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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

Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Meslek Yüksekokullar
Adalet MYO
Ereğli Adalet MYO
Konya Ereğli Kemal Akman MYO
Meram MYO
Seydişehir MYO
Seydişehir Sağlık Hizmetleri MYO

Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksekokulu

Konservatuvarlar
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Aile ve Gençlik UAM
Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon UAM
Bilim ve Teknoloji AUM (BİTAM)
Erol Güngör Türk Diasporası UAM
Eswl ve Taş Hastalıkları UAM
Geleneksel Sanatlar UAM
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM
Güvenlik, Sağlık ve Çevre UAM
Helal ve Sağlıklı Gıda UAM
İletişim Çalışmaları UAM
Kalp ve Damar Hastalıkları UAM
KONÜDAM Deneysel Tıp UAM
Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik UAM
Kur'an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi UAM
Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi
Organ Nakli Eğitim AUM
Otizm Çalışmaları UAM
Özel Yetenekliler Eğitim UAM
Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti UAM
Simülasyon ve Modelleme UAM
Sinirbilim UAM
Sürekli Eğitim UAM (KONSEM)
Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler UAM
Türkçe Öğretimi, UAM (KONDİL)
Uluslararası Rumi Medeniyetler UAM
Uzaktan Eğitim UAM
Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım UAM

*Bu çalışmanın tasarımı;
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılmıştır. 
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Kolluk Kuvvetlerinin Havacılık
Birimleri ile İlgili Bilgilendirildi 

Rektörlük 
Devir Teslim Töreni 

AKEF'te Geliştirilen Oyunlar Köy 
Okullarına Gönderilecek
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Sesli Kütüphane Projesi
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Rektörümüz Prof. Cem Zorlu Basın 
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MERHABA...

Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin değerli 
paydaşları,

Kurumumuzun kurumsal 
hafızası niteliğindeki 
Üniversite Bülteni aracılığı 
ile sizlere ilk defa sesleniyor 
olmanın heyecanını yaşıyorum. 
Aralık 2018’de devraldığımız 
görevimizde yedi aylık süreyi 
geride bıraktık. Önceki 
rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker başta olmak 
üzere, üniversitemize hizmet 
etmiş herkese, bu satırlar 
aracılığı ile bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum. 
Göreve geldiğimiz günden 
bu yana yoğun bir şekilde 
akademisyen, öğrenci ve 
personelimizle bir bir temas 
kurarak istişarelerimizi yaptık, 
üniversitemizin stratejik 
hedefleri çerçevesinde yol 
haritamızı büyük ölçüde 
belirledik. Önümüzdeki 
dönemde nitelik odaklı 
projelerle kuruluşunun 
yüzüncü yılında dünyanın en 
büyük ekonomilerinden biri 
olmayı hedefleyen ülkemize, 
kendi penceremizden en üst 
düzeyde katkı sunmaya gayret 
edeceğiz. 

Ülkemizin gelecek hedeflerini 
destekleyecek bilimsel 
ve teknolojik gelişmenin 
merkezlerinden biri olarak, 
eğitim, araştırma ve geliştirme 
alanında durmaksızın 
çalışacağız.

Şüphesiz, ülkemizin bilim ve 
teknolojideki yetkinliklerinde, 
akademimizin önemli 
katkıları bulunmaktadır. 
Bu katkıların seviyesini 
belirleyecek iki faktörün 
altını çizmemiz gerekiyor. 
Birincisi akademisyenlerimizin 
düşünce sermayesi ve 
nitelikli bireylerin yetişmesini 
sağlayacak yeşertme 
azimleri; ikincisi ise yetişecek 
nitelikli insan gücünün 
toplumsal ve ekonomik 
fayda sağlayacak uygulama 
alanlarına aktarılabilme 
yollarının bulunmasıdır. 
Üniversitemizin bu konuda 
önemli roller üstlenmesi 
gerektiği bilincinden hareketle 
birbirinden ayrılamayacak 
bu iki faktörü temel 
projeksiyonumuz olarak 
benimsemekteyiz.

Ülkemiz bugün dünyada 
küresel bir aktör olma 
çabasındaysa üniversiteler bu 
yarışın dışında kalamaz. Bize 
düşen dünyadaki akademik 
gelişmeleri ve bilim hayatını 
ülkemizin önceliklerini ve 
kültürel kodlarını dikkate 
alarak takip etmemizdir. 
Elbette bunu yapabilecek 
kadim birikimimiz ve insan 
kıymetimiz mevcut. Mirasçısı 
olduğumuz medeniyetlerin 
bilime katkılarını kaldıkları 
yerden devam ettirmek, öte 
yandan da dünyaya açık, 
inisiyatif alabilen, girişimci, 
ülkenin gelişimini kendine dava 
edinen bir neslin yetişmesinin 
gayretinde olmak. Heyecanla 
ve tutkuyla… Başarının 
anahtarı olarak gördüğümüz 
bu iki kavramı, her fırsatta 
tekrar etmeye gayret 
edeceğim.

Selam ve Saygılarımla...

Prof. Dr. Cem ZORLU
Rektör
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Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker 

konuşmasında şunları 
söyledi: “2010 Aralık 
ayında Kurucu Rektör 
olarak atanmış olduğum 
Konya Üniversitesi 
Rektörlüğünden, 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 
Rektörlüğüne geçiş 
ve akabinde 2. dönem 
ile beraber 8 yıllık 
görevimizi tamamlayarak 
bayrak yarışını Prof. Dr. 
Cem Zorlu hocamıza 
devretmek üzere 
bir aradayız, hayırlı 
uğurlu olsun. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
bize verdiği görev 
çerçevesinde 8 yıl 
boyunca Konya’ya 
nitelikli bir üniversite 
kazandırmak ve 
kuruluşunu tamamlamak 
üzere ekip halinde çaba 
sarf ettik. Ben rektör 
yardımcılarımıza, tüm 
daire başkanlarımıza 
ve ekiplerine, fakülte 
sekreterlerimize, tüm 
dekanlarımıza, dekan 
yardımcılarımıza, 
enstitü müdürlerimize, 
teşekkürlerimi 
sunuyorum. Yeni 
kurulan bir üniversiteye 
güvenerek bizleri tercih 

eden ve bizden mezun 
olan öğrencilerimize 
de şükranlarımızı 
sunuyorum.” dedi. 
Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker konuşmasının 
devamında; “Cem 
hocamız hep içimizde 
olan bir şahsiyet. Bayrak 
yarışında kendisine 
görevi devir ederken, 
güven içerisinde 
üniversitemizin bayrağını 
yukarıya taşımak adına 
görev yürüteceğine 
ve kendisinin de 
üniversitemizi daha 
iyi noktalara taşıyarak 
başka arkadaşlara görevi 
teslim edeceğini bilerek 
hoş geldiniz diyorum. 
Bu süreç içerisinde bize 
görevi tevdi eden Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere 
tüm hükümetlere, 
hükümetlerde görev 
almış olan bakanlarımıza, 
bürokratlarımıza, YÖK 
başkanlarımıza ve son 
dönem başkanımız Prof. 
Dr. Yekta Saraç olmak 
üzere tüm yönetim, 
denetleme ve genel kurul 
üyesi arkadaşlarımıza 
şükranlarımı arz 
ediyorum. Elbirliğiyle 
bu üniversiteyi kurduk 
onların destekleri ile bu 
üniversiteyi bu noktaya 
taşıdık. Ankara'dan 
gördüğümüz desteği de 
hayırla anmak gerekiyor. 
Rabbim Devlete millete 
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ÜNİVERSİTEMİZDE
REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Üniversitemize rektör olarak atanan 
Prof. Dr. Cem Zorlu görevi Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den devraldı.
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zeval vermesin. Kötülere fırsat 
vermesin, tüm arkadaşlarıma 
şükranlarımı arz ediyor hak 
helalliği istiyorum, bizden 
yana varsa helal olsun gönül 
rahatlığı ile görevi devir 
ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun.”
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ise; 
“Öncelikle bana bu görevi tevdi 
eden Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK 
Başkanımız Prof. Dr. Yekta 
Saraç ve kurul üyelerine 
teşekkürü bir borç bilirim. 
Saçımız ak olduğu gibi 
yüzümüz ak olarak da bu 
görevden çıkarız inşallah. 
Gerçekten sorumluluk isteyen 
zor bir görev" dedi.
Rektör Zorlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Üniversitemizin 
8 yıl içerisinde 40 bin 
öğrenciye ulaşmış olması ve 
kampüs alanının yüzde 70’lik 
bölümünün ikmal edilmiş 
olması dolayısıyla Sayın Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker hocama 
teşekkür ediyorum. Biz de 
hocamın bıraktığı yerden 
üniversitemizi daha iyi bir 
yere taşımak için seferber 
olacağız. Bütün akademik 
idari personelimiz ile birlikte 
hatta öğrencilerimiz de dâhil; 
adalet ve ehliyet merkezli 
bir yönetim anlayışıyla 
inşallah Necmettin Erbakan 
Üniversitesini dünya çapında 
hem siyasi hem de bilim 
adamı kimliği taşıyan Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Hocamızın 
adına yakışır bir noktaya 
inşallah taşıyacağız. Allah 
hocamızın mekânını cennet 
etsin. Konya’mız geçmiş 
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tarihinde bilim merkeziydi. 
Anadolu'nun güneş ışığıydı, 
şu anda idari anlamda 
başkent değil ama Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ile neden 
bilimin başkenti olmasın? 
Ben bunun olacağı kanaatini 
taşıyorum. İnşallah kısa 
süre içerisinde, Türkiye’de 
sayılı üniversitelerden 
birisi, dünyada da adından 
bahsedilen üniversitelerden 
biri olması için gayret 
göstereceğiz. Bu bizim 
sorumluluğumuz, Konya'ya ve 
milletimize yönelik ahdimizdir. 
Zaman içerisinde bunu birlikte 

yaptığımızı göreceğiz. İdealleri 
ne kadar yükseklere koyarsak 
elde ettiğimiz veriler de o 
kadar kıymetli ve yükseklerde 
olur.”
Rektör Zorlu sözlerini şöyle 
tamamladı: “İçimizdeki bütün 
kabiliyetleri ortaya çıkararak 
elbirliği ile üniversitemizi çok 
üst seviyelere taşıyacağımıza 
inancım var. Biz Muzaffer 
Şeker hocayı bundan sonra 
da hayırla yad eden bir 
yönetim olacağız. Başımızın 
üstünde yeri vardır. Hiçbir 
makam baki değildir. 
Oturduğumuz makamlarda 

kalıcı olmadığımız bilinci ve 
ahlakı ile hareket etmek 
zorundayız. Üniversitemizin 
bu noktaya gelmesinde önce 
Sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
rektör yardımcıları, dekanlar, 
idari ve akademik personele, 
öğrencilere teşekkür ediyorum. 
Konya’mıza bu yeni görevin 
hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.”
Törene katılanların hayırlı olsun 
temennilerini iletmeleriyle 
devir teslim töreni 
tamamlandı.
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Ülkemizdeki gündüz 
yaşam evlerinin konum 
ve hizmetlerinin doğru 
standartlara kavuşması, 
uygun rehabilitasyon 
için asgari şartların 
ortaya konması için 
yönetmeliklerde gereken 
revizyonların tartışılması 
amacıyla ‘Alzheimer 
Hastalığında Gündüzlü 
Hizmetler Çalıştayı’ 
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz ve Türkiye 
Alzheimer Derneğinin 

Alzheimer Gündüz Yaşam 

Merkezinde düzenlediği 
program açılış konuşmalarıyla 
başladı. 
NEÜ Yaşlı ve Engelliler Eğitim 
Bakım Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü ve Türkiye 
Alzheimer Derneği Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Figen 
Güney, çalıştay kapsamında 
merkezlerde yapılmakta olan 
çalışmaların anlatılacağını 
söyleyerek bundan sonraki 
süreçlerde de amaçlarının 
Türkiye Alzheimer Derneğinin 
önerileri doğrultusunda 
Alzheimerde gündüzlü yaşam 
hizmetlerini tüm Türkiye’de 
yaygın bir hale getirmek ve bu 
amaçla bir yönerge hazırlamak 

olduğunu ifade etti.
Alzheimer hastalığının 
Türkiye ve dünyada giderek 
arttığını belirten Türkiye 
Alzheimer Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Haşmet Hanağası 
ise, “Hastalarımızın ve hasta 
yakınlarımızın bakıma ve 
desteğe çok ihtiyaçları var. 
Bugün de bunları konuşmak 
ve çözüm önerileri sunmak için 
buradayız” dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Avni 
Özkaya, yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler aktardı. 
Özkaya, “Öncelikli olarak 

ALZHEİMER HASTALIĞINDA 
GÜNDÜZLÜ HİZMETLER ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDİ

büyükşehirlerde başlatılan 
Yaşlı Destek Programında sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte 
yaşlılara yönelik gerek gündüz 
bakım gerekse de evde bakım 
hizmetlerinin bakanlığımız 
kapsamında proje dahilinde 
desteklenmesini öngörüyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Maddi ve Manevi 
Anlamda Üstümüze 
Düşen Her Şeyi
Yapmaya Hazırız

Program öncesinde merkezi 
gezerek çalışmalar hakkında 
bilgi alan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu konuşmasında 
merkezin yapımında emeği 
geçenlere teşekkür etti. 
Alzheimerin zor bir hastalık 
olduğuna vurgu yapan 
Rektörümüz Zorlu, “Sağlam 
Türk aile yapısına sahip 

olduğumuz için ailelerimiz 
bunu yükleniyor ama bu 
merkezler hasta yakınlarının 
en azından gündüzleri 
yüklerini alma konusunda çok 
önemli. Böyle bir programın 
düzenlenmesinde başta 
önceki dönem Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak 
üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Yeni 
bir rektör olarak akademik 
anlamda, maddi ve manevi 
anlamda bu konuda ne 
yapılması gerekiyorsa açık çek 
veriyorum, üstümüze düşen 
her şeyi yapmaya hazırız. 
Rabbim emeklerimizi bereketli 
kılsın” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının 
ardından Prof. Dr. Işın Baral 
Kulaksızoğlu; ‘Demans 
Nedir? Alzheimer Hastalığı 
Nedir?’ konulu sunumunu 
gerçekleştirdi.
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Üniversitemiz Uygulamalı 
Bilimler Fakültesinde 
öğrencilere ilk yardım 
eğitimi verildi.

Programda açılış konuşması 
yapan Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Diken, “Üniversite 
Hayatına Giriş” dersi 
kapsamında düzenlenen 
programda, hayatımızın her 
anı için lazım olan ilk yardım 
uygulamalarının önemine 
değinerek ilk yardım için 
eğitimin şart olduğunu ifade 
etti. Herkesin gerektiğinde 
hayat kurtarmak için ilk 
yardım uygulamalarını bilmesi 
gerektiğini ifade eden Prof. 

Dr. Ahmet Diken, gençlere 
de seslenerek kendileri için 
öğrencilerin çok değerli ve 
önemli olduklarını, öğrencilerin 
mutlu, sağlıklı ve başarılı 
olmaları için çalıştıklarını, 
öğrencilerin de çok çalışmaları 
gerektiğini ifade etti.
İlk yardım uygulamaları ile 
ilgili önemli bilgiler aktaran 
Meram Tıp Fakültesi Acil 
Tıp Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zerrin Defne 
Dündar, ilk yardımın amaçlarını 
anlatarak hasta ya da 
yaralıya “zarar vermeden” 
ilk yardımın yapılması 
gerektiğini söyledi. Temel 
Yaşam Desteği uygulamaları, 
Hava yolu tıkanıklıkları, bilinç 
bozukluğu, bayılma sebepleri, 
koma sebepleri, bayılma ve 

komada ilk yardım, sara nöbeti 
ilk yardımı gibi konularda 
doyurucu bilgiler aktaran 
Dündar, ilk yardımın temelinin 
ilk yardımcılara “Önce Zarar 
Verme” ilkesi olduğunu belirtti. 
Dündar,  bayılmalarda soğan 
koklatmanın ya da sara 
nöbetinde kilitlenmiş çenenin 
açılmaya çalışılmasında ağza 
anahtar, kaşık, kalem gibi 
cisimlerin sokulmasının çok 
yanlış uygulamalar olduğunu 
sözlerine ekledi.
Konferans sonrası Prof. Dr. 
Ahmet Diken tarafından 
konuşmacı Doç. Dr. Zerrin 
Defne Dündar’a hediye takdim 
edildi.

Üniversitemiz Selçuklu 
Kültür ve Medeniyeti 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından 
düzenlenen “Ortaçağ'da 
Harp Silahları” konulu 
panel, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi konferans 
salonunda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü 
Üniversitemiz Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Ayşe Dudu 
Kuşçu’nun yaptığı Panelde 
ilk konuşmayı Ankara Hacı 
Bayram Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İlhami Durmuş 
yaptı. Durmuş, konuşmasında 
Orta Asya ile ilgili bilgiler 
verip, Orta Asya tarihi 
bilinmeden dünya tarihinin 
anlaşılamayacağını kaydetti. 

Panelde ikinci olarak 
Araştırmacı Yazar Dr. İbrahim 
Duman konuşma yaptı. Duman 
konuşmasında Ortaçağ 
dönemine ait silahlardan 
bahsedip, Hint kılıçlarının 
Ortaçağ'da çok önemli 
olduğunu söyledi. Pek çok 
devletin bunu Hindistan'dan 
ithal ettiğini belirten Duman, 
Büyük Selçuklular zamanında 
ise mızrağın çok önemli 
silahlardan biri olduğunu 
kaydetti. O dönemde insan 
gücüyle çekilen mancınıkların 
bulunduğunu kaydeden 
Duman, bunların kuşatma 
savaşlarında kullanıldıklarını da 
söyledi.
Sakarya Üniversitesi Dr. 
Öğretim Üyesi Tülin Çoruhlu 
ise panelde; “Ortaçağ Türk 
Silahları”na ilişkin sunumunda, 
silahlarla ilgili görsellerle 

dinleyenleri bilgilendirdi. 
Osmanlının ciddi bir askeri 
teşkilatı ve teçhizatı olduğunu 
belirten Çoruhlu, bu başarının 
kendiliğinden gelmediğini, 
burada geçmişten aldığı 
geleneklerin önemli bir yeri 
olduğunu dile getirdi. 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Abdurrahim 
Tufantoz ise Ortaçağ’ın harp 
ve silah sanatı konusunda 
dinleyenleri bilgilendirdi. 
Aynı programda Selçuklu 
Kültür ve Medeniyeti 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından tertip 
edilen “Selçuklu Okumaları” 
programından sertifika almaya 
hak kazanan öğrencilerin 
belgeleri takdim edildi.
Program soru cevap 
bölümünün ardından sona 
erdi.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ 
İLK YARDIM KONUSUNDA 
BİLGİLENDİRİLDİ

ÜNİVERSİTEMİZDE ORTAÇAĞ'DA HARP 
SİLAHLARI KONULU PANEL DÜZENLENDİ
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Üniversitemiz Uluslararası 
Rumi Medeniyetler 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi tarafından Hz. 
Mevlana'nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Etkinlikleri 
kapsamında "Mevlana’nın 
İrfanî Mirası ve Dünyaya 
Etkileri" konulu panel 
gerçekleştirildi. 

NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bilal Kuşpınar'ın oturum 

başkanı olduğu panelde 
Manchester Üniversitesinden 
Prof. Dr. Alan V. Williams ilk 
konuşmayı yaptı. İnsan olarak 
yaşama, insan olarak ölme ve 
yüksek iradeye teslim olma 
meselesine değinen Williams, 
Rumi’den ziyade onun aşık 

olduğu şeyi sevdiğini dile 
getirdi. 
Mevlana’nın Farsça şiirlerinin 
müthiş bir estetiğe sahip 
olduğunu kaydeden Williams 
öğretilerinin o zamanın 
ruhunu temsil ettiğini de 
sözlerine ekledi. Mevlana'nın, 
‘beni aramak isteyen Allah’ı 
sevenlerin kalbinde arasın’ 
sözünü hatırlatan Prof. Dr. 
Alan V. Williams, bu dünyanın 
uyku dünyası olduğunu belirtti.
Arnavut olan ve Şeb-i Arus 
için Konya'da bulunan Prof. Dr. 
Metin İzeti ise, Hz. Mevlana'nın 
Balkanlar'daki etkileri ile 
ilgili dinleyenleri bilgilendirdi. 
Üsküplü İshak Çelebi, Arnavut 
Nezim Frakulla gibi şairlerden 
bahseden İzeti, bu kişilerin 
eserlerine bakıldığında 
Mevlana'dan etkilendiklerinin 

anlaşıldığını kaydetti. 
Endonezya Büyükelçisi 
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç 
da panelde şunları söyledi: 
“İbni Arabi ve Mevlana 
sentezi çok önemlidir. İkisi 
de farklı dil kullanmış olsalar 
da mana olarak aynı şeyi 
söylemektedirler. İbni Arabi, 
Sadreddin Konevi’yi yetiştirmiş 
kişidir. Konya ile bağı da 
buradan gelmektedir."
İbni Arabi ile Mevlana'nın 
fikirlerinin tek bir düşünce 
haline geldiğini söyleyen 
Kılıç, her ikisinin de ruh birliği 
içerisinde olduklarını da 
sözlerine ekledi.
Program, soru cevap bölümü 
ile sona erdi.

Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Umudum 
Sensin Öğrenci Topluluğu 
tarafından Yemen’e yardım 
kampanyası düzenlendi. 

NEÜ Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesinde 

yapılan toplantıda, kampanya 
hakkında konuşan Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş Yemen’de derinleşen 
insani krize dikkat çekerek, 
“Umudum Sensin Öğrenci 
Topluluğumuzun yapmış 
olduğu yardım kampanyası 
çalışmasının çıktılarını burada 
ortaya koyuyoruz. Yemen’deki 
iç çatışma sonucunda birçok 
şehir harabeye döndü, evler 
yıkıldı, birçok insan şehit 
oldu. Çocuklar yetim, anneler 
dul kaldı. Birçok insanımız 
yemende açlıkla kıvranıyor. 
Ben öğrenci topluluğumuza 
çok teşekkür ediyor, yaptıkları 
bu çalışmanın toplumda 
en azından bir farkındalık 
bilinci oluşmasına hizmet 
edeceğini düşünüyorum. 
Bizim inancımıza göre nerede 
bir Müslümanın ayağına 
diken batsa bu acıyı tüm 
Müslümanların hissetmesi 
gerekir. Yemen’i şu an içinde 
bulunduğu zor durumdan 
kurtarmak adına, az da olsa 

yaralarına merhem olmak 
adına bir katkıda bulunmuş 
oluyoruz. Toplanan bu 
10.000 TL’lik yardımı Konya İl 
Müftümüz Ahmet Poçanoğlu 
hocamız kanalıyla Diyanet 
İşleri Başkanlığımıza, Diyanet 
Vakfımıza tevdi etmek 
istiyoruz. Yemen konusunda 
Türk halkı büyük bir duyarlılık 
gösteriyor. Bunun bir 
örneği de öğrencilerimizin 
ve hocalarımızın yaptığı bu 
çalışmadır. Bu çalışmaların 
artarak devam etmesini diliyor, 
Yemen’deki bu iç çatışmanın 
en kısa zamanda sona 
ermesini, İslam coğrafyaları 
ve tüm dünyaya barışın 
kardeşliğin refahın hâkim 
olmasını diliyorum.” dedi. 
Konuşmasına Yemen’in, 
imanın, fıkhın, hikmetin ülkesi 
olarak İslam ümmetinin 
önemli bir parçası olduğunu 
söyleyerek başlayan Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise 
şunları ifade etti: “Yemen’de 
bir insanlık dramı yaşanıyor. 

Bu dramın bir an önce sona 
ermesini Cenabı Haktan 
niyaz ediyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın bu konuda 
çok ciddi faaliyetleri var. Cuma 
günü bütün camilerimizde 
yaklaşık 2 milyon civarında 
yardım toplandı. Mesaj 
gönderme yoluyla önemli 
ölçüde yardımlar yapıldı. 
Bu yardımlar devam ediyor. 
Öğrencilerimizin yapmış 
olduğu bu çalışmayı Diyanet 
ve İlahiyat işbirliği açısından 
çok önemsiyorum. Topluluğun 
isminin de “Umudum Sensin” 
oluşu çok anlamlı. Ülkemiz, 
milletimiz yeryüzündeki 
mazlumların umudu haline 
gelmiştir. Tertemiz yürekli 
öğrencilerimizin gayretinin bu 
ateşi söndürecek bir berekete 
sebep olacağına ve bu tür 
çalışmaların dünyadaki adalet, 
barış ve hakkaniyetin tesisine 
büyük katkılar sağlayacağına 
inanıyorum.” dedi.

MEVLANA’NIN İRFANÎ MİRASI VE 
DÜNYAYA ETKİLERİ KONUŞULDU

UMUDUM SENSİN ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
YEMEN İÇİN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİ
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Üniversitemiz Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesinde 
"Kolluk Kuvvetlerinin 
Havacılık Birimlerini Tanıma" 
konulu bir konferans 
gerçekleştirildi. 

Jandarma Havacılık 
Komutanlığı, Emniyet 

Havacılık Daire 
Başkanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığından gelen 
yetkililer, merak ettikleri 
konularda öğrencileri 
bilgilendirdi. Programa 
Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Jandarma 
Pilot Albay Mustafa Tekindor, 
Jandarma Pilot Binbaşı Arda 
Kiraz, Emniyet Havacılık Daire 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Güngör, İHA Şube Müdürü 
ve Pilotu Dr. Hanifi Sever, 
Pilot Komiser Alper Çelik, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Helikopter Pilotu Yarbay 
Ekrem Yıldırım, Uçak Pilotu 
Binbaşı Nail Kutlu, Polis 
Memuru Hülya Özdemir, 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Özgür Dündar ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Jandarma Havacılık 
Başkanlığından Jandarma 
Pilot Albay Mustafa Tekindor 
gençlere önemli bilgiler verip, 
merak ettikleri konularda 
sorularını cevapladı. Jandarma 
Havacılık Başkanlığında çalışan 
personelin yaptığı görevlerden 
bahseden Tekindor; “Havacılık 
birimi bu sene 50. yılını kutladı. 
1968 yılında Diyarbakır’da bir 
Jandarma Helikopter bölüğü 
olarak kuruldu. Yıllar içerisinde 
ihtiyaçlar arttıkça havacılık 
birimi de büyüdü. Jandarmanın 
Türkiye sınırları içerisinde en 
küçük yerde bile bir karakolu 

NEÜ’LÜ GENÇLER
KOLLUK KUVVETLERİNİN
HAVACILIK BİRİMLERİ
İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

var ve o bölgelerde de 
havacılık desteğine ihtiyaç 
hissedildiği için bunun 
yurt geneline yayılması 
düşüncesine binaen daha 
sonra Ankara’da ve devamında 
artan ihtiyaçlar neticesinde 
çeşitli illerde filolar kurularak 
Jandarma Havacılık birimi 
büyütülmüştür.” dedi. 2017 
yılı öncesinde bir hava aracı 
alabilmek için yaklaşık 10 sene 
gibi bir süre proje yürütülmesi 
gerekliliği olduğunu kaydeden 
Tekindor, 2017’den bu yana 
ihtiyaç varsa hemen tedarik 

edilebildiğini sözlerine ekledi. 
Tekindor öğrencilere, bir hedef 
belirlemelerini ve bu hedef 
doğrultusunda istekli olup 
gayret göstermeleri gerektiği 
konusunda da tavsiyelerde 
bulundu.
Her şeyin aşama aşama 
kaydedildiğini belirten 
Jandarma Pilot Albay Mustafa 
Tekindor şunları söyledi: “Pilot 
olmak için subay olmanız 
gerek. Subay olmanız için 
Jandarma Sahil Güvenlik 
Akademisine gidip orada 
hızlandırılmış subaylık eğitimi 
almanız lazım, oradan mezun 
olduktan sonra da pilotaj 
kursunu tamamlamanız 
gerekiyor.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Şeb-i Arus Törenleri 
için Konya’da olduğu gün 
havada görevli olan Emniyet 
Havacılık Daire Başkanlığından 
Pilot Komiser Alper Çelik 
ise öğrencilerin uçak ve 
helikopterlerle ilgili merak 
ettikleri sorulara cevap verip, 
birim envanterleri ile ilgili de 

bilgiler verdi.
İHA Şube Müdürü ve 
Pilotu Dr. Hanifi Sever de 
havacılıkta her operasyona 
göre değişik tipte hava 
araçları kullandıklarını söyledi. 
İnsansız Hava Araçlarının 
çatışma bölgelerinde ya 
da pilotların ve içindeki 
mürettebatın hayatlarının 
riske atılamayacağı yerlerde 
kullanıldıklarını kaydeden 
Sever, Türkiye’nin İHA’larla 
ilgili lokomotif durumunda 
olduğunu sözlerine 
ekledi. Sahil Güvenlik 
Komutanlığından Pilot Yarbay 
Ekrem Yıldırım, Sahil Güvenlik 
Komutanlığının işleyişi ile 
ilgili bilgilendirmelerde 
bulunurken Sahil Güvenlik 
Komutanlığından Pilot Nail 
Kutlu ise düzensiz göçü 
önleme ve arama kurtarma 
faaliyetleri hakkında sunum 
yaptı. Soru cevap etkinliği ve 
plaket takdiminin ardından 
etkinlik son buldu.
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ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN
ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ ANMA PROGRAMI 
DÜZENLENDİ

Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen Şehit ve Gazilerimizi 
Anma programı Mevlana 
Kültür Merkezinde gerçekleşti. 
Programa Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 
Üniversitemiz Engelli Öğrenci 
Biriminden yetkililer ve çok 
sayıda misafir katıldı. 

Programda bir konuşma yapan 
Üniversitemiz Engelli Öğrenci 

Birimi Sorumlusu İsmet Çavdar, 
şehit ailelerinin ve gazilerimizin 
hiçbir zaman yalnız 
olmayacaklarına vurgu yaptı. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak ise vatanımız, 
milletimiz, bayrağımız, ezanımız 
ve dinimiz için seve seve canlarını 
feda eden şehitlerimize minnettar 
olduğumuzu, onların herkese 
hedef çizdiğini söyleyerek bu tür 
programların topluma, dünyaya 
mesaj vermek bakımından önemli 
olduğunu sözlerine ekledi. 
Konya Büyük Şehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Mehmet Atilla Şirin de 
şehit ailelerinin her birimize 
emanet olduklarını söyledi.
Vali Cüneyit Orhan Toprak ise en 
önemli vazifemizin şehit aileleri 
ve gazilerimizin yanında durmak 
olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından 
Üniversitemiz Müzik Bölümü hoca 
ve öğrencilerinin birlikte hazırlayıp 
sundukları Yemen Türküsünün 
söylenmesi ile program sona erdi.  
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Üniversitemiz Selçuklu 
Kognitif Oyunlar 
Laboratuvarı bünyesinde 
gerçekleştirilen bilişsel 
oyun temelli eğitim sertifika 
programında üretilen 
oyunlar köy okullarına 
bağışlanacak.  

NEÜ ve Selçuklu Belediyesi 
işbirliği ile Ahmet 

Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
(AKEF) kurulan Selçuklu 
Kognitif Oyunlar Laboratuvarı 
bünyesinde okul öncesi 

eğitim kademesine yönelik 
bilişsel oyun temelli eğitim 
sertifika programı düzenlendi. 
Farklı üniversitelerden okul 
öncesi eğitimi öğrencileri 
ve mezunlarının yoğun 
ilgi gösterdiği program 
kapsamında kursiyerler, okul 
öncesi çocukların zeka ve 
psiko-motor gelişimine katkı 
yapacak oyuncaklar tasarlayıp 
üretimini gerçekleştirdi. 
Program sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan 
katılımcılara sertifika verildi. 

Konuyla ilgili konuşan AKEF 
Öğretim Üyesi ve program 
koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Bengü Türkoğlu, “İlkini 
gerçekleştirdiğimiz bilişsel 
oyun temelli eğitim sertifika 
programı oldukça verimli geçti. 
Kursiyerlerimizin hepsi çok 
başarılı ürünler ortaya çıkardı. 
Bizler de bu güzel çalışmaları, 
değerlenmesi ve faydalı 
olması amacıyla köy okullarına 
göndermeyi planlıyoruz. 
Umarız çocuklarımız için 
faydalı olur” dedi. 

AKEF’TE GELİŞTİRİLEN OYUNLAR
KÖY OKULLARINA GÖNDERİLECEK
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Üniversitemiz Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü öğrencileri 
TÜMAŞ 4. Geleneksel 
Stant Tasarım Öğrenci 
Yarışmasında ikincilik ödülü 
kazandı.

Türkiye genelindeki 
mimarlık bölümlerinden 

66 projenin teslim edildiği 

ulusal yarışmada Mimarlık 
Bölümü 4. sınıf öğrencilerimiz 
Seda Karakurt, Rabia Süveyda 
Elliiki ve Cavit Berkan 
Uzunhasanoğlu ikincilik elde 
etti.
Konu ile ilgili görüşlerini 
ifade eden Üniversitemiz 
Mimarlık Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uysal, 
“Mimarlık alanı için önemli bir 
gösterge olan mimari proje 
yarışmalarında daha önce 

de bölümümüzden ulusal, 
uluslararası yarışmalarda 
öğrencilerimiz ödüller almıştı. 
Öğrencilerimiz bu yarışmadan 
da ödül kazanarak geleneği 
devam ettirdiler. Öğrencilerin 
meslek hayatına geçişlerinde 
önemli katkıları olan bu 
süreçte başarılı öğrencilerimizi 
tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde (AKEF) final 
haftası münasebetiyle 
öğrencilere çorba ikram 
edildi. 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi kütüphanesinde 

final sınavına giren ve 
kütüphanede ders çalışan 
tüm öğrencilere üniversite 
yönetimince sıcak çorba ikram 
edildi. Yirmi dört saat hizmet 
veren kütüphaneden, final 

haftası için yoğun biçimde ders 
çalışan NEÜ öğrencilerinin yanı 
sıra YKS  için hazırlık yapan 
öğrenciler de yararlanıyor. 
Öğrencilerin yoğun çalışma 
temposuna küçük bir mola 
verdirmeyi amaçlayan etkinliğe 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, AKEF Dekanı 
Prof. Dr. Erdal Hamarta, Fen 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Coşkun, AKEF ve Fen 
Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Erdal Kocabaş ve 
Dr. Öğretim Üyesi Barbaros 
Yalçın ile Fen Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Yalçınkaya katıldı. 
Çorba ikramında konuşan 
Dekan Prof. Dr. Erdal Hamarta, 
yoğun çalışma temposunda 
öğrencilere destek vererek 
yanlarında olmak istediklerini, 
soğuk havalarda onlara bir 
motivasyon katkısı yapmak 
adına da çorba ikram 
ettiklerini söyledi. Etkinliğe 
katılan çok sayıdaki öğrenci 
yapılan sürprizden memnun 
olduklarını ve tekrarını 
beklediklerini ifade etti.   

MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ
ULUSAL YARIŞMADAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

ÜNİVERSİTEMİZDE SINAVLARA HAZIRLANAN
ÖĞRENCİLERE ÇORBA İKRAMI
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Eğitim gönüllüsü ve hayırsever 
işadamı merhum Dr. Hacı 
Ahmet Keleşoğlu, ebediyete 
intihal edişinin 4’üncü yıl 
dönümünde mezarı başında 
anıldı.

Musalla Mezarlığındaki 
kabrinde düzenlenen 

anma programına Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Karamanoğlu Mehmet 
Bey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Selçuk 
Ecza Deposu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sonay Gürgen, Konya 
Eczacılar Odası Başkanı 
Cemil Karakap, ve Konya 
protokolünden daha pek çok 
isim katıldı. Törende konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Ahmet Keleşoğlu’nun 
bu ülkenin yetiştirdiği nadir 
şahsiyetlerden birisi olduğunu 

aktararak, “Genellikle vefat 
ettiklerinde insanların kıymeti 
bilinir. Ama Ahmet amcamız 
belki vefatından sonra daha 
çok anılan ve kıymeti anlaşılan 
hayırlarıyla zikredilen bir insan 
olmak itibariyle çok özel bir 
yere sahip” ifadelerini kullandı.
Selçuk Ecza Deposu Yönetim 
Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, 
“Aramızdan ayrılalı dört yıl 
oldu ama bizim özlemimiz 
artarak devam ediyor. Sanki 
o yaşıyormuş gibi bizler 
çalışmamıza devam ediyoruz. 
Onun emanetlerini en iyi 
şekilde koruyarak ilkeleri 
ışığında çalışıyoruz. Manevi 
desteğini uzaktan da olsa 
hissediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Son olarak konuşan Konya 
Eczacılar Odası Başkanı Cemil 
Karakap ise, hayırsever iş 
adamı Ahmet Keleşoğlu’nu her 
zaman rahmetle ve minnetle 
anacaklarını söyledi. 
Konuşmaların ardından 
okunan Kur’an-ı Kerim 
ve yapılan dualarla anma 
programı sona erdi.

HAYIRSEVER İŞADAMI 
DR. HACI AHMET KELEŞOĞLU'NU
ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

saygı, minnet ve özlemle anıyoruz...
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TÜBİTAK ve Avrupa Birliği 
Bakanlığı bünyesinde ulusal 
kaynaklarla desteklenmiş 
araştırma projelerinin 
Avrupa düzeyinde 
koordinasyonunu sağlamak 
ve Avrupa bilim insanlarının 
ortak çalışmalarını 
desteklemek amacıyla 
organize edilen, Bilim ve 
Teknolojide Avrupa İş Birliği 
(European Cooperation in 
Science and Technology 
- COST) proje süreçlerini 
içeren bilgilendirme 
toplantısı Üniversitemiz 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.

