenmesi noktasında özel sektörden sanayinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak dersler için öneri 
taleplerinin alınması, Değirmencilik Bölümünü yeni 
kazanan öğrencilerin sektörü tanımaları açısından 
Değirmencilik Kariyer Günleri Programlarının 
düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantı Rektör Prof. 
Dr. Şeker’in kapanış konuşmasıyla son buldu. 

Konya Ticaret Odası Başkanlığının ev sahipliğini yaptığı 5. Değirmencilik Danışma Kurulu 
Toplantısı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Prof. Dr. Selman Türker, Yrd. Doç. Dr. Lokman Gemi, Öğr. Gör. Nihat Çankaya, Öğr. 
Gör. Öznur Eymir ve Konya Ticaret Borsası adına Hüseyin Çevik, Orta Anadolu Un 
Sanayicileri Derneğinden Celalettin Yılmaz, Konya Sanayi Odasından Veli Tekelioğlu, 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonundan Selçuk Aydınalp, Konya Ticaret Odasından 
Cihangir Mıhoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

5. Değirmencilik 
Danışma Kurulu Toplantısı

P
rogramda açılış 
konuşması yapan 
Turizm Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve 
Proje Koordinatörü 

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can 
Özcan, derneğin amaçlarına 
vurgu yaparak dinleyenleri 
bilgilendirdi. Özcan; 
“Derneğimizin amaçları 
arasında turizm ekonomisi ve 
politikası, turizmde girişimcilik 
faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, 
bununla birlikte bu konuda 
çalışma yapan kişi ve kuruluşlara 
destek vermek gibi konular yer 
almaktadır.” dedi. 

Kadınların İçinde 
Bulunmadığı Ekonomik 
ve Sosyal Gelişme Eksik 
Olacaktır

Girişimci sınıfın toplumun 
büyümesinde itici rol 
oynadığını kaydeden Özcan, 
işletmelerin kurulmasında 
ve yönetilmesinde, istihdam 
yaratılmasında, sermaye 
oluşumunda girişimcilere ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Modern 
dünyada ekonomik ve sosyal 
gelişmenin her iki cinsiyetin 
de katılımına bağlı olduğunu 
söyleyen Özcan şunları söyledi: 
“Kadınların içinde bulunmadığı 
ekonomik ve sosyal gelişme eksik 
ve dengesiz olacaktır. Türkiye 
dünyada cinsiyet uçurumunun 
en derin olduğu ülkelerden 
biridir. Türkiye’de turizmde 
kadın mezunların iş gücüne 
katılım oranları yüzde 21.7’dir. 
Bu anlamda turizm sektöründe 
kadınların iş gücüne katılımı 

önemli bir turizm politikası haline 
gelmektedir.”

Proje Kapsamında 
100 Turizmci Kadın 
Girişimcinin Eğitilmesini 
Hedefliyoruz

Turizm Ekonomisi ve Kalkınma 
Derneği Genel Sekreteri 
ve NEÜ Turizm Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Soner 
Arslan ise, konuyla ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi. Turizm 
sektöründe kadın istihdamını 
artırmayı hedeflediklerini 
söyleyen Arslan, böylece hem 
ülke, hem aile ekonomisine 
katkıda bulunmuş olunacağının 
altını çizdi. 
Kadınların sektörde daha 
donanımlı olarak çalışmalarını 
arzuladıklarını kaydeden 
Arslan; “Bu proje kapsamında 
100 turizmci kadın girişimcinin 
eğitilmesini hedefliyoruz. Bu 
100 kadın girişimci yaklaşık 3 
kurda ve her biri 3 ay sürülecek 
eğitimlere tabii tutulacaklar. 
Sonuçta proje ile birlikte turizmin 
Türkiye’deki istihdama katkısı da 
artmış olacak” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Turizm Ekonomisi ve Kalkınma Derneği, 
İçşleri Bakanlığı Konya İl Dernekler Müdürlüğü ile sponsorluğunda hazırlanan 
“Turizm Fakültelerindeki Kadın Öğrencilerin Girişimcilik Kabiliyetlerinin ve 
İstihdam Düzeylerinin Artırılması” Projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Kadın İstihdamına 
Yönelik Proje
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Ö
ğrencilere 
tecrübelerini 
anlatarak 
tavsiyelerde 
bulunan Öztürk, 

“Kendinizi bilgi, donanım her 
anlamda yetiştirip güçlü bir 
birey olarak üniversiteden 
mezun olun. Bize iş görüşmesine 
gelenlerden, hele ki okulunu 
yeni bitirmiş olanlardan çok 
yüksek bilgi, birikim sahibi 
olmalarını beklemiyoruz. 
Karşımızda özgüveni olan bir 
insan görmek istiyoruz. Bir 
konuyu sorduğumuzda bilmiyorsa 
bile, ‘Bilmiyorum ama öğrenirim’ 
demesi benim için önemlidir.” 
dedi.

Başkalarına Mutlak 
Bağlanmayın Güçlü 
Bireyler Olun

Cumhuriyetin ilanından bu 
yana özgürlük, bağımsızlık, 
demokratikleşme, ekonomi 

gibi tüm parametreler 
değerlendirildiğinde dünyada 
başarılı olmuş ülkelerden 
bir tanesi olduğumuzu 
belirten Öztürk, “Biz iyi 
gidiyoruz. Bundan çok daha 
iyisini hak ediyoruz ve bunu 
sizler başaracaksınız. Güçlü 
bireyler olun, hiçbir şahsa 
mutlak bağlanmadan kendi 
özgür düşüncenizle devam 
edin hayatınıza. Kendi yol 
haritanızla devam edin, 
başkalarının ajandalarıyla 
hayata devam etmeyin. Okumak 
bunun için yetmiyor. İyi okullar 
okuyup birkaç yabancı dil de 
öğrenebilirsiniz. Ama güçlü bir 
birey olmayıp da başkalarının 
üstünden tanımlanacak 
bireylerseniz bir gün duvara 
çok kötü bir şekilde toslarsınız. 
Bu ülke bir yıl önce bunun çok 
kötü acısını yaşadı. Bu yüzden 
büyüklerimizin bir bildiği 
vardır, şunun bir bildiği vardır 
gibi düşüncelerden sıyrılıp 

kendinizi bilerek hayata devam 
etmelisiniz.” diye konuştu.
Yerli Üretimle Daha 
İleriye Gitmeliyiz

Yerli üretimin önemine dikkat 
çeken Öztürk, “Gelişmiş ülkeleri 
taklit ederek gelebileceğimiz 
noktaya geldik. Bundan sonrası 
için artık bir şeyleri kendimiz 
üretmek zorundayız. Kendi 
insanlarımızın düşüncelerini 
üniversitelerin felsefe bölümünde 
tartışmıyorsak, makine 
mühendisliğinde öğrendiğimiz 
formüllerin yüzde 98’i 
yurtdışındaki herhangi bir bilim 
adamının ürettiği formüllerse 
bundan daha ileri bir noktaya 
gidemeyiz.  Bundan sonrası 
için iş adamları, üniversiteler 
ve yöneticilerin gerçek üretim 
için çalışması gerekiyor. 
Bunu yapmamız lazım.” 
değerlendirmesinde bulundu.
NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu 
ise, katılımından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
yoğun mesaisi arasında 
öğrencilere vaktini ayıran 
Öztürk’e teşekkür etti.  
Soru-cevap bölümüyle devam 
eden program plaket takdiminin 
ardından sona erdi.  

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesinde düzenlenen Tecrübe Paylaşımı 
programında öğrencilerle buluştu. 

KTO Başkanı Öztürk 
NEÜ'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi

P
rogramın başında 
şehit yakını Mehmet 
Kiremitçi ve 15 
Temmuz Gazisi Halil 
Şener’e plaket takdim 

edildi.
Moderatör Ekrem Kızıltaş, 
panelin başında yaptığı 
konuşmada; 15 Temmuz darbe 
girişiminin tarihte pek benzerine 
rastlanılmamış şekilde 
gerçekleştirildiğini söyleyerek: 
“Karınca incitmez zannettiğimiz, 
alnı secdeye değiyor dediğimiz 
insanların 15 Temmuz gecesi 
nasıl birer kanlı katile döndüğünü 
gördük. Kurbağa hikâyesinden 
bilindiği üzere, kurbağayı 

kaynar suya atarsan sıçrar ve 
kaçar ama bulunduğu suyu 
ısıtmaya başlarsan haşlanana 
kadar farkında olmaz ve orayı 
terketmez. Muhtemelen bu 
örgüte mensup insanlar kurbağa 
misali haşlandılar.” dedi.
Kızıltaş; “Tasavvuf yoluna 
giden insanlara verilen tavsiye 
şudur: ‘Ardına takılacağın kişi, 
gözlerinin önünde havalanıp 
uçsa bile, sen onun uçmasına 
değil, o kişinin şer-i şerifine bak.’ 
Bu FETÖ örgütüne mensup 
kişiler o kişinin şer-i şerifine 
bakmaksızın peşinden gittiler.” 
şeklinde konuştu.İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan; 
15 Temmuz’un  diğer darbelere 
benzemediğini belirterek; 
askeri darbelerde ordunun 
özerk bir güç olarak sisteme 
müdahale ettiğini ama bu darbe 
teşebbüsünde ordunun dışında 
bir güç merkezinin söz konusu 
olduğunu söyledi.
Örgütün merkezinde yer alan 
eğitim kuruluşlarına değinen 
Alkan: “Parasız yatılı veya 
düşük ücretli yurt imkânı sunma 
bunlarda çok önemli. Bunlar 
bizim değerlerimizi seslendiriyor 
gibi gözüküyor ama bizim 
çocuklarımızı bizden alıp bize 
yabancılaştırıyor.” dedi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
yıldönümünde önemli bir bilimsel etkinlik gerçekleştirildi. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
tarafından düzenlenen “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların 
Geleceğe Etkileri” konulu panele Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Milletvekili 
Uğur Kaleli, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sivil toplum kuruluşlarının 
yöneticileri ve üyeleriyle, üniversitenin akademik ve idari personelinin yanından 
çok sayıda vatandaş katıldı. 
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Osmanlıdan bu yana 
kullandığımız devşirme 
geleneğini hatırlatan Alkan, 
modernleşme dönemimizde 
yabancılaştırmacı devşirmecilik 
dediğimiz anlayışın bu 
ülkenin yerli insanı üzerinden 
gerçekleştirilmeye çalışıldığını 
söyledi. Enstitüler, yatılı okullar, 
yurt dışı bursları ile bu ülkenin 
insanlarının kendi değerlerine 
yabancılaştırılıp bürokratik 
kadroların özerk müdahalesiyle 
sosyal hayatı değiştiren ajanlara 
dönüştürüldüğünü ifade 
eden Alkan FETÖ’nün bu 
mekanizmayı çok iyi kullandığını 
belirtti.
İstanbul Medipol Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla 
Yayla ise 15 Temmuz darbesinin 
püskürtülmesinde siyasi 
direnişin, toplumsal direnişin, 
devlet içinden gelen asker ve 
polisin direnişinin ve medyanın 
önemli rol oynadığını ifade etti. 
15 Temmuz’un Türkiye tarihinin 
en önemli olayı olmaya aday 
olduğunu kaydeden Yayla, bu 

hadisenin önemlilik bakımından 
1776 Amerikan Devrimi ve 
1789 Fransız Devrimi ile 
karşılaştırılabileceğini söyledi. 
FETÖ ve mensuplarını “Guru 
Grubu”na benzeten Atilla Yayla: 
“Guru gruplarında, insanlar bir 
çeşit çocukluk çağını yeniden 
yaşamaya başlıyorlar. Çocuğu 
ilkokuldan alıyorsunuz, hangi 
okula gideceğini belirliyor, 
imtihanları kazanmasını 
sağlıyorsunuz. Okulu bitirince, 
bir mesleğe sokuyorsunuz ve 
yükselmesini sağlıyorsunuz. Bu 
kişiyi evlendiriyorsunuz. Öyle 

bir kuşatıyorsunuz ki bütün 
ihtiyaçlarını guru grubu karşılıyor. 
Böyle bir kimsenin aklını tatile 
göndererek, guruya ölümüne bir 
bağlılık göstermesi şaşırtıcı değil.” 
dedi. Türkiye’de tekrar darbe 
yapmanın çok zor olduğunu 
dile getiren Yayla, halkın artık 
kan görmüş kurda döndüğünü, 
bundan sonraki bir darbede 
halkın çok daha büyük bir 
kararlılıkla sokağa çıkacağını 
vurguladı. 

Konuşmasının başında 2008 
yılında kaleme aldığı “ABD’nin 
Müslüman Savaşçıları” yazısından 
dolayı çok eleştiri aldığını 
hatırlatan Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Şahin, bu yazıda kastettiği 
kişilerin FETÖ mensubu 
olduklarını dile getirdi. Bu 
kişileri “Tipi bizden olup da 
çipi bizden olmayanlar” olarak 
nitelendirdiğini söyleyen Şahin, 
darbecilerin amaçlarına değindi. 
15 Temmuz’da darbeyi 
yapanların amacının milli 
iradeyi gasp etmek olduğunu 
belirten Şahin: “Milli iradeyi 
halka vermek istemiyorlar. Siz 
seçin, biz yönetelim diyorlar. 
Ayrıca bu ülkenin kaynaklarını 
da bölgenin insanlarına vermek 
istemiyorlar.” dedi. Bu darbenin 
bir CIA darbesi olduğunu 
söyleyen Şahin: “Bu darbe, 
ABD’nin Türkiye’nin gittiği yolu 
kendi çıkarına ters gördüğü için 
kendi yetiştirdiği kişiler üzerinden 
yaptığı bir darbedir.” dedi. 
Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ülkemizdeki bu darbe girişiminin 
Orta Doğu’daki darbelerden bir 
farkı var. Doğrudan işgal Anadolu 
topraklarında işlemiyor. Doğrudan 

işgale kalktığınızda bu topraklar o 
işgali geri kusuyor. Topraklarımızı 
doğrudan işgal edemeyeceklerini 
bildikleri için zihin işgali ile işgal 
etmeye kalktılar. Bunu da siyaset 
gibi geçici değil, kalıcı olan 
bürokraside var olarak yapmaya 
çalıştılar. 15 Temmuz gecesi 
vatan sevgisinin birçok örneğine 
şahit olduk. ‘Ev kira ama vatan 
bizim’ pankartından anlaşılacağı 
üzere bu halk bu toprakları 
kimseye vermez.”
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kudret Bülbül de FETÖ terör 
örgütünün en gizli ve en sinsi 
ihanet şebekesi olduğunu 
söyleyerek arkalarında küresel 
şer odaklarının bulunduğuna 
dikkat çekti. FETÖ’nün küresel 
bir proje olduğu belirten 
Bülbül: “Türkiye, medeniyetler 

tarihi açısından ötekisi olmayan 
bir medeniyettir. Varlığını bir 
öteki devlete borçlu olmayan 
bir ülkedir. Türkiye küresel şer 
odakları tarafından vesayetsiz 
bırakılmayacak bir ülkedir.” dedi. 
Bu konunun din adamları, 
psikologlar, siyaset bilimcileri, 
sosyologlar ve özellikle din 
adamları tarafından çok net 
bir şekilde ortaya konması 
gerektiğini ifade eden Bülbül: 
“Bu zehir nasıl çözülür? Bu 
zehrin panzehri nasıl üretilir? 
Bunlara net bir şekilde cevap 
veremediğimiz için FETÖ’den 
hala toplumsal bir kopuş yok. 
Bu, toplum olarak hepimizin 
vebalidir.” şeklinde konuştu.
Program panelistlere ödül 
takdimi ve fotoğraf çekilmesinin 
ardından sona erdi. 



122

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

123

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

N
EÜ MTF Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev yaptığı konuşmada 
toplumda yaşanan insanlık 
erozyonuna dikkat çekerek; “Hekim 
arkadaşlarımız kendilerine başvuran 

hastaların dertleriyle dertlenmeliler. Şiddetin sebebi 
yetişmemizdeki eksiklikten kaynaklanabilir veya 
başka sebepleri olabilir. Bizim böyle durumlarda 
başımıza her ne gelirse hakkımızı nasıl, nerede 
savunacağımızı bilmemiz gerekiyor. O nedenle 
bu toplantı cesaretlenme toplantısı olacak diye 
düşünüyorum.” dedi.
Konya Tabip Odası Başkası Dr. Seyit Karaca 
ise sağlıkta şiddet hakkında istatiksel bilgileri 
dinleyenlere sunduğu bir konuşma yaptı. Son 
yıllarda, hastane sayılarındaki artışa ve hekim 
başına düşen nüfus sayısına da değinen Karaca, 
alanda yetişmiş elemanın önemli olduğunun da 
altını çizdi. 
Sağlıkta şiddet gibi bir konuyu gündeme 
yaşanan acı olayların getirdiğini söyleyen Karaca; 
“Meslektaşlarımız bıçaklanıyor, dövülüyor, hatta 
şehit ediliyor. Yüzde 73 meslektaşımız sözel, fiziksel 
şiddete uğramış. Bunların içinde yüzde 70’lik bir 
kesim adli mercilere başvurmamış. Eksiklerimizi nasıl 
kapatırız, mesleki etkinliklerimizi nasıl geliştiririz 
diye düşünmemiz lazım.” diye konuştu.
MTF Hastane Kalite Birimi Sorumlusu Türker 
Acar ise konuşmasında Beyaz Kod konusunda 
bilgi verdi. Acar, Beyaz Kodun, sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddet olaylarında kullanılan acil durum 

yönetim aracı olduğunu kaydetti. Acar; “Sağlık 
çalışanları şiddete maruz kaldıklarında yeterli 
müdahale edilmesi, güvenlik gücü desteği sağlanarak 
gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, gerçekleşen 
olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kuruluşlarına 
bildirilme işleminin yapılması için oluşturulmuş bir 
sistemdir.” dedi. 
Konya Tabip Odası Hukuk Müşaviri Av. Hasat 
Murat Güçlü de sağlık personellerinin kutsal bir 
iş yaptıklarına dikkat çekerek; sağlığın değişik 
alanlarında faaliyet gösteren kurumların hukuki 
hizmetlerini yürüttüklerini söyledi. Güçlü, 
sağlık personeline karşı şiddetten doğan cezai 
yargılamalar, tazminat sorumlulukları gibi 
konularda dinleyenleri bilgilendirdi. 
Konya Tabip Odası avukatı Ömer Faruk Seleş ise, 
hekim hasta ilişkisi, hasta hakları gibi konulara 
değindiği bir konuşma yaptı. Hasta hekim ilişkisinin 
doğru yürütülmesi gerektiğini kaydeden Seleş, 
hastaların ve hekimlerin hak ve hükümlülüklerini 
bilmeleri gerektiğini sorunların bu şekilde aza 
indirgenebileceğini ifade etti.
Dinleyenlerin hukuki konuda merak ettiklerini 
avukatlara sormalarının ardından program sona 
erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) ve Konya Tabip 
Odasının ortaklaşa düzenlediği “Sağlıkta Şiddet, Hukuki Durum ve Haklarımız” 
Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlıkta Şiddet Analiz Edilmeli

P
rof. Dr. Tahir Uluç’un “Mâturîdî’nin Evrenselci İslam Yorumu: Etnisite, Kültür ve Dil” konusunda 
dinleyenlere bilgiler verdiği, tamamı İngilizce olan programa çeşitli fakültelerden öğretim 
üyeleri ve diğer misafirler katıldı.
Konuşmasında Mâturîdîlik mezhebinin imâmı Ebû 
Mansûr el-Mâturîdî’nin milliyetçilikle ilgili düşüncelerini 

ele alan Uluç, Mâturîdî milletler arasındaki üstünlük ilişkisine dair 
teorik çerçeveyi insan-melek ve Âdem-İblîs arasındaki üstünlük 
tartışması üzerinden değerlendirdi. İmâm’ın milliyetçiliğe dair 
tartışmasını yoğunlaştırdığı Arap-Acem ilişkisini ele alan Uluç; 
Araplar ile Acemler arasında üstünlük bakımından nasıl bir ilişki 
olduğuna dair bakış açısını ortaya koymaya çalıştı. Ayrıca Mâturîdî 
düşüncesinde Kur’ân’ı Kerim ve Arapça ilişkisinden, Kur’ân’ın 
Arapça dışında bir dilde indirilme imkân ve ihtimalinden bahsedilen 
toplantıda Kur’ân’da lafız-anlam ilişkisinden ve Kur’ân’ın başka 
dillerdeki çevirisi ile Arapça orijinali arasındaki ilişkiden söz edildi. 
Seminer, genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin düzenlediği İngilizce Yuvarlak Masa Seminerleri devam 
ediyor. Yuvarlak Masa’nın konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tahir Uluç oldu. 

Yuvarlak Masa Seminerleri
Devam Ediyor
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T
ÜBA-Gıda ve 
Beslenme Çalışma 
Grubu’nun 
sempozyumun 
oluşturulmasında 

aktif olarak görev aldığını 
dile getiren TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar; 
“Bilimsel, ekonomik ve sosyal 
gelişme için öncelikle istikrar ve 
güvenlik fazlasıyla belirleyicidir. 
Bu anlamda ülkemizin, 

güvenliğine ve bütünlüğüne sahip çıkmanın ilk görevimiz olduğunu unutmamak gerekiyor. Şu anda maalesef 
emperyalist odaklar tarafından hedef alındığı gözlenen bölgemizin ve Türkiye’mizin ciddi saldırılarla karşı 
karşıya olduğunu görmek zorundayız. Hepimizin mutluluğu için ve gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz 
açısından da bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilim insanları, aydın kesim ve 
üniversitelerin bu konudaki sorumluluğunun daha fazla olduğunu ifade etmek isterim. Bilimi ve teknolojiyi 
kullanan değil üreten bir ülke olmalıyız bunun için de üniversitelerimizdeki niteliği, kaliteyi ve yenilikçilik 
performansını artırmak hayati bir önem taşıyor.” diye konuştu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay organik tarımın günümüzde yükselen bir değer 
olduğunu söyleyip şöyle devam etti: “Bilim insanlarımızdan çok kıymetli katkılar elde edeceğimize eminim. 
Bu sempozyumla hocalarımızın şehirdeki ilgili kuruluş ve birimlerle ortak bir şekilde araştırmaya ve buna 
yönelik çalışmalara başlamak uygun olur. Bu sempozyumdaki bildiriler, konuşmalar, bilimsel çalışmalarla ve 
saha çalışmalarıyla bu ve benzer sorularımıza cevap alacağız.”  dedi.
Prof. Şahin ayrıca, yapılan pek çok çalışmada organik ürünlerin besin madde bileşimi ile geleneksel 
veya konvansiyonel ürünlerin besin madde bileşimleri arasında genelde bir farklılık tespit edilmediğinin 
altını çizdi. Sempozyumda Dünyada ve Ülkemizde Organik Tarımın durumu, Organik Tarım Girdileri, 
Organik Tarım Mevzuatı ve Denetimi, Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Alternatif Stratejiler, 
Hayvansal ve Bitkisel Üretim, Organik Gıda ve Beslenme, Gıda, Beslenme ve Kanserden Korunma 
konularında sunumlar gerçekleştirildi. Genom Kök ve Hücre Merkezinde gerçekleştirilen toplantının 
açılışını ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu yaptı. Poyrazoğlu, konuşmasında 67 
üniversiteden, 72 rektör, rektör yardımcısı, dekan ve dekan yardımcısını burada ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in oturum başkanlığında Prof. 
Dr. Neyhan Ergene “Ülkemizde Temel Tıp Eğitimi ve Soruları”, Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın oturum 
başkanlığında Prof. Dr. Bülent Altun ile Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, “Tıpta Uzmanlık Eğitimi, TUS Sınavı ve 
TUS’un Tıp Eğitimi Üzerine Etkisi” konularında sunum yaptı.

