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FAKÜLTELER
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Meram Tıp Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ENSTİTÜLER
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
YÜKSEKOKULLAR
Adalet Meslek Yüksekokulu
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu
Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
Meram Meslek Yüksekokulu
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI
KOORDİNATÖRLÜKLER
BAP Koordinatörlüğü
Engelsiz Üniversite Birimi
ERASMUS Koordinatörlüğü
FARABİ Koordinatörlüğü
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi
ESWL ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi
İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Meram Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Organ Nakli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi (KONDİL) Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
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İçindekiler

Rektörden
Prof. Dr. Cem Zorlu Kimdir?
YÖK Başkanı Saraç Konya'da NEÜ Evsahipliğinde ÜNİKOP Rektörleri ile Buluştu
6. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Öğrenci Bilgi Sistemi'nde Yeni Dönem
Öğretmenlik Alanında En Başarılı Üniversiteler Arasında Yer Aldı
Meram Tıp Fakültesi Yeni Binasında
2018 Güz Dönemi Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı
Fakülteler Yeni Binalarında
Üniversitemiz URAP Sıralamasında 1731. Sıraya Yükseldi
KOP Okuyor Projeleri Protokolleri İmzalandı
ÜNİKOP Rektörleri NEÜ'de Buluştu
3. Uluslararası Sadrettin Konevi Sempozyumu Başladı
Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi (IMAC2018) & 19. Ulusal Aantomi Konresi
Anadolu Selçuklu Mimarisinde Ait Eserlerin Resimler Sergilendi
Prof. Dr. Waghid İslam Dünyasındaki Eğitimi Ele Aldı
Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu Öğrencilerle Buluştu
Hamitoğulları Beyliği Sempozyumu
Konya Bilim Festivali
Gevale Kalesi Bizlere Tarihten Bir Miras
AKEF Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencileri Sempozyumuna Katıldı
Mühendislik Bölümü Öğrencileri TÜBİTAK'ta Birinci Oldu
Kariyer Planlaması Konuğu Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş
Uluslararası Mistik Müzik Festivali 15. Yıl
Dünya Alzheimer Gününde Farkındalık Oluşturmak için Bir Araya Geldiler
Dr. Öğr. Üyesi Pembe Oltulu Dünyadaki İlk 100 Paolojist Arasında
TEKNOFEST'te Önemli Başarı
Ekonominin Gündemi "Kripto Paralar"
Yerli ve Milli Üretim Konuşuldu
Lojistik Eğitimi Standartları Çalıştayı Düzenlendi
Konya Üniversiteleri ve Çelikel Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Toplantısı
Müftü Akpınar Darulhadis Konferanslarında
TÜBİTAK TÜSSİDE'de Kalite ve Strateji Çalıştayı
ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı
YLSY Danışmanlar Toplantısı NEÜ'de Yapıldı
Eğitimde Oyunun Yeni Adresi: SEKOL
Türkiye - ABD Bilimsel Ortak Proje Geliştirme Çalıştayı
Lise Öğrencilerinin Araştırma Projeleri Yarıştı
Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı Konya'da
Kırım Kırım Kırılan Kırım
Konya'da Tıp Bayramı Kutlandı
49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödülleri
Genç Dünyaya Uyanış
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İçindekiler

3. Anajet Üs Komutanlığında 18 Mart Şehitleri Günü Programı
Çanakkale Şehitleri Anıldı
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Konferansı
Şivlilik Unutulmadı
3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı
Pars Görücüye Çıktı
Afrin Şehitleri Anısına Doğa Yürüyüşü
Otizmli Birey Sayısı Artıyor
Geleneksel Spor Şenlikleri'nin Altıncısı Başladı
Bahar Karma Resim Sergisi
Afrin için Oyun Geliştirdiler
NEÜCOPTER Haritalamada Kullanılacak
Sağlıklı Yaşam ve Çalışma Hayatında Kadın Paneli
Ereğli Eğitim Fakültesi Yeşilcam Sanatçı Bircan Kerem'i Ağırladı
3. Irak Sağlık Sektörü ile Dayanışma Kurultayı Ankara'da Yapıldı
Sadece Hizmet Üretimi İstiyorlar
Üniversitemizde Karaçay Malkar Dili ve Kültürü Tanıtıldı
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü
Sosyal Yoksulluk Zirvesi
ATO'dan Yerli ve Milli Üretim Konferansı
Gezici Ağız ve Diş Kliniği Hizmete SOBE'de Devam Etti
Hacıveyiszade Hoca Efendi Dualarla Anıldı
Cengiz Özüçetin'i Kaybettik
Konya'dan Afrin'e 1000 Çift Ayakkabı Daha
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ödüle Doymuyor
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar ve Yeni Alanlar Konuşuldu
Selçuklu Sultanları Anıldı
Hava Fotoğrafçılığını Öğrendiler
Hocalı Katliamını Unutmadılar
24. ve 25. Yuvarlak Masa Seminerleri
Sağlık İşbirliği Ptokolü İmzalandı
Gezerek Öğreniyorlar
Bağımlılığın Biyolojisi Konferansı Düzenlendi
Görme Engellileri Empati Yaparak Anlamaya Çalıştılar
Sıani Mülkiyet Hakları Konusunda Bilgilendirme Toplantısı
SOBE Tarafından Otizm Anlatıldı
Afrin'deki Mehmetçikler için Kermes
Bir Memleket Sevdalısı: Tevfik İleri
4. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Meram Tıpta 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
Engel Değil Destek Olalım
Okumuşların Okuması Lazım
Köyceğiz'de Kitap Okuma Etkinliği
Popüler Bilim Yazarlığı Konuşuldu
Günümüzde Öğretmenlik Mesleği Paneli
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İçindekiler

Çanakkale Şehitleri için Fidan Diktiler
NEÜ'de Bir Destandır Çanakkale Paneli
Çanakkale Şehitlerini Anma Programı Yapıldı
NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde Çanakkale Anıldı
Öğrencileri Sağlıklı Beslenme Konusunda Bilinçlendirdi
Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik Sektörü Konuşuldu
Women Techmakers Etkinliği
NEÜ'de Hoca Ahmet Yesevi Anlatıldı
Türkiye-ABD Bilimsel Ortak Proje Geliştirme Çalıştayı Yapılıyor
Zeytin Dalı Operasyonundaki Mehmetçiğe Destek için Kermes
Öğretim Görevlisi Yakup Aksoy Yarışmadan Ödülle Döndü
Eğitimde Yeni Sistem: STEM
Hududa Mektup
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Yapıldı
19. EKUAL Proje Tanıtımı Yapıldı
Sanat Hayatına Katkıya Devam Ediyorlar
Öğrenci Çalışmaları Sergilendi
Değirmencilik Bölümü World Mill Tech 2018
Türk Dış Politikası Konferansı
SOBE'de Otizm'in Farkındayız Etkinliği
GESAM Üyeleri Konya Sergisi Açıldı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerinden Eğitime Tam Destek
Kapaklıkaya, NEÜ'lü Öğrencilerle Buluştu
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencileri Yarışmada Derece Aldılar
Türkülerimiz ve Halk Oyunlarımızla Anadolu Programı Ereğli'de Yapıldı
Akıllı Şehirler ve Coğrafi Bilgi Sistemi Anlatıldı
Japon Kültür Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi
Mevlana'da Rüyaların Dili
Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden Yargı Organlarına Ziyaret
Öğrenciler Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasından Ödüllerle Döndü
Amerikan Sağlık Entitüsü ile İmmün Yetmezlikler Sempozyumu
Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
İngilizce Yuvarlak Masa Seminerleri Devam Ediyor
7. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi AKEF'de Yapıldı
Mozaik 2 Konseri
6. Geleneksel Spor Şenlikleri Futbol Turnuvası
Okuma Yazmayı Hastanede Öğrendiler
SEDEP Heryerde
NEÜ'den Köy Okullarına Geleneksel Yardım Etkinliği
Senarist ve Yönetmen Kaplanoğlu NEÜ'de Öğrencilerle Buluştu
Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi Konferansı Gerçekleştirildi
Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası NEÜ'de Yapıldı
Afrika'nın Geleceği ve Türkiye Konuşuldu
2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Kongresi (EFEOS)
SUFİSİN Sufi Sinema Günleri
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177
178
179
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191
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193
194-195

İçindekiler

AKEF Butik Açıldı
Julius-Maggi Ödüllü Akbaş'ın
Alzheimer'e Sergili Farkındalık
AKEF'te Turna Zamanı
Yeşil Başkentler Konya'da Buluştu
Geleneksel Yemek Yarışması 4. Gerçekleştirildi
Ünlü Şefler Gençlerle Buluştu
Hemşireler Haftası
NEÜ'de Model Uçak Yarışması
Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı Konulu Konferans
Nurten Öztürk: "Bu Ülkenin İnsanı En İyiyi Hakediyor"
Okul Öncesi Eğitimine Ödül
AKEF'te Materyal Sergisi ve Okul Öncesi Kostüm Defilesi Düzenlendi
Robot Yarışması için Seydişehir'de Buluştular
I. Modeküler Biyoloji ve Biyoteknoloji İş Fikri Çalıştayı
Türkiye'nin En İyi 12. Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Yakup Aksoy'a Avrupa'dan Ödül
I. Bilişim Teknolojileri İş Fikri Çalıştayı
Öğrencilere Girişimcilik Sertifikası
Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapım ve Bağışlama Protokolü
Gençler Balkan Şampiyonası
Öğrenci Rekor Kırarak Altın Madalya Kazandı
Prof. Dr. Mehmet Şişman, MTF'nin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Arapça Hazırlık Sınıfında Başarılı Olan Öğrencilerimiz Ürdün'e Gönderildi
Meram Tıp'a TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfından Cihaz Bağışı
100 KOBİ'yi Geleceğe Hazırlayacak Projenin İmzaları Atıldı
Şeb-i Arus Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü
NEÜ'de Mezuniyet Zamanı
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinden Yılsonu Etkinliği
Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu
Yurtdışındaki Çocuklarımız İçin Türkçe Öğreticileri Yetişiyor
Türkçe Yaz Okulu için Bilim Merkezinde Buluştular
MTF'de Eğitim Komisyonu Toplantısı
TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Konya Bölge Sergisi
Yeni Dekanlarımız Görevlerine Başladı
Ziyaretler
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Değerli Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ailesi,
Başlangıçlar her zaman heyecan vericidir.
Çalışmak,
koşuşturmak
hangi
düzeyde
yorucuysa elde edilenler o nispette kıymetlidir.
Kavuşmalar ne kadar hoşsa vedalar o kadar
güçtür. Üretmek, eser ortaya koymak, hizmet
sunmak, ülkenin geleceği için sorumluluk
almaktan çekinmeyen bireyleri yetiştirme
sorumluluğunu öncelemek; elbette yoğun
çaba, koşuşturma ve en başta özveri gerektirir.
Amacı bu topraklar ve milletimiz için en iyisini
vermek olan bireyler, geleceğin güçlü Türkiye’si
için durmadan, yorulmadan çalışmak, üretmek,
ülkenin ve milletin hedeflerine katkı vermek
zorundadırlar. Kurucu Rektörü olduğum ve
bu anlayış ile iki dönem yürüttüğüm Rektörlük
görevini başarılı olarak devretmenin gururunu
yaşıyorum.
2010 yılında şahsıma tevdi edilen bu görev
sonrasında Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin
eski idari binasında ışık görmeyen bir odada
başlayan Rektörlük yolculuğumda tahmin
edebileceğiniz üzere çok fazla hatıra biriktirdim.
Çoğunluğunda mutluluk, alın teri ve başarı
hikayesinin olduğu bu hatıralarda kırgınlıkların ve
kızgınların olmamasına hep gayret ettim. Adalet
ve liyakati temel ilkelerim olarak belirleyip bu
meyanda çalışma çabası içinde oldum. Gelinen
noktada Ankara yolunda temellerini Konya
Üniversitesi adıyla attığımız Üniversitemiz,
siz değerli çalışma arkadaşlarımın da büyük
katkılarıyla büyük bir aileye dönüşmüştür.
Üniversitemiz ülkenin önemli yüksek öğretim
kurumlarından biri haline gelmiştir.

REKTÖR'DEN

Üniversitemin Kıymetli Mensupları,
Görev yaptığım süre boyunca acı tatlı pek çok
gelişmeyi birlikte yaşadık. 15 Temmuz hain darbe
sürecinin ortaya çıkardığı güçlüklerde olduğu gibi
zorlukları hep birlikte göğüsledik. Burada tek tek
ismini anmaya gerek duymadığım yeni binaları,
kampüsleri, bölümleri ve hizmet birimlerini
bu Aziz Millete kazandırmanın onur, gurur ve
mutluluğunu birlikte paylaştık. Sıfırdan başlayan
ve önemli bir düzeye birlikte getirdiğimiz bu
yolculuğumuzda her bir mensubumuzun gücünü
ve desteğini arkamda her zaman hissettim.
İnanıyorum ki temellerini birlikte attığımız
üniversitemiz, misyonuna uygun bir biçimde
başarılı yürüyüşünü sürdürecek, vizyonunda
ortaya koyduğu hedeflerine erişecektir.
Bir yükseköğrenim kurumunun başında
ülkeme ve şehrime hizmet etme olanağı
sağladıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanım
Recep Tayyip Erdoğan’a, bu süre zarfında
birlikte çalıştığımız hükümetlere, bakanlara,
milletvekillerine, devlet büyüklerimize ve
Yükseköğretim Kurulu başkan ve üyeleri ile
yükseköğrenimle ilgili ya da ilişkili tüm kurum ve
kurullara en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Ülkemizin
ve
Dünyanın
marka
üniversitelerinden biri olmak ve güzel insanlar
yetiştirmek yolunda birlikte yürüdüğümüz geçen
sekiz yılın sonunda tüm çalışma arkadaşlarıma,
mensubu olmakla her daim övüneceğim
Necmettin Erbakan Üniversitesi ailesine,
Konyalı hemşerilerime, siyasi partilerimize,
kamu görevlilerimize, işadamlarımıza, meslek
ve sivil toplum kuruluşlarımıza ve basın-yayın
kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Rektörlük
görevine atanan Hocamız Sayın Prof. Dr. Cem
Zorlu’ya gönülden başarılar dilerim.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
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2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü
ve 7’nci maddeleri gereğince Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Ahmet
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Zorlu atanmıştır.

Prof. Dr. Cem Zorlu
Kimdir?
9 Temmuz 1963'te Konya Ereğli'de doğdu.
Babasının adı Süleyman, annesinin adı Sebla'dır.
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.
Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını
yaptı. Selçuk Üniversitesinde araştırma
görevlisi olarak göreve başladı. İslam Tarihi
dalında doçent, 2007 yılında da profesör oldu.
Almanya, Mısır, Ürdün, Azerbaycan'da eğitim
öğretim faaliyetlerinde bulundu. İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir yıl süreyle
Dekan olarak görev yaptı. Yayınlanmış 6 kitabı
bulunmaktadır.

24. Dönemde Türkiye - AB Karma
Parlamento Komisyonu ve İslam Konferansı
Örgütü Parlamento Birliği Üyesi oldu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
olan Prof. Dr. Cem Zorlu, 2547 sayılı
Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci
maddeleri gereğince Necmettin Erbakan
Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Çok iyi düzeyde Arapça, iyi düzeyde Almanca
ve İngilizce ile az düzeyde Farsça bilen Zorlu,
evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bülten ekibi olarak Sayın Hocamıza yeni görevinde
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YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç “Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı”na
katılmak üzere geldiği Konya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

U

NİKOP (KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliği) Dönem Başkanı ve Necmettin
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Muzaffer Şeker tarafından karşılanan
Saraç’ın ilk durağı Konya Valiliği oldu.
Konya Valisi Yakup Canbolat’la kentteki
yükseköğretim hakkında görüş alışverişinde
bulunan Saraç çıkışta basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Konya’nın Selçuklular
döneminde başkentlik yapmış ve pek çok
ulema yetiştiren bir şehir olduğunu söyleyen
Saraç, aynı zamanda bir ilim, irfan yuvası
ve sanatın merkezi olduğunu ifade etti.
Konya’daki üniversite öğrenci sayısının 140 binleri geçtiğini kaydeden Saraç, kentin artık üniversite
şehri olduğunu sözlerine ekledi. “Bugün burada Necmettin Erbakan Üniversitemizin ev sahipliğinde
Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı’nı gerçekleştireceğiz. Bir süreden beri başlatmış olduğumuz
üniversitelerimizin bölgelerine bir değer üretmesi bölgeleriyle bütünleşmesi projesi diğer bir ifadeyle
üniversitelerimizin artık ihtisaslaşması projesi önemli bir projedir. Önemli mesafeler kat ettik. Bugünkü
toplantıyı bu süreçte önemli bir durak olarak düşünüyoruz.” diyen Saraç, bu toplantıya Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan’ın da katılmasının üniversite bölge bütünleşmesine yönelik verdiği önemi gösterdiğini ifade
etti.
Saraç ve beraberindeki heyet daha sonra İnce Minare Müzesi’ni ziyaret etti. Burada eserleri inceleyen
Saraç daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ek Morfoloji Binası Toplantı
Salonu’nda ÜNİKOP Rektörleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç Konya’da

NEÜ Ev Sahipliğinde ÜNİKOP
Rektörleri ile Buluştu
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6. Uluslararası KOP Bölgesel
Kalkınma Sempozyumu
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliğinin (UNİKOP) ortaklaşa düzenlediği ortaklaşa düzenlediği VI. Uluslararası KOP
Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) ev
sahipliğinde başladı.

K

OP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı yaptığı açılış konuşmasında,
üniversiteleri farklı alanlarda destekleme gayreti gösterdiklerini
söyleyerek sempozyumdan çıkan çözüm önerilerinin kendi
rekabet güçlerini artıracağını kaydetti. Bölgede başlayan sürecin
yaygınlaşarak ülkenin çoğu yerine ulaştığını söyleyen Bostancı, bu
ortak çalışma kültürü için UNİKOP çatısı altındaki üniversitelere,
akademisyenlere, idarecilere ve öğrencilerine teşekkür etti.

Bize Düşen Çalışmak
NEÜ Rektörü ve UNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de
konuşmasında UNİKOP’un yeni eklenen üniversitelerle beraber genişlediğini
ifade ederek şunları söyledi; “Prof. Dr. Fuat Sezgin hocanın anısına 2019, Fuat Sezgin yılı ilan edilmişti.
2019 yılında UNİKOP bünyesinde bulunan üniversitelerle ortaklaşa çalışma yürüteceğiz. Merhum
Necmettin Erbakan’ın yerli milli üretim, bağımsız ekonomi ve sanayi başlığı vizyonunun, ne kadar önemli
olduğu bu günlerde daha iyi anlaşılmaktadır. Merhum Erbakan, ağır sanayi konusunda ülkenin ihtiyaçlarını
öngörerek, sanayi temelli ihracatın ekonomik bağımsızlık için ne kadar gerekli olduğunu söylemişti.
İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomik bağımsızlığın gösterdiği dirençle daha iyi bir noktaya gideceğiz.
Bunun için nitelikli insan gücümüzle, israf etmeden, daha fazla çalışıp üreterek mesafe kat etmemiz
gerekiyor. Bölgesel kalkınmanın amacı da aslında budur. Bize çalışmak düşüyor başarılı bir sempozyum
diliyorum.” dedi.
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Konya İftiharla Takip Ettiğimiz Şehirlerden Biri
Programın devamında İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin Bölgesel
Kalkınmanın Nedenleri ve Sonuçları başlıklı sunumunu yaptı. Alkin bölgesel kalkınma olgusundan,
tarihinden ve bugünkü öneminden bahsedip konuşmasına şöyle devam etti: “Konya son dönemde iftiharla
takip ettiğimiz şehirlerinden biri. Konya, küresel rekabetteki konumumuzu güçlendirecek başarılara
imza attıkça, Türkiye’nin küresel rekabetteki gücünü de artırıyor. Bölgesel kalkınma boyutuna bakınca,
Konya’nın kentsel yapıdaki başarısının önemine de vurgu yapmak lazım. Bölgesel kalkınmada etkili
olabilmek için eldeki kaynakları verimli kullanacak stratejileri iyi yönetmeniz gerekiyor. Konya’nın bunu
yapabildiğini görüyoruz. Kalkınma noktasında şehirlerin, bölge ekonomisine katkıları ve kent nüfusunun
sürdürülebilirliği hususundaki becerileri önemli. Bölgesel kalkınma sürdürülebilirlik döngüsü üzerinden
yürüyor. Ekonomi, kentleşme süreci, toplumsal çevre, kentsel alan, çevre ve teknoloji ile ilgili süreçlerin
etkili yürütülmesi gerekiyor yine bu noktada Konya iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.”
Bölgeler arası rekabetin temel kitrelerinden de bahseden Alkin, beşeri sermaye ve yaşam kalitesi
noktasındaki çalışmalar, üretim ve ticaret becerisi, markalaşma beceresi ve yenilikçilik ile erişilebilirlik gibi
maddelerin de önemine vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercan Öztemel Dijital Dönüşüm Nasıl Devam Etmeli başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öztemel,
“Gidişat odur ki artık makinalar sadece otomatik çalışmakla kalmayıp kendi kendine karar verecek
hale gelecekler. Dijital dönüşüm dediğimiz şey otomasyonun ötesinde bir şeydir. Otonom sistemlerin
yaygınlaştığı bir süreci kasteder. Eğer biz insanoğlu istersek, bu otonom makineler birbirine iş buyuracak,
birbirine yardım edecek, sosyalleşebilecekler.” dedi. Gelecekle ilgili öngörülerden bahseden Öztemel,
birilerinin ve bir şeylerin bu dijital dönüşümü tetiklediğini ve bu şeyleri hakimiyet altında tutmazsak
kaybedeceğimizi ifade etti. Yeni teknolojilerin kullanımı yarışında geri kalınmaması gerektiğinin altını
çizen Öztemel, sempozyuma katkı sunabilmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.
NEÜ Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Çağrı Çorlu’nun sunumuyla birlikte açılış sunumları tamamlandı. Daha
sonra plaket takdimine geçildi. Plaket takdiminin ardından sempozyumun açılış programı sona erdi.
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Öğrenci Bilgi Sistemi'nde
Yeni Dönem
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), kendi bilişim ihtiyaçlarını kendi karşılayan bir
üniversite olma hedefiyle, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılan NEU Mobil
uygulamasından sonra Mobil Karar Destek uygulamasını da yazarak kullanıma sundu.

2

017 yılı içerisinde kullanıma sunulan ve Google Play Store’dan 10 bin indirme sayısına ulaşan NEU
Mobil uygulamasından sonra üniversite üst yönetimi (rektör ve rektör yardımcıları) için hazırlanan
ve kullanıma sunulan Mobil Karar Destek Uygulamasıyla da birçok hizmete tek bir mobil uygulama
üzerinden erişim imkânı sağlanabiliyor. Yazılım süreci 6 ay süren Mobil Karar Destek uygulamasıyla
farklı platformlardaki birden fazla uygulamaya web servisleri kullanılarak tek bir uygulama üzerinden
erişilebilmekte ve erişilen uygulamalardaki veriler kullanılarak anlamlı raporlar anlık olarak gerçek veriler
üzerinden üretilip kullanıcıya sunulabilmekte. Kullanıcı isterse bu verilerin detaylarına da erişebilmektedir.
Uygulamanın diğer üniversitelerdeki uygulamalardan farkı ise, üst yönetimin birden çok uygulamadaki
verilere tek bir uygulama üzerinden erişebilmesi ve verileri anlamlı raporlar halinde göstermesi.
Uygulama hakkında NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığından yapılan
açıklamada, “Her geçen gün büyüyen
üniversitemizde akademik ve idari
anlamda gerçekleştirilen iş ve işlemlerin
mevzuatlara uygun, hızlı, şeffaf ve hizmet
kalitesinin arttırılmasına yönelik olması
gerekmektedir. Bu kapsamda birimimiz
tarafından üniversitemize ihtiyaç duyulan
uygulamalar tespit edilerek bu yazılımlar
geliştirilmektedir. Bu yazılımlar farklı
platformlarda olduğu gibi erişim bilgileri de
farklılık göstermektedir. Kullanıcı tarafından
farklı platformlarda olan ve erişim bilgileri
farklı olan yazılımlara tek bir noktadan
erişmek, söz konusu yazılımlarda kullanılan
girdileri, çıktıları tek bir uygulama üzerinden
zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde
raporlayabilmek, isteğe göre detayına bakıp
inceleyebilmek yönetim anlamında büyük
kolaylıklar sağlamaktadır.” denildi.
Mobil
Karar
Destek
uygulamasında
entegrasyonu gerçekleştirilen uygulamalar ise
şu şekilde: “Akademik Personel Bilgi Sistemi,
İdari Personel Bilgi Sistemi, Akademik Kadro
Başvuru Takip Sistemi, E-Doğrudan Takip
Sistemi, İhale Takip Sistemi, Yerleşke Haritası,
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),
e-posta, Randevu Rehber Sistemi”.
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Öğretmenlik Alanında En Başarılı Üniversiteler
Arasında Yer Aldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan
değerlendirmede en başarılı üniversiteler arasında yer aldı.

S

ınavlara yönelik bu yıl yayımlanan sekizinci
değerlendirme raporu, ÖSYM’nin internet
sitesinden duyuruldu. 2017 KPSS ÖABT'nin
analizine yer verilen raporda, üniversitelerin
ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS
genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim
bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları
ve KPSSP121 puan ortalamaları gibi bilgiler de
paylaşıldı.
Tablolar incelendiğinde adayların üniversitelerine
göre her bir testten elde ettikleri ham puan
ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına
göre performans sıralaması yapılabilen raporun

verilerine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi 16
branşın 10’unda ilk 10 üniversite arasına girmeyi
başardı. Ayrıca NEÜ, Matematik ve Coğrafya
öğretmenliği branşlarında ilk sırada yer aldı.
Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren NEÜ Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, emeği geçen herkesi
yürekten kutladığını ifade ederek, “Köklü bir
geçmişi olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültemiz
eğitim camiasına nice başarılı öğretmenler
yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir.
Emeği geçenleri ve mezunlarımızı kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
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Meram Tıp Fakültesi
Yeni Binasında
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi modern altyapı üzerine
tasarlanan, 900 yatak kapasiteli yeni binasında poliklinik hizmeti vermeye başladı.

K

onu ile ilgili açıklama yapan NEÜ Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ülkemizde sağlık
alanında güzel gelişmelerin yaşanmaya
devam ettiğini söyleyerek, “Bu süreçte Meram
Tıp Fakültesi olarak bizler de kaliteli hizmetin
daha kaliteli mekânlarda verilebilmesi için 4 yıl
önce Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler
çerçevesinde yeni hastanemizin projelendirmesini
gerçekleştirdik ve TOKİ’nin de katkılarıyla
yapımının tamamlanmasının ardından hizmete
açtık. Geçmiş yıllarda çok uzun zamanlara sarkan
teslimatlar, müteahhitlik hizmetleri şükürler olsun
çok kısa sürede bitirilerek aktif hale getirilip
hizmete sunulmuş oluyor. Burası da 900 yataklı
bir hastane olmasına karşın çok hızlı bir şekilde,
3,5 sene içerisinde tamamlandı ve hizmete girdi.
Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun. Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi daha donanımlı, modern,
çağdaş, hastalarımızın ve hekimlerimizin daha
uygun ortamlarda hizmet üretebileceği nitelikli bir
binaya kavuşmuş oldu.” dedi.
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Hastanenin Yapımında Her Detay İnce İnce
Düşünüldü
Binanın teknik özellikler açısından farklı olduğunu
belirten Rektör Şeker, “Hem elektrik üretimi,
verimlilik, iklimlendirme hem de akıllı bina olması
bağlamında her bir kliniğin ince ince düşünülerek
yerleştirildiği, her faaliyetin tek tek incelendiği,
sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinin nitelikleri göz
önünde bulundurularak planlamanın yapıldığı
bir bina. Ben bu binada çalışanların da tedavi
olmaya gelen hastalarımızın da mutlu bir şekilde
hizmet verme ve hizmet alma konularında
herhangi bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum.
Emeği geçen Ankara’daki bürokratlarımıza,
siyasilerimize ve Konya’daki ekip arkadaşlarımıza,
yerel yönetimlerimize şükranlarımızı sunuyorum.
Konya’da kaliteli ve nitelikli bir sağlık kuruluşu
örneğini, ülkemizde var olan diğer örnekler gibi
görmüş oldu. Bundan sonra bize düşen; bu binanın
hakkını verecek şekilde hem genç doktorları
11
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yetiştirmek hem de daha üst düzeyde verimli,
nitelikli, modern sağlık hizmetini sunmaktır.” diye
konuştu.
Taşınmaya yönelik ön hazırlık çalışmalarının yaklaşık
1 senedir devam ettiğini ifade eden Rektör Prof.
Dr. Şeker, “Diğer binalarımızı da rehabilite ederek,
gerek onkoloji gerek psikiyatri polikliniklerini
ve diğer branşlarımızı da mevcut yerlerinin daha
geniş mekâna taşınmasıyla beraber daha kaliteli
ve nitelikli kılmış olacağız. Buradan kurumumuz,
Konya’mız ve ülke insanımız yararlanmış olacak.
Bununla beraber tıp eğitiminde, sağlık eğitiminde,
sağlık hizmetinde daha öne çıkmış olan bir Konya,
kalitesini artırmış bir üniversite olarak hizmet
üretmiş olacağız. Başarılı bir sağlık hizmeti sunumu
uluslararası alana taşınmış olacak inşallah.” şeklinde
konuştu.
Binanın yeni olması nedeniyle teknik olarak
aksaklıkların yaşanmaması için tüm tedbirlerin
alındığını kaydeden Şeker, taşınmanın sağlık
hizmetini aksatmaması için özenli ve dikkatli
şekilde çalıştıklarını, bu süreci de 15 gün içerisinde
tamamlamayı planladıklarını söyledi. Meram Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev
ise, “15 Temmuz’da hizmete gireceğine dair
verdiğimiz söz üzere nihayet hastanemiz hizmete
açıldı. İlk etapta poliklinik hizmetleri görülmekte,
çoğu poliklinik hizmetleri yeni yerleşkede
halkımıza hizmet vermektedir. Bilindiği üzere
hastanemiz 74-75 bin metrekare açık alanda ve
100 bin metrekare kapalı alanda olmak üzere geniş
bir kompleks halinde. Kaliteli bir hizmet anlayışı
içerisinde sağlık eğitimini ve kaliteli sağlık hizmetini
12

gelecekte öğrencisiyle, asistanlarıyla ve öğretim
üyeleriyle birlikte halkımıza bu binada vermeye
çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Hastalara 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet
verileceğini aktaran Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, “Ülkemiz için
çok anlamlı bir gün olan 15 Temmuz’da açmayı
planladığımız, umutla beklediğimiz hastanemiz
hizmet vermeye başladı. Özellikle poliklinik
hizmeti bazında hastanemizi hizmete açtık. Göz,
fizik tedavi, psikiyatri, cildiye, çocuk ve onkoloji
poliklinikleri dışındaki bütün polikliniklerimiz
yeni binamızda hizmet vermeye başladı. Güzel
bir mekân oldu, inşallah hastalarımız çok yakın
zamanda 5 yıldızlı otel hizmetini almaya başlayacak.
Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.
İnşallah önümüzdeki ayın başında yataklı servisleri,
ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri ile
beraber bütün hastaneyi taşımayı planlıyoruz.
Bunları tamamladıktan sonra hastalarımız gayet
güzel bir ortamda hizmet alacak. İnşallah daha iyi
hizmetler sunmak nasip olur.”
Son birkaç ay çok yoğun bir çalışma sarf edildiğini
kaydeden Tekin şunları söyledi: “Hastanenin
yapımında emeği geçen herkese, başta devlet
büyüklerimiz olmak üzere üniversite ve hastane
yöneticilerine, tüm çalışanlara çok teşekkür
ediyorum. Hastanemiz yeni açıldığı için mutlaka
ufak tefek eksikleri olacaktır. Ama bunlar
çözülemeyecek eksiklikler değil. Bu konuda
çalışanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan anlayış
bekliyoruz. Konya’ya ve vatandaşlarımıza hayırlı
olsun.” dedi.
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Üniversitemiz 2018 Güz Dönemi Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı Meram Tıp
Fakültesi Morfoloji Ek Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

eğitim alanında önemli bir gelişme kat ettiklerini
belirten Şeker, yüzde 25 lisansüstü eğitim hedefini
istikrarlı bir şekilde başarıyla gerçekleştirdiklerini
söyledi.

söyledi. Alanında nitelikli bilimsel toplantılarla
yükseköğretimde önemli bir konum edindiklerini
anlatan Şeker, 40 binden fazla öğrencisi bin 800’den
fazla akademisyeniyle Geleceğe Güvenle Bakan
üniversite olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Fiziki Mekan Kapasitesinde 415 Bin m²
Alanla Hızlı Bir Büyüme Sağladık
Şehri Gururlandıran “Geleceğe Güvenle
Bakan” Üniversite

R

ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in basın
mensuplarını
bilgilendirdiği
toplantı
kapsamında üniversitenin yerleşkelerindeki
son durumu katılımcılar yerinde inceledi.
Şeker, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı
(SOBE), Türkiye’de İlk Olan Alzheimer Yaşam
Merkezi, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi
(SEDEP), Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
(Değirmencilik) Programı gibi projeler, etkinlikler
ve derslerle Konya’nın ve Türkiye’nin ihtiyaç
duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk görevini
yerine getirdiklerini dile getirdi.
NEÜ’nün ulusal ve uluslararası üniversite
sıralamalarında her geçen gün daha iyi seviyeye
geldiğini söyleyen Rektör Şeker, sivil üniversite
olarak sağlık ve sosyal bilimler alanında şehrin
dinamosu olduklarını belirtti.
40 yılı aşkın deneyimiyle Meram Tıp Fakültesi
başta olmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesiyle
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önemli bir sağlık hizmeti verdiklerini belirten Şeker,
yeni hastane binasıyla birlikte fiziki kalitenin de
arttığına dikkat çekti. Şeker, Aksaray Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerini Meram
Tıp Fakültesinde gördüklerini hatırlatarak bölgenin
sağlık güvencesi olduklarını sözlerine ekledi.
Şeker ayrıca Simülasyon ve Modelleme Araştırma
ve Uygulama Biriminin sağlık çalışanlarına ve
öğrencilere yönelik kurslar düzenlediğini de
hatırlattı.

8 Yılda Eğitimde Büyük Gelişme Katettik
2010 yılında 5 fakülteyle kurulan NEÜ’nün bugün
19 fakülte, Türk Müziği Devlet Konservatuarı
ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere iki
yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, Konya’nın
ilk Türkçe dil eğitimi veren Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin içinde
bulunduğu 24 Araştırma merkezi ve 4 enstitü ile

“2010 Aralık ayında kurucu rektör olarak
atandığımızdan
itibaren
sıfırdan
kurulan
üniversitemiz, uzun bir dönem akademik kadro ve
idari birimleri oluşturmak için fiziki mekân sıkıntısı
çektiği bir dönemden bugün 415 Bin m² faal
olarak kullanılan kapalı alana sahip bir üniversite
olarak orta ölçekli yükseköğretim kurumları
arasına yükselmiştir.” diyen Şeker üniversitenin
fiziki kapasite olarak da hızla büyüdüğünü ve
inşaatlarının devam ettiğini kaydetti. Şeker 2019
yılında tamamlanması planlanan binalarla kapalı
alanın 750 bin m² olacağını sözlerine ekledi.
96 ülkeden bin 300’e yakın öğrencilerinin
bulunduğunu kaydeden Şeker, 20’den fazla yabancı
uyruklu akademisyenlerinin eğitim verdiğini
kaydetti. Değişim programlarıyla da uluslararası
eğitimde önemli adımlar atıldığını aktaran Şeker:
“Yılda en az 5 uluslararası bilimsel program
gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca ulusal düzeyde de en
az 10 etkinlik gerçekleştirmekteyiz.” dedi.
Şeker, bölgesel kalkınma misyonu ve ihtisaslaşma
alanında
bölgeye
multidisipliner
projeler
geliştirdiklerini ve pek çok alanda kalkınma için
ihtiyaç duyulan nitelikli insan eksiğini giderdiklerini

Şeker, ODTÜ’nün 2. Uluslararası Dikine İniş Kalkış
Yapabilen Hava Aracı (VTOL) yarışmasında 21
takım arasından Necmettin Erbakan Üniversitesi
öğrencilerinin
birinci
olduğunu,
Dünya
Patolojisinde En Etkin 100 İsim (The Pathologist’s
Power List 2018) içerisindeki tek Türk bilim
insanının Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalı Dr. Öğretim Üyesi Pembe Oltulu olduğunu,
TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları kapsamında
NEÜ’lü öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri
kategorisinde Türkiye birincisi olduğunu, Ulusal
Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında
Mimarlık Bölümü öğrencilerimizin mansiyon ödülü
kazandığını, Gastronomi bölümünden öğrencilerin
de çeşitli yarışmalardan derecelerle döndüğünü
hatırlatarak öğrenci ve akademisyenlerinin
başarılarıyla şehri gururlandıran bir Üniversite
olduklarının altını çizdi. Şeker ayrıca KPSS ve ALES
gibi sınavlarda mezunlarının Türkiye’de ilk beşe
girmesinden de gurur duyduklarını belirtti.
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Üniversitemiz
URAP Sıralamasında
1731. Sıraya Yükseldi
2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünde, kurulmuş olan
URAP ekip üyeleri (ODTÜ araştırmacıları) URAP (University Ranking by Academic
Performance) Araştırma Laboratuvarına gönüllü olarak kamu hizmeti vermektedirler.

B

u kapsamda URAP, 2010
yılından bu yana Yüksek
Öğrenim
Kurumlarının
Dünya Sıralamasını ve 2011'den
bu yana Saha Sıralamasını
yayınlamaktadırlar.
URAP,
2018-2019
dünya
sıralamasında 2017-2018 yılına
göre sıralaması yükselen 32
Üniversiteyi açıkladı. Bu 32
Üniversite arasında Necmettin
Erbakan Üniversitesi de yer
aldı. URAP’ın yayınladığı verilere

göre, 2017-2018 yılında 1873.
sırada yer alan NEÜ, 2018-2019
yılında 1731.sıraya yükseldi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2018-2019 yılında KPSS’de
Türkiye’deki
Sıralamasında
(aynı
programlar
arasında)
Uçak Mühendisliği, Coğrafya,
Türk Dili ve Edebiyatı ve
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Bölümlerinde birinci, Bankacılık
ve Matematik Öğretmenliği
Bölümlerinde 2.sırada yer aldı.

2018-2019 yılı ALES sınavı
Türkiye sıralamasında (aynı
programlar arasında) ise, Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
bölümlerinde 2.sırada, Uçak
Mühendisliği ve Sosyal Hizmetler
bölümünde 3.sırada, Matematik
Öğretmenliği bölümünde 4’üncü,
Mimarlık bölümünde 6’ncı ve Tıp
bölümünde 10. sırada yer aldı.

Fakülteler Yeni Binalarında
Üniversitemizde Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni hizmet binasının devreye
girmesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesinin yeni dersliklerine
taşınması sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültesi kendi binasına kavuştu.

Y
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eni kurulan hemşirelik fakültesi eski Meram Tıp Fakültesi Hastanesi DBlok’ta Sağlık Bilimleri Fakültesi ise aynı kampüs içinde .. Blokta eğitim
ve öğretim hizmete sunmaya devam edecek. Yeni Eğitim Öğretim
yılının hemen başında yeni yerine taşınan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ile Siyasal Bilgiler Fakültesinin yerine taşınması sonrası eski Köyceğiz Ortak
Dersliklerine Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi yerleşti.
Turizm Fakültesinden boşalan 15 Temmuz Yerleşkesindeki bina, Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak hizmet sunmaya devam edecek.
Köyceğiz Yerleşkesinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşaatında
ise hızla sona yaklaşılıyor.
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‘KOP Okuyor’
Projeleri Protokolleri İmzalandı

ÜNİKOP Rektörleri
NEÜ'de Buluştu

‘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.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİKOP) 2018 Dönem Başkanlığı Stratejik Kurul
Toplantısı ve ÜNİKOP Üniversite Koordinatörleri Toplantısı, Dönem Başkanlığını yürüten
NEÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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.
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P

rograma NEÜ Rektörü ve ÜNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, üniversitelerin
rektör yardımcıları ve ÜNİKOP Koordinatörleri katıldı. Toplantıda ilk olarak ÜNİKOP 2018
Sempozyumu’na dair fikir alışverişinde bulunuldu. 26-28 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan
sempozyum için Endüstri 4.0 ve bölgesel kalkınma öncelikli olarak; yenilenebilir enerji, ilaç sanayi,
otomotiv sanayi, tarım ve kırsal kalkınma, sosyal ve beşeri kalkınma, savunma sanayi ve turizm başlıkları
ile sosyal ve kültürel varlıkların korunması başlıklarından seçim yapılması benimsendi. Alanında dünya
çapında tanınan bilim insanları da davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılacak. Birlik üniversitelerinin
dönem başkanlığından talep ettiği çalışmalar, düzenlemek istedikleri teknik toplantı ve eğitim konuları,
öğrenci birliğinin sağlanmasına dair çalışma önerileri gibi konularda da fikir alışverişinde bulunulmasının
ardından program sona erdi.
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3. Uluslararası Sadreddin Konevi
Sempozyumu Yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi ve
Konya Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği 3. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu
başladı. Sempozyumun bu yılki teması tasavvuf, felsefe ve din olarak belirlendi.

S

empozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Mersin
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Sadreddin Konevi’nin Anadolu
coğrafyasının yurt olmasını sağlayan kurucu düşünürlerden biri olduğunu söyledi. Siyasi egemenliği
ele geçirmekle bir memleketin yurt olmadığını ifade eden Baykan: “Bir memleket, oraya kendi kültürünü,
düşüncesini, inancını, kendi paradigmasını yerleştiren kök bilgelerle yurt oluyor.” dedi.
Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu: “Dinimiz İslam’ın okumakla, yazmakla, kalemle başlayan varoluş
serüveni, yani yeryüzünde hakkı, hakikati, adaleti hâkim kılma serüveni bazı isimlerle yıldızlaşmış,
kutuplaşmıştır. Bugün burada andığımız Sadreddin Konevi de hakikat yolunda adalet yolunda varoluş
serüvenin yıldızlarından kutuplarından bir tanesidir.” dedi.
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NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Sadreddin Konevi’nin mutasavvıf özelliği yanında hadis alimi
olmasıyla beraber değerli hocalardan, dönemdaşı olan hocalardan da üst düzeyde istifade ederek yaşamış
olan biri olduğunu hatırlattı. Şeker: “Saygıyla andığımız kutup diye tanımladığımız isimlerin bir araya
gelmesi Konya’yı o dönemde Konya yapmıştır. Bu kişilerin kıymetini bizim her döneme aktaracak şekilde
bilmemiz gerekiyor. Bunların oluşturduğu bir bereket havzası var. Şehre, ülkeye bir bereket veriyor. Bu
bereketten hepimizin istifade etmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Medeniyet Tasavvurumuzun Temel
Kaynakları Yazma Eserler Sergisi protokol üyeleri tarafından açıldı.
Daha sonra sempozyuma geçildi. Sempozyumun ilk gününde ilk iki
oturumda Prof. Dr. Ramazan Altıntaş “Sadreddin Konevî’ye Göre
Allah’ı Bilmede İlahi İsimlerin Önemi”, Prof. Dr. Şamil Öçal “Konevi’nin
Rahmet Kavramı ile İlgili Yorumları Üzerine Bir Değerlendirme”,
Doç. Dr. M. Nesim Doru “Sadreddîn Konevî’nin Düşünce Sisteminde
Hayal Kavramının Ontolojik Boyutu” Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen
“Konevi’de Hakikat, Felsefe ve Din İlişkisi”, Prof. Dr. Hüsamettin
Erdem “A Comparison of Sadr Al-Dîn Qunawî’s and Ibn Arabî’s
Scheme of the Rankings of Existence”, Asst. Prof. Dr. Shirzad Peik
Herfeh “Moral Philosophy,” “Human Rights” & “Mysticism”, Ummar
Parambilpeedikakkal “Doctirine of ‘Perfect Man’ in the Gnostic
Anthropology of Konevi and Mulla Fanari”, Haneef C. Muhammad
“The Role of Sufısm in the Islamısatıon of the Indian Subcontinent”
başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Sempozyum 2 gün boyunca 12 oturumda 70 katılımcının sunumu ile
devam etti.
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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Anadolu'nun birçok medeniyetlerden aldığı
birikimle geleneksel tıbbın da beşiği olduğunu vurgulayarak, Uluslararası Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin, bu uygulamaların geleceğe de aksettirilmesi konusunda
yeni bir ışık ve heyecan olacağını belirtti.

boyuna tartışacaktır. Aynı zamanda programda eş
zamanlı fuar organizasyonu ve atölye çalışmaları
gerçekleşecektir. Halka açık olacak fuar alanında
kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yine atölye
eğitimleri kapsamında alanında marka olmuş, yerli
ve yabancı eğiticilerle 19, uygulama alanında 600
kişiye yönelik atölye çalışmaları gerçekleşecektir."
diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta son 15
yılda gerçekleşen dönüşümle, ülkenin modern tıp
alanında sağlık hizmetlerine erişim, memnuniyet
ve sağlık göstergelerinde birçok gelişmiş ülkenin
önüne geçtiğini vurguladı.
Gümüş, "Anadolu birçok medeniyetlerden aldığı
birikimle geleneksel tıbbın da beşiğidir. Bu kongre,
binlerce yıldır geleneğimizde olan bu uygulamaların
geleceğimize de aksettirilmesi konusunda yeni bir
ışık ve heyecan olacaktır." değerlendirmesinde
bulundu.

"Mevzuatlar gözden geçirilmeli"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi
Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, geleneksel tıp
stratejisinin önemini ve ülkelerdeki tarihini anlattı.

C

umhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık
Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık
Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle "Uluslararası
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” 19-22
Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.
Öcesinde toplantıya katılan müsteşar bu kongreyle
ülkenin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında
uluslararası ölçekli bir konuma ulaşacağını anlatan
Gümüş, modern tıp ile geleneksel tamamlayıcı
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Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin güvenli
ve etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla
mevzuatların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini
ve sağlık sistemi içerisinde olması için çalışmaların
başlatıldığını anlatan Jakab, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Buna özellikle dikkatinizi çekmek
istiyorum. Tarih boyunca modern ve konvansiyonel
tıp alanında gerçekten çok güçlü metodolojiler
geliştirilmiştir. İlaçların etkisini yükseltmekle, aynı
zamanda iyi üretilmiş ilaçların piyasaya sürülmesi
ve kullanılması, aynı zamanda sürveyans ve yan
etkilerle ilgili çalışmalar yapılmış. Bugün farklı
metodojilerin geleneksel ve tamamlayıcı tıpla
ilgili olarak da uygulanması gerekmektedir. Bu da
düzenleyici kurumların, geleneksel ve tamamlayıcı
tıbbın modernleşmesi anlamında yapması gereken
işlem olduğuna işaret etmektedir. Bu anlamda
düzenleyici kurumlar, geleneksel reçetelerin
yasal hale gelmesini sağlayacaktır. Geleneksel ve
tamamlayıcı tıbbın ürünlerinin de düzenlenmesi
gerekmektedir." dedi.
Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Ahmet
Demircan, Jakab'a hediye takdim etti. Sağlık
Bakanlığı Müsteşarı Gümüş de Bakan Demircan
hediye takdim etti.

tıbbın entegrasyonunun sağlanması hususunda
önemli bir mesafe katedileceğini söyledi. Gümüş,
kongrede bilim insanlarının bildiri, poster
sunumları, vaka tartışmaları, atölye çalışmaları ile
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının her
yönüyle ele alınacağını belirterek, "Bu bağlamda
kongrede 65 panel, 176 konu başlığı bulunmaktadır.
170'i yerli, 88'i yabancı olmak üzere toplam
248 kıymetli konuşmacımız bu konuları enine
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Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi (IMAC2018)
ve 19. Ulusal Anatomi Kongresi
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği ile Necmettin Erbakan Üniversitesinin birlikte
düzenlediği “Birinci Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi (IMAC2018) ve 19. Ulusal
Anatomi Kongresi” başladı.
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Bilimsel araştırmalarda uluslararası fikir
alışverişinin önemli olduğunu ifade eden
Rektör Şeker, “Akdeniz’de komşu ülkeler
arasında barışın, refahın ve huzurun temin
edilmesinde bu tür bilimsel etkinliklerin
de önemli rolü olacağı düşüncesindeyiz.
Komşu ülkeler arasındaki bilimsel
dayanışma paylaşım sadece bilim
insanlarının bilimsel faaliyetleri ile sınırlı
kalmayarak birbirimizi her anlamda daha
iyi tanımamıza, anlamamıza da katkıda
bulunacaktır. Bu bilimsel etkinliğin
gelenekselleşmesini
destekliyor
ve
arzuluyoruz.” şeklinde konuştu.
Kongreye gelen yabancı misafirleri
Konya’da ağırlamaktan memnuniyet
duyduklarını
dile
getiren
Şeker,
“Ülkemizdeki tıp eğitiminde anatominin
katkısı herkes tarafından kabul ediliyor. Bunun farkında olan bizler de bilim adamları olarak bu kongreleri
tıp eğitiminin bir parçası olarak görüyoruz. Kongreye son yıllarda daha fazla genç arkadaşımızın katılması
bizleri mutlu ediyor. Türkiye hızlı bir akademik gelişime örneklik teşkil edecek şekilde yeni akademik
nesil yetiştiriyor. Yeni üniversiteleşmenin kaliteyi düşürmeden yaşanması için bizden sonraki kuşakları
yetiştirirken, birikimlerimizi gelecek kuşaklara aktararak bilim insanı sorumluluğu bilincinde, akademi
hayatının sorumluluğunu taşıyabilecek olan arkadaşlarla beraber bu toplantılarda bir arada bulunuyoruz.”
ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kongreye emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi. Daha
sonra anatomi ile ilgili eserlerin yer aldığı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

M

th

eram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleşen programın açılış konuşmasını
yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Büyükmumcu “Kongreye 11 ülkeden 20 konuşmacı
katılıyor. Türkiye’den de 70 üniversiteden gelen katılımcılar, 170 sözlü sunum ve 158 poster
bildirisi yapacak. Anatomi dışında 11 farklı anabilim dalında sözlü ve poster bildiriler kabul edilmiştir.”
dedi.
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir de kongrenin şimdiye
kadar ulusal yapıldığını bu yıl farklı bir konsept ile uluslararası düzeyde yapmayı istediklerini ve bundan
gurur duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in kongrenin gerçekleştirilmesinde ve uluslararası
boyutta olmasında büyük emeğinin olduğunu söyleyen Şendemir kongreye farklı ülkelerden büyük ilgi
gösterildiğini dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Temel Tıp Bilimleri ailesinin en
önemli köşe taşı bilim disiplinlerinden birisi olan anatominin, her geçen gün ortaya çıkan yüksek teknolojik
gelişmelerin de katkısıyla, daha yoğun bir şekilde klinik branşlara katkı sunmaya devam ettiğinin altını
çizdi.

1
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Anadolu Selçuklu Mimarisine Ait
Eserlerin Resimler Sergilendi

Prof. Dr. Waghid İslam
Dünyasındaki Eğitimi Ele Aldı

Üniversitemizde Konya Sanat Etkinliklerinin 4.’sü olan Anadolu Selçuklu Mimarisinden
İzler konulu resim sergisi açıldı.

Stellenbosch Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusef Waghid Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen programlara konuşmacı olarak katıldı.