COST Organizasyonu 
tanıtımı ve COST proje 

süreçlerini içeren bilgilendirme 
toplantısı COST Bilimsel 
Komite Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Ersöz tarafından 
yapıldı. Horizon 2020 Çerçeve 
Programı kapsamındaki COST 
Organizasyonunun yapısı 
ve çalışma prensiplerinden 
bahseden Ersöz, Avrupa 
düzeyinde oluşturulmuş 
proje ağlarına (aksiyonlara) 
araştırmacıların nasıl 
katılabileceklerine ilişkin 
bilgiler de verdi. Ülkemizin 
bu organizasyona 
sağladığı ödeneklerin geri 
kazanılmasının önemine dikkat 
çeken Prof. Dr. Mustafa Ersöz, 
bu geri kazanım oranının 
arttırılması gerektiğine 
vurgu yaptı. COST çağrısı 
kapsamındaki projelere 

katılmanın uluslararası 
paydaşlarla iletişimi 
arttırdığının altını çizen Ersöz, 
bu toplantıların yeni projelerin 
oluşturulmasında önemli bir 
adım olduğunu belirtti. 
Üniversitemiz 
araştırmacılarının COST 
proje ağlarına katılımını 
arttırmak için bilgilendirme 
toplantılarının farklı 
fakültelerde de devam 
edeceğini belirten Prof. Dr. 
Mustafa Ersöz, üniversitemiz, 
araştırmacılarına gerekli 
bilgi ve desteği her zaman 
sağlayacağını da sözlerine 
ekledi. 

Antalya Gastronomi ve 
Eğitimciler Birliği Derneği 
tarafından Antalya ANFAŞ 
fuarında düzenlenen 
“Gelenekten Geleceğe 
Yemek Yarışmaları” 
organizasyonundan 
Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü 
öğrencilerimizden İsa 
Cömert, Batuhan Atağ, 
Mehmet Koru ve Hamza 
Tolga Bostancı madalya ile 
döndü.

NEÜ Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Ferhan 
Nizamlıoğlu, yarışmada 
öğrencilerinin “Kapalı Kutu” 
kategorisinden ödül aldıklarını 
ve bu başarılarının kendilerini 
onurlandırdığını belirterek; 
“Kapalı Kutu” kategorisinde 
yarışmacı, kutudan çıkan 
malzemelerle, zihninde 
o anda tasarlayıp, yemek 
yapıyor. Bizim öğrencilerimize 
kutudan; bonfile, şeker, 
bıldırcın yumurtası, süt, 
incir malzemeleri çıkmış, o 
malzemelerle o anda düşünüp 

ortaya bir yemek çıkardılar. 
Yaptıkları yemek ve yemek 
sunumunu jüri değerlendirdi, 
öğrencilerimiz ödül almaya hak 
kazandı. Öğrencilerimizi ayrı 
ayrı tebrik ediyorum” dedi.
Yarışmada, komite tarafından 
belirlenen temaya göre 
yaratıcılıklarını ön plana 
çıkararak bir menü hazırlayıp 
jürinin değerlendirmesine 

sunmalarının ardından 
öğrencilerimiz Mehmet Koru 
ile Hamza Tolga Bostancı 2 
gümüş madalya, İsa Cömert 
ve Batuhan Atağ 2 bronz 
madalya kazandı. 

ÜNİVERSİTEMİZDE 
COST PROJE SÜREÇLERİNİ İÇEREN
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

NEÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK
SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ
YARIŞMADAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 
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eserler ve makaleler 
üretmeleri için akademik 
personeli teşvik edeceklerini 
aktaran Rektörümüz Zorlu, 
verilen emeklere her türlü 
desteği sağlayacaklarını 
kaydetti ve şöyle devam 
etti: “Kısa bir süre 
içerisinde bir yayın evi 
kurma teşebbüsümüz var. 
Artık akademik personel 
arkadaşlarımız yayınlarını 
yayınlatmak için bir yayın evi 
arama peşinde olmayacaklar. 
Biz kendimiz basacağız 
ve dağıtacağız. Kısa süre 
içerisinde Necmettin Erbakan 
Üniversitesini, Erbakan 
hocanın adına yakışır bir hale 
getireceğiz. Öncelikle bölgede, 
sonra Türkiye’de ve son olarak 
da dünyada, adından bahsedilir 
bir üniversite haline getirmek 
temel hedefimiz. Ayrıca 
hocamızla ilgili bir müze kurma 
çalışmamız var. İnşallah bunu 
da en kısa zamanda hayata 
geçirmeyi planlıyoruz.” 

Devletin Malının Zayi 
Olmaması İçin Gayret 
Göstereceğiz

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Köyceğiz, 
Meram, Eğitim ve İlahiyat 
kampüsümüz olmak üzere 3 
kampüsümüz var. Bunların 
hiçbirisini terk edemeyiz. 
Köyceğiz Kampüsümüze 
‘Konya’nın deniz manzaralı 
yeri’ diyorum. Köyceğiz 
Kampüsü, 5-10 sene 
sonra Türkiye’nin sayılı 

kampüslerinden olacak. Bina 
inşaatları devam ediyor. Bu 
sene bir fakülte binası, öğrenci 
yaşam merkezi ve kütüphaneyi 
hayata geçirmeyi planlıyoruz. 
Bunlar asgari planladığımız 
hedeflerimiz. Bunların üzerine 
çıkma ihtimalimiz de çok 
yüksek. Bu bölgedeki yurt 
eksikliği ile ilgili çalışmalar ve 
gayretlerimiz devam ediyor. 
Şu anda 1500’er kişilik 2 yurt 
yapılıyor. Bu yurtlarımızın 
inşaatı başladı.” ifadelerini 
kullandı.

Meram kampüsündeki 
sorunların çözüleceğinin altını 
çizen Zorlu, “Temel hedefimiz; 
hastanenin yanında yeterli 
miktarda arazi tahsisinden 
sonra, hastanenin diğer 
bölümlerinin de oraya 
taşınması ve Tıp Fakültesinin 
orada inşa edilmesi. Bu süreç 
içerisinde park sorunu çözecek 
girişimler yapılacak. Birkaç 
sene içerisinde hastanemizin 
bütünlüğü sağlanacak diye 
temenni ediyoruz. Ayrıca 
Meram Tıp Fakültesinin eski 

binaları atıl kalmayacak. Orası 
bizim sağlık kampüsümüz. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Hemşirelik Fakültesi, Diş 
Hekimliği Fakültemiz var. 
Devletimizin malının bir 
kuruşunun ve zerresinin zayi 
olmaması için maksimum 
hassasiyet gösteriyoruz.” dedi.

1291 Uluslararası 
Öğrenci Üniversitemizde 
Eğitimlerine Devam 
Ediyor

Üniversitemiz öğrencilerinin 
uluslararası bir niteliğe 
sahip olması gerektiğine 
vurgu yapan Rektör Zorlu, 
“Şu anda bin 291 tane 
yabancı öğrencimiz eğitim-
öğretimlerine devam ediyor. 
Bizim hedefimiz kısa vadede 
5 bin ve orta vadede 10 bin 
yabancı öğrenciyi Necmettin 
Erbakan Üniversitesine 
çekmek. Eğitim kalitesi itibari 
ile Türkiye olarak çok iyi bir 
noktadayız. 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, tanışma ve 
bilgilendirme toplantısı 
kapsamında Konya basınıyla 
bir araya geldi. 

Göreve geldiklerinden bu 
yana hangi çalışmaları 

yaptıklarından ve ilerleyen 
dönemlerde nelerin 
yapılacağından bahseden 
Rektör Zorlu, “3 temel esas, 
bizim yönetim anlayışımızı 
oluşturmaktadır. Bunlar; 
adalet, ehliyet ve meşveret. 
Her konuda adil olmaya 

çalışacağız. Ehil insanlarla 
çalışmaya çalışacağız. 
Meşveret, istişare olmazsa 
olmazımız. Ana bilim dalı 
başkanlarımız, bölüm 
başkanlarımız, dekanlarımız 
ve rektör yardımcılarımız ile 
üniversitemizi yöneteceğiz. 
Ben yönetmiyorum, ben değil 
biz varız. Görüş alışverişine 
ve istişareye açığız. Akademik 
camia içerisinde rahat bir 
ortam sağlamaya çalışacağız. 
Öngörülebilir birtakım 
kararlar ve kurallar koyacağız. 
Birtakım bentler ve setler 
ortaya koyarak aşılamaz 

engeller yaratmayacağız. 
Üniversitemizde çalışan 
arkadaşlarımız sürekli 
aşk, şevk ve mutluluk 
içerisinde olacak. Akademik 
personelimizi, en az bir 
yabancı dili okuyabilir, yazabilir 
ve anlayabilir hale getireceğiz. 
Bu noktada öğrencilerimize 
de imkânlar sağlamayı 
düşünüyoruz. Necmettin 
Erbakan Üniversitesinden 
mezun olacak bir öğrencinin 
belirli bir yabancı dili belli bir 
seviyeye getirerek mezun 
olmasını istiyoruz” dedi.
Akademik kalitesi yüksek 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CEM ZORLU
BASIN MENSUPLARIYLA
BİR ARAYA GELDİ 
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Özellikle Afrika, Balkan ülkeleri, 
Türkî Cumhuriyetlerden ciddi 
teveccühler var. Türkiye’de 
eğitim görmek isteyen yabancı 
öğrenci sayısı 136 bin. Madem 
biz bu noktada iyiyiz, biz bu 
imkânlarımızı kardeşlerimize 
seferber etmek zorundayız” 
şeklinde konuştu. Özel 
sektörlerin belirttiği şekilde 
müfredatın değiştirilmesi 
noktasında teşebbüsleri 
olduğuna değinen Rektörümüz 
Zorlu, staj gerektiren 
bölümlerde staj yapmayan 
öğrencinin kalmayacağını 
vurguladı. Üniversitelerin 
üretim yapan yerler olduğunu 
söyleyen Rektörümüz; 
“Üniversitelerin görevi 
artık bilgi öğretmek değil, 
bilgiyi ürüne çevirmektir. Bu 
noktada özel sektörle birlikte 
bilgiye üretime döndüren bir 
üniversite olmak için gereken 
her çaba ve gayreti ortaya 
koyacağız” dedi.

Türkiye ve Konya 
Toplumuna Katkı 
Sağlayacak

Bir ülkenin geleceğinin 
aileden geçtiğine vurgu 
yapan Rektörümüz Zorlu, 
“Modernleşme ile birlikte artan 
sorunlarımıza yönelik çarelerin 
aranacağı Aile Araştırma 
Merkezimiz sözde değil, özde 
ve pratikte Türkiye ve Konya 
toplumuna katkı sağlayacak. 
Psikoloji Danışma Merkezi 
açıyoruz. İnsanlara bizzat 
dokunan bir yapıya doğru 
gidiyoruz. UNİKOP bünyesinde 
Nisan ayında madde bağımlılığı 
konusunda çalıştay yapacağız. 
Bu çalıştayın sonuçları 
gerekli tedbirlerin alınması 
için ilgililere gönderilecek” 
ifadelerini kullandı.
Üniversitemizdeki laboratuvar 
imkânlarının herkese açık 
olacağını belirten Rektörümüz 

Prof. Dr. Cem Zorlu, “Hem 
akademisyenlerimiz hem de 
dışarıdan talep eden ve ihtiyacı 
olanlara sunacağız. Merkezi 
laboratuvarımız son aşamaya 
geldi. Kısa sürede açacağız. 
Laboratuvar demek, Ar-Ge 
demektir. Ar-Ge yaptığınız 
andan itibaren üretim ve 
patent artacak. Ayrıca 
Konya’da 5 üniversiteyiz. 
Bu üniversiteler arasında 
işbirliğini artıracağız. Bazen bir 
üniversite diğer üniversiteden 
bağımsız olarak hatta diğer 
çalışmaların farkında olmadan 
bir çalışma yapıyor. Bunda da 
zaman ve kaynak kaybı oluyor. 
Hep birlikte iş birlikteliğimizi, 
dayanışmamızı oluşturacağız” 
diyerek sözlerine son verdi.
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Sırbistan’ın Sancak bölgesi 
Novi Pazar Milletvekili Dr. 
Muammer Bacevac, Novi 
Pazar Belediye Başkanı 
Nihad Bişevac, Novi Pazar 
Devlet Hastanesi Müdürü 
Dr. Meho Mahmutoviç ile 
beraberlerindeki heyet, 
Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi (MTF) Dekanı Prof. 
Dr.  Celalettin Vatansev 
ve Meram Tıp Fakültesi 
Başhekimi Prof. Dr. Tevfik 
Küçükkartallar, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’yu 
ziyaret etti.

Ziyarette, Sırbistan’ın 
Sancak bölgesinde 

Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgeden gelen yerel yönetim 
ve hastane idarecilerinin 
talepleri doğrultusunda; 
Meram Tıp Fakültesi eski 
binasında kullanılmayan 
tıbbi cihazların, Sancak 
bölgesindeki bir hastanenin 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için değerlendirilmesine 
karar verildi. Görüşmede, 
gönderilecek bu cihazların 
Sancak bölgesinde 
değerlendirilmesi ve ihtiyaç 
halinde Sancak bölgesindeki 

hekimlerin deneyim ve tecrübe 
kazanması için Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
tarafından eğitim verilmesi 
planlandı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Ziyarette ayrıca mevcut 
ilişkilerin, tüm üniversite 
çapında geliştirilmesi 
ve dostluk köprüsünün 
sağlamlaştırılması görüşüldü.

Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikası almak 
amacıyla 2018 yılı itibarıyla 
çalışmalara başlayan 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı, 
uluslararası bir standart 
olan ISO/IEC 27001:2013   
6 ay süren çalışmaların 

sonucunda gerekli hazırlık 
sürecini tamamlayarak 
ilgili sertifikayı almaya hak 
kazandı.

Alınan bu sertifika ile NEÜ 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülen, yönetilen 
ve destek verilen faaliyetlerle 

ilgili olarak güvenlik 
standartları çerçevesinde 
gizlilik, bütünlük, ulaşılabilirlik, 
izlenebilirlik ve hesap 
verebilirlik kriterlerinin yerine 
getirilmesi sağlanmış oldu.

MTF’NİN ESKİ BİNASINDAKİ
TIBBİ CİHAZLAR SANCAK’TA
DEĞERLENDİRİLECEK

NEÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ISO/IEC 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI ALDI
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Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesi tarafından öğrenci, 
çalışan ve hastalara salep 
ikramı yapıldı.

Fakülte bahçesinde 
gerçekleştirilen ikrama 

yoğun ilgi gösteren öğrenciler 
ve vatandaşlar soğuk havada 
verilen sıcak salep ikramından 

memnun olduklarını 
söyleyerek emeği geçenlere 
teşekkür ettiler. 
Etkinlikte konuşan Prof.
Dr. Ali Rıza Tunçdemir, 
“Bu soğuk kış gününde 
halkımızın, personelimizin 
ve öğrencilerimizin içini bir 
nebze de olsa ısıtabilmek için 
fakültemizde böyle bir faaliyet 
düzenledik. Emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu da etkinliğe katılarak 
salep dağıttı. Daha sonra 
fakülte binasına geçen Rektör 
Zorlu fakülte yönetimi ile 
birlikte klinikleri ziyaret ederek 
hastalara geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu. 

Üniversitemiz Ağız, 
Diş ve Çene Cerrahisi 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyeleri, gerçekleştirdikleri 
ortognatik cerrahi ile 
20 yaşındaki hasta 
İbrahim Ethem Ünver'in 
çene yapısındaki fiziksel  
bozukluğu ameliyat ile 
düzelttiler. 

Çene yapısının bozuk olması, 
nefes almada problem 

ve estetik gülümsememe 

şikâyetiyle Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisine başvuran 20 
yaşındaki İbrahim Ethem 
Ünver, şunları söyledi: “3 
yıl kadar önce dişlerimin 
çarpıklığı ve alt çenemin 
önde olmasından dolayı 
Diş Hekimliği Fakültesine 
başvurdum ve Ortodonti 
tedavisine başladık ve 2 buçuk 
yılı aşkındır sürüyor. Aslında 
benim istediğim psikolojik 
olarak rahatlamaktı. Çene 

yapım bozuk olduğu için 
sıkıntılar çekiyordum. Çenemi 
kapatma, çiğneme konularında 
sıkıntı yaşıyordum. Bu 
ameliyatla alt çeneyi geriye ve 
üst çeneyi de ileriye alacaklar.” 
Çift çene ameliyatını 
yaptıklarını kaydeden NEÜ 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Alparslan Esen bu 
tür ameliyatların ortognatik 
cerrahi olarak geçtiğini 
kaydederek; “Hastalarımızın 
genelde çene deformiteleri 
oluyor. Üst çene geride 
alt çenesi önde olabiliyor. 
Dolayısıyla bu hem yüz 
görüntüsünde problem 
oluşturuyor hem de hastanın 
çiğneme konusunda da sorun 
oluşturuyor. Dolayısıyla bu 
tür hastalarda, çene ilişkisinin 
düzeltilmesi gerekiyor. Haliyle 
her iki çeneye de müdahale 
ediliyor. Bu hastamızın da üst 
çenesini öne, alt çenesini de 
geriye alarak hem çene hem 
yüz görüntüsünü düzeltmiş 
olduk. Bu ameliyatı Konya’da 
tek yapan merkez olduklarını 
belirten Esen, bu ameliyatları 
başarıyla tamamladıklarını 
söyledi. 

NEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE
VATANDAŞLARA VE ÖĞRENCİLERE
SALEP İKRAM EDİLDİ

NEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORTOGNATİK CERRAHİ İŞLEM YAPAN
KONYA’DAKİ TEK MERKEZ 
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Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü tarafından 
hazırlanan ve Konya Sanat 

Etkinliklerinin 7.’si olan 
“Geleneksel Sanatlar” 
konulu serginin açılışı 
gerçekleştirildi.

Sergi açılışında konuşan 
NEÜ Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı, “Fakültemiz 
Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümünün mutat hale gelen 
sergilerinden birinde daha 
birlikteyiz. Yine birbirinden 

güzel eserler ortaya çıkarılmış. 
Sergiye ziyarete gelenlere ‘hoş 
geldiniz’ diyor, sergide emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
Sergide, NEÜ Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü Öğretim 
Elemanları ve öğrencilerinin 

hazırladığı hat, tezhip, 
minyatür, kalem işi, çini 
çalışmaları sanatseverlerle 
buluştu.