A
tatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan 
sempozyumun açılış konuşmasında, “Bilgi güçtür, ürettiğiniz 
ölçüde güçlü olursunuz. Eğer üretemezseniz başkalarının gücüne 
muhtaç olursunuz. Parlak bir bilim geçmişimiz var. Bu zengin 
bilim tarihinden ne kadar yararlanabildiğimizin muhasebesini işte 

bu sempozyumda yapacağız” dedi. Bilgi üretiminin dili de güçlendireceğini 
belirterek 2017 yılının Cumhurbaşkanının himayelerinde Türk Dili Yılı 
ilan edildiğini hatırlatan Beyhan; Ne yazık ki Türkiye’de bir dönem eski 
YÖK Başkanının Türkçe’nin bilim dili olamayacağı yönünde açıklamalarda 

bulunduğunu; halbuki 20. yüzyılın başlarında dahi oldukça zengin bir dilimizin olduğunu, bilgi ürettiğimiz 
müddetçe de dilimizin de zenginleşeceğini anlattı. Beyhan ayrıca devlet üniversitelerinin bilgi üretiminde 
ipi daha iyi göğüslediğini kaydetti. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise, Türkiye’de 25 
milyona yakın orta öğretim-lise ve üniversite öğrencisi olduğuna değinerek, öğrencilere bilgi aktarımı 
konusunda sıkıntımızın olmadığını ama bilgi üretiminde büyük problemler yaşadığımızı belirtti. Öğretmen 
seçimlerinde de yanlışlar olduğunu belirten Acar, pedagojik formasyona sahip olmak, eğitim fakültesi 
çıkışlı olmak ya da atama için gerekli puanı almış olmanın kısaca sınava dayalı bir seçimin eğitim sistemi 
için sıkıntılar doğurduğunu ifade etti. Yabancı dilde eğitim konusunda ise Acar, şunları kaydetti:
“Türkiye’de yabancı dille öğretim yaparak bilim üretimi olamaz. En etkili bilimsel bilgi ana dille yapılandır. Ama 
biz yabancı dilde eğitim vermede yarışıyoruz. Eğer Türkiye’nin bir medeniyet iddiası varsa Türkçe’nin eğitim ve 
bilim dili olması şarttır. Aksi halde yabancı dille eğitim yaparak o dilin ülkelerine hizmet edersiniz.” Ahi Evran 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasında: “Devletlerin geleceği bilimle oluşursa kıymetli olur. 
Devletin bekası insana bağlıysa insan da bilgiye bağlıdır. İnsan değişimi noktası bilgidir. Bu bilgi iyi düzenlenmiş 
ve anlamlı olmalıdır. Fen bilimlerinde üretim refahı arttırır, sosyal alanda bilgi üretimi, toplumumuzu yüceltir.” 
şeklinde konuştu. Lisans ve lisansüstü tezlerinin literatür körlüğü içerisinde olduğunu belirten Karakaya 
konuşmasında ayrıca: “Üniversitelerimizde 
akademisyenlerimiz hazineyi çıkarma 
hedefinde olmalı. Akademisyenler bilginin 
gücünü ve kıymetini en iyi bilendir. Bu şekilde 
özgün ve bizden fikirler ortaya çıkabilir. Aksi 
halde mevcut sistem verileriyle sistemin 
sınırlarını aşamayan bir kapasitede kalırız. 
Uyanışımız var ama yeterli değil” ifadelerini 
kullandı.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu ve Kanser Çalışma Grubu’nun ortaklaşa 
düzenlediği “Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık” konulu 
bilimsel toplantı, Malatya İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Atatürk Araştırma Merkezi ve Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir’de 
düzenlenen “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası 
Sempozyumu”’na Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. Sempozyumun 
açılış panelinde sunum yapan Rektörümüz ayrıca, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı da makamında ziyaret etti.

TÜBA-Gıda 
Güvenliği Sempozyumu

Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim 
Politikaları Uluslararası Sempozyumu
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E
RÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven; 
düzenlenen toplantılarda 
üniversite hastanelerinin 
sorunlarının paylaşılarak 

çözüm önerileri üretildiğini 
söyledi. Rektör Güven; “Üniversite 
Hastaneleri Birliği macerası 2009 
yılında İstanbul Üniversitesinin ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıyla 
başlamıştı. Amacı üniversite hastanelerini 
bir araya getirmek ve sorunlarını paylaşarak çözüm 
önerileri getirmekti. O zaman sadece bir platform 
olarak başlamıştı, daha sonra dernek olarak devam 
etti ve bugün de 19.’sunu yapmak durumundayız. 
Onun için büyük gurur duyuyoruz. Üniversite 
sorunlarının hiç tartışılmadığını düşünenler olabilir, 
haklarının savunulmadığını düşünenler olabilir. 
Platform bu amaçla kurulmuş ve işini de gayet iyi 
yapıyor. İnşallah burada güzel bir toplantı olur.” dedi.
Toplantıda konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Solak da üniversite 
hastanelerinin sorunları hakkında bilgiler vererek, 
birliğin kurulduğu zamandan bu tarafa sorunların 
giderilmesi noktasında çalışmalar yapıldığını belirtti. 
Sorunların cumhurbaşkanlığı ve başbakanlıkla 
da paylaşıldığını dile getiren Solak; “Üniversite 
Hastaneleri Birliği Derneği özellikle son dönemde 

çok ciddi çalışmalar yaptı. Özellikle 
2016 yılında Ekonomik Koordinasyon 

Kurulu’nda alınan ön kararlara kadar 
ciddi toplantılar yaptı. 2015’te ilk 
kez 3 üniversitenin global bütçe 
kapsamına alındığından bu yana 
bu yıl itibariyle 40 üniversite 
global bütçeye geçti. Ama Sağlık 

Bakanlığı’ndan farklı gider bazlı 
değil gelir bazlı şeklinde. Buna ilişkin 

de Üniversite Hastaneler Birliği Derneği 
görüşlerini aynı bakanlık hastanelerinde yapılan gider 
bazlı şekilde uygulanması için çalışmalarını yaptı.” 
diye konuştu. 
Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelde 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Üniversite 
Hastanelerinde Tıp Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalar” 
başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.

T
RT tarafından her yıl düzenlenen 
Geleceğin İletişimcileri yarışmasında 
iki ödül alan Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü öğrencileri, bölüm hocaları 

ve Akademedya çalışanları Dekan Buluş tarafından 
kabul edildi.
Ziyarette Dekan Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, Radyo 
Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Sesli - Görüntülü 
Habercilik, Yeni Medya Yayıncılığı olmak üzere dört 
ana dalda toplam 35 üniversiteden 351 öğrencinin 
211 eser ile yarıştığı TRT Geleceğin İletişimcileri 
Yarışmasında alınan ödülün memnuniyet verici 
olduğunu söyledi. Başarının ekip çalışmasının 
sonucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Buluş: “Bizim 
fakültemiz açısından çok anlamlı bir ödül aldınız. 
Ayrıca TRT gibi alanın öncülerinden olan bir kurumdan 
alınmış olan bu ödül, fakültemiz ve üniversitemizin 
vizyonunu ortaya koyma özelliğine sahiptir.  Bu tür 
ödüllerin alınması özelde bizim fakültemizin genelde 
ise üniversitemizin tanınırlığına da katkı yapacaktır.” 
dedi.

Bu Ödül Önümüzdeki Yıllar ve 
Yarışmalar İçin Beklentileri Yükseltti

Buluş; “Tabi bu ödülün alınmasında pek çok kişi ve 

ekip çalışması etkili olmuştur. Ama sizleri yetiştiren 
hocaları da ayrıca tebrik etmek lazım. Bölümün 
şahsında Bölüm Başkanı Murat Yeşil Hocamızı, Yasin 
Bulduklu Hocamızı tüm bölüm öğretim kadromuzu 
tebrik ediyorum. Bu çalışmalar hazırlanırken 
teorik ve uygulama alt yapısını hocalarınızın size 
kazandırmasının etkisi fazladır. Bu şunu gösteriyor; 
bunlar küçümsenecek şeyler değil. O kadar çalışma 
içinde sizin çalışmalarınıza kıymet verilmiş; değerli 
bulunmuş ve seçilmiştir. Diğer yarışmalara katılım 
konusunda da üniversitemiz kurumsal destek 
sağlamaya devam edecektir. Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker hocamızın her türlü desteği vermekte 
olduğunun da altını çizmek lazım” dedi.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Buluş, ziyarette ödül alan öğrencilerin görüşlerini 
de aldı. Yeni Medya Yayıncılığı alanında birincilik 
ödülü alan Mücahit Karcı, ödüle layık görülen 
çalışma hakkında bilgi verdi. Bölümde çalışma 
olanaklarının kendilerinin büyük avantajı olduğunu 
söyledi.  Haber fotoğrafı alanında ikincilik ödülü 
alan Harun Şen ise bölüm hocalarına ve fakülte 
yönetimine şükranlarını sunduğunu söyledi. 
Ziyaret sonunda Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat 
Yeşil, çalışmalara ve bölümün gelişmesine verdiği 
destek için Dekan Buluş’a teşekkür etti. 

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin 19. toplantısı Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev 
sahipliğinde Kayseri’de yapıldı. Düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Süleyman 
Kamçı, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Ankara 
Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Erkan İbiş,  ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Solak, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile diğer 
konuklar katıldı.

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, 
TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında ödül alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü öğrencilerini kabul etti.

Üniversite Hastaneleri Birliği 
Toplantısının 19.su Yapıldı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Buluş, 
Ödüllü Öğrencileri Ağırladı
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K
onya Valiliği’nde düzenlenen imza 
törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü 

Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları ve SEDEP koordinatörleri 
katıldı. İmza töreni öncesinde protokol üyelerine 
SEDEP koordinatörleri tarafından proje hakkında 
sunum gerçekleştirildi.  

Örnek İşbirliği Başarı Sağlıyor

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın (SEDEP) 
başarısında bugüne kadar sergilenen ortak çalışma 
kültürünün büyük pay sahibi olduğunu ifade 
eden Konya Valisi Yakup Canbolat, “SEDEP ortak 
çalışmanın bizlere neler kazandırabileceğini, tahmin 
etmediğimiz bir ivmeyi, büyümeyi, gelişmeyi ve 
kalkınmayı kendi içerimizde nasıl sağlayabileceğimizi 
ortaya koydu. Bu noktada ortak çalışma kültürü ile 
gençliğimizi doğru yetiştirmek adına bir araya gelerek 
örnek bir işbirliği sergileyen kurumlarımızı tebrik 

ediyorum. İlim, irfan ve hikmetin toprakla buluştuğu 
medeniyet olan Konya’dan Selçuklu Değerler 
ismiyle güzel bir projenin ortaya çıkması ayrıca 
önem arz ediyor. İnşallah ilk Anadolu’da tohumlarla 
buluşan, topraktan çıkan bu Selçuklu Değerlerinin 
Anadolu’nun bütün topraklarına, bütün coğrafyasına 
yayılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

SEDEP Ortak Akılla Yürütülüyor

SEDEP’in birlik ve beraberliğin en güzel örneği 
olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, “Bu birlik ve beraberlikten bereket doğdu.  
SEDEP güzel sonuçlarıyla beraber uzun sürekliliği ile 
örnek bir proje olarak Milli Eğitimdeki yerini almış 
oldu. Gurur verici bir tablo. Bu konuda özveriyle çalışan 
tüm Milli Eğitim camiamızdaki, üniversitemizdeki ve 
belediyemizdeki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ortak 
aklın sonucunda şekillenmiş ve gelişmiş olan projenin 
devamlılığının da yine ortak akılla yürütülüyor olması 
da önemli. Bu anlamda Türkiye'de 6. yılına ulaşmış 
çok fazla bir proje yok. SEDEP programında her yıl 
yapılan değerlendirme toplantıları ile özdenetim ve 
özeleştirimizi de yaparak ilerliyoruz. Sistem her sene 
kendini yenileyerek ilerliyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin en değerli eğitim programı olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı 
(SEDEP) yeni eğitim döneminde de medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü 
oluşturan değerleri genç nesillere anlatmaya devam edecek. Selçuklu Belediyesi, 
Üniversitemiz ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu’da 
başarı ile uygulanan proje için 6. yıl işbirliği protokolü imzalandı.

SEDEP 6 Yaşında

SEDEP Tüm Türkiye’de İlgi İle İzleniyor

Selçuklu Değeler Eğitimi Programı’nın (SEDEP)  
Türkiye'de ilgi ile izlenen bir değerler eğitimi 
projesine dönüştüğünü ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “SEDEP şuanda 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunda tüm 
Türkiye’den gelen yöneticilere örnek proje olarak 
sergilenmekte. Yine geçtiğimiz yıl uluslararası bir 
boyut kazanarak KKTC ve Balkanlarda “Türkiye 
Değerlerini SEDEP ile Anlatıyor” Projesi kapsamında 
birçok etkinlik düzenlendi. Bu yıl da yine 8 temel 
değerimizi anlatmak için Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi ve Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün paydaşlığında etkinliklerle birlikte 
223 okul 125 bin öğrenci ile faaliyetlerini sürdürüyor.” 
şeklinde konuştu.
SEDEP'in başarısını getiren temel etkenin birlikte 
çalışma kültürü olduğunu aktaran Başkan Altay, 
“Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve velilerin yer 
aldığı bu program her yıl yapılan değerlendirmeler 
sonucunda kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. 
İnşallah bu yıl Değerler Eğitimi'nin Milli Eğitim 
Müfredatında da dahil olmasıyla birlikte SEDEP 

okullarımızda daha çok daha yaygın ve uygulanabilir 
hale gelecek. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen 
Necmettin Erbakan Üniversitemizin Sayın Rektörüne 
ve değerli hocalarına, Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, SEDEP 
koordinatör hocalarımıza ve bu projeyi himaye eden 
Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Akademik başarı 
dışında da değerlerine sahip öğrencilerin yetişmesine 
vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
İlçemize şehrimize hayırlı olsun inşallah.” ifadelerini 
kullandı. Selçuklu'da hayata geçirilen Değerler 
Eğitimi sisteminin önce Konya'nın tamamında daha 
sonra da Milli Eğitim müfredatına girmesiyle tüm 
Türkiye'de yaygınlaştığını ifade Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, “Programın özellikle 
materyal destekli ve etkinlik temelli olması derslerde 
kolayca uygulanabilir olduğunu da göstermektedir.” 
dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri 
tarafından SEDEP’in 6. yıl işbirliği protokolüne 
imzalar atıldı.
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T
oplantıda üniversitemiz mühendislik 
fakülteleri arasında 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı planlaması, 
ders programları, öğretim üyesi, 
laboratuvar kullanımı gibi alanlarda 

karşılıklı destek ve işbirliği kararı alındı. 
Toplantı hakkında düşüncelerini dile getiren 
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, “Biyosistem 
Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği 
bölümlerine bu yıl öğrenci alınacak. Dolayısıyla 
üniversitemiz mühendislik fakülteleri arasındaki 
işbirliğinin mühendislik eğitimine kalite katacağını 
düşünüyorum. Ayrıca son derece verimli geçen 
istişare toplantısının fakültemiz ev sahipliğinde 
gerçekleşmesinden de ayrıca memnun olduğumu 
ifade etmek istiyorum” dedi. 

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir, 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, 
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hidayet Oğuz ve 
mühendislik fakülteleri öğretim üyelerinin katılımı ile Ereğli’de istişare toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Mühendislik Fakültesi Dekanları 
Bir Araya Geldi

B
ir diş hekiminin muayenehanesinde 
olan tüm hizmetleri vatandaşın ayağına 
götüren proje kapsamında bu kez 
Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Köyü 
ziyaret edilerek, köy halkından kliniğe 

başvuran hastaların diş tedavileri yapıldı. Uzman 
hekimler tarafından gerçekleştirilen kanal tedavisi, 
dolgu ve diş çekimi işlemlerinin yanında ilkokul 
çağındaki çocukların diş taramaları yapılarak 
koruyucu tedaviler uygulandı. Bölgede yaşayan ve 
Konya il merkezine ulaşmakta güçlük çeken engelli 
ve yatalak hastalar evlerinde ziyaret edilerek ağız 
ve diş sağlığı muayeneleri gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek'in de yerinde ziyaret ettiği gezici 
klinik hizmeti sonrası vatandaşlar verilen tedavi 
hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. 

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin, NEÜ Diş 
Hekimliği Fakültesinin uzman hekimleri ile Konya 
ilçe ve köylerinde hizmet vermeye devam edeceği 
bildirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 
imzalanan protokol ile hizmete başlayan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Konya'ya 
bağlı ilçe ve köyleri ziyaret ederek hizmet vermeye devam ediyor.

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği
Hizmete Devam Ediyor
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P
rogram, Tarık Buğra’nın kitaplarını 
okumuş öğrencilerin katılımıyla 
Aksaray Kültür Merkezinde yapıldı. 
“Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık 
Buğra” başlığı altında düzenlenen kültürel 

programda lise ve üniversite öğrencilerinden Anadolu 
Mektebi Okuma Grubuna dâhil 100 panelist öğrenci 
Tarık Buğra’yı anlattı. Aksaray, Nevşehir ve Niğde’de 
farklı mekânlarda düzenlenecek 25 ayrı panele 
misafirler dışında bu illerde Tarık Buğra okumaları 
yapan 220 öğrenci de dinleyici olarak katıldı. Ayrıca 
panellere Tarık Buğra’nın eşi Hatice Bilen ve Tarık 
Buğra eserleri hakkında çalışmalar yapan yazar ve 
akademisyenler de dinleyici olarak katıldı. Eski Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, 
2016’da ismini Anadolu Mektebi olarak belirlediği 
bu faaliyette hedeflerinin gençlerin kendilerini 
erken tanımaları, öz güven kazanmaları, kendilerine 

en uygun yükseköğretim alanını belirlemeleri, 
kültürel yönden kendilerini yetiştirmeleri olduğunu 
belirterek; “Amacımız çevresine ve kendilerine faydalı 
olmaları gibi gayelerin yanı sıra çalışkan ve doğru 
sözlü olmak, bir ideale sahip olmak, aile bağlarını 
güçlendirmek, hayatta kimseye zarar vermemek gibi 
temel erdemleri öğrencilerimize kazandırmaktır” 
dedi. Tarık Buğra programına, Eski Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Kazakistan 
Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Aksaray Valisi 
Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk 
Şahin Yazgı, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin 
ve okul müdürleri katıldı. “Edebiyatımızın Yerli ve 
Milli Sesi Tarık Buğra” paneli 18-20 Ekim tarihleri 
arasında Aksaray, Nevşehir ve Niğde illerinde 
gerçekleştirilecek.

Aksaray’da Anadolu Mektebi, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksaray 
Belediyesi tarafından organize edilen Tarık Buğra paneli yapıldı. Düzenlenen 
panele Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. 

Edebiyatımızın Yerli ve 
Milli Sesi Tarık Buğra

Tübitak Projeleri Toplantısı
Ereğli'de

E
reğli TOKİ Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi konferans salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 

Mustafa Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet 
Genç, akademisyenler, okul müdürleri, müdür 
yardımcıları ve  AR-GE temsilcisi öğretmenler 
katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. 
Mustafa Pehlivan “Proje çalışmaları katılımcılara 
vizyon kazandırır; aynı zamanda manevi ve maddi 
yararlar da sağlar. Ereğli ilçesi olarak proje sayısını 
artırmalıyız. Okul idarecileri, akademisyenler 
ve öğretmenler bu konuda kendilerini sorumlu 

hissetsinler.” diyerek TÜBİTAK projelerinin ilçeye 
ve topluma sağlayacağı faydalardan bahsetti.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 
Müdürlüğü Danışma ve Değerlendirme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Küçük, TÜBİTAK 
4004/4005 proje başvurularının hedef kitlesi ve 
amaçlarından bahsederek bu projelerin bilimi 
toplumla buluşturma hedefinde olduğunu ifade 
etti. Bu yıl TÜBİTAK’ın çağrıya çıkacağı proje 
yarışmaları hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. 
Küçük, konuşmasının bazı projelerin niçin kabul 
edilmediği konusu üzerinde durduğu son kısmında 
TÜBİTAK’ta Ereğli ilçesinden gelecek olan proje 
başvurularının sayısındaki artışın Kurumu da 
kendilerini de memnun edeceğini belirtti. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinin davetlisi olarak 
ilçemize gelen TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü Danışma ve 
Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Küçük tarafından TÜBİTAK 
bilgilendirme toplantıları kapsamında “4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
çağrısı” ve “4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı”  ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
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P
rogramın açılış konuşmasını yapan 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Ahmet Diken, İŞKUR’un 
yapmış olduğu çalışmalarla istihdama 
yaptığı katkının önemli olduğunu 

belirterek İŞKUR’a ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’na programa verdiği destekten 
dolayı teşekkür etti. 
Kariyer planlaması ve meslek seçiminin önemini 
vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Diken, fakültelerini 
tercih eden öğrencilerin, okuldan tam donanımlı 
şekilde ayrılmaları için tüm imkanları seferber 
ettiklerini ifade ederek bu tür etkinliklerin 
sürdürüleceğini belirtti.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş 

yaptığı konuşmada, öğrencilere başarıya giden 
yolda çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek 
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “Hayatta başarılı 
olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, İntizam ve 
çalışmak.” sözünü hatırlattı.
Mali Müşavirlik mesleği hakkında bilgiler veren 
Konya SMMMO Başkan Vekili Ramazan Bayram 
öğrencilere okul yıllarını çok iyi değerlendirmelerini  
ve en az bir yabancı dili çok iyi bilmeleri gerektiğini 
ifade etti. Program kapsamında İŞKUR  İş ve 
Meslek Danışmanları Mehtap Bilir ve Ahmet Garip 
tarafından iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, 
mülakat teknikleri ve iş görüşmelerinde dikkat 
edilecek hususlar anlatıldı. Program konuşmacılara 
plaket takdiminin ardından sona erdi.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından “Kariyer ve Meslek Tanıtım 
Günü” etkinliği düzenlendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Kariyer ve Meslek Tanıtım Günü”

K
onferansın açılış 
konuşmalarını; Gazi 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim 

Uslan, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, TÜSEB Başkanı ve 
TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Fahrettin Keleştemur 
ve TÜBA Asosye Üyesi 
Prof. Dr. Hayrunisa Bolay 
Belen yaptı. Konferansa 
Akademi Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 
TÜBA Konsey Üyesi ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık 
Demirsoy ile akademisyen ve öğrenciler katıldı. 
Doç. Dr. Cenk Ayata, konferansında; beyin hasarı 
depolarizasyonları, beyin cerrahisi, nöroloji, 
nörolojik yoğun bakım ve nörobilim alanlarında 
konuştu. Ayata, sunduğu bakış açısı sayesinde 
klinikte karşılaşılan vakalar karşısında daha kolay 
açıklama bulanabileceğini ifade etti. Hazırladığı 
görsel sunumla birlikte konuşmasını sürdüren 
Ayata, zaman zaman konuşması esnasında ve 
konferansın sonunda kendisine iletilen soruları 
cevapladı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, Akademi Ödülü’nün titiz bir değerlendirme 
sonucunda sahiplerini bulduğunu dile getirerek 
başladığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Cenk Hoca bu yıl üçüncüsünü verdiğimiz Akademi 
Ödülleri kapsamında sağlık ve yaşam bilimleri 
alanında ödül alan ilk Türk bilim insanı, bu 

bakımdan da kendisini özellikle tebrik 
etmek isterim. TÜBA bütün bilim 

alanlarını kapsayan ülkemizin 
ulusal bilimler akademisi. 