P
D

üzenlenen sergiye Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, akademisyenler ve diğer
konuklar katıldı. Rektör Şeker, Selçuklu
başkenti olan Konya’da atalarımızdan miras kalmış
ve bu günlere ulaşmış olan değerli yapıtların
sergilenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Hatıralarla dolu ve geçmişle bağımızı oluşturan
yapıtların tuvallere yansımanın, kalıcı hale
gelmesinin önemine değinen Şeker; “Bu sergide
emeği olan tüm hocalarımıza, sanatçı kardeşlerimize
şükranlarımı arz ediyorum. Her birinin kendi
perspektifinden, özleminden, bakışından ortaya
çıkan tabloların bir miras ve hatıra olarak kalacağını
düşünüyorum. Sanatçı kardeşlerimiz, zamanları
ile sanatları ile bu işi canlandırdılar biz sadece
teşvik ettik. Serginin özellikle Hz. Mevlana’yı
andığımız Şeb-i Arus dönemine denk gelmesinin
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de Konya’ya ve bölgeye hitaben önemli bir katma
değer oluşturduğunu söylemek gerekir. Hepinize
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

rof. Dr. Waghid ilk olarak Ahmet
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde
(AKİF) düzenlenen ‘İslam
Dünyasında Eğitim: Sorunlar,
Zorluklar
ve
Potansiyel
Çözümler’ konulu konferansta
konuştu.
Waghid,
İslam
dünyasındaki
eğitimin
en
büyük problemlerinden birinin
uygulama olduğunu belirterek,
“İman sadece kalpteki inanç değildir.
Aslında bu iman bir dünya görüşü de
demek. Gelişen olaylara, dünyaya bu gözle
bakmak demek. Merkezinde tevhit olan bir dünya
görüşüyle olayları, konuları değerlendirmektir.
Sadece böyle düşünerek ciltler dolusu kitap
yazmak da yetmez. Teoride kalan bu bilgiler
uygulanmadığı sürece bunun bize hiçbir faydası
olmaz. Bugün İslam dünyasındaki eğitimin en
büyük problemi ciltler dolusu kitap yazılıp bunların
gerçek hayatta karşılığının, pragmatik sonuçlarının
ortaya konmamasıdır. İmanlı bir dünya görüşü ile
o dünya görüşünün hayata yansıması ki bunun
neticesi salih ameller ve güzel eylemlerdir, işte

bunlar pratiğe dökülür, gerçek hayatta
yaşanmaya
başlarsa
yazılanların
karşılığının olduğunu ve etkili
olduğunu söyleyebiliriz.” şeklinde
konuştu.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı,
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, AKİF Dekanı Prof. Dr.
Ramazan Altıntaş, Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Bilal Kuşpınar, Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı,
akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferans
hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Prof. Dr. Yusef Waghid ayrıca Uluslararası Rumi
Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin
düzenlediği İngilizce Yuvarlak Masa Seminerine
katıldı. Prof. Dr. Waghid burada, “İslam Eğitiminde
Özerklik, Toplum ve İnsanlık” konulu sunumunu
gerçekleştirdi.
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Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu
Öğrencilerle Buluştu
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün
organize ettiği Ara Sıra söyleşisinde Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu öğrencilerle buluştu.

S

osyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen ve öğrencilerin yoğun ilgi
gösterdiği programa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ile akademisyenler katıldı.
Enstrümanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Uğurlu her enstrümanın bir
medeniyeti temsil ettiğini, her çalgının bir gelişim süreci olduğunu ve bu süreçte enstrümanın ortaya
çıktığı toprakların o enstrümana tüm bilincini ve yaşanmışlığını verdiğini ifade etti.

Yılda 105 Konser Veriyorum
“Dört yaşından beri müzik eğitimi aldım. 16 yaşında konserlere başladım. O yaşımdan beri de profesyonel
anlamda konserler veriyorum. Viyana’da okurken arkadaşlarım klasik müzikle uğraşırken, benim Viyana
sokaklarına boy boy afişlerim asılırdı. Dünyanın çeşitli yerlerinde konserler verdim.” diyen Uğurlu,
dünyanın birçok yerinde yılda 105 konser verdiğini vurguladı.

olamayacağını anlattı. “Yörenizi bilmez ve tanımazsanız, Amerika’daki siyahi bir adamla arkadaş
olamazsınız. Bu yüzden gençlere tavsiyem, kendiniz olun başka kimse olmayın.”
diyen Uğurlu hiçbir şeyi körü körüne savunmamak
gerektiğini söyledi.
NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Yasin Bulduklu ise etkinliğe katılımından dolayı
Uğurlu’ya teşekkür etti. Bulduklu “Güzel söyleşi için
Sayın Uğurlu’ya çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu
gibi bu programda da bizi yalnız bırakmayan Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e, Dekanımız Prof. Dr. Bilal
Kuşpınar’a, diğer fakültelerden katılan Dekanlarımıza,
öğretim elemanı arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize de
şükranlarımızı sunarız.” dedi.
Program soru – cevap bölümünün ardından Rektör Şeker’in
Piyanist ve Besteci Tuluyhan Uğurlu’ya günün anısına çeşitli
hediyeler vermesinin ardından son buldu.

“Gençlere Tavsiyem Kendiniz Olun”
Anadolu medeniyetlerinin savunucusu olduğunu belirten Uğurlu, yöresel olmayan bir şeyin evrensel
28

29

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi,
Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu

Hamitoğulları
Beyliği
Sempozyumu

02-04 Kasım 2018
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Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve İslam
Tarihçileri Derneği işbirliğiyle “Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi,
Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu” Hamitoğulları Beyliği temasıyla Süleyman Demirel
Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

P

rof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını
yapan SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behset Karaca, sempozyum içeriği
hakkında bilgi verdi. Karaca, 14 oturumda 70’e yakın katılımcının önemli görüşlerinin yer alacağı
sempozyumda konunun manası ve önemine binaen salonların ismini “Dündar Bey” ve “Zincirkıran
Mehmet Bey” olarak belirlediklerini söyledi.
Sempozyumların 2010 yılında Türk Tarih Kurumunda tarih bölüm başkanları ile yapılan bir toplantıda
ortaya çıkan bir fikir üzerine doğduğunu belirten İslam Tarihçileri Derneği Başkanı ve Uşak Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker, beylikler olmadan Anadolu’yu ve Osmanlı’yı anlamanın
mümkün olmadığını ifade etti. Sempozyumlarda orijinal ve yeni bildirilerin de geldiğini vurgulayan Şeker,
Hamitoğulları Beyliği Sempozyumunun da Isparta’ya ve bölgeye katkı sağlayacağını vurguladı.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de atalarımıza bir vefa, bilimsel bir görev olarak dönemlerin
ortaya koydukları değişim süreçlerini ve medeniyetimizin miraslarını geleceğe aktarmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Şeker sözlerini, tarihin aydınlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek
noktaladı.
Isparta’da tarih bilincinin her daim canlı tutulması adına yapılan çalışmalara değinen Isparta Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da daha önce bu konuya çok ağırlık verilmediğinin altını çizerek şehrin
tarihinin irdeleneceği sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Thomas Carlyle isimli İngiliz düşünürünün “Tarihten kahramanları alırsanız geriye başka bir şey kalmaz”
sözü ile konuşmasına başlayan onur konuğu Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Hamitoğulları
Beyliği ve Feleküddin Dündar Bey hakkında bilgi verdi. İstiklalin bir toplumun şerefini yüceltmek anlamına
geldiğini belirten Turan, devletlerin de bu istiklal mayası ile mayalandığını, beyliklerin Anadolu işgaline
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karşı ilk savunma yapanlar olduklarını ifade
etti. Osmanlı Devletinin istiklal duygusunu çok
genişlettiğini ve daha sonra bir şaheser vücuda
getirdiklerini dile getiren Turan, beyliklerin bu
büyük şaheserin oluşmasında önemli roller
üstlendiğini, Hamitoğullarının da bunlardan bir
tanesi olduğunu söyledi.
Sempozyumda Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Refik Turan moderatörlüğünde
gerçekleştirilen açılış oturumunda Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Anadolu
Beylikleri döneminin kuruluş aşamalarını ve
özelliklerini anlattı. Ersan, Anadolu’nun fethi
ile Türk kültürü ve devlet yapısının burada
da etkili olduğunu şu cümlelerle ifade etti:
“1176 yılında gerçekleşen Miryokefalon savaşı
sonrasında kültürümüzün ve benliğimizin
beylikler sayesinde tüm Anadolu’ya yayılması
çok hızlı bir süreçte olmuştur. O kadar
ile kalmayıp devlete savaş alanında çokça
yardımları dokunmuş ve devlet dağıldıktan
sonra bile kültür ve medeniyete sahip çıkarak
yeni kurulacak devletlere aktarımında büyük
role sahiplerdir.”
Beylikler ve İslamiyet konusunda açıklamalarda
bulunan İslam Tarihçileri Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Şeker, beyliklerin imar
faaliyetlerini ve ilim çalışmalarını, “İmar
faaliyetlerinde şehirlere baktığımızda cami
merkezli kurulduğunu görmekteyiz ayrıca ilim
çalışmalarının da son derece geliştiğini hatta
Osmanlı’nın kurulma aşamasında, beyliklerde
yetişmiş ve eserleri devlet idaresinde kullanılan
ilim adamlarının etkisini görmekteyiz.” diyerek
belirtti.
Osmanlı belgelerinin dilinden Hamitoğulları
Beyliği’ne değinen Prof. Dr. Behset Karaca,
“Yeni ulaştığımız belgeler ile Hamitoğulları
hakkında birçok bilgiler edindik ve bu bölgeleri
araştırmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.
Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram
Kodaman moderatörlüğünde gerçekleştirilen
birinci oturuma geçildi.
Oturumda Gazi Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Salim Koca “Anadolu Türkmen Beyliklerin
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Doğuşunda Selçuklu Uçlarının Rolü Var mıydı?”, Süleyman Demirel Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kemal Göde “Türk Beylikleri İçinde Hamitoğulları’nın Yeri ve Önemi”, Türk Tarih Kurumu Şeref
Üyesi Prof. Dr. Tuncer Baykara “Hamidoğulları’nın Salur Boyu Kökeni”, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
Dr. Öğr. Üyesi Sait Kofoğlu da “Hamitoğulları Beyliği Üzerine Düşünceler” konularını ele aldı.
Sempozyum oturumlarında “Anadolu Beylikleri arasında Hamitoğulları Beyliği’nin Yeri ve Önemi”,
“Eğirdir Kolları Hamitoğulları Beyliği Döneminin Mimari ve Sanatsal Yapısı”, “Hamitoğulları Beyliği’ne
Ait Vakıflar ve Vakfiyeler”, “Hamitoğulları Beyliği Devrinde Dini ve Kültürel Hayat”, “Hamitoğulları
Beyliği Döneminde Dil, Edebiyat ve Folklor Hamitoğulları Beyliği’nde Ekonomik Yapı ve Ticari Hayat”,
“Hamitoğulları Beyliği’nin Tarihi Coğrafyası” konuları ele alındı.
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Konya Bilim Festivali
Öğrencilerin bilim merakını geliştirmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen Bilim Festivali’nin 6.sı bu yıl "Sen de Yapabilirsin" temasıyla gerçekleşti.

F

estivalin açılış törenine, Konya Valisi Yakup
Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar
Yarar, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kurumların
temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Bilim
Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında,
hava şartlarının festivalin yapılmasına elverişli
olduğunu söyledi. Festivalde yaklaşık 100'e yakın
standın olduğunu belirten Canbolat, "Festivale
30'a yakın kuruluşun katkısı var. Büyükşehir
Belediyemizin
böyle
bir
organizasyonu
yapmasından dolayı son derece memnunuz. Üç
gün boyunca çocuklarımızı festival kapsamında
burada ağırlayacağız. 100 binden fazla ziyaretçinin
burayı gezmesini bekliyoruz. İlçelerimizden, çevre
illerimizden ve kent merkezindeki okullarımızdan
festivalimize katılmalarını istiyoruz. Bütün
ailelerimizi ve Konyalıları buraya davet ediyoruz."
diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
da festival sayesinde, çocukların stantlarda bilimle
tanıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi :"Üç
gün boyunca çocuklarımıza bilimi sevdirecek
etkinlikler düzenleyeceğiz. Ziyaretçiler aynı
zamanda TÜBİTAK destekli bilim merkezimizi de
ziyaret edebilirler. Burası bugüne kadar 1 milyon
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ziyaretçiyi ağırlayan, Türkiye'nin en güzel bilim
merkezlerinden birisidir. Festivalimiz Türkiye'de
bir marka olma yolunda hızla ilerliyor."
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı
konuşmada festivalin, gençlerin geleceğe güvenle
bakması için yapılan çalışmalardan biri olduğuna
dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Üniversitemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesinin
ortak projesi olan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı
Kliniği’nin de tanıtımının yapıldığı festivalde ayrıca,
Meram Tıp Fakültesi Patoloji bölümü öğrencileri
de açtıkları stantta bölümle ilgili bilgiler verdiler.
Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr.
Öğretim Üyesi Pembe Oltulu, Bilim Festivalinde
her yaştan gençle bir araya gelmekten son derece
memnun olduklarını kaydetti. Çeşitli bilimsel
aktivitelerin sergilendiği festivalde Patoloji Bölümü
olarak yer aldıklarını söyleyen Oltulu; “Çok çeşitli
çadırlar vardı festivalde. Biz de tek Üniversite olarak
orada yerimizi aldık. Mikroskop görüntüleriyle
patologların oluşturduğu sanat eserlerinin yer aldığı
bir yarışma var. Bu yarışmadan gelen fotoğrafları
seçtik, o sergimizi bu festivalde de gösterelim
istedik. Daha sonra patolojiyi anlatan materyaller
ve mikroskoplarımızı götürdük. Vatandaşlarımız,
çocuklar standımızı ilgiyle ve merakla ziyaret
ettiler, bundan dolayı memnun olduk.” dedi.
Öğrenciler ve bilim meraklılarının, teknolojik
cihazları deneyimleme imkanı bulacağı festival, 7
Ekim'de sona erdi.
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Gevale Kalesi Bizlere
Tarihten Bir Miras
Üniversitemiz, Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Müzeler Genel
Müdürlüğü iş birliği ile tarihi Gevale Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ahmet Çaycı ve diğer misafirler Gevale Kalesinde incelemelerde bulundu.

üzere, Gevale Kalesinde çalışan işçilere de ayrıca teşekkür eden Şeker, bir yandan Konya’ya tarihi bir
miras kazandırırken bir yandan da bir şeyler öğretebiliyor olmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ise bölgede kazıların ortalama 5 yıl daha süreceğini
tahmin ettiklerini söyledi. Bölgede sadece kazı değil, tamamlama ve koruma çalışmaları da yaptıklarını
kaydeden Çaycı, bölgenin tamamının koruma altına alınmasını temenni ettiklerini belirtti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tarihi Gevale Kalesinin gün yüzüne çıkartılması noktasında
yapılan çalışmaların devam ettiğini söyleyerek tarihe ışık tutacak birçok tarihi eserin çıkarıldığı çalışmalara
katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.
Gevale Kalesinin tarihi bir miras olduğunu ifade eden Rektör Şeker ise, “Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Tarih
kürsülerinin inceleme alanı olan bir mekândayız. Burada doğa şartlarıyla beraber zaman zaman insanın
hor kullanmasıyla da oluşmuş olan tahribatlar söz konusu. Buranın tarihi asli fonksiyonunu tamamlayacak
şekilde çalışma yürütmek arkadaşlarımıza nasip oldu. Bu konuda tarihe sahip çıktıkları için Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya şükranlarımı
arz ediyorum. Kendilerinin iradeleri ve gayretleri olmasaydı böyle bir çalışma olmazdı. Biz el birliği ile
burayı Konya’ya, Konya’ya gelecek olan turistlere kazandırmak üzere bir çaba içerisindeyiz. Çalışmalara
katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Mirasa zarar vermeden gerçek kalıntıları ortaya çıkarmak için çabalayan başta sorumlu hocalar olmak
36

37

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

AKEF Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Öğrencileri Sempozyuma Katıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumuna (USBES 2018) Üniversitemiz Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri de, “Sosyal
Bilgilerde Kavram Öğretimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri” adlı
bildirileriyle katılmışlardır.

Ö

ğrenciler Hamdiye Yünce, Emine Yılmaz, Seher Cecel ve Ayşegül Çoşkun, bildiri sunmanın
yanında 3 gün boyunca sempozyumda çeşitli oturumlara katıldılar.
Öğrencileri sempozyuma katılma ve bildiri sunma konusunda teşvik eden ve danışmanlık yapan
Dr. Öğretim Üyesi İlker Dere, Türkiye’de sosyal bilgiler alanının en önemli organizasyonuna lisans
öğrencilerinin katılmasının önemine vurgu yaptı: “Üniversitelerin en önemli fonksiyonlarından birisi,
akademisyen yetiştirmektir. Ancak bu misyon, çoğu zaman lisansüstü eğitime kadar ihmal edilmektedir.
Bu yüzden öğrencilerin çoğu, akademisyen olma motivasyonu ve amacından uzak bir şekilde lisansüstü
eğitim sürecine katılmaktadır. Lisansüstü eğitim, araştırma yapma, tez yazma ve hayatını okumaya ve
bilgi üretmeye adama gibi ciddi fedakârlıklar gerektirmektedir. Öncesinde bu durumlardan habersiz ya da
eksik bilgiye sahip olan lisansüstü eğitim öğrencileri, hayal kırıklığıyla eğitimlerini yarıda bırakabilmektedir.
Bunun önüne geçmek için Tolstoy’un dediği gibi “Ateşi kıvılcımken söndürmeli.” Yani lisans döneminde
öğrenciler, gerçek araştırma süreçleriyle tanıştırılmalı ve geleceklerine ilişkin sağlıklı karar vermelerine
imkân tanınmalıdır.

38

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

Dere; “Bu imkânı tanımak için
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
dersinde sosyal bilgiler alan
eğitimini ilgilendiren çeşitli
konularda
öğrencilerden
araştırmalar
yürütmelerini
istedik. Ciddi ve azimli
bir şekilde çalışan bazı
öğrenciler, ortaya koydukları
ürünü yayınlamak istediler.
Biz
de
sempozyumda
sunabileceklerini
söyledik.
Ardından araştırmalarını daha
kaliteli hale getirmeleri için yaz tatili boyunca çalıştılar. Bildiri nasıl hazırlanır, sempozyumda nasıl sunum
yapılır gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Nihayet, 12 Ekimde bildirilerini sempozyumda
sundular. Yaptıkları sunum oldukça beğenildi ve diğer katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.
Danışmanları olarak ben de gururlandım. Ciddi bir araştırma ve çalışma gayretleri var.” diye konuştu.
Diğer yandan sempozyumda bildiri sunan öğrencilerden Emine Yılmaz, sempozyum tecrübesi hakkında
şunları söyledi: “Öncelikle derslerimizde kitaplarını okuduğumuz isimlerle tanışmak çok güzel bir
duyguydu. Konuşulan konuların tamamının sosyal bilgilerle ilgili olması, bizim için çok anlamlıydı. Bunları
dinlemek ufuk açıcıydı. Tatlı bir heyecandı. Emek verdiğim bir şeyi sunmanın hazzını yaşadım.”
Öğrencilerden Hamdiye Yünce ise: “Bu kadar ciddi bir ortamda konuşmak beni heyecanlandırdı. Sunum
saatine kadar içimden sürekli sunum yaptım. Farklı sunumlar ve konuları dinleme fırsatı bulduk. Yeni
araştırmalar için fikir edindik. Öğretmenlerin sempozyumlara katılımı oldukça yüksekti. Araştırmacı
bir öğretmen olarak bu sempozyumlara ileride katılmak istiyorum.” dedi. Sempozyumda sunum
yapan diğer öğrenci Seher Cecel ise şunları söyledi: “Farklı bir dünyaya girdik. Farklı yaklaşımlara sahip
akademisyenleri tanıdık. Çözüm önerilerine dayalı çalışmalar daha fazla ilgimi çekti. Ne kadar değerli bir
çalışma yaparsanız yapın, etkili bir sunum yapmanın daha önemli olduğunu anladım.”
Öğrenci Ayşegül Çoşkun da
şöyle konuştu: “Güzel bir
deneyim oldu. Bilimsel araştırma
konusundaki
önyargılarımı
değiştirdi. Mesela akademisyen
olmaya karar verdim. Çok
heyecanlıydım
sempozyum
boyunca.
Diğer
sunumları
izleyerek kendi sunumumuzu
geliştirdik. Eğitimcilerin birbirine
değer verdiğini ve birbirlerinden
öğrenmeye gayret ettiklerini
gözlemledim.”
Son olarak katılımcı öğrenciler,
tecrübelerini
arkadaşlarıyla
paylaşacaklarına ve hazırladıkları
TÜBİTAK Lisans projelerinde
kullanacaklarına dikkat çekip
kendilerine destek olan herkese
teşekkür ettiler.
39

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

Kariyer Planlaması Konuğu
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü

Öğrencileri
TÜBİTAK’ta
Birinci Oldu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) öğrencileri TÜBİTAK’ta
önemli bir başarının altına imza
attı. NEÜ’lü iki öğrenci uzun
uğraşlar sonucunda hazırladıkları
projeleriyle alanlarında Türkiye
birincisi oldu.

T

ÜBİTAK Bilim İnsanı Destek
Programları Başkanlığınca her
yıl düzenlenen Üniversite Proje
Yarışmaları
kapsamında
NEÜ’den
öğrenciler Bilgi ve İletişim Teknolojileri
kategorisinde Türkiye birincisi oldu.
NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
öğrencileri Süleyman Hanlı ve Muhammet
Rojhat Kara “Kapasitif Tahıl Nem Sensörü”
projeleriyle Türkiye birinciliği ödülü olan
10 bin TL’yi kazandılar.
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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, birtakım etkinliklere katılmak üzere geldiği Konya’da
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonunda
gerçekleştirilen “Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” konulu
Kariyer Planlaması programına katıldı.

P

rogramda ilk olarak konuşan Rektörümüz
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, iştiraklerinden
dolayı Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet
Baş’a teşekkür ederek, “Devletlerin geçirdiği
medeniyet yolculuğu içerisinde kurdukları
kurumlarıyla geleceğe güvenle bakabilecekleri
ve yetiştirdikleri yeni nesillerle hem bulundukları
coğrafyada hem de insanlığın tamamına yönelik
ürettikleri hizmetlerle anılmaları ve kendilerini
sağlamlaştırmaları olagelmiş olan bir süreçtir. Bu
yolculukta bizler de yıllardan beri atalarımızdan
devraldığımız mirası layıkıyla taşımaya ve geleceğe
aktarmaya çaba sarf ediyoruz.” dedi. Hediye
takdiminin ardından konuşan Sayıştay Başkanı
Seyit Ahmet Baş ise, kurumun tarihçesi hakkında
bilgi vererek Sayıştay’ın 1862 yılında Osmanlı
Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından kurulduğunu
ve kurumun kamu maliyesinin güçlü temeller
üzerinde yeniden inşası için başlatılan girişimlerin
ürünü olduğunu belirtti. Başkan Baş, bin yılı aşkın
devlet geleneğinde gelir ve harcamalara ilişkin
belge, kayıt düzeni ve muhasebe sistematiği ile
denetimlerin zaman içinde geliştiğini kaydetti.
Bugünkü Sayıştay sistematiğinin oluşumunda
Osmanlı Devleti'ndeki Divan-ı Muhasebat'ın

büyük rolünün olduğunu aktaran Baş, "Osmanlı
Devleti öncesi Türk devletlerinde Karahanlılar'daki
Divan-ı İşraf'ın kuruluşu 840'tır. Osmanlı'da Divan-ı
Muhasebat'ın kuruluşundan bugüne 156 yıl oluyor.
Karahanlıları da dikkate alırsak bin 156, doğru
olan da budur. 840 yılından beri devlet denetim
kültürüne sahip bir milletiz, bunu böyle bilmek
lazım. Dolayısıyla göğsümü gere gere yabancılara
da böyle anlatıyorum; 'Kurumumuz, 840 yılından
bu yana devlet geleneklerine sahip olan bir
kurumdur' diye. Bugün itibarıyla bu geçmişimizle
birlikte henüz kuruluşunun yeni aşamalarında olan
devletler bize gıpta ile bakıyor. Bugün aynı zamanda
Avrupa Sayıştaylar Birliğinin başkanıyım. Böyle bir
geçmişimiz olmasa hiç kimse Türkiye'ye başkanlık
bahşetmez. Asya Sayıştaylar Birliğinin yönetim
kurulunun üyesiyim. Seyit kim? Köylü bir ailenin
çocuğu ama önemli olan ben değil, kurumumuz
ve devletimizin geçmişi. Bu itibar devletimize
gösterilmiş itibardır.” ifadelerini kullandı. Başkan
Seyit Ahmet Baş, konuşmasının ikinci kısmında
öğrencilere kariyer planlaması hakkında bilgiler
vererek tavsiyelerde bulundu. Program sorucevap bölümünün ardından sona erdi.
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Uluslararası Mistik Müzik Festivali
15. Yıl
Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen Üniversitemiz İletişim
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKADEMEDYA)'nın paydaş olduğu "15.
Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen açılış
programı ile başladı. Açılışa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.

P

rogramda konuşan İl Kültür ve Turizm
Müdürü Abdüssettar Yarar, Mistik Müzik
Festivaline şimdiye kadar 47 ülkeden 133 grup
ile yüzlerce sanatçının katıldığını belirtti. Yarar; "Bu
yıl Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, IrakKerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den iştirak
edecek sanatçı ve müzik topluluklarıyla gönül
coğrafyamızın batısından doğusuna, kuzeyinden
güneyine, müziğin gönülleri buluşturan sırrıyla bir
arada olacağız." ifadelerini kullandı.
30 Eylül'e kadar her gün 20.30'da programlarının

42

başlayacağı bilgisini veren Yarar, "Dünya tarihinin
şahit olduğu en büyük hak ve adalet mücadelesinin
verildiği gün olan '10 Muharrem' ilk defa Mistik Müzik
Festivali'nde özel bir programla yad edilecektir.
Bu özel konser için TRT Genel Müdürlüğümüze,
sanatçılara ve tüm TRT çalışanlarına teşekkür
ederim." diye konuştu. Konuşmanın ardından
TRT ekibi tarafından hazırlanan, Hz. Hüseyin'in
hayatının konu edildiği ‘Elh-i Beyt Aşkına' konseri
verildi. Konser çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin
beğenisini kazandı.
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Dünya Alzheimer Gününde Farkındalık
Oluşturmak İçin Bir Araya Geldiler
Dünya Alzheimer Gününde üniversitemizin de paydaşı olduğu yapımı Karatay Belediyesi
tarafından tamamlanan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinde farkındalık oluşturmak
amacıyla program düzenlendi.

P

rograma Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, AK Parti Konya Milletvekili Gülay
Samancı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan,
Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı
Prof. Dr. Figen Güney, Konya SMMMO Başkanı
Seyit Faruk Özselek, hayırsever Aynur Kasabalı,
hayırsever işadamı Mehmet Ali Atiker, Alzheimer
hastaları ve hasta yakınları katıldı.
Program, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube
Başkanı Prof. Dr. Figen Güney’in sunumu ile başladı.
Güney, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin
Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirerek;
hastaların merkezde uzmanlar eşliğinde sabah
egzersizleri, resim boyama, el işi gibi aktivitelerle
rehabilite edildiğini ifade etti.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ise,
hasta yakınlarının Alzheimer hastalarını birkaç
gün yatılı olarak emin ellere bırakarak gittikleri
yere gönül rahatlığı ile gitmelerinin çok önemli
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göstermeye hazır olduklarını belirtti.
Alzheimer hastası babasını kısa bir süre önce kaybetmiş olan Murat Kılıç; babasının Alzheimer hastası
olduğunu öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını, fakat Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin
kendilerine bir umut olduğunu dile getirdi. Kılıç, Alzheimer hastası babasının son aylarını Alzheimer
Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde çok kaliteli ve verimli bir şekilde geçirdiğini belirterek; emeği
geçenlere teşekkür etti. Program, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü
öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin verdiği konserle sona erdi.

bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Başkan Hançerli,
Alzheimer bakım merkezi projelerine her zaman
desteğe hazır olduklarını belirterek; böyle hayırlı
bir projede yer almaktan şeref duyacaklarını ifade
etti.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Alzheimer
hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmanın, hastaların
ve hasta yakınlarının yanında olmanın herkesin
görevi olduğunu söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Alzheimer
hastaları için yatılı bir bakım merkezinin büyük
bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Rektör Şeker,
kurumların insanlar için olduğunu, bu kurumları
yürüten insanların da özveri ile insanlığa hizmet
için çaba sarf ettiklerini dile getirerek tüm emeği
geçenlere, hayırseverlere ve Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi görevlilerine teşekkür etti.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı,
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin daha da
geliştirilmesi konusunda yatılı bir bakım merkezi
için siyasiler olarak ellerinden gelen bütün gayreti
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Dr. Öğr. Üyesi Pembe OLTULU
Dünyadaki ilk 100 Patolojist Arasında
The Pathologist dergisinin yayınladığı, dünyada patoloji alanında etkin ilk 100 ismin yeraldığı prestijli ve
önemli listede fakültemiz Tıbbi Patoloji AD dan Dr. Öğr. Üyesi Pembe OLTULU ilk 100 de yer almıştır.
Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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TEKNOFEST'te
Önemli Başarı
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen
2018 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması 20-23 Eylül 2018
tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanında gerçekleştirildi. Yarışmadan Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri de ödülle döndü.

Ö

ğrencilere Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Engin Hasan
Çopur, Arş. Gör. Dr. Hüseyin Haklı ve Arş.
Gör. Mustafa Karabacak eşlik ettiler. Akademik
danışmanlığını Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Mustafa Karabacak'ın yaptığı Karayel
takımı yarışmada mansiyon ödülünün sahibi oldu.
Arş. Gör. Mustafa Karabacak, yarışmanın
takımlarına tecrübe kazandırdığını ve gelecekte
takımlarının katılacakları yarışmalarda elde ettikleri
tecrübeyle daha büyük başarılara imza atacaklarına
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Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Üniversiteleri adına
yarışan tüm takımları tebrik etti. Şeker; “Yarışmada
dereceye girenlerin yanı sıra böyle önemli bir
yarışmaya katılma çabası ve özgüveni gösteren
gençleri kutlarım. Milli teknoloji konusunda
gençleri motive eden TÜBİTAK’a teşekkür ederim.
Bağımsızlık mücadelesinde başarı milli projelerin
yaşama geçirilmesine bağlıdır.” ifadelerini kullandı.
Aralarında NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
öğrencilerinin de bulunduğu Vaveyla, RTX ve

Kovan takım kaptanları ise TÜBİTAK Uluslararası
İHA Yarışmasına katılmaktan oldukça memnun
kaldıklarını bu tarz festivallerin öğrenciler için güzel
tecrübeler yaşattığını ifade ettiler. Yarışmaya katılan
takımlar gelecekte ülkemizin geliştireceği insansız
hava araçlarının tasarımının parçası olabilmek için
ihtiyaç duydukları motivasyonu yarışmayla birlikte
elde ettikleri inancına sahip olduklarını da ifade
ettiler.

inandıklarını kaydetti. Karayel takımının ekip
ruhunu yarışma süreciyle birlikte kazandığını ve
bu ruhun gelecekte büyük başarılara imza atarken
takımlarının en büyük dayanağı olacağını beliren
Karayel Takımı Danışmanı Arş. Gör. Mustafa
Karabacak öğrencilerinin ülkemizin geliştireceği
insansız hava araçlarının tasarım sürecine önemli
katkılarda bulanabilmesi için ihtiyaç duydukları
motivasyonu yarışmayla birlikte kazandıklarını
söyledi.Yarışmaya katılan öğrencileri, yalnız
bırakmayarak programa iştirak eden NEÜ Rektörü
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Ekonominin Gündemi
“Kripto Paralar”
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesinin
düzenlediği; Prof. Dr. Ahmet Diken, Doç. Dr. Uğur Adıgüzel, Yrd. Doç. Dr. Resul
Öztürk ve Öğr. Gör. Özlem Karadağ Ak’ın konuşmacı olarak katılacağı “Kripto
Paralar” konulu panel KTO Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

değer atfedersiniz onun değeri vardır. Eğer
değer atfetmezseniz onu değeri yoktur. Bitcoin’i
insanlar para olarak kabul ederse değeri oluşur
ama insanlar Bitcoin’i para olarak kabul etmezse o
zaman Bitcoin’in değeri oluşmaz. Son zamanlarda
insanlar biraz emtia olarak, biraz para olarak değer
atfetmeye başladılar ama bir devlet açıklaması
sonucu insanlar ‘Bitcoin para değildir. Ben bununla
ticaret yapmam.’ derse Bitcoin’in değeri otomatik
olarak sıfıra düşer.” dedi.

Kripto Paraların Geleceği Parlak Değil

H

alkın yoğun ilgi gösterdiği panelin açılış
konuşmasını NEÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Önder Kutlu yaptı. Tarihsel olarak
bakıldığında altın ve gümüş para sisteminden kağıt
ve demir paraya geçildiğini hatırlatan Kutlu sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bu yetmez dedik kaydi para diye
bir şey ortaya çıktı, yani somut olmayan soyut bir
şekilde bir para dönüşümü dolaşımı ortaya çıktı.
Onu da kabullendik. Şimdi bambaşka bir olayla karşı
karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bitcoin diye bir şey
ortaya çıktı. Bu sadece Türkiye’de değil dünyanın
her yerinde tartışılır hale geldi. Bu bakımından
Uygulamalı Bilimler Fakültemiz mükemmel bir
zamanlamada bu programı gerçekleştirdi. Biz de
tabii merak ediyoruz. Ne olduğu konusunda net bir
fikrimiz yok. Bugün burada hocalarımız tartışacak,
bu etkinliğimizin faydalı olmasını diliyorum.”
“Para nazik bir konu... Önemli bir konu... Dolayısıyla
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hepimizin bir şekilde ilgilendiği bir konu...” diyen
panelin moderatörü Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken, kripto paraların
düne kadar daha bilinmediğini günümüzde ise bir
yatırım enstrümanı olarak karşımızda durduğunu
kaydetti. Akademisyenlerin de bir ucundan
başlayarak bunu anlatmak istediğini belirten Diken,
kamuoyunu aydınlatmayı hedefledikleri ve kripto
paraların ne olduğunu anlatmak istedikleri için
böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

Kripto paraların değerinin çok mu değişken
olduğuna da açıklık getiren Adıgüzel, 2013’te çok
yatay bir seyir izlediğini ama 2017 yılından itibaren
insanların taleplerinin artmasıyla birlikte çok büyük
bir artış gösterdiğini söyledi. Adıgüzel, “Şu andaki
değeri olması gerekenden ve gerçek değerinden
çok sapmış duruyor. Herhangi bir açıklama ile
bir devletin yasaklamasıyla herhangi bir yaptırım
kararı ile bu değer 2013’teki değerlerine çok
rahat düşebilir. Eğer para yatırmak isteyen varsa
cebinizdeki parayı yatırmayın, kaybettiğiniz zaman
hiç önemsemeyeceğiniz para varsa bunu yatırarak
riske etmeye çalışın. Çünkü geleceği çok parlak
gibi durmuyor.” dedi. Blok zincirinin özellikleri ve
geleceği ile ilgili olarak bilgi veren Yrd. Doç. Dr.

Resul Öztürk de aracı olmadan, hızlı bir şekilde
kişiler arasında işlemlerin bu teknoloji sayesinde
yapıldığını belirtti. Özellikle bankacılık sektörü
açısından da düşündüğümüzde paraların ya da
işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin
herkese zaman kazandıracağını söyleyen Öztürk,
bankacılık, seçim sistemleri, para transferleri,
değerli belgelerin yaratılması ve saklanması
ve online müzik sektörlerini blok zincirinin
etkileyebileceğini vurguladı.
Bitcoin sisteminin 21 milyon adetle sınırlı olduğu için
enflasyon riskinin oldukça düşük olduğunu belirten
Öğr. Gör. Özlem Karadağ Ak: “Bankaların tabi
olduğu resmi prosedürler, coğrafi kısıtlamalar yok.
Ekonomik istikrarsızlıklardan etkilenmediği için
kullanıcılara rahatlık sağlamaktadır. Diğer bir özelliği
ise şimdilik en hızlı transfer aracı... Gece, gündüz,
hafta sonu, hafta içi 7/24 bayram tatili demeden
Bitcoin alıp satabiliyorsunuz ve bunları dakikalar
içerisinde karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Diğer
bir unsur siber saldırılara maruz kalma tehlikesi
vardır. Nitekim de yaşanmıştır. 2011 yılında bir
internet korsanı tarafından sisteme yapılan bir
siber saldırı ile bir Bitcoin 17,5 Amerikan Doları
iken 0,01 dolara indirilmiştir. Bu da büyük bir
tehlike arz etmiştir. Bu da Bitcoin için çok ciddi
bir dezavantajdır.” dedi. Program soru – cevap
bölümünün ardından sona erdi.

Kripto Paraların, Bitcoin’in Değeri Var
Mı?
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Uğur Adıgüzel, “Kripto paraların, Bitcoin’in
değeri var mı?” sorusuna cevap verdi. Adıgüzel:
“Subjektif değer teorisine göre eğer bir şeye
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Yerli ve Milli Üretim Konuşuldu
Üniversitemiz Genç Ufuklar Topluluğu tarafından Yerli ve Milli Üretim konulu konferans
düzenlendi.

K

onferansa AK Parti Konya Milletvekili Gülay
Samancı, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş
Kütükcü, Atiker Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Ali Atiker, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Önder
Kutlu, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin, akademisyenler
ve diğer misafirler katıldı.Konferanstaki oturuma
başkanlık eden AKEF Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin
açılış konuşmasında, bir şeyleri değiştirebilme
gayretiyle yola çıkılırsa çok şeyin değişebileceğini
söyledi. Çağa ayak uydurma konusuna da vurgu
yapan Çetin, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu
hatırlattı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Önder
Kutlu da önemli isimleri NEÜ’de ağırlamaktan
memnun olduklarını kaydederek programın
verimli geçmesini temenni etti.
Konya Milletvekili Gülay Samancı hükümetin yerli
üretim politikaları ile ilgili gençleri bilgilendirdi.
Her konuda bağımsız olmak isteniyorsa kendi
üretimimizi yapmamız gerektiği konusunu
vurgulayan Samancı; “Gençlerin yapılacak
projelerde yer almalarını arzu ediyoruz. 16 yıl
içerisinde ARGE çalışmalarını çok önemsedik.
Gençleri bu çalışmalara dâhil ettik. Füze
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konusunda sürekli dışa bağımlıydık, Almanya’dan,
İsrail’den savunma sanayinde ihtiyacımız olan
mühimmatı hep dışarıdan alıyorduk. Ancak
kendimiz üretmediğimiz sürece bu iş olmadı.
Kendi füzemizi, tankımızı, kendi savunma sanayi
cihazlarımızı, İHA’larımızı kendimiz üretmek
zorundaydık. Sizlerin arasından çıkan gençlerle
örneğin ASELSAN’a yazılım patentini kazandıran
kardeşimiz ve ekip arkadaşları sayesinde yerli tank
konusunda belli bir aşamaya gelindi.” diye konuştu.
Samancı, yerli kaynak kullanmanın önemine
dikkat çekerek; “Suriye’de; obüslerle, İHA’larla
teröristlere karşı verdiğimiz mücadeleleri
biliyorsunuz. Türkiye oldukça önemli bir stratejik
noktada. Bu da bize ayakta ve güçlü durmak
zorunda olduğumuzu yeniden hatırlatıyor.” dedi.

tek tek milli silahlarla temizlenebiliyor. Ülkelerin
istiklalini ve istikbalini yerli ve milli cihaz üretmek
şekillendiriyor. Yerli üretim bizim için bir keyfiyet
değil bir mecburiyettir. Eğer başımız dik yaşamaya
devam edeceksek, çocuklarımız bu ülkede hür
ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceklerse
biz kendi üretimimizi her alanda gerçekleştirmek
zorundayız.” dedi. Konya Sanayisinde yapılan
çalışmalara da değinen Kütükcü, “Konya sanayisi
artık uluslararası şirketlerin üretim merkezi olarak
yer almak istedikleri bir yer haline geldi. Dolayısıyla
kısa süre içerisinde ASELSAN’la birlikte Konyalı
girişimcilerimizin yaptıkları yatırımlarla birlikte
Konya, Savunma Sanayi alanında da bir ana sanayi
firmasıyla ülke savunmasına inşallah yeni bir boyut
kazandırmış olacak.” ifadelerini kullandı.
Atiker Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali
Atiker ise konuşmasında gençlere tavsiyelerde
bulundu. Atiker, en az iki yabancı dil bilmek
gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Masa
başı iş istemeyin. Sahaya inmeyi bilin. Türkiye’de
bu kadar üniversite mezunu var. Hepsi devlet
dairesinde çalışamaz. Sanayiye yönelik işlerle
uğraşmak size yeni ufuklar da kazandırır. Elbette

üniversite mezunu olmak esas ancak bunun
üzerine koymanız, kendinizi geliştirmeniz gerek,
aranan eleman olmak zorundasınız.”
Verimsiz çalışma ile bir yere gelinemeyeceğini
hatırlatan Atiker, gerçek Müslüman olup o
doğrultuda çalışmak gerektiğini de sözlerine
ekledi.

Yerli Üretim Bizim İçin Bir Keyfiyet
Değil Bir Mecburiyettir
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise
konuşmasında şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz
noktada savunma sanayinde yakaladığımız
başarı ile silahlı kuvvetlerimiz ülkemiz dışındaki
coğrafyalarda da harekât yapabiliyor, teröristler
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Lojistik Eğitimi Standartları Çalıştayı
Düzenlendi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, MÜSİAD Konya
Şubesi ve Lojistik Derneğinin birlikte düzenlediği 2. Lojistik Eğitimi Standartları Çalıştayı
akademisyenler, lojistik sektöründen temsilciler ve iş adamlarının katılımıyla MÜSİAD
Konya Şubesinde yapıldı.

L

ojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Tanyaş
sektör
temsilcilerinin
mezun
öğrencilerden ne beklediklerini, nasıl bir
mezun profili istediklerini söylemesi halinde
üniversitelerdeki program çıktılarını bu beklentiler
doğrultusunda oluşturacaklarını söyledi. Sektörde
belirli bir kaliteyi yakalamanın önemli olduğunu
vurgulayan Tanyaş, derslerin bir standardının olması
gerektiğine dikkat çekti. Farklı üniversitelerde
farklı ders programlarının olabildiğini anlatan
Tanyaş üniversitelerde uygulamaya dönük eğitim
vermenin önemini vurguladı. Eğitimci eğitiminin
gerekliliğine de dikkat çeken Tanyaş, kendi alanıyla
ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan akademisyenlerin
bulunduğunu hatırlattı ve eğitimcilerin eğitiminin
belirli bir seviyeye gelmesinin bir zorunluluk
olduğunu kaydetti.

Konya Lojistik Üstü Olacak
MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Necip
Çimen ise Konya ekonomisini küresel ölçeğe
taşımak için çalıştıklarını, Konya'nın marka şehirler
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arasındaki yerini alması için çeşitli projeler
ürettiklerini belirtti. Türkiye'nin dış ticaret fazlası
sağlamasının gerekliliğine vurgu yapan Çimen, 2023
için gerekli lojistik altyapısının oluşturulmasının
önemine değindi. Türkiye'de lojistik merkezler
arasında demiryolları ile bağlantıların kurulmasının
2023 vizyonu için önemli olduğunu söyleyen
Çimen, Konya'daki lojistik merkez ile ilgili bugüne
kadar önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Lojistik
merkezle Konya'nın bölgenin lojistik üstü olacağını
söyleyen Çimen, bu konuyu sürekli gündeme
getirerek belirli bir aşamaya gelmesini sağladıklarını
aktardı.

Uygulamalı Eğitim Önemli
NEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Diken de sektörün insan gücü
ihtiyacını karşılamak için eğitim müfredatının
güncellenmesinin elzem olduğunu belirterek
üniversitede teorik eğitim verildiğini ama bunun
uygulama ile pekiştirilmesinin büyük önem
taşıdığını sözlerine ekledi. Fakültelerinde 40 iş

günü staj uyguladıklarını, zorunlu işbaşı eğitimi
gerçekleştirdiklerini ve öğrencilerin geçme notunu
piyasadan aldığı notlara göre verdiklerini ifade eden
Diken, yıllardır dile getirilen üniversite - sanayi
iş birliğinin bu çalışmalarla önemli bir noktaya
geleceğini söyledi. Diken böylece uygulama
noktasında da belirli bir aşamaya gelineceğini
aktardı.

şeklinde bir müfredatın uygulanabileceğini
söyleyen Aydın, bu şekilde çekirdek eğitim
programı müfredatı uygulayan diğer bölümlerin
belirli bir seviyeye geldiğini anlattı.

Lojistikte Çekirdek Eğitim Programı
Uygulanabilir
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Emin Aydın bölüm sayısı arttığında nitelik ve
verilen eğitimin her üniversitede aynı seviyeyi
yakalayamayabildiğini belirtti. Kalite ile ilgili
çalışmaların bundan sonra daha önemli olacağını
söyleyen Aydın, kalite süreçleri ile bölümlerinin
kendini tekrar değerlendirdiğinde öğrenci alamayan
programlara da tekrar ilginin oluşacağını dile
getirdi. Kalite sürecinde sadece teori ile kalmayıp
uygulamaya da önem vermenin gerekliliğini anlatan
Aydın, kalite süreci ile ilgili çalışmalarda sektörden
görüş almanın büyük önem taşıdığını kaydetti.
Lojistik eğitim programlarında belirli bir standardın
sağlanabilmesi için çekirdek eğitim programı
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Konya Üniversiteleri ve Çelikel Arasında

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi, Gıda ve Tarım Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi
ve tarım makineleri üretimi yapan Çelikel firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolle, üniversite öğrencileri için staj imkanı sağlanacak, üniversiteler ürettikleri
bilgiyi firmayla paylaşarak AR-GE (araştırma-geliştirme) ve inovasyon çalışmalarına katkı
sağlayacak ve taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin teknik imkanlarından uygun şartlarda
faydalanabilecek.

H

er vatandaşın sorumlu olduğu alanda en
iyi hizmeti vermesi gerektiğinin altını
çizen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, “Bizler geçmişimizden aldığımız medeniyet
kodlarıyla insanlığa paylaşmayı, dayanışmayı,
sevgiyi yeniden hatırlatarak üretim yapmaya
gayret ediyoruz. Üniversitelerimiz, sanayimiz ve
devletimiz bu minval üzere ortak akılda buluşmuş
durumda. Bilginin araç olarak, insanların refahının
ve sosyal hayatlarının rahatlatılması noktasında
kullanılması önem arz ediyor. Tarım aletleri alanında
ailesel olarak bir birikime sahip olan Çelikel firması
güncel bilgiyle, geleceğe yönelik AR-GE temelli
gelişmeler göstermek üzere kararlılık içerisinde.
Bizlerden de bu faaliyetlerine destek talep ettiler.
Üniversiteler olarak bunu seve seve kabullenmiş
durumdayız. Beraberce bereketli bir sonuç elde
edilmesi için çaba sarf edeceğiz.” dedi.
Konya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr.
Birol Dağ, “Bölgemizde Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge
ve tasarım merkezleri sürdürülebilir yönetimi
hizmeti paketini faaliyete geçirmiş bulunmaktayız.
Bu sürdürülebilirlik paketinde Ar-Ge ve tasarım
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merkezlerinde sürdürülebilirdik analizi, teknik
danışmanlık, mali danışmanlık konularında düzenli
danışmanlık hizmetleri vermeyi amaçlıyoruz.”
şeklinde konuştu.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise,
"Gelecek yıllarda daha fazla tarım ürününe ihtiyaç
duyacak olmamız Çelikel firmasıyla Teknokent
arasındaki bu geleceğe bir hazırlık anlamına
geliyor. Bize düşen daha fazla üretmek ve mümkün
olduğunca üreticilere düşen de bunu adaletli bir
şekilde tüm dünyaya dağıtmak. Eğer biz bunları
yapabilirsek dünya nüfusu kaç olursa olsun önemi
yok herkes refah içinde yaşayabilecektir. Bize
düşen daha çok çalışmak, daha çok vergi vermek,
daha çok ihracat yapmak ve ekonomik anlamda
desteklemek. Üniversitelerimizi bilimsel yeterlilikle
desteklemek zorundayız." diye konuştu.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü
üretim yapılırken bilimin kullanılmasının önemine
değinerek, "Gıda sektörü stratejik bir sektör.
Tarım arazilerimiz altın madeni değerinde kıymetli
alanlarımız. Konya bu bakımından diğer illerden
pozitif olarak ayrışan bir ilimiz. Hamdolsun
biz bir karış tarım arazimizi bile, sanayi arazisi

olarak kullanmıyoruz. Tüm sanayi alanlarımızı
tarım dışı arazilere konuşlandırmış durumdayız.
Dolayısıyla bu durumu onurla ifade ediyorum.
Çelikel gibi bilim üreten ve bu bilimi sanayiye ve
ürüne dönüştüren firmalarımızla birlikte tarımdaki
verimliliği maksimum oranında sağlamak ve tarım
arazilerimizden en verimli şekilde istifade etmek
zorundayız. Üretim bilimden beslenir. Eğer üretim
bilimden beslenmezse rekabet gücünü koruyamaz.
Üretilen bilimin ürüne dönüşmesi son derece
önemli." ifadelerini kullandı. Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Böyle bir
birliktelik çok sık karşılaştığımız bir durum değil.
Daha sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu
ülkeden ne aldıysak bir sonraki seneye bunun
daha fazlasını vermemiz gerekir. Ülke bu şekilde
kalkınabilir.” şeklinde görüş belirtti. KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Bayram Sade ise, “Üniversite
sektör iş birliğinin en üst düzey görüntüsünü
görüyoruz. Artık üniversitenin ürettiği herhangi
bilginin ürüne dönüşünü değil Ar-Ge merkezleriyle
üniversitelerin ortak bilgi üretimi ve o bilgiyi
ürüne dönüştürme gayreti söz konusu olacak.”

değerlendirmesinde bulundu
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cumhur Çökmüş de, “İnsan refahının yükselmesi
için bilim ve teknolojinin insan hizmetine sunulması
gerekiyor. Ürettiğimiz bilginin kısa sürede sektörle
buluşturulması gerekiyor.” dedi. Çelikel Tarım
Makineleri Genel Müdürü Adnan Karaer, sanayi
ve üniversiteler arasındaki işbirliğinden ülkenin
kazançlı çıkacağını belirterek, "Bilimi, teknolojiyi
kullanmak, akılcı çalışmak lazım. Biz bunları
uygulayabilmek için bir taraftan kendi tecrübemizi
kullanırken bir taraftan da okullarımızın geliştirmiş
olduğu bilgileri almak istiyoruz. Bu açılardan
bakınca AR-GE merkezi olmamızın getirdiği bir
avantajı burada bir protokolle daha büyük bir
avantaj haline getirmek düşüncesindeyiz. Hem
Çelikel olarak biz kazanalım, ileriye gidelim hem
okullarımızdaki öğrencilerimiz bizdeki imkanları
kullanarak bir adım öteye gitsin hem de bizim
vasıtamızla ülkemiz daha da ileriye gitsin diye
düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların
ardından protokollerin imzalanması ve toplu
fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.
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İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve
Dönüşüm Fonu Tanıtım Toplantısı Yapıldı
“İslam Kalkınma Bankası (İKB) Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Toplantısı,
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirildi. Toplantıya NEÜ Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.

sadece bölgesinde değil, tüm İslam dünyasında
kalkınma yolundaki girişimlerin hizmetine sunmaya
hazır olduğunu belirterek, "Hızla gelişmekte olan
ekonomi olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
önderliğinde 2023'e yürürken Türkiye'nin bilgi ve
iletişim teknolojileri sektörü, hem ülkemizin hem
de tüm İslam aleminin büyüme ve kalkınmasında
çok önemli bir potansiyel taşıyor" dedi. Sayan,
İKB tarafından oluşturulan "Dönüşüm Fonu" ve
"Katılım Platformu"nun küresel bir inovasyon
ekosistemi oluşturmanın yanı sıra, bilim,
teknoloji ve inovasyonla ekonomik ve sosyal
kalkınmayı hızlandıracak projelere destek
vermeyi hedeflediğine değindi. İKB Türkiye Bölge
Direktörü Saleh Jelassi de Bankanın üye ülkelerin
kalkınmada karşılaştığı zorlukların üstesinden
gelebilmek için tanıtılan fon ve platformla bilim,
teknoloji ve yenilikçiliği geliştirmeyi hedeflediğini
söyledi. Türkiye'nin İKB üye ülkeleri arasında ayrı
bir noktada olduğunu vurgulayan Jelassi, "İslam
Dünyası Bilim ve İnovasyon Atlası'nın da gösterdiği
gibi Türkiye, birçok önemli bilim, teknoloji ve
iletişim göstergelerine göre İKB üye ülkeleri
arasında önde gelen bir ülke. Türkiye, araştırmacı
sayısı ve araştırmacı oranının en yüksek olduğu
üçüncü ülke. Gayrisafi yurt içi hasıladan Ar-Ge'ye
ayrılan harcamaların oranının en yüksek olduğu
üçüncü ülke ve bilimsel yayınlarda en üretken İKB
üyesi ülke" diye konuştu.