NEÜ GELENEKSEL SANATLAR 
SERGİSİ AÇILDI
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Üniversitemizin adını 
taşıdığı Necmettin 
Erbakan'ın vefatının 8. yılı 
dolayısıyla Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesinde 
düzenlenen "Devlet ve 
Millet Hayatında Necmettin 
Erbakan" konferansında 
konuşan Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç, Hazreti 
Mevlana gibi önemli bir 
değere ev sahipliği yapmış, 
Selçuklu başkenti Konya’da, 
Erbakan’ın adını taşıyan bir 
üniversitede öğrencilerle 
buluşmaktan memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu başta olmak üzere 

akademisyenler ve öğrencilerin 
katıldığı programda konuşan 
Malkoç, Erbakan ile bir 
siyasetçi olarak tanıştığını dile 
getirerek uzun yıllar kendisine 
yol arkadaşlığı yaptığını 
aktardı.
Erbakan'ın siyasi kişiliğini, aile 
hayatını ve yakından şahit 
olduğu ülkeyi kalkındırma 
çabalarını anlatan Malkoç, 
"O yıllarda İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Türkiye'nin 
en parlak üniversitesiydi. 
Okulda sınava girip, birinci 

sınıfı atlayarak ikinci sınıftan 
başladı. İTÜ'de Erbakan 
Hoca'nın mezun olduğu 
tarihten bu tarafa, onun not 
ortalamasını yakalayabilen 
bir öğrenci gelmedi. Bu, onun 
çalışkanlığını ve zekasını 
ortaya koymak açısından 
önemli" ifadelerini kullandı.
Malkoç, mezun olduktan 
sonra Almanya'ya giderek 
uluslararası anlamda önemli 
projelerde adından söz 
ettirecek başarılara imza atan 
Erbakan'ın, savaştan çıkmış, 
sanayisini, ekonomisini sil 
baştan kuran Almanya'yı 
gözlemleme fırsatı bulduğunu 
belirtti. Siyasete girmeden 
önce ülkenin sanayisini, 
üretimini, kalkınmasını 
güçlendirmeye yönelik milli 
hamleler yaptığını ama 
hükümetten yeterli desteği 
göremediğini ifade eden 
Malkoç, kurduğu motor 
fabrikasının karşılaştığı 
engeller yüzünden 
kapandığının altını çizdi.
Refah Partisinin kapatılması 
sürecinde Erbakan ile 
yaşadıklarına değinen 
Malkoç, şunları söyledi: 
"Her şey milletin gözünün 
önünde oldu ve haksız yere 
kapattılar. 16 Ocak 1998'de 
kapatma kararı açıklandı, 
bütün Türkiye gerilimde. En 

küçük olay olsa binlerce insan 
kavga-dövüş, heba olup 
gidecek. Rahmetli Erbakan 
Hoca, o gün basın toplantısı 
yaptı. Partisinin haksız ve 
hukuksuz yere kapatıldığı bir 
gün, başbakanlığının zulümle, 
anayasaya aykırı olarak elinden 
alındığı gün söylediği şey şu; 
‘Bu kapatma kararı hukuka 
aykırıdır, anayasaya aykırıdır. 
Zulümdür, hatadır, yanlıştır 
ama ülkenin her zamankinden 
daha fazla bugün huzura 
ihtiyacı vardır. Kimse yanlış 
yapmayacak, taşkınlık 
çıkaranlara, provokatörlere 
müsaade etmeyeceksiniz'. 
Ardından da şu cümleyi 
sarf etti, ‘Bu kapatma 
kararı tarihin akışı içerisinde 
zerre kadar önemli değildir. 
Göreceksiniz, bu kapatma 
kararı bizi güçlendirecek, 
ileriki dönemlerde bizim 
düşüncemiz tek başına iktidara 

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ
ÜNİVERSİTEMİZDE
NECMETTİN ERBAKAN’I ANLATTI

gelecek'. Biz diyoruz ‘Bu hoca 
hayal mi görüyor, bizi mi 
oyalıyor’. Biraz sabredince 
rahmetli Erbakan Hoca'nın 
talebelerinin daha sonraki 
yıllarda kurduğu partinin 
nasıl iktidara gelip bugünlere 
taşındığını hep beraber gördük. 
Vatanperverlik, büyük devlet 
adamlığı budur. Onun için Allah 
razı olsun diyoruz.”

Erbakan Hoca Bir İman ve 
Mücadele Abidesiydi

Malkoç, Erbakan'ın kurduğu 
gençlik teşkilatlarına ayrı önem 
verdiğini, gençleri en iyi şekilde 
yetiştirmeyi gaye edindiğini 
vurgulayarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Bugün 
rahmetli Erbakan Hoca'nın 
rahleitedrisatından geçen 
ne kadar rektör var, sayısını 
bile hatırlamıyorum. Veya 
bürokraside, yüksek yargıda, 
Danıştayda, Yargıtayda, 
Anayasa Mahkemesinde, 
siyasette, bakanlıklarda 
yetiştirdiği ne kadar çok insan 
var sayısını hatırlamıyorum. 
Tabi en parlak öğrencisi Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'dır. Kendisi 
İstanbul gençlik teşkilatından 
yetişmiş, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yapmıştır. 
Bir insan bir davaya inandığı 
zaman, bir şeyi azmettiği 
zaman onu başarır. Yeter ki 
gereği gibi alın teri döksün, 
göz nuru akıtsın. Bunun en 
açık örneği rahmetli Erbakan 
Hoca'dır. Erbakan Hoca bir 
iman ve mücadele abidesiydi."
dedi. Türkiye'nin önüne çıkan 
engellere rağmen önemli 
yol katettiğinin altını çizen 
Malkoç, şunları kaydetti: 
"Türk Silahlı Kuvvetleri 
generallerinin yüzde 60’ı, 
kurmay subayların yüzde 50’si, 
savaş uçakları, helikopterler, 
tanklar, zırhlı personel 
taşıyıcılar bu milletin karşısına 
çıktı. Cumhurbaşkanımızı 
katledecekler, anayasayı 
ortadan kaldıracaklar, 
demokrasiye son vereceklerdi. 
İşte onlar bu devleti yok 
etmek, bu milleti ortadan 
kaldırmak için yola çıktığında 
tecrübesiyle basiretiyle, 
ferasetiyle, dirayetiyle Sayın 

Cumhurbaşkanımız çıktı, 
'Bunlar eşkıyadır, bunlar 
millete karşıdır. Bunlar 
milletin iradesini katletmeye 
çalışanlardır. Milletimiz 
sokaklara çıksın, geleceğine 
ve demokrasiye sahip çıksın' 
dedi. Kahraman milletimiz 
de geleceğine ve anayasaya 
sahip çıktı. Bu milletin 
başaramayacağı hiçbir şey 
yoktur." dedi. 
Kamu Başdenetçisi Malkoç, 
daha sonra KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 
desteklenen, NEÜ tarafından 
yürütülen "KOP KİTApp" 
projesi kapsamında hazırlanan 
"Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın 
UNİKOP Sesli Kütüphanesi"nin 
tanıtım programına katıldı.
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HAKSIZ BİR DAVADA ZİRVE OLMAKTANSA,
HAK DAVADA ZERRE OLMAYI TERCİH EDERİZ.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

saygı, minnet ve özlemle anıyoruz...
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Ahirete irtihalinin 8. sene-i 
devriyesinde, Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Hocamıza 
Yüce Mevla’dan rahmet ve 
mağfiret diliyorum.

Merhum Hocamız hayatını 
maneviyat, ilim, ahlak ve 
idealleri için harcamış, 
ülkesinin ve milletinin 
menfaatini her daim üstün 
tutmuş, büyük bir ilim ve 
dava adamıydı. Ülkemizin 

ancak, manevi kalkınmanın 
beraberinde getireceği maddi 
kalkınmayla güçleneceğine 
işaret etmiş ve milletimize 
olan inancını “Her şey hayalle 
başlar ve bunun temelinde 
inanç yatar, inanırsanız 
başarırsınız.” sözüyle 
ortaya koymuştur. Bugün 
Rektörlüğünü yürütmekte 
olduğum Necmettin 
Erbakan Üniversitesini 
merhum hocamızın idealleri 

doğrultusunda aydınlık ve 
müreffeh yarınlara hazırlamak 
için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hocamızı rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Mekanı cennet 
olsun.

Prof. Dr. Cem Zorlu
Rektör
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KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığının 
KOP Eylem Planı’nda 
belirlenen amaçlara uygun 
olarak, ulusal ölçekli 
stratejiler doğrultusunda 
okuma kültürünün 
yaygınlaştırılması ve 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik 
farkındalık oluşturmak için 
yapılan “KOP Bölgesi’nde 
Okuma Alışkanlığı ve 
Kültürünün Artırılarak 
Sürdürülebilirliğin 
Sağlanması Mali Destek 
Programı” kapsamında 

7’den 77’ye Sesli Kütüphane 
projesi gerçekleştirilmiştir. 

Proje 27.12.2017 tarihinde 
başlamıştır ve 27.02.2019 

tarihinde yapılacak tanıtım 
programı ile tamamlanacaktır. 
Ancak proje internet 
sayfası üzerinden ve yeni 
kitapların seslendirilmesi 
ile sürdürülmeye devam 
edilecektir.
Proje Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ile KOP Başkanlığı 
arasında imzalanan 
protokole göre uygulanmış 
ve Üniversitemiz adına Doç.
Dr. Dilek CERAN tarafından 
yürütülmektedir. 

“7’den 77’ye Sesli Kütüphane” 
projesinin temel hedefi okul 
öncesi dönemden başlamak 
üzere her yaş grubundaki 
bireylerin okuma alışkanlığı 
kazanma ve okuma kültürü 
edinme sürecine “sesli 
kitaplar” aracılığı ile destek 
vermektir. 
“7’den 77’ye UNİKOP Sesli 
Kütüphane” uygulamasının 
hedef kitleleri; okul öncesi 
çocuklar, özel eğitime ihtiyacı 
olan çocuklar, okuma ihtiyacını 
tek başına karşılayamayan 
bireyler (yaşlılar, hastalar 
vb.) ve ev hanımları olarak 
düşünülmüştür. Bununla 

7’DEN 77’YE
UNİKOP SESLİ KÜTÜPHANE PROJESİ

beraber asıl etki sahası okul 
öncesi çocuklar ve özel eğitime 
muhtaç çocuklar olmuştur. 
Tek başlarına kitap okuma 
yetisine sahip olmayan bu 
çocuklar, sesli kitaplar aracılığı 
ile bir kitabı kendi başlarına 
dinler hâle gelmişlerdir. Bu bir 
yandan çocuğun öğrenme, 
okuma ve dinleme sürecini 
geliştirmiş diğer taraftan 
normal zamanda kendilerine 
bakmak ve okuma ihtiyaçlarını 
karşılamakla yükümlü kişilerin 
iş yükünü azaltmıştır. Çünkü 
kitaba ulaşmak için sadece 
internet sayfasının açılması 
yeterlidir. Bunun yanı sıra 
ev hanımlarına ve yaşlılara 
yönelik kitaplar, bu kesimin 
kişisel gelişimine katkı 
sağlamıştır. Ev hanımları için 
çocuk eğitimi, girişimcilik gibi 
konularda rehberlik edecek 
kitaplar seslendirilmiştir.
Seslendirmeler, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
kurulan “Şehit Öğretmen 
Şenay Aybüke Yalçın Sesli 
Kütüphanesi” stüdyosunda 
yapılmaktadır. 
Proje kapsamında hedef 
kitlenin ilgi alanları tespit 
edilmiş ve bu doğrultuda 
güncel kitaplar seslendirilerek 
sesli kitap hâline getirilmiştir. 
Kitaplar, http://www.ide.
konya.edu.tr/dillikitap internet 
adresi üzerinden üye olmak 
kaydıyla çevrimiçi olarak 
dinlenmektedir.
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Senatosu özel 
gündemle toplanarak Yeni 
Zelanda'da cuma vakti yapılan 
hain saldırıyı kınadı. NEÜ 
tarafından konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, "İnsanlık tarihi; 
inanç, kültür, ekonomi ve 
medeniyet başta olmak üzere 
çok farklı bağlamlarda sayısız 
çatışmaya şahitlik etmiştir.
Her biri bir diğerinden farklı 
yaratılan insanoğlunun 
tek bir doğruda birleşmesi 
mümkün olmamış ve 
olmayacak niteliktedir. Ancak, 
insanın fıtratından gelen 
ortak doğru ve reflekslerde 
oluşabilecek müşterekleri 
büyütmek, geliştirmek ve 
genişletmek mümkündür. 
Tarihte ortak müşterekleri 
tesis etme yolunda önemli 
mesafeler almış, insanlar 
arasında adaletin tesisinde 
tarihi örneklik teşkil 
eden medeniyetler bizim 
köklerimizden neşet etmiştir. 
Bu köklerin referansı ve 
kaynağı da İslam’dır. Yine 

tarihi gerçeklik içerisinde 
bugünün (sözde) medeni 
ülkeleri olarak nitelendirilen 
devlet ve milletleri ortaçağ 
karanlığını yaşarken bizim 
köklerimizin hayat alanında 
adalet, merhamet ve 
hakkaniyetin hâkim olduğu 
açıktır. Son dönemlerde 
(sözde) medeni ülkelerin; 
inanç, kültür ve medeniyetimizi 
hedef alan eylem, söylem ve 
uygulamalarının yoğunlaştığını, 
kendi atalarından miras 
aldıkları haçlı zihniyetini 
yeniden canlandırmak üzere 
politikalar ürettiklerini görüyor 
ve yaşıyoruz. Kendi içlerinde 
yükseltmeye çalıştıkları ırkçılık 
akımları İslam düşmanlığıyla 
da desteklenir hale gelmiştir.
İslam’ı ve Müslümanları hedef 
alan bireysel ve örgütsel 
girişimler, bizzat ilgili ülkelerce 
beslenir hale gelmiştir. 
Bu bağlamda kendi sosyal 
dokularını ırkçılık ve İslam 
düşmanlığı için motive 
edebilmek adına bir taraftan 
İslam ülkeleri içerisinde radikal 

unsurlar üretirken diğer 
taraftan da FETÖ benzeri 
yapılanmalar aracılığıyla, “ılımlı 
İslam” gibi uydurmalarla kuzu 
postuna bürünme gayretine 
girişmişlerdir. Avrupa’da 
camilerimize yapılan saldırılar, 
FETÖ, DAEŞ ve benzeri 
örgütler, İslam ülkelerindeki 
zulüm ve darbeler, Filistin’de 
ve Kudüs’te yaşanılan insanlık 
dışı katliamların tümü belli 
merkezlerce yürütülen bu 
politikaların ürünü, yansıması 
ve yandaşıdır. Son olarak Yeni 
Zelanda’da iki camimize Cuma 
vakti yapılan saldırı da aynı 
zihniyet ve gayretin ürünüdür.
Müslüman kardeşlerimize 
yapılan bu hunhar saldırı asla 
bireysel bir hezeyanın ürünü 
olarak değerlendirilemez. 
Saldırganın silahı üzerinden 
verdiği mesajlarda ve sosyal 
medya yayınlarındaki 
ifadeleri aynı zamanda 
ülkemizi, fethimizin 
sembolü Ayasofya’yı ve 
Cumhurbaşkanımızı da hedef 
alması ifade ettiğimiz bu 

KINIYORUZ

basımız sagolsun....
-

gerçekleri teyit etmektedir.
Batı dünyasını insanlığın ortak 
değerlerine sadık kalmaya, 
insanlığı ifsat eden girişimlere 
verdiği destekleri derhal 
bitirmeye, İslam korkusunu 
besleyen eylem, söylem ve 
davranışlarına bir an önce son 
vermeye davet ederken; İslam 

ülkelerini ve tüm Müslüman 
kardeşlerimizi yaşanılan bu 
gerçekler ışığında yeniden 
düşünmeye, İslam’ın barış, 
kardeşlik ve huzur iklimini 
yaşamaya, yaymaya ve 
yaşatmaya çağırıyoruz.
Hunhar saldırıyı lanetliyor, şehit 
olan kardeşlerimize rahmet, 

yaralılarımıza şifalar, İslam 
dünyasına başsağlığı diliyoruz." 
denildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörlüğü

YENİ ZELANDA'DA İKİ CAMİMİZE YAPILAN HAİN SALDIRIYI 
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25-27 Şubat 2019 tarihleri 
arasında yapılan TÜBİTAK 
50. Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya 
Bölge Yarışmasında 
dereceye giren projelerin 
ödülleri, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör Konferans 
Salonunda düzenlenen bir 
törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreninin açılış 
konuşmasını yapan 

TÜBİTAK Konya Bölge 
Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet 
Akif Erişmiş, bu yarışmada 
sadece eserlerin değil, bilimsel 
değerlendirme eğitimlerinin de 

değerlendirildiğini ifade etti. 
Konuşmasında yarışmanın 
değerlendirme aşamaları ile 
ilgili bilgiler verdikten sonra 
dereceye giren ve giremeyen 
tüm öğrencileri tebrik ettiğini 
söyledi.
Daha sonra kendi alanlarında 
dereceye giren eserlerin 
sahiplerine Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, İl Millî 
Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Doç. Dr. Erdal 
KOocabaş ve Dr. Öğretim Üyesi 
Süleyman Barbaros Yalçın 
tarafından ödülleri takdim 
edildi.

Üniversitemiz ve Ereğli 
Belediyesi arasında 
Ereğli’deki Oğuz Ata Sosyal 
Tesislerinde bulunan 
taşınmazlar üzerine 
Üniversitemiz Rektörlüğü 
tarafından yeni uygulama 
merkezleri açılması ile ilgili 
protokol imzalandı. Protokol 
kapsamında Ereğli’ye 
Uygulamalı Anaokulu, 
Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Merkezi ve 
ÖSYM Büro-Yükseköğretim 
Derneği kazandırılacak. 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu Ereğli’ye 

hizmet etmenin bir ayrıcalık 
olduğunu hatırlatırken, hizmet 
noktasında Ereğli’yi daha 
iyi bir noktaya getirmek için 
çalışacaklarının altını çizdi. 
Zorlu; “Kampüs merkeze 
biraz uzak. Bu yeni verilen 
imkânlarla temel amacımız 

halkın içinde olan bir 
Üniversite olmak. Sadece 
öğrenciye dokunan değil, Ereğli 
halkına da fayda sağlayan bir 
üniversite olmak amacımız. 
Bu bir başlangıç inşallah 
yakında daha iyi hizmetler 
de beraberinde gelecek. Bu 
başlangıca vesile olan Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür ediyoruz.” 
dedi. Bu yeni birlikteliğin 
gelecekte kalitesinin artarak 
devam etmesini umduklarını 
kaydeden Zorlu, yapılan bu 
çalışmaların hayırlara vesile 
olmasını temenni etti. 
Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’nun 
Milletvekilliği yaptığı dönemler 
de dâhil her zaman Ereğli 
için önemli çalışmalara öncü 
olduğunu hatırlatarak şunları 
söyledi: “Oğuz Ata Sosyal 
Tesislerinde, Necmettin 
Erbakan Rektörlüğüne 

tahsis ettiğimiz alanlarda 
başta okul öncesi, psikolojik 
danışmanlık hizmetleri, 
ÖSYM danışma merkezleri 
olmak üzere güzel tesisleri 
inşallah hem Ereğli’mize 
hem de Üniversitemize 
kazandıracağız.” dedi. Bu 
çalışmanın uygulama 
merkezlerinin faaliyete 
geçmesiyle birlikte tüm 
Türkiye’de örnek olacağını 
kaydeden Özgüven, bu 
fırsatları değerlendirdikleri 
için Rektör Prof. Dr. Cem 
Zorlu’ya teşekkür etti. 
Açılması planlanan Uygulamalı 
Anaokulunda 36-72 aylık 
çocuklara hizmet verilecek 
olup, Okul Öncesi Öğretmenliği 
Bölümü öğrencilerine, 
araştırma, gözlem ve staj 
yapmaları hususunda olanak 
sağlanacak. Psikolojik Danışma 
Merkezi bünyesinde ise uzman 
psikolojik danışmanlar ve 
özel eğitim uzmanlarının tüm 
ilçe halkına hizmet vermesi 
planlanıyor. Bu merkezde 
verilecek hizmetler arasında; 
çocuklara, ergenlere, rehberlik, 
sınav stresiyle başa çıkma gibi 
konular da yer alacak. 