Dünyadaki muadilleri gibi 
Akademimizin en önemli 
işlevlerinden bir tanesi, 
üstün başarılı bilim 
insanlarını ve onların 
yüksek başarılarını teşvik 

etmek ve ödüllendirmektir. 
Bu kapsamda özellikle genç 

bilim insanı arkadaşlarımızın 
daha iyi takip ettiklerini 

düşündüğümüz Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) Programımızla 

40 yaşını aşmayan bilim insanlarına ödül veriyoruz. 
Nevi şahsına münhasır, müstesna bir ödül; parasal 
desteği, bir beratı ve üç yıl boyunca Akademi 
üyemizin danışmanlığı altında ve bir projeye bağlı 
olarak adaylarımıza bilimsel akademik, rehberlik 
danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Ayrıca gerek üç 
yıl ve ardından bu üç yılı takip eden beş yıl süresince 
bilim insanlarımızın ulusal ve uluslararası düzeydeki 
önemli etkinliklere katılımlarını da mali destek 
sağlıyoruz. Türkçenin bilim ve eğitim dili olarak 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin ülkemizde 
hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu 
çerçevede Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) Ödülleri 
Programı’nı yürütüyoruz.” dedi. TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülleri’nin 2015 yılında başlatıldığını 
dile getiren Acar, ilk yılları olmasına rağmen 
gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını 
ifade etti.

2017 TÜBA Uluslararası Akademi 
Ödülü’nün sahibi Harvard Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Ayata, 
“Beyin Hasarı Depolarizasyonları” 

konulu Akademi Ödülü Konferansını 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanlığında gerçekleştirdi.

Akademi Ödüllü 
Harward'lı Türk Profesör
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T
ÜBA ve Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi (The 
Korean Academy of Science and Technology-
KAST) ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde 
düzenlenen II. TÜBA-KAST Ortak Sempozyumu 
“Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları”, 

20 Eylül 2017 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği ve 
katkılarıyla gerçekleştirildi.
Sempozyumda konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, sempozyumun, bilimsel iş birliği açısından iki ülkenin 
attığı adımlara büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. 
KAST Başkanı Myung-Chul Lee, Kore halkının, Türkiye'nin paha biçilmez yardımını asla unutmayacaklarını 
belirterek, “Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü kutlamak için her iki 
Akademi, birer sempozyum düzenlemek konusunda fikir birliğine varmış ve ilki KAST tarafından “Kore 
ile Türkiye arasındaki Bilimsel İş Birliği” başlığı altında Nisan ayında Seul’de gerçekleştirilmişti.” dedi. 
"Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları Sempozyumu"nun bilimsel koordinatörü de olan TÜBA 
Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin ise toplantının, biyoteknoloji alanındaki yenilikçi teknolojilerin, 
bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir platform sağladığını ifade etti.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ise, gelecek yıl Türkiye ve Kore arasındaki ilişkilerin daha da 
yakınlaşacağını düşündüğünü dile getirerek, bu doğrultuda iki ülke ortak bilimsel faaliyetlerinin de 
artacağını belirtti.

TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında 
ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunulması ve değerlendirilmesi 

ile bilim insanları ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini 
geliştirmeyi amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğiyle 22-24 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Konferansa; TÜBA asli üyesi, Cumhurbaşkanı başdanışmanı 
ve AK Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İstanbul’da gerçekleştirilen II. TÜBA-KAST 
Ortak Sempozyumu ve Erzurum’da gerçekleştirilen TÜBA Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programına (TÜBA-GEBİP) katıldı. 

Rektör Şeker, TÜBA’nın KAST Ortak Sempozyumu 
ve TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme 

Toplantısı’na Katıldı

Şeker, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muammer Yaylalı, TÜBA yöneticileri ve akademisyenler katıldı.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde yaptığı 
konuşmada gerçekleşmekte olan toplantı hakkında bilgi verdi ve ayrıca TÜBA-GEBİP Ödül Programını 
özenle sürdürdüklerinin altını çizdi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, “TÜBA’nın Türk-İslam Bilim Kültür Mirası 
Projesiyle bilim, kültür ve sanat tarihi eserlerimizi yeni nesillerle buluşturması bizim için heyecan verici 
bir çalışmadır.” diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Marifet iltifata tabidir ve bunun gereği 
olarak da; genç, akademik çalışma yapan, bilgi üretenlerin ödüllendirilmesi hizmetlerin en büyüğüdür.” 
şeklinde konuştu.
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay ise GEBİP Yıllık Toplantılarına mutlaka katılmaya çalıştığını; bilim 
ve düşünce faaliyetlerinden asla vazgeçemediğini vurgulayarak, “Bir TÜBA üyesi olarak üzerime düşen 
sorumluluğu bir aşk ve şevkle daima yerine getirmeye çalışacağım.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer, “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Akıllı Enerji Çözümleri” konulu GEBİP Konferansı’nı 
verdi. Konferans, TÜBA ve GEBİP üyelerinin yanı sıra tüm akademisyen ve öğrencilere açık şekilde 
gerçekleştirildi.
Ayrıca TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve akademi yöneticileri; Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’yı makamında ziyaret etti.
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P
rograma Karaman Valisi Fahri Meral, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Şişman, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Atatürk Kültür Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Kaçalin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Solak, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Çağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ünal Ay, davetliler, akademisyenler ve misafirler katıldı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, böyle bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. 
Rektör Akgül, bütün dillerin kutsal ve kendine özgü olmakla birlikte kişinin dünyayı anlamlandırmasının 
anadille mümkün olduğunu belirterek, “Hiçbir zihinsel süreç ve bilimsel düşünce üretimi, bizim anadilimizden 
bağımsız gerçekleşmez ve biz hangi dille dünyayı anlıyorsak o dil bizim anadilimizdir.” şeklinde konuştu.
Rektör Akgül, konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “Bilimin hiçbir zaman yabancı bir dilin tekelinde 
olmadığını unutmamalıyız. Anadili Türkçe olan bizler, bilim camiasına Türkçe seslenemezsek milletimize karşı 
görevimizi asla yerine getirmiş olamayız. Bununla birlikte dünya milletlerine de Türkçe bir düşünüşü, Türkçe 
bir bakışı gösterememiş oluruz. Maalesef Türkçemiz bilim dili anlamında tarihin belli dönemlerinde talihsiz bir 
süreç yaşamıştır. Yaklaşık 300 milyon insanın konuştuğu bu dil, bilim dili olarak görülmüyorsa burada hepimize 
önemli sorumluluklar düşüyor demektir.” dedi.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ise, Türk Dil Kurumu’nun böyle bir faaliyetin içinde 
bulunmaktan kıvanç duyacağını kaydederek; “Türk Dili Yılı ilanımız ile başlayan bu süreç 23 Mayıs’ta 
Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile hız kazandı. Karamanoğlu Mehmet Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sayın 

2017 Türk Dili Yılı münasebetiyle, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ev sahipliği ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin desteği, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Dil 
Kurumunun katkılarıyla düzenlenen “Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe” konulu 
konferans ve panel gerçekleşti.

Bilim ve Eğitim-Öğretim
Dili Türkçe

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en üst seviyede bu dilimizin ehemmiyetini fark ettiler ve farkına 
vardırdılar. Dilin unutulmasını engellememiz lazım. Bunlarla ilgili çalışmalara dahil olmaktan onur duyarız. 
Katkı sunan tüm paydaşlara da ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.

Türkçe, Türk Milletini Var Eden En Büyük Unsurlardan Biridir

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de konuşmasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin birkaç milli davası olması gerekiyorsa bunlardan bir tanesinin Türkçe davası olduğunu 
kaydetti. Bizi biz yapan şeyin Türkçe olduğunu söyleyen Örs şöyle devam etti: “Türkçe yakın geleceği 
itibariyle yabancı dillerin tehdidi altındadır. Kimileri için bu önemsiz sayılmaktadır ancak biz Türkçe sevdalıları 
olarak, Türkçemizi böyle bir yok oluşa terk edemeyiz. Türkçe, Türk milletini var eden en büyük unsurlardan 
biridir. Yabancı dile düşman değiliz ama Türkçe’nin dostuyuz. Sosyal Bilimlerdeki eğitim öğretimimizi Türkçe 
yapmamız gerektiğini söylüyor, bu konuda hep beraber mücadele veriyoruz. Bilim, edebiyat, sanat dilimizi 
yabancı unsurlardan arındırmalıyız. Türkçe’ye sahip çıkılmazsa tehdit ve tehlike altındadır. Biz üzerimize 
düşen her şeyi yapmaya hazırız. Biz yolu aydınlattık, eş olan, yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz.”

Türkiye’nin Bir Medeniyet İddiası Varsa Eğitim, Öğretim ve Bilim Dili Türkçe 
Olmalı

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da, 2017’nin Türk Dili Yılı ilan edilmesi 
konusundaki destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve paydaş kurumlara 
teşekkür ederek konuşmasına başladı. “Şu anda Türk milleti ve devleti İslam dünyasını oluşturan diğer 
devletlerle birlikte, hukuk ve ahlak dışı her türlü yöntemin kullanıldığı bir savaşla karşı karşıyadır” diyen Acar, 
özellikle devletimizin bekası için her alanda böylesi bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuzun bilinciyle 
hareket etmemiz gerektiğini söyledi. Acar; “Türkçe milli kimliğimizin oluşumunda birinci faktör ve böyle 
giderse ilerleyen yıllarda belki de bu günkü biçimiyle bir Türkçe bile bulamayacağız. Bu bakımdan buradaki 
en önemli tehlike, maalesef Türkiye’de en önemli tehditlerden birincisi yaygın şekilde yabancı dille öğretim 
yapılmasıdır. Etkili olmayan bir yoldur. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ana dilin dışında yapılan bir öğretim 
ana dille yapılan gibi olmamaktadır. Türkiye’nin bir medeniyet iddiası olacaksa esas olarak bilim, eğitim ve 
öğretim dili Türkçe olmak zorundadır. Eğer en iyi okullardaki, en seçme beyinlerinize yabancı dille eğitim 
veriyorsanız o medeniyet iddiasını desteklemiyorsunuz demektir. Özellikle Türkçe’nin ihya edilmesi açısından 
yabancı dil öğretimi ile ilgili ivedilikle gerekli çareler üretmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
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olarak Türk milletinin milli bekasında dilin sandığımızdan önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin 
bir medeniyet iddiası var ve olacaksa eğitim, öğretim ve bilim dilinin Türkçe olması gerektiğini tekrar söylemek 
istiyorum.” diye konuştu.

Hayatta Dil İle İnanç Düzeninden Daha Önemli Hiçbir Husus Yoktur

TÜBA  Şeref  Üyesi  ve İbni  Haldun  Üniversitesi  Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Teoman Duralı ise konuşmaların 
ardından bir konferans verdi. Konferansında akıl, din, dil gibi kavramların çağımızdaki önemine değindi.
İnsanın anlam inşa eden bir varlık olduğunu kaydeden Duralı şöyle devam etti: “İnsan, evrende bir 
mucizedir, eşsizdir. Dünya üzerinde hiçbir varlık anlam vermek suretiyle yaşamıyor. Ancak insan her ne olursa 
olsun anlam vermek zorundadır. Anlam verme kabiliyetini yitiren yaşayamaz. 
Hayatın dayandığı temel anlamlandırmadır.”
“Hayatta dil ile inanç düzeninden daha önemli hiçbir husus 
yoktur.” diyen Prof. Dr. Teoman Duralı, bizi oluşturan 
bir biyolojik, bir de biyolojik olmayan yanımız olduğunu 
söyledi. İnsanı meydana getiren işleyişler bütününün kültür 
olduğunu kaydeden Duralı; “Kültür ve medeniyetleri oluşturan 
dindir. 17 yüzyılla birlikte dinin yerini felsefe almıştır. Dinin 
anlamlandırma işlevi felsefede de devam etmiştir. İnançsız ve 
dilsiz insan düşünülemez. İnanç yalnızca dünya ötesi varlık ile 
insan arasındaki bağlantıyı kurmamaktadır; her köşe bucağımızı 
belirlemektedir.” dedi.
Prof. Dr. Teoman Duralı; “Din ile dil ortadan kalkarsa o millet 
ölür. Bizim milli varlığımıza en önemli tehdit, dilimizin elimizden 
gidişidir. Bir milletin düşünme yetisi neyse dilinin gücü de odur. 
Akılla dilin gücü koşuttur. Dolayısıyla dilimiz yetersiz demek, 
akılsızız demektir, milletimize hakarettir.” diye konuştu.
Karaman Valisi Fahri Meral’ın, Prof. Dr. Teoman Duralı’ya 
plaket takdimiyle program sona erdi. 

K
eskin, Erol 
Güngör’ün adının 
verildiği konferans 
salonunda ve 
N e c m e t t i n 

Erbakan isminin yer aldığı bir 
Üniversitede bulunmaktan 
memnun olduğunu ifade ederek 
sözlerine başladı. Erol Güngör 
ve Necmettin Erbakan’ın 
Türkiye’nin yetiştirdiği nadide 
bilim adamlarından olduğunu 
kaydeden Doç. Dr. Tuğrul Keskin, 
bu değerlerin unutulmaması ve 
yaşatılması gerektiğine de vurgu 
yaptı.  Amerikan Dış Politikası, 
Türkiye’nin Amerikan Dış 
Politikasındaki yeri gibi konulara 
değinen Keskin şunları söyledi: 
“Amerikan dış politikasını 
yönlendiren, Amerikan dış 
politikasını dizayn eden insanlar, 
Andrew Marshall gibi insanlardır. 
Andrew Marshall, 1973-2015 
arası Amerikan dış politikasını 
yönlendiren insanların en 
önemlilerinden bir tanesiydi. 
Emekli olduğunda 90 yaşındaydı. 
Amerikan devletinde bu kadar 
uzun süre çalışan hiç kimse yok. 
‘Beyaz’dır kendisi. Amerika’daki 

istihbarat örgütlerinin başındaki 
isimler ve çalışanlarının hemen 
hemen yüzde 99’u beyazdır. 
Beyaz ve Protestan’dır. Onların 
içine girmek, onların işlerine 
dâhil olmak veya Amerikan 
dış politikasını yönlendirmek 
hemen hemen imkânsız gibidir. 
Fakat Yahudi lobisi, Amerika’nın 
dışında olduğundan ufak 
çapta detayları etkileyebiliyor. 
Buradan bakarsak Irak Savaşı’nı 
tamamen Yahudi ya da İsrail 
Lobisine atfetmemek lazım” 
dedi. ABD derin devletinin 
Trump’tan rahatsız olduğunu, 
er ya da geç Trump’ın görevden 
uzaklaştırılacağını söyleyen 
Keskin, Trump’ın bu dönemden 

sonra gideceğini çünkü ona karşı 
bir yapılanma olduğunu ifade 
etti. Keskin şunları ekledi: “Reza 
Zarrab olayında bilirkişi olarak 
görülen adamlar Foundation 
for Defense of Democracies 
(FDD)’nin başındaki adamlar.  
Bu bir düşünce kuruluşu. Onun 
başındaki adamı siz bilirkişi olarak 
atıyorsunuz. Ben onların içine 
zannedildiği gibi Fetullahcıların 
girdiklerini sanmıyorum. Bu 
Amerikan Dış Politikasının, 
FBI’ın, CIA’in yaptığı bir çalışma. 
Onların içine Fetullahcıların 
girmeleri mümkün değil. Onları 
kullanıyor olabilirler o ayrı bir 
konu, fakat o davayı tek başına 
Fetullahcıların yönlendirdiklerini 
düşünmüyorum. O davanın 
arkasında tamamen Amerikan 
derin devletinin olduğunu 
düşünüyorum. Davadaki 
savcılara bakarsanız onlar 
Amerikan Adalet Bakanlığının 
kıdemli savcıları, onların 
Fetullahcılarla bir alakaları yok. 
Onlar devletin kendi bürokrasisi 
içinden geliyorlar ve derin 
devlete bağlılar.” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yedi Hilal Topluluğu tarafından “Yeni 
Oryantalizm ve Amerikan Dış Politikasında Türkiye” konulu bir konferans 
gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Çin Shanghai Üniversitesi Türkiye 
Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğrul Keskin katıldı.

Yeni Oryantalizm



142

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

143

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

Y
abancı uyruklu öğrencilerin 
öğrenimleri süresince yaşadıkları 
şehir ve üniversiteleriyle 
etkileşimlerinin anlatıldığı programın 
çekimlerine üniversitenin çeşitli 

bölümlerinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler 
katıldı. Her hafta farklı bir üniversiteye konuk 
olan programda, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ve şehrin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen 
çekimlere; Kongo’dan Viladimir Mabutu, 
Uganda’dan  Bashır Murushıp, Senegal’den  
Senikne Saliou Mbacke, Afganistan’dan 
Muhammed Yusuf Mangal, Pasat İbrahim Zai, 
Suriye’den Nour İdris, Somali’den Fatuma 
Husseyin Salad, Çin’den Muyesser Obul, 
Türkmenistan’dan Mergen İsayev katıldı.

A
nkara Latanya Otelde düzenlenen 
Master of Cake Başkent Pasta 
Yarışması ve Pastacılık Festivaline 
katılan NEÜ Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Naime Zengin 
‘Höşmerim’ ve Fatma Kübra Korkmaz ‘Erzurum 
Demir Tatlısı’ ile yöresel lezzetler kategorisinde 
birinci olarak altın madalya kazandılar. NEÜ Turizm 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

3. sınıf öğrencisi Ayşegül Başalp ise lezzet kategorisi 
kurabiye dalında ikinci olarak gümüş madalyanın 
sahibi oldu. Yarışmanın jüri koltuğunda Emrah 
Köksal Sezgin, Iztok Legat, Stevo Karapandza, 
Filiz Bircan ve Haldun Tüzel gibi ünlü şefler yer 
aldı. Öğrenciler kazandıkları ödülden dolayı mutlu 
olduklarını dile getirip, organizasyondaki konuk 
şeflerle tanışmanın kendilerine farklı bir tecrübe 
yaşattığını da ifade ettiler. 

Dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden ülkemize eğitim almaya gelen 
öğrencilerin Türkiye’deki hikâyelerinin anlatıldığı “Gönüllü Elçiler” TV program 
ekibi Necmettin Erbakan Üniversitesinde çekim yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü öğrencileri, Master of Cake Başkent Pasta Yarışması ve Pastacılık 
Festivalinden iki altın bir de gümüş madalya ile döndü.

Gönüllü Elçiler 

TRT Haber Ekranlarında
Pastacılık Festivalinden

Ödülle Döndü
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Suriye toprakları bir coğrafya parçası olmanın ötesinde kadim geçmişimizin önemli tarihi gelişmelerine tanık 
olmuş, medeniyetimizin önemli simalarından yetiştiği bir değerdir. Bu topraklarda Türk, Kürt, Arap ve diğer 

halklar yüzyıllarca kardeşlik içinde yaşamış ve bu kardeşliği tehdit eden tüm düşmanlara karşı birlikte mücadele 
ederek birlikteliklerini güçlendirmişlerdir. Anadolu - Suriye toprakları kardeşliğin, dayanışmanın, değerlerimizin 

sembolüdür.  Bu kardeşlik, her zaman düşman saldırılarının hedefi olmuştur. Bu saldırılar 1915-1918 yılları 
arasında olduğu gibi belli dönemlerde açık işgal girişimleri olarak gerçekleşmiş, ama her zaman ideolojik, etnik-

ırkçı ayrıştırıcı yöntemlerle sürdürülmüştür.  Suriye coğrafyasında bugün yaşananlar  bazı akademisyen, sözde 
aydın ve aktivistlerin göstermeye çalıştıkları gibi bir etnik alan kapma yarışı değildir. Bugün sınırlarımızın hemen 

ötesinde, zamanla ülkemizin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit aracına dönüştürülecek olan, Ortadoğunun 
yeniden emperyalist güçlere yapılandırılmasına hizmet edecek işbirlikçi devletimsi bir yapılanmanın kurulmasına 

dönük adımlar atılmaktadır. Bu adımlar köklü kardeşliğimizi ve bölgenin kalıcı bir şekilde istikrara kavuşturulmasını 
tehdit etmektedir. Bu suni girişim temelinden, doğurabileceği sonuçlara kadar çürük, başarısızlığa mahkum, 
ancak enerjimizi, gücümüzü zayıflatıcı, bölge halkları arasında kalıcı düşmanlık ve kanlı savaşların doğmasına 

neden olacak tehlikeli bir süreçtir. Bu tehlikeli sürece Türkiye’nin, aydını, akademisyen ve sivil toplum örgütleri 
ile duyarsız kalması beklenemez. Tarihi sorumluluğumuz gereği aşağıdaki noktalara tüm ulusal ve uluslararası 

kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz. Öncelikle Türkiye, 1946 yılından bugüne demokrasisinin güçlendirme 
yönünde büyük başarılara imza atmış bir bölge ülkesidir.  Bölgenin tek çok partili işleyen demokrasisidir. Bu 

temelde ülkemiz, 1952 yılından bu yana NATO üyesi olarak 65 yıldır örgüt üyesi ülkelerle müttefiklik ilişkisine 
sahiptir. Yine diğer bölge ülkeleri ile mukayese edilmeyecek düzeyde bir sivil toplum yapısına, serbest piyasa 

ekonomisi yapılanmasına ve eğitim kapasitesine sahip bulunmaktadır.  Buna karşılık yarım asrı aşan ittifak bağı 
içinde müttefikimiz olan ABD, kuruluş felsefesi ve ideoloji olarak Maocu Sosyalist bir terör örgütü olan PKK/

PYD/YPG ile  ortaklık içinde kuzey Suriye’yi yapılandırmaya çaba harcamaktadır. Demokrasi ilkeleri ile bir tür Pol 
Potçu rejim arayışı içinde olan terör grupları bağdaşamaz. Silahla kitleleri sindirerek kendine alan açmaya çalışan, 
terörü hedefe ulaşmakta bir araç olarak kullanan bir oluşumun hiç bir domokratik girişimin parçası olamayacağı 

açıktır.  PKK ile PYD arasında hiç bir fark yoktur. PYD, PKK’nın Suriye kanadı olmanın ötesinde herhangi bir ayırt 
edici özelliğe sahip değildir. Abdullah Öcalan liderliğinde 25 Kasım 1978 tarihinde kurulan PKK, terörist

 yöntemlerle bugüne kadar 30,000 binden fazla insanımızı katletmiştir. Son bir yıl içinde bu örgütün 
saldırıları sonucunda hayatını kaybeden sivil sayısı 40 bulmaktadır.  PYD, Suriye sınırından ülkemize

  yönelik olarak yürütülen terör saldırılarını yöneten bir örgüttür. PYD Suriye sınırından
     topraklarımıza terörist ve silah sevkiyatı yapmaktadır. Örgütün mevcut lider kadrosu
  PKK’lı teröristlerce oluşturulmuştur.  Suriye’ de örgütün gerçekleştirdiği tüm toplantı ve
  gösterilerde Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yer alması bile PKK/PYD birlikteliğini
   göstermek için yeterlidir. Bu gerçeklere rağmen PYD terör örgütüne, ABD,
  bizzat kendi yetkililerinin açıklamalarına göre 3000 tır silah (yaklaşık 2,2 milyar dolar) 
   yardımında bulunmuştur. Yine ABD’li yetkililer bölgede bu örgüte dayalı olarak
   bir ordu kurulacağını açıklamıştır.  Fiilen Türkiye’ye karşı saldırılarını sürdürmekte
   olan bir örgüte yapılan silah yardımı ve verilen askeri eğitim doğrudan ülkemize
   yönelik bir tehdittir. Alınan askeri malzeme Türkiye de emniyet güçlerine yönelik
   saldırılarda kullanılmakta ve eğitilen teröristler bu saldırılarda kullanılmaktadır.
   Bu durumun Türkiye kamuoyu tarafından hoş karşılanması mümkün değildir.
   ABD PYD ile giriştiği bu ortaklığı DAEŞ’e karşı mücadelenin bir zorunluluğu
   olarak açıklamaktadır.  Oysa ABD, DAEŞ’e karşı Türkiye’nin ortak hareket etme
   teklifini reddetmiş, DAEŞ terör örgütünün gücünün ciddi ölçüde zayıflatılmış
   olmasına rağmen, PYD ile ortaklığını güçlendirerek sürdürmüştür. Üstelik 
  kurulacak ordunun görev alanı olarak Türkiye sınırının gösterilmesi kabul edilemez
   bir durumdur. ABD Suriye kuzeyinde DAEŞ terör örgütü ile doğrudan savaşarak
  örgüte en açık zayiatı Türkiye’nin verdiği gerçeğini görmezlikten gelmektedir. Hatta
  DAEŞ’e yönelik Fırat Kalkanı harekâtını bile engellemeye çalışarak, müttefiklik ilişkisi üzerinde
  ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur.  PKK/PYD bölgede yaşayan Kürtlerin temsilcisi
 değildir.  Hakimiyet kurduğu alanlarda kendi otoritesini tanımayan Kürt ve Arapları yüzyıllardır
 yaşadıkları topraklardan zorla çıkarmış, kendini eleştiren insanlara işkence ve diğer baskı
  yöntemleriyle sindirmeye çalışmış,  etnik arındırma operasyonları gerçekleştirerek konumunu
   güçlendirmeye çabalamıştır. Ayrıca, kadın ve çocukları kendine yönelik
   operasyonlara engel olmak için zorla canlı kalkan haline getirmektedirler. ABD 

bölgedeki fiili varlığı ile bu operasyonlara sessiz kalarak destek vermiştir.
   Tüm bu yaşananlar ABD - PYD ortaklığının hedefinin DAEŞ olmadığını, PYD’nin
   de Kürtlerin temsilcisi değil, olsa olsa işbirlikçi bir terör örgütü olduğunu
    göstermektedir. ABD bir terör örgütü ile geliştirdiği ortaklık ile, Türkiye
   ile tarihi müttefiklik ilişkisini tehlikeye atmaktadır. ABD 15 Temmuz darbe
    girişiminin elebaşısı Fethullah Gülen’i korumaya devam etmektedir. 