TÜBİTAK’ta Ar-Ge’yi, Politika
Oluşturmayı ve Fonlamayı Ayıracağız

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. A.
Arif Ergin, bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin
bütün sektörleri çapraz olarak kapsayan bir
platform olduğunu söyledi. Cahilliğin karşısında
duran her şeyin insanlığın ilerlemesi için temel
bir kaynak oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr.
Ergin, "Burada bulunmamızın amacı sadece
iletişim, bilişim değil, toplumun her sektörünü
etkileyecek bilim ve teknoloji konularıyla alakalı.
Yıllardır gönül coğrafyamız üzerinde İslam İşbirliği
Teşkilatının kapsamı da olsa, Körfez de olsa, hep
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bilim ve teknolojinin hayatımıza nasıl gireceğini
konuşuyoruz ama yaptığımız şeylerin adedi çok
az. Türkiye olarak son 15 yıldır bu işe kalbimizin
yanında, aklımızı, becerimizi de koyduk" dedi.
Prof. Dr. Ergin, Türkiye'nin bu konuda geldiği
noktayı yakın coğrafyasına nasıl taşıyacağına dair
endişeler bulunduğuna işaret ederek, İKB'nin fonu
ve platformunun AB ve diğer fonlara alternatif bir
girişimi başlatacağını dile getirdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin bilgi ve
iletişim teknolojilerinde sahip olduğu potansiyeli

Toplantıda,
Türkiye
ekonomisine
ilişkin
sunum yapan Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, TÜBİTAK’ı yeniden
yapılandıracaklarını belirtti. Şimşek, "TÜBİTAK'ta
Ar-Ge'yi, politika oluşturmayı ve fonlamayı
ayıracağız. Bunları birbirinden ayırdığımız zaman
daha etkili çalışma söz konusu. Politikayı da gelişmiş
ülkelerden ilham alarak çok daha net bir şekilde
tanımlıyoruz. Finansman konusunda çok güçlü
destekler var" diye konuştu. Melek yatırımcılar, risk
sermayesi ve kitle fonlaması gibi konularda atılan
adımları anlatan Şimşek, "O da yetmedi, Kalkınma

Bankasının start-up'lara, başlangıç düzeyinde
gelecek vadeden şirketlere nasıl destek vereceği
konusunda çalışıyoruz. Bankanın, bu firmalara
destek vermesinin önünü açacağız. Hazine olarak
fonlara para veriyoruz. Böylece ekosistemi daha
da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bütün
bunlar sonuç üretecek ve Türkiye katma değer
zincirinde yukarı çıkacak. Böylece Türkiye, bugün
sorun diye gördüğümüz cari açığı tamamen geride
bırakacak." diye konuştu.

Kadınların İş Gücüne Katılımını Artıracağız
İş gücü piyasasını daha esnek hale getireceklerini
ve kadınların iş gücüne katılımını artıracaklarını
belirten Şimşek, "Kadınların eğitim düzeyi hızla
yükseliyor. Türkiye artık tek kanatlı değil, çift
kanatlı uçmaya başlayacak. Bütün kadınları
üniversite mezunu yapacağız. Bunun için de
önümüzdeki dönemde daha büyük teşvikler
vereceğiz. İş başı eğitimini, hayat boyu öğrenmeyi
çok önemsiyoruz, part time çalışmanın önünü
çok daha güçlü şekilde açacağız" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, pek çok alanda Avrupa'nın ilk 3 sırasını
hedeflediğini belirten Şimşek, "Kişi başı milli gelirde,
milli gelir büyüklüğünde ve diğer alanlarda ilk üçü
hedefliyoruz, iddialıyız, oraya da eninde sonunda
ulaşacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından
İKB Başkan Danışmanı Hayat Sindi, Katılım
Platformu ve Dönüşüm Fonu'na ilişkin detaylı bir
sunum yaptı.
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Müftü Akpınar
Darulhadis Konferansları'nda
Konya Valiliği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası Rumi Medeniyetler
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen İnce Minareli Medrese Darulhadis
Konferansları kapsamında Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar ‘Şehadet ve Vatan
Sevgisi’ konusunu ele aldı.

P

rograma NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir
Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ
öğretim üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Prof. Dr. Ali Akpınar, konuşmasında hadislere
ve Kuranda ‘vatan’ ile ilgili olan ayetlere atıf
yaparak konunun önemini anlattı. Akpınar, “ ‘(Ey
İsrailoğulları!) Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize,
birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair
sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda
bunları kabul etmiştiniz.’ ayetinde insanların
vatanlarında yaşama hakkına işaret edilmiştir.”
dedi.

Allah Kendi Adını Yolunda Can Verenlere
Vermiş
Yüce Allah’ın kendi adını yolunda canını feda
edenlere verdiğini belirten Prof. Dr. Akpınar, “Eş
Şehid (c.c.), yüce Allah’ın isimlerinden bir isim,
bu önemli bir husus. Allah kendi adını, yolunda
can verenlere vermiş. Bu, şehitler için büyük bir
payedir. Eş Şehid (c.c.), her şeye tanık olan, şahit
olan, her yerde her zaman hazır olan anlamına
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gelir. Peki şehide niye bu isim verilmiştir? Çünkü
bir şehit dünyadan ayrılırken cennetteki makamına
şahit olmaktadır. Şehitlik, cennete giden bir yoldur,
cennetlik olmanın, ikramlara mazhar olmanın ve
bağışlanmanın adıdır. Yasin suresinde bunu net bir
şekilde görüyoruz. Bir insanın en sevdiği şeydir,
canı. Eğer bir insan uğruna canını verebiliyorsa bu,
uğruna can verdiği şeyin en kıymetli olduğunun
kanıtıdır.” diye konuştu.
Şehitliğin ikiye ayrıldığını, bunların hakiki ve hükmi
şehitlik olduğunu ifade eden Akpınar, “Hakiki şehit,
düşmanla savaşırken yaralanıp, ruhunu teslim
edendir. Hakiki şehitlerin elbiseleri kefenleridir,
onlar yıkanmazlar sadece cenaze namazları
kılınarak kanlarıyla, elbiseleriyle defnedilirler. Bir
de hükmi şehitlik vardır. Peygamberimiz (sav),
karın ağrısı gibi, taun gibi müzmin hastalıklardan
ölenleri, boğulma, yıkık altında kalma, yanma gibi
tabii afetlerle ölenleri şehit olarak nitelendirmiştir
hadislerde. Ama hükmi şehitler, ne kadar şehit
seviyesinde olsalar da diğer ölüler gibi yıkanırlar,
kefenlenirler ve cenaze namazları kılınarak
defnedilirler.” şeklinde konuştu.
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TÜBİTAK TÜSSİDE'de
Kalite ve Strateji Çalıştayı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kalite ve Strateji Çalıştayı TÜBİTAK Türkiye
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) gerçekleştirildi.

Ç

alıştaya NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
Elmas, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, üst düzey yöneticiler ve temsilci
öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, öncelikle Zeytin Dalı
Operasyonunda ve terörle mücadelede hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize
şifa ve yakınlarına da sabır dileklerinde bulundu. Rektör Şeker, çalıştayla ilgili olarak, “Sorunlarımızı,
zayıf ve güçlü yönlerimizi ele alacak ve yenilenme, motivasyon anlamında bir çalışma yapmış olacağız.
Bugüne kadar yaptığımız işleri analiz ederek mevcut eksiklikler, yapılması gerekenler ortaya konulup
değerlendirilecek. Mazeret üreterek, kolaycılığa kaçmadan kendimizi sorgulamalıyız. Sonuç olarak
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millete, topluma, gelecek kuşaklara fayda
sağlamak ve devletten gördüğümüz desteğin
karşılığını vermek için kendimizi geliştirmemiz
gerekiyor. Bunu zorlama şeklinde değil de
sorumluluk bilinci, özdenetim sistemi ile yapmak
daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Stratejik
plan anlayışını tüm paydaşlara yayarak daha iyiye
gitmek amacıyla buradayız. Umarım başarılı bir
çalıştay olur.” dedi.
Açılış programının ardından katılımcılar 11 gruba
ayrılarak kalite ve strateji açısından eksik ve
güçlü yönleri tespit etmek, iyileştirme önerileri
sunmak üzere fikir alışverişinde bulundu.
Çalıştay
çerçevesinde İstanbul
Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail
Koyuncu, “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim: Mevcut
Durum ve Yapılması Gerekenler”, Sakarya
Üniversitesi Rektörü ve YÖK Kalite Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “YÖK’te
Kalite” ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercan Öztemel, “Yapay Zeka ve
Endüstri 4.0” konulu sunumlarını katılımcılarla
paylaştı.
Programın son gününde grup sözcüleri çalıştay
bulgularını 10’ar dakikalık sunumlarla aktardı.
Kalite ve Strateji Çalıştayı, yapılan genel
değerlendirme ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Akademi Lisansüstü Eğitim Programı İle
Savunma Sanayisi Daha İleri Aşamalara Taşınacak
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversite-sanayi iş birliğine yeni bir boyut
kazandıracak ve savunma sanayisini ileri aşamalara taşıyacak olan "ASELSAN Akademi
Lisansüstü Eğitim Programı"nın tanıtım toplantısına katıldı.

konseptine uygun olarak olumlu sonuçlar
üreteceğine inanıyoruz. Yine bu proje, sanayi
doktorasından daha farklı ve vizyonel bir bakışın
ürünü. Bu program ülkemizin rekabet gücünün
artmasında önemli rol oynayacak ve sanayimizdeki
teknoloji odaklı dönüşüm sürecinin öncüsü olacak.
Bu bağlamda bugün tanıtımı yapılan ASELSAN
Akademi yükseköğretim için de örnek bir program
oluşturacak." dedi. Programın tanıtımının ardından
YÖK koordinatörlüğünde ASELSAN Genel Müdür
Yardımcısı ve ASELSAN Akademi Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Karaca ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök arasında
"Lisansüstü Eğitim Protokolü" imzalandı.

"ASELSAN Akademi Lisanüstü Eğitim
Programı" nedir?

A

SELSAN ile araştırma üniversiteleri olarak
belirlenen Gazi Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
arasında "Lisansüstü Eğitim Protokolü" imzalandı.
Protokolün imzalandığı toplantıya ASELSAN Genel
Müdür Yardımcısı ve ASELSAN Akademi Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Savunma Sanayi
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili
Ziya Altunyaldız ve araştırma üniversitelerinin
rektörleri katıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye’nin 2023
yılı hedeflerine ulaşmasında küresel ekonomide
rekabet gücünü artırmasının önemine işaret ederek,
bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek
yenilik ve başarıların sürdürülebilir kalkınma
ve sosyoekonomik gelişimin anahtarı olacağını
söyledi. Saraç, gelişen teknoloji ve değişen
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ihtiyaçlara cevap verebilmek adına üniversitelerin
21’inci yüzyılda her zamankinden daha dinamik
ve yenilikçi olmak zorunda olduğunu belirtti.
Türkiye’nin teknoloji üretebilme becerisi geliştikçe
nitelikli sanayi şirketlerinin sayısının arttığını
vurgulayan Saraç, bunun üniversite-sanayi iş
birliğini daha da geliştirdiğini dile getirdi. Araştırma
üniversitelerinde nitelikli çıktılar alınan araştırma
süreçlerini gözden geçireceklerini ifade eden
YÖK Başkanı Saraç, "Mevcut politika ve stratejileri
daha da geliştireceğiz. Araştırma altyapılarına
destek veren Kalkınma Bakanlığı ve araştırmalara
fon sağlayan TÜBİTAK gibi kurumlarla araştırma
üniversitelerimize özel destekler geliştirilmesi için
de girişimler başlattığımızı ifade etmek isterim"
diye konuştu.
Saraç, ASELSAN Akademi’nin üniversitelerin dünya
ile bütünleşmelerine büyük katkı sağlayacağının
altını çizerek şöyle devam etti:
"ASELSAN Akademi’nin yeni nesil üniversite

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı,
2017 güz döneminde hayata geçirildi. Bir sanayi
kuruluşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine
gitmesi şeklinde uygulanan bir model olan programa
YÖK koordinasyonunda Gazi Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil oldu.
Program ile sadece üniversite-sanayi iş birliği
değil üniversiteler arası iş birliği de hedefleniyor.
ASELSAN Akademi, teknoloji ve mühendislik
alanındaki uzman ve yenilikçi yapısıyla ülkemizin
savunma sanayisine katkı yapacak ve bu alandaki
programların yeniden yapılandırılmasına imkân
sağlayacak. YÖK ile yapılan protokol kapsamında

ASELSAN, üniversitelerin dış kampüsü oldu.
ASELSAN ile üniversiteler arasında imzalanan
"Lisansüstü Eğitim Protokolü" sayesinde ASELSAN
çalışanları ASELSAN yerleşkesinden ayrılmadan
lisansüstü eğitimlerini çalıştıkları alanlardan/
projelerden yapabilme imkânına kavuşuyor. Bu
programdan mezun olan ASELSAN personeli,
ilgili üniversitenin ana kampüsündeki diplomaya
eşdeğer yüksek lisans ya da doktora diplomasını
almaya hak kazanacak.
ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı
ile ASELSAN’ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi
birikiminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması
hedefleniyor. Akademik tecrübeleri olan üniversite
öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine
dâhil olarak endüstriyel tecrübelerini artırıp
ülkemizin eğitim ve teknolojisine katkıda bulunmuş
olacak.
Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma
projelerinde görevlendirilmesi ile savunma sanayisi
alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve
başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak.
Personelin ASELSAN’ın misyon ve vizyonuna
uygun olarak savunma sanayisi alanında yüksek
lisans/doktora tez ve araştırma konularında eğitim
alması sağlanacak.
ASELSAN Akademi’de 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında 168’i yüksek lisans ve 64’ü doktora olmak
üzere 232 personel eğitime başladı. ElektrikElektronik Mühendisliğinde 135, Bilgisayar
Mühendisliğinde 47, Makine Mühendisliğinde 45
ve Malzeme Mühendisliğinde 5 öğrenci ile eğitime
devam ediliyor. Önümüzdeki yıl bu sayının 750
olması ve ASELSAN’ın dört yıl sonra doktoralı
personeli oranının yüzde 10 olması hedefleniyor.
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YLSY Danışmanlar Toplantısı
Mili Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün düzenlediği
Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve
Yerleştirme (YLSY) Yurt İçi Akademik Danışmanlar toplantısı NEÜ’de yapıldı.

P

rogramda ilk konuşmayı yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker programın önemine dikkat
çekerek şunları söyledi: “Ülkemizde uzun zamandan beri istikrarlı bir şekilde yürütülen yurt dışına
yüksek lisans ya da doktora yapmak üzere öğrenci gönderme işleminin bazı sıkıntılarını yıllardan
beri konuşuyorduk. Ancak çözüm odaklı, ülke menfaatine, öğrencilerin ve kurumların menfaatine olacak
şekilde bir süreç veya bu süreçleri uygulamaya koyacak durumda olamadık. Bunun da zararını insan
kaynağında yaşanan sıkıntılar şeklinde gördük. Milli Eğitim Bakanlığımız son dönemde hem ülkemizdeki
paylaş kuruluşlarla hem de kendilerinin konuya verdikleri önem çerçevesinde stratejilerini olgunlaştırarak
ciddi bir yaklaşım içerisine girdiler. Büyük bir ihtiyaç olan bu konuda, önemli bir adım atan Milli Eğitim
Bakanlığımızı da tebrik ediyorum.” dedi.
Bu toplantının da YLSY’nin anlaşılması bakımından önemli olduğunu kaydeden Şeker, “Ülke kendi
imkânlarıyla kamu adına öğrencilerine burs veriyor. Onlara yurt dışına gitmeden önce ne için, nereye,
nasıl gideceklerini ayrıca gidince orada neler yapacaklarını, döndükten sonra da nerede ülke için daha
yararlı olacağına dair stratejiler geliştiriliyor. Bu bizim arzuladığımız ve beklediğimiz bir süreçti. Bu
vesileyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın 50 Farklı Ülkesinde 4 Bin 300 Civarında Bursiyerimiz Var

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalara
değinen Çiftci, bütün paydaşlarla bir araya
geldiklerini, iletişim kanallarını açıp bu işin uzmanı
kimler ise onlarla bir araya geldiklerinin altını
çizdi. Türkiye'de hangi alanlarda insan kaynağına
ihtiyaç var, Türkiye'nin kalkınma planları, 2023 ve
2071 vizyonu gibi planlar dâhilinde çalışmalarını
yürüttüklerini daha amacına uygun çalışmalar
üretmeye çalıştıklarını belirten Yurt Dışı Eğitim
Genel Müdürü Bülent Çiftci şöyle devam etti:
“Biz yurt içi akademik danışmanlarımızı sadece
sözde, evrak üzerinde danışman olmasından
ziyade sürece katkı sağlamalarını istiyoruz. REBUS
diye bir sistem kurduk bunun için. Bütün yurt içi
akademik danışmanlarımıza bir modül açtık. Bu
sayede hocalarımız kaç tane öğrenciye rehberlik
ettiklerini, onların öğrenim planlarını, gelişim
raporlarını görebilecek. Bu proje, ülkemizin alın
terinden tasarruf edilerek hakikaten ihtiyacımız
olan alanlarda gidip, geldikleri zaman ülkemize
hizmet etsinler diye kurgulanan bir projedir.”
Milli Eğitim Uzmanı Dr. Recep Demir ise, YLSY
programı hakkında bilgilendirme ve REBUS
Yurt İçi Akademik Danışman Modülü sunumunu
yaptı. Akademisyenlerin merak ettikleri soruların
cevaplanması ile program sona erdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci ise, ülkenin
yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı kanunun amacına uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Çiftci; “Şu anda dünyanın 50 farklı
ülkesinde 4 bin 300 civarında bursiyerimiz var. Bu çok önemli bir rakam… Ancak çok ciddi sıkıntılar
da yaşıyoruz. Biz üniversite adına bursiyer gönderiyoruz üniversitenin bundan haberi olmuyor. Ya da
üniversitenin bu konuda ihtiyacı var mı yok mu hiç planlanmıyor. Türkiye’nin yurtdışında yüksek lisans
ya da doktora yapması gereken insana ihtiyacı var mı, bu soruların hiçbiri konuşulmamış oluyor.” dedi.
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Eğitimde Oyunun Yeni Adresi:
Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı (SEKOL)
Üniversitemiz ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde
Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı (SEKOL) kuruldu.

Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde ilk
kognitif (bilişsel) oyun laboratuvarı olan SEKOL
ile ilgili açıklama yapan proje koordinatörü Temel
Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu,
Selçuklu Belediyesi proje destek programı
kapsamında hayata geçirilen projeyle ilgili
açıklamalarda bulundu. 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
belirten Türkoğlu eğitim programlarına değindi.
Bilişsel oyunların 21. yüzyıl becerilerini de içine
alan birçok farklı bilişsel beceriyi harekete
geçirdiklerini belirten Türkoğlu, bu oyunların
çocukların mantık yürütmeleri, strateji güçleri,
soyut düşünmeleri, problemlere farklı çözüm
yolları bulmaları, görsel-uzamsal becerileri, üç
boyutlu düşünmeleri, problemler karşısında
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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.
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 laboratuvarın
kurulumunda desteklerini esirgemeyen ve açılış
törenine katılan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
Şeker ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay'a teşekkür etti.

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.
Yrd. Doç. Dr. Bengü 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
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Yükseköğretim Çalışmaları Alanında
Türkiye- ABD Bilimsel Ortak Proje Geliştirme
Çalıştayı Konya'da Yapıldı
TÜBİTAK öncelikli alanlar Türkiye-ABD ikili ilişkiler geliştirme programı kapsamında
Yükseköğretim Çalışmaları Alanında Türkiye-ABD Bilimsel Ortak Proje Geliştirme
Çalıştayı Konya’da açılış programıyla başladı.

P

rogramda ilk konuşmayı yapan Türkiye
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Cevat Acar ilk önce Türkiye Bilimler
Akademisinin ne zaman, kimler tarafından
kurulduğuna dair dinleyenlere bilgi verdi. Acar,
Türkiye Bilimler Akademisinin icraat kuruluşu
olmadığını bir başarı onurlandırma, ödüllendirme
ve teşvik etme kuruluşu olduğunu söyledi.
Acar; “Üyelerimiz arasında bir iş ilişkisi yoktur.
Altını çizerek ifade etmek gerekir ki bizler
akademik faaliyetleri büyük ölçüde üyelerimizin
ve üye olmayan bilim insanlarımızın tamamen
gönüllü katkılarıyla sürdürmekteyiz. TÜBA’nın
yaptığı
faaliyetler
arasında
ödüllendirme
komisyonumuzdan bahsetmek gerekmektedir.
Bizim 3 tane ödülümüz var; Bunlar Uluslararası
Akademi Ödülü, Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanları Ödülü, Bilimsel Telif Eser Ödülü. Yine
bilim eğitimi, gıda-beslenme, kanser ve kök hücre,
enerji gibi konularda çalışan çalışma gruplarımız
var. Genellikle ilgili bütün paydaşların katılımıyla
konularla alakalı faaliyet raporları hazırlanır. Bu
raporlar da kamuoyuna aktarılmaktadır. Burada
akademimizin uluslararası faaliyetleri de önemli, şu
anda 33 ulusal akademi ile ikili işbirliği anlaşmamızın
olduğunu da söylemek isterim.” ifadelerini kullandı.
Uluslararası akademiler camiasında Türkiye
Bilimler Akademisinin Türk bilimini temsil etmeye
çalıştığını söyleyen Acar, “Biz özellikle akademik
yönetim olarak Türkiye'nin bütün bilim insanlarını,
bütün alanlardaki akademisyenlerimizi barındırmayı
hedeflemekteyiz. Elbette ki belli kırmızı çizgilerimiz
var ancak insanları siyasi tercihlerine göre
değerlendirmiyor bilim insanlarımızı, akademik
camiayı kucaklamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin ulusal
akademisi isek böyle yapmamız gerekmektedir, bu
şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.” dedi.
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Algı Operasyonları Artık Tüm Ülkelerin
Genel Bir Sorunu
Kaynağı belli olmayan bilgi ve yapılan algı
operasyonları ile toplumun yönlendirilmesi
süreçlerinin artık aşikar bir şekilde tüm ülkelerin
genel bir sorunu olduğu söyleyen Şeker; “TÜBA
başkanımızın yapmış olduğu özeleştirilerden dolayı
teşekkür ediyorum. Ülkemizde yükseköğretimin
konuşulması biraz kendi içerisinde, çok da dışarıya
açılmayan kurum içerisindeki değerlendirmelerle
yürütülmektedir. Bu konu başkalarının çok
gündemine gelmeyen sadece yönetici sınıfının
özel alanı gibi değerlendirilmekte bu da sağlıklı
değerlendirmeleri
azaltmaktadır.”
şeklinde
konuştu.
Yine öğrenci öğretim üyesi ilişkisinde sosyal medya
ve bu alandaki dönüşümün olumsuz ve olumlu
yansımalarına da değinen Şeker yükseköğretimin
çalışmalarında, bunları da dikkate almak zorunda
olduğunu söyledi. Şeker; “Yurt içinden ve yurt
dışından katılan misafirlerimize Konya’ya hoş
geldiniz diyorum, bir Mevlana sözüyle noktalamak
istiyorum: ‘Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.
Dün dünde kaldı cancağızım. Artık yeni şeyler
söylemek lazım.” dedi.
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Lise Öğrencilerinin
Araştırma Projeleri Yarıştı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmasına ev sahipliği yapıyor.

O

rganizasyon kapsamında NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erol Güngör
Konferans Salonunda açılış programı düzenlendi. Açılış programında konuşan TÜBİTAK Bölge
Koordinatörü NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, bu yıl Türkiye genelinde
yarışmalara yaklaşık 16 bin başvurunun olduğunu söyleyerek, “Büyük bir organizasyondan bahsediyoruz.
Konya Bölge Sergimizde yani organizasyonun birinci ayağında yaklaşık olarak bin 500 proje başvurusu
aldık ve bu projelerden 100 tanesi burada sergileniyor. Bu çok iyi bir rakam ve bundan dolayı buraya
katılan ve katılamayan her proje sahibine cesaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, bu tür yarışmalarda kaybedenin olmadığını belirterek,
“Öncelikli olarak gençler deneyim kazanıyor ve bu sayede TÜBİTAK ve ülkemiz kazanıyor. Gençlerimiz
çalışıyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz. İnsanlığa hizmet adına bilim yarışında, sorun çözme konusunda
sizlerin ortaya koyduğu fikirler, çözüm yolları değerlendirilecek. Değerlendirme yapan hocalarımızın da
buradaki projelerden edineceği kazanımlar olacak. Bizler de üniversite olarak böyle bir organizasyona
ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sergi alanına
geçilerek açılış gerçekleştirildi ve sergiye katılan projeler incelendi.
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Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı
Konya’da
Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün paydaşlığında Sürdürülebilir Su
Yönetimi Çalıştayı Konya’da başladı.

P

rogramda ilk konuşmayı Konya Büyükşehir
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu
yaptı. Uslu, görevde iken yapmaları gereken
çalışmaları yapmaya çalıştıklarını bu çalıştayın da bu
kapsamda organize edildiğini, çalıştayın şehrimize
ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker
konuşmasında susuz bir hayatı düşünemediklerini
ve suyun hayatımızda ne denli önemli olduğunu
vurguladı. Şeker; “Ülkemizde ve dünyada ciddi
anlamda israf edilen, maalesef giderek de azalan bir
şey su. Suyun yönetimi aslında hayatın yönetimi…
Hayatın yönetimi su ile beraber zorunluluktur.
Marakeş’te bir Müslümanın bir şişe suyun hepsini
kullanmadan, 4’te 1’i ile abdest almaya çalışırken,
o görüntüyü gördükten sonra biz ülkemizde suyun
önemini bilmiyoruz diye düşünmemek elde değil.
Tabii ülkemizde suyun israf edildiğini düşünmek
bizi üzüyor. Biz diğer ülkelere göre daha zenginiz
ama suyu yönetirken çok özenli değiliz. İçilebilir

74

suyun yanı sıra hayatın her aşamasında gerekli
olan suyun değerlendirilmesi de çok önemli.” diye
konuştu.
Suyun sürdürülebilir bir yönetim çerçevesinde
hükümetler tarafından yürütüldüğünü kaydeden
Şeker, her bir bireye su ile ilgili bilinci, farkındalığı
yerleştirmemiz
gerektiğini
hatırlattı.
Bu
çalıştayın suyun önemine dair çok faydalı çıktıları
olacağını söylen Şeker, emeği geçen herkese de
teşekkürlerini iletti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek
ise çalıştayı tertip eden kuruluşların arasında genç
olmasına rağmen yıllar içinde büyük bir atılım
yapan NEÜ’nün, yine Türkiye’nin en başarılı su
ve kanalizasyon idaresi olan KOSKİ’nin ve diğer
tüm çalışma ekibinde yer alan kişilerin emeklerine
teşekkür ederek konuşmasına başladı Çalıştaydan
çıkacak sonuçların Konya’mız ve ülkemiz adına
faydalı olmasını temenni eden Akyürek; suyun
öneminin de altını çizen Akyürek, her şeyin

temelinde eğitimin olduğunu kaydetti.
Su ile ilgili çocukların eğitilmesinin,
okullarda su ile ilgili gündemlerin
çoğaltılmasının son derece
önemli olduğunu söyleyen
Akyürek, Konya’nın su
tasarrufu
konusunda
hızlanması
gerektiğini,
yapılması
gerekenleri
yapmazsa
arzu
edilen
neticelere kavuşulamayacağını
söyledi. Bir müjdeyi de paylaşan
Tahir Akyürek, Konya merkezde
neredeyse nüfusun 3’te 2’sinin
susuzluk tehlikesi olduğunu ancak bu
sorunun Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde çözüldüğünü kaydetti. Konya
merkezin içme suyu probleminin Göksu nehrinin
suyu ile çözüleceğini söyleyen Akyürek; “Bu
sayede musluklarımızdan kaliteli su akmış olacak.
88 km’lik bir hatla Konya’ya Toros Dağlarının
suyu, içme suyu olarak getirilmiş oluyor. Bu
süreçte bize desteklerinden ötürü başta Sayın
Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, vekillerimize

ve emek veren herkese şükranlarımı
sunuyorum.” diye konuştu.
Konya
Milletvekili
Hüsnüye
Erdoğan ise; “Su gerçekten
hayattır. Her canlı hayatını idame
ettirebilmek için suya ihtiyaç
duyar. Bu ne demektir su çok
elzem bir şeydir. Bu anlamda
hayatımızda suyun yönetimi
önem arz eder. Elbette gelecek
nesillere aktarılması bakımından
su tasarrufu önemlidir. Bu çalıştayı
düzenleyen paydaşlara da ayrıca
teşekkür ediyorum.” dedi. Devlet
politikası olarak suyu ne kadar önemli bir yere
oturttuklarını söyleyen Erdoğan şunları söyledi:
“AK Parti hükümetleri, belediyeleri bu noktada
başarılı çalışmalara imza atıyor. Ancak öncelikle her
birimiz vatandaş olarak tasarruflu olursak gelecek
nesillere daha verimli bir ülke bırakmış oluruz diye
düşünüyorum. Katkı sunan tüm kuruluşlarımıza,
çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum.” dedi.
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Kırım Kırım Kırılan Kırım
Üniversitemiz Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen
ve moderatörlüğünü Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin
Arıkan’ın yaptığı panele Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Özcan, İstanbul
Üniversitesinden Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer, TOBB Üniversitesinden Prof. Dr. Toğrul
Ismayıl konuşmacı olarak katıldı.

S

eydişehir’de yaklaşık 30
yıldır faaliyet gösterdiklerini
kaydeden Dünya Kırım
Tatar Derneği Başkanı Mustafa
Sarıkamış; “Seydişehir halkı,
Kırım milli davası konusunda
hiçbir siyasi parti ayrımı
yapmadan destek verdi. Türkiye
bizim
anavatanımızdır.
Biz
Afrin’de ölen şehitlerimiz için aynı
duyguları, aynı acıları yaşıyoruz.
Kırım’da ölen insanlarımız için
aynı duyguları da herkes yaşıyor.
Panelin hazırlanmasında emeği
geçen Belediye Başkanı Mehmet
Tutal ve Dekanı Hüseyin Arıkan’a
teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Hüseyin Arıkan ise,

76

“Anlamlı bir toplantıda bir
aradayız. Böyle önemli bir
panelin Seydişehir’de yapılması
bizleri mutlu etti. Uzman
hocalarımızı bir arada görmenin
onurunu yaşıyoruz” diyerek
panelin açılışını yaptı.
Seydişehir Belediye Başkanı
Mehmet Tutal da; “1944'de
başlayan
zulümlerden
biri
de, Kırım Tatar Türklerine
yapılanlardır.
Hayvan
vagonlarında Sibirya’ya sürülen
yüz binlerce Türk işkencelere
maruz kalmış ve bunların 295
bini kaynaklara göre soğuktan
ve açlıktan şehit olmuştur.
Maalesef zulümler hala devam

ediyor. Bunun için olaylardan
ders, almamız, ibret almamız
ve yolumuzu ona göre çizmek
zorundayız. Elhamdülillah artık
bu gün, Cumhurbaşkanımız,
Başkomutanımız
Siyonizme
‘One
Minute’
diyebilecek
derecede dik durabilen ve güçlü
bir Türkiye ile yoluna devam
eden bir konuma gelmiştir.
Bu gün Türkiye Cumhuriyeti
devleti istediği yerde, istediği
şekilde, hiç kimseden talimat
ve emir almadan operasyon
yapabilecek güce gelmiştir.
Türki
Cumhuriyetlerin
ve
İslam coğrafyasının gözü bizim
üzerimizdedir. Bu Millet 15

Temmuz’da yaptığı gibi son
dönemlerde de birlik, beraberlik
için gerekli desteği vermiştir.
Bu milleti, bu gençliği tebrik
etmek lazım. Biz bu vatanın
nasıl kurtarıldığını unutmadık
unutturmayacağız. Bu duygu ve
düşüncelerle Afrin’de, El-Bab’da,
Fırat Kalkanın’da, Kırım’da şehit
olan kardeşlerimize Allah’tan
rahmet diliyor, katılımcılarımıza
teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
Kaymakam Aydın Erdoğan ise;
"İlçemiz için önemli bir gün.
Kırım davası aktüel olan ve
Türkiye gündeminden düşmeyen
bir mesele. Değerli hocalarımız
bilgilerini bizlerle paylaşacaklar”
ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Kemal Özcan ve Prof.
Dr. Kutluk Kağan Sümer de,
1783 yıllarında Ruslar tarafından
işgal edilen, 1 milyon 800 bin
Kırım Tatarının göç etmeye
zorlandığı ve 18 Mayıs 1944
yılında 180 bin Kırım Tatarının
yurtlarından edildiği felaket
yıllarının tarihçesinden söz
etti. Konuşmacılar, Kırım'ın
efsane
liderlerinden
İsmail

Gaspıralı ve Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu’nun bağımsızlık için
verdiği mücadeleleri anlattı.

“Türkiye, Türkiye dışında
yaşayan
her
Türk'ün
kıblegahıdır”
Azerbaycanlı bilim adamı Prof.
Dr. Toğrul Ismayil; “Türk milleti
her zaman toprağının kıymetini
bilmiştir.
Türkiye,
Türkiye
dışında yaşayan her bir Türk’ün
kıblegahıdır. Türkiye, İstanbul,
Ankara, Bursa, Konya dediğiniz
zaman
bizim
gönlümüzde
acayip hisler uyandırır. İster
Azerbaycan’da
olsun,
ister
Kırım'da olsun, İster Türkistan’da
olsun her birini kalbi Türkiye
ile dövünür. Ben inanıyorum ki
buralardaki insanların kalbide
o coğrafyadaki insanlar için
dövünür. Türkiye bizim ortak
vatanımızdır. Bırakın Türkiye’yi
bütün Türk toprakları bizim
vatanımızdır.
Kırım
sadece
orada yaşayan insanların yok
edilerek, sürülerek dövülerek
kendi topraklarından yaşama
haklarında
mahrum
edilen

insanların mücadelesi değil.
Kalbinde, damarlarında iman
olan, inanç olan, Türk olan her
insanın mücadelesidir. Bu yüzden
Ben bir Azerbaycanlıyım. Ama
Türk’üm. Hepimiz Türk’üz. Türk
demek Müslüman demektir
”ifadelerini kullandı.
Panel sonunda Dünya Kırım
Tatar Derneği tarafından İlçe
Kaymakamı Aydın Erdoğan,
Belediye Başkanı Mehmet Tutal,
Dekan Prof. Dr. Hüseyin Arıkan,
panelistler,
Üniversitemiz
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal
Özcan, İstanbul Üniversitesinden
Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer,
TOBB Üniversitesinden Prof.
Dr. Toğrul Ismayıl’e plaket
takdim etti.
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Konya’da
Tıp Bayramı Kutlandı
14 Mart Tıp Bayramı Konya’da, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli etkinliklerle
kutlandı.

Programda konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca,
Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, bu nedenle Tıp
Bayramını daha hassas duygularla kutlamanın önemine dikkat çekti.
Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Karaca, sağlık çalışanlarının
14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihsel
sürecini anlatan İl Sağlık Müdürü Vekili Prof. Dr. Kadir Durgut ise,
14 Mart’ın bayramdan öte, bir esarete meydan okuma olarak kabul
edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık alanında, 2002 yılından bu yana
olumlu bir dönüşüm yaşandığını, 20 yıl öncesinde hayal edilemeyen
gelişmeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Durgut, şehir
hastanelerinin bu noktada önemli bir gelişme olduğunu sözlerine
ekledi.

Nerede Dindirilmesi Gereken Acı Varsa Sağlık Çalışanları Orada

E

tkinlikler ilk olarak Anıt Meydanına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra Mevlana Kültür Merkezinde
gerçekleştirilen kutlama programına geçildi. Burada yapılan programa Konya Vali Yardımcısı Fazlı
Akgün, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl
Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Deniz Baytar, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Konya Tabip Odası
Başkanı Dr. Seyit Karaca, kamu ve özel hastanelerinin yöneticileri ile sağlık çalışanları katıldı.
Program, “Sen Oradaydın” konulu video gösterimi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter
Takımı’nın mini konseriyle başladı.
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NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Nerede dindirilmesi gereken acı varsa sağlık çalışanları olarak
hizmete, orada olmaya devam edeceğiz. Tabii ki düzeltilmesi gereken sorunlarımız var ama eskiye
göre daha iyi noktadayız. Sağlık turizmi ve sağlık alanındaki bilişim teknolojisinde de önemli aşamalar
kaydediyoruz.” diye konuştu. Sağlık alanının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ifade eden Rektör Şeker,
Türkiye’de sağlıkta dönüşümün bir yansıması olarak sağlık eğitiminin de dönüştüğünü söyledi. Şeker
son olarak, Zeytin Dalı Operasyonunda görev alan Mehmetçiklerimize başarılar temenni ederek, “Bu
memleket için canını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.” dedi. KTO
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 14 Mart’ı tıp alanında yeni bir şahlanışın başlangıcı
olarak gördüklerini ifade etti. Prof. Dr. Sade, insanı yaşatmayı ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi için
fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin, sağlıkta şiddet konusunun kanayan bir yara olduğunu belirterek, “Zaman zaman sağlık
çalışanlarımız ve meslektaşlarımızda moral bozukluklarına neden olsa da bunun üstesinden gelmemiz
gerekiyor. Dolayısıyla sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti veren tarafın bu durumu yeniden gözden
geçirmesi gerekiyor. Bu çerçevede biz vatandaşlarımızı bilgilendirme noktasında ve çalışanlarımızı da
en azından ortaya çıkabilecek şiddeti öngörüp gerekli tedbirleri almamız noktasında uyarmalıyız, eğitim
vermeliyiz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini
kullandı. Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, 1938’de Mustafa
Kemal Atatürk’ün hasta yatağında “Beni Türk hekimlerine
emanet ediniz’ sözünü hatırlatarak şöyle konuştu: “O
tarihte Türkiye Cumhuriyeti daha 15 yaşında, yeni yeni
atılımlarını yapmaya başlamış, gelişmeye başlamış. Dünyada
tıpta çok daha ileri noktada olan ülkeler varken bir ülkenin
Cumhurbaşkanı, Ulu Önderi böyle bir sözü söylediyse bunun
bir nedeni olmalıydı. Bu konuda ne kadar haklı olduğunu da
çok açıkça gördük. Her alanda ilerleme kaydeden, özellikle
tıp alanında dünyadaki diğer ülkelerle başa baş yarışan,
teknoloji anlamında onlardan geri kalmayan ve dünyaca
ünlü hocalarımızın yetiştiği bir ülke haline geldik. Bu bizler
için gurur verici bir tablo.” dedi. Protokol konuşmalarının
ardından, protokol üyeleri tarafından emekli olan
hekimlere hizmet ödülü, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında
görevlendirilen hekimlere fedakârlık ödülü verildi.
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49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya
Bölge Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödül Programı Necmettin
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) AKEF Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleşti.
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49. Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Konya Bölge Üçüncüleri;
Biyoloji alanında; Yağmur Sezen,
Coğrafya; Yılmaz Alparslan, Semanur
Kıllı, Değerler Eğitimi alanında; Ahsen
Hilal Tunç, Ahsen Rana Samancı, Fizik
alanında; Büşra Türk, Eda Tiryakioğlu,
Kimya alanında; Ahmet Burhan Bolat,
Kodlama alanında; Samet Karabacak,
Kerim Can Kahvecioğlu, Matematik
alanında; Halil Salih Orhan, Ömer
Talip Akalın, Psikoloji alanında; Melek
Kahraman, Makbule Uzer, Sosyoloji
alanında, Kübra Erdoğan, Hatice Çekiç,
Tarih alanında; İrem Nur Poyraz, Teknoloji Tasarım alanı; Mehmet Yaşar Gökhan Büyükdemir, Türk Dili
ve Edebiyatı alanında; Rümeysa Gökdağ, Hatice Nergiz.

49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge İkincileri;
Biyoloji alanında; Zeynep Beyza Ertuğrul, Doğa Baysal, Coğrafya alanında; Muazzez Gülal, Değerler
Eğitimi alanında; Nurcan Kubuz, Elif Beyza Keşçi, Fizik alanında; Oktay Demirci, Ahmet Alp Derin,
Kimya alanında; Esra Mutlu, Dilara Demir, Kodlama alanında; Ahmet Akman, Matematik alanında; Bekir
Burak Çelik, Psikoloji alanında, Nilsu Baştürk, Dilgün Doğan, Sosyoloji alanında; Ahmet Tunçer, Tarih
alanında; Sadife Şimşek, Muhammet Ali Yılmaz, Teknoloji Tasarım alanı; Süleyman Talha Zeybek, Türk
Dili ve Edebiyatı alanında; Pakize Yanık, Melek Çolak.

49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya
Bölge Birincileri;

T

ÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş bu yarışmanın
sadece bilimsel değerin yanında, öğrencilerin bu bilimsel çalışmada ne kadar eğitildiğinin de test
edildiği bir çalışma olduğunu kaydetti. Bu yarışmanın bilimsel hayatta bir başlangıç olduğunu
kaydeden Erişmiş; “Eğer başarısız olursanız bir sonraki aşamada başarıya ulaşmak için daha fazla özgüven
duyuyorsunuz. Üzülecek olan arkadaşlarımıza söylemek istiyorum o üzüntü de sizi başarıya götürmede
önemli bir adım. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “Uzun bir maratonun sonuna geldik, bu süreçte yoğun bir
heyecan, emek ve gayretin olduğunu biliyoruz. Tabii destek veren okul yönetimleri, öğretmenler ve
arkadaşları var. Proje beraber üretimde bulunmanın bir örneğidir. Bu ülke için yapılan bir hizmettir.
Ben bütün paydaşlara, katılanlara teşekkür ediyorum. Herkesin kazançlı çıktığı bir süreç, ülke için daha
bol projenin üretildiği, her bir projenin kıymetli olduğu ve projelerin alınan eleştirilerle güncellenmesi
gereken ve farklı ortamlarda yeniden takdim edilmesi gereken projeler olduğu kanaatindeyim.” dedi.
Yarışmaya katılmanın bile büyük bir çaba, gayret, cesaret olduğunu söyleyen Şeker, ödül alan, alamayan
herkese teşekkürlerini iletti.
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Biyoloji alanında; Havva Burgaz, Hatice Rümeysa
Güney, Yağız Alp Tatlı, Sergün Kadriye Berberoğlu,
Coğrafya alanında; Hüseyin Kaan Küçükturan, Değerler
Eğitimi alanında; Buse Dikmen, Fizik alanında; Fahri Mert
Aydın, Bilgehan Akalın, Burak Güney, Kimya alanında;
Zeynep Kazancı Ecem Aydınlık, Begüm Naz Karputlu,
Ata Seren, Kodlama alanında; Emine Dilan Erdönmez,
İsmet Kaan Yılmaz, Matematik alanında; Emre Akdoğan,
Baturalp Taha Yılmaz, Psikoloji alanında, Melek Güvercin,
Mehmet Polat, Sosyoloji alanında; Mehmet Özdemir,
Feyza Özdemir, Ömer Necmi Kayhan, Betül Akçakoca,
Tarih alanında; Recai Emre Karatekin, Şerife Elmas, Seray
Gamze Darak, Seda Zeynep Yıldız, Teknoloji Tasarım
alanında; Sel Aykota, Türk Dili ve Edebiyatı alanında; Elif
Oflaz.
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Gençlerin çukurlara
tecrübeye ihtiyacı var

Gerçek Dünyaya Uyanış
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Engelsiz Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen
ve Eğitimci – Yazar Kadir Keskin’in konuşmacı olarak katıldığı Gençlerin Hayal
Dünyasından Pişmanlık İçerisinde Gerçek Dünyaya Uyanışları konulu konferans 3 farklı
günde 3 fakültede gerçekleştirildi.

İ

lk olarak Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesinde ikinci olarak Ereğli Eğitim
fakültesinde gerçekleştirilen konferanslar Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde son buldu.

Gençlerin Yaptığı Hatanın Bedeli Ağır
Oluyor
“Gençler akıllı ama akıllanmaları lazım…
Akıllanmaları için de tecrübeye ihtiyaçları var. Ben
yıllar önce Necmettin Erbakan Üniversitesinin
davetlisi olarak gelmiştim. Bir konferans verdim.
Daha sonra NEÜ vasıtasıyla ilk defa bir cezaevinde
konferans verdim. Daha sonra bu konferanslar
diğer illerdeki cezaevlerinde artarak devam etti.
Gittiğim cezaevlerinde gençleri görüyorum.
Balıksırtı gençleri görüyorum. Dünyada ve
Türkiye’de suçların yüzde 50’si, 15 ile 24 yaş
arasında işleniyor. Dolayısıyla bu yaştaki gençlerin
yaptığı hatanın bedeli ağır oluyor.” diyen Keskin,
gençliğin kısa zamanda gittiğini ve bu yaşlardaki
enerjinin boş emeller için harcanmaması gerektiğini
anlattı.
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Başarı ve Bilginin Ahlaki
Sentezlenmesi Gerekiyor

Değerlerle

Gençlere geri dönüşü olmayan hatalar yapmamaları
konusunda tavsiyelerde bulunan Keskin sözlerini
şöyle sürdürdü: “Erol Güngör ‘Bilim avcılığı yerine
diploma avcılığı yapılıyor.’ demişti. O dönemde
diploması olan mutlaka bir yere yerleşiyordu.
Kesintisiz eğitime girdiğimizde herkes öğretmen

oldu. Şu anda öğretmen olmak için gayret lazım.
Gençlerin bilgiyi depolama zamanı. Hiç kimse boş
tenekeye rağbet etmez. Hatta bir de tekme atarlar.
Artık diploma devri gerilerde kaldı. Şu anda bilgi
çağındayız. Dünyada üç tane değer yargısı vardır.
Adalet, bilgi ve maharet… Bilgiliysen değerlisin.
Bilgini maharetle uyguluyorsan yine değerlisin
ama bilgisizsen kimse senin yüzüne bakmaz. Üç
türlü bilgi edinme yolu vardır. Birincisi akıl, ikincisi
araştırma, üçüncüsü tecrübe yoluyla elde edilen
bilgidir. Tecrübeyle edinilen bilgi zordur. Bu bilgiyi
edinmek için insanlar çukurlara düşmüştür.

düşmemesi

için

Gençlerin sadece başarılı olmalarının kafi olmadığını,
başarıları ve bilgilerinin ahlaki değerlerle sentezini
yapması gerektiğini belirten Kadir Keskin: “Eğer bu
sentezi yapmazsa yine çukura düşer. Matematiğin
4 temel işlemi vardır. Bunlarda yapılan bir yanlışlık
kâğıt üzerinde düzeltilebilir. Üniversite sınavlarına
girerken 4 yanlış bir doğruyu götürüyor ama
hayatın da kendine göre bir hesabı vardır. Kudret,
servet, şöhret ve şehvet… Eğer bunlarda bir hata
yapılırsa kimse gözünün yaşına bakmaz. Başarıların
çukura düşer. Bedelini ağır ödersin…” dedi.
Milletlerin kendine özgü değer yargıları olduğunu,
genç neslin de kendi değer yargılarını iyi anlayıp
bunları canlı tutması gerektiğini belirten Keskin,
toplumun çekirdeğini aile oluşturduğu için
aile yapısının korunması ve sağlam temellere
oturtulması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca
çalışmanın da önemine vurgu yapan Keskin,
gençlere bilgi ve teknolojiyi üreten aynı zamanda
kullanan nitelikli bireyler olmaları gerektiğini
anlattı.
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3. Ana Jet Üs Komutanlığında

18 Mart Şehitler Günü Programı
3. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 103.
Yıl Dönümü Anma Programı düzenlendi.

K

ur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
“Biz bu toprakları masada kazanmadık, bu toprakları feda-i can eden atalarımızın bizlere
sunduğu emanet olarak devraldık ve inşallah bu emaneti sonuna kadar koruyarak gelecek
kuşaklara aktaracağız. Allah devlete, millete zeval vermesin, komutanlarımızın ferasetini, dirayetini
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ziyadelendirsin,
askerlerimizin cesaretini,
yiğitliğini artırsın. Bu
vesileyle Zeytin Dalı
Operasyonunda şehit
düşen Mehmetçiğimize
Allah’tan rahmet diliyor,
Afrin’e dikilen Türk
Bayrağının her zaman
semada dalgalanması için
milletimizin bir arada
dik durmasını temenni
ediyorum.” şeklinde
konuştu.
Konya Valisi Yakup
Canbolat ve eşi Ayşegül
Canbolat, 3. Ana Jet Üs
ve Garnizon Komutanı
Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan
Yüksel ve eşi Pelin Yüksel,
NEÜ Rektör Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, şehit
yakınları, gazilerimiz, askeri
personel ve davetlilerin
katıldığı program, belgesel
gösterimi, Çanakkale
Kasidesinin okunmasına
müteakip, Hava Üssünde
bulunan Şehit Pilot Teğmen
Ayfer Gök Anaokulu
öğrencilerinin gösterileri ile
sona erdi.
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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
Anıldı
Üniversitemiz Çanakkale Şehitlerini Anma ve Zeytin Dalı Harekatı’na Destek Bisiklet
Sürüşüne Katıldı.18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümünü anmak ve Zeytin Dalı
Harekatı’na destek olmak amacıyla şehrimizde Destek Bisiklet Sürüşü yapıldı.

T

ürkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde
düzenlenen etkinlik Çanakkale ve Afrin
şehitlerine dua edilmesiyle başladı.
Federasyon
Başkanı
Erol
Büyükbakırcı
yaptığı açıklamada; "Çanakkale Zaferinin 103.
Yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve
onurla kutlamaktayız. Bu zafer ile "Çanakkale
Geçilmez" dedirten milletimiz kadınıyla, erkeğiyle
genciyle yaşlısıyla, vatanı koruma konusundaki
kararlığını tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.
Mevlana meydanından başlayan bisiklet sürüşüne
Konya Vali Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan,
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Üniversitemiz Rektörü Muzaffer Şeker, İl Emniyet
Müdürü Şükrü Yaman, Ak Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürümüz Ömer Ersöz, Bisiklet Federasyonu
Başkanı Erol Büyükbakırcı ve Konya Bisiklet
Sporunu Kalkındırma Derneği Başkanı Fatih
Yılmaz katıldı. Üniversitemizden Meram Meslek
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ömer Dereli, Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil,
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi
Serdar Büyükipekci ve Yüksekokul Sekreteri
Ekrem Küçük, öğretim üyeleri ve 40 kişilik öğrenci
grubu ile çok sayıda bisiklet severin yer aldığı
bisiklet sürüşü Konya Atatürk Stadyumu'nda sona
erdi.
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Konferansı
Üniversitemizde Belde-i Muhayyere Topluluğu ve Kişisel Gelişim Topluluğu ile Anadolu
Gençlik Derneği (AGD) Konya Şube Üniversite Komisyonunun ortaklaşa düzenlediği
"İlim ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan" konferansı düzenlendi.

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
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Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın da konuşmasında Erbakan hocanın verdiği mücadelenin kaynağına bakılması
gerektiğini ifade ederek, “Erbakan Hocayı ne kadar övsek veya yersek buradakilere bir fayda sağlamaz.
Fakat yaşanmış bir hayat var. Onun mücadelesine bakmamız lazım. O hep hak-güç mücadelesini anlattı.
Biz hakkın yanında mıyız yoksa gücün yanında mıyız buna bakmak lazım. O görevini yapmış ve bir
miras bırakmıştır. Peki biz görevimizi yapıyor muyuz? Erbakan Hoca’nın okulları birincilik ile bitirdiğini
anlatıyoruz. Onu örnek alıyorsak aynı başarıya ulaşmamız lazım değil mi?” şeklinde konuştu. İslam’ın
amacının sadece Müslümanların mutluluğu olmadığının altını çizen Akın, “Erbakan Hoca bu anlayışla
tüm insanlığın saadetini hedeflerdi. Bizler siyasetin Müslüman milliyetçiliğini yapamayız. İslam’ın dirilişi,
insanlığın dirilişidir. Erbakan Hoca insanlığın saadetini istiyordu ve bu evrensel bir çabadır.” ifadelerini
kullandı. Program, konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi.