TÜBİTAK 50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA 
PROJELERİ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

ÜNİVERSİTEMİZ, EREĞLİ’YE 
YENİ UYGULAMA MERKEZLERİ KAZANDIRACAK
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Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi öğrencileri, 
Kültür ve Turizm Topluluğu 
tarafından düzenlenen, 
Turizme Rehber Oluyoruz 
programında TUREB (Turist 
Rehberleri Birliği) Başkanı 
Ahmet Zeki Apalı, Çok 
Gezenti Programı Yapımcı 
ve Sunucusu Burak Akkul 
ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Profesyonel 
Turist Rehberlerinden Yavuz 
Aylak ile bir araya geldiler. 

Programda konuşan 
Turizm Rehberliği 
Bölüm Başkanı ve 

Topluluk Danışmanı Doç. Dr. 
Abdurrahman Dinç programa 
olan yoğun katılımdan dolayı 
mutlu olduklarını dile getirirken 
bölüm bazında yapmış 
oldukları çalışmalar konusunda 
bilgi verdi. 
Programda konuşan Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hilmi Bahadır Akın ise 
fakültede gerçekleştirilen 
lisans ve lisansüstü 
eğitimdeki olanakları 
anlatarak gerçekleştirilen bu 
tür etkinliklerin gençlere yol 
gösterici olacağını umduğunu 
kaydetti. 

TUREB Başkanı Ahmet 
Zeki Apalı da öğrenciler ile 
buluşmaktan keyif aldığını dile 
getirip, gençlerle buluşarak 
bu alanda yetişen genç nesli 
bilinçlendirmeyi ve ülkeyi 
bu anlamda geliştirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. 
Rehber Yavuz Aylak ise meslek 
etiğinden ve profesyonel 
turizm rehberlerinin nasıl 
olması gerektiği konusunda 
bilgi ve tecrübelerini 
öğrencilerle paylaştı.  
Öğrenciler tarafından yoğun 
ilgi gören Çok Gezenti 
Programı yapımcı ve sunucusu 
Burak Akkul da insanlara 
yüz yüze rehberlik yapan 
turizm rehberleri kadar, 

gidemeyenler için kendisi 
gibi kameralar aracılığıyla 
rehberlik yapmanın zorluklarını 
dile getirdi. Öğrencilere 
çektiği gezi programlarının 
kamera arkalarından kesitler 
izleten Akkul, deneyimleri ve 
yaşadıklarını gençlerle paylaştı.   
Soru ve cevap bölümünün 
ardından program sonunda 
konuşmacılara plaket takdim 
edildi.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ
“TURİZME REHBER OLUYORUZ”
ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

MENGÜCEKOĞULLARI
BEYLİĞİ KONYA’DA
ANLATILDI

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Selçuklu 
Kültür ve Medeniyeti 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından Konya 
İl Halk Kütüphanesinde 
“Divriği Mengüceklileri 
ve Şaheserleri” konulu 
konferans gerçekleştirildi. 
Araştırmacı-Yazar Necdet 
Sakaoğlu programa 
konuşmacı olarak katıldı. 

Kent Tarihi, Selçuklu, 
Osmanlı ve 

Eğitim Tarihleri, Yerel 
Tarih gibi konularda 
çalışmalar yapmış 
olan Necdet Sakaoğlu, 
Mengücekoğulları Beyliği 
hakkında dinleyenleri 
bilgilendirdi.

Bu alanda yapmış 
olduğu çalışmalar ile 
beyliğin tarihi, ekonomi, 
siyasi yapısı ile inşa 
ettirdikleri mimari eserler 
hakkında bilgi veren 
Sakaoğlu;  “Mengücek 
Beyliği Erzincan, Kemah, 
Şebinkarahisar, Divriği, 
Çemişkezek topraklarını 
hâkimiyeti altına almıştır. 
Mengücek hanedanının 
Divriği Kolu, 1150-1270 
yılları arasında varlığını 
devam ettirmiştir. 
Beyliğinde önemli 
merkezlerinden biri olan 
Divriği en parlak devrini 
bu tarihler arasına 
rastlayan dönem içerisinde 
yaşamıştır. Divriği çağın 
kültür, sanat ve bayındırlık 
yarışından da soyutlanmış 
tek kent olarak şahların 
öncülüğünde özerk ve 
özgün bir bayındırlığı 

temsil ettiğini ifade eder. 
Dış dünyaya kapalı dar 
bir coğrafyada yaklaşık 
iki yüzyıl tutunan Divriği 
Mengücekleri’nin, evrensel 
uygarlığa bıraktıkları anıt 
eserlere karşın siyasal 
tarih sayfalarındaki 
şaşırtıcı yitikliğinin tarihte 
ikinci bir örneği yoktur” 
dedi.
Sakaoğlu, uzun süre 
yapmış olduğu Mengücek 
Beyliği ile ilgili çalışmalar 
neticesinde beyliğin soy 
kütüğünü çıkardığını, tarihi 
eserlerini tespit edip, bu 
eserleri yapan mimar ve 
sanatkârların isimlerini 
belirlediğini de sözlerine 
ekledi. 
Program soru-cevap 
bölümünün ardından sona 
erdi. 
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Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanı Metin 
Kıratlı’nın konuşmacı olarak 
katıldığı Söyleşi programı 
Üniversitemiz Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Konferans 
Salonunda gerçekleşti.

Programda bir konuşma 
yapan NEÜ Rektörü 

Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı’nın 
Konya’nın medarı iftarı 
olduğunu söyleyerek; 
kendilerini kırmayıp Necmettin 
Erbakan Üniversitesine teşrif 
ettikleri için teşekkür etti.
Moderatörlüğünü NEÜ Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak’ın yaptığı programda 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı soru 
cevap şeklinde öğrencilerin 
merak ettiklerini cevapladı. 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığının işleyişiyle 
ilgili bilgiler verdikten sonra 

öğrencilere tavsiyelerde 
bulunan Kıratlı; bulundukları 
konuma çok çalışarak ve sebat 
ederek geldiklerini söyledi. 
Kıratlı; “Bizim insanımız her 
şeyin en iyisine layık. Bunun 
için var gücümüzle çalışmak 
zorundayız. Bizlerden geçiyor 
artık ancak siz gençler, 
bu işlerin sürükleyici gücü 
olacaksınız. Eğer işinizi 
severseniz hiç yorulmazsınız. 
Dersinizi severseniz size 
asla yük olmaz. Yeter ki 
siz yaptığınız işi gerçekten 
sevin, bu sayede çok başarılı 
olursunuz.” diye konuştu.
İslamiyet’le birlikte beşeri 
ve modern bilimlerde çok 
fazla gelişme kaydettiğimizi 
belirten Kıratlı şunları söyledi: 
“Batı’da insanlar, en küçük 
rahatsızlıklarından dolayı 
ölürken bizim Endülüs’teki 

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANI
METİN KIRATLI NEÜ’DE
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

büyüklerimiz onları 
ameliyat ediyor, sağlıklarına 
kavuşturuyorlardı. Birçok 
alanda öncüydük. Biz siyasi 
ve ekonomik anlamdaki 
duraklama devirlerinde, 
eğitime değil günü kurtaracak 
şeylere yöneldik. İlimden ve 
bilimden uzaklaştık. Batılılar 
ise bizim kaldığımız yerden 
devam ettiler. Geçmişimizde 
çok iyi sosyologlar, 
astronomlar, matematikçiler 
var diye geçmişe takılırsak 

gelişemeyiz. Şu anda 
ilim neredeyse bizim onu 
aramamız lazım.”
Sadece ders çalışarak 
öğrencilerin kendilerini 
geliştiremeyeceğini belirten 
Kıratlı, zamanı planlamanın 
önemine vurgu yaptı. 
Liyakat meselesine de değinen 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı, bir 
şeyi hak etmek gerektiğinin 
altını çizerek kişinin en büyük 
referansının kendisi olduğunu 

kaydetti.
Soru cevap bölümünün 
ardından NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu tarafından, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı’ya Fahri 
Doktora Payesi tevcih edildi. 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı, Konya’da 
bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek katılan 
ve katkı sunan herkese 
teşekkür etti. 
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Üniversitemiz, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri 
Derneği tarafından Selçuklu 
Kongre Merkezi'nde 
“Vatan İçin Candan Geçen 
Kadınlarımız" konulu bir 
program düzenlendi. 

Programa AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla 

Şahin Usta,  MHP Genel 

Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kalaycı , Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Oğuz Doğan, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, İl 
Jandarma Komutanı Ercan 
Yaşin, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, MHP İl Başkanı 
Murat Çiçek, Türkiye Harp 
Malulü Gaziler, Şehit, Dul 
ve Yetimleri Derneği Genel 
Başkanı Mustafa Işık, şehit 

aileleri ve yakınları katıldı.
Şehit eşi ve annelerine "Yılın 
Kadını-Annesi" ödülünün 
verildiği programda konuşan 
AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
vatan için emek veren ve 
canından geçen tüm kadınları 
minnetle andığını dile getirdi.
Böyle fedakar kadınların 
sadece bir gün değil, her 
gün anılması gerektiğini 
vurgulayan Usta, "Üreten, 
çalışan ve emek veren, 

VATAN İÇİN CANDAN GEÇEN

KADINLARIMIZ
ülkemize değer katmak adına 
büyük bir çabanın ve emeğin 
içerisinde olan hanımefendiler 
olarak karşınızdayız. Bu 
vatana, bayrağa ve millete 
canını vermekten bir adım bile 
geri durmayan, tarih boyunca 
emek ve canını veren pek çok 
hanımefendinin ruhlarının 
şad olmasını ve mekanlarının 
cennet olmasını diliyorum." 
diye konuştu.

Her gün kadınlar 
başımızın tacıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı da Türk 
kültüründe kadınlara verilen 
değerin bir günle sınırlı 

olmadığına dikkati çekerek, 
"Bizim için her gün kadınlar 
başımızın tacıdır. İnancımızda 
da kültürümüzde de kadının 
ayrı bir yeri vardır. 
'Annelerin ayaklarının altı 
cennet bahçelerinden 
bir bahçedir' diyen Yüce 
Peygamberimizdir. Yine 
kültürümüzde çok değişik 
örnekler vardır. Merhum Neşet 
Ertaş da 'Kadınlarımız insandır, 
biz ise insanoğlu' diyor." 
ifadesini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ise vatan, 
ezan, bayrak, istiklal ve istikbal 
uğruna sevdiklerini toprağa 
veren şehit yakınlarının her 
zaman yanında olduklarını 
belirtti.

Konuşmaların ardından Şehit 
Jandarma Uzman Çavuş 
Mustafa Çizmeci'nin eşi Emine 
Çizmeci, Şehit Jandarma 
Kıdemli Üstçavuş İbrahim 
Altuntaş'ın annesi Elmas 
Altuntaş, merhum gazi Ömer 
Çay'ın eşi Havva Çay ve şehit 
Ayhan Avcu'nun eşi Zahide 
Avcu'ya "Yılın Kadını-Annesi" 
payesi takdim edildi.
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“12 Mart İstiklal Marşı’nın 
Kabulü’nün 98. Yıldönümü” 
ve "18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin 104. Yıldönümü" 
sebebiyle Uygulamalı 
Bilimler Fakültesinde bir 
konferans düzenlendi. 

Üniversitemiz Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi 

Tarih Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Caner Arabacı tarafından 
verilen konferansta tarihe bir 
yolculuk yapıldı.
“Mehmet Akif’in Gözünden 
Çanakkale” konulu konferansta 
öncelikle İstiklal Marşı’nın 
Kabülü sürecini anlatan Prof.
Dr. Caner Arabacı, Mehmet 
Akif Ersoy’un kişiliği ve 
hayatından örnekler vererek; 
O’nun şair, öğretmen, veteriner 
hekim, hafız, vaiz, Kur’an 
mütercimi ve siyasetçi olarak 
vatanına büyük hizmetler 
yaptığını ifade etti.

İmanıyla imkânını var eden 
Mehmetçiğin Çanakkale 
Zaferi’ni kolay kazanmadığını 
belirten Prof.Dr. Caner 
Arabacı, Çanakkale’nin bir 
Haçlı saldırısı ve birlikteliği 
olduğunu ifade ederek 
“Osmanlı’nın çökertilmesi, Orta 
Doğu’nun paylaşılması, İngiliz 
politikaları dikkate alınmadan 
anlaşılamaz. İngiliz planı ise, 
sömürgecilik ve emperyalizmin 
göstergesi durumundadır. 
Bilim üretme, teknoloji 
geliştirme, Mehmetçiğin değil, 
okumuş zümrenin görevidir. 
Mehmetçik, hayatının 
baharında canını vatan 
için feda ederken görevini 
yapmıştır. Okumuş zümre, 
aydın olması gereken kesim 
görevini yapmamaya devam 
etmektedir. Çanakkale Zaferi 
ile ilgili önemli soruların 
düğümünün çözülmesi 
gerekmektedir”dedi. 

Konferans sonunda Prof.Dr. 
Caner Arabacı’ya UBF Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Metin 
Yıldırım tarafından plaket 
takdim edildi. İstiklâl Marşının Kabulünün 

98. Yıldönümü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü 
etkinlikleri kapsamında, 
Mevlana Kültür Merkezi 
Sultan Veled Salonunda 
tören düzenlendi.

Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 

koordinesinde Karatay 
Fen Lisesi öğretmen ve 
öğrencilerinin hazırladığı 
program, Okul Müdürü 
Hayrettin Çimen’in açılış 
konuşması ile başladı. 
Konuşmasında, ilk defa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
salonunda Hamdullah Suphi 
Bey tarafından okunan İstiklal 
Marşı'nın kabulünün üzerinden 

98 yıl geçtiğini vurgulayan 
Çimen, İstiklal Marşının yazılış 
sürecine de değindi.
Daha sonra kürsüye çıkan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak da Osmanlı’nın son 
dönemlerinde vatanımızı işgal 
etmek isteyenlere karşı verilen 
milli mücadeleye değinerek 
kadın-erkek hep birlikte büyük 
bir destan yazıldığını ifade etti. 
Milli Mücadele döneminde 
manevi önderlere ihtiyaç 
duyulduğunu belirten Vali 
Toprak, Mehmet Akif Ersoy’un 
o sürecin manevi önderi 
olduğunu da söyledi.  
Mehmet Akif’in kaleme 
aldığı İstiklal Marşını “O, 
milletimindir”  diyerek 
Safahat’ına almadığını da 
vurgulayarak bu marşın her bir 

mısranın ayrı bir anlam yüklü 
olduğunu sözlerine ekledi. 
Program, Karatay Fen Lisesi 
tarafından hazırlanan İstiklâl 
Marşının Kabulünün 98. 
Yıldönümü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Programının 
icra edilmesiyle devam etti. 
Daha sonra il geneli yapılan 
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma 
Yarışmasında Karatay, Meram 
ve Selçuklu ilçelerinde birinci 
olan öğrencilere Vali Toprak 
tarafından ödülleri takdim 
edildi. 
Programa Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın yanı sıra il 
protokolünden geniş bir katılım 
sağlandı. 

MEHMET AKİF VE
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ’Nİ ANDIK

İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜNÜN
98. YILDÖNÜMÜ VE MİLLÎ ŞAİRİMİZ
MEHMET AKİF ERSOY´U ANMA PROGRAMI
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Turizm 
Fakültesi tarafından 
yürütülen “Geleneksel 
Lezzetlerimizde Ortak 
Değerlerimiz” projesiyle, 
çalışan kadınlara geleneksel 
ve yöresel yemeklerle 
ilgili teorik ve uygulamalı 
eğitimler verildi. 

Yürütücülüğünü NEÜ 
Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Bölümü yüksek 
lisans öğrencisi Sümeyye 
Aydoğan’ın üstlendiği, 
Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ümit Sormaz’ın 
danışmanlığını yaptığı projenin 
uygulama kısmı tamamlandı. 
Kadınların çalışma hayatına 
başlamasıyla mutfaklarında 
geleneksel yemeklerden 
uzaklaşılmasının önüne 
geçilmesi amacıyla yürütülen 
projede, çalışan kadınların 
evlerinde daha sık geleneksel 
yemekleri hazırlamalarının 
hedeflendiğini ifade eden 
Sümeyye Aydoğan, “Yapılan 
birçok araştırmada çalışan 
kadınların son zamanlarda 
mutfak için ayırdıkları zamanın 
azaldığı, daha pratik ve daha 
hızlı yemekler olan fast food 
tarzı yemekleri daha sıklıkla 

hazırladıkları ortaya konmuş. 
Bu durum ise gerek sağlık 
açısından gerekse kültürel 
değerlerin korunması, 
yaşatılması ve gelecek nesle 
aktarılması bakımından 
önemli tehlike ve tehditler 
oluşturmaktadır” şeklinde 
konuştu. 
Proje kapsamında geleneksel 
ve yöresel yemeklerin 
tanıtılması ve öğretilmesi için 
eğitimlerin ve etkinliklerin 
devam edeceğini vurgulayan 
Doç. Dr. Ümit Sormaz da, “En 
kısa zamanda geleneksel 
ve yöresel yemek festivali 
düzenleyerek Türk mutfağına 
ait yemeklerin aslında çalışan 
kadınların tedirgin olduğu 
kadar zor ve zaman alıcı 
şekilde hazırlanmadığını, 
bunun yanında ne kadar 
lezzetli ve sağlıklı olduğunun 
tanıtımını yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

NEÜ TURİZM FAKÜLTESİNDEN
TÜRK MUTFAĞINA SAHİP
ÇIKMAK ADINA YENİ BİR PROJE

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği “Haneler” 
konulu minyatür sergisini gezdi.
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Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 
Adnan Kılıçarslan’ın şefliğinde 
“Ehl-i Aşk” teması ile hazırlanan 
ve öğrenciler tarafından icra 
edilen konser dinleyenleri mest 
etti.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, AKEF Dekanı 

Prof Dr. Erdal Hamarta, Dekan 
Yardımcıları Doç.Dr. Erdal Kocabaş 
ve Doç.Dr.Süleyman Barbaros 
Yalçın’ın katılımıyla gerçekleşen 
ve sanatseverlerin ilgiyle dinlediği 
konserde öğrenciler seslendirdikleri 
birbirinden güzel şarkılarla büyük 
alkış aldı. Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: 
“Üniversiteler bilimin üretildiği 
yerler olmakla birlikte sanatın da 
üretilerek sanatsal faaliyetlerin 
desteklendiği ve takdir edildiği 
yerlerdir. Konyamızda beş üniversite 
arasında yaklaşık olarak 60 yıllık bir 
tarihe sahip Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültemizin Müzik Eğitimi Bölümü 
de en güçlü bölümlerimizden 
birisidir. Bu akşam başarılı bir 
şekilde icra edilen bu güzel şarkılarla 
ruhumuz dinginleşti, gönüllerimiz 
şad oldu. Adnan hocamız ve 
öğrencilerimiz başta olmak üzere 
düzenlenen konsere emeği 
geçen herkesi tebrik ediyor bu tür 
faaliyetlerin artarak devam etmesini 
diliyorum.” dedi. Konser, Öğretim 
Görevlisi Adnan Kılıçarslan’a plaket 
takdimi ve hatıra fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

EHL-İ AŞK
KONSERİ

5554
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesinde (MTF) 14 Mart 
Tıp Bayramı, düzenlenen bir 
programla kutlandı.