Vizeleri askıya almak gibi sözüm ona Türk milletini cezalandırarak “yola getireceği” gibi yanlış vehimlerle 
hareket ederek Türkiye kamuoyunun tepkisini çekmektedir. Her şeye rağmen, Türkiye demokrasisini daha da 

güçlendirerek, bölgesel barışı yeniden tesis etme kararlılığıyla yoluna devam edecek güçtedir. 
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K
ongre kapsamında 2 adet serginin 
açılışı gerçekleştirilmişti. Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı 
Kadime Arşivlerinde Kudüs temalı 
sergisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Fotoğraflar ve Arşiv Belgeleriyle Kudüs sergisi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sergi Alanında 
da açıldı. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 

Yüksek de AKEF’te açılan sergiyi gezdi. Böylesi 
ehemmiyetli tarihi vesikaların bulunduğu 2 önemli 
serginin Necmettin Erbakan Üniversitesinde 
açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yüksek, vatandaşları da oldukça kıymetli eserleri 
bünyesinde barındıran bu sergiyi görmeye davet 
etti. Sergi öğrenciler tarafından da büyük ilgi 
gördü.

F
akülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken 
yaptığı açılış konuşmasında; insan 
sağlığının korunması gereken en temel 
insan haklarından olduğunu söyledi. 
Diken; “Bütün semavi dinler, aklın 

korunması, neslin korunması, nefsin korunması, 
malın korunması ve dinin korunmasını esas almıştır. 
Aklın korunması, yani insan sağlığı, korunması 
gereken temel insan haklarındandır.” dedi. Madde 
bağımlılığının geleceğimize bir saldırı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ahmet Diken; “Geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizi her türlü tehlikeden 
korumak için çaba göstermeliyiz. Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi olarak eğitim öğretiminiz için 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün ki 
program da eğitiminiz için yaptığımız etkinliklerden 
birisi. Toplumsal konularda duyarlılığınızın artması 
ve bilinçlenmeniz için etkinliklerimiz devam 
edecektir. İlginizi ve katılımlarınızı bekliyoruz.” 
dedi. Doç. Dr. Mehmet Ak maddenin geçmişte 
farklı toplumlar tarafından da kullanıldığını ve 1950 
yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Psikiyatri 
Birliğinin “Madde Bağımlılığı Bir Hastalıktır” 

tanımlamasıyla kitaplara geçtiğini ifade etti. Ak, 
bu konuda Türkiye’de saptanan risk faktörlerine 
değinerek; “Genç yaş, aile ya da yakın çevrede 
madde kullanımı, anne-baba eğitim düzeyi, 
anne-babada madde kullanımı, negatif duygulara 
sahip olma, sosyoekonomik düzey: genelde 
düşük, yalnız yaşamak, ruhsal hastalığı olmak, 
aile içi ilişkilerin sorunlu olması, madde kullanan 
birini tanıyor olmak, çevresel etkenler ve kişisel 
özelliklerdir.” şeklinde konuştu. Bağımlılık yapan 
maddeler hakkında bilgiler veren Ak, “Amerikan 
Psikiyatri Birliği’nin son yayınladığı listede; Alkol, 
kafein, kenevir, halisinojenler, uçucular (tiner, bali 
vs.), opiyatlar (morfin, eroin vs.), dinginleştirici 
uyutucu kaygı gidericiler, uyarıcılar (kokain, ekstazi 
vs.), tütün bağımlılığı oluşturan maddeler olarak 
yer almaktadır.” dedi. Türkiye’de saptanan risk 
faktörlerinin de anlatıldığı konferansta özellikle 
ailesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kuramayan, aile 
içi iletişimin sorunlu olduğu,  anti sosyal özelliklere 
sahip ve ailesinde veya çevresinde madde kullanan 
kişilerin madde bağımlılığına daha yatkın oldukları 
belirtildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Kudüs 
Açık Üniversitesinin işbirliği ve pek çok kurumun desteğiyle ‘Filistin Meselesi ve 
Türkiye’ konulu uluslararası kongre tamamlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 
“Çağımızın Vebası Madde Bağımlılığı” konulu bir konferans düzenlendi. Meram 
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ak’ın 
konuşmacı olduğu konferansa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Kudüs Sorununa 
Fotoğraflı Destek

İletişimsizlik Bağımlılığı
Artırıyor...
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S
üleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, beşincisini düzenledikleri yarışmanın, ilk defa 
Ankara dışında gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bilimsel bilginin sadece üretmemiz yeterli 
değil, üniversitelerimizde ürettiğimiz bilginin geliştirilmesi, yenilikçi ve girişimci bir şekilde 
kullanılması, yeni fikirlerin dünya ile aynı anda hızla yaygınlaştırılması da gerekmektedir. Bu 

hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz en değerli kaynağımızsa hiç şüphesiz ki genç ve yenilikçi 
beyinlerimizdir. Sizlerin tasarladığı projeler sayesinde üretilen teorik bilgiyi 

katma değer yüksek ürünlere dönüştürerek ihracatımızda yüksek 
teknoloji ürünlerinin konumunu artırmak en temel hedefimizdir. 

Yeni ve güçlü Türkiye, gayretli, fedakar, üretken, milletini seven, 
yenilikçi gençler sayesinde hayat bulacaktır” dedi.

“Gençlerimiz Çözüm Odaklı Projeleriyle Yeni 
Şeyler Söylüyorlar”

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Selçuklu başkenti 
Konya’da böyle bir programın düzenlenmesinde emeği 

geçenlere teşekkür ederek, “Hz. Pir’in bir sözünü paylaşmak 
istiyorum: ‘Donmadan, bulanmadan akmak ne hoş, dün dünde 

kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım.’ Bu cümleler aslında 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığına (BİDEB) bağlı Yarışmalar Grubu tarafından üniversite 
öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 
2241 Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması ve 2242 Üniversite 
Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’nda ödül töreni gerçekleştirildi. 

TÜBİTAK Ödül Töreni Konya'da
her yere uyarlanabilir ama 
TÜBİTAK’ın proje yarışmasına 
da çok iyi oturuyor. Elbette 
ihtiyaca binaen sorunlara 
çözüm odaklı yaklaşmak için 
hepimizin kafa yorması gereken 
birçok durum var. Gençler de 
bu tür durumları inceleyerek 
çözüm odaklı projeleriyle yeni 
şeyler söylüyorlar. Yeni şeyler 
söyleyenlerimizin çok olması 
dileğiyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.” diye konuştu.

“Gençlerimiz, araştırmacı öğrencilerimiz ülkemizin geleceğidir”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, programın düzenlenmesinde paydaş olmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu anlamda TÜBİTAK’a teşekkür etti. Bilim ve araştırmanın 
Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir konu olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin, “Gençlerimiz, araştırmacı 
öğrencilerimiz ülkemizin geleceğidir. Bu açıdan en büyük takdiri ve alkışı sizler hak ediyorsunuz, 
teşekkür ediyoruz. Geçmişten gelen birikimlerimizle devlet geleneğimizle millet olma vasfımızla ve 
damarlarımızdaki o asil kanla biz bunların hepsinin üstesinden gelebilecek güce sahibiz. Bu çalışmalar 
son derece önemli. Aklı başında, üretime yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan 
çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
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G
erçekleştirilen törene, NEÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek 
ve Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yağmur Şener, Öğretim Üyeleri, 

öğrencilerin aileleri ve diğer misafirler katıldı.
Selamlama konuşmasını yapan Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener; “Bu hafta 
Diş Hekimliği haftası olarak kutlanıyor. Ayrıca bugün 
aynı zamanda öğretmenler günü. Programımızın bu 
güne denk gelmiş olması bizlere ayrıca mutluluk 
veriyor. Bu vesileyle NEÜ AKEF’den mezun olan 
Şehit Aybüke öğretmenimize de Allahtan rahmet 
diliyorum.” dedi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de 
konuşmasına terör saldırısında şehit olan Şenay 
Aybüke Yalçın’ı ve diğer şehit öğretmenleri anarak 
başladı. Kliniğe giren genç diş hekimlerinin bu 
mutlu günlerinde yanlarında olmaktan memnun 
olduklarını kaydeden Yüksek şunları söyledi: “Diş 
Hekimliği Fakültesi Üniversitemizin bünyesinde 
bulunan 50 yıllık fakültelerin yanında yeni kurulan 

süratle ayağa kalkan ve artık yeni mezunlarını 
vermeye başlamış fakültelerimiz arasında en saygın 
yere sahip bir fakültemizdir. Süratle akademik 
kadrosu şekillenirken, genişlerken, büyürken yetişen 
öğrencilerimiz de inşallah mezun olup onlar da 
pratik hayatta sağlık hizmeti vermeye başlayacaklar. 
Zaten şimdi ustalarının yanında bu işi öğreniyorlar. 
Zaten okula başladıkları vakit beyaz önlüklerini 
giydiler. Sorumluluklarının idrakinde olmaları adına 
bir sembol. Bu sembolü biraz daha vurguluyoruz 
bugün. Şimdiye kadar bir takım modeller üzerinde 
çalıştınız şimdiden sonra karşınızda canlı bir insan 
var ve onun üzerinde çalışmaya başlıyorsunuz. 
Üzerinizdeki bu önlüğü bilinçli şekilde taşımak adına, 
daha dikkatli olun ikazında bulunuyoruz. Bu şuurla 
güçlü kadromuzun evlatlarımızı yetiştirmeleri, doğru 
bildiklerini doğru şekilde öğreterek toplumumuza 
sağlık uygulamalarında başarılı olmalarını diliyorum”  
dedi.
Açılış konuşmalarının ardından NEÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi öğrencilerine beyaz önlükleri törenle 
giydirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencileri 
için Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda tertip edilen bir 
organizasyonla önlük giydirme töreni yapıldı.

Beyaz Önlüklerini Giydiler

T
ürk Gastroenteroloji Derneğinin 
misyonundan bahseden Prof. Dr. 
Bor, “Misyonumuz, halkımızın 
sağlıklı bir sindirim sistemi için neler 
yapılması gerektiği ayrıca sindirim 

sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi konusunda 
yol göstermek ve bu konularda en yetkili bilim 
insanlarımızın bilgilerini paylaşmalarını sağlamaktır. 
Halk sağlığı açısından bakıldığında hastalıklarla 
mücadelenin öneminde öne çıkan faktörler hastalığın 
sıklığı ve yaşamsal tehlikesi yaratıp yaratmadığıdır. 
Hastaları doğru bilgilendirmek ve aynı hastalığa 
yakalananların iletişim kurmasını sağlamak da 
görevlerimiz arasındadır.” dedi. Daha sonra “Karnım 
ağrıyor, şişkinlik var. Ne yapayım?” konulu sunumunu 
yapmak üzere kürsüye çıkan Doç. Dr. Hüseyin 
Korkmaz, “Şişkinlik ve Distansiyon toplumda yüzde 
15 ila yüzde 30 arasında, tüm yaş gruplarında ve 
kadınlarda daha sık görülmektedir. Şişkinlik ve 
Distansiyon hastalarda hafif bir rahatsızlıktan, 
yaşam kalitesini bozacak kadar şiddetli şekillerde 
görülebilmektedir. Burada aklımızda tutmamız 
gereken en önemli şey, rahatsızlığın fonksiyonel mi 
yoksa sindirim sisteminin yapısal bir bozukluğundan 
mı kaynaklandığıdır.” diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Asıl, şöyle devam etti: “Alkol, sigara, alınan 
ilaçlar ve mide boşalmasını etkileyen bazı hastalıkların 

da reflüyü arttırıyor. Reflünün temel bulgularından 
biri, mide içeriğinin ağzımıza doğru geri gelmesi diğeri 
ise mide ve yemek borusunda yanmadır. Bunların 
dışında mide ağrısı, bulantı, kusma, kalp dışı göğüs 
ağrıları, yutma güçlüğü, uykudan boğulur şekilde 
uyanma, farenjit, boğaz ağrısı, boğazda yanma, ses 
ile ilgili şikayetler, öksürük, astım, ağız kokusu gibi 
birçok tipik olmayan bulguları da var reflünün.” dedi.
“Hepatitler ve Siroz” konusunda sunum yapan 
Prof. Dr. Hüseyin Ataseven de, “Hepatit C virüsü 
dünyada yaklaşık 200 milyon insanda var. Ülkemiz bu 
açıdan biraz daha şanslı diyebiliriz. Ülkemizde yüzde 
bir veya iki civarında. Birkaç hastalıktan hayat boyu 
süren bir hastalığa kadar seyredebiliyor. Yüzde 75-
80’i kalıcı oluyor. Yıllar içerisinde de büyük bir kısmı 
siroza sonra da karaciğer kanserine dönüşebiliyor. 
Belirtileri de diğer hepatit türlerinde olduğu gibi 
halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma, karın ağrısı, 
iştahsızlık, sarılık. Kan ve vücut sıvısı ile bulaşır ve az 
görülse de ortak diş fırçası ve jilet kullanımından da 
bulaşabiliyor.” dedi.

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından organize edilen Sindirim Sistemi 
Hastalıkları Bilgilendirme Programı Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.  
Oturum başkanlığını Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Demir’in yaptığı program Türk Gastroenteroloji Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor’un açılış konuşmasıyla başladı.

Sindirim Sistemleri Hastalıkları Anlatıldı
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K
ongre ile Selçukluyu anlattıklarını 
söyleyen NEÜ Genel Sanat Tarihi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı kongrenin önemine 
dair açıklamalarda bulundu: “İşin bir 

sergi boyutu bir de bilimsel boyutu oldu. Bilimsel 
boyutunda biz öğretim üyeleri kongreye katıldık. Ben 
kongrede Selçuklu mimarisi üzerine bir sunum yaptım. 
Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletinin 
mimarisi hakkında dinleyenleri bilgilendirdim. Rus 
akademisyenler ise kongrede, örneğin bir tanesi 
Selçukluların tarihi üzerine bir sunum gerçekleştirdi 
bir diğeri Selçuklular Döneminde Mevlüt Geleneğini 
anlattı. Yani tamamen Selçuklu odaklı devam eden 
bir kongreydi.” dedi. Moskova’da Türkoloji bölümü 
okuyan öğrencilerin hem sergiye katıldıklarını, 
hem de kongrede dinleyici olarak yer aldıklarını 
söyleyen Çaycı, öğrencileri de bilgilendirdiklerini 
aktardı. Rusya’daki üniversiteler ve Türkiye’deki 
üniversiteler arasında çeşitli görüşmelerin 
yapılması adına da önemli bir birliktelik 
kurulduğunun altını çizen Çaycı şunları söyledi: 
“İlerleyen dönemlerde oradaki öğrencilerin Konya’ya, 
Necmettin Erbakan Üniversitesine gelmeleri 
gibi bir durum söz konusu olabilir. Türkiye’nin, 
Türklerin, Selçukluların geçmişini orada anlatmak 

ve Türkoloji bölümünde okuyan çocukların moral 
motivasyonlarını sağlamak adına oldukça etkili bir 
organizasyondu. Kongrenin sonuçlarının faydalı 
olacağına inanıyorum.” dedi. NEÜ Genel Türk 
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kemal Özcan da kongrede Büyük Selçuklu tarih 
ve kültürünün Moskova’da tanıtılması açısından 
büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Özcan; 
“Orada bildiriler sunuldu, Rusya’da böyle bir kongre 
hiç yapılmamış, bu ilk oldu. Rusya’daki çok sayıda 
Türkolog kendi alanlarıyla ilgili bildiriler sundular. 
Kongrenin faydalı geçtiğini düşünüyorum.” diye 
konuştu. Selçukluların son derece zengin kültürel 
mirasının gelecek nesillere layıkıyla aktarılması 
anlamında serginin de kongrenin de fevkalade 
faydalı olduğunun altını çizen NEÜ Türk İslam 
Sanatları ve Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir ise şunları söyledi: 
“Kongrede Selçuklu süsleme sanatlarını anlattığım 
bir bildiri ile yer aldım. Rus akademisyenlerin de yer 
aldığı bir kongreydi. Hem Selçuklu sanatının hem de 
Selçuklu tarihinin Moskova’da anlatılması açısından 
çok önemli. Türk-Rus ilişkilerinin ilerlemesi açısından 
da önemli bir adımdı.” dedi.

T
urizm Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmihan İlknur Uysal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kübra 
Küçükşen, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Ege, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı. Etkinlikte, Sağlık İçin El Ele Topluluğu üyesi öğrenciler standı ziyaret eden öğretim 
üyelerine ve öğrencilere pembe kurdele takarak meme kanseri hakkında hazırlanan 

broşürleri dağıttılar. Etkinlikte kısa bir bilgilendirme yapan Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Doğum Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Ege, meme kanseri kaynaklı 
yaşam kaybını önlemek için kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapmanın ve klinik meme 
muayenesi (KMM) yaptırmanın önemli olduğunu vurgulayarak, “Erken tanı için, 20-40 yaşları arasında 
ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalı, iki yılda bir klinik meme muayenesi yaptırılmalıdır. 

Türkiye’de meme kanseri taramalarına başlama yaşı 
40 olarak belirlenmiştir. Her 
ilde bulunan Kanser Erken 
Teşhis, Tarama ve Eğitim 
Merkezlerinde (KETEM), 
40 yaş ve üstü kadınlara 
ücretsiz olarak KMM ve 
mamografi çekilmekte; 
KKMM eğitimleri ve 
broşürleri de ücretsiz olarak 
verilmektedir.” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği ve Selçuklu 
Belediyesinin katkılarıyla Moskova’da  “Büyük Selçuklu Mirası” fotoğraf sergisi 
açılışından sonra kongre düzenlendi. “Selçukluların Tarihi ve Kültürel Mirası” adlı 
kongreye Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğretim üyeleri de katıldı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık İçin El Ele Öğrenci 
Topluluğu, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı, Dünya Meme Sağlığı 
Günü kapsamında “Pembe Kurdele Takma Günü Etkinliği” düzenledi. 

Selçuklu Medeniyetini 
Moskova'da Anlattılar

Meme Kanseri'ne
Dikkat Çektiler
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5
. Uluslararası KOP 
Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumu açılış 
konuşmasında 
Konya Valisi Yakup 

Canbolat; “Üniversitelerin 
bölgesel kalkınmaya destek 
olması amacıyla kurularak 
2013’te faaliyete başlayan 

UNIKOP bu senede de yenilenebilir enerji, tarımsal ve kırsal kalkınma gibi temalar etrafında çalışmalar 
yürütecek. Türkiye olarak gelişen ve dinamik bir ülke haline geldik. Artık beyin göçü veren değil, 
beyin göçü alan bir Türkiye’yiz. Bu duygu ve düşünceler ile bu etkinliğin ülkemiz ve ilimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi. Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ise; “KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliğine faaliyetlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Kırsal kalkınmaya vurgu yapmamız demek, 
Orta Anadolu’yu şahlandırmak demektir. Kırsal kalkınma olmadan, millî kalkınmadan söz edemeyiz. 
Bu gayretle bölgesel ve millî kalkınmada emeğimizi her daim ortaya koymalıyız. Kırsalda hayatı 
kolaylaştırmalı, altyapıyı düzeltip göçü engellemeliyiz. İnsanları kırsaldan uzaklaştırmak yerine kırsalda 
tutmalıyız.” diye konuştu. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de; “Türkiye 
olarak tarımda lider ülkelerden biriyiz. KOP çalışmaları ile Konya bölgesini yeni bir Marmara Havzası 
hâline getirmeliyiz. Bu süreçte de kalkınmanın lokomotif yeri olan üniversitelerin, gelişmenin önemli 
aktörleri olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sempozyumda, bölgemizin kalkınması açısından 
ortaya güzel işler çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum.” ifadelerini kullandı. KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, sempozyumda projenin içeriğine ve derinliğine 
değinerek; “Nitelikli kalkınmayı amaçlayan UNIKOP olarak kuruluş 
amacımız ile bölgemizde istihdamı ve hızlı yükselişi amaçlıyoruz. Şu an 
UNIKOP olarak 11 üye üniversitemiz var. Kalkınmayı amaçlayan bizler 
üniversitelerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkısı olmadan 

başarılı olamayız. 
Güçlü ve kalkınan 
bir Türkiye için 
ortak çalışmalı ve 
ortak duyguları 
yaşamalıyız.” 
şeklinde konuştu.

K
onya Ticaret Borsası hakkında bilgi 
veren Çevik, öğrencilerle merak 
ettikleri konularla ilgili tecrübelerini 
paylaştı. Çevik Konya'daki un 
fabrikaları hakkında da dinleyicilere 

detaylı bilgi verdi. “Enerjiniz, petrolünüz 
olabilir ancak gelecek nesillere gıda güvenilirliği 
içerisinde bir gıda üretimi programı çıkarmak 
bunlardan daha önemlidir” diyen Çevik; 
gıdayı sofraya sağlıklı şekilde ulaştırmanın 
ehemmiyetine değindi. 