D

oç. Dr. Mahmut Hakkı Akın ile Milli Gazete ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın
konuşmacı olarak katıldığı program Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erol
Güngör Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Milli Gazete ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş
yaptığı konuşmada Necmettin Erbakan anma programlarına her
geçen yıl ilginin daha da arttığına işaret ederek, “Çünkü her geçen
gün onun eksikliğini hissediyoruz. Her geçen yıl onun söylediklerini
anlamaya ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.
“Erbakan Hoca İslam ile ilimi, İslam ile siyaseti hiç ayırmamıştır”
diyen Kurdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erbakan Hocamız vahyi
ilmi de fenni ilmi de kullanırdı. ‘Akıl bir işi sonunu düşünmek’ der,
sebep ve sonuç ilişkisinin önemine dikkat çekerdi. Allah’ın bize
verdiği en büyük nimetin iman olduğunu ifade ettikten sonra, ikinci
büyük nimetin imanın emrindeki akıl olduğunu söylerdi. Soru sormayı
ve sorgulamayı teşvik ederdi. İlim, cihad ve siyasette hep faydayı
sorgulardı. Bir iş yapılacaksa ‘Bu ne kazandıracak?’ der ‘Ya sonra?’ diye
sorardı. Neden sorusu geçmiş ile ilgilidir. Niçin diye sorar, gelecek ile
ilgili sorular sorar ve sorgulatırdı.”
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Şivlilik Unutulmadı
Konya’ya has bir gelenek olan ve kandil sabahı çocukların gruplar halinde komşu evlerini
ziyaret ederek, "şivlilik" toplamaları geleneğine NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
ile NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri de katıldı.

N

EÜ Meram Meslek Yüksekokulu hoca ve öğrencileri AKEF
bahçesinde anaokulu öğrencilerine şivlilik ikram ettiler.
Öğrenciler anaokulu öğrencileriyle birlikte oyun oynayıp
keyifli vakit geçirdiler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bahçesinde
NEÜ Türkçe Öğrenci Topluluğu ile Klasik Türk Edebiyatı Topluluğunun
düzenledikleri şivlilik etkinliğinde büyükler, minikler için hazırlık yaptılar.
Öğrenciler okullarını ziyaret eden miniklere şeker ve çikolata ikramında
bulundular. Hem Üniversite öğrencileri hem de minikler güzel bir
etkinliğin içinde olmanın mutluluğunu yaşadılar.
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3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çalıştayı
Üniversitemizin de paydaşı olduğu Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayının üçüncüsü
Afyonkarahisar'da yapıldı.

Ç

alıştayın açılışına Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa
Tutulmaz, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Adana
Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Dudu Özkal,
Ali Özkaya ile Kütahya Milletvekili Vural Koyuncu,
Malezya Büyükelçisi Abd Razak Abdul Wahab,
Meksika Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello,
bakanlık üst düzey yetkilileri, Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer Şeker ile farklı üniversitelerden rektörler,
dekanlar, öğretim üyeleri, daire başkanları ve çok
sayıda davetli katıldı.
Çalıştay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin yer aldığı
sinevizyon gösterisiyle başladı. Orman Genel
Müdürü Bekir Karacabey’in yaptığı selamlama
konuşmasının ardından çalıştaya ilişkin yapılan açılış
konuşmalarında Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
Şeker de bir konuşma yaptı. Açılışta, Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan
Yardımcısı Ali Alkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı
Şevket Tekin, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi
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Bernardo Cordova Tello, Malezya Büyükelçisi
Abd Razak Abdul Wahab, TBMM Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Adana
Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar da çalıştayla
ilgili konuşmalar yaptılar. Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu konuşmasında, özellikle yeşil bir
dünya için harekete geçtiklerini dile getirerek Tıbbi
Aromatik bitkilerde hedefin 5 milyar dolarlık ihracat
rakamına ulaşmak olduğunu açıkladı. Bakan Eroğlu
şöyle konuştu: “Tıbbi aromatik bitkiler konusunda
araştırma yapmak isteyen herkese kapımız açık.
Yeşil bir Türkiye'yi inşa edelim diye seferberlik
başlattık. Yeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılına
kadar dünyada her insan için bir fidan seferberliği
ile, yani 7 milyar fidan toprakla buluşacak. Bunu
hep birlikte yapacağız. 3 bin 600 endemik bitki var.
Bu tıbbi aromatik bitkiler çok önemli. Biz çok geri
kalmışız. Kocakarı ilacı demişiz. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin dünyada 115 milyar dolarlık pazarı var.
Türkiye sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapıyor.
İlaç sanayinde tıbbi bitkilerin önünü açmak için her
türlü desteği veriyoruz. Hedefimiz 5 milyar dolarlık
ihracat rakamını yakalamak.” dedi.

Bakan Eroğlu'ndan
Üniversitemize Övgü
Bakan
Veysel
Eroğlu
konuşmasında Üniversitemiz
tarafından
gerçekleştirilen
Tıbbi
Aromatik
Bitkiler
Kongresi’nden
(TABKON)
bahsederek şöyle konuştu:
"Necmettin
Erbakan
Üniversitesi Rektörü ve katkıda
bulunanlara teşekkür ediyorum.
Özellikle burada çok güzel bir çalışma
yapıldı ve kitap halinde basıldı. Basılan kitaplara
bakarsanız çok faydalı olacağını göreceksiniz. Kısa
sürede mükemmel bir şekilde bastılar." dedi. Açılış
konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. İki gün
süren çalıştay boyunca yapılan, üç farklı oturumun
oturum başkanlıklarını Adana Milletvekili Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
Şeker ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör
Danışmanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir yaptı.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in oturum
başkanlığını yaptığı ikinci oturumda Sağlık Bakanlığı
Daire Başkanı Dr. M. Zafer Kalaycı “Sağlık
Bakanlığınca TAB Konusunda Dünden Bugüne
Yapılan Çalışmalar”; Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Ercan Türktemel “GTH Bakanlığınca TAB
Konusunda Dünden Bugüne Yapılan Çalışmalar”;
Şube Müdürü Umut Adıgüzel ve CBS Yazılım
Uzmanı Hasan Binboğa “Biyolojik Çeşitliliğin
Kayıt Altına Alınması Çalışmaları - (Nuh’un
Gemisi Veri Tabanı)”; OSİB, Orman Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Emin Şimdi “Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’nca TAB Konusunda Dünden
Bugüne Yapılan Çalışmalar” başlıklı sunumlar
gerçekleştirdiler.
Çalıştayın ikinci gününde Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Mustafa Solak’ın oturum başkanlığını
yaptığı değerlendirme oturumu
gerçekleştirildi.
Çalıştayın
sonunda Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
ile Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Dr. Ahmet Eşref
Fakıbaba birer değerlendirme
konuşması yaptı. Çalıştaya
üniversitemizden
Öğretim
Üyeleri Prof. Dr. Selman Türker,
TİBAM Müdürü Doç. Dr. Murat
Ertekin, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünver,
Yrd. Doç. Dr. Turan Akdağ, Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Doğu ile Uzman Hasan İbrahim Kozan
da katıldı.
Yaklaşık 150 uzmanın katılımyla gerçekleşen
çalıştayda;
TAB'da Tohum Tedariki, Ürün Deseninin ve Ekim
Havzalarının Belirlenmesi,
TAB Ürünlerinin Kamu ya da Özel Sektör Desteği
Kapsamında, Alınması ve Desteklenmesi, Aile
ve Orta Ölçekli İşletmelerin ve Tekrnolojilerin
Geliştirilmesi,
TAB'da Pazarlama İmkanlarının Geliştirilmesi,
Özel Sektör ve İşletme Sorunları,
TAB'da Sağlıklı Tüketim, Ruhsat ve Mevzuat
Çalışmaları olmak üzere 4 konu başlığı belirlenerek,
bu başlıklar neticesinde hazırlanan raporlar tüm
taraf ve paydaşlar ile paylaşılmak üzere rapora
dönüştürüldü.
Geniş bir katılımla son derece verimli geçtiği
belirtilen çalıştayda; dünyada 110 milyar üzerinde
pazarı olan bu sektörden ülkemizin yeteri kadar
pay alması ve 2023 hedefi olarak en az 5 milyar
dolarlık ihracaat kapasitesine ulaşılabilmesi için
başta TC. Sağlık Bakanlığı, T.C. Orman Bakanlığı
ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
üniversiteler ile sektör temsilcileri olmak üzere,
tüm kurum ve kuruluşlarca izlenmesi gereken yol
haritaları belirlendi.
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PARS

Görücüye Çıktı
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Otomotiv
Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansının 5'incisi gerçekleştirildi. Konferans
kapsamında Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesinde üretilen “Pars” isimli
araç da sergilendi. Pars ziyaretçilerden tam not aldı.
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S

elçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen
konferansta ise Konya Sanayi Odası Başkanı
Memiş Kütükcü, Konya olarak yerli otomobili
üretmeye talip olduklarını belirterek, "Konya olarak
biz de Türkiye’nin yerli ve milli otomobilini yapma
sürecine kritik katkı vermeye hazırız. Artık tüm
Türkiye biliyor, Konya yerli otomobil yatırımına ev
sahipliği yapmaya talip. Biz Konya’nın yerli otomobil
yatırımının yapılacağı en uygun yer olduğunu iddia
ediyoruz. Bu iddiamızı da raporlarla ortaya koyduk.
Türkiye’de bu konuda uluslararası, profesyonel
bir kuruluşa rapor hazırlatan tek şehiriz. Ortaya
koyduğumuz 'Konya’da Otomobil Üretilebilir
Ligi Fizibilite Raporu'nda Konya, Aksaray, Bursa,
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Sakarya olmak
üzere 8 ilimiz karşılaştırıldı. Bu raporda da gördük
ki; Konya yerli otomobil yatırımının yapılacağı en
fizibilite yatırım alanı olarak çıkıyor. Yine yatırımcıya
5 farklı yer önerisi sunan tek iliz. Bu konuda şehir
olarak tüm kurumlarımızla birlikte verdiğimiz
mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye’de sanayinin
tek merkezli, Marmara Havzası odaklı yatırım
anlayışından, Anadolu’ya yayılan, kapsayıcı bir
dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.
Marmara Havzası artık kendi yükünü çekemez hale
geldi. Biz Konya olarak, Türkiye’nin ikinci Marmara
Havzası olmaya talibiz. Yerli otomobil yatırımında
Konya ısrarımızın temelinde de bu bakış açımız
yatıyor” dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Ali Çelik, “Ülkemizde sektörün
birleşmesi için bir destek ve katkıyı kendimize
görev ettik. Bunları yaparken otomotiv sektörünün
ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz.
Otomotiv sektörü burada çok tartışılacak ama

tek başına bir ifade değildir. Kendisin, meydana
getiren birçok parçanın ve sistemin bir araya
getirilmesiyle ve üretildikten sonraki adımlarına
kadar birçok sektörü destekleyen büyüten en
önemli faaliyetlerin başında gelmektedir." dedi.

“Buradan Otomotiv Endüstrisine Yeni
Yatırımlar İçin Çok Net Bir Davetimizi
İletiyoruz”
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, otomotiv
şirketlerini Konya’da üretim yapmaları için davet
etti. Altunyaldız, “Bahsettiğimiz değişim ve gelişim
sürecinde dijital dönüşümde arzu ettiğimiz ana
sanayi ile birlikte hızlı bir gelişim ve dönüşüm
gerçekleştiremezsek bu gelişim geride kalır.
Derneklerimizin hem ana sanayide hem ana
aktörlerimizin bu konuda çalışmalarını biliyoruz.
Burada yaptığımız çalışmalarda dijital dönüşümde
ana sanayi ve yan sanayide olan hızlı gelişimin
anlatılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
İnşallah 2019’da ilk prototipini göreceğimiz ilk araç
markamızı kendi otoyollarımızda görme konusunda
kuşkumuz yok.” şeklinde konuştu. Konya Valisi
Yakup Canbolat ise, Konya sanayisinin zengin bir
çeşitli yapıya sahip olduğunu kaydederek, “Hızlı
gelişen ve dinamik imalat sanayi yapısı ilimizde
ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırmaktadır.
Konya sanayisi başta otomotiv ve savunma sanayisi
olmak üzere artık birçok sektörde varlığını
hissettirmektedir” ifadelerini kullandı.
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Afrin Şehitleri Anısına
Doğa Yürüyüşü
Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür ve Turizm Topluluğu ile Orman Genel
Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği doğa yürüyüşü pek çok kişinin katılımıyla yapıldı.

Y

ürüyüşle ilgili NEÜ Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker; “Öğrencilerimizin ve
gençlerin doğayla iç içe yaşayıp, ona
sahip çıkması için bu tür etkinliklere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bağlamda doğanın içerisinde
az kalmış olan yeşilimizle beraber, hem korumak
hem de beraber güzel bir zaman geçirmek
adına böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk
duyuyoruz. Baharla beraber ormanın kıymeti,
kullanımı yaygınlaşmakta ama zaman zaman zarar
da verilmekte. Onları korumak bizler için önemli
çünkü gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir
miras orman.” dedi.
“Hem 15 Temmuz’da şehit düşen kardeşlerimize
hem de Afrin’de teröre karşı mücadele edip şehit
düşen askerlerimize elbet bir vefa borcumuz
var. Onlara Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize
sağlık ve afiyet diliyoruz. Milletimizin kaynaşması
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ile ortaya çıkan barış ortamının daim olmasını
diliyoruz.” diyen Şeker, etkinliğe katkı sunan ve
katılanlara teşekkür etti.
Orman Genel Müdürü Muhammed Çolak ise;
“Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür ve
Turizm Topluluğunun geleneksel hale getirmiş
olduğu doğa yürüyüşünü gerçekleştireceğiz.
Doğanın ve doğal kaynakların değerlendirilmesi
ve korunması noktasında farkındalık oluşturmak
amacıyla yürüyeceğiz. Bununla birlikte düşmana
korku salan ve mazlumların koruyucusu olan tüm
silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere, Afrin
şehitlerimizi anma adına yapacağımız yürüyüşten
dolayı mutluluk duyuyorum. Katkılarından dolayı
Necmettin Erbakan Üniversitesine ayrıca teşekkür
ediyorum.” dedi. Yaklaşık 2 Saat süren yürüyüşün
sonunda katılanlara yemek ikram edildi.
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Otizmli Birey Sayısı Artıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri
kapsamında ‘Otizmde Değerlendirme ve Tanı Süreci’ konferansı gerçekleştirildi.

öteye gitmek gerekiyor. Eğitim Fakültesinin Özel
Eğitim Bölümündeki arkadaşlarımızın bu konuyla
özel olarak ilgilenmelerini istirham ediyoruz.
Bu konuda çok fazla eğitimciye ihtiyaç var. Zor,
meşakkatli olduğunu biliyoruz ama birilerinin
bu işleri yapması gerekiyor. İnşallah gelecek bu
çocuklarımız için çok güzel olacak.” ifadelerini
kullandı.

Bu Belirtilere Dikkat!

N

EÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof.
Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda
düzenlenen etkinlikte ilk olarak Otizmli
Hikmet Kalaycı piyano dinletisi sundu.
Dinletinin ardından Otizm Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi
Yahya Çıkılı, merkezin faaliyetlerinden bahsederek,
“Merkezimiz kurulduğu andan itibaren otizmli
çocuğa sahip ailelere danışmanlık hizmeti ve
otizmli çocuklara merkezde destek eğitim hizmeti
vermeye devam ediyor.” dedi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek,
“Otizm, 10 binde birlerden 68’de birlere yükselen
görülme sıklığına sahip rahatsızlık. Farkındalığı
konuşma adına önemli bir bulgu. Artık gerek
ailemizde gerekse çevremizde otizmli bireylerin
olduğunu fark ediyoruz. 50 sene öncesine göre
doğum sonrası bebek ölümlerinde, enfeksiyon
hastalıklarında yüzdeler gittikçe düşerken otizm
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spektrum bozukluğunda bir yükseliş görmekteyiz.
Buna karşı farkındalık oluştu ve sivil toplum
örgütleri, belediyeler, sağlık organizasyonları
konuya ciddiyetle yaklaşarak çalışmalar başlatıldı.”
diye konuştu.
Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
SOBE’nin Türkiye’ye örnek bir çalışma olduğunu
söyleyerek, “Diğer şehirlerimizden SOBE’yi
incelemeye gelen belediyelerimiz var. Diğer
şehirlerde aileler bu tür merkezleri talep ediyorlar.
Üniversitemiz bu konuda öncü oldu. İnşallah çok
kısa sürede Türkiye’de otizm denince akla Konya
gelecek. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. İnşallah bu yaptığımız etkinlikler
çocuklarımızın geleceği için yeni bir başlangıç
olacaktır. Belki çok kolay söyleniyor, ‘farkındayız’,
‘sizinle beraberiz’ gibi kelimeler ama yaşamadan
bunun farkına varmak ve zorluklarını bilmek inanın
mümkün değil. Onun için kuru sözlerden bir adım

Otizmin nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu
aktaran NEÜ Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer Faruk Akça, “Tam olarak sebebi
bilinmiyor, erken tanı ve uygun müdahale çok
önemli. Bilinen en etkili yöntem de eğitim. Eğer
iki yaşına gelen bir çocuğa baktığınızda sizinle
göz teması kurmuyorsa, ismiyle seslendiğinizde
bakmıyorsa, el salladığınızda o da el sallamıyorsa,

9. aydan itibaren parmağıyla bir şeyleri işaret
etmiyorsa, işaret ettiğiniz yere bakmıyorsa
ve bunlardan herhangi birisi varsa mutlaka bu
çocuğu değerlendirme ve tedaviye yönlendirin.
Çok ciddi şeyler olabilir ve biz erken müdahale
edersek tedavide başarı şansımız çok yüksek olur.
Farkındalık çok önemli. Farkında olursak görürüz,
görürsek yönlendiririz, yönlendirirsek o çocuğun
hayatını kurtarmış olabiliriz.” şeklinde konuştu.
Otizm tedavisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ayhan Bilgiç ise, “Son 20 yıldır bu alanda bilimsel
gelişmeler son derece hızlı bir şekilde gerçekleşti
ve elimiz eskisinden çok daha dolu, problemin
ne olduğunu çok daha iyi biliyoruz. Ancak tedavi
alanında aynı noktada olduğumuzu söylemek biraz
güç.” dedi.
Bilgiç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tamamlayıcı
ve alternatif tıp uygulamalarını pratikte destekleyip,
uygulamıyoruz. Dünyada tamamlayıcı ve alternatif
tıp uygulamalarının kullanımı yüzde 32 ila yüzde 92
arasında ve oldukça yüksek bir oran. Türkiye oranı
ise yaklaşık yüzde 56. Yani her iki aileden biri hatta
yarısından çoğu gerçekleştirmiş durumda. Bu işin
ortalama maliyeti ise, 10 bin 570 lira. Maliyetin de
oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından program plaket takdimiyle
sona erdi.
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Geleneksel Spor Şenlikleri'nin
Altıncısı Yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
bu yıl 6.sı düzenlenen Geleneksel Spor Şenlikleri başladı.

S

por Şenlikleri her yıl olduğu gibi bu yılda
Büyükşehir Belediyesi tarafından bir ay
boyunca tahsis edilen spor salonunda Bay
- Bayan Voleybol, Selçuklu Belediyesi tarafından
tahsis edilen spor salonunda ise Bay Basketbol
turnuvalarıyla devam etmektedir. Konya Amatör
Futbol Federasyonunca tahsis edilen Şehit
Muharrem Samur Futbol Sahasında da Futbol
turnuvalarımız yaklaşık bir ay devam edecektir.
Futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere 3
kategoride gerçekleştirilecek spor şenlikleri
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek’in başlama
vuruşunu yaptığı Meram Meslek Yüksekokulu
ve Diş Hekimliği Fakültesi arasındaki futbol
müsabakasıyla başladı.
Spor şenlikleri kapsamında; 16 Fakülte/
Yüksekokulumuzun katıldığı Halı Saha Futbol
turnuvasında 4 grupta 32 müsabaka oynanacak
ve turnuva 26 Nisan 2018’de tamamlanacak.
9
Fakülte/Yüksekokulumuzun
katılımıyla
gerçekleştirilecek
olan
Voleybol
Bayan
turnuvasında 9 müsabaka oynanacak ve 12
Nisan 2018’de final ve üçüncülük müsabakasıyla
son bulacak. 10 Fakülte/Yüksekokulumuzun
katılımıyla gerçekleştirilecek olan Voleybol Erkek
turnuvasında 10 müsabaka gerçekleştirilecek ve
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4 Mayıs 2018’de tamamlanmış olacak. 8 Fakülte/
Yüksekokulumuzun katıldığı Basketbol turnuvası
ise 8 maçın ardından 2 Mayıs 2018’de son bulacak.
Kupa Seremonisi final müsabakalarının bitiminde
ilgili sahada/salonda yapılacak.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konya Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
Basketbol ve Voleybol hakemi, İl Hakem Kurulu
Başkanlığı tarafından da Futbol hakem desteğiyle,
uluslararası spor müsabakalarında geçerli kuralların
uygulandığı Spor Şenliklerimize, 4 Nisan 2018
tarihinden itibaren bütün Fakültelerimiz ve
yerleşke dışında bulunan Seydişehir ve Ereğli
olmak üzere yoğun ve heyecan dolu, bir katılım
sağlanmaktadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı olarak; bizden desteğini esirgemeyen
başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Muzaffer
Şeker ve spor faaliyetlerinden sorumlu Rektör
Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Tahir Yüksek’e,
etkinliğimizde bize katkı sunan paydaşlarımıza,
ders yoğunluğuna rağmen sporcu ve idareci olarak
katılan akademik ve idari personellerimize ve
hiçbir fedakârlıkta kaçınmayan Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’nın personeline teşekkür
ediyoruz.” dedi.
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Bahar Karma Resim Sergisi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının eserlerinden
oluşan Bahar Karma Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
fuaye alanında gerçekleştirilen sergi
açılışına NEÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tahir Yüksek, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı,
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bülent Dilmaç, öğretim üyeleri
ve öğrenciler katıldı.Açılışta konuşan
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir
Yüksek, serginin düzenlenmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti. Yüksek, bu tür
faaliyetlerin geliştirilerek devam etmesini
ve diğer bölümlere de örnek olmasını
dileyerek hayırlı olsun temennilerinde
bulundu. Yağlıboya, akrilik, özgün baskı,
hat, tezhip, seramik, grafik çalışmaları gibi
güzel sanatların birçok alanından örnekler sunulan sergide NEÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Resim
Bilim Dalları Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yapıtlarıyla birlikte toplam 62 eser sergileniyor.
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AFRİN için
Oyun Geliştirdiler

indirilebildiğini ifade eden Çıbıkdiken şunları söyledi: "Oyunu şu an Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm
mobil cihazlara ücretsiz olarak indirmek mümkün. Oyunda, harekâtta bizim için stratejik öneme sahip SİHA ile
verilen 5 görevi yapıyorsunuz. Oyunun adını harekâtın ismine binaen Afrin SİHA olarak belirledik. Oyunda,
				
sonraki hedefimizle ilgili küçük bir bilgi de yer alıyor. İnşallah TSK'nin başarılı
					
operasyonlarıyla oyunumuzun sonraki bölümlerini açarak Münbiç
					
haritasını da ekleyeceğiz. Milletimiz Zeytin Dalı Harekâtı ile
					
birlikteliğini bir kez daha göstermiş oldu. Biz de bu heyecanı nasıl
				
milletimize taşırız diye düşünürken böyle bir oyun yaptık." dedi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zekeriya
Akgül ve Ahmet Küçük, Zeytin Dalı Harekatı'nı konu alan "Afrin SİHA" isimli bir mobil
oyun geliştirdi.

T

ürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin bölgesinde teröristlere karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı
günlerde yapımına başlanan oyun, gerçek harita üzerinden oynanıyor. Bülbül, Şeran, Mabatlı,
Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşan oyunda, silahlı insansız hava aracı
(SİHA) ile Afrin'deki köylerin teröristlere karşı Mehmetçik tarafından korunması, terör örgütü YPG/
PKK'ya ait hedeflerin ve konvoyların vurulması gibi görevler yerine getiriliyor. "Afrin SİHA" oyunu, IOS
ve Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz indirilebiliyor. Arayüzlerinde Zeytin
Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de vurulması gibi
TSK'nın SİHA ile imha ettiği hedeflerden gerçek görüntülerin olduğu oyun, tüm bölümlerin başarıyla
tamamlanmasıyla Mehmetçik'in Afrin'de bayrak diktiği gerçek görüntülerle sona eriyor.

Afrin'deki Operasyondan Görüntüler Yer Alıyor
Öğrencilerden Zekeriya Akgül, oyunda, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli SİHA'nın kontrol edildiğini
söyleyip şöyle devam etti: "Yaptığımız 'Afrin SİHA' ismini verdiğimiz oyunda belirlenen 5 görevi yerli
ve milli olan SİHA ile yerine getiriyorsunuz. Bu görevler bir terörist sığınağını bombalamak, terör
konvoyunu imha etmek ve sivilleri korumak gibi görevlerden oluşuyor. Oyunda gerçek harita ile
belirlediğimiz bölgeleri alarak ilerleme kaydediyorsunuz. Ele geçirilen her alan da yeşile boyanıyor. Her
bölümün tamamlanmasıyla da arayüzde Afrin'deki operasyondan görüntüler yer alıyor. Oyunu okuldaki
bölüm arkadaşım Ahmet Küçük ile yaptık. Lise öğrencisi kardeşim Eren ve Öğretim Görevlisi Mücahit
Büyükyılmaz da bize oyunun belli kısımlarında destek verdi." dedi.
Öğrencilerin Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken de öğrencilerin Zeytin Dalı Harekâtı
bitmeden oyunu tamamlamak için çok çalıştıklarını anlattı. Oyunun kullanıcılar tarafından mobil cihazlara
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NEUCOPTER
Haritalamada Kullanılacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita
Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan ve daha önce üç boyutlu haritaların çıkartılmasında
kullanılan “NEÜCOPTER–1” geliştirilip, güncellendi.

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
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yerli imkânlarla ne kadar iyi bir iş
ortaya koyabiliriz diye uğraşıyoruz.
Kampüs alanımızda bazı şeylerin takibi,
coğrafi şartlardan dolayı zor oluyor.
Sahada teknik eleman belki biliyor
orada ne olduğunu ama yöneticiye
bunu aktarmanız gerekmekte. İşte
bu ürünle gerçek anlamda arazide ne
yapılıyor, hangi aşamalar kaydedilmiş
bunu dijital olarak aktarma imkânına
sahip olduk. Diyelim ki bir iş programı
var arazide, bunun takibi için, zamansal
kıyaslamalar yapabilmek için, ölçümler
için bu çalışmamız son derece önemli
bir kolaylık sağlıyor.” dedi.
Ülkemizin geleceğinde ve planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, 3 Boyutlu Arazi/Kent
Modelleme ve Akıllı Kent Uygulamalarında aktif kullanılan NEÜCOPTER'in zamandan, maliyetten,
işgücünden tasarruf sağlaması ve daha pek çok anlamda klasik yöntemlerden daha verimli olması
açısından önemine vurgu yapan Varlık, milli teknolojik cihazların üretimi ve yaygınlaşması için NEÜ
Harita Mühendisliği Bölümü olarak, çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

K

onya’da ilk olarak Haritalama amaçlı 2014 yılında Harita Mühendisliği Bölümünde başlayan
çalışmalarla birlikte İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılarak Köyceğiz Yerleşke alanının tamamının
3 boyutlu Sayısal Haritası oluşturuldu. Bu sayede Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz
Yerleşkesindeki her bir alan hem klasik olarak hem de dijital ortamda haritalanabiliyor.
Klasik yöntemle, 170 hektarlık bir alanın haritasını çıkarmanın çok daha uzun sürdüğünü hatırlatan Harita
Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Varlık, İHA kullanarak yaklaşık 120 metre
yükseklikten hava fotoğrafları çektiklerini söyledi. Varlık, bu fotoğrafların fotogrametrik amaçlı olarak
değerlendirildikten sonra, Köyceğiz Yerleşke alanının haritasını ortaya çıkardıklarını kaydetti.
Bu çalışma sayesinde Köyceğiz Yerleşkesinin güncel olarak harita üzerinde görülebildiğini kaydeden
Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Varlık; “Bu sistemi hem öğrencilere ders olarak aktarıyor hem de
Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığımız buradaki inşaatların son halini, mevcut durumu görebilmek
adına kullanıyorlar. Bu sayede çok zaman alan arazide ölçüm işlerini kısa sürede yapma imkânını
bulduk. 170 hektar alanı klasik yöntemle 1 ayda yapacakken, bu şekilde 1,5- 2 saatte istediğiniz haritayı
çıkarabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu.
İHA’ların, fotogrametrik veri üretimi amacıyla anlık veri üretimi ve görüntülenmesini, hızlı veri analizi ve
buna bağlı olarak zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını söyleyen Varlık, yüzde yüz yerli ve milli üretim
olan NEÜCOPTER'in güncellenmiş hali olduğunu da sözlerine ekledi.
Zeytin Dalı harekâtında Afrin bölgesinde yerli ve milli İHA’larla keşif ve gözlemenin yanında bölgenin
İHA Fotogrametri tekniği kullanılarak haritalarının yapıldığını kaydeden Varlık; “Bizim esas amacımız
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Sağlıklı Yaşam ve Çalışma Hayatında
Kadın Paneli

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, "Kadın, çalışma hayatının içinde var.
Bundan sonra da hep var olacak. Bize düşen Müslüman kadının Müslümanca kalarak
çalışma hayatının içinde nasıl var olabileceğinin imkanlarını oluşturmaktır." dedi.

M

artı, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen
"Sağlıklı Yaşam ve Çalışma Hayatında Kadın" konulu panele katıldı.
"Kadının çalışma hayatında yeri var mı?", "İslam'a göre kadın çalışmalı mıdır?"
ve "Çalışan kadının parası helal midir" gibi soruların cevabının verildiğini
aktaran Martı, şöyle konuştu: "Kadın, çalışma hayatının içinde var. Bundan
sonra da hep var olacak. Bize düşen Müslüman kadının Müslümanca kalarak
çalışma hayatının içinde nasıl var olabileceğinin imkanlarını oluşturmaktır.
Bize düşen kız çocuklarımızı en güzel şekilde koruyup kollayacağımız
şartlarda okumasını sağlamaktır. Çalışma hayatında var olmamız ailelerimizi
ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor." dedi. Martı, yıllarca kadınların
tarlalarda çalıştığını ve bunun da tartışılmadığını dile getirerek, halen birçok kadının fabrikalarda ve
hizmet sektöründe çalıştığını belirtti. Çalışan kadının nasıl daha sağlıklı, huzurlu ve verimli bir ortamda
çalışabileceğini düşünmek gerektiğini ifade eden Martı, "Biz bir yandan ailesini ihmal etmek istemeyen
çalışanlar olarak bazen ikilemde kalıyoruz çünkü geleneksel kodlarımız ve beklentiler bizden iyi bir anne
ve iyi bir eş olmamızı istiyor. Çalışırken bir yandan da ailemize emek veriyoruz. Bunun da mükafatını
Allah'ın vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Kadın vahyin muhatabıdır"
Martı, kadının hangi niyetle çalıştığını anlamak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kadın vahyin
muhatabıdır. Kadın Rabbi tarafından yeryüzünü imar etmekle görevlendirilen insandır. İnsan da çalışıp
çabalamak zorundadır. İslam'ın uygun gördüğü şartlarda ve harama giden herhangi bir adım atmadan
kadının çalışmasında dini bir engel yoktur. Çalışmaya engel olacağını iddia edeceğimiz hiçbir hadis ya da
ayet-i kerime yoktur ama haram konusunda herkes çizgilere dikkat etmek zorundadır."

"Çalışan nüfusun üçte birini kadınlar oluşturuyor"
NEÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu da 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü'nün Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında kabul edildiğini anımsattı. Dünya nüfusunun yarısını
kadınların oluşturduğunu aktaran Kutlu, şöyle konuştu: "Ancak çalışan nüfusun üçte birini kadınlar
oluşturuyor. Kadınların erkeklere göre eğitim düzeyi de hala çok geride. Türkiye'de 2013 yılında
kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 30,8'dir. Kadın istihdamı ise yüzde 21,1 şeklindedir. Tarım
sektöründe kadınların oranı yüzde 37, hizmet sektöründe yüzde 48 ve hazır giyim, tekstilde ise yüzde
15'i kadınlar oluşturuyor." dedi. Panele, İl Müftüsü Ali Akpınar, NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ramazan Altıntaş, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin ile çok sayıda öğretim
üyesi ve öğrenci katıldı.
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Ereğli Eğitim Fakültesi

Yeşilçam Sanatçısı Bircan Kerem’i Ağırladı

3. Irak Sağlık Sektörü ile Dayanışma Kurultayı Ankara’da yapıldı.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ)
Ereğli Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
3. sınıf öğrencileri
bünyesinde oluşturulan
“Altı Atlı” grubu
düzenledikleri
organizasyonla, eski
sinema sanatçısı Bircan
Kerem’i ağırladılar.
Bircan Kerem
öğrencilerle Yeşilçam
üzerine keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdi.

Y

eşilçam’ın içinden bir isim olan Bircan
Kerem, ülkemizin film kültürünün yapıtaşı
ve değerli bir dönemi olan Yeşilçam’ı tanıttı.
Türk sinema klasikleri ve Türk sinemasının süreç
içindeki gelişimi hakkında kapsamlı bilgiler sundu.
Söyleşide Yeşilçam’ın efsane isimleri ve filmleri,
filmlerin çekilme süreçleri, dönemin atmosferi,
günümüzün ve dönemin film anlayışları gibi
birçok konu üzerine konuşan Bircan Kerem film
hayatı üzerinden oyunculuk üzerine tecrübelerini
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3. Irak Sağlık Sektörü ile Dayanışma
Kurultayı Ankara’da Yapıldı

paylaştı. Keyifli bir söyleşinin ardından öğrencilerin
görüşlerini ve sorularını dinleyen Bircan Kerem
Ereğli’de bulunan genç yeteneklerin önünün
açılması gerektiğini söyledi. Gençlere sinema
sektöründe bütün imkânlar tanınması gerektiğini
belirten Kerem, sinemanın sevdirilmesinin bir
gereklilik olduğunu da sözlerine ekledi.
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Mustafa Pehlivan da, Bircan Kerem’e katkılarından
dolayı teşekkür etti.

P

rograma AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye
Erdoğan, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Haşan Hüseyin Yıldırım,
Irak eski Sağlık Bakanı ve Milletvekili Dr. Salih
El-Hasnawi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan,
Irak Yüksek Öğretim Bakan Vekili Prof. Dr. Fuat
Kasım Muhammed Yıldırım, Irak Parlamento
Sağlık ve Çevre Komisyon Başkanı Dr. Kuteybe
El-Cuburi ile çok sayıda Türk ve Iraklı doktor
katıldı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 16 yıllık AK Parti
iktidarı döneminde, sağlık alanında geçmişle
mukayese edilemeyecek gelişmeler olduğunu
belirterek; "Artık sağlıkta bir dünya markasıyız"
dedi. Türkiye ile Irak'ın, hem tarihi hem de kültürü
ile bölgenin en önemli iki ülkesi olduğunun altını
çizen Ünüvar, "Bizler, Irak'ı sadece coğrafi açıdan
kendimize komşu kabul etmiyoruz. Irak bizim
gönül coğrafyamızın da çok önemli üyelerinden
birisi, kardeş ülkemiz" diye konuştu. Ünüvar,
"Cumhurbaşkanımız hep 'Bizim için 4 hizmet alanı
çok önemlidir' der. Birincisi eğitim, ikincisi sağlık,
üçüncüsü adalet, dördüncüsü emniyet. Baktığınız

zaman 16 yıllık AK Parti iktidarında bu 4 alanın
çok öne çıktığını görürsünüz. Bu alanda çok çok
önemli işler yaptık. Bütün dünyada ülkeler en
fazla sağlık için yurtdışına insan gönderir. En fazla
sağlık için yurt dışına kaynak aktarır. O halde
bizim Türkiye ile Irak olarak kendi imkan ve
ihtiyaçlarımızı birleştirmemiz lazım.” ifadelerini
kullandı. Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkan
Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu da UNESCO'nun
2015 yılı istatistiklerine göre yurtdışında eğitim
alan Irak uyruklu öğrenci sayısının yaklaşık 30 bin
civarında olduğunu belirterek, bu öğrencilerin en
çok tercih ettiği ülkelerin başında Ürdün'den sonra
Türkiye'nin geldiğini vurguladı. Yükseköğretim
alanında Irakla önemli çalışmalar ve iş birlikleri
gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kapıcıoğlu, "Bunu
daha ileri götürme gayretindeyiz. Şuna inanıyorum
ki özellikle barış; sağlık ve eğitim alanlarının öne
çıkarılması ile sağlanacak. Gerçekten eğitim
ve sağlık, barış ortamının tesisinde ve bunun
sürdürülmesinde çok önemli enstrümanlar. İşte
bugün 3.'sü yapılan Irak Sağlık Sektörü ile Dayanışma
Kurultayı'nın bu iş birliklerinin geliştirilmesinde ve
coğrafyamızda sağlık alanında gelişmelere yardımcı
olmasında büyük rol oynayacağına inanıyorum"
şeklinde konuştu.
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Sadece Hizmet
Üretimi İstiyorlar

Karaçay Malkar Dili ve Kültürü
Tanıtıldı

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ)
‘Türkiye’de Bilim ve Bilimsel Yayın Politikaları’ adlı konferansa katıldı.

Dil Bilim Topluluğu tarafından Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen
Karaçay Malkar Dili ve Kültürü Tanıtım Şenliğinin açılışında, Sarayönü Kafkas Alan
Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi büyük beğeni topladı.

Türkiye’nin Gelişmesini İstemeyenler
Üretim Yapmamızı İstemiyor Sadece
Hizmet Sektöründe Faaliyet Göstermemizi
İstiyorlar

M

eram Tıp Fakültesi Prof. Dr. Asım Duman
Konferans Salonunda gerçekleştirilen
programda konuşan Prof. Dr. Kılıç,
‘Türkiye’nin gelişmesini istemeyenler üretim
yapmamızı istemiyor, sadece hizmet sektöründe
faaliyet göstermemizi istiyorlar’ şeklinde görüş
belirterek, “Ancak bizler genel cerrah isek onun
biyolojisini öğrenmek, geliştirmek zorundayız.
İlla ‘Gamma Knife’ı dışarıdakiler mi geliştirsin?
Onu da hekimler geliştiriyor. Ya da yurtdışındaki
genetik laboratuvarlarına, moleküler biyoloji
laboratuvarlarına bakıyorsunuz güçlü olanlarının
hepsinin başında tıp hekimleri var. Çünkü fizyolojiyi,
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anatomiyi, histolojiyi biliyorlar. Onun için bu ağır
eğitimi alırken mutlaka biyolojisine yönelmek
lazım. Çünkü her şey yaptığınız iş değil, onun ilmini
de beraber taşımanız gerekir. Genç arkadaşlarımız
çalışırken biyolojisine de dikkat etsinler. Sadece
uzmanlığı alıp devam etmek yerine onun biyolojisini
de içine yedirsinler.” ifadelerini kullandı.
Üniversitede okuyan herkesin akademisyen olmak
istediği değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ertuğrul
Kılıç, “Herkes yüksek lisans, doktora yapacak diye
bir şey yok. Bu yanlış bir yaklaşım. Temel sorun
nitelikli insan kaynağı yetiştirme, istihdam etme ve
denetlemede. Burada söyleyeceğim iki kelime var;
‘effective’ (geçerli) ve ‘efficient’ (verimli) çalışma.
Effective’de sabah 8’de gelirsiniz işinize, 18’e
kadar çalışır ve eve gidersiniz. Efficient çalışmada
ise kafayı toparlayıp yarım saat içinde bir günlük
işi halleder ve gidersiniz. Bir işi yaparken efficient
çalışmayı önde tutmakta fayda var.” dedi.

B

ölümlerinin ilk kez iki yıl
önce öğrenci almaya
başladığını
söyleyen
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Dil Bilimi Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Aslı Gürer Türkiye’de kurulan
5. Dil Bilimi bölümü olduklarını
söyledi. Dil belgeleme alan
çalışması yapmak için Konya’nın
çok isabetli olduğunu kaydeden
Gürer, Karaçay Malkar dilinin elektronik
ortamda belgelenmesi ve dil bilimsel olarak teorik
modellemeye kavuşturulmasını amaçladıklarını
söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tavkul, Karaçay
Malkarlıların dili ve kültürüne ilişkin sunum yaptı.
Kafkasya halklarının yaşadığı coğrafyanın son
derece sarp ve dağlık alanlar olduğuna dikkati
çeken Tavkul, "Yaz-kış erimeyen karları barından
Kafkas dağlarıyla çevrili bölgede yaşayan halklardır.
Kafkasya, onların kültürünü ve dilini şekillendiren
coğrafyadır." diye konuştu. Bölgede çok değişik

dillerin konuşulduğunu belirten
Tavkul: "Çok farklı etnik
kökenden gelen insanlar bir
arada yaşar. Binlerce yıldırdır
bir arada ortak bir kültürü
paylaşırlar. Bu Kafkas kültürü
adını
verdiğimiz
kültürü
yaşayan insanlar günümüzde
Kafkasya halkları olarak bilinir.
Bu farklı kökenden gelen ve farklı
dili konuşan insanlar 19'uncu yüzyıl
Osmanlı-Rus kaynaklarında 'Çerkezler'
adıyla tanınıyorlardı. Bazı Rus kaynaklarında
ise yaşadıkları dağlık bölgeden dolayı 'Dağlılar'
ismi verilmişti. Kafkasya'da üç ana dil grubu
konuşulur. Bunlar dünyada hiçbir dille akrabalığı
tespit edilemeyen dillerdir. Kafkasya'ya özgü,
sadece orada konuşulan diller olduğu için dil
bilimciler bunu Kafkas dilleri adıyla tek gruba
toplamışlardır." dedi. Birleşik Kafkas Dernekleri
Federasyonu Başkan Yardımcısı Ufuk Tuzman da
Türkiye'de yaşayan Karaçay Malkarlıların Kafkasya
ile ilişkisi hakkında bilgi verdi. Program soru cevap
bölümünün ardından sona erdi.
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi İle
İşbirliği Protokolü
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında
işbirliği protokolü imzalandı. İmzalan işbirliği protokolü kapsamında Necmettin Erbakan
Üniversitesi Öğretim Üyeleri ders ve seminer verme, lisansüstü sınav jürisinde yer alma,
ortak proje ve araştırmaları yürütmek amacıyla Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde
görevlendirilebilecekler.

K

ıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile
daha önce yapmış oldukları görüşmeler
çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Mustafa
Tümer’le görüştüklerini kaydeden NEÜ Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “Daha önce yaptığımız
görüşmelerle Necmettin Erbakan Üniversitesi
ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında
Öğretim Üyesi görevlendirmesine ilişkin karşılıklı
dayanışma ve bunu bir işbirliği protokolüne
dökerek hayata geçirme konusunda sözleşmiştik.
Bugün iki üniversitenin resmi ilk temasını sağlamış
olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sosyal
Bilimler alanı olması bizi heyecanlandırıyor. Bu
alanda yapılacak çok çalışma var. Kıbrıs’ın tarihi
kültürel dokusunu yaşatmak da boynumuzun
borcu. Bu konuda beraberce çalışacağız inşallah.
Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kıbrıs’ta önemli
bir fonksiyon göreceğini ve gelecekte adından
daha sık bahsedilen bir üniversite olacağını tahmin
ediyorum.” diye konuştu.
Kıbrıs’taki
eğitim
faaliyetlerinin
Kıbrıs’ın
ekonomisine ve kültürel hayatına önemli bir
katkıda bulunduğunu söyleyen Şeker, daha önce
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Kıbrıs’ta farklı üniversitelere verdikleri desteğin
bir benzerini sosyal bilimler alanında olması
hasebiyle daha da önemseyerek Kıbrıs Sosyal
Bilimler Üniversitesine vermek üzere taahhütte
bulunduklarını belirtti.
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Tümer ise Konya’da bulunmaktan
büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek,
Üniversitelerinin vakıf Üniversitesi olarak
kurulduğunu ve kar amacı gütmeyen bir yapıya
sahip olduğunu belirtip şöyle devam etti: “Bizim tek
gayemiz öğrencilerimize iyi bir eğitim verebilmek.
Yeni Üniversite olmanın getirdiği sıkıntıları
biliyorsunuz. Bu anlamda Necmettin Erbakan
Üniversitesini yanımızda destekçi olarak görmek
bizi çok sevindirdi. Her zaman olduğu gibi KKTC
anavatandaki tüm kuruluşların desteği ile daha iyi
günleri görecek diye temenni ediyoruz.”
Atalarının Konya ve Karaman’dan geldiğini belirten
Tümer, bu durumunda kendileri için ayrıca bir
kıvanç kaynağı olduğunu söyleyerek sözlerini
tamamladı.

Konya'da Ulusal Ajans ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından düzenlenen zirvede
Türkiye'nin 81 ilinden genç öğrenciler ile STK temsilcileri sosyal yoksulluğu konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: "Geçmişte Alevi-Sünni, Kürt-Türk, başörtülübaşörtüsüz şeklinde saçma sapan ayrımcılığa tabi tutan bir anlayış vardı ama o günler
geride kaldı" dedi.

K

onya'da Ulusal Ajans ve Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından
düzenlenen Sosyal Yoksulluk Zirvesi'nde,
Türkiye'nin 81 ilinden gelen genç öğrenciler ile sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, sosyal yoksulluğu
konuştu. Zirveye, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 100
öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Sosyal yoksulluğun konuşulduğu zirvenin sonunda,
bildiri yayımlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ravza Kavakcı, zirvenin ikinci gününde yaptığı
konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinden gelen katılımcı
gençlere seslendi. Her fırsatta gençlerle bir
araya gelmek istediğini aktaran Kavakcı, beşikten
mezara ilim öğrenmenin gerekliliğini bilen bir nesil
olduklarını söyledi. Kavakcı, gençlerden öğrenecek
çok şey olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"1993 yılında bilgisayar mühendisliği diploması
aldım. O zaman maalesef ülkemde kıyafetimle
okumam mümkün değildi. Biz kısmetli
ailelerden bir tanesi olduğumuz için Allah nasip
etti, yurt dışında eğitimimizi tamamlayarak
memleketimize döndük. Daha sonra İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliğinden fon
alan ilk projesinin koordinatörüydüm. Kültürel

zenginliklerimizi tanıtmaya yönelik bir projeydi. O
yaşta 'Yüksek lisans yapabilir miyim?' derken Allah
Boğaziçi Üniversitesinde Avrupa çalışmalarında
yüksek lisans yapmayı nasip etti. Hocalarım ve
arkadaşlarım benden çok gençti ama onlardan çok
şey öğrendim." dedi. Doğduğu Türkiye'nin her şeyi
ile farklı olduğunu ifade eden Kavakcı, konuşmasını
şöyle sürdürdü: "Geçmişte, Alevi-Sünni, KürtTürk, başörtülü-başörtüsüz şeklinde saçma sapan
ayrımcılığa tabi tutan bir anlayış vardı ama o günler
geride kaldı. Nasihat müessesi geride kaldı. Sanal
bir dünyada yaşıyoruz ve sanal bir hayatımız
var. Bu bir gerçek. Kızıma ve gençlere 'sürekli
telefonla meşgulsünüz, yüzümüze bakmıyorsunuz'
derken ben de onlardan birisi oldum. Tüm işlerimi
telefonum aracılığıyla hallediyorum ama sanal
hayatın gerçek hayatımızın önüne geçmesine izin
vermeyelim. Bunu başarabiliriz. Sizler bizlerin
doğduğu Türkiye'den farklı bir Türkiye'de
doğdunuz. Bunu ne kadar şanslı olduğunuz
hatırlatmak için söylüyorum." dedi.
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ATO’dan Yerli ve Milli Üretim
Konferansı

Gezici Ağız ve Diş Kliniği Hizmeti
SOBE dedi

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün
himayesinde düzenlediği “Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli
Üretim” Konferansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile
oluşturulan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmetlerine Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim
Merkezinde devam etti. Uzman hekimler tarafından otizmli bireylerin diş taramaları
yapılarak aileler ve merkezdeki eğitmenler bilgilendirildi.

A

TO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin imalat sanayi üretiminin, ağırlıklı olarak
düşük ve orta düşük teknoloji gruplarından oluştuğuna dikkat çekerek, “Yükte hafif ama pahada
ağır üretimi henüz başarabilmiş değiliz. Ancak hükümetimiz bu konuda Cumhurbaşkanımızın
öncülüğünde çok büyük adımlar attı. Gelişmiş ülkelerinin sanayi dönüşümünün arkasında kamu alımları
yatıyor. İş dünyası olarak kamu alımlarında yerli ve milli olandan yana pozitif ayrımcılık yapılmasını arzu
ediyoruz" dedi
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Ç

alışmalar hakkında bilgi veren NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hazal
Özer, otizmli bireyler için eğitimin önemli olduğunu belirterek, “Bunun gereği olarak onların
ağız ve diş sağlığı hakkında ailelerine mevcut bilgileri ve evde yapılması gerekenleri anlatıyoruz.
Buradaki öğretmen, eğitmen ve çalışanlara da bilgilendirmeler yaptık. Gezici Ağız ve Diş Kliniğimizde
mevcut ağız durumu belirlendikten sonra ihtiyaç duyulan tedavileri yapıyoruz.” dedi.
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak ise, merkezlerinde
hizmet alan bireylere verilen diş tarama ve eğitim faaliyetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek
emeği geçenlere teşekkür etti.
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Hacıveyiszade Hoca Efendi
Dualarla Anıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, Türk Anadolu Vakfı ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi’nin
vefatının 58. yılında anma programı düzenlendi.

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

Tıp Fakültemiz Öğrencilerinden
Cengiz Özüçetin’i Kaybettik

Meram Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencimiz Cengiz Özüçetin geçirdiği elim bir trafik kazası
sonucu hayatını kaybetti. Öğrencimiz Cengiz’in vefatı; ailesini, okul arkadaşlarını,
hocalarını ve tüm çevresini yasa boğdu. Öğrencimize Allah’tan rahmet, başta kederli
ailesine, arkadaşlarına, hocalarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

T

icaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Müftüsü Prof.Dr. Ali Akpınar, Türk Anadolu Vakfı Başkan
vekili Mehmet Ali Atiker, İl Müftü Yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim
tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Ali Öge, “ Her yıl klasikleşen, kurumlaşan bir faaliyet olarak toplumda örnek olan şahsiyetleri anma,
anlama ve anlatma adına Hacıveyiszade efendiyi anma programlarını tertip ediyoruz. Bu programın
amacı bir Allah dostunu dini ve irfanı güzel şekilde yaşayan bir insanı gelecek nesillere, ülkeyi imar edecek
insanlara güzellik taşıyacak insanlara, gençlere örnek olsun diye anlatabilme gayesinin bir ürünüdür.
Bu vesile ile her sene farklı tema ile Kuran
Kursları ve İmam Hatip Liselerinde okuyan genç
kardeşlerimizin bu meseleye kafa yormaları, bu
sayede gönül vermeleri sağlamak amacıyla değişik
konu başlıklarıyla şiir ve kompozisyon yarışmaları
düzenlemekteyiz. Bundan sonrada değişik konular
ile İmam hatip neslinin ve gelecekte ülkeye hizmet
edecek insanların hayatlarına değişik konularla
Haciveyiszade ve ailesini taşıma gayesini devam
ettireceğiz” ifadelerini kullandı. Daha sonra
programda düzenlenen yarışmada dereceye giren
öğrencilere ödülleri verildi.
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Konya’dan Afrin’e
1000 Çift Ayakkabı Daha
Konya Tarihi Bedesten Kunduracılar Demeği, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı
Operasyonu'na destek vermek amacıyla program düzenledi. Kunduracılar Demeği binası
önünde gerçekleştirilen etkinliğe Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Rektör
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve yardımseverler katıldı.

Bu harekât, Türkiye’nin güneyindeki bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğinin harekâtıdır. Haklıyız
ve kazanacağız. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız.” dedi.