Programda bir konuşma 
yapan Vali Cüneyit Orhan 

Toprak; “Doktorlar, geniş 
bir yelpazede kabiliyetlerini 
sergileyebilecek kapasiteye 
sahip insanlardır, şu anda 
da karşımda seçkin, fedakâr, 
kıymetli hekimleri görüyorum. 
Onlarla gurur duyuyoruz. Her 
biri hayatını ortaya koymuş 
ve gece gündüz demeden 
çalışmışlar. Doktorlarımızın 
gerçekten çok kaliteli, birikimli 
ve başarılı olduklarını görüyor 
ve sizlerin de bu vesile 
ile 14 Mart Tıp Bayramını 
kutluyorum.” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu 14 Mart Tıp Bayramı 

nedeniyle düzenlenen bu 
programda emeği geçenlere 
teşekkür edip sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Tabiplerin 
fedakârlığın zirvesinde 
olduklarını düşünüyorum. 
Zamanlarını, zihinlerini, 
sevgilerini feda ediyorlar. Kolay 
bir iş değil.” dedi.
Peygamber Efendimizin 
‘Tebessüm sadakadır’ sözünü 
hatırlatan Rektörümüz Zorlu, 
tebessümün en çok hekimlere 
yakıştığını da söyleyerek, 
tüm sağlık çalışanlarının Tıp 
Bayramını tebrik etti. 
MTF Dekanı Prof. Dr. 
Celalettin Vatansev ise; “14 
Mart Tıp Bayramının 100. 
yılını idrak ettiğimiz bir gün, 
bugün. Hem hekim hem de 
sağlık çalışanları açısından 
temennimiz bugün hep böyle 
bayram olarak kalsın istiyoruz. 
Hekimlerimizin kalitesinden 

dolayı, ülkemize yurtdışından 
gelen hasta akınından dolayı 
Türkiye’nin iyi bir durumda 
olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 
bizim ülkemizdeki tıp eğitimi 
dünya üzerinde hatırı sayılır 
niteliktedir. Ben bu günü, 
bayram olarak kutlayalım 
istiyorum.” dedi.
Meram Tıp Fakültesi Morfoloji 
Ek Binası Prof. Dr. Asım 
Duman Konferans Salonunda 
gerçekleşen programda 
günün anlam ve önemine 
binaen hazırlanan ve Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
hoca ve öğrencileri ile MTF 
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Dr. Atakan 
Tekinalp’ten oluşan ekibin 
konseriyle etkinlik sona erdi. 

14 MART TIP BAYRAMININ 100. YILI
MERAM TIP FAKÜLTESİNDE KUTLANDI

Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
konferans salonunda 
‘Hukuk Gözüyle Bağımlılık 
Konferansı’ verdi.

Gerçekleştirilen konferansa; 
Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Selçuk 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin,  Konya Gıda  
ve Tarım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Erdal Hamarta, Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca,  akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

HUKUK GÖZÜYLE BAĞIMLILIK
KONFERANSI

5756
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DOĞA GÖZLEM VE FOTOĞRAFÇILIĞI
ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

Üniversitemiz Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığına 
bağlı “Doğa Gözlem ve 
Fotoğrafçılığı” öğrenci 
topluluğu Konya-Antalya 
Toros Dağları bölgesinde 
Beyşehir-Huğlu-İbradı-

Üzümdere-Kızılağaç-
Alanya-Yarpuz-Alacabel 
güzergahında doğa gözlemi 
ve kış fotoğrafı etkinliği 
gerçekleştirdi. 

Etkinliğe topluluk danışmanı 
Prof. Dr. Musa Dikmenli, 

Prof. Dr. Osman Çardak ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. Topluluk 
üyeleri tarafından Kardelen 
(Galanthus elwesii), Antalya 
Çiğdemi (Crocus antalyensis 
subsp. Antalyensis), Kar Çiçeği 

(Eranthis hyemalis), Dağ Lalesi 
(Anemone coronaria), Anadolu 
Orkidesi (Orchis anatolica) 
gibi ülkemizin nadide bitki 
türleri ve ayrıca yalancı 
apollo (Archon apollinus), 
turuncu süslü (Anthocharis 

cardamines), diken kelebeği 
(Vanessa cardui), kızıl şahin 
(Buteo rufinus), gri balıkçıl 
(Ardea cinerea), florya (Chloris 
chloris) gibi çok sayıda hayvan 
türü yerinde gözlemlendi ve 
bol bol fotoğraf ve video kaydı 

alındı. Etkinlikte ayrıca kış 
fotoğraf uygulamaları, gün 
batımı fotoğraf uygulamaları, 
biyokaçakçılık, nesli tehlike 
altındaki türler, Türkiye’nin 
biyolojik zenginlikleri üzerinde 
duruldu.

5958
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Üniversiteler Arası Türkiye 
Kick Boks Şampiyonasında 
Konya'dan Üniversitemiz de 
mücadele etti. 

Kafile başkanlığını
Prof. Dr. Yalçın Kaya'nın, 

Takım Antrenörlüğünü de 
Milli Takım teknik direktörü 
Mehmet Güçlü'nün yaptığı 
takımlarımız şampiyonaya 
damga vururken 
Üniversitesimiz bayanlarda 
takım olarak 3.lük kupasının 
sahibi oldular. Üniversitemiz 
sporcularından Esra Atik 
52 kilo KL üçüncü, Şerife 
Demirbaş 60 kilo KL birinci, 
Beyza Çelik ise 65 kiloda KL 
üçüncü oldular.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER
KİCK BOKS ŞAMPİYONASI 

2018-2020 döneminde 
Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Merkezi 
Başkanlığınca Erasmus+ 
Yükseköğretim Alanında 
Stratejik Ortaklıklar (Yenilik 
Geliştirme) Programı 
çerçevesinde Üniversitemiz 
Turizm Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Kevser Çınar 
koordinatörlüğündeki, 
“TOURIBOOST” başlıklı proje 
kabul edildi.

NEÜ Turizm Fakültesi 
koordinatörlüğünde, 

TÜRSAB (Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği), Kodolanji 
Janos Üniversitesi 
(Macaristan) Stichting 
PRIME (Hollanda), InEuropa 
(İtalya) ve ARTIFACTORY 
(Yunanistan) ortaklığında 
yürütülecek proje kapsamında; 
turizm sektöründe hizmet 
kalitesini artırmaya yönelik 
ilgili paydaşların girişimcilik 
ve yaratıcılık becerilerinin 
eğitimlerle desteklenerek 
ortak ülkelerde kültürel 
miras alanlarındaki 
turizm arz-talep modelini 
yeniden yapılandırmak 
amaçlanmaktadır.
TOURIBOOST Projesi hakkında 
bilgi veren NEÜ Turizm 

Fakültesinden 
Dr. Öğretim Üyesi Kevser 
Çınar Proje kapsamında hangi 
çalışmaların yapılacağı ile ilgili 
bilgi verdi. Çınar; “Projede yer 
alan ortaklar kültürel miras 
kapsamında var olan, çok 
fazla bilinmeyen, tanıtımı 
iyi yapılamamış turizm 
varlıklarının tanınırlığına katkı 
sunacak işgücünün eğitimini 
de dikkate alarak güncel 
gelişmeler doğrultusunda 
piyasa taleplerini karşılayan 
yenilikçi fikri çıktılar üzerinde 
çalışacak. Üniversitemiz 
olarak Konya’da yer alan 
Sille Aya Eleni Kilisesi, Sille 
Müzesi, Arkeoloji Müzesi, 
Kilistra ve Sultan Kılıçaslan 
Sarayı‘na saha ziyaretleri 
gerçekleştirilerek bu 
mekanlara yönelik sorunlar 
tespit edilerek bölgenin 
sahip olduğu bu önemli 

tarihi ve kültürel değerlerin 
turizme kazandırılmasıyla 
ilgili yapılacak araştırma 
kapsamında ilgili paydaşlarla 
yüz yüze görüşme yöntemiyle 
derinlemesine bilgi toplanarak 
güncel durum analizi 
yapılacak ve elde edilecek 
sonuçlara göre turizm 
çalışanlarına yönelik Avrupa 
Yeterlilikler Çerçevesiyle 
uyumlu yenilikçi bir eğitim 
modülü geliştirilecektir.” dedi. 
Proje kapsamında her ortak 
kurum belirleyeceği turizm 
varlıklarının güncel ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeniden 
yorumlanarak ziyaretçiler 
tarafından duygusal, bilişsel 
ve zihinsel olarak daha 
erişilebilir ve anlaşılabilir 
hale getirilebilmesi için 
e-kitap ve yol haritası vizyon 
planı hazırlayarak ilgililerine 
sunacak. 

NEÜ TURİZM FAKÜLTESİNİN PROJESİ,
KONYA’NIN TURİZM VARLIKLARININ
TANINIRLIĞINA KATKI SAĞLAYACAK

6160
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Milli Eğitim Bakanlığı Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
Yönetici Gelişim Programı  
(YÖGEP) kapsamında, 
MEB Bakan Danışmanı 
ve Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Yavuz, Karatay, Meram ve 
Selçuklu ilçelerindeki okul 
müdürlerine 'Alternatif Okul 
Uygulamaları ve Eğitim 
Modellerinin İncelenmesi' 
başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.  

Program, 21 Mart 2019 
tarihinde Meram Halk 

Eğitim Merkezi Konferansı 
Salonunda yapıldı.
Programın açılış konuşmasını 
yapan Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, 
yaklaşık bir aydır yürütmüş 
olduğu görevi sırasında 
eğitim adına çok güzel 
örneklere rastladığını, hep 
birlikte Konya’daki eğitim 

öğretimi daha da ilerilere 
taşıyacaklarını ifade etti. 
Prof. Dr. Mustafa Yavuz’un 
Konya’nın yetiştirdiği önemli 
değerlerden biri olduğunu da 
söyleyen Büyük, kendisinin 
Bakan Danışmanı olmasının da 
şehrimiz için büyük bir kazanç 
olduğunu belirtti.  Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk ise bir 
sürpriz yaparak canlı telefon 
bağlantısıyla konferansa katıldı 
ve okul müdürlerine seslendi. 
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'ın " Bir 
okul, müdürü kadar okuldur" 
sözünü vurgulayan Bakan 
Selçuk, bir okulda başarı 
varsa müdürün burada çok 
önemli bir payının olduğunu 
vurguladı. Okul müdürlerini 
idareci, yönetici ve lider olarak 
üçe ayırdığını söyleyerek 
amaçlarının en azından 
yönetici müdür yetiştirmek 
olduğunu, ama esas olanın 
lider olan okul müdürleri 
olduğunu da ifade etti. 
Bakanlık olarak yeni 
çalışmaların içerisinde 
olduklarını söyleyen Selçuk, 

okulların birbirleri ile rekabet 
etmelerini değil, kendi içlerinde 
yükselmelerini amaçladıklarını 
söyledi. Öğretmenler odasının 
bir huzur ve barış odası olması 
gerektiğini de vurgulayarak 
okul müdürlerinin en önemli 
görevlerinin de bu huzuru 
sağlamak olduğunu belirtti. 
MEB Bakan Danışmanı Prof. 
Dr. Mustafa Yavuz da yaptığı 
sunumda yol haritasının 
2023 Eğitim Vizyon Belgesi 
olduğunu söyledi. İçeriğin 
zenginleştirilmesinin bizlerin 
elinde olduğunu ifade etti. 
“Yönetim eğitilmeden, eğitim 
de yönetilemez” diyen Yavuz, 
okul müdürlerinin eğitim 
sürecindeki etkisine vurgu 
yaptı. Konferansın dinleyicileri 
arasında Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük’ün 
yanı sıra, il milli eğitim müdür 
yardımcıları, ilçe milli eğitim 
müdürleri, şube müdürleri ve 
okul müdürleri yer aldı.

ALTERNATİF OKUL UYGULAMALARI VE
EĞİTİM MODELLERİNİN İNCELENMESİ

6362

ESARET VE ASİMİLASYON
ALTINDAKİ ATAYURT:
DOĞU TÜRKİSTAN
KONFERANSI

Üniversitemiz Genç Arkadaş 
Öğrenci Topluluğu tarafından 
düzenlenen konferansa Doğu 
Türkistan Milli Meclis Başkanı 
Seyit Tümtürk konuşmacı 
olarak katıldı. 

Öğrenciler ve akademisyenler 
tarafından yoğun bir katılımın 

gerçekleştirildiği programda, 
Doğu Türkistan'da yaşayan 
35 milyon Uygur Türk'üne Çin 
tarafından sistematik şekilde 
asimilasyon uygulandığını 
belirten Seyit Tümtürk Doğu 
Türkistan’ın bağımsızlık 
değil var olma mücadelesi 
sürdürdüğünü ifade etti. Tümtürk 
konuşmasında şunları söyledi: “ 
Doğu Türkistan Türk mührünün 
Türk isminin taşlara yazıldığı ve 
ecdadımızın bize hatıra bıraktığı 

İslam kimliği ile şereflendiğimiz 
bir coğrafya. Bu coğrafyada 
bizlerin Türk ve islam kimliğini 
yok etmek ve bizleri ateist hale 
getirmek istiyorlar. Dünya ülkeleri 
uygulanan bu zulüm karşısında 
üç maymunu oynuyorlar. 
Bugün Doğu Türkistan davasına 
uluslararası alanda sahip çıkan 
ülke olarak Türkiye’ye sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum. Birileri 
Türk milletiyle Doğu Türkistanlılar 
arasındaki değer ve kardeşlik 
bağına fitne tohumu ekmek 
istese de özellikle Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsünün Uygur 
Türklerine ve diğer Müslüman 
topluluklara temel insan haklarını 
ihlal eden uygulamalara ilişkin 
açıklamaları bizim için son derece 
kıymetlidir.” 
Çin tarafından Doğu 
Türkistanlılara “Kardeş Aile 
Projesi” adı altında zulüm 
uygulandığını belirten Tümtürk, 
yapılan zulme ilişkin ise; “Dini, 
ahlaki, kültürel olarak her yönüyle 
bizden ayrı olan Çin bizimle 
kardeş aile olmak istiyor. Böyle 
bir milleti evimize mahremimize 
kardeş aile olarak kabul etmemiz 
asla mümkün değil. Bu uğurda 
yüzlerce bacımız namuslarını 
korumak için hayatlarını feda 
ediyorlar.” dedi. 
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Meram Elektrik 
Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) 

Sanat Galerisi 
“Gedavet” isimli 
I. Ulusal Karma 

Seramik Sergisine 
ev sahipliği yaptı. 

Üniversitemiz
Güzel Sanatlar Fakültesi 

tarafından düzenlenen 
serginin açılışı 

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı ve çok sayıda 

sanatseverin katılımı ile 
gerçekleşti. 

Sergide Türkiye 
geneli 

70 sanatçıyla 
beraber 80 eser 

yer aldı. 

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTEMİZDEN 

MEDAŞ SANAT GALERİSİ’NDE
ULUSAL SERAMİK SERGİSİ 
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Üniversitemiz Gıda 
Mühendisliği öğrencileri 
Şebnem Esra Ergüner 
ve Sultan Yağmur Bal 
hazırladıkları “Geleneksel 
Erişte Üretiminde Turunçgil 
Albedolarının Kullanım 
Olanakları” adlı bitirme tezi 
ile TÜBİTAK’tan destek 
almaya hak kazandı. 

Danışmanlığını Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mustafa Kürşat Demir’in 
yürüttüğü projenin “Tübitak 
2209-B Sanayiye Yönelik 
Lisans Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı” 
kapsamında desteğe layık 
görüldü. 
Eriştenin geleneksel 
ürünlerimizin içinde önemli 

bir yeri olduğunu belirten 
Doç. Dr. Mustafa Kürşat 
Demir, “Yeni nesillerin 
erişteyi unutup makarnaya 
yöneldiğini görüyoruz. Bu 
projeyle öğrencilerimiz geçmiş 
ile geleceği buluşturmak 
adına önemli bir çalışma 
yaparak daha sağlıklı daha 
fonksiyonel erişte üretmiş 
olacaklar. Özellikle de besinsel 
lif içeriği bakımından oldukça 
zengin ürünler üretmeyi ve 
en iyi şekilde Türk halkının 
damak tadına da hitap eden 
ürünler üretmeyi amaçlıyoruz.” 
şeklinde konuştu.
Şebnem Esra Ergüner ve 
Sultan Yağmur Bal ise, 
ürünler hakkında bilgi vererek, 
“Portakal ve mandalinaların 
yararlı olan beyaz kısımlarını 
erişte yapımında kullandık, 
bunu yapmaktaki amacımız 
Türklerin damak zevkine uygun 
fonksiyonel erişte üretmekti. 
TÜBİTAK’dan destek aldığımız 
için mutluyuz” ifadelerini 
kullandı.

Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığının düzenlediği 
“55. Kütüphane Haftası” 
etkinlikleri kapsamında bir 
dizi etkinlik yapıldı. Etkinlik 
kapsamında Meram Ahmet 
Keleşoğlu Kampüsünde 
öğrenciler birbirlerine 
okudukları kitapları hediye 
edip, etkinlik kapsamında 
keyifli vakit geçirme fırsatı 
yakaladılar. 

Etkinlikte konuşan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 

Doğan; “Dünyanın en kıymetli 
hazinesi okumaktır. Hiçbir 
meşakkati yok sadece zaman 
ayıracak ve karşılığında 
çok kıymetli bir şey elde 
edeceksiniz; doğru bilgi.” dedi.
Fakülteye gelirken 
yolculuk esnasında kitap 
okunabileceğini belirten 
Doğan, şunları söyledi: “Bir 
şekilde gidip gelirken kitap 
okuyabilirsiniz. Yanınızda kitap 
taşıyarak bunu çözebilirsiniz. 
Kitap okumak da çok temel 
ihtiyaçlardan biridir. Sizlerden 
bu konuya özen göstermenizi 

rica ediyorum. Etkinliğe 
gösterdiğiniz ilgi için de 
teşekkür ediyorum.”
Üniversitemiz Halk Oyunları 
Topluluğu öğrencilerinin folklor 

gösterilerini icra etmeleri ve 
toplu kitap okuma etkinliği ile 
program tamamlandı.

NEÜ ÖĞRENCİLERİ TURUNÇGİLLERİN
BEYAZ KISMINDAN ERİŞTE ÜRETİYOR

KÜTÜPHANE HAFTASI
ÜNİVERSİTEMİZDE KUTLANDI
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REKTÖR ZORLU
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Üniversitemizdeki 
tüm fakülte ve meslek 
yüksekokullarını ziyaret 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 

Cem Zorlu, öğrencilerimizle 
bir araya gelerek sohbet 
etti. 

Ayrıca Rektör Zorlu ve 
üniversite yönetimi, 

topluluk başkanları ile bir araya 
gelerek, toplulukların istek, 
beklenti ve önerilerini dinledi.
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Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle “Bu: Bir Avrupalı!”
Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
Ostralya’yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ’ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakîkat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam ;
Atılan her Iağamın yaktığı: Yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre .
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sîs-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-i beşer ;
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi;

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE...