"Bir Yerde Su Yoksa Orada Hayat Yoktur"

Çevik şöyle devam etti: “Biz de bunun için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Konya olarak birinci 
önceliğimiz gıdanın üretiminde Türkiye'nin kalbi olmak. Bu 
anlamda su kaynakları da önemli. Bir yerde su yoksa hayat 
yoktur. İç Anadolu, Orta Anadolu  üretime devam edemezse 
anayurdunun direği yıkılır. Üniversitemizde hocalarımızın 
da bu anlamda araştırmalar yaptığını, bilimsel çalışmalar 
yürüttüklerini biliyorum. Bizler de üretimimizi artırmak için 

çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.” dedi.
Öğrencileri Konya 
Ticaret borsasına 
davet eden Çevik, 
çalışmaları yakından 
görmeleri gerektiğini de 
sözlerine ekledi. Program 
Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek’in Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik'e hediye takdimi ile
 son buldu.

Bu yıl 5.’si düzenlenen “KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde başladı. Sempozyuma Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. 

Üniversitemiz Gıda Topluluğunun düzenlemiş olduğu "Un Fabrikalarında Yüksek 
Teknoloji Kullanımı Ve Kalifiye Eleman" konulu konferans Konya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik’in katılımıyla Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti.

Güçlü ve Kalkınan Bir Türkiye için 
Ortak Çalışılmalı

“Un Fabrikalarında Yüksek Teknoloji 
Kullanımı ve Kalifiye Eleman” 
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N
ecmettin Erbakan Üniversitesinden 
geçen yıl mezun olan ve Batman'daki 
terör saldırısında şehit düşen 
Yalçın'ın ismi, öğrenim gördüğü 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 

Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra 
salonuna verildi. Şehit öğretmenin kemanı da 
ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna 
bağışlandı.

"Allah Bu Milleti Layık Olduğu Yere 
Taşıyacaktır"

Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, üniversite 
yönetimine teşekkür etti. Kızının şehit olduktan 
sonra isminin birçok yerde yaşatılmasından 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, 
"Allah, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
yöneticilerimize güç ve kuvvet versin. Onlardan 
gördüğümüz ilgi bizi çok memnun etti." dedi. Yalçın, 
şehit edilen Necmettin öğretmene de başsağlığı 
dileyerek, şöyle konuştu: "Kızımla yakın zamanda 
şehit edilen Necmettin öğretmen ve yine aynı olayda 
(Kozluk'taki saldırıda) şehit olan iki askerimizin 

ailelerine sabır diliyorum. İhanet şebekeleri hiçbir 
zaman bitmedi ancak Müslüman Türk milletinin 
elinden İslam’ın bayraktarlığını yapma şerefini hiçbir 
zaman alamayacaklar. Allah bu milleti layık olduğu 
yere taşıyacaktır inşallah. Biz bu coğrafyada bin 
değil, 5 bin yıldır varız. Nice 5 bin yıllar daha burada 
kalacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." 
dedi.

"Hayalleri Çerçevesinde Gittiği Yere 
Damgasını Vurdu"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Aybüke 
öğretmenin ismini orkestra salonunda yaşatmak 
istediklerini ifade etti. Şeker, "Aybüke, hayalleri 
çerçevesinde gittiği yere damgasını vurmuş ve aldığı 
eğitimin hakkını vermiştir. Orada oluşturduğu havayla 
da kendisini sevdirmiştir. Biz de ailesinin keman 
hediye etme jestine karşılık Aybüke'nin portresini 
hediye ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah 
devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye 
konuştu.

Batman’da terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke 
Yalçın'ın hatırası, mezun olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesinde adının verildiği 
salonda ailesi tarafından okula bağışlanan kemanıyla yaşatılacak.

Aybüke'nin Kemanı
Sessiz Kalmayacak

2
017-2018 akademik yılı için aldığı 
farkındalık etkinlikleri kararı ile 
farklılıklara ses olmak çevreyi 
bilinçlendirmek amacıyla topluluk ve 
gönüllü öğrenciler, otizm farkındalık 

çalışmasını gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında bilgilendirme broşürleri 

dağıtılıp, el boyama etkinliği gerçekleştirildi. 
Öğrenciler tarafından faaliyete katılımın oldukça 
fazla olduğu gözlemlenirken, otizm farkındalık 
çalışması fakülte bazında yankı uyandırdı. Bu 
çalışma ile otizmli bireylerin toplum içerisindeki 
varlıklarının hissedilmesi bir nebze de olsa 
sağlanmış oldu.

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde milli ve kültürel değerleri 
canlandırmak milli şuuru uyandırmak sorumluluk kaygısıyla çalışmalarına devam 
eden Üniversitemiz Milli ve Kültürel Değerleri Canlandırma Topluluğu, otizme 
dikkat çekmek için boya el baskısı yaptı.

OTİZM'e Dikkat
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O
rman ve Su İşleri Bakanlığı, Türk 
Tarih Kurumu, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Üniversitemiz, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi ve İslam 

Tarihçileri Derneği işbirliğinde düzenlenen 
sempozyumun açılışı Atatürk Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi. Sempozyum açılış törenine 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 
Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türk 
Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 
Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Özdemir Şan, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Afyonkarahisar Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Özel, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Solak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ile 
il protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Her Sempozyum O Beyliğin Hüküm 
Sürdüğü Topraklarda Yapılıyor

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Şeker, 2010 yılından itibaren Anadolu 
Beyliklerinin tanıtılması ve araştırılması için yoğun 
çaba gösterdiklerini belirtti. İlk olarak Batı Anadolu 
Beylikleri ile ilgili araştırmalar yaptıklarının altını 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası 
Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – 
IV Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları” başladı.

Beyliklerde Dördüncü Dönem

Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları 
Beylikleri Sempozyumu

çizen Şeker, “Batı Anadolu sempozyumları 
devam ederken ikinci grup sempozyumları da 
Orta Anadolu’ya tahsis ettik. Eşrefoğulları Beyliği, 
Karamanoğulları Beyliği, Ramazanoğulları Beyliği 
sempozyumlarının ardından çok az bilinen ve kısa 
ömürleri olan Sahip Ataoğulları ile Turgutoğulları 
Beyliklerini de ele almak istedik. Her sempozyumun 
merkez olarak kurulduğu şehirleri tercih ettik.” 
dedi.

Sempozyum Geçmişi Unutturmak 
İsteyenlere En Güzel Cevap

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 
düzenlenen sempozyumun geçmişe vefa olduğunu 
ifade etti. Rektör Şeker, “Bu toplantı geçmişi 
unutturmak isteyenlere cevap, bu toplantı bir 
ihtiyaç, bu toplantı Türkiye Cumhuriyetinin 
anlaşılması için Osmanlının, Osmanlının iyi 
anlaşılması için Selçuklunun, Selçuklunun iyi 
anlaşılması için de beyliklerin iyi öğrenilmesinin 
altını çizen Osman Turan hocamızın bize bir 
vasiyetidir. Bu serinin, ülkemizin gençlerinin tarih 

bilincinin gelişmesi için tamamlanması gerekiyor. 
İnşallah akademisyenlerin gayretleri ile bu boşluğu 
doldurmuş olacağız.” diye konuştu.

Sahip Ata Fahrettin Ali Milletin Huzuru 
İçin Tüm Servetini Feda Etmiştir

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Moğol 
istilası döneminde Anadolu’nun var olma 
mücadelesinde Sahip Ata Fahrettin Ali’nin büyük 
emekleri olduğunu dile getirerek, “Bu dönemde 
Anadolu Selçuklu Devleti fiili olarak Moğol 
tahakkümü altına girmiş ve Türk milleti maddi ve 
manevi olarak büyük bir buhrana sürüklenmiştir. 
Böylesine sıkıntılı bir dönemde Anadolu Selçuklu 
Devleti veziri olan Sahip Ata Fahrettin Ali büyük 
bir diplomatik maharetle Moğolların Anadolu’ya 
yönelik saldırılarını önleyerek hem devletin hem 
de milletin nefes almasını sağlamıştır. Moğolların 
bitmek bilmeyen vergi talepleri sebebiyle devlet 
hazinesi boşaldığında devletin bekası ve milletin 
huzuru için ömrü boyunca elde ettiği birikimi sarf 
etmekten geri durmamıştır.” şeklinde konuştu. 

Anadolu’nun Fethi Amerika’nın Keşfi 
Kadar Önemli

Afyonkarahisar’ın Anadolu’nun kilidi olduğunu 
söyleyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Refik Turan, “Dünya ve Türk tarihinin en büyük 
olgularından birisi Diyarı-ı Rum’un Türkiye 
olmasıdır. Bu Amerika’nın keşfi kadar büyük bir 
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olaydır. Tarihi olayların ölçümü metreyle mezurayla 
olmaz ama biz bunları öğrencilerimize de basit bir 
şekilde ifade ederiz. Tarihsel sonuçlar en büyük 
ölçüdür burada. Haçlı Seferleri Anadolu’nun 
Türk yurdu olmasının bir sonucudur. Bizans gibi 
bir medeniyet devinin çöküşü de bu olgunun bir 
sonucudur. Nihayet Osmanlı Devleti gibi dünya 
tarihinin gelmiş geçmiş üç büyük devletinden 
birisinin kuruluşu da bu olgunun bir sonucudur.” 
ifadelerini kullandı.

Fahrettin Ali İsmini Çocuklarımıza 
Verelim

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise, 
çocuklara isimler koyarken tarihi karakterlerden 
ilham alındığını söyleyerek, “Bir coğrafyada yaşayan 
büyük insanların isimleri genel olarak çocuklara 
verilir. Ama Fahrettin Ali ismiyle Afyon’da hiç 
karşılaşmadım ben. Demek ki bu büyük devlet 
adamını, komutanı ve veziri yeterince tanımamışız 
ki çocuklarımıza da ismini verememişiz. 
Umuyorum ki bu sempozyum buna vesile olur.” 
şeklinde görüş belirtti.

Anadolu’nun Tapusu Beylikler 
Döneminde Kazanılmıştır

Anadolu’nun tapusunun bin yıldır Türklerde 
olduğunu söyleyen Afyonkarahisar Valisi Mustafa 
Tutulmaz ise Anadolu topraklarını Türk ve 

Müslüman yurdu haline getiren beyliklerin ele 
alınmasının önemli olduğunu kaydetti. Tutulmaz, 
“Bilhassa beylikler döneminde Anadolu’nun tapusu 
hem Müslümanlık hem de Türklük açısından 
alınmıştır, artık tapusu bizimdir. Kurtuluş Savaşı 
başta olmak üzere, bu topraklarda yapılan savaşlar 
tapumuzu işgal edenlere karşı hakkımızı savunma 
mücadelesidir ama tapu bu beylikler döneminde 
alınmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetimizden Önce Çanakkale 
Şehitliği Harabe Halindeydi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
ise, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak tarihi 
konuları içeren etkinliklere katılım gösterdiklerini 
söyleyerek, “Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Müdürlüğü ile kahramanlık destanının yazıldığı 
yerlerin gelecek nesillere aktarılması için yaptığımız 
çalışmalar var. Çanakkale destanını biz yazdık ama 
hükümetimizden önce yabancıların mezarlıkları 
çiçeklerle bezeliydi. Bizim mezarlarımız harabe 
şeklindeydi. Ama hükümetimiz, bilhassa 
Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı döneminde ne 
gerekiyorsa yapın diye bize yetki verdi ve oradaki 
bütün mezarlıkları ihya ettik. Çanakkale Destanı 
Tanıtım Merkezi adıyla büyük bir merkez inşa 
ettik ve hakikaten şuanda 3 milyon vatan evladı, 
gençlerimiz, çocuklarımız orayı ziyaret etti.” dedi.
Afyonkarahisar’ın Anadolu’nun kilidi olduğunu 
söyleyen Eroğlu şöyle konuştu: “Afyonkarahisar 

hakikaten Anadolu’nun kilidi, çünkü burada 
sadece 26 Ağustos’ta değil, önceki dönemlerde 
de büyük savaşlar gerçekleşti. Daha önce de 
Anadolu’nun geçiş noktası olduğu için, Haçlı 
Seferleri sırasında ve Moğol İstilası sırasında büyük 
zulümler görülmüş. Burada büyük bir tarih yatıyor. 
Afyonkarahisar 26 Ağustos’ta da büyük zafere 
misafirlik etmiş, zaferin destanını yazmış. Atatürk 
ve silah arkadaşları Büyük Taarruz Karargâhından 

Kocatepe’ye hareket ederek Büyük Taarruz’u 
başlattı ve düşman denize döküldü. Biz de onun 
hatırasını yaşatmak için 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a 
bağlayan gece Türkiye’nin her yerinden gelen 
gençler ile Kocatepe’ye yürüyoruz. Hatta bu sene 
de temsili atlı birlikler zafer yolunu takip ederek 
İzmir’e kadar devam etti.”
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Eroğlu 
ve davetliler tarafından Sahip Ataoğulları ile 
Turgutoğulları eserlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi 
ve Selçuklu çinileri sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 
Serginin gezilmesinin ardından sempozyum, Türk 
Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın 
moderatörlüğünde düzenlenen oturumla devam 
etti. Oturumda Prof. Dr. Mikail Bayram tarafından 
“Sahibiye İli Melikliği’nin İhdası”, Prof. Dr. Mehmet 
Şeker tarafından “Sahip Ataoğullarında Unvanlar 
ve Sahip Ata Unvanı”, Prof. Dr. Mehmet Ersan 
tarafından “Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Türkiye 
Selçukluları Devlet Erkânı İçindeki Yerine Dair 
Bir Değerlendirme”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Balık 
tarafından “Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Yaptırdığı 
Medreselerin Selçuklu Eğitimindeki Yeri” ve Prof. 
Dr. Ahmet Taşğın tarafından “Dediği Sultan ve 
Turgutoğulları” başlıklı bildiriler sunuldu.
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B
irbirinden güzel eserlerle 
dinleyicilerden tam not alan sanatçılar 
NEÜ’de eserlerini icra etmekten büyük 
mutluluk duyduklarını dile getirdiler. 
Turgut Özüfler: “Musikimiz çok büyük 

bir derya fakat biz hep hazır yemeye alışmış 
durumdayız. Üretmeyi çok fazla sevmiyoruz. Umarım 
genç bestekar ve müzisyen arkadaşlar enstrümantal 
anlamda yeni eserler, besteler yaparak müziğimize 
katkıda bulunurlar… Bu sayede musikimiz daha da 

güzelleşecektir” dedi.
Programın sonunda AKEF Müzik Eğitimi Ana 
Bilim Dalı Öğr. Gör. Adnan Kılıçarslan tarafından 
müzisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi. 
Kılıçarslan iki yetenekli müzisyenin bir araya 
gelmesinin müzik adına önemli olduğunu söyledi 
ve sanatçılara güzel bir konser verdikleri için 
teşekkürlerini iletti. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) 
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Kanun ve Ney Konseri büyük 
beğeni topladı. Ney Sanatçısı Ali Tüfekçi ve Kanun Sanatçısı Turgut Özüfler hem 
klasik eserleri hem de kendi bestelerini icra etti. Eğitime

Kanun ve Ney Arası
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N
ecmettin Erbakan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mine Öztürk, Mevlana’nın 744. 
Vuslat Yıldönümü münasebetiyle 

bu sergiyi düzenlediklerini söyledi. Öztürk; 
“Sergimizde genel olarak tuval üzerine akrilik 
çalışmalarımız, özgün baskı çalışmalarımız var. 
Hem öğrencilerimizin hem de akademisyen 
arkadaşlarımızın katkılarıyla hazırlanmış olan 
bir sergi. Plastik Sanatlar Öğrenci Topluluğunun 
ilk sergi etkinliği, inşallah devamı da gelecektir.” 
diye konuştu. Grafik Bölümünün Fotoğraf dersi 
kapsamında hazırlanan, öğrenci çalışmalarını bu 
sergiyle sunma fırsatı yakaladıklarını söyleyen 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Mustafa Güngör, 744. Vuslat Yıldönümüne özel 
oluşturulan eserleri sanatseverlerle buluşturmak 
istediklerini ve ortaya güzel çalışmalar çıktığını 
kaydetti. Güngör; “Kendileri siyah fon kartonlarına, 
Mevlana’yla ilgili öğrencilerimiz çeşitli görseller ve 
özlü sözler hazırladılar. Daha sonra el emeğiyle 
hazırladıkları eserleri farklı ışık kaynaklarıyla 
ışıklandırarak bu fotoğrafları ortaya çıkardılar. Tabii 
öğrencilerimizin sergi açabilecek seviyeye gelmeleri 
bizleri çok mutlu ediyor. Devamının da geleceğine 
inanıyoruz.” dedi. Öğrencilerin eserlerine ilgi 
büyük olurken, gençler de kendi eserlerinin 
sergilenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını 
ifade ettiler.

Çok sayıdaki öğrencinin ilgiyle 
dinlediği konferansta Ord. Prof. 
Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in 

sanata ait görüşü ve sanata adanmış 
ömründen bazı kesitler Dürdane Ünver 
tarafından öğrencilerle paylaşıldı. 
Konferansın diğer bölümünde ise kaatı’ 
ve minyatür sanatının tarihsel süreci ve 
teknikleri dinleyicilere aktarıldı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar 
Öğrenci Topluluğu tarafından “Mevlana” konulu karma sergi açıldı. Sergi 
misafirlerinden yoğun ilgi gördü.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde; 

kaatı’ ve minyatür sanatçısı Dürdane Ünver, 
öğrencilere konferans verdi.

Karma Sergisinin Konusu:
MEVLÂNA

Ord. Prof. Dr. 
Ahmet Süheyl Ünver
Anıldı
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S
eydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı 
zamanda Türkiye Engelsiz Bilişim 
Platformu Konya İl Temsilcisi Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Uzun'un moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen söyleşide; Seydişehir Halise 
Güney İlköğretim Okulu Müdürü İzzet Eker, 
konuşmasında kendi hayat hikayesini anlatarak 
karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Hayatının en 
güzel çağında, 23 yaşında iken bir trafik kazası 
sonucu omurilik felci olduğunu söyleyerek bu 
imtihanda sabır ve şükrün önemini vurguladı.
Şair-Yazar Muhammed Uzun annesinin ve 
babasının destekleri ile eğitim öğretimini 
tamamlayarak hayatta büyük mücadeleler 
verdiğini belirttiği konuşmasında, herkesin bir 
engelli dostu edinmesini ve özellikle kurumların 
mimari ve fiziksel alanlarının engellilere yönelik 
daha uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 
Uzun, “Türkiye’de çok önemli engelli dernekleri 
var. Bu dernekler  pasif kaldığı zaman engelliler 
de pasif kalıyor” diyerek engelli derneklerinin 
önemine dikkat çekti.  2 adet şiir kitabı yazdığını 
ifade eden Uzun zorlukları sabır ve Allah'ın bir 
imtihanı olduğu düşüncesi ile aştığını belirtti.

Seydişehir Belediyesi personeli Ümmügülsüm 
Balcı ise hayat mücadelesinde ailesinin kendisine 
vermiş olduğu desteklerden, iş hayatındaki 
mücadelelerinden, yapmış olduğu engelsiz 
yaşam projelerinden bahsetti. İnsanın kendisine 
inanmasının en önemli adım olduğunu söyleyen  
Balcı, engellilere yönelik bakış açılarının 
değiştirilmesi  gerektiğinden bahsetti.
Makine Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi İbrahim 
Göksoy eğitim ve öğretim sürecinde yaşadığı 
sıkıntılara değinerek okul dönemlerinin her 
birinde annesi ile beraber okuduğunu ama hiç 
bir zaman hayattan yılmadığını söyledi. Camilere 
giremediklerini söyleyerek engelliler için mimari 
alanda gerekli fiziksel şartların önemli olduğunu 
belirtti. Göksoy kendisi gibi engelli  arkadaşlarına 
seslenerek başarmak için mücadeleci olmalarını 
istedi.
Son olarak söz alan Yrd. Doç. Dr. Yusuf Uzun 
engelsiz yüreklerin başarı hikayelerinin, tüm 
öğrencilerimize örnek niteliğinde olması 
gerektiğini söyledi. 2013 yılında hazırlamış olduğu 
Seydişehir'de yaşayan engellilerin veri analizleri 
hakkında bilgi verdi. Uzun, konuşmasını “Engelsiz 
yüreklere selam olsun” diyerek tamamladı.

F
en Fakültesi bünyesinde bilimsel 
aktivitelerin artarak devam edeceğini 
hatırlatan Prof. Dr. Karataş; bu tarz 
bilimsel aktivitelerin fakültedeki 
araştırmacıların, lisansüstü ve lisans 

eğitimi gören öğrencilerimizin motivasyonlarını 
yükselterek güncel makaleleri tartışacakları 
bir ortam oluşturacağına vurgu yaptı. Ayrıca 
Prof. Dr. Mehmet Karataş bu organizasyonun 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ali Tevfik Uncu’ya ve ilk sunumu 
gerçekleştirecek olan Biyoteknoloji Bölümü Arş. 

Gör. Fatih Erci’ye teşekkür etti.
Arş. Gör. Fatih Erci, Nanomazemeler ile bitki 
dokularının etkileşiminde genetik, phototermal ve 
photoakuistik yöntemlerin birlikte kullanılmasının 
nanomalzemelerin bitkiler üzerinde hücre 
seviyesindeki etkilerini incelemek için güçlü, eşsiz 
bir biyolojik araç sağlayacağını ve ayrıca bu sayede 
tarımsal alanda nanomalzemelerinin etkilerinin 
daha kapsamlı ve gerçek zamanlı anlaşılacağını 
belirtti. Sunum sonrasında oturuma katılan 
öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrencileri 
ile makale konusunda soru cevap kısmına geçilerek 
sunum tamamlandı.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik 
öğrenci topluluğu tarafından “Engelsiz Yüreklerle Hayata Dair” söyleşisi 
gerçekleştirildi. Programa engelli bireyler, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Fen Fakültesi Bilimsel Makale Günleri, Arş. Gör. Fatih Erci’nin, “Bitki-Nanopartikül 
Etkileşiminde Kompleks Genetik, Fototermal ve Fotoakuistik Analizler” başlıklı 
makale sunumu ile Fen Fakültesi seminer salonunda başladı. Fen Fakültesi Bilimsel 
Makale Günlerinin açılış konuşmasını Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Karataş yaptı.

“Engelsiz Yüreklerle Hayata Dair” Fen Fakültesinde Bilimsel 
Makale Günleri
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T
ÜBA Konsey Üyesi olarak 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in de katıldığı konferansın 
açılış konuşmalarını; İÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
ve Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Nuri Yurdusev yaptı. Konferansta 
Prof. Hamza , Avrupa ve Osmanlı hukukunu 
değerlendirerek dönemin koşulları 
çerçevesinde bu iki hukukun karşılaştırmasını 
yaptı. Konferansta katılımcıların sorularının 
cevaplanmasının ardından, İÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Ak’ın, Prof. Hamza’ya İstanbul 
Ünivesitesini simgeleyen plaket armağan 
etmesiyle program sona erdi.