"Konya, Devletimizin ve Milletimizin Yanındadır"

K

onuşmasında, “Konya Tarihi Bedesten
Derneği olarak bir sosyal sorumluluk
projemizi daha gerçekleştirmenin gururunu
yaşıyoruz” diyen Başkan Abdullah Dölek
şöyle devam etti: “Bugüne kadar projelerimiz
kapsamında 8 bin 300 çift ayakkabıyı Arakan,
Suriye, Afrin ve ülkemizdeki birçok ihtiyaç sahibine
ulaştırdık. Dağıtım organizasyonunda AFAD'ın
desteğini almaktayız. Bu program ile 1000 çift
ayakkabıyı göz bebeğimiz Silahlı Kuvvetlerimizin
Afrin Zeytin Dalı Operasyonunda görev alan
Kahraman Mehmetçiğimizin evine dönüşlerinde
pırıl pırıl giymeleri için gönderiyor ve AFAD'a
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teslim ediyoruz. Ayakkabılar sayesinde böyle
sosyal yardımlaşmalar hiç eksilmeden devam
edecektir. Ben bu yardımsever dostlarımıza
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ise;
“Hayırlı bir günde hayırlı bir iş için buradayız. Böyle
hayırlı bir işe vesile oldukları için Kunduracılar
Derneği Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür
ediyorum. Coğrafi olarak Elhamdülillah iyi bir
yerdeyiz. Ona göre de düşmanımız oluyor,
problemlerimiz oluyor. Eskiden müttefik olarak
isimlendirdiğimiz insanların nerde, kiminle ne
pazarlıklar yaptıkları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de; “Aynı yolda bağlılığımızı göstermek üzere burada bugün hayır
için, daha da önemlisi aynı düşüncede aynı faaliyette beraber olduğumuzu göstermek adına bir araya
gelmiş bulunmaktayız. Annelerimize, kardeşlerimize, ayakkabıcılarımıza teşekkür ediyorum. Konya aynı
davada devletimizin ve milletimizin yanındadır. Bizim atalarımızın Yemen’de, Balkanlarda, Çanakkale’de
göstermiş olduğu dayanışmanın bir diğer örneğini görüyoruz. Bu yapılan güzel organizasyon ile Afrin’deki
kardeşlerimize selam göndermiş oluyoruz. Allah yollarını açık etsin” diye konuştu.
AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ise Zeytin Dalı Harekâtının
başlaması ile birlikte Konyalı hayırseverlerin operasyona
büyük destekler verdiğini ifade ederek “Harekâtın başlaması
ile birlikte Konya’mız tek yürek olarak Zeytin Dalı Harekâtı
için ne yapabiliriz demiş, Büyükşehir Belediyemiz başta olmak
üzere ilçe belediyelerimiz, STK’lar iş adamlarımız ve Konyalı
hemşerilerimiz gerek kendi imkânıyla gerek belediyelerin
imkânları ile tek yürek olmuştur. Ben kendilerine çok teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü Ödüle Doymuyor
16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri ve Gastronomi Festivali " yapıldı.
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda
Yeni Ufuklar ve Yeni Alanlar Konuşuldu
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Topluluğu’nun
düzenlediği “Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar ve Yeni Alanlar” konulu
konferans Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

P

F

estival kapsamında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Şefler Birliği'nin ortaklaşa
düzenlediği yarışmadan Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
sanatları Bölümü öğrencileri çeşitli ödüllerle döndüler. 75 kategoride düzenlenen 30 ülkeden
450'si yabancı olmak üzere toplam 2100 aşçının katıldığı ve 25’i yabancı 100 jüri üyesinin görev aldığı
yarışmadan;
Nurcan Uslu; Ustalar Balık kategorisinde -Orjinal Balık Tabağı ile
altın madalya,
Eren Çelebi Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı Balık
kategorisinde - Ispanak yatağında damla sakızlı krema soslu deniz
alası ile gümüş madalya,
Betül Arslan; Üniversite Düzeyi Öğrenci Aşçı Makarna Yarışması
kategorisinde gümüş madalya ve Üniversite Düzeyi Okullar İçin
Öğrenci Aşçı- Ana Yemek yarışması kategorisinde bronz madalya,
Emre Çelebi, Burcu Yıldırım, Tamer Bağır ve Eren Çelebi;
Üniversite Düzeyi Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması
kategorisinde -Dalgan döndermesi, Ayva bastı, Hayrabolu tatlısı
ile bronz madalya,
Nurcan Uslu ve Burcu Yıldırım; Pratik Ekip Yarışması kategorisinde
bronz madalya kazandılar.
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rogramın açılış konuşmasını gerçekleştiren
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Yapalı, bir Türk
girişimci tarafından geliştirilen ve Türkiye’de
birçok hastanede kullanılan robotik rehabilitasyon
cihazının ekonomiye önemli katkı sağladığını
söyleyerek salondaki öğrencilerden de bu
tür cihazları geliştirip dışa bağımlığı ortadan
kaldırmalarını beklediklerini söyledi. Yapalı: “Şuan
robotik rehabilitasyon cihazının ithalatı durmuş
durumda. Sadece yerli üretim cihazlar kullanılıyor.
300 milyon dedik ithalatımız, bu ürünün sağladığı
katma değer 1.4 milyon Euro yaklaşık %5 yapıyor.
Sadece fizyoterapist ve makine mühendisi olmak
üzere iki kişi bu alandaki ithalat rakamını %5
düşürüyor. Şöyle düşünelim buradan 1 değil de 10
kişi böyle cihazlar geliştirecek şekilde çıktığımda bu
dışa bağımlılığı neredeyse yarı yarıya azalacaktır.”
dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İsmihan İlknur Uysal da fizyoterapi mesleğinin hem
ülkemizde hem dünyamızda daima yer bulacağını ve
öneminin gittikçe artan bir meslek olacağını belirtti.
Salondaki öğrencilere seslenen Uysal: “İnsana siz
değeceksiniz. Siz birlikte olacaksınız. Hastalığından,
gelişiminden, tedavisinin yönlendirilmesinde söz
sahibi olacaksınız. O yüzden bu toplantı gerçekten
önemli. Hem mühendislik alanları ile birlikte neler
yapılabilir? Hem de fikirlerimizi nasıl gerçeğe
dönüştürebiliriz? Bununla ilgili imkânlar nelerdir?

Devlet bize neler sağlıyor? Buna benzer konuların
hepsinin paylaşılacağı güzel verimli bir toplantı
olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek
ise mühendisler tarafından bir takım cihazların
insanların
engellerini
ortadan
kaldırma,
maluliyetlerini azaltma veya giderme yönünde
devreye sokulurken bunun hasta ilan bağlantısını
kurmak adına araya giren fizyoterapistlerin bir
endikasyon dahilinde bir protokol çerçevesinde
uygulama yaptığını ve bu dokunuşlarla hastaya
en yakın konumda olduklarını ifade etti. Yüksek
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu özellik itibariyle belki
hekimlerden daha uzun süreli olarak hastalarla
birebir ilişki içinde olacaksınız. Bu önemli bir
şey ve mühendis arkadaşlarımıza bu cihazların
geliştirilmesinde geri bildirimlerde bulunarak
cihazların daha mükemmel hale gelmesinde ciddi
katkı sağlayacaksınız. Bu işler multidisipliner
özellikte işlerdir.”
Sanayinin içerisinde konumlanmış bir Teknopark
olduklarını söyleyen, İnnopark Genel Müdürü Prof.
Dr. Fatih Mehmet Botsalı TÜBİTAK’ın Türkiye
çapında yetkilendirdiği 20 bireysel genç girişimci
programı uygulayıcı kuruluşundan biri olduklarını
ifade etti. Öğrencilerin teknolojik yenilik içeren iş
fikirlerini TÜBİTAK’ın desteklediğine dikkat çeken
Botsalı, ülkeye yeni girişimcilerin ihtiyaç olduğunu
kaydetti.
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Selçuklu Sultanları Anıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tarihi Bilinçlenme Topluluğu tarafından Alâeddin
Camii’nde Türkiye Selçuklu Sultanlarını Anma Programının ikincisi düzenlendi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden Tarihi Bilinçlenme
Topluluğu Başkanı Ceren ÇİNİKAYA "Necmettin Erbakan Üniversitesinde okuyan gençler olarak
Türkiye Selçuklu Sultanlarını anmaktan, hatırlanmalarına vesile olmaktan gurur duyuyoruz.
2017 yılında eski danışman hocamız Prof. Dr. Güngör Karauğuz'un önderliğinde kurulan
topluluğumuz bu zamana kadar çok sayıda etkinliğe imza atmıştır. Programımızın
hazırlanmasında emeği geçen kıymetli hocalarımıza, rektörlük çalışanlarımıza, ekip arkadaşlarıma
ve vakit ayırıp anma programımızda bize eşlik eden sizlere çok teşekkür ederim." dedi. Program
konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programın açılış konuşmasını yapan NEÜ
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, tarih bilincinin
artırılmasına katkı sağlayan programda emeği
geçenlere teşekkür ederek, “Bir ülkenin geçmişle
bağının sağlanması o devletin kalıcılığı ve medeniyet
köklerine sahip yeni nesiller yetiştirmesiyle
mümkün olacak bir süreçtir. Öyle bir şehirdeyiz ki
sağımıza döndüğümüzde bir medreseye, solumuza
döndüğümüzde bir camiye, bir türbeye rast
geliyoruz. Bu tarihle iç içe yaşamamızdan dersler
çıkarmalı ve feyz almalıyız.” diye konuştu.
Programın verimli geçmesini temenni eden
Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Cemal Güven,
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“Bulunduğumuz tarihi mekanda yatan Anadolu
Selçuklu sultanları başta olmak üzere, Anadolu’yu
bize vatan yapan, kan ve canlarıyla mücahede
edenlere minnet ve saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.
Konuşmaların
ardından
Kuran
tilaveti
gerçekleştirildi. Kuran tilaveti sonrasında Dr.
Öğr. Üyesi Mehmet Şimşir; “Türk Kültür
ve Medeniyetinde Selçuklunun Önemi”, Dr.
Öğr. Üyesi Ali Üremiş ise; “Türkiye Selçuklu
Sultanlarının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi”
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğr. Üyesi
Zekeriya Şimşir de programın icra edildiği Alâeddin
Camii hakkında bilgiler verdi.
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Hava Fotoğrafçılığını Öğrendiler
Hava Fotoğrafçısı Sıtkı Atasoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ANKA
HUT Öğrenci Topluluğunun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle gökyüzünde uçakları
fotoğraflamanın detaylarını paylaştı.
ifadelerini kullandı.
Sportif ve askeri havacılığı en iyi şekilde tanıtmaya
çalıştıklarını ifade eden Atasoy, “Bizlere casus,
ajan gibi kötü niyetli kişiler olarak bakılabiliyor.
Ancak biz iyi bir amaç için uğraş veriyoruz. İnşallah
sizler ileride havacılık sektöründe önemli yerlere
geldiğinizde bizleri tanıyacaksınız ve bu sayede
önümüzdeki birtakım bürokratik engelleri aşmış
olacağız.” şeklinde konuştu.
Çektiği fotoğraflar üzerinde uygulamalı olarak
hava fotoğrafçılığını anlatan Sıtkı Atasoy’a plaket
verilmesinin ardından program sona erdi.

H

avacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Toplantı
Salonunda
gerçekleştirilen
söyleşide
konuşan Sıtkı Atasoy, “Fotoğrafçılıkta
usta oldum diye bir şey yok. Her gün yeni şeyler
öğreniyorsunuz ve öğrendikçe de uzmanlaşmaya
kadar gidebiliyorsunuz. Her yeni bilgi, akım, felsefe
size ve amacınıza çok değer katıyor. Her fikre her
görüşe mutlaka kulak verilmeli ve uygulamaya
çalışılmalı.” dedi.
Hava Fotoğrafçılığının tanınan bir hobi olmadığı
için zaman zaman sıkıntılar çektiklerini de anlatan
Atasoy, “Yayınladığım fotoğrafların kurumlardan
gerekli yasal izinleri alınmıştır. Bu konuda çok
dikkatli olmanız gerekiyor. Çektiğiniz fotoğraflarda
yayınlanmaması gereken ayrıntılar olabilir. Ayrıca
çektiğiniz fotoğraf yurtdışında da görülüyor ve
siz fotoğrafınızla Türkiye’yi temsil ediyorsunuz.
Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.”
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Hocalı Katliamını
Unutmadılar
Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilinçli Eğitimciler Topluluğu, Uluslararası Öğrenci
Topluluğu, İdealist Eğitimciler Topluluğu ve 21. Yüzyıl Türk Strateji ve Düşünce Topluluğu
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde “Soydaşlarımızı Unutmadık, Unutturmayacağız”
düşüncesiyle “Hocalı Katliamı” konulu fotoğraf sergisi düzenledi.

S

ergi açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet
Kırbıyık: “Bugün çok anlamlı bir o
kadar da içimizi burkan bir sergi açmak
durumunda kaldık. Biliyorsunuz Türk tarihi
mazlumların tarihi olarak adlandırılacak
durumdadır. Bizler zulüm görüyoruz fakat
zulmü bir türlü anlatamıyoruz. Birisinin batıda
burnu kanasa büyük yaygaralar çıkabilmekte,
büyük haberler yapılabilmekte ve dünya
kamuoyu
bununla
ilgilenebilmektedir.”
dedi. Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bizler birliğimizi dirliğimizi
bozmadan kaldığımız müddetçe, bir takım
zulüm işleyen odaklar, milletler, gruplar,
devletler hiçbir şey yapamayacaklardır.
Bilinçli Eğitimciler Topluluğu öncülüğünde
arkadaşlarımızın yapmış oldukları bu sergi için
ve sizlerin yoğun ilginiz için teşekkür ederim.”
dedi. Açılış sonrasında davetliler ve katılımcılar
sergi alanını gezdiler. Hocalı Katliamı sergisi
fakültede iki gün boyunca sergilendi.
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Dr. İrfan Erdoğan Yansıtıcı
Düşünmenin Önemini Anlattı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör.
Dr. İrfan Erdoğan, İngilizce olarak gerçekleştirilen 24. Yuvarlak Masa Seminerinde
‘Öğretimde Sürekli Mesleki Gelişim İçin Yansıtıcı Düşünme’ konusunu anlattı.

Y

ansıtıcı düşünmenin yaşam boyu mesleki
gelişim için gerekli olduğunu kaydeden Dr.
İrfan Erdoğan, “Öğretmen için söz konusu
olan yansıtıcı düşünmede kendi öğretimi ve eğitim
öğretim yaptığı bağlam ile ilgili aynaya bakması ve
üzerine düşünmesi, daha sonra gerekli değişiklikleri
yaparak tekrar uygulama yapmasından bahsetmek
mümkündür. Bu noktada yansıtıcı düşünmenin
hayat boyu mesleki gelişim için önemli bir gereklilik
olduğu ortaya çıkmaktadır.” dedi.
Öğretimde yansıtıcı düşünmenin tecrübeyi değerli
kılan etmenlerden biri olduğuna işaret eden
Erdoğan, “Öğretimde sürekli mesleki gelişim için
‘tecrübe’ önemli bir kavramdır. Ancak otuz yıldır
öğretmenlik yapan bir kişiyi düşünelim. Eğer
yansıtıcı düşünme sürecini işletmiyorsa bu otuz
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Çocuk Kitaplarında Dini İçerik
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen
Yuvarlak Masa Seminerleri'nin 25.'si geçtiğimiz günlerde Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

İ
yıl, aynı yılın otuz defa tekrarı olabilir. O yüzden
yansıtıcı düşünme, tecrübeyi değerli kılan önemli
bir beceridir.” ifadelerini kullandı.
Yansıtıcı düşünme ve yansıtıcı uygulamanın
döngüsel bir süreç olduğunu belirten İrfan Erdoğan,
“Biz değişiklikleri uygulamaya başladığımızda
yansıtma ve değerlendirme döngüsü tekrar başlar.
Yansıtma sonucunda öğretmen, bir şeyi farklı bir
şekilde yapmaya karar verebilir ya da sadece en iyi
yaptığı şeyin ne olduğuna karar verir. Bu yüzden,
öğretmen olmak tecrübeler ve etkinlikler üzerine
yansıtma yapmayı gerektirir. Kısacası, uygulama
bazında bilgisini ve anlayışını geliştiren, problemleri
tanımlama ve uygun tepkiyi verme becerisi
geliştiren öğretmenler etkili öğretmen olabilirler.”
şeklinde konuştu.

lahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Turanalp'in
konuşmacı olarak katıldığı toplantıda "Çocuk Kitaplarında Dini İçerik" konuşuldu.
Çocuk kitaplarının ülkemizdeki tarihi ve dini içerikli çocuk kitaplarının gelişimine değinen Turanalp,
özellikle 2000'li yıllardan sonra dini içerikli çocuk kitaplarına talebin arttığını ve buna mukabil kitapların
yayımında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti. Ailelerin okul dışında çocuklarının din
eğitimi için söz konusu kitaplara yöneldiğini dile getiren Turanalp,
yaşanan bu artışın kitapların niteliğini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Dini içerikli çocuk kitaplarında özellikle çocuk seviyesine uygun olmayan
ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen örneklere çokça
rastlandığını belirten Turanalp, metinlerde ve ayet, hadis çevirilerinde
çocuk diline uygun olmayan ifadelerin yer aldığından söz etti. Çocuk kitabı
resimlemelerinde de genellikle sembolik bir anlatım ya da peygamber
ve sahabilerle ilgili çizimlerde bir kafa karışıklığı gözlendiğini ifade eden
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Turanalp, İlahiyat ve Güzel Sanatlar
Fakülteleri işbirliği ile çocuk kitabı resimlemelerine çocuk dünyasına uygun
yeni estetik yaklaşımlar getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Turanalp, bilişsel gelişime odaklı ve bilgi aktarımının yoğun olduğu günümüz
dini içerikli çocuk kitaplarının, duyuşsal gelişimi önceleyen bir yaklaşım ve
çocuk edebiyatının duyumsatıcı ve sezinletici etkileriyle, ayrıca kurgusal
açıdan zengin hikâyelerle dini, hayatın doğal bir parçası olarak ele alarak çok
daha iyi seviyelere taşınabileceğini sözlerine ekledi.
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Sağlık İşbirliği
Protokolü İmzalandı

Gezerek Öğreniyorlar

Konya Valiliği, Üniversitemiz Rektörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında Sağlık İşbirliği
Protokolü imzalandı.

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği öğrencileri Konya ili oryantasyon etkinliği kapsamında bir araya geldi.

K

onya Valisi Yakup Canbolat, Rektörümüz
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Koç'un katılımıyla; İl Sağlık
Müdürlüğü ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında
döner sermaye ve kurumları ayrı ve bağımsız
olmak suretiyle; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti
üretimi ve kamu sağlığı geliştirme gibi alanlarda
yapılacak olan işbirliğine ilişkin protokol imzalandı.
Taraflarca imzalanan protokol ile makine-teçhizat,
sağlık, insan gücü, imkânlarından en üst düzeyde
faydalanmak suretiyle radyasyon onkolojisi
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hizmetleri alanında işbirliği yapılması ve Konya
ili dahilinde radyoterapi tedavisi alması gereken
hastaların il içerisinde tedavilerinin sağlanarak
sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesinin
temin edilmesi kararlaştırıldı.
Protokolün hayırlara vesile olması temennisinde
bulunulduktan sonra Konya Valisi Yakup Canbolat,
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından imzalar
atıldı.

Y

apılan tura Üniversitemiz
Turizm Fakültesi Turizm
Rehberliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Abdurrahman Dinç,
Arş. Gör. Sinan Uslu ve Arş.
Gör. Dr. Mustafa Cüneyt Şapcılar
katıldı.
Profesyonel Turist Rehberi
İbrahim Mayda’nın organize

ettiği ve birikimlerini aktardığı
tur organizasyonu Meram’ın
tarihi dokusunda başladı. Daha
sonra UNESCO Dünya Miras
Listesinde yer alan “Çatalhöyük
Neolitik Kenti”ne bir ziyaret
gerçekleştirildi. Tur programı
öğle yemeğinden sonra, Konya
Arkeoloji
Müzesi,
Konya

Etnografya Müzesi, Sahip Ata
Külliyesi/Vakıf Müzesi, Sırçalı
Medrese ziyaretleri ve Panaromik
şehir turu ile sonlandı. Öğrenciler
Konya’yı gezerek öğrenmekten
memnuniyet duyduklarını ifade
ederken emeği geçen hocalarına
da teşekkür ettiler.
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Bağımlılığın Biyolojisi Konferansı
Düzenlendi

Görme Engellileri Empati
Yaparak Anlamaya Çalıştılar

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şubesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilinçli
Eğitimciler ve Genç Yeşilay Öğrenci Toplulukları tarafından “Bağımlılığın Biyolojisi”
konulu konferans düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu engellilerle empati
yapma becerisini geliştirmek için sesli betimlemeli film gösterimi yaptı.

K

onferansta konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tahir Yüksek, bağımlılığın uyuşturucu,
sigara, alkol ve bilgisayar bağımlılığı gibi birçok
yönünün olduğunu söyleyerek, “Bir de aşırıya gidip
kafa ve kalbini bir yere bağlayanlar, kendi hür
iradelerini yok edip birilerinin güdümüne girenler
var. Bu yüzden son yıllarda 40-50 yıllık bir sürecin
sonucunda devletimiz ve milletimiz bu bağımlılığa
yakalananlardan zarar gördü. Böyle bağımlılıklara
yakalanmamak için uyanık ve ölçülü olmak lazım.
Ölçü de Allah’ın koyduğu ölçü ve Resulü vasıtasıyla
yaşanır hale getirdiği ölçüdür.” dedi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şube Başkanı
Mevlüt Büyükhelvacıgil ise, eskiden sigara
içmeyenlere ‘ana kuzusu’ gibi sözlerin söylendiğini
ama günümüzde sigara içmeyenlere karşı
saygının arttığını ifade ederek, “Lütfen beden
ve ruh sağlığınıza zarar verecek bağımlılıklardan
uzak kalın. Herkes doğuştan Yeşilaycıdır ve bu
durumu bozmadan hayatımızı devam ettirelim.
Paklığı, temizliği kaybetmemek için müzik ve spor
yapalım.” şeklinde konuştu.

132

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 13. Sayı

Konferansa konuşmacı olarak katılan NEÜ Meram
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ömer Faruk Akça, son yıllarda online oyun
bağımlılığının çok ciddi bir durum olduğunu
belirterek, “Madde bağımlılığı sürecindeki her şeyi
online oyun bağımlılığında görebiliyoruz. Hatta
uyuşturucuyu kolayca bulamayabiliyorsunuz ama
buna ulaşmak çok kolay.” şeklinde görüş belirtti.
Son zamanlarda çoğunlukla çocukların tablet,
bilgisayar ve televizyondan başka bir uğraşla
ilgilenmediklerini aktaran Doç. Dr. Akça, “Bu
yüzden aileler ve öğretmenler çocukların zevk
alacağı şeyleri çeşitlendirmelidirler. O zaman her
türlü bağımlılık riskini azaltırsınız. Çünkü insan bir
şeylerden zevk almak zorunda. Eğer o zevki sağlıklı
yollardan, çeşitli bir şekilde alamazsak, o zaman
hayatımıza madde kullanımı ve ekran başından
ayrılmama gibi bağımlılıklar girer.” ifadelerini
kullandı. Program teşekkür belgesi ve çiçek
takdiminin ardından sona erdi.

H

avacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Abdullah
Uzun Konferans Salonunda gerçekleştirilen
etkinlikte salona gelen öğrenciler yerlerini
aldıktan sonra öğrencilerden gözlerini bağlamaları
istendi. Herkes hazır olduktan sonra TRT’nin
Adana temalı görme ve işitme engelliler için
hazırladığı bir film gösterimi gerçekleştirildi. Daha
sonra öğrenciler aynı filmi gözleri açık olarak
tekrar izledi ve iki seyir arasında ne gibi farklılıklar

olduğunu algılama imkânı buldu.
Kritik Analitik Düşünme Topluluğu Üyesi Furkan
Duran etkinlikle görme engellilerin duygularına
bir nebze de olsa ortak olabilmeyi amaçladıklarını
söyledi. Bu sayede görme engellilerle empati
yapmayı öğrendiklerini anlatan Duran, toplumsal
hayatta empati ile hareket emenin önemli olduğunu
kaydetti.
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Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda
Bilgilendirme Toplantısı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme
Bölgesinin düzenlediği Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü programında öğretim üyesi ve
öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.

Tarafından Otizm Anlatıldı
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) tarafından düzenlenen programda otizm
hakkında bilgi verilirken vakfın hizmetlerine de değinildi. Programa NEÜ Rektörü Prof.
Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.

S
N

EÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilen
programa NEÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Emin Aydın, Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir,
İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel
Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Botsalı, öğretim üyeleri
ve öğrenciler katıldı.
Programda bir konuşma yapan İnnopark Konya
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof.
Dr. M. Fatih Botsalı, Sınai Mülkiyet Haklarının
Türkiye’deki gelişim sürecinden ve bu alanda
yapılan çalışmalardan bahsetti.
Moderatörlüğünü NEÜ Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Prof. Dr. Ali Kahraman’ın yaptığı
programda Türk Patent ve Marka Kurumu
(TPMK) Patent Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet
Uzmanı Serkan Özkan; ‘Patent ve Faydalı Model’,
TPMK Tasarımlar Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet
Uzmanı Gülsevi Esra Bal; ‘Endüstriyel Tasarım
Tescili’, TPMK Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı
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Sınai Mülkiyet Uzmanı Dr. İbrahim Yaşar;
‘Akademisyen Buluşları’, InnoPark Patent Vekili
Ahmet Akkaş da; ‘Patent, Endüstriyel Tasarım
ve Marka Tescil Desteği’ konulu sunumlarıyla
katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona
erdi.

OBE Başkanı Mustafa Ak, vakıf olarak
önemli görevler üstlendiklerini belirterek,
Sare Davutoğlu sayesinde büyük mesafe
kat ettiklerini dile getirdi. Mustafa Ak, Selçuklu
Belediyesinin SOBE’nin tüm mali giderlerini
karşıladığını
söyleyerek,
“Yönetimden
arkadaşlarımızla,
hayırseverlerimizi
ziyarete
gittiğimiz zaman en çok sorulan soru kamu yararına
dernek olup olmadığımız. Konya’da inşallah biraz
mesafe kat ettik. Hayırseverlerimizin bazıları
destek sözü verdiler. Ama eğitim kadromuzun
da genişlemesiyle masraflarımız giderlerimiz arttı.
Şuan önümüzdeki en önemli aşama dediğimiz kamu
yararına vakıf konusunu aşmak.” ifadelerini kullandı.
SOBE Eğitim Direktörü Prof. Dr. Bünyamin Birkan
otizm hakkında bilgi vererek otizmin doğuştan
gelen bir zihinsel yetersizlik olduğunu ve ancak
üç yaşında fark edilebileceğini aktardı. Otizme
neyin, neden olduğunu bilmediklerinin altını çizen
Bünyamin Birkan, “Genetik faktörler, çevre kirliliği
varsayımlar arasında yer alıyor. Otizmin belirtilerini
iki grupta toplayabiliyoruz. Birincisi sosyal
yetersizlik. İletişim kurmakta zorlanıyorlar. Bazıları
yaşam boyunca konuşma becerisini edinemiyor.
Bazılarının konuşmalarında bir problem olmasa
da konuşmayı tercih etmiyorlar. Otizmli çocuklar
insanlarla olaylarla objelerle ilgilenmiyorlar. Fiziksel
olarak normal gelişen çocuklardan bir farkları

yok” diye vurguladı. Konya Ticaret Odası Başkanı
Selçuk Öztürk SOBE’ye gelmeden önce otizmin
ne olduğunu bilmediğini buraya gelerek çok farklı
bir dünyanın olduğunu öğrendiğini vurguladı.
Toplum olarak bazı şeyleri kaçırdıklarını ifade
eden Başkan Öztürk toplumda farz-ı kifâyeyi
yerine getirebilmek için herkesin destek olması
gerektiğinin altını çizerek “Bakanlıkla bir görüşme
yapacağız. Ticaret odası olarak SOBE hakkında
kurumsal bir şey yapabilir miyiz diye. Uğur
İbrahim Altay’dan Allah razı olsun buraya kadar
getirdiler ama bunun devam etmesi gerekiyor.”
şeklinde konuştu. Dr. Sare Davutoğlu ise buradaki
tek amacın eğitim olmadığını ve otizmin henüz
nedeninin bilinmemesinden dolayı imkânlar
iyileştikçe araştırma yapmayı da hayal ettiklerini
kaydetti. Genetik ve epigenetik diye bir olgu
olduğunun bilgisini veren Dr. Davutoğlu “Özellikle
hepimiz taşıyoruz. Kendi evlatlarımızdan da biliriz.
Ama her birinde farklı özellik ortaya çıkıyor. Bu
özelliklerden hastalık derecesinde meydana gelen
bazı hususlar var. Bunları biz epigenetik olarak
sınıflandırıyoruz. Kosova’da bir vakaya şahit oldum.
Üçüz çocuklardan ikisi otizmli, biri değil. İki erkek
bir kız. erkek biraz daha sağlıklı. Cinsiyette burada
fark etmiyor. Belki biz Türkiye’den Konya’dan bir
şey çıkartabileceğiz bu ne kadar güzel olur” diye
konuştu.
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Afrin’deki Mehmetçikler İçin Kermes
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencileri, geliri Afrin’de terör örgütleriyle
mücadele veren Türk Askerlerine bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

“Bir Memleket Sevdalısı:
Tevfik İleri”
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin ortaklaşa
düzenlediği, Sadık Yalsızuçanlar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bir Memleket Sevdalısı:
Tevfik İleri” konulu konferans Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.

B

irlik Vakfı Konya Şube Başkanı Orhan Gündüz’ün açılış
konuşmasında: “Malumunuz olduğu üzere Birlik Vakfı ‘Bu
memleket için ne yapabilirim?’ sorusuna cevap arayanların
buluştukları bir asırlık sivil toplum kuruluşudur. Bugün burada bu asırlık
yürüyüşe bir dönem genel başkanlık yapmış olan Milli Türk Talebe
Birliği’nin efsane genel başkanı, vakıf insan, rahmetli Ahmet Tevfik İleri’yi
anmak için toplanmış bulunuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Daha sonra
konferansa geçildi. Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Tevfik İleri’nin hayatını tüm
yönleriyle dinleyicilere aktardı. Yalsızuçanlar: “Tevfik Bey bir mühendis,
liseyi atlayarak direk ortaokuldan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat
Mühendisliği bölümüne giriyor. Genç bir mühendis olarak okuldan mezun
oluyor. Milli Türk Talebe Birliği’mizin hem okul başkanlığını son sınıfta da
genel başkanlığını deruhte ediyor ve bir müddet yürütüyor. İdealist bir
adam, bir mühendis olmasına rağmen matematiğe aşık, deha ölçüsünde matematikçi diyebiliriz.” dedi.

Önce Milletimizi Memleketimizi Seveceğiz

S

osyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine bağlı
Klasik Türk Edebiyatı, Milli Kültürel Değerleri
Canlandırma, Kültür Ahlak ve Medeniyet ile
Türkçe Öğrenci Topluluklarının fakülte bahçesinde
düzenlediği kermeste ilk olarak Fetih Suresi
okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal
Kuşpınar, kermeste emeği geçenlere teşekkür
ederek, “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyoruz. Gazilerimize de Allah’tan hayırlı ömürler,
şifalar temenni ediyoruz ve şuanda cephede olan
tüm Mehmetçiğimize de Allah muzafferiyetler
nasip etsin diyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik
gösterdiği, ülkemizin içinden geçtiği bu kritik
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süreçte bizler de elimizden gelenin en iyisini
yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın
eğitim görmelerinin yanında toplumun dertleriyle
dertlenmeleri de ayrıca takdir edilecek bir konu.”
dedi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine
ve milletimize başsağlığı dileyerek konuşmasına
başlayan NEÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman Özkan ise, “Ordumuzun
Allah’ın yardımıyla zafere ulaşacağına inanıyoruz.
Bu tür faaliyetler milli duyguların, milli heyecan ve
hassasiyetin doruğa ulaştığı önemli faaliyetlerdir.
Burada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.

Tevfik İleri’nin eşine derin bir sevgi beslediğini anlatan Yalsızuçanlar bu sevginin memleket sevgisinin
önüne geçmediğine dikkat çekerek İleri’nin memleketini nasıl sevdiğini onun anılarını aktararak anlattı.
Yalsızuçanlar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Nişanlısı Vasfiye anneye mektubunda ‘Birbirimizi
ebedi bir aşkla seviyoruz. Evleneceğiz ve çok mesut olacağız. Bir ömür mesut edeceğiz birbirimizi...
Bir tek şartım var. Önce milletimizi, memleketimizi seveceğiz, sonra birbirimizi seveceğiz.
Memleketimize, milletimize duyduğumuz aşk, birbirimize
duyduğumuz muhabbete mukaddem olmalı.’ Vasfiye anne de
‘Zaten böyle düşünmeseydin seninle evlenmezdim Tevfik...’
diyor." Tevfik İleri’nin üç tane üniversite açtığını hatırlatan
Sadık Yalsızuçanlar: “Kendi döneminde hala Türkiye’nin
neredeyse bir numarası birçok bölüm bakımından dünyanın
sayılı üniversiteleri arasında yer alan ama maalesef talihsiz bazı
şeyler de yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tevfik
İleri tarafından açılmıştır. Tevfik Bey’in nasıl birikimli, nasıl
kabiliyetli, nasıl derin ve ince düşünen bir adam olduğunu,
‘yaratıcı’ bir insan olduğunu buradan çıkarabiliriz. Açtığı üç
üniversite de mükemmel... Müslüman ülkelerin, Müslümanların
teknik bilgi ihtiyacını Ar-Ge ihtiyacını karşılamak üzere üretilen
bir üniversite Tevfik Bey’in fikridir.” dedi.Konferansın ardından
hediye takdimi ile program sona erdi.
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verildi.

4. Uluslararası İyilik Ödülleri
Sahiplerini Buldu

“Ödülü, kahramanlık ve fedakarlıklarla
görev yapan silah arkadaşlarım adına
alıyorum”

Türkiye Diyanet Vakfı 4. Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerine verildi.

Uluslararası İyilik Ödülleri
Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen “Uluslararası
İyilik Ödülleri” kapsamında bu yıl 5’i Türkiye’den,
2’si yurtdışınan olmak üzere 7 kişiye iyilik ödülü
verildi. Bu seneki vefa ödülü ise milletimizin
birlik, beraberlik ve selameti için şu an Afrin’de
mücadele veren Mehmetçiklerimiz başta olmak
üzere sınırlarımız içinde ve dışında ülkemiz için,
mukaddesatımız için, bayrağımız için, geleceğimiz
için, canını hiçe sayan kahraman Türk ordusuna
ithafen Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’a

T

ürkiye
Diyanet
Vakfı
tarafından
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve
Kültür Merkezin’de bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri töreni,
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Programa Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım,
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genel Kurmay
Başkanı Org. Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, milletvekilleri, büyükelçiler,
uluslararası misafirler, il ve ilçe müftüleri, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri, TDV bağışçı ve
gönüllüleri, işadamları, öğrenciler ve davetliler
katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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Vefa ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden alan Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetlerine
verilen “Vefa Ödülü”nü ülkenin güvenliği, bölgenin
barış ve istikrarı için karada, denizde, havada,
büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla görev yapan
silah arkadaşları adına aldığını belirtti. Genelkurmay
Başkanı Akar, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü,
milletin güvenliği ve bekası için gerektiğinde canını
feda etmekten çekinmeyen TSK mensuplarının
“ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içinde
verilen tüm görevlere yedi iklim, üç kıtaya barış,
adalet, huzur götüren atalara yaraşır şekilde yapma
azim ve kararlılığında olduğunu ifade etti.
Mehmetçiğe takdim edilen Vefa Ödülü için
teşekkür eden Akar, “Bu ödülü her zaman
minnetle ve rahmetle anacağımız aziz şehitlerimiz,
gazilerimiz ve değerli aileleriyle başta Afrin

şöyle konuştu: “Bu ödüller hem ülkemizde hem
de dünyanın farklı köşelerinde gayret gösteren
iyilik neferlerine umut, cesaret ve güç verdi. Bu
ödüller vesilesiyle bizler de birbirinden değerli
hayır faaliyetlerinden haberdar olduk, gerçekten
göz yaşartıcı hikayelere şahitlik ettik. Etrafımızda
yaşanan onca savaşa, şiddete ve insanı insanlığından
utandıran vahşet görüntülerine rağmen, dünyanın
dört bir ucundan gelen iyilik hikayeleriyle sevindik,
gururlandık, ümitlerimizi tekrar yeşerttik. Gerek
bu projenin serpilip büyümesine, gerekse şu
muhteşem kardeşlik atmosferinin tesisine katkı
sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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olmak üzere egemen ve bağımsız, kararlarımız
doğrultusunda ülkemizin güvenliği, bölgenin barış
ve istikrarı için karada, denizde, havada, büyük
kahramanlık ve fedakarlıklarla görev yapmakta
olan silah arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.
Ödülün “Peygamber ocağı” olarak da bilinen
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verilmesinden dolayı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Diyanet
teşkilatına teşekkür eden Orgeneral Akar, “Sayın
Cumhurbaşkanım, her konuda bizden desteklerini
esirgemeyen başta zatı devletleri olmak üzere
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devletimize ve asil milletimize saygı ve şükranlarımı
sunuyorum” diye konuştu.
2018 Uluslararası İyilik Ödüllerini kazananlardan;
Hasan Kızıl, Sevde Sevan Usak, Kanber Bozan,
Yahya Hashemi, Ala Abdelrazaq Jabur, Mahmut
Karaman, Muhammed Bzeek, Levent Uçkan de
ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım
ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan aldılar.

Meram Tıpta
14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde 14 Mart Tıp Bayramı
kutlandı. Programda başarılı akademisyenler de ödüllendirildi.

Ö

ğrencilerden oluşan tiyatro ekibinin gösterisiyle başlayan programın açılış konuşmasını
gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev Konyalılara ve bölge
halkına önemli bir müjde verdi. Yeni hastane binasının yakında açılacağını belirten Vatansev: “900
yatak kapasitesi ile yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alanda yakın zamanda hem sağlık hizmeti hem
de sağlık eğitimi verebileceğimiz bir yuvamız daha olacak. O nedenle bunun ve heyecanı içerisindeyiz.
Niye? Daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Artı burada daha iyi uzmanlar daha iyi öğrenciler yetiştirip yine
memleketin sağlık ordusuna buradan neferler yetiştireceğiz diye heyecanlanıyoruz.”dedi. Türkiye’nin
son 10 yılda imrenilecek, başka ülkelere de örnek olacak türden bir sağlık hizmeti organizasyonu işine
girdiğini söyleyen NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şunu hiçbir
zaman unutmayalım. Uluslararası endüstriyel bir hegemonyanın en iyi uygulayıcıları konumunda bir
görüntü biz arz ediyoruz. Kullandığımız cihazların hepsi büyük ölçüde hem ekonomik olarak hem de
dizayn olarak yapım olarak büyük çoğunluğu dışarıdan geliyor ve bu kısa sürede birkaç sene içerisinde
yeni jenerasyonları çıkartarak elimizdeki eski cihazları terk edip yenilerini alıyoruz. Ve bunu alırken de
dışarıya bağımlılığımız sürüyor. Biz bu cihazları iyi kullanıyoruz. Belki iyi hizmet içinde oluyoruz. İyi otelcilik
hizmeti veriyoruz. Ama habire dışarıdaki bu kabil
aletleri üretenlere pazar oluşturuyoruz Biz ne zaman
kendi hastanelerimizde kendi laboratuvarlarımızda
kendi ürettiğimiz cihazlarla hem teşhiste hem
tedavide etkili bir vaziyette hizmet vermeye
başlarsak işte o zaman örnek alınacak bir durum arz
etmiş oluruz.”dedi. Açılış konuşmalarının ardından
Meram Tıp Fakültesindeki akademisyenlerin
araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi ve başarılı
öğretim üyelerinin taltif edilmesi için 2017 bilimsel
faaliyet raporlarına göre dereceye girenlere ödülleri
verildi. Akademik giysi töreninin ardından program
sona erdi.
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Engel Değil Destek Olalım
Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) Hürkuş Öğrenci Topluluğu, Dilbilim Öğrenci
Topluluğu, Engelsiz Yaşam Topluluğunun ortak düzenlediği Engel Değil Destek Olalım
adlı etkinlik gerçekleştirildi.

P

rogramda ilk konuşmayı Engelsiz Üniversite
Birimi Koordinatörü İsmet Çavdar yaptı.
Çavdar, engellilere yönelik farkındalığı
artırmak adına pek çok çalışma yaptıklarını
söyleyip şöyle devam etti: “Birim olarak engelli
arkadaşlarımızın ailesi gibi her tür konuda onların
yanında olmayı hedefledik. Gayretimiz de bu
yöndedir. Birimimizde 90 tane engelli öğrencimiz
var. Bu öğrencilerimize Üniversiteye kayıt
sürecinden mezun olana kadar her konuda destek
oluyor, yanlarında duruyor, onlara yardım etmek
için gayret ediyoruz. Gönüllü öğrencilerimizle
birlikte dostluğu oluşturmak adına çeşitli faaliyetler
yapıyoruz. Çünkü Üniversitemizde okuyan farklı
meslek sahibine mensup olacak öğrencilerimizin
engelli arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde,
birebir engellinin sorunlarını beraber çözebilsinler
istiyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür
ediyorum.” dedi. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Tahir Yüksek ise, zaten var olan engellerin daha
da büyük engeller haline getirilmesi noktasına
değindi. Yüksek; “Engelleri kaldıralım. Hepimizin
olduğu gibi, engelli kardeşlerimizin de desteğe
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ihtiyacı var. Peki, neyi destekleyeceğiz? Hakikati
destekleyeceğiz tabii ki. Rahmetli Necip Fazıl;
‘Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz’
der. ‘Heykelin bile maddi anlamda bir desteği
var ama benim ruhum öyle dağınık vaziyetteki
desteğe ihtiyacım var’ der. O yüzden destek
arayışları, hep bir arka planda daha büyük bir takım
kavramları içinde barındırır. Engeller zaten varken
bir de biz bunları çoğaltmayalım.” dedi. NEÜ
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yahya Çıkılı da konuşmasında
Üniversite olarak engellilere yönelik çok ciddi
çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “Siz gençlerden
şunu istiyoruz; zamanınızın bir kısmını engelli
arkadaşlarınıza ayırabilir, onların problemlerini
çözmek için ne yapılabilir diye düşünebilirsiniz”
diyen Çıkılı, bu programında bilgilendirme için
önemli olduğunu söyledi. Programın devamında
engelli öğrenciler yaşadıkları sıkıntıları söyleyip
beklentilerini anlattılar. Program konuşmacılara
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek’in
hediye takdimi ile sona erdi.

Okumuşların Okuması Lazım
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç Arkadaş Öğrenci Topluluğu tarafından
düzenlenen “Çanakkale’yi Anlamak” konulu konferans Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı’nın
konuşmacı olduğu programda Çanakkale farklı yönleriyle değerlendirildi.

Liman von Sanders’in İhanet Planı
Almanlar’ın Çanakkale’de koyu bir savaşın olmasını istediğini söyleyen Arabacı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Düşman karaya çıkarsa iş inada biner. İki taraf da cedelleşir. Koyu bir savaş olur. İngilizler, Fransızlar;
Almanya’ya saldırtacakları güçleri Türklere saldırtırlar ve böylece Almanya’nın yükü hafifler. Hanslar az
ölür. Hasanlar çok ölmüş, kınalı yavrular çok ölmüş, önemli mi? Liman von Sanders’in uyguladığı ihanet
planı budur.” dedi.
Liman von Sanders’in Çanakkale’de askerleri ve makineli tüfekleri düşmanın geleceği sığ yerlerden
uzaklaştırdığını anlatan Arabacı: “Sığ yerlerde askerinizi tutsaydınız, makineli tüfeklerinizi tutsaydınız;
İngiliz, Fransız asker çıkaramayacaktı. İngiliz Fransız kıyıya çıkamayınca, sekiz buçuk aylık kara savaşları
olur, 253 bin Mehmetçik şehit olur muydu?” dedi.
“Çanakkale’yi kazanan yiğitlerin, şehitlerin, gazilerin ruh iklimini, okumuşların okuması lazım ki ona göre
çalışsın, ona göre iyi yetişsin, ilim üretsin, irfan üretsin ki yeniden Çanakkale konumuna düşmeyelim.
Aydınlarımız, okumuşlarımız çok iyi olsaydı biz zaten Çanakkale’ye düşmanı getirmezdik. Geldi böyle
bir yönetim sistemini uygulamazdık. Alman gâvurunu başımıza geçirmezdik.” diyen Arabacı, Sanders’in
hatıratında “Enver bana 3. Ordu komutanlığını teklif etti. Gitmedim. Niye? Ölüm vardı.” ifadelerine yer
verdiğini hatırlattı.
Sanders’in Çanakkaleye niye geldiğini iyi sorgulamak gerektiğini belirten Arabacı: “Alman sizin vatanınız
için ölür mü? Amerikalı sizin için ölür mü? Niye ölsün? Onlar vatanlarının davacısı… Alman en üstün
Almanya’yı görür. Peki niye askerimizin başına geçirdik o zaman?”dedi. Çanakkale şehitlerinin “Bizim
döktüğümüz kan kadar ter dökeceksiniz. Dirsek çürüteceksiniz ve tekrar bu millet Çanakkale’deki
gibi bu tür vaziyetlere düşmeyecek.” şeklinde vasiyetinin olduğunu kaydeden Arabacı; kendi uçağımızı
üretmezsek, tankımızı üretmezsek, yazılımımızı üretmezsek, bağımlı olacağımızı ve dışardan almak
zorunda kalacağımızı onların da Çanakkale’de olduğu gibi ihtiyacımızı karşılamayacağını vurguladı.
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Köyceğiz'de
Kitap Okuma Etkinliği

Popüler Bilim Yazarlığı
Konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Topluluğu öğrencileri, Zeytin
Dalı Operasyonundaki Mehmetçiklere destek için geliri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Ekibi, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ)
Popüler Bilim Yazarlığı Söyleşisi gerçekleştirdi.

N

ecmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri
kapsamında Okuma Etkinliğimizi NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Rektör Yarıdımcıları
ve davetli bir çok misafir ve öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti. Etkinliğimizde Necmettin
Erbakan Üniversitesi Konya Yöresi Folklor ekibi de yer aldı. Ayrıca 2017 yılında kütüphanelerimizden en
çok ödünç kitap alan ilk 3 öğrencimize hediyeleri takdim edildi.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konevi Amfisinde
düzenlenen söyleşide TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi
Yayın Yönetmeni Özlem Ekici ile Meraklı Minik Dergisi
Yayın Yönetmeni Bilge Nur Pembegül öğrencilere popüler bilim
yazarlığı hakkında bilgiler verdi.
Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Ekici, bilim
iletişiminin önemine değinerek, “Üniversitede toplum için bilim
yapıyorsunuz ama yapılan bu çalışmaları toplumdaki her kesimden
insana, onların anlayabileceği dilden de aktarabilmeniz lazım.
Bilim iletişimi, bilim okuryazarlığı, popüler bilim yazıları burada
devreye giriyor. Biz de dergilerimizde bu popüler bilim yazılarının
yazımı konusundaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak ve bilim
okuryazarlığı hakkında farkındalık oluşturmak için buradayız.”
dedi. ‘Bilim okuryazarlığı; bilimle uğraşmak, bilim insanı olmak
ve araştırma yapmak değil bilimi tanımak ve kullanmaktır.’ diyen
Ekici, bilim okuryazarlığının üretken, bilinçli, safsatalara inanmayan,
yeniliklere açık ve kendine güvenen bir toplum oluşmasına katkı
sağladığının altını çizdi. Program sonunda öğrencilere TÜBİTAK
Popüler Bilim Dergileri dağıtıldı.
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Günümüzde Öğretmenlik Mesleği
Paneli

Çanakkale Şehitleri
İçin Fidan Diktiler

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğretmen okullarının kuruluşunun 170. Yılı
münasebetiyle ‘Günümüzde Öğretmenlik Mesleği’ konulu panel düzenlendi.

TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)
Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Karapınar'da erozyon sahasında Çanakkale şehitleri
anısına bin 915 fidan dikti.

N

EÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda
gerçekleştirilen panele NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, AKEF Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Kırbıyık, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Korkmaz ve Prof. Dr. Muhittin Dinç,
akademisyenler ile öğrenciler katıldı. AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, panel öncesinde
katılımcılara teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra AKEF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Korkmaz’ın
oturum başkanlığını yaptığı panele geçildi. Prof. Dr. İsa Korkmaz, panelde ilk olarak öğretmen okullarının
tarihi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili tarih ve istatistik bilgileri vererek,
öğretmenlik mesleğinin toplumda saygın bir yerinin olduğunu
söyledi.
NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Arslan, ‘Etkili
Öğretmenin Nitelikleri’ konulu sunumunda, “Biz lisans
eğitiminden itibaren öğretmen adaylarına, iyi bir öğretmenin
alan bilgisine sahip olması gerektiğini söyleriz. Mesela fizik
öğretmeniyse fiziği, tarihçi ise tarihi iyi bilmeli, kendi alanıyla
ilgili bilgiye hakim olmalı. Aynı zamanda sınıf yönetimini iyi
yapmalı, öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini bilen ve
uygulayan olmalıdır.” dedi.
NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ünal ise, ‘Öğretmen
Performans Sisteminin Taslağının Değerlendirilmesi’ adlı
sunumunda öğretmen performans sistemini, olumlu ve olumsuz
yönlerini anlattı. Panelin ardından Türk Halk Müziği dinletisinin
sunumu ve emekli öğretim elemanlarına belge takdim edilmesi
ile program sona erdi.
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N

EÜ Genç TEMA Topluluğu üyeleri,
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103.
yıl dönümü dolayısıyla Karapınar'daki
rüzgar erozyonu sahasında ağaçlandırma
çalışması yaptı.
Öğrenciler, düzenlenen etkinlikle 1915
yılında kazanılan zafer dolayısıyla şehitler
anısına bin 915 fidanı toprakla buluşturdu.
Topluluk adına açıklama yapan Gizem Mudu,
böyle bir faaliyeti gerçekleştirmekten
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çanakkale Zaferi'nin genç nesiller
tarafından unutulmaması gerektiğini ifade
eden Mudu, "Çanakkale'de dünyaya örnek
bir zafer kazandık. Bizler de o ataların
torunları olarak fidan dikimi gerçekleşirdik.
Bu faaliyetimizle fakındalık yaratmak ve
erozyonla mücadeleye katkı yapmak
istedik. Çevreye duyarlı bir topluluğuz."
dedi.
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Bir Destandır Çanakkale Paneli
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Çanakkale
Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle “Bir Destandır Çanakkale” başlıklı bir panel
düzenlendi.

P

anele geçilmeden önce NEÜ İngilizce
Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Alperen Barın
Mehmet Akif’in "Çanakkale Şehitlerine" adlı
şiirini okudu.
Panelin oturum başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nuri Köstüklü yaptı. Prof. Dr. Nuri
Köstüklü; "Çanakkale şehitlerimizi, başta Gazi
Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Cumhuriyetin
kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle
anıyorum. Şu an içinde bulunduğumuz günlerde
vatan coğrafyamızda Cumhuriyetimize, devletimize
yönelik tehditlere karşı, teröre karşı mücadele vermekte olan askerlerimizi ve toprağa düşen şehitlerimizi
minnetle anıyoruz." diyerek konuşmasına başladı.
Çanakkale Zaferi'nin yeri ve önemine değinen Köstüklü; "Bunun 100 yıllık bir süreç olduğunu bilmemiz
lazım. Günümüzdeki şer odaklarının niyetlerini kırabilmek için 1815-2015 yılları arasında olan bitenler ele
alınmalıdır. Çanakkale Zaferi'nin milli şuur oluşturmak adına son derece önemli olduğu unutulmamalıdır."
dedi. NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Güven ise Çanakkale'de İtilaf Devletlerinin savaş hukukunu
nasıl ihlal ettiklerini anlattı. Sivil yolcu gemilerine bomba atmak, dini ve kültür varlıklarının tahrip edilmesi,
sağlık görevlilerine, çadırlara saldırı gibi ihlallerin Çanakkale’de görüldüğünü söyleyen
Güven; "Türkiye, her hadiseyi kayda geçirmiş. İhlaller de
bu arşivlerde var. O beter günlerde bile bunun diplomatik
mücadelesi verilmiş. Bu nokta önemli." diye konuştu. İngiliz
ve Fransızların ihlalleri yüzünden ölümlerin arttığını söyleyen
Güven, İtilaf Devletlerinin hastaneleri topa tutmaları sonucu
ölümlere neden olduklarını, sivil yerleşim yerlerine ateş
edildiğini, bunların hepsinin savaş hukukuna aykırı olduğunu
kaydetti. NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Harmancı
da konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin edebiyata olan etkisini
anlattı. Harmancı; "Mehmet Akif'in Berlin hatıralarının son
80 mısrası 18 Mart'ı anlatır. Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya
Ortaç, Ahmet Nedim gibi isimler bu mücadele ile ilgili şiirler, şiir
kitapları yazmışlardır." ifadelerini kullandı.
Çanakkale'nin romanlara, öykülere konu olduğunu kaydeden
Harmancı, sadece edebiyatta değil sinemada da yapmamız
gereken daha çok şey olduğunu sözlerine ekledi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek'in İngilizce
Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Alperen Barın'a okuduğu şiir
dolayısıyla teşekkür belgesi, panelistlere de katılım belgesi takdim
etmesiyle program sona erdi.
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Çanakkale Şehitlerini Anma Programı
Yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Milli Kültürel Değerleri Canlandırma Topluluğu
tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü katkılarıyla Çanakkale Şehitlerini Anma
Programı düzenlendi.