Çanakkale şehitlerimizi

“O benim sun’-i bedî’im, onu çiğnetme” dedi.
Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmıyle,

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

MEHMET AKİF ERSOY

saygı ve minnetle anıyoruz...
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ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ
ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Üniversitemiz Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. 
Fuat Sezgin konferans 
salonunda Çanakkale 
Zaferi’nin 104. yıldönümü 
nedeniyle “Çanakkale 
Şehitlerini Anma” programı 
başlıklı bir panel düzenlendi.

Gerçekleştirilen panelin 
moderatörlüğünü 

yapan AKEF Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Osman Akandere 
konuşmasında Çanakkale 
savaşlarının sonuçlarının 
Türk ve Dünya tarihindeki 
önemini anlattı. Akandere 
Türk ve Yabancı subayların 
hatıralarından kesitler ile 
gerçekleştirdiği sunumunda 
savaş sonuçlarına ve etkilerine 
değindi.

Prof. Dr. Cemal Güven ise 
sunumunda, Genel Kurmay 
Başkanlığınca açıklanan veriler 
doğrultusunda Çanakkale 
şehitleri hakkında detaylı 
bilgileri katılımcılar ile paylaştı. 
Güven, savaşın sonrasında 
diğer ülkelerle yapılan 
antlaşmalar ile Çanakkale’de 
bulunan mezarlıklar ve şehitler 
hakkında da bilgiler verdi.
Programın son panelisti 
olan Öğretim Görevlisi Halil 
İbrahim Çelik ise katılımcılara 
“Çanakkale’de Mehmetçik” 
kavramını açıkladı. Sunumu 
içerisinde Konya’nın 
Çanakkale’de vermiş olduğu 
şehitlere ve detaylarına 
değinen Çelik, Konya’nın 
vermiş olduğu şehitlerden 
her beşinden birinin isminin 
Mehmet olduğu bilgisine 
ulaşılabildiğini de katılımcılarla 
paylaştı. 

Nitelik ve sayı bakımından 
dünyanın en başta gelen 
arşivlerinden birine 
sahibiz

Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanı Prof. Dr. 
Uğur Ünal’ın konuşmacı olarak 
katıldığı Çanakkale Şehitlerini 
Anma Programı yapıldı. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur 
Ünal, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Konevi Salonunda 
düzenlenen konferansta, 
Devlet Arşivleri Başkanlığının 
yeni bir kurum olduğunu 
söyleyerek dinleyenleri bu 
konuda bilgilendirdi.
Sahip olduğumuz arşivlerin 
dünyanın başta gelen 
arşivlerden olduğunun altını 

çizen Ünal; “Arşivimizle iftihar 
edebiliriz. Dünya ülkelerinin 
hemen hemen hiçbiriyle kıyas 
götürmeyecek muazzam bir 
evrak birikimine, sayısına ve 
niteliğine sahibiz. Bu açıdan 
Devlet Arşivleri son derece 
önemli belgeleri ihtiva ediyor. 
Bunları da kamuoyuyla, 
tarihçilerle paylaşıyor.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçişle Türkiye’de 
bazı kurumların yeniden 
teşkilatlandırıldığını hatırlatan 
Ünal, teşkilatın doğrudan 
Cumhurbaşkanına bağlandığını 
da söyledi. 
Ülkemizin muazzam bir tarihi 
geçmişe sahip olduğunun 
altını çizen Ünal; “:Çok köklü 
bir devlet geleneğimiz var, 
kurumlarımız çok eski. 
1923’ten itibaren artık yeni 
bir sistemi, yeni bir rejimi 
benimseyen Türkiye, daha 

önce de Osmanlı, ondan önce 
de Selçuklu var. Baktığımız 
zaman Türklerin tarih boyunca 
birçok devlet kurmuş olduğunu 
görüyoruz. Bu devletlerin de 
bize intikal eden muazzam bir 
arşivi var. Sahip olduğumuz 
arşivler dünyada en başta 
gelen arşivlerdendir. Dünya 
ülkelerinin hemen hemen 
hiçbiriyle kıyas götürmeyecek 
muazzam bir evrak birikimine, 
sayısına ve niteliğine sahibiz. 
Bu açıdan Devlet Arşivleri son 
derece önemli belgeleri ihtiva 
ediyor. Bunları da kamuoyuyla, 
tarihçilerle paylaşıyor.”
Modern bir arşiv sisteminin 
kurulduğunu anlatan Ünal: 
“Tek merkezden yönetilen, 
akademisyenlere, hocalarımıza 
kolaylık sağlayacak her türlü 
çalışmadan bundan sonra 
Devlet Arşivleri Başkanlığı 
sorumlu. İçişleri Bakanlığı 

arşivi, Milli Savunma arşivi gibi 
arşivler de Devlet Arşivlerine 
bağlanmış durumdadır.” dedi.
Program kapsamında açılan 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanlığı Çanakkale 
Sergisi de ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi gördü.
Ayrıca etkinlikler kapsamında 
Üniversitemiz Halk Oyunları 
Topluluğu öğrencileri Kule 
Site AVM’de vatandaşlara 
“Kahramanlık” temalı halk 
oyunları gösterisi sundular. 
Gösterinin sonunda dev 
bir bayrak altında toplanan 
tüm öğrenciler bayrağı 
dalgalandırma hareketleriyle 
programı coşkulu bir biçimde 
tamamladılar.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
NEVRUZ BAYRAMI
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE
KUTLANDI

Baharın gelişini 
simgeleyen Nevruz 
Bayramı, Üniversitemizde 
belirlenen noktalarda 
çeşitli etkinliklerle coşkuyla 
kutlandı. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan kutlamalarda 
nevruz ateşi yakıldı, demir 
dövüldü, Mehter Takımı ve 
halk oyunları gösterisi sunuldu. 
Renkli görüntülere sahne 
olan etkinliklerde öğrenciler, 
akademisyenler ve davetliler 
keyifli anlar yaşadı.
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Üniversitemiz Bilim ve 
Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BİTAM) 
tarafından “Bilimsel 
Düşünce, Bilim Dünyası 
ve Ulusal/Uluslararası 
Rekabetçi Projeler” konulu 
panel düzenlendi. 

Programa Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, 

Mississippi State Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erdoğan Memili, Selçuk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdullah Kaya, 
Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, 
akademisyenler öğrenciler ve 
diğer davetliler katıldı.
NEÜ AKEF Prof. Dr. Erol 
Güngör Konferans Salonunda 

düzenlenen programda ilk 
olarak BİTAM Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Bingöl kürsüye geldi. 
Panelistlere katılımlarından 
dolayı teşekkür eden Bingöl, 
BİTAM hakkında bilgiler verdi.
Bingöl’ün konuşmanın 
ardından panele geçildi. 
Panelde ilk sözü NEÜ 
Rektör Yardımcısı ve Panel 
Moderatörü Prof. Dr. Oğuz 
Doğan aldı. Doğan, bilim 
dünyasındaki hızlı değişimlerin 
üniversitelerin değişime 
uğramasına yol açtığını 
ifade ederek; “İlk nesil 
üniversitelerde ezberci zihniyet 
vardı sonra eğitim öğretimin 
yanına araştırmayı ilave etmiş 
bir model geliştirildi. Bu model 
Avrupa’da yaygın olarak 
devam ediyor ve Amerika’da 
da bu modele ek olarak 

toplumun ihtiyaçlarına karşılık 
verme durumu da var. Üçüncü 
nesil üniversite modelinde 
ise bütün bunlara ek olarak 
üretim yapan üniversiteleri 
görüyoruz. Türkiye’de de YÖK, 
üniversitelerde farklı modeller 
üzerinde çalışıyor. Tüm bu 
çalışmalar sürerken biz de 
değerli hocalarımızı davet 
ederek bu konuyu tartışmak 
için bir araya geldik” diye 
konuştu.
Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya 
ise bilimsel çalışmalarda 
ortak çalışma kültürünün 
önemine değindi. Kaya, 
“Birlikte çalışıyorsanız 
aradaki sınırları kaldırmanız 
gerekiyor. Yani yedi gün yirmi 
dört saat iletişim halinde 
olmanız gerekebiliyor. 

ÜNİVERSİTEMİZDE BİLİM VE 
BİLİMSEL DÜŞÜNCE KONUŞULDU

Bunu sağlamalısınız. Birlikte 
çalıştığınız insanlarla siyasi ve 
dünya görüşünüz hakkında 
konuşmamanız sadece bilim 
ve ortak paydalarınız hakkında 
konuşmanız gerekiyor. Böylelikle 
çok önemli bir iletişim yakalamış 
olursunuz” dedi. 
Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz 
de, Türkiye’nin gelişmiş 
ülkeler seviyesine gelebilmek 
için Vizyon 2023 programı 
hazırladığını ve bu program 
dâhilinde de ikili işbirliklerinin, 
ulusal, uluslararası işbirliği 
ağının önemli bir yer tuttuğunu 
söyledi. Ersöz, öğrencilere 
de TÜBİTAK’ın çeşitli burs ve 
desteklerinden faydalanmalarını 
tavsiye etti. 
İnsanların kendini sürekli 
geliştirmelerinin çok önemli 

olduğunun altını çizen 
Mississippi State Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan 
Memili, “Araştırmacılar, kendileri 
problem üretip o problemleri 
çözmeye çalışıyorlar ama öyle 
bir sorun gerçek hayatta yok. Bir 
problemi belirlerken iyi gözlem 
yaparak, insanlarla konuşmak 
gerekiyor. Bir konu hakkında 
çalışma yapmadan önce o konu 
üzerinde çalışmanın gerekli 
olup olmadığı üzerinde iyice 
düşünmek gerek. Özellikle 
yaptığımız çalışmanın insanların 
ihtiyaçlarına yanıt vermesi çok 
önemli bir husus” şeklinde 
konuştu.
Memili, bilimsel araştırmalarda 
fikirlerin gelişmiş yöntemlerle 
araştırılmasının zorunlu 
olduğunu belirterek, “Çok fazla 
data var ama bu dataların 

nasıl analiz edileceği hakkında 
sıkıntılar var. Çoğu çalışmanın 
sonucunun kontrolü yok, kontrol 
edilmiyor. Kontrol edenin de 
kontrol edilmesi gerekiyor 
hatta. Bilim insanları deneyler 
yapıyor, sonuçlar elde ediyor 
ama önemli olan bu sonuçların 
halkla paylaşarak bir sonuca 
ulaşmak. Yani kaliteli araştırma 
projesinin yeni bilgi üreterek 
düşünceyi değiştirip davranışları 
değiştirmesi ve yaşam kalitesini 
yükseltmesi gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından panel, 
soru-cevap bölümüyle sona 
erdi. 



geleceğin...

Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesinde “Müslümanca 
Düşünmek” konulu bir 
söyleşi düzenlendi. 

Dayanışma, İlim, Kültür 
ve Kardeşlik Topluluğu 

tarafından düzenlenen 
söyleşiye konuşmacı 
olarak katılan Yazar Rasim 
Özdenören , Müslümanca 
düşünce yapısı ve bu 
düşünce temelinde oluşan 
yaşam biçimi ile ilgili 
fikirlerini gençlerle paylaştı.
İslamiyetin Müslümanlar 

için hem iman edilerek 
hem de o imanın hayata 
geçirilerek algılanabileceği 
bir olgu olduğunu belirten 
Özdenören, inanılanı 
hayata geçirme noktasında 
yaşanılan çelişkiden bahsetti. 
Günümüz Müslümanlarının 
kafa yapısını “bölmeli kafa “ 
olarak adlandıran Özdenören 
tanzimattan sonra oluşan 
bu kafa yapısının iki arada bir 
derede kalmış bir düşünce 
olduğunun altını çizdi. 
Özdenören: “ Tanzimattan 
sonra insanlar ne İslami 
kültüre sahip çıkabilmişler, 
ne de batı kültürünü 
benimseyebilmişler. Ne 

ötekinden vazgeçmişler, ne 
diğerini özümsemişler. Bu 
kafa karışıklığı ise düşünce ve 
davranış temelini günümüze 
kadar her dönem etkilemiş. 
Günümüz Müslümanının 

ÜNİVERSİTEMİZ ÜNLÜ YAZAR
RASİM ÖZDENÖREN’İ AĞIRLADI

halen inandığını hayata 
geçirememesinin ve 
İslamiyetle çelişen hükümleri 
yaşantısında kabul edişinin 
temeli buna dayanmaktadır.” 
dedi. Müslümanca 
düşünebilmenin önemi ve 
kriteri hakkında konuşan 
Yazar Rasim Özdenören, 
Asr-ı Saadet Müslümanları 
ile günümüz Müslümanları 
arasında dramatik bir farklılık 
olduğunu belirtti. O dönemde 
Müslümanların kendilerine 
tebliğ edilen hükümleri 
aniden benimseyerek hayata 
geçirdiklerini söyleyerek, içki 
haram kılındığında herkesin 
hemen harekete  geçtiklerini, 
şaraplarını sokaklara 
boşalttıklarını ifade etti. 
Asr-ı Saadet Müslümanları 
kendilerini İslami hükümlere 
uygun hale getirirken, sonraki 
dönemlerde ise Müslümanların 

İslamı kendi yaşam şartlarına 
göre uyarlamaya çalıştıklarını 
belirtti.
Hristiyan batı kültüründeki 
insan hakları ile 
Müslümanlardaki kul hakkı 
inancını değerlendiren 
Özdenören, batının 
hümanizma ekseninde, insanı, 
genelde tüm otoriteye, özelde 
ise kiliseye karşı özgür kılma 
çabasından söz ederek şunları 
söyledi: “İnsana, kiliseye 
karşı lisanı hal ile söyletilen 
şey: "Ey kilise, sen sensen, 
ben de benim; senin bana 
karşı hakların varsa, benim 
de sana karşı haklarım var! 
Müslüman toplumlar kiliseli 
bir hayat sürmediklerinden bu 
telakki tarzı onlara yabancıdır. 
Müslümanlar "kul hakkını" 
bilirler. "İnsan hakları" özneye 
dönük bir karakter taşırken 
"Kul hakkı" ötekine dönük 

bir nitelik taşır. Birinde kendi 
benini öne çıkartma gayreti 
varken, ikincisinde ötekinin 
(başkasının) hakkını ihlal 
etmeme titizliği öne çıkar.”
Yazar konuşmasında 
batılılaşma hakkında gelen 
bir soru üzerine de Prof. Dr. 
Mümtaz Turhan hocanın 
ileri sürdüğü gibi batının ilmi 
zihniyetini benimsemediğimiz 
sürece batılılaşmanın mümkün 
olmayacağını söyledi. Batı’dan 
alınan demokrasi ve laiklik 
gibi kavramların yanlış 
tanımlanmaması ve her birinin 
ayrı ayrı mütalaa edilmesi 
gerektiğini vurguladı.
Yoğun katılımın olduğu 
programda yazara kitap 
imzalatmak isteyen öğrenciler 
kuyruk oluşturdular. Söyleşi 
programı, hediye takdimi 
ve hatıra fotoğraf çekiminin 
ardından sona erdi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Selçuklu Otizmli 
Bireyler Vakfı (SOBE) Geleneksel Yardım Kermesine katıldı.

REKTÖR ZORLU
SOBE YARDIM KERMESİNİ 
ZİYARET ETTİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından 
hazırlanan "Öğrenci Gözüyle Konya" konulu fotoğraf 

sergisi Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

fuaye alanında açıldı.

“ÖĞRENCİ GÖZÜYLE KONYA”
FOTOĞRAF SERGİSİ ÜNİVERSİTEMİZDE

ÇUBUK MAKARNA KÖPRÜ YARIŞMASI

Üniversitemiz öğrenci topluluklarına yıl içerisinde gerçekleştirdikleri 
etkinlikleri ödüllendirmek adına plaket verildi. Öğrencilerimize 
plaketleri, Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından takdim edildi.

TOPLULUKLARIMIZIN ÇALIŞMALARI
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Üniversitemizde gerçekleştirilen 2019 Çubuk Makarna Köprü 
Yarışmasında öğrencilerimizin yaptığı makarnadan köprüler yarıştı, 

dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
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Üniversitemiz Seydişehir 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü tarafından 
öğrencilerin mesleki becerileri 
ve sosyal sorumluluk 
bilincinin geliştirilmesi amacı 
ile Seydişehir Hükümet 
konağı önünde "Sağlıklı 
Bireylerde Tansiyon Ölçümü 
Etkinliği" düzenlendi.

SAĞLIKLI
BİREYLERDE 
TANSİYON
ÖLÇÜMÜ
ETKİNLİĞİ

Üniversitemiz ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi 
işbirliği ile oluşturulan 
Gezici Ağız ve Diş Sağlığı 
Kliniği Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfında 
uzman hekimler otizmli 
çocukların ilgili tedavilerini 
gerçekleştirdiler.

Verilen hizmet hakkında 
bilgi veren Diş Hekimliği 

Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Hazal Özer, otizmli çocuklar 
için her sene diş taramaları 
yaptıklarını söyleyerek; 
“Çocuklarımızın muayeneleri 
gerçekleştiriyor, gereken 
diş tedavilerini gezici diş 
kliniğimizde ya da ihtiyaç 
halinde hastanemizde 
gerçekleştiriyoruz. 
Çocuklarımızın yaşam kalite 
standartlarına destek olmamız 
açısından diş kontrollerini 

yapıyoruz. Çocuklar bizi 
sevgiyle karşılıyorlar. Tabii 
bu durumdan memnun 
oluyoruz.” dedi. Çocukların 
diş hekimlerine yönelik 
korkularının yenilmesi 
anlamında bu faaliyetin önemli 
olduğunu kaydeden Özer, katkı 
sunan herkese teşekkürlerini 
iletti. Araçta tedavi olan 
çocuklar da hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde tedavi olabilmenin 
mutluluğunu yaşadılar. 

GEZİCİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
SOBE’DE

8382
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Avrupa’da öğrenim için 
öğrenci hareketliliğini teşvik 
etmek amacıyla devam 
eden ve Üniversitemiz 
öğrencilerinin de 
faydalandığı Erasmus+ 
Programının bu dönemki dil 
sınavı tamamlandı. 

Yaklaşık 700 öğrencinin 
girdiği sınav sonucunda 

başarılı olan öğrenciler 
Avrupa’da denklik olan 
Üniversitelerde eğitimlerine 
devam etme fırsatı 
yakalayacaklar. 
Sınava giren öğrencilerden 
İngilizce Öğretmenliği 3. 
sınıf öğrencisi Tuğçe Demirci 
Erasmus+ ile yurtdışına 
gitmek istediğini bunun 
sebebinin bölümü gereği dilini 
geliştirmek istemesi olduğunu 
söyledi. Gıda Mühendisliği 4. 

sınıf öğrencisi Şevval Bostancı 
ise İngilizce konuşmakla ilgili 
korkularını yenmek istediğini 
ve bu yüzden Erasmus+ 
Programı ile yurtdışında 
bir üniversitede eğitimine 
bir dönem devam etmek 
istediğini kaydetti. Bostancı, 
Üniversitenin sağladığı bu 
imkândan dolayı teşekkür 
ederken, Necmettin Erbakan 
Üniversitesini Avrupa’da 
güzel bir şekilde temsil etmek 
istediğini de sözlerine ekledi. 
Erasmus+ Programından 
daha önce 2 defa yararlanmış 
olan ve Üniversitemizde 
yüksek lisans öğrencisi olan 
Merve Betül Saklan da, bu 
programın kendisine çok 
şey kattığını, yeni yerler 
görmenin yeni insanlar 
tanımanın ufuk açtığını belirtti. 
Dil öğrenme konusunda 
programın kendisine çok şey 

kattığını söyleyen Saklan, 
bu programdan yararlanmış 
olmanın özgeçmişinde yazacak 
olmasından da memnuniyet 
duyduğunun altını çizdi. 
Turizm İşletmeciliği 3. sınıf 
öğrencisi olan Batuhan 
Çarıkçı, iş hayatında Erasmus+ 
Programının kendisine 
önemli katkılar sunacağını 
düşündüğünü kaydetti. 
Çarıkçı, yabancı bir kültürle 
tanışma imkânını sunduğu 
için Necmettin Erbakan 
Üniversitesine teşekkür etti. 
Tarih bölümü 3. Sınıf öğrencisi 
Zehra Çiftçi de programa ilk 
defa başvurduğunu ve sınavda 
başarılı olmayı çok istediğini 
söyleyerek, imkân sunduğu 
için Üniversiteye teşekkür etti. 