İ
lahiyat Fakültesinde topluluk öğrencileri adına 
açıklamaya yapan fakültenin Öğr. Gör. Salih 
Zeki Keş, ihtiyaç sahibi ailelerin listelerini 
oluşturduklarını ve kampanya bitiminde ailelere 
yardımların ulaşacağını kaydetti. Salih Zeki 

Keş, “Hür-Genç Öğrenci Topluluğu üyesi arkadaşlar 
tarafından, üniversitemizin değişik fakültelerinde 
ihtiyaç sahibi aileler yararına kışlık yakacak temini 
amacıyla nakdi yardım kampanyası başlatıldı. Bu 
kampanya ile amacımız, malum kış ayına girdik, 
odun-kömür alamayacak ve özellikle küçük çocukları 
olan ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir insani 
yardım teşkilatı eliyle kömür temininde kullanılacak. 

İhtiyaç sahibi ailelerin listesi bizde mevcuttur. Bu 
çalışmaya ilham veren düşünce şuydu: Hepimizi 
Müslümanız ve Müslümanlığın temel şartlarından 
birisi de zorda, darda olan kardeşinin elinden 
tutmaktır. Kuran-ı Kerim’de “İyilik ve takvada 
yardımlaşın. Düşmanlıkta ise yardımlaşmayın” 
diye buyrulur. Yine Peygamberimiz Hz. Muhammed, 
“Kul, kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da kulunun 
yardımındadır.” demiştir. Öğrenci arkadaşlarımıza 
ilham veren değerler bunlardır. Bu referanslardan 
hareketle yardım kampanyamız başladı ve devam 
ediyor. Katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

2017 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’nün sahibi Macaristan Bilimler Akademisi 
Üyesi ve Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza bir 
konferans verdi. “The Codification of Private Law in the Ottoman Empire and in 
the Republic of Turkey in a European Context” konulu Akademi Ödülü Konferansı  
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda gerçekleşti.

Üniversitemiz Hür-Genç Öğrenci Topluluğu, çocuklar için önemli bir projeye 
başlattı. İhtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği için öğrenciler farklı fakültelerde 
yardım topladı.

Uluslararası Akademi Ödülü’nün sahibi 

Prof. Gabor Hamza Çocuklar Üşümesin



170

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

171

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

M
evlana 
Meydanı’nda 
toplanan 
Konyalılara 
canlı bağlantı 

ile seslenen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Sizler sadece Kudüs’e sahip 
çıktığınızı göstermiyorsunuz, 
aynı zamanda senelerdir 
İsrail terörüne direnen tüm 
Filistinli mazlumlara da 
umut veriyorsunuz” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Ülkemizdeki 80 milyon 
vatandaşımızın tamamının 
Kudüs meselesindeki 
kenetlenmesini gördükçe her 
gün rabbime hamd ediyorum. 
Böyle asil, böyle vefakar, böyle 
Kudüs aşığı bir milletin mensubu 
olduğum için iftihar ediyorum. 
Tüm Konyalı kardeşlerimizi 
şahsınızda tüm milletimi 
gönülden selamlıyorum” 
diye konuştu. Programda 62, 
63 ve 64. dönem Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet 

Davutoğlu, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Hasan Turan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay, Konya Sivil 
Toplum Kuruluşları İcra Heyeti 
Başkanı Muhsin Görgülügil de 
konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etme çabaları Konya’da 
on binlerin katıldığı “Büyük Cuma Buluşması” ile protesto edildi. 

“Davamız Kudüs”
Birlikte Konyayız Platformu’nun 
Mevlana Meydanı’nda 
düzenlediği ve on binlerin 
katıldığı “Büyük Cuma 
Buluşması”nda ABD ve İsrail 
protesto edildi. Ellerinde Türk 
ve Filistin bayraklarının yarı sıra 
döviz ve pankartlarla meydanı 
dolduran Konyalılar, ABD’nin 
hukuksuz kararına karşı Filistin 
halkının yanında olduklarını 
bir kez daha göstermiş oldu. 
Mevlana Meydanı’ndaki 
program, Cuma namazından 
sonra Grup Yürüyüş’ün 
birbirinden güzel marşları 
seslendirmesi ile başladı. Hafız 
Ahmet Çalışır’ın Kur’an-ı Kerim 
tilavetini dinleyen Konyalıların 
coşkusu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Mevlana 
Meydanı’nda toplanan on 
binlerce Konyalıya hitap etmesi 
ile daha da arttı. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN 
MEYDANA CANLI 
BAĞLANDI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, canlı bağlantı ile 
yaptığı konuşmada, “Siz bugün 
şu muhteşem meydanda 
sadece Kudüs’e sahip çıktığınızı 
göstermiyorsunuz, sizler 
aynı zamanda senelerdir 
İsrail terörüne direnen tüm 
Filistinli mazlumlara da umut 
veriyorsunuz. Siz bu mübarek 
Cuma günü, Kudüs’ün kardeşi 
Konya’dan bir kez daha Filistin’in 
ve Filistinlilerin yalnız olmadığını 
haykırıyorsunuz. Rabbim 
sizlerden razı olsun. Bildiğiniz 
gibi Çarşamba günü dönem 
başkanlığını yürüttüğümüz İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da 
olağanüstü bir liderler zirvesini 

yaptık. Artık İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi tüm ülkeler 
nezdinde Kudüs, Filistin’in 
başkentidir. Avrupa başta olmak 
üzere dünyadaki tüm ülkeleri 
Filistin’in bağımsızlığını tanımaya 
ve Kudüs’ü Filistin’in başkenti 
olarak kabul etmeye davet 
ettik. Şüphesiz sadece bununla 
yetinmeyeceğiz. Amerika’nın 
Kudüs ile ilgili kararının iptali 
için Birleşmiş Milletler nezdinde 
de girişimler başlatıyoruz” 
dedi. Başta Müslümanlar olmak 
üzere Hristiyan dünyanın hep 
birlikte dayanışma içerisinde 
bu adaletsizliği ortadan 
kaldıracağına inandığını 
kaydeden Erdoğan, “Bizler 
Müslümanız, bizler ırkçı, 
ayrımcı, antisemitist olamayız. 
Bizler hak, hukuk ve meşruiyet 
çizgisinden asla sapamayız. 
Çünkü biz, intikam değil adalet 
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için mücadele ediyoruz. Biz 
sadece Müslümanlar için değil; 
tüm inanç sahipleri için barış, 
huzur ve güvenlik istiyoruz. 
İnşallah bundan sonra da 
aynı anlayışla mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Tahriklere 
kapılarak işgalcilerin ekmeğine 
yağ sürmeyeceğiz. Ülkemizdeki 
80 milyon vatandaşımızın 
tamamının Kudüs meselesindeki 
kenetlenmesini gördükçe her 
gün rabbime hamd ediyorum. 
Böyle asil, böyle vefakar böyle 
Kudüs aşığı milletin mensubu 
olduğum için iftihar ediyorum. 
Tüm Konyalı kardeşlerimizi 
şahsınızda tüm milletimi 
gönülden selamlıyorum. Bu 
tarihi mitingi düzenleyenlere 
teşekkürlerimi sunuyorum” diye 
konuştu. 

KONYA DA KUDÜS 
DE VUSLAT 
ŞEHRİDİR 

Mitingde Konyalılara hitap 
eden 62, 63 ve 64. dönem 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
ve Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu, şunları söyledi: 
“Bir vuslat şehri dedik 
Konya’ya. Kudüs de bir vuslat 
şehridir. İnsanlık tarihinde ve 
varoluşunda en büyük vuslat, 
miraç ile gerçekleşmiştir ve 
Hz. Peygamber, bütün insanlık 
adına ve kıyamete kadar 
gelecek bütün insanlık adına ulu 
rabbimizin huzuruna varmıştır. 
O büyük vuslatın, miracın 
gerçekleştiği Kudüs özgür 
olana kadar, Mescid-i Aksa’da 
Ezan-ı Muhammedi bütün 
bir insanlığa seslenene kadar 

Konya’ya, Konyalıya 80 milyon 
milletimize uyku haramdır. 
Durmak yasaktır, susmak 
zulümdür. Milletler, uğruna can 
verdikleri değerlerle yaşarlar. 
Bu milleti, bu değerlerden 
soyutlamak isteyenler bilsin 
ki bu yıl 2017, bizim Kudüs’e 
vuslatımızın 500. yılıdır. Bundan 
500 yıl önce Yavuz Sultan Selim 
Han ile Kudüs, bize emanet 
edilmiştir ve bu emanet devam 
etmektedir. 1917’de Kudüs 
bizden kopmuş olabilir. Kudüs’e 
müstevliler gelmiş olabilir, 
bugünden 70 yıl önce Filistin 
işgal edilmiş olabilir, 50 yıl önce 
Kudüs işgal edilmiş olabilir. Ama 
bilinsin ki, biz ne bu işgali tanırız 
ne bu zilleti yaşarız ne de Kudüs 
ve Mescid-i Aksa tam anlamıyla 
hür olana kadar dur durak 
biliriz.” 

KONYA HEP HAKKI 
ÜSTÜN TUTMAK 
İÇİN MÜCADELE 
VERDİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, “Her 
zaman hakkın ve adaletin 
yanında yer alan, her zaman 
zulmün karşısında dimdik duran, 
bu meydanı hak mücadelesinde 
her zaman dolduran aziz 
Konyalı hemşehrilerim” diyerek 
başladığı konuşmasında, “Bugün 
çok önemli bir amaç, yüce bir 
amaç için buradayız. İşgalci 
İsrail’in, terör devleti İsrail’in 
Kudüs’ü gasp etme çabasına 
karşı, buradan Konya Mevlana 
Meydanı’ndan en yüksek bir 
sesle, gür bir sesle hayır demek 
için bir buradayız. Zaten Konya 
her zaman bu duruşu sergiledi. 
Zaten Konyamız, hep hakkı 
üstün tutmak için mücadele 
verdi. İslam ümmeti, yitiğini 
kaybettiği yerde aramaktadır. 
100 yıl önce Osmanlı 

ecdadımızın elinden alınan 
kutsal beldemiz, Konyamızın, 
Mekke’nin, Medine’nin kardeşi 
şehrimiz, ilk kıblemiz Kudüs, 
bugün hala işgal altında. Kudüs 
hala mazlum hala mahzun. Ama 
inşallah Türkiye’nin öncülüğünde 
Cumhurbaşkanımızın, çağımızın 
Selahaddin’i olan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın öncülüğünde yeniden 
kurtulacak, yeniden hür olacak 
inşallah. Bu bayraklar, dostluklar, 
bu toplanmalar bunun işareti. 
Kudüs’ün hür olması demek, 
İslam ümmetinin yeniden 
buluşması demek. Kudüs’ün hür 
olması demek, yeniden ayağa 
kalkmamız demek” ifadelerini 
kullandı. 

MEYDANDAN 
YÜKSELEN SES 
KUDÜS’ÜN SESİ 

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Mevlana 
Meydanı’ndaki manzaranın 

zalimlere, Netanyahu’lara, 
Trump’lara korku, mazlumlara 
umut verdiğini söyledi. 
Meydandan yükselen sesin 
Kudüs’ün, Filistin’in özgürlüğün 
sesi olduğunu belirten Sorgun, 
“Şükürler olsun Konya kardeşi 
için ayağa kalkmış. İşte kardeşlik, 
işte ruh, işte kadim başkent 
Konya. Konya Kudüs’tür, 
Kudüs Konya’dır. Konya var 
oldukça Kudüs asla yalnız 
değildir. 1980 Ağustos’unda 
İsrail Kudüs’ü başkent ilan 
etmeye kalktığında Konya yine 
bugünkü gibi ayaktaydı, bugün 
de yine ayakta. Konya sadece 
Konya değildir. Konya’nın bir 
ruhu vardır. Bu ruh Şam’dır, 
Bosna’dır, Bağdat’tır, Arakan’dır, 
Türkistan’dır. Buradaki duamıza 
milyonlar amin diyor. Konya’dan 
Mevlana meydanından yükselen 
ses zalimlerin yüreğine hançer 
gibi saplanıyor” dedi. 
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KUDÜS ÖZGÜR 
OLANA KADAR 
AYAKTAYIZ

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
“Bugün burada durduğumuz 
yeri göstermek için bir aradayız. 
Konya burada. Tüm sivil 
toplum kuruluşları ile siyasi 
partileriyle yerel yöneticileriyle 
ve Cumhurbaşkanımızla. Böyle 
bir lidere sahip olduğumuz 
için ne kadar şükretsek az. 
Sadece bugün değil. Her zaman 
Filistin’in yanında yer aldı. Her 
zaman Kudüs’ün üzerine titredi. 
Bugün de dönem başkanı olarak, 
İslam İşbirliği Teşkilatı olarak 
alınan kararlar ortada. Milletçe 
bize düşen, bu liderin arkasında 
durmak. Kudüs özgür olana 
kadar ayaktayız” diye konuştu. 
Türkiye-Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Hasan Turan, ne zaman Kudüs 
davası söz konuş olsa ilk kıyama 
kalkanın, ilk direnişe geçenin 
Konya olduğunu vurgulayarak, 
“Bunun bedelini her zaman 
ödemiş, ödemekten hiç de 
çekinmemiştir. Bugün de burada 

bu mitingin yapılacağını duyunca, 
işte Konya bu dedik. Konya’ya 
şükranlarımızı sunuyoruz. Konya 
hiçbir zaman Mescid-i Aksa’yı 
yalnız bırakmıyor” ifadelerini 
kullandı. 

KONYA HER 
ZAMAN KUDÜS 
KONUSUNDA 
SAMİMİ OLDU VE 
DİMDİK DURDU 

Programa katılan Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Konya’nın her zaman Kudüs 
konusunda samimi olduğunu 
ve her zaman adam gibi dimdik 
durduğunu söyledi. Yalçın, 
“Konya’dan feyz alınır, Vuslat 
meydanından enerji alınır. 
Vuslat meydanından dünyaya 
adamlık nasıl olur gösterilir” 
dedi. Yalçın, “ABD’nin Kudüs 
kararı, Müslümanların yeniden 
kendilerine gelmelerine, 
yeniden kendisini bulmasına ve 
bağımsızlığın tam bağımsızlık 
olmasına vesile olacaktır inşallah. 
Ülke olarak İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nı hemen toplantıya 

çağırıp dönem başkanı olarak 
karar alıp dünyaya Kudüs’ün 
o kadar ucuz olmadığını 
gösterdik” dedi. 

FİLİSTİN KIRIMIZI 
ÇİZGİMİZDİR 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay, “Konya’da 
Mevlana Meydanı’nda bir miting 
olur, hele Kudüs’ün özgürlük ve 
bağımsızlığı içinse elbette biz 
kardeşlerimizle birlikte oluruz. 
Mesele Kudüs’ün özgürlüğü, 
Filistin’in bağımsızlığı. Onun için 
alanı dolduran kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Konya Sivil Toplum 
Kuruluşları İcra Heyeti 
Başkanı Muhsin Görgülügil, 
“Bugün Kudüs ve Filistin 
günümüz. Çünkü Kudüs bize 
emanet edilmiş bir şehrimiz. 
Peygamberimizin miraca çıktığı 
belde. Bu toprak bizim. Kudüs 
ve Filistin bizim kırmızı çizgimiz 
ve vazgeçemeyeceğimiz 
davamızdır. Onun için buradan 
gür bir seda çıkarıyoruz. 
Ey Trump, İsrail’e atmış 
olduğun ateş topu, senin ve 
Netanyahu’nun boğazına 
zincir olarak, halka olarak 
geçecektir. Bunu bilesin” dedi. 
Program Prof. Dr. İl Müftüsü Ali 
Akpınar’ın yaptığı dua ile sona 
erdi.
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K
ültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki yıl ara ile 
düzenlenen ve bu yıl 19.su yapılan Devlet Türk 
Süsleme Sanatları Yarışmasında  “Hüsn-i Hat”, 
“Tezhip”, “Minyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, 
“Kalem İşi ” ve “ Katı’ ” sanatlarında dereceye 

girenler belirlendi. Türk İslam Sanatının önemli bir alanı olan 
Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarını dinamik ve güncel tutmayı, 
bu alanda eser veren sanatçıları gelenekten yararlanarak 
üretmeye özendirmeyi ve ortaya çıkacak sergi ile sanatçıların 
son eserlerinin bir arada görülmesini sağlamayı amaçlayan 
yarışmaya NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi damga vurdu. NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
Yüksek Lisans öğrencileri Havva YİĞİTBAŞI, Naciye DETSELİ 
ve Ayşegül KAMACI geleneksel sanatlarımız içerisinde yer alan 
Kalem İşi Sanatı dalında katıldıkları yarışmada dereceye girerek 
ödül almayı başardılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 19. 
Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü öğrencileri 3 ödül alarak önemli bir 
başarının altına imza attı.

3 Ödül
Güzel Sanatlar Fakültesine 

K
urumun Ankara Söğütözü’ndeki ek 
binasında yapılan Olağan Genel Kurula 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Abdurrahim Boynukalın, Bakanlık 
Müsteşarı Faruk Özçelik, KYK Genel 

Müdürü Sinan Aksu, Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ve diğer üniversitelerin rektörleri katıldı. 

79. Olağan Genel Kurul’da Şeker, Divan 
Kurulu Üyeliğine Seçildi

Divan Kurulu seçimiyle başlayan 79. Olağan 
Genel Kurul’da NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker divan kurulu üyeliğine seçildi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 
burada yaptığı konuşmada, 2002 yılından bu 
zamana kadar KYK’nın geldiği noktaya dikkati 

çekerek, “Bu süreçte emeği geçen kıymetli 
hocalarımıza, üniversitelerimize teşekkür ederiz. 
Hükümetlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanlarımız ve Bakanlarımıza teşekkür ederiz. 
Bu olanakları arttırarak devam ettiren bürokratlara, 
KYK’nın değerli çalışanlarına teşekkür ederiz. 
KYK’nın geldiği nokta bizi gururlandırıyor. Bu 
yeterli mi, değil. Çok daha ileriye gitmemiz gerek. 
Biz büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz.” dedi.

KYK Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. 
Hüseyin Karaman Seçildi

Yapılan konuşmaların ardından Yönetim Kurulu 
üyelerinin seçimine geçildi. Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda 
yönetim kurulu başkanlığına getirildi. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 79. Olağan Genel Kurulu 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

KYK'nın 79. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı
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P
rograma NEÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Tahir Yüksek ve Prof. 
Dr. Önder Kutlu, 
NEÜ Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bilal Kuşpınar, NEÜ öğretim 
üyeleri ile vatandaşlar katıldı. 
Osmanlı Medeniyetinin kurucu 
babalarının İbn Arabi ve Hz. 
Mevlana olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Mahmut Erol Kılıç, “Atalarımız bu 
iki ustayı kendilerine üstad seçmişler ve o 
doğrultuda devam etmişler. Fikirlerini alıp işlemişler 
ve toplum inşa etmişler.” dedi. Hz. Mevlana’nın 

felsefesiyle, ruhuyla anlattığı şeylerden 
binlerce insanın Müslüman olduğunu 

ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Hâlâ 
bugün aleyhinde propagandalar 
yapılıyorsa da Doğuda ve Batıda 
herkes Hz. Mevlana diyor. 
Neden? Samimiyet var, edebiyat 
yapma, caka satma yok Hz. 

Mevlana’da. Onun derdi, içindeki 
samimi ifadeler. Bundan dolayı 

Hz. Mevlana’nın bugüne taşınması, 
gençlerimizin, toplumumuzun, 

devletimizin Hz. Mevlana’nın görüşlerinden 
istifade etmesi lazım.” şeklinde konuştu. Program 
soru cevap bölümünün ardından sona erdi. 

P
rogramın açılış konuşmasını 
yapan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker etkinliğin 
düzenlenmesinde 

emeği geçenlere teşekkür 
ederek bu tür etkinliklerin 
önemine değindi.  Rektör 
Şeker: “Eskiden bu şekilde 
kariyere yönelik etkinlikler çok 
fazla yoktu. Herkes yanılgılarla, 
yanlışlarla ilerleyerek yol alıyordu. 
Bireysel bir çaba vardı. Şimdi en azından yol 
gösterecek, rehberlik edecek ve kendi içerisinde 
örnek teşkil edecek bu tür toplantıların gençlere 
büyük fayda sağladığına inanıyorum. Lokman bey 
sadece bizler için değil Türkiye için önemli bir 
isimdir. Kendisine katılımı için teşekkür ediyor, 
başarılı bir toplantı diliyorum.” dedi.
TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu 
özgeçmişini anlatarak başladığı konuşmasında 
gençlere kariyer tüyoları verdi. 2012 yılında 
Türksat 4A ve 4B uydu projeleri için Kamakura 
(Tokyo, Japonya)’da çalıştığını belirten Kuzu,  
2014 yılının başında ise TÜBİTAK Uzay’a 

Enstitü Müdürü olarak atandığını söyledi. 
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan 

Lokman Kuzu: “Hayatınızda yerine 
geç olmadan koymanız gereken 
büyük taşlar vardır. Bu taşları yerine 
koymakta geç kalırsanız ilerleyen 
zamanlarda bunları koymakta çok 
zorlanırsınız. Bunlar üniversite 

okumak, evlenmek ve çocuk sahibi 
olmaktır.” dedi. Üniversite son sınıfta 

belli bir alanda derinleşmeleri gerektiğini 
ifade eden Kuzu “Jack of all trades master 

of none” diyerek her şeyin ehli ama hiçbir şeyin 
ustası değil anlamındaki sözü hatırlatarak her 
şeyden anlamanın aslında hiçbir şeyden anlamamak 
anlamına geldiğini ifade etti. Kuzu, “Yeni bir 
şeyler denemekten asla çekinmeyin, cesaretli 
olun. Gerçekten istediğiniz mesleği seçin. Hazır 
bulduğunuz şeylerin kıymeti de olmaz. Mutlaka 
emeğinizin olması gerekir.” şeklinde konuştu. 
Kuzu ayrıca öğrencilere bilimin artık tek kişinin 
yaptığı bir olaydan çıktığını ve başarılı olmak için 
takım halinde çalışmaları gerektiğini tavsiye etti. 
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri program soru 
cevap kısmının ardından sona erdi.

Konya Valiliği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası Rumi 
Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen İnce Minareli 
Medrese Darulhadis Konferansları kapsamında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, 
‘Mevlana ve İrfanı’ konusunu inceledi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kariyer ve Danışmanlık topluluğu tarafından 
“Kariyer Tavsiyeleri ve Başarı” konulu etkinlik düzenlendi. Programa TÜBİTAK 
Uzay Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu konuşmacı olarak katıldı.

Darulhadis Konferanslarının Konuğu 
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Oldu "Hazır Bulduğumuzun

Kıymeti Olmaz"
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R
ektörümüz ve aynı zamanda TÜBA 
üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de 
katıldığı konferansta konuşan Bakan Dr. 
Özlü, TÜBA Genel Kurul Toplantısı’nda 
bilim dünyasının üyeleriyle bir arada 

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Özlü: “Türkiye Bilimler Akademisi, ülkemiz için 
çok önemli ve değerli bir misyonu temsil ediyor. 
Bilimin bütün alanlarında, ülkemizi “dünya bilim 
topluluğunun etkin bir ortağı yapmak” gibi, çok 
önemli bir görevi bulunuyor.12 Aralık günü Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın himayelerinde gerçekleştirilen, 
TÜBA Ödülleri Töreni, devletimizin bilime ve bilim 
insanına duyduğu saygıyı göstermesi bakımından 
çok anlamlı olmuştur. Bu vesileyle, TÜBA Ödülleri’ne 
layık görülen bilim insanlarımızı, bir kez daha tebrik 
ediyorum. Bilim insanlarımızı teşvik eden, onlara 
moral veren, çalışmalarına katkı sunan TÜBA’yı 
ayrıca kutluyorum.” dedi.