T

ürk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yastı böyle güzel bir programı
hazırlayan öğrencilerine teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Çanakkale Zaferinin iman ile inkarın mücadelesi
olduğunu kaydeden Yastı, Çanakkale Zaferinden
günümüze geldiğimizde Çanakkale ruhunun dimdik ayakta
olduğunu gördüklerini söyledi.
Çanakkale Zaferini, Anadolu’ya Türklerin boğazını
sıkmak üzere gelen düşman kuvvetlerine karşı elindeki
kısıtlı imkânlarla vatanını savunmak zorunda kalanların
mücadelesi olarak yorumlayan Yastı; “Çanakkale düşerse
Payitaht düşecekti. Payitaht düşerse Anadolu düşerdi.
Anadolu düşerse İslam’ın son sancaktarı düşerdi. Bundan
dolayı cepheye giderken 7’den 70’e geride kalanları bir an
bile düşünmediler. Vatan savunması için koştular” ifadelerini
kullandı.
Programın devamında öğrenciler Çanakkale’yi konu edinen
şiirleri seslendirdiler. Çanakkale Zaferini anlatan bir oyun da
sergileyen öğrenciler izleyenlerden büyük beğeni topladılar.
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Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde

Çanakkale Anlatıldı

Öğrencileri Sağlıklı Beslenme
Konusunda Bilinçlendirdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde NEÜ
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı ile Yazar ve Şair Fatih Şahin Işık’ın katılımlarıyla
“İnsan Unsuru Yönüyle Çanakkale” konulu konferans gerçekleşti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Meslek Yüksekokulu Un ve Unlu
Mamüller Teknolojisi Programı (Değirmencilik) tarafından Meram Ali Yaman İlkokulunda
sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirildi.

N

EÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Öğretim
Üyesi
Prof. Dr. Caner Arabacı
konuşmasında,
Çanakkale
Destanının hala daha tam
manasıyla
anlatılamadığını,
aktarılamadığını
söyledi.
Arabacı, bu anlamda sanatın
dilinin konuşturulması, sanat ile
yeni destanların zihinlere ve kalplere
nakşedilmesi gerektiğini kaydetti.
Afrin’de destan yazanların Çanakkale’deki
destan yazanların torunları olduğunu
hatırlatan Arabacı; “Birileri Suriye’de ne işimiz
var diyorlar… İnanılmaz bir şey. Antep, Halep’e
bağlıydı. Esas sorgulanması gereken Suriye’de
Haçlının ne işi var? Buralar bizim vatanımız,
Rusya’nın, İngiliz’in ne işi var? Çanakkale’de ne
işleri vardı? Bu soruların sorulması lazım.” diye
konuştu.
Harpte teknolojinin değil yüreklerin çarpıştığını
söyleyen Arabacı, öğrencilere Seyit Onbaşı’nı
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hatırlattı. Seyit Onbaşına, destan
yazan yiğitlere sahip çıkılması
gerektiğini söyleyen Arabacı;
“Selçuklu gençleri Battal Gazi
destanları ile büyüyordu. Sizler
çocuklarınıza
Çanakkale
destanını
anlatamazsanız
yeni destanlar yazamazsınız.”
dedi.
Çanakkale’de askerlerin kendi
cenaze namazlarını kıldıklarını
söyleyen Arabacı, bunun ancak
müthiş bir asalet temsili olarak
yorumlanabileceğini kaydetti. Arabacı; “57. Alay’da
herkesin şehit olduğunu söyleyelim. Mehmetlerin
yüreğini okumamız lazım. Çanakkale bu yönüyle
asla bir komutanlık harbi değil, bir Mehmetçik
harbidir.” ifadelerini kullandı.
Programın devamında Yazar ve Şair Fatih Şahin
Işık Çanakkale’yi konu edinen şiir ve türküleri
seslendirdi. Program şiir dinletisinin ardından sona
erdi.

P

rogramın açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü İsmail Dinç her yaşta sağlıklı beslenmenin
büyük önem taşıdığını vurgularken, hızlı büyüme ve gelişme nedeniyle okul çağındaki çocukların
pek çok besin ögesine olan ihtiyacının hayatın diğer dönemlerine göre daha fazla olduğuna
dikkat çekti. Bu dönemde çocukların doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları ile yeterli ve dengeli
beslenmelerinin önemli olduğunu kaydeden Dinç, çocuklara doğru beslenmenin önemini derslerde
anlattıklarını ancak NEÜ Meram Meslek Yüksekokulunun gerçekleştirdiği etkinliğin farkındalık adına
güzel bir etkinlik olduğunu belirtti. Daha sonra sözü alan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek,
daha önce aynı okulda üniversite olarak
öğrencilerin dileklerini gerçekleştirdiklerini
bugün de okul müdürü ve öğretmenlerin
dileklerinin gerçekleştirildiğini ve öğrencilerin
sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildiğini
söyledi. Programda NEÜ Meram Meslek
Yüksekokulu Öğr. Gör. Osman Bozdemir
bir taraftan meddah gösterisiyle pek çok
değeri öğrencilerin benimsemesini sağladı
diğer taraftan da Harmanbiş adlı kitabından
oyunlarla öğrencileri eğlendirdi. Program
öğrencilere çeşitli ikramların yapılması ile
sona erdi.
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Women Techmakers
Etkinliği

Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik
Sektörü Konuşuldu
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Lojistik Bilgi Topluluğu tarafından düzenlenen
Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Geleceği konulu konferans Uygulamalı
Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi.

U

luslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Yönetim Kurulu Eski
Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı’nın konuşmacı olarak katıldığı programa öğrenciler
yoğun ilgi gösterdi. Sandalcı öğrencilere dil öğrenmenin büyük önem taşıdığını anlattı. Askerliği
yapmış olmanın ve öğrencilik hayatımda çalışmanın da sektörde iş bulma açısından ciddi avantaj olduğunu
ifade eden Sandalcı 2030da günümüzdeki işlerin yüzde 50sinin olmayacağını anlattı.

Türkiye’nin Dış Ticareti 2023’te 500 Milyar Doları Geçecek
Türkiye’nin dış ticaret hacminin 2023te 500 milyar doları geçeceğini ifade eden Sandalcı, ihracatı artırıp
ithalatı azaltmamız gerektiğini belirtti. Sandalcı: “Yeni hava limanı hava taşımacılığına büyük bir ivme
kazandıracak hem yolcu hem de kargo açısından” dedi. Endüstri 4.0ın üretimi en yükseğe, maliyet ve
enerjiyi en aza çekmeyi amaçladığını bunun başarılı olabileceğini ve öğrencilere de bu konuda görevler
düştüğünü ifade eden Sandalcı e-ticaret ve lojistik ilişkisine
değinerek 2016’da online alışverişlerin yüzde 30unun sınır
ötesi yapıldığını 2020 yılında bu oranın yüzde 40 olacağını
ayrıca 2020’de sınır ötesi e-ticaret yapan insanların 1 milyarı
aşacağını belirtti. Sandalcı Necmettin Erbakan Üniversitesinin
eğitiminden ciddi anlamda etkilendiğini ve öğrencilere
lojistik alanında uygulamalı eğitim veren Türkiye’deki nadir
fakültelerden olduklarını kaydederek akademisyenleri tebrik
etti. Program Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet Diken’in, Sandalcı’ya plaket takdimi ile sona erdi.
152

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) Google Developer Group (GDG) Konya
tarafından Women Techmakers etkinliği düzenlendi.

P

rogramın açılış konuşmasını yapan NEÜ Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken,
“Bilişim sektöründe kadınlar fazla yer almıyor.
Fakat biz gerek derslerimizde gerekse de bu tarz
etkinliklerde kadınların bu alanda yer alması için çaba
sarf ediyoruz. Derslerde görüyorum ki bayanlar çok
titizler, çok güzel not tutuyorlar, ödevleri yapıyorlar.
Fakat bu titizliğe, gayrete rağmen sektörde fazla yer
bulamıyorlar. Bizim de amacımız böyle platformlarda
sizlerin sesinizi duyurabileceğiniz ortamlar oluşturmak,
birbirinizle etkileşim içinde olmanızı sağlamak.” dedi.
Daha sonra Bilgisayar Mühendisi Rabia Yalçınkaya; ‘Kadın
ve Mühendislik’, Rümeysa Gedikli ve Gizem Akbay;
‘Couchbase ve NoSQL’, Özge Özmen; ‘Sosyal İnovasyon ve
Maher Hareketi’, Hatice Edis; ‘Vue.Js ve Vue.Js TodoApp’,
Yasemin Demiral; ‘OpenStack ve Konteyner Bileşeni
Magnum’, Hilal Güngör; ‘Arduino ile Yazılım ve Robotiğe
Giriş’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi.
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Hoca Ahmet Yesevi Anlatıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi ve Ahmet Yesevi
Üniversitesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi’nin İzinde konulu konferans düzenlendi.

Türkiye-ABD Bilimsel Ortak Proje
Geliştirme Çalıştayı Yapılıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Harita Mühendisliği Topluluğu tarafından ‘Coğrafi
Bilgi Sistemi Uygulamaları’ seminerinin 7.si düzenlendi.

P
M

evlana
Konferans
Salonunda
gerçekleştirilen programın açılışında
kürsüye gelen Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar: “Türk
İslam düşüncemizin temelinde üç kök var.
İlim, irfan-hikmet ve sanat... Bu coğrafyanın
şekillenmesinde, manevi anlamda insanlığa
gerçek insanı anlatması ve İslam’ı en güzel şekilde
aktarması, hakkın her yerde olduğu fikrini en güzel
şekilde işlemesiyle Ahmet Yesevi bizim hayatımızda
önemli bir yerdedir.” dedi. Öğrencilere seslenen
Kuşpınar, Divan-ı Hikmet’in bizim başucumuzda
bulunması gereken ve bizi biz yapan eserlerden
biri olduğunu söyledi. Bu kitabı çocukların ve
gençlerin de okuması ve bilmesi gerektiğini anlatan
Kuşpınar, bunun gibi eserlerin bizim kimliklerimiz
olduğunu vurguladı. Daha sonra konferansa geçildi.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa
Yıldız ilk olarak Ahmet Yesevi’nin
hayatı hakkında bilgi verdi. Ahmet
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Yesevi’nin Kazakistan’ın Sayram Kasabasında
dünyaya geldiğini babası İbrahim Şeyhin, Sayram ve
civarında tanınmış bir Sufi olduğunu belirten Yıldız,
Yesevi’nin soy olarak Hz. Ali’ye dayandığını anlattı.

rogramın
açılış
konuşmasını yapan NEÜ
Harita
Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Süleyman Savaş
Durduran, coğrafi bilgi sisteminin
önemine dikkat çekerek akıllı
kentlerin, kentsel dönüşümün
ve kent planlamanın temel
araçlarının coğrafi, kent, arazi ve
bilgi sistemleri olduğunu ifade etti.
Mühendislik
ve
Mimarlık
Fakültesi Konferans Salonunda
gerçekleştirilen seminerde Esri
Türkiye
firmasından
Eğitim
Sektör Yöneticisi Deniz Köfter ve
Teknik Satış Uzmanı Emre Biçer öğretim elamanları ile harita, mimarlık, şehir bölge ve planlama bölümü
öğrencilerine bilgi teknolojilerindeki yeniliklerden bahsederek harita, konum, tasarım ve inovasyonun
önemine vurgu yaptı. Seminerin sonunda 3 öğrenciye ücretsiz yazılım eğitimi ve katılımcılara hediye
takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türkçe’yi İslam Dininin Dili Yaptı
Yesevi’nin Mevlana Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı
Veli gibi mutasavvıflar üzerinde tesirinin olduğunu
söyleyen Yıldız, Yesevi’nin kanaat etmeyi tavsiye
ettiğini ve zamanı çok iyi kullandığını aktardı.
Yıldız: “Hoca Ahmet Yesevi Türkçe’yi adeta İslam
dininin dili yaptı. Hikmet yolunu seçerek insanları
İslam’a davet etti. Hoca Ahmed Yesevi sayesinde
Türkistan’da İslam dalga dalga yayılmaya başladı.
Türklerin Müslüman olmasında Yesevi’nin yeri
çok büyüktür.” dedi. Yıldız, programın sonunda
konferansa katılan öğrencilere
Yesevi ile ilgili sorular sordu ve
bilenlere kitap hediye etti.
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Zeytin Dalı Operasyonundaki
Mehmetçiğe Destek İçin Kermes
Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Topluluğu öğrencileri, Zeytin
Dalı Operasyonundaki Mehmetçiklere destek için geliri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere kermes düzenledi.
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Öğretim Görevlisi Yakup Aksoy
Yarışmadan Ödülle Döndü
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi Türk Müziği
Devlet Konservatuarı Türk
Sanat Müziği Bölümünden
Öğretim Görevlisi Yakup
Aksoy Çankaya Belediyesi
–
Müzik
Eğitimcileri
Derneği (MÜZED) Eğitim
Müziği Gençlik Şarkıları
Beste Yarışmasından ödülle
döndü.

B
K

ermeste konuşan NEÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Zahit
Selvi, kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek, “Mehmetçik kavramı milletimiz açısından
oldukça önemli. Peygamber ocağı dediğimiz yerden bahsediyoruz. Vatanımızın huzuru için onlar
emek veriyorlar. Devletimiz her türlü imkanı
sağlıyor ama şehitlerimizin, gazilerimizin ve
yakınlarının ihtiyaçları ile ilgili devletimizin
sunduğu imkanların yanında biz de elimizden
geldiğince katkı verebilmek için kermes
düzenledik. Bu fikrin öğrenci arkadaşlardan
gelmesi bizler için çok önemli. Bu konuda bir
farkındalığın olduğunu gösteriyor.” dedi.
Türk milletinin her zaman Mehmetçiğin
yanında olduğunu söyleyen NEÜ Harita
Mühendisliği Topluluk Başkanı İkra Peçenek
de, “Mehmetçik dünyanın en cesur askeridir.
Hiçbir savaşta yılmamış, her zaman layıkıyla
görevini yerine getirmiştir. Bizler de bu tür
etkinliklerle ve dualarla ülkemizin geçtiği
kritik süreç içinde Mehmetçiğimizin yanında
olmak istedik.” ifadelerini kullandı. Kermese
Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdürü Kenan
Çiftçi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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esteciliğini
ve
söz
yazarlığını
Öğretim
Görevlisi Yakup Aksoy’un
yaptığı “Çankaya” isimli şarkı
yarışmadan 3.’lük ödülünü
kazandı. Aksoy, bir müzik
eğitimcisi ve besteci olarak böyle
bir yarışmada 3. olmanın kendisi
için önemli olduğunu söyleyip,
memnuniyet duyduğunu ifade
etti.
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Eğitimde Yeni Sistem:

Hududa Mektup

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğretmen adaylarına, ‘Eğitimin Yeni
Gündemi: STEM’ konulu konferans verildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu ve Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu
öğrencileri “Güvenlik Güçlerimize Destek Amaçlı Mektup Kampanyası” ile anlamlı bir
etkinliğe imza attılar.

STEM

A

hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erol Güngör
Konferans
Salonunda
düzenlenen
programda
konuşan NEÜ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman Solak,
“STEM (Science, Technology,
Engineering, Math) ülkemiz için
yeni bir kavram. Biz de bundan
dolayı öğrencilerimize konu ile
ilgili yararlı bilgileri aktarması için
alanda araştırmaları, projeleri olan
Ayşe Tuğba Öner hocamızı davet ettik.
Konferansın herkes için verimli geçmesini
temenni ediyorum.” dedi.
Programa konuşmacı olarak katılan İstanbul
Medeniyet Üniversitesinden Doktor Öğretim Üyesi
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Ayşe Tuğba Öner, “Türkiye’de STEM
Eğitiminin amaçlarını; öğrencilerin
Matematik ve Fen başarılarını
geliştirmek,
bilgi
toplumu
olmak için gereken işgücünü
yetiştirmek, yüksek teknoloji
ihracatı yapan firmaların olması
için öğrencileri yetiştirmek
olarak sıralayabiliriz. Bizim
yetiştireceğimiz nesiller, bilişsel
olarak insan gücünün kullanıldığı
Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrimine
doğru gidiyor. Bu yüzden öğrencileri
bu alanlara yönlendirmeli ve STEM Eğitimine
önem vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.
Konferans soru-cevap bölümünün ardından plaket
takdimi ile sona erdi.

E

tkinlikte katılımcıların ikişer mektup yazarak yer aldıkları kampanyada mektuplardan birisi Afrin’deki
Mehmetçiğe, diğeri ise Hakkâri Hudut Özel Harekât Bölüğü’ndeki güvenlik güçlerine yazıldı. Bir
grup öğrenci, toplanan mektupları ilgili yerlere ulaştırmak için Ereğli İlçe Jandarma Komutanlı’ğına
teslim etti. İlçe Jandarma Komutanı ile görüşme
sırasında Cerablus’ta Türk Barış Kuvvetleri’nden
bir subay ve Suriyeli ile yapılan görüntülü konuşma
duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.
Öğrencilerin yanı sıra personelin de katıldığı
etkinlik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli
Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Öğretim
Görevlisi Eray Günay’ın koordinatörlüğünde
gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerine destek amacıyla
yoğun bir katılımın olduğu etkinlik Mehmetçiğimize
yapılan dualarla son buldu.
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"Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması" Yapıldı
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödülleri, Necmettin
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör
Konferans Salonunda gerçekleşen törenle sahiplerine verildi.

T

ÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve NEÜ
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif
Erişmiş öğrencilerin bu bilimsel çalışmada
hem eğitildiklerini hem de test edildiklerini kaydetti.
Bu yarışmanın bilimsel hayatta bir başlangıç
olduğunu kaydeden Erişmiş, “Adı üstünde yarışma;
birileri resmiyette kaybedecek görünecek birileri
resmiyette kazanacak görünecek. Ancak bana
göre siz hepiniz kazanıyorsunuz. İlerde inşallah çok
güzel çalışmalar yapacaksınız.” diye konuştu.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Biz
bu yarışmayı kaybedeni olmayan yarışma olarak
tanımlıyoruz. Görüyoruz ki öğrencilerimiz,
öğretmenlerimiz, aileler hep birlikte bu projelerde
yer almak için emek veriyorlar. Bunların gelecek
zaman dilimlerinde de devamlılığı önemli. Bugünkü
gençlerimizin içinden mucitler, bilim adamları
çıkacağına inanıyorum. Herkesi tebrik ediyorum.”
dedi.
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Konya Bölge Üçüncüleri;
Türkçe alanında; Fatmagül Zehra Çetin ve Ayşe
Beyza Atlı, Tarih alanında; Funda Aksöğüt ve Asel
Şanlı, Matematik alanında; Damla Kaya, Kodlama
alanında; Egemen Bozca ve Kazım Fincankaya,
Kimya alanında; Gül Hoda, Fizik alanında; Halil
İbrahim Gökkaya ve Yunus Emre Taştan, Değerler
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Eğitimi alanında; Zeynep Gül Okutan ve Ela Nazlı
Algın, Biyoloji alanında; Berika Doğan ve Tarık
Boran Aydal.
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Konya Bölge İkincileri;
Türkçe alanında; Filiz Aksoy, Tarih alanında; Hasan
Atik ve Hüseyin Demir, Matematik alanında; Fazilet
Öztürk ve Hasibe Baydemir, Kodlama alanında;
Egemen Doğan Canbolat, Kimya alanında; Beyza
Beren Kır ve Eylül Yüceson, Fizik alanında; Hasan
Doğrul ve Emin Sami Genç, Değerler Eğitimi
alanında; Gülsüm Barbar ve Osman Enes Özdamar,
Biyoloji alanında; Sena Melis Tanış.
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Konya Bölge Birincileri;
Türkçe alanında; Rana İdil Özdemir ve Sude Ebrar
Uludağ, Ceylin Kuş, Tarih alanında; Muhammet
Berat Yıldırım, Matematik alanında; Asude
Sümeyye Uygun ve Zeynep Özdur, Kodlama
alanında; Zeynep Sezin Tümer ve Berra Pamuk,
Kimya alanında; Ayberk Bostan ve Emre Deniz
Çakan, Fizik alanında; Begüm Yılmaz ve Ali Yiğit
Candan, Rüzgar Sunan, Değerler Eğitimi alanında;
Yaz Erdoğan, Elif Akgül ve Feyza Sancaklı İsmail
Esad Kaya, Biyoloji alanında; Akın Efe Kalaycı, Ali
Ege Çubuk, Zeynep Ünal ve Doğa Öcal.

19. EKUAL Proje Tanıtımı Yapıldı
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, ülkemiz akademik bilgi altyapısının güçlendirilmesi,
AR-GE faaliyetlerinin temel girdisi olan bilgi ihtiyaçlarının ulusal düzeyde karşılanması
amacıyla yürütülen ve 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ile genişletilen
Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) Proje faaliyetlerinin tanıtımı
amacıyla lansman toplantısı düzenlendi.

T

oplantıda ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat SATOĞLU, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık AYDIN ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL
birer konuşma yaptılar .
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaklaşık 3
milyon araştırmacının, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından başlatılan Elektronik
Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi'nden (EKUAL) yararlandığını bildirdi.
EKUAL Projesi kapsamında uluslararası e-bilgi kaynakları için lisans anlaşmaları yapıldığını ifade eden
TÜBİTAK Başkanı, "Ülkemizdeki ve KKTC'deki tüm devlet ile vakıf üniversiteleri başta olmak üzere,
Sağlık Bakanlığı, eğitim ve araştırma hastaneleri de dahil olmak üzere 257 kurum ve ilgili kuruluşlarda
yer alan yaklaşık 3 milyon araştırmacı, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Elektronik Kaynaklar Ulusal
Akademik Lisansı'ndan yararlanıyor." diye konuştu. Mandal, söz konusu çalışmaya Kalkınma Bakanlığının
85 milyon lira destek sağladığını, bu sayede projenin önemli oranda geliştirildiğini belirtti. EKUAL
Projesiyle 18 e-veri tabanına, 2 intihal analiz programına, 1
referans yönetim aracına, 30 bin elektronik dergiye, 100 milyon
bibliyografik veriye, 3 milyon konferans bildirisine, 2,1 milyon
yüksek lisans ve doktora tezine erişim sağlandığına işaret eden
Mandal, "EKUAL hizmetlerini, daha da geliştirme arzusu ve
kararlılığındayız. Bilgiye erişimi artırmalıyız, rekabeti artırarak
araştırmacıların önünü açmalı ve sayısını artırmalıyız ki ülkenin
ortak hedeflerine daha kolay varalım." dedi. Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık
AYDIN, “EKUAL projesinin “BİLGİ GÜÇTÜR” ifadesinden
yola çıkarak bilginin önemi ve erişiminde, Ulusal Akademik
ve AR-GE faaliyetlerinin güçlenmesinin sağlanmasına her
zaman olanak tanıyacaklarını” belirtti. Tanıtım toplantısı 210
davetlinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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Sanat Hayatına Katkıya
Devam Ediyorlar
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) akademisyenleri
ve öğrencileriyle Konya’nın sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. GSF Grafik
Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kınık, Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Sami
Öztürk ve Güllü Yakar kişisel sergilerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

T

üre Sanat Galerisinde üç öğretim üyesinin
“Öteki”, “Miras” ve “Femme/Zen” isimli
kişisel sergisi aynı anda NEÜ GSF Dekanı Prof.
Dr. Ahmet Çaycı, akademisyenler ve öğrencilerin
katılımıyla açıldı. Serginin açılış konuşmasında
GSF’nin Konya’daki sanatsal faaliyetlere önemli
katkılar sağladığını dile getiren Çaycı kentteki sanat
galerilerinin artması gerektiğini belirtti.
“Öteki” adlı sergide afişlerini sergileyen Doç.
Dr. Mustafa Kınık; Yunus Emre’nin “Yaratılanı
Yaratandan ötürü hoş gör” mesajını insanlığın
bugün iyi idrak etmesi gerektiğini belirtti. İnsanları
ötekileştirmenin yaygınlaştığını ifade eden Kınık,
sevgi ve saygıya olan ihtiyaca dikkat çekmek
istediklerini anlattı.
Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Sami Öztürk ise
“Miras” konulu sergide, Selçuklu mirası olan
eserlerin biçim ve formlarını kullanarak, eserlerin
estetik olarak bir kolajını yaparak üzerinde grafik
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düzenlemelerle sanat severlerin beğenisine
sunduklarını kaydetti. Dr. Öğretim Üyesi Güllü
Yakar ise “Femme/Zen” konulu sergide bahar ve
onun renklerini anlatmayı amaçladığını kaydetti.

Öğrenci Çalışmaları Sergilendi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
öğrencilerinin ders kapsamındaki sanat eserlerinden oluşan sergi fakülte binasında
akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.

N

EÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Çaycı:
“Fakültemizdeki
sanatsal organizasyonlar devam
ediyor. Bugün fakültemiz grafik
bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin
tertip ettiği sergide buluştuk. Bu
sergilerin olması ve devam etmesi
fakültenin misyonuna uygun ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesine yakışan
gelişmeler. Diğer bölümlerin de bu
sergileri devam ettireceğini umut
ediyorum. Emeği geçen hocalarımıza
ve
öğrencilerimize
teşekkür
ediyorum.” dedi. Daha sonra
katılımcılar sergideki eserleri inceledi.
Öğrencilerin ders kapsamında büyük
emeklerle oluşturdukları eserleri
katılımcılardan tam not aldı.
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Değirmencilik Bölümü
World Mill Tech 2018
29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 16 ülkeden 127 firmanın katıldığı TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezinde düzenlenen World Mill Tech 2018 Dünya Değirmen Makineleri
Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarına Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram
Meslek Yüksek Okulu Un ve Unlu Mamuller (Değirmencilik) Programı öğrencileri
ziyarette bulundu.

Türk Dış Politikası Konferansı
Üniversitemiz Genç Siyaset Topluluğunun organize ettiği ‘Güncel Gelişmeler Işığında
Türk Dış Politikası’ konferansının konuğu Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı
Mesut Özcan oldu.

K
F

uarda, öğrenciler mezuniyet sonrası iş
imkânları başta olmak üzere çeşitli konularda
merak ettiklerini firma yöneticileriyle
görüşme imkânı buldular. Öğrenciler fuar alanını
gezip sektör ile ilgili gelişme ve teknolojileri yerinde
görme, birinci ağızdan bilgi alma imkânı buldular.
NEÜ Meslek Yüksek Okulu Un ve Unlu Mamuller
(Değirmencilik) Programı Öğr. Gör. Zekeriya
Bilici teknik geziyle ilgili; “16 ülkeden 127 firmanın
katılımıyla gerçekleşen bu fuarda öğrencilerimizin
sektör temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı bulup,
sektördeki güncel üretim teknolojilerini görme
şansı yakaladılar. Fuarda üniversite öğrencileri
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ile katılım sağlayan tek üniversite ve program
bizdik. Öğrencilerimize firma yöneticileri büyük
ilgi gösterdi, çoğu firma öğrenim esnasında ve
mezuniyet sonrası iş imkânı sunabileceklerini ifade
ettiler.” şeklinde konuştu.
Öğrenciler ise, mesleki uygulama dersi kapsamında
gerçekleşen teknik gezi konusunda katkılarından
dolayı NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e
ve TÜYAP Yönetimi adına Ece Çağlar’a ve Meram
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer
Dereli, Öğr. Gör. Hakan Vatansev ile Öğr. Gör.
Zekeriya Bilici’ye teşekkürlerini ilettiler.

onferansta
Dışişleri
Bakanlığı
Diplomasi
Akademisi
Başkanı
Mesut Özcan Türkiye'nin
Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar,
Latin Amerika ve Afrika’da
son dönemde izlediği dış
politikaya ilişkin bilgiler verdi.
Türkiye’nin son dönemlerde
yürüttüğü
dış
politika
hakkında değerlendirmelerde
bulunan Özcan, öğrencilerin
sorularını
cevaplandırarak
dış politikada doğru adımlar
atmanın önemini vurguladı.
Konferansa
çok
sayıda
öğrencinin yanında Rektör
Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Önder Kutlu ile Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Murat Çemrek katıldı.
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SOBE’de
“Otizm’in Farkındayız” Etkinliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Belediyesi paydaşlığında Türkiye’nin Otizm
alanında örnek binalarından biri olan ve faaliyetlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim
Vakfı eliyle sürdüren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nde (SOBE) 2 Nisan
Dünya Otizm Günü dolayısıyla “Otizm’in Farkındayız” etkinliği düzenlendi.

E

tkinlik ilk olarak bisiklet turu ile başladı.
Bisikletleriyle etkinliğe katılan protokol
üyeleri ve çok sayıda vatandaş da pedallarını
Otizme dikkat çekmek için çevirdi. Otizmli
çocuklar için düzenlenen Otizm Fakındalık etkinliği
daha sonra SOBE’de gerçekleştirilen şenlik ile
devam etti. Otizmli çocuklar bu mutlu günlerinde
şişme oyun grubu eğlencesi, uçurtma şenliği, el izi
ve mavi balonların gökyüzüne bırakılması ile keyifli
bir gün geçirdiler.
Etkinliğe AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dr. Hasan
Çiftçi, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, NEÜ Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fahrettin
Demirci, Meram Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ömer Dereli, Müdür Yardımcısı Dr.
Öğretim Görevlisi Serdar Büyükipekci, Beden
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Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet
Uzun, Öğretim Görevlisi Hakan Vatansev, Öğretim
Görevlisi Zekeriya Bilici, Öğretim Görevlisi Özer
Arık, Araştırma Görevlisi Alperen Akbulut, Meram
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Turizm Fakültesi
Rekreasyon bölümü öğrencileri, otizmli çocuklar
ve aileleri katıldı.

“SOBE Örnek Oluyor”
SOBE’nin otizm alanında önemli bir boşluğu
doldurduğuna dikkat çeken NEÜ Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, “Merkezimiz sadece ülkemizde
değil örnek bir yapılaşması ve uygulamaları ile
uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Buradaki
çalışmaları takip etmek ve örnek almak amacıyla
da bizlerden destek istiyorlar. Selçuklu Belediyesi
tarafından yapılan mekan ülkemizde ve dünyada

eşi benzeri olmayan bir mekan statüsündedir.
Yine üniversite ve belediye işbirliği ile SOBE’nin
sürdürebilirliği için SOBE Vakfı ile birlikte güçlü
bir yapı içinde örnek teşkil ediyor. Otizm’e dikkat
çekmek ve farkındalık oluşturmak adına yapılan
‘Bisikletinle Otizm Farkındalığına Katıl’ etkinliğine
katılan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum.
Buraya emeği geçen başta Selçuklu Belediye
Başkanımıza, SOBE Vakfı Başkanımıza, öğretim
üyelerimize ve tüm emektarlarımıza teşekkür
ediyorum.” dedi.

“SOBE Otizmli Çocuklarımıza Işık Oluyor”
Otizm konusunun tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de çokça gündem edilen ve konuşulan

bir olgu haline geldiğini ifade eden Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dünya
Otizm Günü Etkinlikleri kapsamında SOBE
merkezimizde bir etkinlik düzenliyoruz. Öncelikle
otizmli çocuklarımıza destek olmak adına burada
bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür çok
ediyorum. SOBE, otizm konusunda Türkiye’de
yapılan en önemli tesislerden birisi ve fiziki
imkanlarının yanı sıra eğitim imkanlarıyla da otizm
konusunda bir farkındalık oluşturdu. Aslında işin
kolay kısmı binayı yapmaktı. O tamamlandıktan
sonra Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve SOBE
Vakfı işbirliğiyle burası çok güzel hizmetlere ev
sahipliği yapıyor. Sadece Konya’da değil tüm
Türkiye’den insanlar SOBE’yi ziyarete geliyorlar.
Umuyorum ki burada verilen eğitimler otizmli
çocuklarımızın hayatına yeni bir ışık oluşturacaktır.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum
etkinliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
şeklinde konuştu.
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi Vakfı
Başkanı Mustafa Ak ise, iki yılda çok önemli
mesafeler kat ettiklerini belirterek, bundan
sonra da daha iyi bir hizmet için çalışmalarını
sürdüreceklerini söyledi.
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GESAM Üyeleri Konya Sergisi Açıldı
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) "Türkiye Sergileri" kapsamında
Konya’da sanatseverlerle buluştu.

G

ESAM ve Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin birlikte
gerçekleştirdiği, “GESAM Üyeleri Konya
Sergisi” MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı. Açılışa,
Dekan Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve GESAM Yönetim
Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe ile sanatçılar katıldı.

Sergiyi gezen Dekan Prof. Dr. Ahmet Çaycı NEÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Konya’nın sanat
hayatına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk
duyduklarını ifade etti. Kentte bu tür etkinliklerin
sayısının artması için çalıştıklarını belirten Çaycı
sergide emeği olanlara da teşekkür etti.
Sergideki eserleri inceleyen ve sanatçılardan bilgi
alan Çaycı daha sonra sanatçılara katılım belgelerini
takdim etti. GESAM Yönetim Kurulu Üyesi Nezih
Demirtepe de desteklerinden dolayı Dekan Prof.
Dr. Ahmet Çaycı’ya teşekkür ederek plaket verdi.
Ebru, yağlı boya, rölyef ve keçe kategorilerinde,
48 sanatçıya ait birer eserin yer aldığı sergi 1 hafta
sürdü.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenlerinden Eğitime Tam Destek
Üniversitemiz Ereğli Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Öğretmenliği öğrencilerinden Zekiye Bağ, Beyza Kızmaz, Pınar Geyve, Merve Akpınar,
Yakup Yıldırım ve Eyüp Aslan, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında bir
kütüphane salonunun oluşturulmasını üstlendi.
gösterisiyle açılış renklendirildi. Yaran, öğrencilere
ve Dekan Vekili Mustafa Pehlivan'a topluma yararlı
bir proje gerçekleştirdikleri için teşekkürlerini
iletti. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Mustafa Pehlivan ise, "Kütüphane Haftasında
Mithat Paşa Ortaokulu öğrencilerine destek
olmak ve onların mutluluğunu paylaşmak adına
başlattığımız projeye, gönüllü arkadaşlarımız büyük
ilgi gösterdi” dedi.

A

l Götür Oku Getir projesi dahilinde Mithat
Paşa Ortaokulunun kütüphane yapımı
üstlenildi. Kütüphane haftasında yapılan
açılışa Kaymakam Ömer Lütfü Yaran, Milli Eğitim
Müdürü İradet Genç, Ereğli Eğitim Fakültesi
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Selçuk Peker ve Doç.
Dr. Ahmet Oğuz Aktürk, Ereğli Eğitim Fakültesi
Topluma Hizmet Uygulamaları Ders Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz Özelçi, Ereğli Gençlik
Merkezi Müdürü Harun Aydın ve projeye destek
veren sponsorlar katıldı.
Öğrenciler Ereğlili hayırseverlerin desteğiyle Mithat
Paşa Ortaokulunu donanımlı kütüphanelerine
kavuşturdular. Öğrencilerin akıllı tahtasıyla,
satranç, mangala gibi çeşitli zeka oyunlarıyla ve
çok çeşitli kitaplarıyla öğrencileri okumaya teşvik
edecek güzel bir kütüphaneleri oldu.
Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran'ın kurdeleyi
kesmesiyle açılış yapılırken şiir ve oratoryo
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Kapaklıkaya, Öğrencilerle Buluştu
Eğitimci – Yazar Alişan Kapaklıkaya, NEÜ’de bir konferans verdi. Genç ÜNİKOP Topluluğu
tarafından düzenlenen Etkili İletişim ve Motivasyon’ konulu konferansta öğrenciler ile
buluşan Alişan Kapaklıkaya, konferans öncesi kitaplarını imzalayarak, öğrencilerle sohbet
etti.

İ

letişim konusundaki deneyimlerinin yanında
konferans sırasında anılarını da anlatan
Kapaklıkaya, zaman zaman salondakiler ile
birlikte duygu dolu anlar yaşadı. Geçtiğimiz aylarda
vefat eden kızının bir sözünden alıntı yaparak
konuşmasına başlayan Kapaklıkaya, etkili bir iletişim
için öncelikle insanların gönlüne hitap etmesi
gerektiğini belirterek, “Rahmetli kızım bana hep
konferans vereceğim yerlerde konuşma yapmadan
önce insanların gönlüne hitap etmem gerektiğini
ve onların gönlüne girmem için izin istemem
gerektiğini söylerdi. Bende sizin bugün gönlünüze
girmek istiyorum. Formal bilgilerin kâğıt üstünde
yer aldığı bir konuşma dinleyiciyi sıkar ancak sohbet
havasında gerçekleşen ve doğrudan salondakiler
ile kurulan temas motivasyonu da olumlu etkiler.
Öğrenmenin en büyük düşmanı o konuda bir şeyler
bildiğini zannetmektir. Motivasyon ise bildiklerini
sıfırlayarak öğrenmeye hazır hale gelmeyle sağlanır”
ifadelerini kullandı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle süren
program fotoğraf çekimiyle tamamlandı.
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Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencileri
Yarışmada Derece Aldılar
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında gençler
arasında “Kim Bilir” sloganı ile bilgi yarışması düzenlendi.

Y

arışma ilk kez 14-17 ve 18-25 yaş
kategorilerinde yapıldı. 6 bin 43 gencin
başvurduğu yarışmada gençlere; tarih, genel
kültür, spor kültürü, müzik, sanat, sayısal mantık,
vatandaşlık ve coğrafya konularında çoktan seçmeli
sorular yöneltildi.
Düzenlenen bilgi yarışmasına 18-25 yaş kategorisinde
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü 3. Sınıf öğrencilerimizden Aslıhan Taniş, Cemile
Arısoy ve Özlem Bayrak katıldı. Konya elemesinde
birincilik kazanarak İç Anadolu Bölgesi elemelerine
katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz Kayseri’de yapılan
bölge elemesinde 13 il temsilcisi içerisinden gruplarında
ikinci olarak Üniversitemizi ve ilimizi başarıyla temsil etti.
Üniversite olarak öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının
devamını dileriz.
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“Türkülerimiz ve Halk Oyunlarımızla Anadolu”
Programı Ereğli'de Yapıldı

Akıllı Şehirler ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Anlatıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Belediyesi işbirliği ile
hazırlanan “Türkülerimiz ve Halk Oyunlarımızla Anadolu” programı Ereğli Belediyesi
Kültür ve Spor Merkezinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Harita Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından
‘Akıllı Şehirler ve Coğrafi Bilgi Sistemi’ semineri düzenlendi.

P

rograma; Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran; Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, Ereğli
Belediye Başkan yardımcıları Âgah Taşkın, Ahmet Demirtaş ve Lokman Göktaş, Ereğli Eğitim
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Pehlivan ile çok sayıda izleyici katıldı. Programın akademik
danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mustafa Pehlivan yaptığı açılış konuşmasında, “Bir milletin ayakta
kalabilmesi için kültürel değerlere sahip çıkması gerekir. Biz öğrencilerimizi yetiştirirken kültürel alanda
dolu dolu yetiştirelim istiyoruz. Bundan sonra Ereğli’nin ihtiyacı doğrultusunda farklı kültürel etkinlikleri
sürdüreceğiz.” diyerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Mustafa Pehlivan, konuşmasının
sonunda Üniversite Halk Oyunları Topluluğu’nun Ereğli’ye gelmesinde desteğini esirgemeyen Rektör
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e ve Ereğli Belediye Başkanı Özkan
Özgüven’e teşekkürlerini iletti. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
öğretim elemanları ve öğrencileri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi
Halk Oyunları Topluluğunun hazırlamış olduğu programda Türk Halk
Müziği dinletisi eşliğinde birçok yöreden halk oyunları sergilendi.
Büyük beğeniyle izlenen program Necmettin Erbakan Üniversitesi
öğrencisi Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ı ve tüm şehitlerimizi anmak
için hazırlanan görüntülerin ardından Aybüke Yalçın’ın sesinden Mağusa
Limanı adlı türküyle son buldu. Programın sonunda Ereğli Eğitim
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Pehlivan, Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi O.
Kürşat Çakır, Üniversite Halk Oyunları Topluluğu Eğitmeni Dr. Öğretim
Üyesi A. Ertan Soğancı ve Hüseyin Vehbi Karakaya’ya Ereğli protokolü
tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca Ereğli Kemal Akman Meslek
Yüksekokulu Tekstil Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Toprak ve
öğrencileri Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’a Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın
anısına hazırlanmış, onun fotoğrafının tekstil işlemesiyle hazırlandığı bir
tablo hediye ettiler.
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Ö

zel bir bilgi teknolojileri
firmasının Genel Müdürü
Tuncay Küçükpehlivan
ve Satış Temsilcisi Kadriye Toy
tarafından öğrencilere, Akıllı
Kentler konusunda güncel bilgiler
verildi.
Programda konuşmacılar akıllı
kent uygulamalarının, gelişen
teknolojiyle birlikte kentlerin
yönetimini
kolaylaştırdığını,
insanlara ve doğaya zarar
veren gürültü, çevre kirliliği
gibi faktörlerden kurtulmak
amacıyla yapılan çevre dostu
projelerde bilgi teknolojilerinin
kullanılmasıyla
insanlara
daha kaliteli bir hayat imkanı
sağlandığını aktardı.
Selçuklu Belediyesi, Meram
Belediyesi ile Konya Su ve
Kanalizasyon İdaresi yetkililerinin
de katıldığı etkinlik hediye takdimi
ile sona erdi.
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Japon Kültür Günü Etkinlikleri
Gerçekleştirildi
NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde Dilbilim Öğrenci Topluluğu tarafından Japon
Kültür Günü etkinliği gerçekleştirildi.

E

tkinlik kapsamında ilk
olarak Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi
konferans salonunda söyleşi
gerçekleştirildi. Söyleşiye Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet
Koyuncu, KOMEK Japonca
Öğretmeni Fatoş Keleş ve
öğrenciler katıldı. Programa
konuşmacı olarak katılan
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Selçuk Üniversitesi Japon Dili
ve Edebiyatı Bölümünden
Dr. Öğretim Üyesi Haluk
Akbay, günümüzde Japoncanın
normal dil statüsü kazandığını
söyleyerek, “Artık İngilizce,
Almanca, Rusça öğrenimi
gibi Japonca öğrenimi de
kanıksanmış durumda. Japonca
öğrenirken bizim karşımıza

çıkan en büyük engel yazım
sistemi. Bu sistemde en
sık kullanılan bin karakteri
öğrenirseniz Japoncayı hemen
hemen sökmüş olursunuz.”
dedi. Konuşmanın ardından
katılımcılara fakülte bahçesinde
Japon yemeği ikram edilerek
Japon dansları ve aikido gösterisi
sergilendi.

“Mevlana’da Rüyaların Dili”
Necmettin Erbakan Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından “Mevlana’da
Rüyaların Dili” konulu konferans gerçekleştirildi.

N

EÜ Sosyal Beşeri Bilimler
Fakültesi
Konferans
Salonunda
düzenlenen
konferansta konuşan Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ziya Avşar öğrencilere
Mevlana’nın
öğretilerinden
bahsetti.
Prof. Dr. Ziya Avşar, “Mevlana
bana şunu öğretti; dil dediğimiz
şey aslında sadece kelamdan,
sözden, harften ibaret bir şey değildir.
Bu çok daha başka ve bunların dışından bir
yerden gelir ve dolayısıyla sizin kelimeler halinde
söylediğiniz şeyler de bu dilin sadece ilk tabakasına
aittir. Bu dili kuran ve bu dilin maverasında olan bir
başka dil daha vardır. O dili aramak lazımdır.” diye
konuştu.
Avşar; “Mana arayışımızda önemli kavramlardan
biri de rüyadır. Rüyalardan biraz daha somut halde

mecazlar, istihareler var. Bunlar da bu
aradığımız dile dair şeyler. Arkasından
da sır denilen bir şey vardır.
Rüyayı uyurken görüyoruz, sırrı
uyanıkken görüyoruz. Tecelli
ise uyanıkken gördüğümüz
görüntülerdir. Fakat bu başka
bir
boyuttur.”
ifadelerini
kullandı.
Surete bürünüp gelen şeylerin,
kelimeye
bürünüp
gelen
şeylerden çok daha etkili ve
kuvvetli bir dil içerdiğini kaydeden
Avşar şunları söyledi: “Suret, kelamdan
güçlüdür. Mana surete bağlı olarak gelir, mutlak
surette o manayı almak için o suretle temas etmeniz
lazım. Tecellide de aynı şey geçerlidir.” dedi.
Öğrendiğimiz şeylerin bir şekilde kendi akıbetimizi
hazırlayan şeylere dönüştüğünü belirten Avşar,
insanların dirilişi arayışlarının da biraz da bununla
ilintili olduğunu sözlerine ekledi.
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Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden
Yargı Organlarına Ziyaret

Öğrenciler Üniversitelerarası Türkiye
Şampiyonasından Ödüllerle Döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri Ankara’da Anayasa
Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay Başkanlığını ziyaret etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Judo
Şampiyonasından öğrencileri derecelerle döndüler.

N

ecmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)
adına şampiyonaya katılan Ayşe Gül Yılmaz
Türkiye 1.liği ve Ahmet Çifci ise iki farklı
sikletde yarışarak Türkiye 1.liği ve Türkiye 3.lüğü
kazandı. NEÜ AKEF Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
1. sınıf öğrencisi aynı zamanda milli sporcu Ayşe Gül
Yılmaz 57 kg'da altın madalya kazandı. Yılmaz; "Bu
sene girdiğim Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde
Üniversitemize altın madalya kazandırmaktan
çok mutluyum. Milli sporcuyum, uluslararası ve
ulusal derecelere sahibim. Gençler ve Büyükler
kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında birçok
madalyam var. Finalde Bursa Uludağ Üniversitesi
adına yarışan sporcuyu yenerek birinci oldum."
ifadelerini kullandı. Üniversitelerarası Türkiye

Judo Şampiyonasında 90 kg ve açık sikletde yarışan
bir diğer Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf
öğrencisi Ahmet Çifci ise 90 kg'da 3.lük, açık
sikletde ise 1.lik ödülünü almaktan ve Üniversitemizi
temsil etmekten son derece mutlu ve gururlu
olduğunu kaydetti. AKEF Dekan Yardımcısı ve
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ahmet Uzun ise öğrencilerin böyle
önemli müsabakalardan madalya ile dönmelerinin
kendilerini gururlandırdığını söyleyerek her iki
öğrenciye de başarılarından dolayı tebriklerini
iletti. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de
madalya kazanan öğrencilerimizi telefonla arayarak
tebrik etti.

H

ukuk Fakültesi Genç Hukukçular Topluluğu ile Hukuki Araştırmalar ve Geliştirmeler Topluluğunun
düzenlediği gezide öğrencilere NEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Emekli Yargıtay Hakimi
Engin Şafak ve öğretim üyeleri eşlik etti. İlk olarak Anayasa Mahkemesine gerçekleştirilen
ziyarette öğrencilere Yüce Divan yargılamalarının yapıldığı salonda Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer
Topal ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Küçük tarafından Anayasa Mahkemesinin
görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.
Gezinin sonraki adresi Türkiye Adalet Akademisi oldu. Burada Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları
ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Şansal ile Hakim Ebubekir Soylu, akademiye giriş koşulları
ve verilen eğitimler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Bilgilendirme toplantısının ardından öğrenciler
akademide bulunan duruşma salonunu gezip cübbe giyerek fotoğraf çektirdiler.
Türkiye Adalet Akademisinin ardından
Yargıtay Başkanlığında Tetkik Hakimi Ülkü
Semra Bozkurt ve Hakim Ahmet Takçı,
Yargıtay Başkanlığının görev ve yetkileri
hakkında
öğrencilere
bilgilendirmede
bulundu.
Öğrenciler ziyaret ettikleri kurumlarda
yetkililere sorular yönelterek merak ettikleri
konular hakkında bilgi sahibi oldu. Gezi, Hacı
Bayram Camii ziyaretiyle sona erdi.
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Amerikan Sağlık Enstitüsü ile İmmün
Yetmezlikler Sempozyumu Düzenlendi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Amerikan Sağlık Enstitüsü (National Instutite
of Health: NIH) iş birliğinde Primer İmmün Yetmezlikler Sempozyumu düzenlendi.
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Primer İmmün Yetmezliğe Sebep Olan İki Yeni Gen Mutasyonu Bulundu
Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Keleş, son bir yıl içinde NIH ile birlikte yaptıkları
araştırmalarla 50 kadar hastayı değerlendirdiklerini, primer immün yetmezliğe sebep olan 2 adet yeni
gen mutasyonu saptadıklarını ve ayrıca 2 adet de yeni gen defekti üzerinde çalışmalarının devam ettiğini
ifade etti.

Konya’daki Primer İmmün Yetmezlik Tıp Literatürünün En Az Beş Katı
Prof. Dr. İsmail Reisli ise Konya’da 2001-2016 yılları arasında 3 bin 123 hastaya primer immün yetmezlik
tanısı koyduklarını, yaptıkları değerlendirmeler ile bu hastalardan ağır tipte immün yetmezlik olanların
on bin canlı doğumda bir görüldüğünü bildirdi. Reisli; bu sıklığın, Tıp literatüründeki sıklığın en az 5
katı olduğunu, bunun sebebinin ise ülkemizde yüksek oranda yapılan akraba evliliği olduğunu vurguladı.
Reisli takip ve tedavisini üstlendikleri primer immün yetmezlikli hastaların genetik tanıları ve tedavileri
konusunda, NIH ile birlikte elde edecekleri yeni buluşlarla katkı sağlayacaklarını söyledi.
Sempozuma katılan diğer konuşmacılar da genetik tanının önemine, tanı sonrası verilecek genetik
danışımın önemine ve tedavide sağlanacak yeniliklere vurgu yaptılar. Necmettin Erbakan Üniversitesinin
bugüne kadar olan alt yapı özelliklerinin değerlendirildiği, yapılan çalışmaların da sunulduğu sempozyum
ile önümüzdeki yıllarda yapılacak ortak çalışmaların temelleri de atıldı.

N

EÜ Çocuk İmmünoloji ve Allerjik Hastalıklar Bilim Dalının, TÜBİTAK projesi kapsamında
birlikte çalıştığı NIH ile ortaklaşa düzenlediği Primer İmmün Yetmezlikler konulu Sempozyum
alanında dünya çapında tanınan isimlerin katılımıyla Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans
salonunda İngilizce olarak gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ’de böyle bir toplantının
yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek NIH ile birlikte yapılacak araştırmaların sağlık adına
büyük önem taşıdığını söyledi. Şeker, bu tür araştırmalar için TÜBİTAK’ın verdiği desteğin de alandaki
gelişmeler ve ilerlemeler için önemli olduğunu belirtti.

Primer İmmün Yetmezlikli Hastaların Tedavisi İçin Yeni
Yöntemler Geliştirilebilir
NIH ekibinin başkanı Prof. Dr. Michael J. Lenardo “NIH/
Turkish Clinical Genomics Program, Milestones and Future
Discoveries” konulu konferansında NIH’deki araştırmalar ile yeni
tanımlanan, nadir ve ağır primer immün yetmezlikler hakkında
bilgi verdi ve bu konularda geliştirdikleri tedavileri anlattı. NEÜ
Çocuk İmmünolojisi Bilim Dalı ile birlikte çalışmaktan onur
duyduğunu söyleyen Lenardo, yapılacak araştırmalar ile Konya
ve çevresindeki primer immün yetmezlikli hastalarda yeni
hastalıkların tanımlanacağını, tedavi alanında da hastaların yararına
yeni yöntemler geliştirilebileceğini söyledi.
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İngilizce Yuvarlak Masa Toplantıları
Devam Ediyor

7. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve
Biyoteknoloji Kongresi AKEF'de Yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama
ve Araştırma Merkezi tarafından İngilizce olarak gerçekleştirilen Yuvarlak Masa
Seminerlerinin bu ayki konuğu Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Turan Yüksel’di.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fen Fakültesi tarafından 7. Uluslararası Moleküler
Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi AKEF Erol Güngör Konferans Salonunda düzenlendi.