“Ülkemizin bilimsel bilgi üretme 
yeteneğini, ekonomik ve toplumsal 
faydaya dönüştürmeliyiz”

Özlü; "Ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini, 
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmeliyiz. 
Türkiye’nin bir bilim ve teknoloji atılımına, bir Sanayi 
Devrimine ihtiyacı var. Bu hedefe ancak kolektif 
bir ruh ve inançla yürüyebiliriz." şeklinde konuştu. 
TÜBA Kanunu’na da değinen Özlü, Kanun taslağını 
TÜBA ile birlikte çalıştığımız takdirde beraber 
çıkaracağımıza inanıyorum. TÜBA’nın üç konuda 
Bakanlığımıza ve hükümetimize vereceği katkıya 
ihtiyacımız var. Bunlardan ilki STEM konusu; yani 
bilim, teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi. 
TÜBA üyelerinden ricamız  Akademi içerisinde 
konu hakkında bir çalışma grubu oluşturulması 
ve bizlere bir rapor sunulması. Bu konuda 
Bakanlık olarak sağlam bir rapora ihtiyacımız var. 
“STEM nedir? Türkiye bunun neresindedir? Biz ne 

TÜBA 52. Genel Kurulu ve Akademi Ödülü Konferansı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti.

TÜBA 52.Genel Kurul Heyecanı

yapmalıyız?” sorularına açıklık getirmeliyiz. İkinci 
konu olan 4. Sanayi Devriminin, toplumsal dönüşüme 
etkisini, sosyolojik yansımalarının değerlendirilmesine 
ihtiyacımız var, bu anlamda bir çalışma grubu 
oluşturulması uygun olabilir. Üçüncü konu başlığı 
ise; Dünyadaki bilim akademilerinin rolleri, görev 
tanımları, işleyişi ve çalışmaları konusunda bir 
çalışma. Bu başlıklar altında gerçekleştirilecek 
çalışmalarınızın raporlarını Bakanlar Kurulu’na 
sunulabiliriz. Akabinde TÜBA kanunun kolayca 
geçebileceği kanaatindeyim.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise Akademi’nin 
faaliyetleri, program ve projeleri hakkında bilgi 

verdiği konuşmasında  Akademi, GEBİP ve TESEP 
Ödülleri’nin detaylarından da bahsetti.  Prof. 
Acar, ödüllerin değerlendirme aşamasında her 
zaman gösterilen titizliğin bundan sonra da devam 
edeceğini söyledi. Akademi’nin yürüttüğü Türk-
İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 
önümüzdeki günlerde 12 eserin daha yayımlanacağı 
bilgisini veren Prof. Acar, “22 alandan 37.000’den 
fazla terim içeren Mühendislik Terimleri Sözlüğü 
de yakında yayımlanacak. Andreas Tietze’nin 
“Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin ilk dört cildini 
yayımladık.” dedi.
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S
empozyuma NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, Sağlık-
Der Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen, Sağlık-Der 
Konya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, sivil toplum 
örgütleri, kamu ve özel hastane temsilcileri, 
akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Rektör Şeker ise, Türkiye’nin kendisi ve 
dünya için gerekli olan sağlık insan gücünü 
oluşturmaya çalıştığını söyleyerek bu konuda 
yeni olduğumuzun altını çizdi. Maliye Bakanı 
Naci Ağbal ile yaptığı görüşmede başhekimlerin 
yerine profesyonel sağlık yöneticilerinin atanması 
konusunu konuştuklarını aktaran Rektör Şeker, 
“Sayın Bakan’a, ‘Bize bizi yönetebilecek yeterliliği 
bulunan kişileri getirin biz hazırız. Ama şuan bu 
yeterlilikte kimse yok, keşke olsa’ dedim. Bu aslında 
birçok şeyi izah ediyor. Bunun altında kalmamak için 
kademeli olarak bütün aşamaları yaşayacağız ama 
zaman içerisinde sağlık yöneticiliği hak ettiği yerde, 
profesyonel anlamda kurumlarda söz sahibi olacak. 
Sabırla, azimle, gayretle bu süreci desteklemek 

gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 
Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü 
Emrah Keleş, Konya’nın işsizliğin en az olduğu 
illerden biri olduğunu söyledi. Keleş, sağlık 
yönetimi bölümünden mezun olan herkesin 
sağlık yöneticisi olmasının söz konusu olmadığını, 
bazı öğrencilerin mezun olduktan sonra farklı 
mesleklere yönelebileceğine değinerek, “İŞKUR 
olarak girişimcilik kursları düzenliyoruz. Kendi 
işyerini kurmak isteyen girişimci kardeşlerimize 
il müdürlüğümüze müracaat etmeleri halinde 
kendilerine girişimcilik kursu düzenliyoruz. 
KOSGEP’ten 50 bin TL’ye varan hibe alarak iş 
kurmak üzere girişimcilik kurslarımızı düzenliyoruz. 
Bu konuda sizlere destek olabiliriz. 2017 Kasım 
sonu itibariyle toplamda 2 bin 586 vatandaşımızı 
bundan faydalandırdık. Birçok kişi bu sayede kendi 
alanına yönelik iş kurmak için çalışmalar yaptı.” diye 
konuştu.
Sağlık-Der Konya Şube Başkanı Mustafa Şimşek 
ise, sağlık yöneticiliği alanındaki işsizliğe çare 
olacak önerilerini dile getirerek, “Yeni açılan şehir 
hastaneleri önemli bir potansiyel sağlık yöneticiliği 
için. Bir diğeri ise sağlık turizmi. Sağlık turizmi de 
bakir bir alan ve bu alanda çalışılması gerekiyor. Bu 
konuda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum." 
şeklinde konuştu.

A
B Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından 
kabul edilen ve desteklenen Turizm 
temalı “TOURBAN-Tourism Urban 
& Social Tapestry-Developing Soft & 
ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı 

proje kapsamında yapılan etkinlikte konuşan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, uzaktan, 
mobil öğretim ve yeni yazılımlarla daha geniş 
perspektifte, her daim bilgiye ulaşma yeteneğini 
geliştirmek üzere özel projeler düzenlendiğini 
söyledi. Rektör Şeker, “Bu tür bir projede 
beraberiz. Türkiye’nin turizm altyapısında daha 
nitelikli insan gücüne ihtiyaç söz konusu. Türkiye 
sadece deniz ve eğlenceye dayalı bir turizmden 
sıyrılıp Kültürel ağırlıklı turizm, sağlık turizmi 
benzeri daha entegre turizm altyapılarına kavuşma 
ve bunu besleyici insan gücünü oluşturma çalışması 
içerisinde. Bu çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği 
ile yürütülen bu Erasmus+ Tourban Projesi de 

önemli bir yer tutacak.” dedi.
NEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Elamanı Kevser 
Çınar, projenin amacı, faaliyetleri, fikri çıktıları 
ve sürdürülebilirliği hakkında sunum yaptı. 
Kültürel Miras ve Planlama Uzmanı Dr. Dorothea 
Papathanasiou ise programa internet üzerinden 
görüntülü konuşma yöntemiyle katılarak, 
Karadeniz Sahil Yolu Açık Hava Müzesi Projesi 
ve Eurothentica Projesi hakkında bilgiler verdi. 
AB Proje Uzmanı ve Eğitmen Daniel Weiss da, A 
Creative Europe Projesi, Turizm Sektöründe EGO 
Sisteminden Ekosisteme ve Turizmde Kişisel İş 
Modeli konulu sunumlarını dinleyenlere aktardı. 
Etkinlik, NEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Doç. Dr. Özgür Özer ve Yrd. Doç. Dr. Ferdi 
Bişkin’in sunumlarının ardından ‘Konya’yı Keşfet 
Ödülü Kazan’ yarışmasında dereceye girenlere 
ödülleri takdim edilmesiyle sona erdi. 

Sağlık-Der Konya Şubesinin düzenlediği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
(NEÜ) de paydaşı olduğu ‘Sağlık Yönetiminde Eğitim, İstihdam ve Beklentiler 
Konya Sağlık Yönetimi Sempozyumu’ gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Turism, Stichting PRIME ve InEuropa 
işbirliğinde 2016 yılında Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklık Programı 
çerçevesinde mobil uygulama geliştiricilerine ve ekosisteme destek vermek 
amacıyla düzenlenen Turizm Temalı Hackatour etkinliği gerçekleştirildi. 

Konya Sağlık Yönetimi Sempozyumu 
Gerçekleştirildi

HACKATOUR
Konya Turizm Etkinliği 
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A
hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen programda Şahin, öğrencilere 
umutlarını yitirmemeleri gerektiğini söyledi. Sinemanın 
olumsuz etkilerini ve hayattaki zorlukları gençlerin ortadan 
kaldıracağını söyleyen Şahin: “Hepimizin hayatı aslında bir 

filmdir ama kimimizinki aksiyon, kimimizinki dram... Bu bağlamda da size 
Erbakan Hoca'dan örnek vermek isterim. Bugün bana ‘Gel Erbakan Hoca'nın 
filmini yap’ deselerdi ilk sahne Sincan'da tankların sokağa çıktığı günle 
başlardı. Son sahne Erbakan Hoca'nın başbakanlıktan istifa ettiği sahne 
olurdu. Tanklar çıkıyor bir tehdit var ve kahramanımız bu tehdit karşısında 
ne yapacak? Finalde kahramanımız istifa ediyor. İşte bu arada kalan kısım 
yani arada anlatacağımız hikâyeye sinema diyoruz.” dedi. “Sinema bize 
görünenin arkasındaki gerçeği anlatan bir sanat türüdür.” diyen Şahin, 

devletin sinemaya destek vermesi gerektiğini söyledi. Son yıllarda bu desteğin başladığını ancak daha 
fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu anlatan Şahin, insanları olumsuz etkileyecek filmlerden kurtulmak için 
bu desteğe gerek duyulduğunu kaydetti. Program soru – cevap bölümünün ardından sona erdi. 

N
EÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Eyüp 
Kalaycı Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
programda ilk olarak konuşan NEÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Şerife Didem Kaya, Sağlık Yönetimi Bölümünde 

öğrenim gören 204 lisans, 40 yüksek lisans öğrencisi 
bulunduğunu ve şuana kadar 3 yüksek lisans öğrencisi mezun 
ettiklerini dile getirdi.
NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur 
Uysal ise, bu tür günlerin alanla ilgili sorunların tartışılması, 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve yeni gelişmelerin 
paylaşılması için bir fırsat olduğunu belirterek, “Yönetim 
ile ilgili birçok şey öğrenilebiliyor, anlatılabiliyor ama daha 
çok tecrübelerle yola devam ediliyor” dedi. NEÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de, Sağlık Yöneticileri Gününü 
kutlayarak, sağlık yönetimi bölümü mezunlarının daha iyi yerlere gelmesi temennisinde bulundu. NEÜ 
Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, sağlık kurumları yönetimlerinin artık hekimlerden 
değil profesyonel sağlık yöneticilerinden oluşması gerektiğini söyleyerek, “Dünyada uygulanmaya başlandı 
ve ülkemizde de buna geçiş yapılmak zorunda. Neden buna ihtiyaç duyuldu? Sağlık harcamaları arttı, çok 

büyük bir ekonomik güce sahip ve bu gücü kontrol edecek profesyonel insanlara ihtiyaç var. Hastaneler 
aşırı şekilde büyümeye başladı. Hastaneler gün geçtikçe kendilerini 

büyütmek zorunda. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Bu büyüklük 
karmaşayı, yönetim zorluğunu, kontrolsüzlüğü getiriyor. Bunun 
önüne geçebilmek için profesyonellerin desteğine ihtiyaç var.” 
diye konuştu. 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu, “Sağlık 
Yönetimi Eğitimi ve Mesleki Uygulamalar” konulu sunumunda 
ilk olarak sağlık yönetiminin tarihçesinden bahsetti. Sağlık 
yönetiminin çeşitli disiplinlerle bir araya gelen ortak bir alan 
olduğunu ifade ederek, “Ortak bir alan olması nedeniyle bu 
birliktelikten doğan güce sahip. Motivasyon ve liderlik çok önemli bu 
alanda. Çünkü insanları bir işin yapılması için ikna etmek hiç kolay 
değil. İnsanların bu görevi canı gönülden yapması gerekiyor. Belki de 
24 saat çalışmanız gerekiyor. Sağlık yöneticisi olmak çok çalışmayı, 
çok okumayı, çok iyi bir iletişim sahibi olmayı gerektiriyor.” şeklinde 
konuştu. Program Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Prof. Dr. Afsun Ezel 
Esatoğlu’na hediye takdiminin ardından sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından 
düzenlenen Sinema ve Hayata Dair adlı söyleşide senarist Nevin Şahin öğrencilerle 
buluştu. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık İdarecileri 
Günü nedeniyle program düzenledi.

Senarist Nevin Şahin 
NEÜ’de Öğrencilerle Buluştu

Sağlık İdareciliği Konuşuldu
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K
onya DevFest 2017 etkinliği kapsamında 
yeni teknolojiler, yeni fikirler, gündemde 
olan konular hakkında alanında 
uzman isimlerin bilgilerini salondaki 
davetlilerle paylaşacağını söyleyen 

NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken Konya 
DevFest 2017 Google Developer Group’un (GDG) 
Konya Şubesinin her yıl düzenlediği bir etkinlik 
olduğunu hatırlatarak sürekliliğin önemli olduğuna 
dikkat çekti. “GDG Konya grubu 2013 yılında 
öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla oluşturulan bir 
grup… Hedefimiz bilgisayar teknolojilerine hevesi 
olan, ilgili olan arkadaşları bir araya getirerek bilgi 
paylaşımı yapmak.” diyen Çıbıkdiken, açık kaynak 
teknolojilerini ön planda tutarak davetlilere bu 
konuda alanında uzman kişilerin bilgi paylaşımı 
yapacağı bir ortam oluşturmak istediklerini belirtti. 

Çıbıkdiken: “GDG aslında bir etkinlik kapsamında 
görünüyor olmasına rağmen alt tarafından birlikte 
çalıştığımız arkadaşlar için bir takım, ekip ruhu nasıl 
olur onu da göstermeye çalışıyoruz. Bu ekibin en 
değerli üyeleri biraz sonra sizlere sunum yapacak. 
Katıldığınız için teşekkür ederim.” diyerek açılış 
konuşmasını sonlandırdı. Ardından NEÜ Bilgisayar 
Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Zekeriya Akgül 
‘Docker Swarm’, Juniper Networks Senior Systems 
Engineer Mehmet Tuncer ‘Network Güvenliği’, 
NEÜ Matematik Bilgisayar 2. Sınıf Öğrencisi 
Osman Faruk Oruçoğlu ‘Güvenlik Duvarı Arayüzü 
Geliştirilmesi’, Big Switch Networks Customer 
Support Engineer Murat Genç ‘Networkte Yeni 
Yaklaşımlar’, NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken 
‘Bitcoin ve Kripto Finans’ ve NEÜ Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı Uzman Mühendis Mücahit Büyükyılmaz 

NEÜ’de DevFest 2017 
Etkinliği Gerçekleştirildi
Google Developer Group (GDG) Konya ekibi tarafından 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığının destekleriyle düzenlenen DevFest 2017 
etkinliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

‘Derin Öğrenme ile Görüntü İşleme’ konularında 
dinleyicilere bilgiler verdi. Sunumunda Bitcoin ve 
kripto paraların son zamanlarda ülkemizde bir 
yatırım aracı olarak görülmeye başlandığını belirten 
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, “Yurt içinden 
veya yurt dışından alınan Bitcoinler ile yüksek karlar 
ya da zararlar elde etmek mümkündür. Bu kısım 
işin finansal boyutunu oluşturmaktadır. Ülkemizde 
ve dünyada bunun hukuksal alt yapısı yeni yeni 
tartışılmaya başlanmıştır. Bunun bir balon mu yoksa 
finans dünyası için bir yeni bir gelecek mi  olduğu 
öngörüleri de sıkça konuşulmaktadır.” dedi.

Bitcoinden  Çok Blok Zinciri 
Teknolojisinin Araştırılması Gerekiyor

Kamuoyunda daha çok Bitcoin üzerinden 
yorumlamaların yapıldığını ancak Bitcoini oluşturan 
Blokzinciri teknolojisinin daha çok konuşulması ve 
araştırılması gerektiğinin altını çizen Çıbıkdiken, 
“Blokzinciri internetin kullanıldığı her yerde 
vazgeçilmez bir teknoloji haline gelecektir. Gelecekte 

blokzinciri geliştiricisi diye bilgisayar uzmanlarına 
ihtiyaç olacaktır. Ülkemizde bu teknolojiyi kullanacak 
uzmanların hızlıca yetiştirilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri 
Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından 
bir Blokzinciri Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. 
Üniversite olarak içinde yer aldığımız bu laboratuvarla 
işbirliği içinde olunması için bünyemizde bir Blokzinciri 
Araştırma Grubu kurarak çalışmalar başlatılacaktır. 
Bu çalışma grubunun temel hedefi, blokzincirinin 
teorik alt yapısına hakim olan ve bu teknolojiyi 
kullanan uygulamalar geliştirecek insan kaynağının 
sağlanmasıdır. Ayrıca bu alanda gerekli eğitimler ve 
makalelerin yapılması planlanmaktadır.” ifadelerini 
kullandı. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından 
toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.
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A
çılış konuşmasını yapan Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altuntaş; İlahiyat 
Fakültesinin 55 yıl önce Yüksek 
İslam Enstitüsü olarak eğitim 

öğretim faaliyetlerine başladığını belirterek, şu 
anda neredeyse 7 kıtadan olmak üzere 60 ülkeden 
yaklaşık üç bin öğrenci ile eğitim ve öğretime 
devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin en köklü 
geleneğe sahip İlahiyat Fakültesi olarak, 90 fakülte 
arasından Üniversite tercihlerinde 3. sırada yer 
aldıklarını ifade etti.
İslam medeniyetinde iyilik hareketinin vakıf 
medeniyetinin kurulmasıyla başladığını belirten 
Altuntaş Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfına 
teşekkür ederek bu anlamlı temel atma törenine 
yine bir vakfın katkıda bulunduğunu söyledi. 
Peygamberimizin ‘İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır, Malın en hayırlısı Allah yolunda 

harcanandır.’ sözlerini hatırlatarak: “Konyamız ve 
ülkemiz adeta bir vakıf cenneti haline gelmiştir.” 
dedi.
Sadece Türkiye’de değil tüm İslam aleminde 
İlahiyat Fakültelerinde üretilen bilgiye olan ihtiyacın 
günümüzde daha da arttığını söyleyen Altuntaş; 
mutedil, ölçülü, insan yapısına ve doğasına uygun 
bir din öğretimi gerçekleştirildiğini ifade etti. 
Altuntaş: “Bizler hüküm merkezli bir din eğitimi değil, 
hikmet merkezli olarak, diğerini ötekileştirmeden 
tüm insanlığı kucaklayacak ve yeryüzünde barışı, 
kardeşliği gerçekleştirebilecek bir din ve öğretimini 
vermeye çalışıyoruz.” dedi.
Danıştay’ın geçen günlerde İlahiyat Fakültesi 
mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmeni olmalarını engelleyen kararına değinen 
Altuntaş; bu konuda hükümetin kısa zamanda bir 
düzenleme yapacağını umduğunu sözlerine ekledi.
Ahmet-Nezahat Keleşoğlu Vakfı adına konuşma 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesinin Temeli Atıldı

Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılacak Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesinin Temel Atma Töreni Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Konya 
milletvekili Ahmet Sorgun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

yapan Hulki Yücel, 10. yılını dolduran vakıflarının 
Türkiye’nin 3. büyük vakfı olduğunu söyledi. 
Rahmetli Ahmet Keleşoğlu’nun gençlerin eğitimine 
verdiği öneme değinen Yücel, bu yüzden vakıf 
hizmetlerinin büyük bir bölümünün eğitim alanında 
olduğunun altını çizdi. Her yıl 1500 öğrenciye burs 
verdiklerini belirterek vakfın yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. Yücel, temeli atılan Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinin 50.358 metrekare 
bir alana sahip olduğunu söyleyerek binanın 2 yıl 
içerisinde tamamlanacağını bildirdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 
konuşmasının başında Ahmet-Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı himayelerinde yürütülecek inşaatın 
hikâyesini anlattı. Rahmetli eğitim gönüllüsü 
Ahmet Keleşoğlu’nun Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesini inşa ettikten sonra açılış töreninde 
Cumhurbaşkanımızın kendisinden İlahiyat 
Fakültesini de yaptırmasını beklediğini ifade 
etmesiyle bu ulvi görevi üstlendiğini söyledi. 
Rektörümüz İlahiyat Fakültesinin Türkiye için 
önemine değinerek sadece Konya’nın değil 
Türkiye’nin çok eski ve köklü yükseköğretim 
kurumlarından birisi olduğunu söyledi.
Ülkemizin ve tüm dünyanın doğru, sağlıklı İslami 
bilgiyi aktaracak din adamlarına ihtiyacı olduğunu 

ve bu konuda ciddi bir boşluk olduğunu ifade 
eden Şeker şunları söyledi: “Bu konuyu çözmek 
üzere İslam ülkeleri nezdinde diğer ülkelerdeki 
Müslüman topluluklara yönelik ülkemiz büyük bir 
gayret içerisinde. Konunun hassasiyetine binaen 
nitelikli, yetkin, İslam dinini düzgün aktarabilecek 
bireylerin yetişmesine katkı vermeye çalışıyoruz. 
İlahiyat Fakültemizin yeni binası da bu amaca katkı 
sağlayacak. Fakültenin çağın gereklerine uygun 
bir binaya sahip olması için hepimiz gayret ettik. 
5 kez proje değişikliğine gidildi. İnanıyorum ki çok 
güzel bir proje ortaya çıktı. Bu vesile ile merhum 
Ahmet Keleşoğlu Amcamıza rahmetler diliyorum. 
Hava muhalefeti nedeniyle çok istemesine rağmen 
aramızda bulunamayan ve merhumun vasiyetini ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talebini yerine getiren 
Ahmet Nezehat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Sonay Gürgen Bey başta olmak üzere tüm 
varislerine ve vakıf yetkililerine de şahsım, üniversitem 
ve Konyamız adına şükranlarımı sunuyorum. Emeği 
geçen herkesten Allah razı olsun.”
Konya milletvekili Ahmet Sorgun İlahiyat 
Fakültelerinin ve diyanet camiasının toplumda 
yaşanan günübirlik olaylara teslim olmadan 
ancak toplumdan da kopmadan hareket etmeleri 
gerektiğini ifade ederek bu kurumların ağır, dingin 
ve itidalli olmasının önemine değindi. Sorgun: 
“Bilim adamları ve düşünürler ufuk çizerler. Önümüze 
katamadığımız şeyin arkasından gideriz. İlahiyat 
Fakültesi hocalarımızdan beklediğimiz şey, işin 
felsefesini yapmaları. Ama sadece laf olsun diye değil. 
Gerçekten toplumumuzu yönlendirecek ufkumuzu 
açacak felsefe yapmaları. Yoksa sadece formatif 
bilgileri ve geçmişi tekrarlamak değil, geçmişten 
kopmadan kendi kaynaklarımızla değerlerimizi asrın 
idrakine söyletmeliyiz.” şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşmasının 
başında hükümetin eğitim ve öğretim alanında 
yaptığı değişim ve dönüşümlerden bahsederek din 
eğitimi ve öğretimi konusunda da atılan önemli 
adımları anlattı. Cumhuriyet tarihimizin din eğitimi 
konusunda dalgalanmalarla geçen yılları hakkında 
bilgiler verdi. Şu anda Türkiye’de verilen din eğitimi 
ve öğretimi hakkında konuşan Bozdağ, ilköğretim 
ve ortaöğretimlerde zorunlu ders olarak okutulan 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine değindi.