A

hmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Ahmet
Turan Yüksel, “İslâm Medeniyetinin İnşâında Hz. Peygamber (S.A.V.) ve Medine'ye Hicreti”
konulu ders verdi. Medeniyet konusu ile konuşmasına giriş yapan Yüksel; “Üst düzey kültürlere
medeniyet denir. Bu bakış açısıyla medeniyet, okuma ve yazmanın çok yaygın olduğu, şehirlerin kurulduğu,
çok geniş bir siyasi ve idari yapının kurulduğu, ekonomik ilke ve uygulamaların hayata geçirildiği üst düzey
kültürdür. İslam medeniyeti, tarih boyunca başından bu tarihe kadar Müslümanların (İslam devletleri ve
toplumları) inşa ettiği bir medeniyettir. Başlangıç dönemi, Hz. Muhammed'in zamanına ve hatta insanlığın
yaratılmasına (Adem ve Havva'nın hikâyesine) indirgenebilir. Coğrafya, toplum, ekonomik durum, göç,
şehirlerin kuruluşu, dil, inanış, din, değerler ve etik, kurumlar ve elit sınıf insanların oluşumu medeniyetin
kuruluşunda etkili olan faktörlerdir. İslam medeniyeti Hz. Muhammed zamanında Hicaz (Mekke ve
Medine) bölgesinde ortaya çıkmış ve 4 Halife döneminde, Emeviler, Abbasiler, Endülüs, Selçuklular,
Osmanlılar döneminde gelişmeye devam etmiştir. Farsça, Afrika, Hint, Türk ve diğer Müslüman milletler
da bu medeniyetin parçasıdır. Şimdi tüm dünyadaki izlerini ve etkilerini görebiliyoruz.” dedi. Yüksel, “Hz.
Muhammed, İslam medeniyetinin kurucusu olarak, tüm insanlığa gönderilen en son elçisidir. Yüce Allah'ın
son vahyini aldı ve Mekke'de insanlara aktarmaya başladı. Sadece İslam’ın arayıcısı değil, aynı zamanda
Kutsal Kitap’ta belirtilen ve verilen talimatların uygulayıcısıydı. Peygamber Muhammed Mekke’deki
yerleşik sisteme meydan okuyordu ve bu yüzden de inananlar, Mümin inananlar tarafından farklı tepki ve
şiddete maruz kalıyorlardı. Fakat o ve sahabeler Mekke'ye karşı direndi ve asla hedeflerinden vazgeçmedi.
Özellikle güvenin değeri konusunda ısrar etti. Bilindiği üzere cahiliye döneminde bile Muhammed elEmin olarak bilinmektedir. Dünya tarihinde göçün çok önemli bir yeri var. Tarihin gidişatını değiştiren
olaylar arasındadır.” ifadelerini kullandı. Medine'ye göçün, sıradan bir tarihi olay olmadığını hatırlatan
Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, göçün İslam medeniyetinin önündeki engelleri kaldırdığını da sözlerine
ekledi.
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P

rogram NEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karataş’ın konuşması ile başladı. Karataş,
uluslararası bir kongrenin Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde yapılıyor olmasının
önemine değinerek, yurtiçinden ve yurtdışından misafirlerin kayda
değer katkıları olacağını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Karataş
programa katkı sunan herkese teşekkür etti.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise kongrenin
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek
konuşmasına başladı. Biyoloji ve Biyoteknolojinin kapsam
itibariyle bilim dünyası açısından önemine değinip, kendi alanı
olan Tıp Bilimine katkılarından bahseden Yüksek, kongrenin
hayırlı çalışmalara vesile olacağını temenni etti. Organizasyonda
görev alan herkesi tebrik eden Prof. Dr. Tahir Yüksek,
üniversitelerinde böyle önemli bir programın gerçekleşiyor
olmasının da kendilerini memnun ettiğini sözlerine ekledi.
Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Abdulrezzak Memon da “Metal Akümülatör
Bitkilerde Ağır Metal Kaynaklı Gen Ekspresyonu” konulu sunumunu
gerçekleştirdi. İngilizce olarak devam eden program sonunda
dinleyenler merak ettikleri konuları öğrenme ve uzmanlarına
sorma fırsatı yakaladılar.
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Mozaik 2 Konseri
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Selçuklu Belediyesinin SEDEP
kapsamında düzenlediği “Mozaik 2” konseri Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

İ

lki 2017 yılında gerçekleştirilen konserin ikincisi yeni bir repertuarla dinleyicilere güzel bir müzik
akşamı yaşattı. Programda, Anadolu ve komşu coğrafya müziklerindeki çeşitliliğin yanı sıra tek sesli ve
çok sesli müzik anlayışının birbirinden güzel örnekleri Müzik Eğitim Ana Bilim Dalı öğretim elemanları,
lisans ve lisansüstü öğrencileri ile farklı şehirlerden alanından uzman müzisyenler tarafından seslendirildi.

Ödüllü NEÜ Öğrencileri de Konserde Yer Aldı
Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Genç Sazendeler
adlı icra yarışmasında alanında Türkiye birincisi olan NEÜ Yüksek Lisans öğrencisi Gökhan Kulay ve
mansiyon ödülü alan NEÜ Lisans Öğrencisi İbrahim Genç konserde Bir Nefes Aşk adlı enstrümantal
eseri seslendirdi. Öğrenciler dinleyicilerden tam not
aldı. Konserin sonunda teşekkür konuşması yapan
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Bize Anadolu’nun
her yerinden esintiler dinleterek güzel bir akşam
yaşatan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Genç
Sazendeler yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi
de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Ortaklaşa çalışma yapmak kolay değil. Fedakarlık,
özveri, çaba, emek gerektiriyor. Arkadaşlarımız bu
emeği ortaya koyarken yoğun gayret gösterdiler. Tüm
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi. NEÜ
AKEF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Özdek de Rektör
Şekere’e teşekkür ederek “21 yıldır öğrenci ve öğretim
elemanı olarak görev yaptığım süreçte hiç bu kadar
destek görmemiştik tekrar çok teşekkür ediyorum.”
dedi.
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6. Geleneksel Spor Şenlikleri Futbol Turnuvası
Sona Erdi

Okuma Yazmayı
Hastanede Öğrendiler

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
organize edilen 6. Geleneksel Spor Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen futbol
turnuvasında ödüller sahiplerine verildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) Çocuk Göğüs
Hastalıkları servisinde yatarak tedavi gören iki hastanın annesi, hastane öğretmeni ve
çocuklarının desteği ile okuma – yazmayı öğrendi.

Ş

ehit Muharrem Samur sahasında düzenlenen turnuvada Seydişehir Yerleşkesi ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi arasında oynanan final müsabakasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. NEÜ Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil’in katıldığı ödül töreninde turnuva şampiyonu olan Seydişehir
Yerleşkesi ile turnuvada ikinci olan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci ve antrenörlerine katılım sertifikası,
teşekkür belgesi, madalya ve kupaları verildi. Müsabakalarda görev alan hakemlere de teşekkür belgesi
takdim edildi.
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N

EÜ MTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Pekcan: “İki
hastamızın annesinin okuma – yazma bilmediğini gördük. Çocukları devamlı hastanede yatarak
tedavi gördüğü için okuma – yazma kurslarına katılma imkânları da olmadı. Biz de onların
hastanemizde bulunduğu zamanlarda okuma – yazmayı öğrenmelerini istedik. Daha sonra hastane
öğretmenimiz, Aslı Tekiz ve Rabia Demir’e çocuklarının da desteğiyle okuma yazmayı öğretti.” dedi.
Okuma yazmayı öğrendikleri için büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Aslı Tekiz ve Rabia Demir gerek
eğitimlerine verdikleri destekten dolayı gerekse çocuklarının tedavisindeki ilgilerinden dolayı Meram Tıp
Fakültesi çalışanlarına teşekkür ettiler. Akciğer nakli bekleyen İbrahim Ethem Tekiz de annesi okumayı
öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi ve nakil için destek istedi.
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SEDEP Her Yerde
SEDEP kapsamında; Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Mahmut Sami
Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf kız öğrencileri, rehberler eşliğinde
Sille´de tarihi ve doğal güzelliklerimizi barındıran yerlerde doğa yürüyüşü yaptılar.

Köy Okullarına Geleneksel
Yardım Etkinliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi, Kemal Akman Meslek Yüksekokulu ve Ereğli Adalet Meslek
Yüksekokulu öğrencileri “İmece Faaliyetleri” adı altında her yıl geleneksel olarak
düzenledikleri köy okulu ziyaretini bu yıl Ulumeşe İlkokulu’na yaptılar. NEÜ Öğrencileri
gerçekleştirdiği etkinlikle Ulumeşe İlkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

Ö

ğrencilerimizin bu
yürüyüş esnasında
birbirleri ile
tanışmaları, çevre konusunda
hassasiyetlerinin ve sağlıklı
yaşam becerilerinin
geliştirilmesi noktasında
farkındalıklarının artması
sağlanmıştır. Doğa bilincinin
gelişmesine katkı sağlayan
bu gezimizde öğrencilerimiz
oldukça keyifli vakitler
geçirdiler.

186

E

reğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Erol Günay amaçlarının, üniversitedeki
enerji ve bilgi birikimlerini toplumla paylaşmak, öğrencilerle birlikte topluma katkı sağlamak
olduğunu ifade etti. Günay, öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Ziyarette üniversite öğrencileri tarafından ilk olarak, okulun daha önceden belirlenmiş olan eksiklikleri
giderildi ve onarım işleri yapıldı. Daha sonra palyaço, müzik ve tiyatro gösterileri ile ilkokul öğrencileri
doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda öğrencilere, basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu, atlama ipi,
değişik kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı, oyuncak gibi çeşitli hediyeler verildi.
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Senarist ve Yönetmen Kaplanoğlu
Öğrencilerle Buluştu
Sufisin Sufi Sinema Günleri kapsamında Senarist ve Yönetmen Semih Kaplanoğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

P

rogramda ilk konuşmayı yapan NEÜ Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “Kadim bir
medeniyetin çocukları olarak atalarımızdan
aldığımız mirasla yaşıyoruz. Ecdadımızın başta
kültürel olmak üzere bizde bıraktığı birçok
değer var. Bu değerlerin kıymetini bilmek ve
bu farkındalığı oluşturmak için sanatçılarımızın
özgün çalışmaları da yol gösterici oluyor.” dedi.
Buğday filmini izlediğini ve son derece başarılı
bulduğunu kaydeden Şeker, Semih Kaplanoğlu’nu
Üniversitelerinde
ağırlamaktan
memnuniyet
duyduklarını kaydetti.
Söyleşinin moderatörlüğünü yürüten Sinema
Eleştirmeni İhsan Kabil ise konuşmasında sinemanın
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Kendimize Kendimizi
Anlatmak Gibi Bir
Derdimiz Var
Senarist ve Yönetmen
Semih Kaplanoğlu ise
konuşmasında şunları
söyledi: “Yalnızlıktan
hiç
sıkılmadım,
seyretmeyi hep seven
bir insandım. Evdeki
kitapları
karıştırırken
İmam Gazali Hazretlerinin
Varlıkların
Yaratılış
Hikmetleri
diye
küçük
Risalesine rastladım ve o benim ilk
kez kafamda yer eden şeydir. Yavaş yavaş
bizim edebiyatımızı biraz daha anlamaya çalıştım.
Zamanla kendi hikâyelerimizi anlatmak, kendimize
kendimizi anlatmak gibi bir derdimiz oldu.” dedi.
Kaplanoğlu; “İnsanın insan olmasına dair hep
bir şeyler söylenmiş. Peygamber Efendimizden
gelen bir şey bu, Anadolu irfanında da var. Bunu
devreye sokma kaygısı toplanıp birleşip Buğday’ı

ortaya çıkardı. Kuran’daki Kehf Suresi
benim için yol gösterici oldu. Surenin
çok önemli bir mesajı var. Bu
hikâyeyi de onun üzerinden
kurmaya başladım. Biz Velilerin
yaşantılarına, siyere tarihi bir
olay gibi bakıyoruz, kendi
hayatımızda bu kıssaların
yaşantılarımızdaki yerini hiç
tartışmıyoruz. Kuran’ı Kerim
orada ise bu mesaj da hep
devam etmeli diye düşündüm.
Yazdığım senaryoyu bunun
üzerinden kurmaya çalıştım.”
diye konuştu.
“Birçok şey aslında fikrinizin otantik
halini korumanıza müsaade etmeyebilir.
Fikrinizin zuhur ettiği hali ve ruhu unutmadan
devam etmek lazım sinemada. Filmin ortaya çıkıp
senaryo yazıldığından 4 sene sonra filmi bitirdik.
Bu noktada başlangıçtaki fikri unutmamak önemli
bir disiplin…” diyen Semih Kaplanoğlu her filminde
Kuran-ı Kerim’deki kıssalara değindiğinin altını
çizdi. Program soru-cevap bölümünün ardından
sona erdi.

bireyi düşünmeye sevk ettiğini söyleyerek şöyle
devam etti: “Buğday filminin çıkışı hem teknik
anlamda, hem anlatım dili ve yapılan göndermeler
bakımından bir dünya sineması örneği. Kendi
coğrafyamızın, dokumuzun ana kaynağından
beslenen bir film. Filmde kullanılan kültürel
doneler, göndermeler, çağrışımlar kendi kültürel
kaynaklarımızdan
esinlenerek
oluşturulmuş
vaziyette, bunu filmde görüyoruz.”
Bir hikâye anlatı geleneğimizin Buğday filmi ile
yeniden resmedildiğini kaydeden Kabil, Konya’da
bulunmaktan da memnun olduklarını sözlerine
ekledi.
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“Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi”
Konferansı Gerçekleştirildi

Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası
NEÜ’de Yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve üniversitemiz tarafından düzenlenen “Pir-i Türkistan
Ahmet Yesevi” konferansında Uludağ Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Ahmet Yesevi Hazretlerini anlattı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun
organize ettiği Üniversiteler Arası Geleneksel 3. Türk Okçuluğu Şampiyonası NEÜ 15
Temmuz Yerleşkesinde yapıldı.

A

İ

l Halk Kütüphanesinde düzenlenen “Pir-i
Türkistan Ahmet Yesevi" konferansının açılışında
konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Türkiye'nin ata yurdu ve atalarından haberdar
olma sürecinin biraz geciktiğini
belirterek, “En kısa sürede
mükemmel bir bilgi birikimi
topluluğu olarak hiç olmazsa
bizden sonraki kuşaklara
sağlıklı bir ata yurdu bilgisi ve
ilişkisi bırakmak hepimizin
boynunun borcudur.” dedi.
Konferansa
Türkistan'ın
büyük bir coğrafyanın adı,
Asya'nın kalbi ve Oğuz'un
şehri olduğunu belirterek
başlayan Uludağ Üniversitesi
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
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Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Türkistan'ın
hem Oğuzların merkezi hem de bir ilim havzası
olduğunun altını çizdi. Meşhur filozof Farabi'nin
de Türkistanlı olduğunu aktaran Prof. Dr.
Kemikli, “Farabi’yi, Türkçe'yi hakikat
dili haline dönüştüren Ahmet
Yesevi Hazretlerini yetiştirmiş
bir medeniyetin sadece sözlü
kültürle izah edilmesi yanlış
bir davranıştır. Dolayısıyla
Ahmet Yesevi Hazretlerinin,
Piri Türkistan'ın ne anlama
geldiğini anlamak açısından
onun büyük bir ilim havzasının
içerisinde yaşadığını ve orada
eserler
verdiğini
bilmemiz
gerekiyor.” diye konuştu.

çılış programında ilk konuşmayı Geleneksel
Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı
Ömer Koç yaptı. Koç; “Okçuluk adına
seneler
evvel
Üniversitelerimizde
dikmiş
olduğumuz fidanların yeşerdiğini görmek bizleri
memnun ediyor. İnşallah geleneksel Türk
okçuluğunu sadece bir spor maksadıyla değil aynı
zamanda kültürel bir amaç olarak hayatınızın diğer
dönemlerinde de kullanabilmenizi umuyorum.
3.sünü yapmış olduğumuz şampiyona aslında farklı
ülkelere de ışık olmuş vaziyette. Türk Okçuluğu
yeni yeni canlanma süreci yaşadı. Tabii buna Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve
oğlu Bilal Erdoğan Beyin ciddi katkıları var. İnşallah
bu anlamda Geleneksel Türk Okçuluğunu bizden
sonra gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuzu
da yerine getirmiş olacağız. Katkılarından dolayı
emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise
konuşmasında şunları söyledi; “Kültürümüzde,
‘Attığını vurmak’ diye bir tabir vardır. Bu hakikaten
de okçuluktan gelen bir tabir. Yine ‘12’den vurma,
turnayı gözünden vurma’ gibi tabirlerimiz var.
Bunların tabii mecaz anlamları da var. Gayretli
çalıştı ve isabet etti gibi anlamlara gelir. Okçulukta
da bu çok önemli bir husus. Karşıya konulan
hedef sabit olabilir, hareketli olabilir. Bu hedefe
ulaşmak adına bir takım hazırlıklar yapmak, o

hedefe ulaşmak için gösterilen çaba, bütün bunlar
çok faktörün etki ettiği olaylar zinciridir. Buradaki
arkadaşlarımın da hayatları boyunca hedefleri
doğrultusunda attıklarını vuracaklarına inanıyorum.
Oku hedefine atarmışçasına hedeflerinize bağlanın.
Okulunuz bittiğinde yaptığınız işi en iyi şekilde
yerine getirin. Her birinize başarılar diliyorum.”
dedi. Konuşmaların ardından Şampiyonaya geçildi
ve yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele
yapıldı. Üniversiteler Arası Geleneksel 3. Türk
Okçuluğu Şampiyonası Kadınlar Takımının birincisi
150 puanla Necmettin Erbakan Üniversitesi
oldu. Kadınlar Takımı ikincisi 78 puanla Bozok
Üniversitesi, üçüncü ise 56 puanla Osmangazi
Üniversitesi oldu. Üniversiteler Arası Geleneksel
3. Türk Okçuluğu Şampiyonası Erkekler Takımının
birincisi 178 puanla Osmangazi Üniversitesi, 157
puanla Necmettin Erbakan Üniversitesi ikinci,
Selçuk Üniversitesi ise 138 puanla üçüncü oldu.
Bireysel olarak kazananlar ise kadınlarda üçüncü
NEÜ öğrencisi Meliha Günaydın, ikinci NEÜ
öğrencisi Sena Çalışkan, birinci ise NEÜ Öğrencisi
Buse Yazar oldu. Erkeklerde üçüncü Osmangazi
Üniversitesi Mert İmrağ, ikinci NEÜ öğrencisi
Fatih Özpamuk, birinci ise Osmangazi Üniversitesi
öğrencisi Üsame Ömer Osmanoğlu oldu. Genç
okçulara ödüllerinin takdiminin ardından program
sona erdi.
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Afrika’nın Geleceği ve Türkiye
Konuşuldu

2.Uluslararası Ekonomi, Finans ve
Ekonometri Öğrenci Kongresi (EFEOS)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yedi Hilal Öğrenci Topluluğunun düzenlediği
Afrika’nın Geleceği ve Türkiye konulu konferansa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Dini İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpa konuşmacı olarak katıldı.

K

onuşmasına
Afrika
kıtasının
ekonomik, sosyal ve dini
yapısıyla
ilgili
detayları
aktararak başlayan Doç. Dr.
Enver Arpa, Afrika kıtasının
dünya ülkeleri için neden önemli
olduğuna dair önemli bilgiler
verdi. Arpa; “Afrika genç nüfusun
çok fazla olduğu bir yer. Maalesef
dünyanın herhangi bir yerine kıyasla
Afrika çok geride. İnsanların önemli bir
bölümü sağlık sektörünün yetersizliğinden,
soykırımlardan, savaşlardan ölüyor. Özellikle
sıtmadan hayatını kaybeden çok fazla çocuk var.
Maalesef imkân ve şartlar bu hastalıkla mücadele
etmelerine izin vermiyor. Doğal kaynakları çok
fazla, elmaslar, altınlar… Bir sürü filme konu
oldu biliyorsunuz. Ama kendilerine faydası yok,
sömürü düzeni var. Tarım yapabilmeye müsait
toprakları var. Ancak bu verimli arazilere rağmen
kıtada açlık kol geziyor. Tarihi, kültürel zenginlikler
çok fazla bu topraklarda. Sudan’da 560 civarında
piramit var. Mısır’daki piramitlerden daha eski
bu piramitler ama yakın zamana kadar böyle
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bir bilgiden kimsenin haberi yoktu.”
şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan
ziyaretine de değinen Doç. Dr.
Enver Arpa şöyle devam etti:
“Osmanlı döneminde stratejik
önemi olan tarihi adalar var o
bölgede. Sevakin Adası, Masava
adası gibi… Osmanlı, Hicaz
Bölgesinin müdafaasını Sevakin
Adasından sağlıyordu. Yeni yeni ülke
olarak bunun bilince varmaya başladık.
Nitekim Cumhurbaşkanımızın oradaki talebi
üzerine o adanın tümü Türkiye tarafından restore
edilecek.” dedi. Kıtada yaşamakta olan her 5
işçiden 2’sinin 1 doların altında bir gelirle yaşamını
sürdürmeye çalıştığını kaydeden Arpa, ayda 30
dolar bile kazanamayan insanların varlığının altını
çizdi. Afrika kıtasının başta ekonomik olmak üzere
çok zor şartlara sahip olduğunu belirten Doç. Dr.
Enver Arpa, bu coğrafyanın ülkemiz için önemli
olduğunu da sözlerine ekledi. Program soru-cevap
bölümünün ardından sona erdi.

İ

stanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nin 3-4 Mayıs 2018 tarihinde ortaklaşa düzenlediği
“2.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Kongresi (EFEOS)” kapsamında, NEÜ Siyasal
Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü 4. sınıf öğrencisi Sultan ABDİLABEKOV ve danışman hocası Arş. Gör.
Fatih KALECİ; “İnovasyon Ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri
Analizi” başlıklı çalışmalarıyla bilim kurulu tarafından Ekonomi alanında “En iyi çalışma (Best Paper)”
seçilmiştir. Öğrencimizi ve hocamızı tebrik eder, başarılar dileriz...
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“SUFİSİN” Sufi Sinema Günleri
Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 790. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen
“SUFİSİN” Sufi Sinema Günleri gala yemeğine, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda
yönetmen, yapımcı, oyuncu ve davetli katıldı.
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Sağlam, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Çağatay Ünüsan, Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi
Bayru, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı, Konya Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Eşgin,
Türk sinemasının ödüllü yönetmenlerinden Semih Kaplanoğlu,
Hintli yönetmen Muzaffar Ali, İranlı yazar, senarist, yapımcı ve
yönetmen Rıza Mir-Kerimi, sinema yazarı İhsan Kabil, yapımcı ve
yazar Elif Dağdeviren ile diğer protokol üyeleri, yurtiçinden ve
yurtdışından misafirler ve basın mensupları katıldı.

K

onya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin
790. yıldönümü dolayısıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “SUFİSİN” Sufi Sinema Günleri etkinlikleri
sürüyor. Program kapsamında düzenlenen SUFİSİN gala yemeğine yurt içi ve yurt dışından çok
sayıda yönetmen, yapımcı, oyuncu ve davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Konya İl Kültür
ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya teşriflerinin yıldönümü olan
3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek SUFİ Sinema Günlerinin, bundan böyle Konya ile bütünleşerek
ve büyüyerek önce Türkiye’de, daha sonra dünyada kendisinden bahsettirecek bir program olacağını
söyledi. Yarar, Sufi Sinema Günlerinin gelecek yıl daha donanımlı ve daha açılımlı olacağı temennisinde
bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay
Üniversitesi, KOTEV, Uluslararası Mevlana Vakfı ve İrfan Eğitim Merkezine desteklerinden dolayı teşekkür
eden Yarar, İstanbul’dan, Ankara’dan
ve yurtdışından gelen davetlilere bir
teşekkürü de kendi lisanımla yapmak
istiyorum diyerek sufi dilinde
“HOŞAMEDİ” dedi. Yarar, birlikte
olduğumuz sürece daha büyük işleri
el birliğiyle yapacağımıza inandığını
da sözlerine ekledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun
sunduğu tasavvuf dinletisi eşliğinde
gerçekleştirilen gala yemeğine,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil
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AKEF BUTİK Açıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde (AKEF)
ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak kıyafet alabilecekleri ‘AKEF BUTİK’
açıldı.

A

KEF BUTİK’in açılışında konuşan Doç. Dr.
Nurten Sargın, “Uzun süredir Topluma
Hizmet Uygulamaları dersini yürütüyorum
ve bu dersi çok önemsiyorum, çünkü bizim
geleneklerimize ve dinimize göre ‘veren el, alan
elden üstündür’. Birbirimize destek olmanın
mutluluğunu yaşamak öğrencilerimize yaşatmak
ve öğrencilerimizde yardımseverlik konularında
duyarlılık geliştirmek istedim. AKEF BUTİK
tüm öğrencilerimize açık ve ihtiyaç sahibi tüm
öğrencilerimiz hiçbir ücret ödemeden buradan
yararlanabilirler. Aynı zamanda AKEF BUTİK
için bağış da kabul ediyoruz. Dileyenler evde
kullanmadığı temiz kıyafetleri bağışlayabilir ve
196

ihtiyaç sahibi öğrenciler için kıyafet bağışı yapabilir.”
dedi.
AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç ise projenin
üniversite için önemli olduğunu ve yönetim olarak
her türlü desteğin verileceğini söyleyerek projenin
gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan başta Doç.
Dr. Nurten Sargın olmak üzere öğrencilere ve
bağışta bulunanlara teşekkür etti.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi B3 Blok bodrum
katta yer alan AKEF BUTİK’te kıyafetler ihtiyaç
sahibi öğrencilere ücretsiz olarak verilecek ve
projenin sürdürülebilirliği açısından da bağış kabul
edilecek.

Julius-Maggi Ödülü Akbaş'ın
NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Didem
Şanver Akbaş Münih Teknik Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda "Flavonoidlerin
Fosfolipid Bazlı Tek Katman, Çift Katman Ve Monogliserit Bazlı Kavisli Membranlarla
Etkileşimleri" başlıklı çalışmasıyla ödül aldı.

A

kbaş, bu yıl 12.si düzenlenen “Avrupa
Gıda Mühendisliği ve Teknoloji Doktora
Çalıştayı’nda sunmuş olduğu çalışmasıyla
prestijli araştırma ödüllerinden biri olan JuliusMaggi 3.’lük ödülüne layık görüldü. Akbaş ödül
aldığı sunumunda şu açıklamalara yer verdi:
"Flavonoidler, insan vücudunun günlük olarak
ihtiyaç duyduğu meyve, sebze, kabuklu yemişler,
tahıllar, çikolata ve kahvede bulunan bitki kaynaklı
besinler olup terapötik potansiyelleri nedeniyle
artan bir ilgiye sahiptir. Sağlık yararlarının ardındaki
moleküler mekanizmayı anlamak için çeşitli
çalışmalar rapor edilmiştir ancak flavonoidlerin
birçok biyofonksiyonel yönü hala belirsizliğini
korumaktadır. Şanver ve ark.’larının yaptığı bu
çalışmada, flavonoidlerin fosfolipid esaslı tek

katman, çift katman ve monogliserit bazlı kavisli
membranlarla etkileşimleri incelenmiştir. Leeds
Üniversitesi patentli biyosensör teknolojisi,
çeşitli flavonoidlerin yapı-aktivite ilişkisini (SAR)
anlamak amacıyla kullanılmıştır. Dahası, flavonoid
içeren ve içermeyen fosfolipid membranlarındaki
yapısal değişiklikler, lipit biyofiziğindeki temel ve
ileri seviyedeki teknikler kullanılarak karakterize
edilmiştir. Membran yapısının ve fonksiyonunun
arasındaki korelasyonda flavonoid dozunun rolü
detaylı olarak tartışılmıştır. Bu tür membran
sistemlerinden edinilen bilgiler, flavonoidler
gibi doğal bileşiklerin veya diğer yararlı besin
maddelerinin
biyoyararlılıklarının
artırılarak
yeni gıda taşıyıcı formülasyonların geliştirilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.
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Alzheimer'e Sergili Farkındalık
Necmettin Erbakan Üniversitesinin de paydaşı olduğu, yapımı Karatay Belediyesince
tamamlanan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinde rehabilitasyon gören hastalar
tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler ilgi gördü.

S

ergiye Karatay Kaymakamı Abdullah Selim
Parlar, Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, Karatay ilçe mülki amirleri, Konya
Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca, ATİKER
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker,
Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı
Prof. Dr. Figen Güney, Alzheimer Gündüz Yaşam
Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Konya
Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ablası
Ayşe Çalık, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları
katıldı. Alzheimer hastalarının rehabilite tedavileri
sırasında hastalar tarafından kağıt, karton, plastik
gibi geri dönüştürülebilir malzemeler ile yapılmış
el işlerinin sergilendiği “Unutanları Unutmayalım”
sergisi gerçekleştirildi. Türkiye Alzheimer Derneği
Konya Şubesi Başkanı ve NEÜ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Figen Güney, Alzheimer hastalarının el
emeklerinin sergilenmesinin hem hastalar hem
de hasta yakınları için moral verici olduğunu dile
getirdi. Prof. Dr. Figen Güney, Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezinde hastaların uzmanlar tarafından
rehabilite edilerek boyama, hamur işi, el işi gibi sosyal
aktivite çalışmaları ile kaliteli vakit geçirmelerinin
sağlandığını belirtti. Yapılan tedavilerde ortaya
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çıkan çalışmaların sergilenmesinin çok güzel bir
organizasyon olduğunu dile getiren Prof. Dr.
Güney, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.
Karatay İlçe Belediye Başkanı Mehmet Hançerli,
Alzheimer hastalığının bilinirliğinin arttırılması
ve farkındalık oluşturulması için serginin önemli
olduğunu söyleyerek, Alzheimer Gündüz Yaşam
Merkezinde düzenlenen eğitici programlar,
seminerler ve toplantılar ile hasta yakınlarının
Alzheimer hastalığı hakkında bilgilendirildiğini
vurguladı. Başkan Hançerli, Gündüz Yaşam
Merkezinde Alzheimer hastalarının gündüz
bakımlarının yapılıp hasta yakınlarına da destek
olunduğunu belirterek sergide emeği geçen
Alzheimer hastalarına katkılarından dolayı teşekkür
etti.
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AKEF'te TURNA Zamanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Selçuklu Belediyesinin SEDEP
kapsamında düzenlediği “Türk Halk Müziği Konseri Turna” Selçuklu Kongre Merkezinde
gerçekleştirildi.

D

oç. Dr. Attila Özdek, Dr. Öğretim Üyesi
Soner Algı, Dr. Öğretim Üyesi Hasan
Delen ve Öğretim Görevlisi Yavuz Selim
Kaleli’nin hazırladığı konser dinleyicilere keyifli bir
müzik akşamı yaşattı. Programda çeşitli Türk Halk
Müziği eserleri Müzik Eğitim Ana Bilim Dalı öğretim
elemanları, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından
seslendirildi.
Konser sonunda sahneye gelen NEÜ Rektörü Prof.
Dr. Muzaffer Şeker, konserin gerçekleştirilmesinde
emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdiminde
bulundu. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Yeşil Başkentler
Konya’da Buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği, Necmettin
Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesinin katkıları ile organize edilen Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi,
dünyada geçmişte başkentlik yapmış veya halen başkentlik yapmakta olan yeşil şehirlerden
çok sayıda belediye başkanı, kurum ve kuruluş yöneticileri ile bilim insanlarını Konya’da
buluşturdu.
geleceğe bakış sergilemesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Kyoto Üniversitesi
Çevre Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Su Araştırmaları Mühendisi Prof. Dr. Koichi Unami, Konya’da
olmaktan ve kongreye davet edilmekten mutlu olduğunu belirtirken, Dünya İpek Yolu Vakfı Genel
Sekreteri Prof. Dr. Lou Jie, büyük babalarının nehirlerdeki suları gördüklerini, kendilerinin şişelerdeki
suyu, gelecek nesillerin ise sadece kapsüllerdeki suyu göreceklerinin altını çizdi. Jie; “Kongre Konya için
çok önemli. Çünkü Konya, İpek Yolu’nun bir parçası. Birkaç ay önce buraya geldim. Konya’dan geçerken
Konya’nın çok hızlı büyüdüğünü gördüm. Dolayısıyla eski İpek Yolu baş şehirlerinden biri olan Konya’nın
İpek Yolu’na örnek olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Karen Tambayong ise “Konya tarihi bir şehir ve
bu konuda çok büyük bir potansiyeli var. Türkiye’nin bu konudaki en önemli şehri haline gelmesi için
önünde büyük imkanlar var. Burada büyük bir tarih ve çok güzel bir insan topluluğu var. Dünyada birçok
şehir gezdim ama yeşillendirme konusunda Konya kadar hırslı bir şehir görmedim.” dedi.

Dünyanın Ortak Değerlerini Konuşacağız

K

ongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir tarih, kültür,
eğitim, turizm ve tarım şehri olan Konya’nın özellikle son yıllarda artan yeşil dokusu ile dikkat
çektiğinin altını çizerek, her yıl dikilen milyonlarca fidan büyüdükçe Konya’nın bozkırın ortasında
bir vaha gibi ortaya çıktığını dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu
Selçuklu Devletine yıllarca başkentlik yapan ve bugün 2 milyonu aşkın nüfusu ile Konya’nın tarihi ve
kültürel değerleri, estetik atılımı, düzenli kentleşmesi, sağlıklı ulaşım imkânları, temiz çevre yatırımları,
yeşil alan varlığı, tarımda ve sanayide önderliği, konumu, misyonu ve özellikle de huzuru ile yaşanabilir bir
dünya şehri olduğuna vurgu yaptı. Altay, “Bu değerleri sürdürmeye kararlı olan Konya, yıllardır istikrarlı
politikalar geliştirerek hava kalitesi, doğal yaşamı, rekreasyon alanları, yenilenebilir enerji uygulamaları,
sosyal ve kültürel yaşama olan katkısı ile öncü bir merkez konumundadır” dedi.

Kongre Geleceğe Bir Bakış Sergilemesi Açısından Önemli
Kongreyi düzenleyen üniversiteler adına söz alan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, şehirlerin
büyümesiyle beraber insanlarımızın sorunlarının da değiştiğinin altını çizerek, “Bu değişim hepimizi
etkiliyor. Gelecek kuşakların daha müreffeh bir ortamda yaşaması için daha kaliteli bir hayat sürmeleri
için geçmişte yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkararak dikkat etmemiz gereken başlıklar var. Bu
toplantının geniş kapsamıyla her birinin ayrı sempozyum konusu olabilecek olan geniş oturumlarıyla
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Kongre ile ilgili bilgi veren Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Fikret Akınerdem ise, “Bu kongre çok şey ortaya
koyacak. Çevreyi, yeşili, şehri, kırsalı, toprağı, suyu, hayatı
ve dünyanın ortak değerlerini, yani insanı konuşacağız.
İnsanı konuşmadan, insanı çevreleyen faktörleri bilmeden
dünyanın tam bir huzur içerisinde, barış içerisinde sağlıklı
bir şekilde geleceğini tayin etmesi mümkün olmayacaktır”
dedi. Açılış konuşmalarının ardından kongrede sunumlara
geçildi. Sunumunu gerçekleştiren İslam Başkentleri ve
Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Omar Abdullah
Kadı, “Dünyanın dört bir yanından bu toplantıya katılanların
hedefi ilmi ve sosyal anlamda toplumumuzu güzelleştirmek
ve toplumun sağlıklı gelişimini sağlamak için kendilerinden
bekleneni ortaya koymaktır. Konya, İslam dünyası içinde
özellikle de yeşil konusu başta olmak üzere pek çok alanda
başarılı bir önderlik yapıyor” şeklinde konuştu. Rektör Prof.
Dr. Muzaffer Şeker de Kongrede “Kültür ve Tarih” konulu
oturumun başkanlığını yaptı.
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Geleneksel Yemek Yarışması
4. Gerçekleştirildi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Yemek
Yarışması bu yıl Konya Ramazan Yemekleri temasıyla; ana yemek, tatlı, hamur işi ve
öğrencilerin hazırlamış olduğu yemekler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.

P

rogramın açılış konuşmasını
gerçekleştiren Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hilmi Bahadır Akın: “Akademik
faaliyetler yanında, zaman
zaman şehrimizle bütünleşme
adına sosyal etkinlikler
gerçekleştirmenin de önemli
olduğunu düşünüyorum.
Şu anda gerçekleştirdiğimiz
faaliyet de bu kapsamda
değerlendirilebilir. Bu yılın
yarışma konsepti Konya Ramazan
Yemekleri olarak belirlendi.” dedi.
Annelerimizin yapmış olduğu sahur ve
iftar yemekleri çerçevesinde hatıralarımızda
geniş yer tutan Anadolu yemeklerinin mutlaka
güncellenmesi ve unutulanların da hatırlanması
için böyle bir konu başlığını uygun gördüklerini
ifade eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
Şeker sözlerini şöyle sürdürdü: “Anadolu’muzun
Selçukludan bu yana iftar, sahur geleneğinde de
farklılıklarının olduğunu ve bunun tanınması için,
gençlere aktarılması için de bu yarışmanın vesile
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olacağını düşünüyorum.”
Açılış konuşmalarının ardından
Türk halk müziği dinletisi ve
halk oyunları gösterisi yapıldı.
Daha sonra jüriler kendi
kategorilerinde yemeklerin
tadımını yaptı ve oylama
sonucunda dereceye
girenlere ödülleri verildi.
Yarışmada dereceye girenler
ana yemek kategorisinde,
Birinci, Ayşe Akın, İkinci; Fadime
Türkmen, Üçüncü; Rahime Tosun,
Tatlı kategorisinde, Birinci, Mehmet
Tosun, İkinci; Emine Coşkun, Üçüncü;
Sedanur Didin,
Hamur işi kategorisinde, Birinci; Sümeyye
Gündeş, İkinci; Fadime Camızcı, Üçüncü; Selvinaz
Kayabaşı,
Öğrencilerin hazırladığı yemekler kategorisinde
ise, Birinci; Efnan Kılıçarslan, İkinci; Yücel Ayaz,
Üçüncü; Zeynep Çınra olarak belirlendi.
Programın sonunda yarışmaya katkıda bulunanlara
ve jüri üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.
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Ünlü Şefler Gençlerle Buluştu

Hemşireler Haftası

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Yemek
Yarışması kapsamında Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esat Özata ve Che’s Table
Mutfak Akademisinden Serkan Bozkurt NEÜ’lü öğrencilerle bir araya geldiler.

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası
nedeniyle Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda program düzenlendi.

P
E

206

sat Özata: “Eğitim hayatınızda sağlam temeller atın. Üniversitede alabileceğiniz her şeyi alın. İnternet
elinizin altında, her şeye çok hızlı ulaşabilirsiniz. Bizim böyle imkânlarımız yoktu. Bu imkânlarınızın
kıymetini bilmeniz lazım.” dedi. Özata sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatınız boyunca mutfakta
tava sallamayacaksınız. İleride size koca tesisleri emanet edecekler. Bu tesislerin elemanlarını
yetiştireceksiniz. Mali durumlarını hesaplayacaksınız. Bir tek Türk
Mutfağı biliyorum demenizle olmaz. Hijyeni, teknolojisi her biri
ayrı ayrı önemli. Sakın yeterli görmeyin kendinizi ve geleceğiniz
için bugünden geniş çapta bakmayı öğrenin.” dedi. Okumanın da
son derece önemli olduğunu hatırlatan Esat Özata, öğrencilere
okulun yanında kendilerini geliştirmenin de son derece hassas ve
gerekli olduğunu hatırlattı.
Che’s Table Mutfak Akademisinden Serkan Bozkurt ise
konuşmasında öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. NEÜ’nün
Mutfağının çok geniş imkânlara sahip olduğunu belirten
Bozkurt, öğrencilere bu imkanlardan yararlanmaları gerektiğini
söyledi. Bozkurt; “İyi usta çırağı yokken belli olurmuş. O mutfak
malzemelerinin kıymetini bilmezseniz, sadece emir vermekle iyi
bir şef olamazsınız. Sahip olduğunuz bu imkânların ne olur değerini
biliniz. Rehavete kapılmayınız. Emek verin. Uykusuz kalın. Çok
çalışın. Hem çalışıp hem okuyun. Elinizden geleni yapınız.” dedi. Çok
çalışmak gerektiğini tekrarlayan Bozkurt, öğrencilere bundan sonraki
eğitim ve çalışma hayatlarında başarılar diledi.

rogramın açılışında konuşan NEÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Emel Ege, “Hemşirelik eğitiminde,
insan hakları kapsamında sağlık hakkının
başarılmasını istiyorsak eksikleri tamamlamalıyız ve
daha güçlü eğitim kadrolarıyla bu süreci yönetmek
zorundayız.” dedi.
NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İsmihan İlknur Uysal, hemşirelik bölümü
öğrencilerine şefkat ve sabırla görevlerini
yapacakları başarılı bir meslek hayatı dilediğini
söyleyerek, “İstihdam ile ilgili sorunların bir an
önce çözülmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi
için yetkililer çok çalışıyorlar. Bundan sonra bizleri
daha iyi günlerin beklemesi temennisiyle hepinize
başarılar diliyorum.” diye konuştu. NEÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, “Hemşirelik,
ömür boyu süren, yıl boyu 7 gün 24 saat hizmetin
devam ettiği bir meslektir. Daha iyi günler, daha iyi
sağlık hizmetleri, karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde
bilimsel verilere dayalı insan haklarına saygılı
hizmetler vermek üzere hepinizin hemşirelik
haftasını tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu. NEÜ
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, her mesleğin
kendine özgü kutsiyeti ve önceliği olduğunu
söyleyerek, “Günümüzde sağlık hizmetinin tekli bir
meslek olmaktan çıkıp, kurumsal bir yapı halinde
dayanışma içerisinde bir takım olarak yürütüldüğüne
hep beraber şahit oluyoruz. Türkiye’de sağlık

hizmetinin geldiği nokta, her bir sağlık paydaşının
kendisini yenilemesi ve güncellemesi gerekliliğini ve
beraberinde daha nitelikli ve donanımlı bir eğitimi
zorunlu kıldı. Bunun neticesinde üretilen sağlık
hizmetinin kalitesinin ve faydasının artmış olduğunu
hep birlikte görüyoruz.” dedi. Hemşirelik fakültesi
hakkında konuşan Rektör Şeker, “Artık Sağlık
Bilimleri Fakültesinden yavaş yavaş ayrılmaya doğru
giden Hemşirelik Fakültesi çatısı altında hizmet
üretmek üzere YÖK’ten izin çıkmış bulunuyor.
Öğrencilerimizin ve hocalarımızın bağımsız bir
yapı içerisinde daha nitelikli bir eğitimle ortak
paydaşlarla birlikte hizmet üretmelerini bekliyor
ve diliyoruz.” diyerek sürecin Bakanlar Kurulu
kararına bağlı olduğunu belirtti.Filistinlilere yönelik
İsrail saldırısına değinen Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, emperyalist güçlerin ülkelere yönelik
uyguladığı oyunlara karşı güçlü olmak için daha
donanımlı olunması gerektiğini vurguladı. Şeker,
“Bu cürümler karşılıksız kalmaz. Kamu vicdanı
mutlaka cezalandırır. Tez zamanda bu zulümlerin
sona ermesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından akademik unvan alan
öğretim üyelerine biniş giydirilerek 2017 yılında
hemşirelik bölümünde akademik teşvik kazanan
akademisyenlere ödül ve çiçek takdim edildi.
Program, Doç. Dr. Derya İren Akbıyık’ın ‘Gerçeğin
Eylemle Keşfi: Psikodrama’ konulu konferansıyla
sona erdi.
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Model Uçak Yarışması
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dünya ve ülkemiz
ekonomisinde giderek önem kazanan havacılık sektörünü genç nesillere anlatmak için
çıkmış olduğu yolda çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmaların ilk aşaması “Konya
– Selçuklu Bölgesinde Eğitim Gören Orta Okul Öğrencilerine Yönelik Model Uçak
Yarışması” teması ile meslek seçiminde de gençlere yol göstermeyi hedeflemektedir.

K

onya İl Milli Eğitim ve
Selçuklu İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri ile yapılan
toplantılar neticesinde meslek
seçiminde önemli bir dönem
olan ortaokul seviyesindeki
öğrencilerin
hedef
kitle
olarak belirlenmesine karar
verilerek Proje kapsamında
pilot okullarımız Adnan Hadiye
Sürmegöz Orta Okulu ve
Muhammed Hamdi Yazır İmam
Hatip Orta Okulu öğrencileri
ile çalışmalar yürütülmüştür.
Fakültemiz
Model
Uçak
Laboratuvarında
proje
ön
hazırlığı olarak model uçak
yapımına ilişkin eğitim müfredatı,
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malzeme alımları, eğitim notları
hazırlıkları tamamlanmış olup
sonrasında projemiz kapsamında
okullarda teorik olarak 2 hafta,
uygulamalı olarak 3 hafta olmak
üzere toplamda 5 hafta model
uçak eğitimi düzenlenmiştir.
Alınan eğitimler, yapılan model
uçaklar ve uygulamalı model
uçak eğitimleri neticesinde, 14
Mayıs Pazartesi günü, her iki
okul Selçuklu Belediyesi Kapalı
Spor Salonunda gerçekleşen
yarışmada biraraya gelerek
keyifli bir organizasyonla birlikte
kıyasıya bir yarış gerçekleşti.
Yarışmanın neticesinde Okul
bazında Adnan Hadiye Sürmegöz

Orta Okulu yarışmayı kazanmış
olup okul yetkilisine Fakülte
temsilcimiz Prof. Dr. Mesut
Uyaner tarafından kupaları
takdim edilmiştir. Öğrenciler
olarak ise Adnan Hadiye
Sürmegöz Ortaokulundan Kemal
BATURAY 1. Olarak kendisine
kameralı drone hediye edilmiştir.
Muhammed Hamdi Yazır İHO
öğrencilerinden Rumeysa Feyza
MENDERES 2.liği ile kendisine
kamerasız
drone
hediye
edilirken, Muhammed Hamdi
Yazır
İHO
öğrencilerinden
Aybüke BİÇER 3.’lüğe sahip olan
kişiye ise küçük çaplı bir drone
hediye edilmiştir.
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“Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde
Doğu ve Batı Algısı” Konulu Konferans
Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı
Enstitüsü Sekreteri Dr. Vahdettin Işık “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Doğu ve Batı
Algısı” konulu bir konferans verdi.

P

rogramda ilk konuşmayı yapan NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal
Kuşpınar, Dr. Vahdettin Işık’ın Konya’da olmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bu
toplantının bilimsel bir toplantı olduğunu hatırlatan Kuşpınar, programın feyze, ilme, hikmete
katkı yapmasını temenni ederek Vahdettin Işık’a katılımlarından
dolayı teşekkür etti.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, dert sahibi
olmanın önemine değinerek dertli insanların çalışarak başarıya
ulaşmamaları için hiçbir neden olmadığını kaydetti. Tarihimizde
çok değerli mütefekkirler olduğunu söyleyen Şeker bunların
okunmasının ve anlaşılmasının önemine değinerek başta Dr.
Vahdettin Işık olmak üzere katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Dr. Vahdettin Işık 18. yüzyıldan sonra İslam’ın küresel bir iktidar
olmaktan çıkmaya başladığını söyleyerek konuşmasını şöyle
sürdürdü; “O süreçte biz dağıldıkça Batı toparlanmıştır. Batı
toparlanınca dünyada sömürgecilik başlamıştır.”
Doğru, düzgün, bilinçli Müslümanlar olduğumuz dönemlerde
işlerimizin yolunda gittiğini söyleyen Işık; “19 yy çeşitli şekillerde
tanımlanabilir, ben şöyle tanımlıyorum; İslam’ın küresel iktidar
olmaktan çıkarıldığı çağdır. Dolayısıyla bu küresel iktidar Avrupa’ya
gitmiştir. Avrupa sömürücü düzeni ile yeni dünyanın yeni aktörüdür.
Avrupa’nın iktidar olması, İslam coğrafyası başta olmak üzere
bütün dünyayı doğrudan işgal ederek sömürgeleştirdi.” şeklinde
konuştu. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
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OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Öztürk:

"Bu Ülkenin İnsanı En İyiyi Hakediyor"
OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, NEÜ Uygulamalı Bilimler
Fakültesinde “Sosyal Sorumluluk’’ konulu bir konferans verdi.

U

ygulamalı Bilimler Fakültesi
Genç Yöneticiler ve Bilişim
Topluluğu tarafından düzenlenen
konferansa NEÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Uygulamalı
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet Diken, öğretim üye ve elemanları
ile öğrenciler katıldı.
Konferansta NEÜ Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü Öğr. Gör. Ebru Özer
Topaloğlu, Öğr. Gör. Nezahat Koçyiğit
ile beraber hazırladıkları “Türkiye’deki Sosyal Girişimcilik: Bir Örnek Olay Çalışması” isimli bildirisi
hakkında bilgi vererek çalışmalarında Nurten Öztürk’ün sosyal girişimci özelliklerini işlediklerini belirtti.
Öztürk; “Her şeyden önce bu ülkenin ve insanının en iyiyi hak ettiğine inanıyorum ve bir birey olarak
ülkeme, insanımıza emek verenlere, bize değer verenlere karşı görev ve sorumluluklarımız olduğunu
düşünüyorum. Ticari faaliyet gösteren bir şirket olmamıza rağmen içinde bulunduğum hiçbir işte ticari
düşünmedim. İmza attığım tüm sosyal sorumluluk projeleri toplumu kucaklayan, ihtiyaçların çözümüne
yönelik, insanların yaşamını kolaylaştıran hem geçmişe, hem şu ana hem de geleceğe yönelik projeler
oldu.” dedi. Sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi veren Nurten Öztürk şunları söyledi: “‘Trafik
Dedektifleri Projesi’ ile Türkiye’nin 81 ilindeki okullarda 2 milyon 500 bini aşkın öğrenciyi ‘trafik
güvenliği’ konusunda eğittik ve aileleriyle birlikte trafik bilinci aşıladık. Bu yıl
projemizi genişleterek, kazalara karşı emniyet kemerinin önemini
hatırlatmak için “Yaşam Kemeri” projemizi başlattık. Hedefimiz,
bugün yüzde 47 olan kemer kullanma oranını, bir yıl içinde yüzde
70’lere çıkarılabilmek. 16 yıldır yürüttüğümüz ‘Temiz Tuvalet
Kampanyası’ ile Türkiye’de hijyen bilincini yerleştirmek için çalıştık.
Kendi istasyonlarımızdan başlayarak, tuvalet temizliği ve hijyenini
yaygınlaştırdık ve kalıcı hale getirmeyi başardık. ‘Tarihe Saygı Projesi’
ile Gelibolu Yarımadası’nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir
görünüme kavuşması için, bölgeye yarışır bir düzenleme yaptık.
Bilinçli toplum yaratma hedefiyle, Anadolu’daki köylerin kendi kendine
yetmesi, tarihi, coğrafi ve kültürel potansiyelinin değerlendirilmesi,
eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve çevre bilincinin gelişmesi için ‘Örnek
Köy’ler oluşturduk. ‘Yeşil Yol Projesi’ ile de istasyon giriş ve çıkışlarında,
bulvarlarda, karayolları üzerinde yaklaşık 700 bin adet bitki dikimi
yaparak; istasyonlarımızı ve çevresini, şehir merkezlerindeki park ve
bulvarları yeşillendirdik, OPET ormanları kurduk. Ülkem için her şeyi
yaparız.” dedi. Konferans sonrası Nurten Öztürk’e günün anısına hediye
takdim edildi.
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AKEF’te Materyal Sergisi ve Okul Öncesi Kostüm
Defilesi Düzenlendi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü,
Sınıf Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nın ortaklaşa düzenlemiş oldukları
etkinlikte materyal sergisi ve okul öncesi kostüm defilesi gerçekleştirildi.

Okul Öncesi
Eğitimine Ödül

R

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Okul
Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında eğitim gören Merve Can ve Tuncay Gövde, Yıldız
Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı
Yarışmasında derece aldı.