İlahiyat Mezunlarının Öğretmenlik 
Hakkının Elinden Alınmasına İzin 
Vermeyiz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun İlahiyat 
Fakültesi mezunlarıyla ilgili aldığı kararı eleştiren 
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Mahkeme yerindelik 
denetimi yapmıştır, anayasaya göre yapamaz, 
hukuka aykırıdır Onun için buradan İlahiyat 
Fakültesi öğrencilerine şunu iletmek isterim. Biz bu 
konuda ilahiyat mezunlarının öğretmenlik hakkının 
elinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki 
değişiklik neyse gerekeni yapacağız. Bu konu Sayın 
Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla ve Milli Eğitim 
Bakanımızla da istişare edilmiştir. Önümüzdeki 
günlerde bununla ilgili bir yasal düzenlemeyi 
yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız. 
Buradan bütün İlahiyat Fakültesi öğrencilerimize ve 
mezunlarına bunun hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.
Din hizmeti sunan din görevlileri ile ilgili bir çalışma 
yaptıklarını söyleyen Bozdağ 2018 yılında “Diyanet 
Akademisi” adı altında başlatacakları uygulama 
hakkında paylaşımlarda bulundu.  Bu uygulama ile 
vatandaşa din hizmeti veren kişilerin kalitesinin 
daha da arttırılmasının amaçlandığını ifade etti.

İlahiyat Fakültelerinin dinimizin doğru öğretilmesi, 
doğru anlaşılması ve doğru yaşanması konusunda 
önemli görev ifa ettiklerini belirten Bozdağ: 
“İlahiyat Fakültelerimiz, imam hatip liselerimiz ve 
diğer bu alanda eğitim öğretim veren kurumlarımızın 
tamamı üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine 
getirdikleri takdirde terör örgütleri dini istismar 
etmek için karanlık alan bulamayacaklardır.” dedi.
İlahiyat Fakültelerinin YÖK ile irtibatlı faaliyetlerde 
bulunduklarını söyleyerek bundan sonraki 
çalışmalarda Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve İlahiyat 
Fakültelerinin birlikte çalışmasında, müfredatta ve 
diğer pek çok alanda birlikte hareket etmelerinde 
büyük yarar gördüğünü ifade etti. “Eğitim öğretimi 
verenlerle onların yetiştirdiği talebeleri çalıştıranların 
birlikte çalışması, geleceği birlikte planlaması ve 
ihtiyaçları görerek müfredatı şekillendirmeleri son 
derece önemli.” şeklinde konuştu.
Bozdağ, dünyada Müslümanlar ve İslam hakkında 
yürütülen çok kirli algı operasyonlarına da 
değinerek, bunları ortadan kaldıracak kişilerin 
yine İlahiyat Fakültelerindeki hocalar ve öğrenciler 
olduğunu söyledi. Bekir Bozdağ: “Bunların panzehiri 
ilimdir, üniversitelerdir, fakültelerdir, hocalardır. İslam 
ile ilgili pek çok tartışmada İslam’ın gerçek yerini 
gösterecek olanlar özellikle İlahiyat Fakültelerimizdir. 
İslam’da kadın konusu sürekli birilerinin tartıştığı 

ve buradan İslam’ın en güçlü olduğu yerden İslam’a 
zarar vermek için kaşıdıkları bir konudur. İslam’ın 
kadına verdiği değeri ve kadın haklarına verdiği 
değeri son derece önemsiyorum. İnsan hakları ve 
hukuk devleti gibi konular İslam’ın özünü temsil eden 
konulardır. Bu konular üzerindeki en iyi çalışmaları da 
üniversitelerimiz yapacaklardır.” dedi
İnsan hakları konusunda kavramsallaştırmayı 
başkalarının yaptığını söyleyen Bozdağ, hâlbuki 
bu konuda temel metinlerin en güzelinin Kuran-ı 
Kerim’in ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri 
olduğunu söyledi. Kavramsallaşmayı Müslüman 
alimler yapamayınca bu konuda fakir kalındığını 
belirterek kavramsallaştırma konusu üzerinde 
İlahiyat Fakültelerinin çok fazla durması gerektiğini 
söyledi.
Konuşmasının sonunda Bozdağ, Üniversitemiz 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı’nın Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcılığı görevine atanmasıyla ilgili de 
açıklamalarda bulundu. Türkiye’de bir ilk olarak, 
İlk kadın başkan yardımcısı olduğunu belirten 
Bozdağ: “Toplumumuzun yarısı kadın. Kadınlara 
dini konuların aktarılması ve ulaştırılması son derece 
önemli. İlahiyat fakültelerimizde ve hayatın pek çok 
alanında kadınların etkinliğinin artırılması, ülkemizin 
bugünü gibi geleceğinin de daha iyi olmasına 
katkı sağlayacaktır. Türkiye’de kadın Kuran kursu 

öğreticilerinin vaizlerin ve murakıpların sayısını 
artıracağız.” dedi.
Yapılan duanın ardından Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesinin temeli Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ ile protokol üyeleri ile beraber 
gerçekleştirildi.
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S
ergi açılışında söz alan Resim Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tayfur Öztürk 
resim bölümü öğrencilerinin karma 
sergisini açmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade etti. Güzel Sanatlar 

Fakültesinin bina içerisindeki ilk sergisini açıyor 
olmaktan da ayrıca mutlu olduklarını kaydeden 
Öztürk, sergiye katılan herkese teşekkür etti.
Bölüm hocalarını ve öğrencilerini tebrik ederek 
konuşmasına başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ise bu sergilerin 
devamının geleceğini belirtti. Eserlerin ve ortaya 
konan ürünlerin iki önemli özelliğinin olduğunu 
söyleyen Kuşpınar sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İki özellikten birisi bu eserlerin sizin iç dünyanızı, 
ruhunuzu, maneviyatınızı ve kimliğinizi ortaya 
çıkaran eserler olmasıdır. İkincisi de bu toprakların, 
bu coğrafyanın, bu irfan dünyasının, Anadolu 
coğrafyamızın ortaya koyduğu güzel enstantanelerin 
burada yansımalarını görmemizdir.” dedi.
Kuşpınar, bu sanat eserlerinde yeni yeni akımların 
olduğunu kaydederek resim bölümünün hem 

bizim kültürümüze ve geleneğimize bağımlı olarak 
hem de yeni açılımlara açık bir bölüm olarak 
devam edeceğini vurguladı. 
Dönem sonuna kadar devam edecek olan sergide 
resim bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin 
oluşturduğu 150'ye yakın eser yer alıyor.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Ev 
Sahipliğindeki İlk Sergi Açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi hem başarılarıyla 
adından söz ettiriyor hem de eserleriyle sanatseverlerin beğenisini topluyor. 2016 
– 2017 eğitim -öğretim yılında ilk öğrencilerini alan fakülte açtığı karma sergiyle 
eğitimdeki kalitesini bir kez daha gösterdi.
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K
OP bölgesinde okuma 
kültürünün artırılması 
ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacını 
taşıyan projelerin 

protokol imza törenine NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı 
ve yetkililer katıldı. Törende 
konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin farklı 
alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik projelere destek vermek üzere özel çalışmalar yürütmekte. Bunlardan 
bir tanesi de okuma kültürü konusunda farkındalık oluşturmak ve farklı kesimlerin okuma alanlarındaki 
güçlüklerini ortadan kaldırmak üzerine. Eğitim fakültesindeki hocalarımızın da katkısıyla üniversitemiz ve 
KOP İdaresinin birlikte yürüteceği bu proje bir yıl içerisinde ses getirecek bir projeye dönüşebilir. Bu tür 
projeler bir yerde başladığında örneklik teşkil ediyor. Başarılı olduğu takdirde devamı ülke geneline yayılır 
diye düşünüyoruz. Hem kültürümüzün kaybolmaya yüz tutan özellikteki değerlerini gençlere kazandırmak 
hem de okuma alanında kişiye özel kitap önerme, kitap okuma alanlarında bir farkındalık oluşturmak üzere 
toplumun farklı kesimlerinden gelen talepleri değerlendirerek üniversitemizin imkanları çerçevesinde KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın da desteğiyle birlikte bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.” dedi. 
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise, NEÜ ile protokol kapsamında yapılacak ilk işbirliğinin imzasını 
atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “KOP Bölgesinde okuma kültürünü artırmak amacıyla 
KOP Okuyor Projesi’ne 2016 yılında başladık. KOP ilimiz olan 6 ilde başladığımız çağrı programına hepsi 
kamu kuruluşu olmak üzere 683 proje başvurusu geldi. Bunlardan 75 tanesini destekledik. Bu yıl da 
özellikle geçen yıl çağrı programı uyguladığımız illerde daha büyük ölçekli güdümlü projeleri desteklemek 
için bir çalışma başlattık. Bu sene hem güdümlü hem de geçen sene çağrıya çıkamadığımız Kırşehir ve 
Kırıkkale’de yaptığımız çağrı programlarıyla beraber toplam 44 projeyi destekleyeceğiz. Bu sayede KOP 
Okuyor Projesi kapsamında toplam desteklediğimiz proje sayısı 119’a, tahsis ettiğimiz kaynak da 7.7 
milyon liraya ulaşmış olacak. Konya ilimiz için proje kapsamında bu yıl yaklaşık 1.4 milyon liralık bir 
proje bütçesi tahsis edilecek. Sesli Kütüphane, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğindeki üniversitelerimizin 
hepsinin ortak kullanımına yönelik bir proje olarak tasarlandı.” şeklinde konuştu.  Konuşmaların ardından 
protokoller imzalanarak ‘hayırlı olsun’ temennilerinde bulunuldu.

Ü
retim, tüketim, değişim ve bölüşüm başta olmak üzere 
temel ekonomik faaliyetleri inceleyen ve bu faaliyetlerin 
nasıl yerine getirilmesi gerektiğine dair politikalar 
öneren birçok ekonomik sistem bulunmakla birlikte 
1750’lerden sonra hâkim sisteme dönüşen kapitalist 

sistemin günümüzde neredeyse alternatifsiz gibi algılandığını söyleyen 
Buluş, bu sistemin ortaya koyduğu kimi nicel ekonomik başarıları 
yanında ciddi ekonomik başarısızlıklarının da bulunduğunu kaydederek 
bu başarısızlıkların dünya ekonomi politik sistemini tehdit eder boyutta 
sorunlara dönüşmesine rağmen anlamlı bir çözüm üretilemediğini ifade 
etti. Kapitalizme alternatif ekonomik bir yaklaşım olarak İslam İktisadı 
araştırmaları günümüzde büyük ilgi gördüğünü kaydeden Buluş: “Bu 

ilginin akademik bir ilgi olmaktan öte Müslümanların inançları ile ilişkisi bakımından kapitalizmden farklı 
İslami değerlere uygun bir ekonomik sistem talebini de içermesi gerekmektedir. Bu anlamda özellikle 
1960’larda başlayan faizsiz bir borçlanma arayışı ile başlayan teorik ve uygulamaların büyük bir kısmı 
İslami yöntemlere uygun finansal uygulamaları geliştirmekle sınırlı kalmıştır. Hâlbuki İslami finans İslami 
ekonominin sadece bir yönünü teşkil etmekte ve İslam’ın diğer değerlerinin olmadığı bir vasatta yalnızca 
kapitalist yöntemlerle benzeşme riski taşıyan bir cüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle İslami ekonomik 
sistemin tasarımını ekonominin finans dışında kalan ve hepsi birbiri ile ilişkili diğer kavram ve kurumları 
ile birlikte ele alan bütüncül bir anlayışa daha fazla önem vermek gerekmektedir.” dedi. 

İslam İktisadı İsmiyle Açılan Tek Program

Necmettin Erbakan Üniversitesi, İslam İktisadı tezli yüksek lisans programının diğer programlardan farklı 
olarak bu isimdeki tek program olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abdülkadir Buluş bütüncül bir iktisadi 
anlayışla yalnızca finansa ağırlık vermeyen İslami iktisadın dayandırılabileceği değerlerden oluşan bir 
sistem içinde bilgi üretimini de hedefleri arasına dâhil etmesinin de başka bir farklılık olduğuna dikkat 
çekti. “Program İktisat Anabilim Dalı altında ama birden fazla anabilim dalının ortaklığı ile yürütülecektir. 
Programda yer alan dersler üç alanın derslerinden oluştuğundan adayların programda hedeflenen İslam’ın 
değerlerine uygun bir ekonomik sistem üzerine bütüncül bir yaklaşım sahibi olmaları hedeflenmektedir. 
4 yıllık lisans mezunu olan ve İngilizceden YÖK’ün tanıdığı sınavlardan ve eşdeğer sınavlardan asgari 
55 puana sahip olan adayların başvurabileceği programda adayların belli derslerden bir dönem bilimsel 
hazırlık almaları gerekmektedir.” diyen Buluş, İslam İktisadı tezsiz yüksek lisans programına ilgi duyanları 
programlarına davet ettiğini ve programın hayırlara vesile olmasını Allahtan niyaz ettiklerini belirtti.

NEÜ ve KOP Arasında ‘KOP Okuyor’ 
Projeleri Protokolleri İmzalandı

NEÜ, İslam İktisadı Tezli Yüksek 
Lisans Programı Açıyor

‘KOP Okuyor’ Projesi kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında protokol 
imzalandı. Protokol kapsamında, “7'den 77'ye UNİKOP Sesli Kütüphane” ve 
“Kişiye Özel Kitap Önerme Akıllı Uygulaması (KitApp) (KOP-KitApp)” konularında 
işbirliği yapılacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İslam İktisadı alanında tezli yüksek lisans 
programı açıyor. İslami değerlere uygun bir ekonomik sistemin imkânları üzerine 
düşünceleri geliştirmek amacıyla açılan program hakkında Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı ve İktisat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş bilgi 
verdi. 
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NEÜ’lü Gençler İlkokula 
Kütüphane Kurdu



198

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

199

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 12. Sayı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarihi Bilinçlenme Topluluğu üyeleri, topladıkları 
bağışlarla Karatay Ovakavağı İlkokuluna kütüphane kurdular.

B
ir köy okuluna kütüphane kurmak 
amacıyla yola çıkan Toplululuk, 
Üniversitenin farklı fakültelerinde 
açtıkları standlarda üç gün boyunca 6.600 
tl nakit para ve yüzlerce kitap toplamayı 

başardı. Toplanan paranın tamamıyla kitap alındı 
ve daha önceden belirlene kütüphanesi olmayan 
Ovakavağı İlkokulu'na teslim edildi. Karatay 
Kaymakamı'nın da aralarında bulunduğu protokol 
eşliğinde açılışı yapılan kütüphane, Ovakavağı 
İlkokulu’nun öğrencilerini son derece memnun etti. 
Açılışta konuşma yapan Karatay Kaymakamı Selim 
Parlar, böyle kapsamlı etkinliklerin hem bağışta 
bulunanlar için, hem de minik öğrenciler için çok 
önemli olduğunu söyledi. Parlar, bu çalışmanın 
başka etkinliklere vesile olmasını temenni ettiğini 
kaydetti. Ovakavağı İlkokulu Müdürü Halil Yavuz 
Ezginci de, öğrenciler için farklı projeler yaptıklarını 
söyleyip şöyle devam etti: “Ekip çok önemli. 3 tane 
1 alt alta gelse 3 olur ama 3 tane 1 yan yana gelse 
111 olur. Bizim gayemiz iyi bir nesil yetiştirmek. 15 
Temmuz’dan sonra gördük ki toplumun zihinlerini 
farklı yerlere satmayan gençlere ihtiyacı var. Bu 
anlamda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Bize kütüphane konusunda önayak olan 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımız 
bu kütüphaneden çokça faydalanacaklar.” Program 
sonunda Tarihi Bilinçlenme Topluluğu üyeleri, 
topluluklarından ve faaliyetlerinden bahsederek 
miniklere nasihatlerde bulundurlar. Ayrıca "Tarih 
denilince akla hep savaşlar geldiğini, ama akla sanat, 
edebiyat, felsefe ve ilim gibi bir çok dalın gelmesi 
gerektiğini, öğrencilerin tarihe yönelik korkularını 
yenmeleri adına topluluğumuzun adını verdiğimiz 

bir kütüphane oluşturmak adına bu etkinliği 
gerçekleştirdik. Etkinliğin gerçekleşmesinde 
desteklerini esirgemeyen Topluluk danışmanımız 
Prof. Dr. Güngör Karauğuz'a, üç gün boyunca 
standlarda görev alan topluluk üyelerimize, her 
türlü imkanı sunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı'na ve başta standımızı ziyaret eden sayın 
rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Selçuklu 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak 
üzere maddi-manevi destek olan herkese teşekkür 
ederiz." diyerek sözlerini bitirdiler. Kütüphanenin 
açılışını kurdele keserek tamamladıktan 
sonra çocuklar kütüphaneden faydalanmaya 
başladılar. Abi ve ablalarından gördükleri ilgi ve 
kütüphaneye kavuşma sevinçleri yüzlerine yansıdı. 

Tarihi Bilinçlenme Topluluğu
Sosyal bilgiler öğretmenliği öncülüğünde 
açılan topluluğumuzda üniversitemizin farkli 
fakültelerinden üye arkadaşlarımız bulunuyor.
Tarihi Bilinçlenme Topluluğu Tarih dersinde 
yaşadıkları şehrin tarihini tam olarak bilmediklerini 
görüp hem kendilerini hem de başkalarını 
bilinçlendirme adına Prof. Dr. Güngör Karauğuz'un 
danışmanlığı'nda 2017 yılının başında kurulmuştur. 
Ceren Çinikaya'nın başkanlığını yaptığı topluluk bir 
yıl gibi kısa bir süre içerisinde çok fazla etkinliğe 
imza atmıştır.
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1956 yılında Diyarbakır’da doğdu. Bursa 
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünden 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim 
Fakültesi Resim Bölümünde lisansını 
tamamladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Resim Ana Bilim Dalında yüksek 
lisans, sanatta yeterlik ve doktora yaptı. 1976-
1986 yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda görev yaptı. Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde 
öğretim görevliliği, Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 
kuruluş çalışmasında görev alarak Dekan 
yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığını 
yürüttü. 1998 yılında Üniversitemiz Resim 
Bölümünde Yrd. Doç. olarak göreve başlayan 
Prof. Dr. Mehmet Başbuğ 2015 yılında emekli 
oldu. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 
binden fazla karma ve grup sergilerine katıldı. 
Çeşitli yarışmalara katılarak 17 ödül aldı. 
Yurt içinde ve dışında 80 kişisel sergi açtı. 
Çeşitli sergi ve yarışmalarda jüri üyeliğinde 
bulundu. Çok sayıda eserleri özel ve resmi 
koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, 
Ankara Ressamlar Birliği kurucu üyeliğini yaptı. 
Kısa adı GESAM olan, Türkiye Güzel Sanat 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği  Kurucu üyeliğini 
de yapmış olan Başbuğ, GESAM'ın yönetim 
kurulu üyesiydi. Merhum Başbuğ, Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanlığını ve aynı fakültede Resim 
Bölümü Başkanlığını yürütmekteydi.

S
anatçı kişiliğinin yanında akademik 
hayatında da binlerce gencin sanat hayatına 
kazandırılmasında teşviki ve eğitimlerinde 
emeği bulunan Başbuğ’un vefatı Türk 
akademik ve sanat dünyasını hüzne boğdu.

Prof. Dr. Mehmet Başbuğ Hocamıza Allah’tan 
rahmet; kederli ailesi başta olmak üzere tüm yakınları 
ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Üniversitemizin, 
akademik ve sanat camiasının başı sağ olsun.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
(AKEF) Resim Bölümü Emekli Öğretim 

Üyesi Türk Dünyasının ünlü ressamı 
Prof. Dr. Mehmet Başbuğ, Bişkek'te 

hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Mehmet 
Başbuğ'u Ebediyete 

Uğurladık

Saygı ve Özlemle 
  Anıyoruz...
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T
ürkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi olan ve Sosyal 
ve Beşeri Bilimler TÜBA 2016 yılı Akademi Ödülünü 
geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden alan merhum Prof. Mardin, 
Türkiye’nin temel sosyal ve siyasi meselelerinin başında 

gelen Türk modernleşmesi sorunu ve devlet-din ilişkileri alanlarında 
çığır açıcı çalışmalar yürütmüştür. 90 yaşında hayata veda eden 
Prof. Dr. Şerif Mardin Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine geçiş 
dönemini çok iyi bir şekilde analiz etmekle kalmamış, siyasal ve 
sosyal sistemimizin sürekliliği ve istikrarı için değerli tespitlerde 
bulunmuştur.
Sosyal ve siyasi bilimler alanlarında çalışma yürütecek genç 
bilim insanlarına örnek olacak bir bakış açısı geliştiren Prof. Dr. 
Şerif Mardin’i minnet ve rahmetle ebediyete uğurluyoruz. Bilim 
dünyamızın ve milletimizin başı sağ olsun.”

“Türk bilim dünyası, çok değerli bir ferdini, Prof. Dr. 
Şerif Mardin’i kaybetti.

Prof. Dr. Şerif Mardin'e
Rahmet Diliyoruz

Saygı ve Özlemle 
  Anıyoruz...
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Ö
ğrencimiz Sercan’ın vefatı; ailesini, okul arkadaşlarını, hocalarını 
ve tüm çevresini yasa boğdu. 
Sercan’ımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesine, 
arkadaşlarına, hocalarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı 
dileriz.

Adalet Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Sercan Akkoyun 
genç yaşta yaşama veda etti.

Sercan Akkoyun'u 
Sonsuzluğa Uğurladık

Saygı ve Özlemle 
  Anıyoruz...
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Y
ükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Hemşehrimiz Nurettin Çobanoğlu Hakk'ın rahmetine 
kavuşmuştur.

Nurettin Bey'e Yüce Yaradan'dan rahmet; acılı ailesine ve 
yükseköğretim camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Saygı ve Özlemle 
  Anıyoruz...
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Ziyaretler Ziyaretler

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve 
Güvenlik bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
programından öğretim elemanları ve öğrenciler 
İtfaiye Haftası dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker’i ziyaret etti. 

Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Albay Mehmet Yüksel 
Doğan, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 

makamında ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'tan Ziyaret

Cemiyeti İslamiye Sirilanka CEO su Dr. M.C.M. 
Mahees ve Muhammed Sufyan Üniversitemizi 

ziyaret etti.

“Filistin Meselesi ve Türkiye” konulu kongre 
kapsamında Konya’ya gelen Al-Quds Open 
Üniversitesi Rektörü ve Dura Şehri Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Numan Amro ile Elhak Belediyesi 
Başkanı El-Hicazi Mür'ib Necmettin Erbakan 

Üniversitesini ziyaret etti. 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı Ziyaret.

İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Ziyaret.

Meram Kaymakamı Resul Çelik'ten Üniversitemize 
Ziyaret.
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Ziyaretler

Anadolu Üniversitesinden Üniversitemize Ziyaret.

Seydişehir Belediye Başkanı'ndan Rektör Şeker'e 
ziyaret.

NEÜ Rektör ve Rektör Yardımcıları’ndan İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a Hayırlı Olsun 

Ziyareti

Mimar ve Mühendisler Grubundan Ziyaret