2

50 materyal arasından genel kategoride üçüncü, okul öncesi eğitim alanında birinci olan Merve Can
ve Tuncay Gövde’yi danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Canan Yıldız Çiçekler başarılarından dolayı
tebrik etti. Beşinci Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisine ise alan eğitimcileri, öğretmenler ve
öğretmen adayları materyalleri ile katılım sağlayarak alanda yapılan çalışmaları gözlemleme fırsatı buldu.
Böylelikle öğretmen adayları da derslerinde kullanacakları materyalleri planlama şansı yakaladı. Ayrıca
disiplinler arasında paylaşım sağlanarak, daha kapsamlı materyallerin alt yapıları oluşturuldu.
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ektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu,
AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç,
öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı
etkinliğin açılış konuşmasını Okul Öncesi Eğitimi
Anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Emel Arslan yaptı.
Arslan programda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı
içerisinde sınıf eğitimi öğrencilerinin hazırladıkları
materyallerin sergileneceğini, okul öncesi eğitimi
öğrencilerinin hazırlamış oldukları okul öncesi
dönemi kostümlerinin ise çocuklar tarafından
yapılacak defileyle sunulacağını belirterek şunları
söyledi: “Sergideki materyaller öğrencilerimizin
kendi emekleriyle yaptıkları materyallerdir.
Öğrencilerimizi kendi emekleriyle hazırlamış
oldukları materyallerden ötürü tebrik ediyor,
materyallerin hazırlanmasında destek veren tüm
hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.
AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç çocuk
gelişiminde materyal tasarımlarının önemine dikkat
çekerek, özellikle çocukların zihinsel ve devinimsel
gelişmelerine oldukça büyük katkı sağladığını ifade
etti. Dilmaç Üniversite ve fakülte adına yapılan
bu tür etkinliklerin önemine değinerek emeği
geçenlere teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Önder Kutlu ise konuşmasında sergide çok faydalı
ve değerli materyallerin olduğunu söyleyerek
öğrencileri tebrik etti. Özverili çalışmalarıyla
öğrencilere destek veren hocalara teşekkür eden

Kutlu, bir yıl boyunca çalışmanın öğrenmenin
somut çıktısı olan bu sergide bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti belirtti. Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesinin Türkiye’de marka değeri olan
bir fakülte olduğunu hatırlatan Kutlu, yapılan bu
tür çalışmaların öğrenciye kazandırdıklarından
bahsetti.
Okul
Öncesi
Eğitimi
bölümü
öğrencilerinin hazırlamış oldukları kostümlerin
defilesinin çocuklar tarafından sunulmasının
ardından, tasarlanan materyaller fuaye alanında
sergilendi.
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Robot Yarışması için
Seydişehir'de Buluştular
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
bünyesinde bu yıl ilk kez Robot Yarışması düzenlendi. Robotiğe Giriş dersini alan Makine
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katılımı ve ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Yusuf
Uzun'un koordinatörlüğüyle düzenlenen yarışma çizgi izleyen, sumo ve serbest stil
olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Y

arışmaya toplam 26 takım katıldı. Yarışmaya
jüri olarak NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüseyin Arıkan, NEÜ Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman,
Uzay ve Havacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ahmet Samancı, Endüstriyel Tasarım Bölüm
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can, Seydişehir
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekan
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun ve Dr. Öğr.
Üyesi Mehmet Kayrıcı ile Makine Mühendisliği
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şaban Bülbül katıldı.
Yarışmanın jüri üyelerinden Seydişehir Ahmet
Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hüseyin Arıkan bu tip organizasyonları
sürekli desteklediklerini ve böylece öğrencilerin
özgüvenlerinin gelişmesine de katkı sağladıklarını
belirtti. Yarışmada emeği geçen ders sorumlusu
hoca ve öğrencilere teşekkür eden Arıkan, 6
Ağustos’ta Kocaeli Körfez Pistinde TÜBİTAK'ın
organize etmiş olduğu Elektromobil Yarışmalarına
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3. kez katılacaklarını ve bu yıl ilk kez düzenlenecek
olan TÜBİTAK Otonom yarışmalarına da katılım
sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
Tatlı bir rekabetin olduğu yarışmada öğrenciler
hem eğlenip hem öğrendiklerini söyleyerek
organizasyonda
emeği
geçen
hocalarına
teşekkürlerini ilettiler.

1.Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji İş Fikri
Çalıştayı Yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör
Konferans Salonunda I. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji İş Fikri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ç

alıştayın açılışında NEÜ Biyoteknoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yöntem çalıştayın bilim
dünyasına katkı sağlamasını temenni ederek katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.
InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof.
Dr. Fatih Mehmet Botsalı ise çalıştayın moderatörlüğünü
yaptı. Gençlere girişimcilik anlamında yol gösterici olmak
gerektiğini söyleyen Botsalı; “Yeni dünya markaları
üretmeleri için gençleri motive etmeliyiz. Onları
desteklemeliyiz. Nitelikli, bir şeyi başarabilen, büyük
işletmelerde çalışacak gençler yetiştirmeliyiz. Yarının
girişimcileri bugün üniversitedeler. Önümüzdeki dönemler
için hep birlikte çalışmalıyız.” dedi.
NEÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Martin,
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Erdoğan Eşref Hakkı, Selçuk Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Dinç, Selçuk
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Sema Hakkı ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç
Coşkun’un sunumlarının ardından çalıştay sona erdi.
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NEÜ Türkiye'nin En İyi 12. Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Nature Index tarafından yapılan Türkiye
Üniversiteleri arasında 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen uluslararası bilimsel yayın
sıralamasında 12. sıraya yükseldi.

T

ıp, sağlık,
kimya
fizik,
yer ve çevre
bilimleri
konularında
dünyanın en
saygın 82 bilimsel
dergisinde
yayınlanan
makaleleri
tarayarak aylık
ve yıllık listeler
oluşturan Nature
Index’in 2017 yılı
için yayınladığı
listede NEÜ,
Türkiye’deki
üniversiteler
arasında birçok
köklü üniversiteyi
de geride bırakarak
12. sırada yer aldı.
2010 yılında kurulan,
‘Geleceğe güvenle
bakan üniversite’
ilkesiyle çalışmalarını
yürüten NEÜ
akademisyenlerince
söz konusu istatistik
memnuniyetle
karşılandı.
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Öğretim
Görevlisi Yakup
Aksoy’a
Avrupa’dan
Ödül
Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ)
Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı Öğretim
Görevlisi Yakup Aksoy,
bu sene Mayıs ayında
Polonya’da düzenlenen
ve 32 Avrupa ülkesinin
yer aldığı E Twinning
Projesi Schoolovision 2018
yarışmasında ülkemizi
temsil etti.

G

üfte ve Bestesi kendisine
ait
olan
Bilmece
isimli çocuk şarkısı,
Uşak Bedriye ve Kadir Uysal
Ortaokulu öğrencilerinin çektiği
klip ile bu sene E Twinning Projesi
Schoolovision 2018 yarışmasında
Avrupa birincisi oldu.
Yakup Aksoy’un anne sevgisi
temalı eseri diğer Avrupa
ülkelerinin çok sayıdaki eserini
açık ara farkla geride bırakarak
büyük beğeni toplamak suretiyle
birinciliğe layık görüldü. 2015
TRT Popüler çocuk şarkıları
yarışmasında da birinci olduğunu,
Türk bayrağını en yükseğe
taşımanın kendisi için gurur
verici olduğunu söyleyen Aksoy,
klipte emeği geçenlerin büyük
bir iş başardığını da sözlerine
ekleyip desteklerinden ötürü
teşekkürlerini sundu.
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1.Bilişim Teknolojileri
İş Fikri Çalıştayı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 1.Bilişim
Teknolojileri İş Fikri Çalıştayı düzenlendi.

Öğrencilere Girişimcilik Sertifikası
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi alan 117 öğrenciye törenle sertifikaları verildi.

U
K

onferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını InnoPark Konya Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet
Botsalı yaptı. Botsalı, TÜBİTAK’ın Teknogirişim Sermayesi
Desteği Programına değinerek, program hakkında öğrencileri
bilgilendirdi. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin,
programın 20 Uygulayıcı kuruluşundan birisi olduğunu belirterek,
üniversite mezunlarının teknolojik iş fikirlerini gerçekleştirmeleri için
danışmanlık ve eğitim hizmeti verme yönünde TÜBİTAK tarafından
yetkili kılındıklarını ifade etti. Düzenlenen çalıştayların öğrencilerin
nitelikli iş fikri üretmeleri konusunda hangi alanların cazip, hangi
alanların bakir olduğu noktasında yönlendirici olacağını belirten
Botsalı, Türkiye’nin yeni dönem stratejileri ve politikaları ışığında neler
yapılabileceğiyle de ilgili öğrencilere son derece fayda sağlayacağından
söz etti. Ayrıca bu tür etkinliklerin derslerden daha fazla öğretici
olduğuna dikkat çekerek, öğrencilere bu tür programlara katılmaları
yönünde tavsiyelerde bulundu.
Çalıştayda, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sabri Koçer ve Dr. Öğretim Üyesi Onur
İnan birer sunum gerçekleştirdiler.
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ygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken, üniversitede alınan girişimcilik
eğitiminin hayatta büyük avantajlar sağlayacağını belirterek, başarının anahtarının girişimcilikte
olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Diken, Bankacılık, Ulaştırma ve Lojistik bölümleri son sınıfta okutulan “Girişimcilik Kültürü” dersini
alan öğrencilere KOSGEB’le yapılan anlaşma uyarınca Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verildiğini söyleyerek,
“Fakültemizde “Girişimcilik Kültürü” dersini alan her
öğrenci bu sertifikayı alacak. KOSGEB’e bu işbirliğinden
dolayı teşekkür eder, sertifika alan öğrencilerimize hayırlı
olmasını temenni ederim. Fakültemizde alınan eğitimle
birlikte öğrencilerimizin girişimci ruhu, yenilikçi görüşleri,
zeka ve cesaretleri ile mükemmel işler yapacağına inancımız
tamdır. Bu tür eğitimler birçok yerde verilir ama biz
üniversitemizde verilen eğitimin çok daha önemli olduğunu
vurguluyoruz. Umarım öğrencilerimiz bu ‘altın bilezik’
olan sertifikalarını kullanırlar, aldıkları kredilerle iyi bir iş
sahibi olurlar ve istihdam sağlarlar. Mezun olacak ve hayat
üniversitesine gidecek öğrencilerimize başarı ve mutluluklar
diliyorum.” dedi. Konuşmanın ardından öğrencilere katılım
belgeleri verildi. Tören, Dekan Prof. Dr. Ahmet Diken’in,
KOSGEB KOBİ Uzmanları Meryemhan Gül ve Mehmet Altan
ile ‘Girişimcilik Kültürü’ dersi hocaları Dr. Öğretim Üyesi
Murat Çakırkaya ve Öğr. Gör. Emine Nihan Cici Karaboğa’ya
hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi.
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Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapım ve
Bağışlama Protokolü Yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatının
yapımıyla ilgili protokol Konya Valisi Yakup Canbolat, Seydişehir Belediye Başkanı
Mehmet Tutal, Hayırsever Kamil Akkanat ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker
tarafından imzalandı.

P

rotokolde Seydişehir Sağlık Bilimleri
Fakültesi isminin Kamil Akkanat
Sağlık Bilimleri Fakültesi olması
için, YÖK nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulacağı ile ilgili madde ve tarafların
gerçekleştirecekleri işler ile yükümlülükler
yer aldı.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker
yapılan çalışmalara destek ve katkılarından
dolayı başta Vali Yakup Canbolat olmak
üzere Seydişehir Belediye Başkanı
Mehmet Tutal’a ve Hayırsever Kamil Akkanat’a teşekkürlerini iletti. Şeker; “Eğitim ve sağlık hizmetine
yönelik böyle bir çalışmaya öncülük etmesinden dolayı Kamil Akkanat Beye teşekkür ediyoruz. Kendisi
kadirşinas bir hayırseverlik örneği göstermiştir. Gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık son derece önemli.
İnşaatın kazasız, belasız bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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“Gençler Balkan Şampiyonası”ndan Ödülle Döndü
Romanya’nın Sibiu
kentinde yapılan
Gençler Balkan
Şampiyonasında,
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
(NEÜ) Beden
Eğitimi ve Spor
Bölümü öğrencisi
Ahmet Çifci erkek
judokalar arasında
81 Kg’da birinci
oldu.

N

EÜ Rektörü
Prof. Dr.
Muzaffer
Şeker, öğrencilerinin
önemli
müsabakalardan
derece ile
dönmelerinin
kendilerini
gururlandırdığını
söyleyerek genç
öğrenciye tebriklerini
iletti.
NEÜ Beden Eğitimi
ve Spor Bölümü
öğrencisi Ahmet Çifci
ise birincilik almaktan
ve Necmettin Erbakan
Üniversitesini temsil
etmekten son derece
mutlu ve gururlu
olduğunu kaydetti.
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Rekor Kırarak Altın Madalya Kazandı
İspanya, Tarragona’da
düzenlenen 18'inci Akdeniz
Oyunları Halter Şampiyonasında
Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ayşegül
Çakın altın madalya kazandı.
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YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman
MTF’nin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) 2017-18 eğitimöğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Genç doktorlar mezun
olmanın mutluluğunu yaşadı.

A

kdeniz Oyunlarının
üçüncü günü, dün oynanan
müsabakalar ile tamamlandı.
Kadınlar halterde 53 kiloda Ayşegül
Çakın silkmede 114 kilo kaldırarak
oyunlar rekoru kırdı ve altın madalya
kazandı. NEÜ Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, genç sporcunun böyle
bir başarıya imza atmasının kendilerini
gururlandırdığını söyleyerek Ayşegül
Çakın’ı tebrik etti.
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P

rogramın açılış konuşmasını gerçekleştiren
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Celalettin Vatansev; “6 yıllık maratondan
sonra aramızdasınız bundan sonra derdimizle
dertlenecek,
kahrımızı
çekeceksiniz.
Bu
memleketin insanlarına şifa vermeye çalışacaksınız.
Derde, tasaya ve uykusuz nöbetçi gecelere hoş
geldiniz diyorum. Her birinize başarılar diliyorum.”
ifadelerini kullandı.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise; “Genç
hekimlerimizin sevincine ortak olmak üzere
burada olan bütün misafirlere teşekkür ediyorum.
İnsana hizmet etmek üzere her bir meslek
değerlidir. Yeter ki şevk, yetkinlik ve yeterlilik
ile yapılsın. Bizler genç hekim kardeşlerimizi bu
yetkinlik ve yeterlilik ile donatmak üzere teslim
aldık, ülkemizin sağlık hizmetine yeni can katan
arkadaşlar olarak kendilerini uğurluyoruz. Sağlık
ordumuza hoş geldiniz diyorum.” dedi. Milli
değerlere sahip, insana Yaradan’dan ötürü saygısı
olan bireyler olmanın önemine de değinen Şeker
şunları söyledi: “Özellikle son dönemlerde sağlıkta
dönüşümün yansımaları ile beraber Sağlık Bakanlığı
ile el birliği içerisinde sağlık eğitiminde ciddi
mesafeler aldık. Bu konuda tıp fakültelerimizin

üzerine düşen görevi fedakâr bir biçimde yerine
getirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda emeği geçen
hocalarımıza da teşekkür ediyorum.”
Vatanına milletine bağlı, aklını ve vicdanını
kiraya vermemiş ihanetten uzak, her bir insanın
canının kıymetini bilecek bireylerin yetiştirilmesi
gerekliliğini 15 Temmuz sürecinde yaşayarak daha
net gördüklerini de söyleyen NEÜ Rektörü Şeker,
genç doktorlara hangi aşamada olursa olsun tüm
insanlığa sağlık hizmetini eşit şekilde dağıtmalarını
tavsiye etti. YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Şişman da konuşmasında genç mezunları
tebrik ederek, NEÜ Yönetimine, Meram Tıp
Fakültesi hocalarına teşekkür etti. Şişman şöyle
devam etti: “Çocuklarınız için pek çok fedakârlığa
katlandınız onlar da sizlere diplomalarını hediye
edecekler. Onlarla ne kadar övünsek azdır.
Ülkemiz için eğitim ve sağlık alanları doğrudan
insanımızla ilgili alanlar. Çok şükür bugün sağlık ve
eğitim hizmetlerinde dünyanın pek çok ülkesine
örnek olabilecek uygulamalar içerisindeyiz. Genç
hekimlerimize hayat yolunda başarılar diliyorum.”
Tören öğrencilerin hep birlikte kep atmaları ve
hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile sona erdi.
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Arapça Hazırlık Sınıfında Başarılı Olan
Öğrencilerimiz Ürdün'e Gönderildi
NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde (AKİF) Arapça hazırlık sınıfında başarılı olan
öğrenciler dil öğrenimi almak üzere Türk Anadolu Vakfı ve hayırsever vatandaşların da
katkılarıyla Ürdün’ün başkenti Amman’a gönderildi.

A

KİF bahçesinde öğrencileri uğurlamak
üzere düzenlenen törende dualar edildi.
Burada konuşan Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “2014
yılından bu yana her sene Fakültemiz Arapça
hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerimizi
üniversitemiz, Türk Anadolu Vakfı ve hayırsever
vatandaşlarımızın katkılarıyla Ürdün'ün başkenti
Amman'da bulunan Arapça Dil kursuna (İyvân
Enstitüsü) gönderiyoruz. Bu yıl beşincisi
düzenlenen program kapsamında Arapça dil
eğitimi almak üzere 25 kişilik öğrenci grubumuzu
başlarında Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Küçüksarı
olmak üzere Amman’a gönderiyoruz. Arap Dili ve
Edebiyatı alanında uzman Arap hocalar tarafından
İyvan Enstitüsünde öğrencilerimize özel kurs ve
müfredat programı uygulanacak. Öğrencilerimiz
fakültede aldıkları nitelikli Arapça derslerinin
ardından Amman’da Arapçalarını daha üst düzeye
çıkaracaklar. Ayrıca İslam tarihinde meşhur olan
mekanlara da geziler düzenlenecek. Bugüne kadar
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Meram Tıp’a TİSK Mikrocerrahi ve
Rekonstrüksiyon Vakfından Cihaz Bağışı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfı tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na mikrocerrahi operasyonlarının başarılı
olup olmadığının ameliyat esnasında tespitini sağlayan SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi
Perfüzyon ve Değerlendirme Cihazı bağışlandı.

M
edindiğimiz tecrübelere göre, öğrencilerimizin
yurt dışında katıldığı Arapça kurslarının, dil eğitimi
açısından büyük yararlar sağladığını gördük.” dedi.
Daha sonra aileleriyle vedalaşan öğrenciler edilen
dualar eşliğinde yola çıktı.

eram Tıp Fakültesi Başhekimlik Toplantı Salonunda düzenlenen bağış törenine Meram Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Ahmet Tekin, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Türker Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı,
akademisyenler ve cihazı üreten firma temsilcileri katıldı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof.
Dr. Celalettin Vatansev ve Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin bağıştan dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür
etti. Hediye edilen cihazın cerrahide yeni ufuklar açacağına inandığını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, “Bağışlanan cihazın, tıp eğitiminde
ve hastaların operasyonlarının başarılı geçmesinde olumlu etkisi olacaktır. Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu bu konuda hassas davranıyor, Konyalı işadamlarının
da bu konularda desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum.”
diyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Mikrocerrahi ve
Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker
Özkan ise, cihazın 10 sene sonraki teknolojiye sahip olduğunu
ifade ederek, “Bu cihazla Konya’daki akademisyenler çok üst düzey
akademik çalışmalar gerçekleştirebilecek. Bunun dışında birçok
cerrahi branşta kullanılabiliyor. Yaralanmış olan dokunun canlı olup
olmadığını anlamak için normalde 1 hafta beklemek gerekirken
bu cihaz ile bunu anında tespit etmemiz mümkün.” dedi. Prof. Dr.
Özkan, Konya’nın, özellikle de Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin
bu aletin kullanıldığı, Rekonstrüktif Mikrocerrahi konusunda üst
düzey çalışmaları olan ve Türkiye’nin en önde gelen kurumlarından
birisi olduğunu sözlerine ekledi. Törende cihazın tanıtımına yönelik
sunum yapıldı. Sunumun ardından teslim tutanakları imzalanarak
plaket takdimi ile tören sona erdi.
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100 KOBİ’yi Geleceğe Hazırlayacak Projenin
İmzaları Atıldı
KOP Bölgesindeki Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illerindeki 100 KOBİ’yi geleceğe
hazırlayacak projenin imzaları NEÜ'de düzenlenen törenle atıldı.

K

OBİ Mentörlük Projesi imza törenine
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr.
Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Önder Kutlu, KOP
Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Konya
Sanayi Odası ve InnoPark Yönetim Kurulu Başkanı
Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve
InnoPark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli
Tekelioğlu ile Innopark Konya Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı katıldı.
Proje yürütücülüğünü üstlenen Innopark Konya
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof.
Dr. Fatih Botsalı, “KOP İdaremizin desteğiyle
hayata geçirilecek proje ile KOP bölgesindeki
KOBİ’lerimizin inovasyon konusunda uluslararası
rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini
geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek
sağlayacak, mentörlük, danışmanlık, eğitim ve
koçluk hizmetleri sunulacak. Bu kapsamda,
seçilecek 100 KOBİ’ye ilk aşamada ‘mentörlük’
hizmeti sunulacak. Mentörlük sürecinin çıktısı
olarak KOBİ’lere inovasyon yeteneklerini
geliştirmeleri için bir yol haritası sunulacak.
KOBİ’lerin önerilen yol haritası doğrultusunda
inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için ihtiyaç
duyduğu insan kaynağı niteliğine erişmelerini
sağlamak üzere gerekli eğitimler verilecek, inovatif
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yeteneklerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları
danışmanlık ve diğer hizmetleri de almaları
sağlanacak.” dedi.
Mentörlük hizmetinin ücretsiz olarak verileceğini
açıklayan Botsalı, “Mentörlük süreci sonrasında
ihtiyaç duyulan danışmanlık ve diğer hizmetler ise
proje bütçesinin elverdiği ölçüde ücretsiz verilecek,
bazı hizmetlerin KOSGEB destekleri ile alınması
için ise KOBİ’lere gerekli destek sunulacak.”
şeklinde konuştu.
Proje kapsamındaki verilecek mentörlük hizmeti,
global vizyona sahip mentörler tarafından verilecek.
Program kapsamında mentörlük verilecek
KOBİ’ler belirlenen kriterlere göre seçilecek.
Mentörler programa başvuran KOBİ’lerin iş
süreçlerini
değerlendirerek
kurumsallaşma
ve inovasyon yönünden zayıf ve güçlü yönleri
belirleyerek işletmenin diagnostiğini çıkaracak.
İkinci aşamada mentörler tarafından belirlenen
tespitler esas alınarak işletmeler için bir yol haritası
belirlenecek. İşletmeler belirlenen yol haritasına
göre InnoPark’tan veya InnoPark tarafından
akredite edilmiş profesyonel kuruluşlardan eğitim
ve danışmanlık hizmeti alacak. Konya Sanayi Odası,
Aksaray, Karaman, Niğde Ticaret ve Sanayi Odaları
ile Konya OSB, projenin yürütülmesine destek
sağlayacak.
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Mezuniyet Zamanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 2017-2018 Mezuniyet Töreni Büyükşehir
Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen programla gerçekleşti. Program
mehter takımının gösterisi ile başladı.

M

ezun olan bütün arkadaşları adına bir konuşma yapan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi birincisi
Halime Çetin, çıktıkları yolculuklarını bugün başarı ile tamamlamanın kendilerini memnun ettiğini
söyledi. Çetin, üzerlerinde emeği olan hocalarına, ailelerine ve kendilerine eğitim hayatları
boyunca katkı sağlamış herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Uluslararası öğrencilerden biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Birincisi Sultan Abdılabekov
ise konuşmasında 4 yıl önce çıktıkları yolu tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydederek,
üzerindeki emekleri için ailesine minnettar olduğunu ifade etti.
Programda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “Maalesef Giresun kırsalında gerçekleşen
bir operasyonda şehit düşen Ali Cevizli kardeşimizin bugün Ilgın’da cenaze merasimi var. Allah’tan rahmet
diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Bunun son olmasını temenni ediyorum.” sözleri ile konuşmasına
başladı.
Rektör Şeker; “2010 yılında bizler için hummalı bir çalışma başladı ve bugün 8. yılını idrak ettiğimiz bu
görevde şükürler olsun Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olma yolunda ilerleyen bir üniversiteye
sahibiz. Türkiye dün itibariyle yeni bir sisteme geçiş yaptı. 2023 hedeflerine ulaşmak üzere bölgenin güven
unsuru olan bir ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürümüş olacağız.
Bu bağlamda daha nitelikli kadrolara ihtiyacımız var. Bizim mezunlarımızın da kazandıkları yetkinlik ve
donanımla, güzel ahlakla, vatan millet sevgisi ile ülkemize katkıda bulunacaklarını biliyorum yolları açık
olsun. Aileler bizlere çocuklarını emanet olarak teslim ettiler. Aileler, evlatları için maddi manevi birçok
fedakârlıkta bulundular ve bugün bizimle beraberler. Bir toplumun ayakta kalması için ailenin önemini
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vurgulamak isterim. Annelerin ve babaların hakkı ödenmez. Biz, bunun yaşanmışlık örneklerini aktardık
sizlere. Türkiye birçok badireyi atlattı ise ailenin dayanışma gücü ile atlattı.” ifadelerini kullandı.
Konya’nın artık bir üniversiteler şehri olduğunu hatırlatan Şeker şunları söyledi: “5 üniversitemiz var.
Bu üniversitelerimizle beraber tatlı bir rekabet içerisinde, nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz.
Ülkelerin rekabetinin en önemli unsuru yetişmiş insan kaynağıdır. Bu anlamda ülkemiz insanını ne kadar
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özenle donatırsa, ülkenin katma değeri de o kadar artacaktır. Sizler de mezuniyet sonrasında kendinizi
yetiştiriniz. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak kendi mezunlarımıza güveniyoruz. Gençler Allah
yolunuzu açık etsin.” dedi.
Üniversitenin halk oyunları topluluğunun gösterisinin ardından Profesörlük beratlarının takdimine geçildi.
Hocalara beratları, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından takdim edildi.
Ardından Türk Halk Müziği Bölümü hoca ve öğrencilerinin hazırladığı konsere geçildi. Mezun olmanın
heyecanını yaşayan gençler, yapılan konser ile doyasıya eğlendi.
Fakülte ve Yüksekokullarda ilk beşe giren mezun öğrencilere başarı belgeleri verilmeden önce elim bir
trafik kazasında hayatını kaybeden
Tahir Büyükkurt’un ailesine başarı
belgesi takdim edildi. O sırada
duygusal anlar yaşandı. Daha sonra
Fakülte ve Yüksekokullarda ilk beşe
giren mezun öğrenciler NEÜ Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin
Aydın, Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof.
Dr. Önder Kutlu’nun elinden ödül
ve diplomalarını aldılar. Bölümlerde
dereceye giren öğrencilere de
ödül ve diplomalarının takdiminin
ardından kep atma törenine geçildi.
Kep atma töreninin ardından
mezuniyet töreni sona erdi. Mevlana
Kültür Merkezinde ise Fakülte bazlı
mezuniyet törenleri gerçekleştirildi.
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Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Öğrencilerinden Yılsonu Sergisi

Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi
Bütünlüğü Sempozyumu Düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik
Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarının projeleri ‘1. Bitirme Projeleri Sergisi’nde görücüye
çıktı.

Bilimler Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi
Bütünlüğü Sempozyumu, bu konuda çalışma yapan akademisyenleri bir araya getirdi.

İ

H

avacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde düzenlenen
sergide sağlık sektöründen sanayiye birçok sektörde
kullanılabilecek çeşitli özellikte yaklaşık 40 proje
sergilendi. Sergiye katılan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Emin Aydın, akademisyenler ve davetliler projeleri
inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.
Sergide kısa bir açıklama yapan Mekatronik Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karalı serginin düzenlenmesinde
emeği geçenlere teşekkür ederek, “Mezuniyet projelerini, ciddi
çalışmalar olması için 1 yıl iki dönemde değil 2 yıl 4 dönemde
öğrencilerimizden istedik. Bu süreç içinde üretilen projeleri de
yılsonunda sergilemeyi hedeflemiştik ve bunu gerçekleştirdik.
Bundan sonra mezun olacak olan öğrencilerimiz için de bu ürünleri
örnek alarak daha iyi projeler üretmelerini hedefliyoruz.” dedi.
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stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
(İZÜ) ev sahipliğinde Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Ankara Düşünce ve Araştırma
Merkezi
ve
Uluslararası
Saraybosna
Üniversitesi
işbirliğiyle bu alanda çalışmalar
yapan tüm araştırmacıların
katılımına
açık
olan
sempozyumun açılış programına
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Bulut, NEÜ Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker ve öğretim üyeleri
katıldı.
Sempozyumu Bilimler Tarihi Uzmanı Prof. Dr.
Fuat Sezgin anısına düzenlediklerini anlatan İZÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Fuat Sezgin
hocamız Müslümanların tarih boyunca bilime,
ilme, teknolojiye ve medeniyete katkı için ömrünü
vermiş bir hocamız. Dolayısıyla Müslümanları bilim
ve teknolojik alanda yaptıkları katkıların bu bilgi
meselesine bütüncül bir şekilde yaklaşmalarının da
ne kadar önemli olduğunu da Fuat Sezgin hocamız
çalışmalarıyla ortaya koydu" diye konuştu.

Bilim Dünyası Multidisipliner Alanda Daha
Donanımlı İnsanlar Yetiştirmeli

yararlanılmadan, bilginin değişmesi
ve dönüşmesi durumunun ortaya
çıktığını ifade eden Şeker, kapitalist
dünyanın üretim ve tüketim
çılgınlığıyla kullandığı bilimsel
faaliyetlerin, dünyamızın ve
insanlığın felaketine giden
sonuçları olabileceğini de
vurguladı.
Bilimsel
duruş,
bilimsel etik ve bilim insanın
yetkinliği, liyakat ve ehliyetin
korunması
gereken
değerler
olduğunu belirten Şeker: “Ülkemiz,
komşularına ve insanlığa dayanışma ve
kardeşlik ruhu içerisinde hizmet üretecekse bunun
yolu bilimsel faaliyetlerden, sağlam veri analizinden
ve kullanımından geçmektedir. Günümüzde
yoğun bir bilgi bombardımanı altındayız. İnsanlık;
enformasyon, dezenformasyon ve manipülasyon
kavramlarıyla yüzleşmek, gerçek bilim insanlarını
sahtekarlardan ayırt etmek zorundadır. Maalesef
üretilen bilginin birçoğunun bilimsel temellere
ters olması da ayrı bir paradokstur. Bu anlamda
gerçek bilim insanlarına bilimsel temellere uygun
bilgiyi ortaya koyma anlamında büyük görevler
düşmektedir.” şeklinde konuştu.

Bilim dünyasının aşırı ihtisaslaşma sonucunda
temel bilgi zafiyeti içerisine girdiğini söyleyen
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Bilim
dünyası, multidisipliner alanda daha donanımlı
ve nitelikli insanlar yetiştirmek, ihtisas alanları
kadar temel bilimlere ve temel bilimlerin genel
prensiplerine ağırlık vermek zorundadır.” dedi.
Bilgi teknolojilerinin çok hızlı gelişmesiyle bilimsel
üretimin arttığını ancak bilgiden tam hakkıyla
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Yurtdışındaki Çocuklarımız İçin Türkçe
Öğreticileri Yetişiyor

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı yurt dışında yaşayan çocuklara
anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla
Türkiye’nin köklü ve yenilikçi 5 üniversitesi ile protokol imzaladı. Protokol imza
törenine Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de
katıldı. İmzalanan protokoller ile üniversiteler bünyesinde burslu “Yurt Dışındaki Türk
Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans” programları açılacak.

Y

urt dışındaki gençlerin sosyal, kültürel ve
mesleki yönden iyi yetişmesi için çalışmalar
yürüten YTB, orada büyüyen çocukların
anadilleri olan Türkçe konusunda da önemli
programlar yürütüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz
yıl YTB-Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle Türkçe
öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amacıyla
başlatılan ve başarılı sonuçlar veren “Türkçe
Öğretimi Yüksek Lisans Programı”, ülkemizin
köklü ve yenilikçi 5 üniversitesiyle imzalanan
protokolle “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına
Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” şeklinde
genişletildi. Bu kapsamda Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe
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Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek
lisans programlarıyla yeni eğiticilerin yetiştirilmesi
planlanıyor.

Türkçeyi Muhafaza Etmek Hayati Önem
Taşıyor
Protokol töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah
Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın
anadilleri Türkçeyi muhafaza etmelerinin ve
alt soylarına aktarmalarının hayatî bir önem
taşıdığına dikkat çekti. Dünyadaki diğer ülkelerin

diasporalarına yönelik politika ve faaliyetlere
bakıldığı zaman, onların da aynı bakış açısına sahip
olduğunu belirten Eren, “Bu sebeple, ülkemizin
yurtdışında yaşayan vatandaşlarına ve bilhassa genç
vatandaşlarına yönelik son yıllarda zenginleşen
politika ve faaliyetlerinin ‘anadil’ mevzusuna
odaklanmasında isabet vardır” dedi.
Üniversiteler bünyesinde açılacak programlarla
Türkçeyi ve Türk kültürünü yeni nesillere tanıtacak
eğiticilerin yetiştirilmesini planladıklarını anlatan
Başkan Eren şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl
Sakarya Üniversitesiyle yaptığımız ilk uygulamanın
olumlu sonuçlar vermesi, bu eğitim programının
diğer üniversitelerimize de yayılması yönünde
bir teşvik sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz yılın
Ekim ayında başlanacak derslerle birlikte, eğitim
programımız Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara
Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız
Teknik Üniversitesi’nde tezli olarak işlenmeye
başlayacaktır.” dedi.
İmza törenine katılan NEÜ Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, programa vermiş oldukları
destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek;
“Ülkemiz yükseköğretiminin uluslararasılaşması
alanındaki hedeflerine ve güzel Türkçemizin
öğretilmesinde daha nitelikli bir insan gücü
oluşturulmasına katkıda bulunacağına inandığımız
bu programın gelişmesi için de elimizden geleni
yapacağız” dedi.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman
ise, yeni açılacak bu programın başarılı bir
şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaların
yapılacağını ifade ederek YTB’ye ve üniversite
temsilcilerine teşekkür etti.

Programa Kimler Başvurabilir
Üniversiteler bünyesinde açılacak olan programa
yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş
veya mavi kart sahipleri başvurabilecek. 20182019 döneminde açılacak program iki yarıyıl ders
dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim
kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj
ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan
oluşuyor. Başvuruların ardından programlara kabul
edilen adayların üniversite eğitim harçları YTB
tarafından karşılanacak olup ayrıca, öğrencilere
aylık 1500 TL burs ve ücretsiz konaklama imkânı
sunulacak. Adaylardan mezuniyetleri sonrasında
ise yaşadıkları ülkelere dönerek, Türk çocuklarına
anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri
bekleniyor.
İmzalanan protokollerin ardından başvuruların
alınmaya başlanacağı programa ilişkin detaylı
bilgiler ise “www.ytb.gov.tr/turkceylp/” adresinde
yer alıyor. 2018-2019 akademik yıllarda başlayacak
programlara son başvuru tarihi ise 3 Eylül 2018
olarak belirlendi.
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Türkçe Yaz Okulu İçin
Bilim Merkezinde Buluştular
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu
kapsamında 35 ülkeden gelen öğrenciler Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde buluştu.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.
Şeref Ateş, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen programda bilimsel
gelişmelerle birlikte dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin de geliştirilmesine dikkat çekildi.
görülmeye ve yaşanmaya değer bir şehir. Bizler
de şehrimizi güzelleştirmek için birçok etkinlikler
düzenliyoruz.” dedi.
“Türkiye’de Bilim” Paneli Düzenlendi

Y

unus
Emre
Enstitüsü’nün
Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde bu
yıl 8’incisini gerçekleştirdiği Türkoloji Yaz
Okulu Öğrencileri Projesi kapsamında Konya
Bilim Merkezi Buluşması, 35 farklı ülkeden 170
öğrencinin katılımı ile yapıldı. Programda ilk olarak
katılımcılar bilim merkezindeki Temel Adımlar
Sergisi, Vücudumuz ve Biz Sergisi, Dünyamız ve
Biz Sergisi, Yeni Ufuklar Sergisi, Uzay ve Gökbilim
Sergisi’nde incelemelerde bulundu.
Dostluğu, Kardeşliği ve Hoşgörüyü Tüm Dünyaya
Tanıtma Fırsatı Olacak
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, projeye katılan öğrencilerin Türkçe
öğreneceğini, bu sayede de dünyanın en çok
ihtiyaç duyduğu sevgi, barış ve hoşgörüyü dünyaya
yayma fırsatının doğduğunu belirterek, “Siz çok
özel insanlarsınız. Çünkü Türkçe öğrenmeye
niyet etmişsiniz. Sizler Türkçe öğrenerek aslında
dünyanın en çok ihtiyacı olan şeyi öğreniyorsunuz.
Dostluğu, kardeşliği ve hoşgörüyü tüm dünyaya
tanıtma fırsatı olacak. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik
ediyorum. Sizleri Konya’da ağırlamaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. İnşallah yaşam öykünüzde
Konya, sizler için iyi bir hatıra ve tekrar gelmeniz
için bir neden olur. Çünkü Konya gerçekten

8. Türkoloji Yaz Okulu Öğrencileri Konya Bilim
Merkezi Buluşması kapsamında “Türkiye’de Bilim”
konulu panel düzenlendi. İzmir Yüksek Teknoloji
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran’ın
moderatörlüğündeki panele TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal, Yunus Emre Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilge
Demirköz ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmacı
olarak katıldı.
Panelde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal, misafir öğrencilere TÜBİTAK’ı anlattı.
Mandal, “Hem bilim adamı yetiştirilmesinde hem
de bilimin toplumla etkileşiminin sağlanmasında
destek oluyoruz. 2017 yılı itibariyle sağladığımız
destek miktarı 1,6 milyar lira. Yani Türkiye’de
araştırma yapılması, araştırmanın değer zincirine
dönüşmesi ve toplumsal faydaya dönüşmesi için
destek olunuyor. 5 bin çalışanımız var. 20 farklı
enstitümüz var. 4 farklı şehir ve 10 yerleşim yerinde
bulunuyoruz.” diye konuştu.
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş

de panelde Yunus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü
çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra dünyanın
tamamında hayata geçirdikleri Türkiye Akademik
ve Bilimsel İşbirliği Projesi’ni anlattı. Ateş,
“Geçtiğimiz yıl dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın,
hangi din, ırk veya etnik kimlikten olursa olsun
ortak bir insanlık hedefini ve onun mutluluğunu
önceleyen TABİP adlı bir proje başlattık. Amacımız,
Türkiye’deki bilimsel gelişmeleri tüm dünya ile
dünyadaki bütün bilimsel verileri de Türkiye ile
buluşturmak.” ifadelerini kullandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Bilge Demirköz ve Ahmet Yesevi
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr.
Musa Yıldız da bilim dünyasındaki son gelişmeler ve
toplumsal etkileşimi konusundaki bilgi birikimlerini
konuklarla paylaştı.
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MTF’de Eğitim Komisyonu Toplantısı
NEÜ Meram Tıp Fakültesinde Eğitim Komisyonundaki akademisyenlerin katıldığı İstişare
Toplantısı Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker başkanlığında gerçekleşti.
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TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması
Konya Bölge Sergisi Üniversitemizde Açıldı
TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversite
Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisi Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde açıldı.

T

B

ununla birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Celalettin Vatansev ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin de
toplantıda hazır bulundular. Meram Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu toplanarak 2018-2019 eğitim
öğretim yılındaki yeni düzenlemeler hakkında istişarelerde bulunuldu.
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ÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek
Programları
Başkanlığı
tarafından
düzenlenen
Üniversite Öğrencileri Araştırma
Projeleri Konya Bölge Yarışması
Sergisi
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde
açıldı.
Yarışmanın
Konya
Bölge
Koordinatörü ve NEÜ Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş,
belli bir zaman sonra bu sergilerin
bir proje pazarına dönüşeceğini
söyledi.
Erişmiş: “Bu sergiler genç beyinlerin
fikirlerini hem akademiye hem
sanayiye hem de arkadaşlarına
aktardıkları,
ilham
oldukları
aynı zamanda da kendilerine güzel bir kariyer yapmak için iyi bir başlangıç yaptıkları harika bir proje
pazarına dönüşecek. Bunun umudu içindeyiz.” dedi. Daha sonra kürsüye
gelen NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin
Aydın öğrencilerin bu tür etkinliklerle teşvik edilmesinin
önemli olduğunu belirtti. Aydın: “Öğrencilerimizin kendi
fikirleri ile ortaya koydukları projeleri diğer arkadaşlarına,
proje değerlendirici ekibe göstermeleri ve onay almaları
da önemli. Üniversitelerimizde özellikle mühendislik
fakültelerinde eğitim-öğretim süreci boyunca zaten birçok
proje yapılıyor ama diğer fakültelerde de öğrencilerimizin
bu tür proje yarışmaları hakkında bilgilendirilerek daha
çok öğrencimizin başvurmasını daha çok katılımcı ile proje
yarışmalarının yapılmasını gönlümüz arzu ediyor.” dedi. Daha
sonra Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür
Özçelik, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın
ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile Üniversite Öğrencileri
Proje Yarışması Konya Bölge Sergisi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesinde açıldı. Heyetin projeleri incelemesinin ardından
program sona erdi.
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Yeni Dekanlarımız
Görevlerine Başladı

Y

eni açılan Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
olarak Prof. Dr. Önder Kutlu, göreve
başlamıştır. Aynı zamanda görev süreleri
sona eren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Adnan Özdemir’in ardından yeni dekanlık
görevini yürütmek üzere Prof. Dr. M.Emin Aydın,
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Kırbıyık’ın yerine, Prof. Dr. Bülent
Dilmaç, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdülkadir Buluş’un yerine Prof. Dr.
Bilal Kuşpınar ve Turizm Fakütesi Dekanı Prof.
Dr. Raif Parlakkaya’nın yerine Prof. Dr. Hilmi
Bahadır Akın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’ın yerine ise Prof. Dr.
Ahmet Çaycı yerine görevlendirildi. Görev süresi
sona eren hocalarımıza üniversitemize yaptıkları
hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, yeni
dekanlarımıza ise yeni görevlerinin hayırlı uğurlu
olmasını dileriz.
Yeni Dekanlarımızın Özgeçmişleri
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın
1963 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Konya’da tamamladı. 1985 Yılında
Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
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oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölümde Araştırma
Görevlisi olarak göreve başladı ve 1987 yılında
Yüksek lisansını tamamlayarak “İnşaat Yüksek
Mühendisi” unvanını aldı. 1989 Yılında Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından İngiltere’de Doktora
yapmak üzere görevlendirildi. 1993 yılında İngiltere
Loughborough Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümünde Doktorasını tamamlayarak Selçuk
Üniversitesindeki görevine geri döndü. Aynı yıl
tamamladığı askerlik görevini takiben Selçuk
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim
Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında
Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü, Çevre
Teknolojisi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent
olarak atandı. Aynı bölümde 1997’de “Üniversite
Doçenti” oldu, 2003 yılında Profesörlüğe atandı.
Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm
Başkanlığı, Fakülte kurulu ve
Fakülte yönetim kurulu
üyeliği
görevlerinde
bulundu. Alanına ilişkin
olarak çok sayıda ulusal
ve uluslararası bilimsel
çalışması bulunan Prof.
Dr. AYDIN, 13 Ocak 2011

tarihinde Üniversitemiz, Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dekanı, 2 Şubat 2011 tarihinde de
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.
Prof. Dr. Önder Kutlu
1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve
lise tahsilini Konya’da tamamladı. 1990 yılında
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. YÖK
bursuyla gönderildiği İngiltere –
Exeter
Üniversitesinde
1996 yılında Yüksek
Lisans, 2001 yılında da
Doktora öğrenimlerini
tamamladı.
2000 yılında Devon
Bölge Meclisi’nde ‘Anadili
İngilizce Olmayanlar için
Öğretmen’ (EAL Teacher)
kadrosunda çalıştı. 2000 – 2001 yılları arasında
Exeter Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde
Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1994 yılından
1998 yılına kadar Exeter Müslüman Öğrenci Birliği
(MSA) yönetiminde bulundu. 2001 yılında, mecburi
hizmet kapsamında, Niğde Üniversitesi’nde göreve
başladı. Aynı Üniversitede 2002 yılında Yardımcı
Doçentlik kadrosuna atandı. 2003 yılında Selçuk
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümüne geçiş yaptı. 2005 yılında
Doçentlik, 2011 yılında ise Profesörlük kadrosuna
atandı. 2012 yılı başından 2015 yılına kadar Kamu
Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
Selçuk Üniversitesi’nde Stratejik planlama,
Akreditasyon, ADEK, İç Denetim Koordinasyon
gibi çok sayıda kurul ve komisyonda görev yaptı.
Erasmus Programının kurulmasında görev aldı;
Kurum Koordinatörü olarak görev yaptı. Rektör
danışmanlığı, Dış ilişkiler Koordinatörlüğü gibi
görevler yürüttü.
2008 – 2009 yılları arasında Bologna Ulusal Takım
Üyeliği görevi icra etti. Yükseköğretimde kalite
ve akreditasyon konularında çalışmalar yaptı.
YÖK bünyesinde, Ulusal Yeterlikler Çerçevesi
ve Program Yeterlikleri alanlarında katkı sağladı.
Üniversite dışında da aktif sorumluluklar üstlendi.
Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi Odası,
Merkez Meram Ziraat Odası, Selçuklu Belediyesi

ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık
görevleri yürüttü. İl İstihdam Kurulu Başkanlığı
ve Sosyal Diyalog Komisyonu üyelikleri yaptı;
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Akademik Danışma
Kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerini halen
yürütmektedir.
AB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, TOBB,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına
raporlar hazırladı; projeler yürüttü. Akademik ilgi
alanları kamu politikaları, reform, karşılaştırmalı
yönetim sistemleri, yerel yönetimler ve merkezi
idaredir. İngilizce yanında orta seviyede Almanca
ve Arapça da bilmektedir. Evli ve dört çocuk
babasıdır.
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar
Lisansını Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
tamamladıktan sonra, Yüksek Lisansını ODTÜ
Felsefeden aldı. Birinci Doktorasını Selçuk
Üniversitesinden İslam Felsefesi üzerine, ikinci
Doktorasını
da
Kanada,
Montreal’de
McGill
Üniversitesinden Felsefe
ve Mistisizm üzerine
yaptı. Araştırmalarında
ortaçağ felsefe tarihi
ve İslam Kültür ve
Medeniyetinde, felsefî ve
mistik ekoller ve gelenekler
üzerine araştırmalara yoğunlaştı.
Yirmi beş yıla yakın bir süre, yurtdışında değişik
üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı.
Bunların arasında uzun yıllar çalıştığı McGill ve
Concordia üniversitelerinin yanında, Malezya
Kuala Lumpur Uluslararası İslam Düşüncesi ve
Medeniyeti Enstitüsü ve Bahren Ahlia Üniversitesi
yer almaktadır. Alanında bir çok uluslararası
dergilerde yayınlanan bilimsel makalelerle birlikte,
Türkçe ve İngilizce basılan kitapları bulunmaktadır.
Kitaplarında bazıları, İbn-i Sina’da Bilgi Teorisi;
İsmail Anqarawi’s Illuminaticve Philosophy; The
Lamp of Mysteries.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Bölüm
Başkanı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
olarak görev yapmıştır. Halen Uluslararası Rumi
Medeniyetler Araştırma Merkezi Müdürü olarak
görev yapmaktadır.
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Prof. Dr. Ahmet Çaycı
1968 yılında Derbent-Konya'da doğdu. İlk ve
Ortaokulu Derbent'te, Liseyi ise Tekirdağ'da
okudu. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü'nde
lisans eğitimini tamamladı.
S.Ü.
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü'nde
yüksek
lisans,
Hacettepe
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü'nde
ise doktorasını bitirdi.
Halen NEÜ Sosyal Beşeri
Bilimler
Fakültesi’nde
öğretim
üyesi olarak çalışmakta, Sanat
Tarihi ve Türk İslam Sanatlarındaki sembollerle
ilgili araştırmalarını sürdürmektedir. Eşrefoğlu
Beyliği Dönemi Mimari Eserleri, Anadolu Selçuklu
Sanatında Gezegen Burç Tasvirleri, Selçuklularda
Egemenlik Sembolleri, Ürdün’de Osmanlı
Mimarisi, Oryantalizm Oksidentalizm ve Sanat,
İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol gibi kitapları
bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmekte, evli
ve dört çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Bülent Dilmaç
20.05.1973 Şenkaya doğumludur. İlk ve orta
öğrenimini Konya Ereğli’de tamamlamıştır. 19921996 yılları arsında Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesinde
lisans
eğitimini, 1996 -1999
yılları arasında Marmara
Üniversitesi
Eğitim
Bilimleri Enstitüsünde
yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır.
2000
yılında Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimine
başlamıştır.
Doktora eğitimini 2007 yılında
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
tamamlamıştır. 1997-2003 yılları arasında da
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine
araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2003
yılında da, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2012
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yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından yapılan
sınav sonucunda eğitim psikolojisi alanında doçent
unvanını almıştır. 2017 yılında da Necmettin
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Prof.
olarak atanmıştır.
Prof. Dr. Hilmi Bahadır Akın
1971 yılında Karaman’da doğdu. İlk öğrenimini
Karaman’da, ortaöğrenimini
Konya’da
tamamladı.
İstanbul
Üniversitesi
İşletme Fakültesinden
1993 yılında mezun
oldu. Aynı ünversitede
1995
yılında
Organizasyon ve İşletme
Politikası alanında yükek
lisansını, 1998 yılında Selçuk
Üniversitesinde İşletme doktorasını tamamladı.
1994 yılında Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi
olarak çalışmaya başladı. 1999-2001 yılları arasında
Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde
Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2003 yılında
doçent ünvanı aldı, 2009 yılında Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesinde profesör kadrosuna
atandı. Bu üniversitede dekan yardımcılığı, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı,
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato üyeliği
görevlerinde bulundu. 2011-2012 yılları arasında
Aksaray Üniversitesi Rektör yardımcılığı, 20122016 yılları arasında Yükseköğretim Denetleme
Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2017 yılında
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi
Turizm
İşletmeciliği Bölümüne profesör olarak atandı.
Girişimcilik ve işletme yöneticiliği alanında çeşitli
akademik yayınları olan Prof. Dr. H. Bahadır AKIN
15 Kasım 2017 tarihinden bu yana da üniversitemiz
Turizm Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.
tarihinde Üniversitemiz, Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dekanı, 2 Şubat 2011 tarihinde de
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ziyaretler
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'den
İl Müftülüğüne Ziyaret
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şube Başkanı
Mevlüt Büyükhelvacıgil ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Yeşilay Haftası nedeniyle Necmettin
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.

Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Yıldız Tosun ve beraberindeki heyet 01-07 Mart
Deprem Haftası vesilesiyle Rektör Prof. Dr.
Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr.
Mehmet Emin Aydın ve Prof. Dr. Önder Kutlu,
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Şahin’i yeni Rektörlük binasında ziyaret etti.
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Ziyaretler

Ziyaretler

Konya Afro Derneği'nden Ziyaret
Kosova Priştine Belediye Başkan Yardımcısı
Selim Pacolli ve beraberindeki heyet SOBE'yi
ziyaret etti.

Irak Kültür Müşteşarından NEÜ'yü Ziyaret
Lokman Hekim Üniversitesi Başkanı ve
Mütevelli Heyeti'nden Meram Tıp Fakültesi'ne
ziyaret

İl ve İlçe Müftülüklerinden Ziyaret

İki
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Doğu

İki Batı Uluslararası
Derneği'nden Ziyaret

Öğrenci

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel
Müdürlüğünden NEÜ'yü Ziyaret
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel
Müdürlüğünden NEÜ'yü Ziyaret
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Ziyaretler

Ziyaretler
Milli Türk Talebe Birliği'nden NEÜ'yü Ziyaret

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de yönetim kurulu
üyesi olduğu Üniversite Hastaneleri Birliği
Derneği yönetimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
Öğrencilerinden NEÜ'ye Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın,
Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen
Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular.

Pakistanlı Hocalardan Prof.dr. Syed Hussain
Tufail Sherazi ve Prof.Dr. Sirajuddin'dan NEÜ'ye
Ziyaret
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Önder
Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hayırlı
olsun ziyaretinde bulundular.
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Irak’taki 600 lisede eğitimlerini tamamlayan
en başarılı öğrenciler Necmettin Erbakan
Üniversitesini (NEÜ) ziyaret etti. Üniversitenin
tüm yerleşkelerini ve bölümlerini inceleyen
öğrenciler Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den
de üniversite hakkında bilgi aldı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu NEÜ'yü
Ziyaret
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Ziyaretler

Eğitim Bir-Sen'den Ziyaret
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Necmettin
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker’i ziyaret etti. Rektör Şeker
üniversite hakkında bilgi vermesinin ardından
ziyaretin anısına Özer’e bir hediye takdim etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile
Endonezya The Instıtute Pesantren Mathalıul
Falah In Central Of Java arasında araştırma ve
akademik etkinliklerde işbirliği yapmak amacıyla
anlaşma imzalandı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'den
Ziyart

248