ÖĞRENCİLERİMİZ ERASMUS+ PROGRAMIYLA 
YURTDIŞINDA EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYORLAR 

Seçmeli Alevilik-Bektaşilik 
dersini alan son sınıf 
öğrencilerimiz ve öğretim 
üyemiz Doç. Dr. Doğan 
Kaplan nezaretinde 
Nevşehir-Hacı Bektaş'a 
gittiler. 

Üniversitemiz Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığının da desteğiyle 
gerçekleştirilen Teknik Gezi'de 
öğrencilerimiz Hacı Bektaş 

Veli Müzesini gezdiler. Külliye 
içerisinde bulunan mescitte 
Hacı Bektaş Veli hakkında 
kısa bir ders yapıldıktan sonra 
Kızılırmak'ın aktığı Avanos 
üzerinden Konya'ya döndüler. 
Hacı Bektaş İlçesine giderken 
yol üzerinde Ihlara Vadisi, 
Uç Hisar, Ürgüp, Devrent 
ve Paşabağ'da kısa molalar 
veren gezi ekibimiz "İlimden 
gidilmeyen yolun sonu 
karanlıktır." diyen Hacı Bektaş 
Veli'nin yaşadığı bölgenin 

yanısıra dünyanın bilinen en 
eski yerleşim birimlerinden biri 
olan Kapadokya bölgesini de 
gezmiş oldular.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ
NEVŞEHİR-HACI BEKTAŞ'DA

8584
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Yürütücülüğünü NEÜ 
Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü yüksek 
lisans öğrencisi Sümeyye 
Aydoğan’ın üstlendiği, 
Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ümit 
Sormaz’ın danışmanlığını 
yaptığı proje kapsamında 
"Yöresel Lezzetler Festivali" 
adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Kadınların çalışma 
hayatına başlamasıyla 

mutfaklarında geleneksel 
yemeklerden uzaklaşması 
ile birlikte çalışan kadınların 
evlerinde daha sık geleneksel 
yemekleri hazırlamaları ve 
sürdürülebilirliği sağlamak 
amacıyla hazırlanan projede 
Sümeyye Aydoğan, "Proje 
kapsamında verilen eğitimlerin 
sonunda, eğitimlere katılan 
çalışan bayanlardan, sağlık 
açısından önemli olan 
ve aynı zamanda temel 
kültürel değerlerimizden 
biri olan geleneksel 

lezzetlerimizin 'Yapımının 
aslında düşünüldüğü kadar 
zor ve zahmetli olmadığı ve 
evlerimizde sofralarımızda 
geleneksel ve yöresel 
yemeklerin yapımına yer 
vereceğiz' şeklinde dönütler 
almak proje ekibi olarak 
bizleri bir kez daha sevindirdi. 
Bizler bu toplumun bir 
bireyi olarak geleneksel ve 
lezzetlerimizin korunması ve 
sürdürülebirliğinin sağlanması 
hususunda üstümüze düşeni 
yapmalıyız” şeklinde konuştu.
Proje danışmanlığını üstlenen 
kapsamında Doç. Dr. Ümit 
Sormaz da, "Geleneksel 
ve yöresel yemeklerimizin 
tanıtılması için gerek 
teorik gerekse uygulamalı 
eğitimlerimizi tamamladığımız 
projemizi 'Yöresel Lezzetler 
Festivali' düzenleyerek 
taçlandırdık, proje ekibi 
olarak yöresel ve geleneksel 
lezzetlerimizin, evlerimizde, 
sofralarımızda yapılabilirliği 
ve sürdürülebilirliği için yeni 
projelerde yer alacağız" 
ifadelerini kullandı.

YÖRESEL LEZZETLER
FESTİVALİ
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PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU İLE
SAĞLIKLI YAŞAM SÖYLEŞİSİ

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. 
Dr. İbrahim Saraçoğlu, 
Üniversitemiz Meram Tıp 

Fakültesi Asım Duman 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen Sağlıklı 
Yaşam Söyleşisi’ne katıldı. 

Sağlıklı Yaşam üzerine 
bir duyarlılık oluşturma 

amacıyla düzenlenen 
programa Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Konya Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Babür Özçelik, 
akademisyenler, öğrenciler ve 
davetliler katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından 
sahneye gelen Prof. Dr. 
İbrahim Saraçoğlu, salonda 
bulunanlara sağlıklı ve 
doğal bir yaşam için faydalı 
bilgiler verdi. Söyleşinin 
sonunda Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Prof. Dr. 
İbrahim Saraçoğlu’na hediye 
takdiminde bulundu. 

Gıda Mühendisliği Bölümü 
1. Sınıf Öğrencilerimizden 

"Gülay Aktaş, Şeyma Açar, 
Maşide Nur Şensoy, Hilal 
Yavuz ve Nesrin Gederet" 
"Toplumsal Sorumluluk 

ve Sağlıklı Yaşam Dersi" 
kapsamında, Neşeli Kitaplar 
Projeleri ile topladıkları 
kitapları, THY Genel 
Müdürlüğünden de ulaşım 
desteği alarak, Bitlis İlimizdeki 

Arıdağ İlköğretim Okulunun 
Kütüphanesine ulaştırdılar. 
Kütüphaneleri için kitap ihtiyacı 
olan minik kardeşlerimizi 
sevindirdiler.

NEŞELİ KİTAPLAR PROJESİ

8988
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Türk Göç ve Diasporası 
Paneli Üniversitemiz Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Konferans 
Salonunda gerçekleşti. 

Panel, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Genel 

Sosyoloji ve Metodoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ahmet Koyuncu’nun 
moderatörlüğünde gerçekleşti. 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yusuf Adıgüzel, Sakarya 
Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Bünyamin 
Bezci, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın 
katılımlarıyla gerçekleşen 
paneli çok sayıda öğrenci 
ilgiyle takip etti.
Prof. Dr. Levent Kayapınar 
göç türleri, devletlerin eliyle 
gerçekleşen göçler, Türklerin 

Anadolu’ya göçmesi, Loannis 
Skilicis’in Selçuklu Türkleri 
hakkında söylemlerini, 
Moğolların sebep olduğu 
zorunlu göçleri hakkında 
dinleyenleri bilgilendirdi.
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise 19. 
yüzyıldan günümüze kadar 
olan göçleri, göçmen-muhacir 
kavramlarını, istatistiki verilere 
göre Türkiye’deki yabancı 
sayılarını, düzenli ve düzensiz 
göçleri anlattı.
Adıgüzel, Türkiye’nin batı 
sınırlarına göre doğu 
sınırlarından göçmenler 
aldığını, bunların kimi zaman 
devlet bilgisi dâhilinde kimi 
zaman ise kaçak yollardan 
Türkiye’ye girdiğine değindi. 
Ülkedeki sığınmacılar 
yüzde 70’ini Suriyelilerin 
oluşturduğunu ve bunun 
sebebinin ülkelerinde devam 
eden savaş olduğunu ve 
bu dönemsel göçlerin 
bölgedeki diğer savaşlar 

sonrasında da görüldüğünü 
söyleyen Adıgüzel; “Bizim de 
kültürümüzde konar-göçerlik 
var, yıllarca bizde göç etmişiz, 
göçe zorlanmışız bir ulusuz 
dolayısıyla o insanları anlaması 
gereken onların halini 
anlayabilecek millet biziz” dedi.
Türkiye’den Avrupa’ya yapılan 
göçlere değinen Prof. Dr. 
Bünyamin Bezci ise bu göçler 
esnasında ortaya çıkan 
sorunları ve çözümlemelerinin 
politik düzleme nasıl 
yansıdığıyla ilgili detaylı bir 
sunum yaptı.
Panelistler programın sonunda 
öğrencilerin merak ettikleri 
konulara açıklık getirerek, 
sorularını yanıtladılar.
Toplu fotoğraf çekimi ile 
program sona erdi.    

TÜRK GÖÇ VE DİASPORASI
NEÜ’DE KONUŞULDU

Üniversitemiz ve Selçuklu 
Belediyesi işbirliğinde 
düzenlenen "Turkuaz" 
Karma Seramik Sergisi'nin 
açılışı Selçuklu Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Üniversitemiz 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Seramik Bölümünden Dr. Öğr. 
Üyesi Mine Ülkü Öztürk'ün 
yaptığı serginin açılışına 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı, sanatçılar ve 
sanatseverler katıldı.
Sergide Türkiye’nin 
farklı üniversitelerinden 
akademisyen ve öğrencilerin 
yanı sıra Türkiye’den ve farklı 
ülkelerden sanatçıların 100'e 

yakın eseri de yer alıyor.  
Sergiye ev sahipliği yapmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Selçuklu Kongre Merkezi 
birçok sanatsal etkinliğe 
ev sahipliği yapıyor. Sanat 
dediğimiz zaman sadece 
görsel sanatlar akla gelmiyor. 
Burada medeniyetimizden 
gelen çok güzel sanat 
eserlerimiz var. Çini sanatı 
da onlardan bir tanesi. Bu 
konuda emek veren bütün 
sanatçılarımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Ziyarete 
gelen misafirlerimiz güzel 
sanat eserlerini görme fırsatı 
bulacak. Bundan sonraki 
süreçte de inşallah biz burada 
ev sahipliği yapmak için 
hazırız. Bütün sanatçılarımızın 
eserlerini sanatseverlerle, 
hemşehrilerimizle 
buluşturmak için gayret içinde 

olacağız. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, serginin hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
Sergiye katılan sanatçı ve 
sanatseverlere teşekkür eden 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Oğuz Doğan ise, bundan 
sonraki dönemde de yeni sergi 
açılışlarının gerçekleşmesi 
temennisinde bulundu.
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Ahmet Çaycı da, 
“Fakültemiz Konya’da özellikle 
MEDAŞ bünyesinde mutat 
bir halde sergilerini devam 
ettiriyordu. Başkanımızla 
görüşmemize istinaden 
inşallah önümüzdeki yıldan 
itibaren burada da  her ay bir 
organizasyonumuz olacak. 
Bunun sözünü vermiş olalım” 
diye konuştu. 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Mine Ülkü Öztürk, 
sergide 100'e yakın sanatçının 
eserleriyle yer aldığını ifade 
ederek serginin açılmasında 
emeği geçenlere teşekkür 
etti. Konuşmaların ardından 
kurdele kesimiyle serginin 
açılışını gerçekleştiren protokol 
üyeleri sergiyi gezdi.

TURKUAZ KARMA SERAMİK SERGİSİ AÇILDI
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Konya’da eğitim öğretim 
hizmeti veren Selçuk 
Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, 
K.T.O Karatay Üniversitesi, 
Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi ve Konya Teknik 
Üniversitesinin rektörleri 
muhtelif liselerde okuyup 
üniversite sınavlarına 
hazırlanan 11 ve 12. Sınıf 
öğrencileri ile bir araya 
gelip öğrencilerin sorularını 
cevapladılar. 

Konya’da bu anlamda bir 
ilk olma özelliğini taşıyan 

programın açılış konuşmasını 
Konya Bilim Merkezi Genel 
Müdürü Ali Çetinkaya yaptı. 
Daha sonra kürsüye gelen İl 
Milli Eğitim Müdür Vekili Servet 
Altuntaş da öğrencilerden 
beklentilerinin büyük 
olduğunu ifade ederek çok 
çalışmaları gerektiğinin altını 
çizdi. Öğrencilere çok değerli 
olduklarını da anımsatan 
Altuntaş, şehirdeki tüm 
rektörlerin onlarla bir araya 
gelmesinin de kendilerine 
verilen bu değerin kanıtı 
olduğunu ifade etti. 
Moderatörlüğünü Necmettin 

Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak’ın yaptığı 
programda Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, K.T.O Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş ve Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik öğrencilere 
üniversiteleri hakkında bilgi 
verip tecrübelerini paylaştılar. 

Üniversitemiz ve Konya 
Teknik Üniversitesi (KTÜN) 
akademisyenleri ile bir 
pres firması tarafından 
geliştirilen, uçak, füze 
ve otomobillerin sac 
parçalarının üretilmesini 
sağlayan hidro-
şekillendirme presleri, 
ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak.

Üniversitemiz ve KTÜN 
akademisyenleri, Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu'nun 
(TÜBİTAK) 2003-2023 Strateji 
Belgesi'nde yer alan hidro-
şekillendirme presi üretmek 
için 2005'te çalışma başlattı.
Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın 
sonunda, TÜBİTAK desteğiyle 
uçak gövdesi, füze ve 
otomobillerin sac parçalarının 
yapımında kullanılan yüzde 
100 yerli hidro-şekillendirme 
presi üretildi. 
İthal hidro-şekillendirme 
preslerine göre daha düşük 
maliyetle imal edilen ve 
muadillerine göre üstün 
özelliklere sahip pres, 
savunma sanayisi başta olmak 
üzere ülke ekonomisine önemli 
katkı sağlayacak.

KONYA’DAKİ ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLERİ
LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

YERLİ 'HİDRO-ŞEKİLLENDİRME PROJESİ'
EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK



geleceğin...

9594

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Kardiyoloji 
Kliniğinde ameliyatsız tedavi 
yöntemiyle kalp deliği 
kapatılarak taburcu edilen 
hasta sayısı yüze ulaştı. 

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Kardiyoloji 
Kliniği Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Mehmet Burhan 
Oflaz, doğuştan kalp deliği 
olan 16 aylık Nursima'nın 
kalbindeki deliğin ameliyatsız 
yöntemle kapatılarak taburcu 
edildiğini, bu tedavi yöntemini 
uyguladıkları hasta sayısının 
100' e ulaştığını söyledi.
Doç. Dr. Oflaz yaptığı 

açıklamada; "Bu tür kalp 
delikleri çocuklarda sık görülen 
kalp hastalıklarındandır. 
Bu delikler, ortalama 1-1.5 
saat süren bir işlemle, özel 
cihazlar kullanılarak başarılı 
bir şekilde kapatılabiliyor. 
Ameliyatsız ve kasıktan anjiyo 
yöntemiyle yapılan bu işlem 
sonrasında hastalar aynı gün 
ayağa kalkıyor ve bir gün 
sonra taburcu edilip okuluna 
dönebiliyor.  Uyguladığımız 
bu yöntem; kesi ve dikiş 
atılmaksızın, ameliyat izi 
olmadan kısa sürede hastanın 
iyileşip günlük yaşantısına 
dönebilmesi sebebiyle 
günümüzde tercih edilen 
bir yöntemdir. Yurt dışında 
ve ülkemizde uygulanan bu 
işlem kliniğimizde de başarılı 

bir şekilde yapılmakta ve 
hastalardan herhangi bir 
ücret talep edilmemektedir. 
Doğuştan kalp hastalığı 
olan çocuklar tedavi 
edilmezlerse kalp büyümesi, 
ritim bozuklukları, akciğer 
tansiyonu, gelişme geriliği 
ve sık enfeksiyon geçirme 
gibi sıkıntılar yaşarlar. Bu tür 
rahatsızlığı bulunan çocuklarda 
halsizlik, çabuk yorulma, 
gelişme geriliği ve üfürüm gibi 
belirtiler görülebileceği için 
ailelerin çocuklarında böyle bir 
belirti gördüklerinde mutlaka 
bir çocuk kalp hastalıkları 
uzmanına başvurmaları 
gerekir.  Biz kliniğimizde Konya 
ve çevre illerden gelen birçok 
hastaya hizmet vermekteyiz. 
Yurtiçi ve yurtdışındaki 
önemli kalp merkezlerinde 
uygulanmaya başlanan yeni 
tedaviler Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde erişkin ve 
çocuk kalp doktorları ve kalp 
cerrahları tarafından yakından 
takip ve tedavi  edilmekte 
ve bu sayede birçok çocuk 
ve erişkin hasta başka illere 
gitmeye gerek kalmadan 
Konya'mızda sağlığına 
kavuşabilmektedir. Bu 
vesile ile bizlere destek olan 
yöneticilerimize, hocalarımıza 
ve ekibimize teşekkür ederiz.

AMELİYATSIZ KALP DELİĞİ KAPATILMASINDA
100. HASTAYA ULAŞILDI

Avrupa Milli görüş 
teşkilatının ilk kez organize 
ettiği Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Eğitim ve Üniversiteler 
Fuarı 26-28 Nisan 2019 
tarihlerinde Avusturya'nın 
Dornbirn kentinde 
gerçekleştirildi. 

Avrupa'da yaşayan Türk 
diasporasına Türkiyedeki 

ve üniversitemizdeki Eğitim 
olanakları tanıtıldı. Türkiye'den 
12 üniversitenin katıldığı 
eğitim ve üniversiteler fuarı 
Avrupa'nın bir çok ülkesinden 
gelen katılımcılar tarafından 
büyük ilgi gördü. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak 
Uluslararası Öğrencilere 
sunduğumuz eğitim 
fırsatlarının tanıtıldığı eğitim ve 
Üniversiteler fuarında, ayrıca 

üniversitemizin bu yıl ilk kez 
gerçekleştirdiği YÖS (Yabancı 
Öğrenci Sınavı) hakkında 
öğrencilere bilgilendirme 
yapıldı. Uluslararası 
öğrencilerden alınan öğrenim 
ücretlerinin yarıya düşürülmesi 
ve uluslararası öğrenci 
kontenjanının iki katına 
çıkarılmasının Avrupa'da 
yaşayan vatandaşlarımıza 
uygun eğitim fırsatları 
sunmaktadır. Bununla 
birlikte, Erasmus+ Öğrenci 
Hareketliliği fırsatlarından 
yararlanmak isteyen üniversite 
öğrencilerinin okumakta 
oldukları üniversitelere 
başvuruda bulunarak 
üniversitemize öğrenci 
değişimi kapsamında gelmek 
istediklerini ve bu bağlamda 
ikili antlaşma için bağlantı 
kurabilecekleri anlatıldı.

PROTOKOL

Üniversitemiz ve Avrupa 
Milli Görüş Teşkilatı IGMG 
arasında ikili işbirliği protokolü 
imzalandı. Protokol imza töreni 
üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu ve Avrupa Milli 
Görüş IGMG Başkanı Kemal 
Ergün arasında imzalandı. 
Eğitim alanında imzalanan 
ikili protokol antlaşması, 
üniversitemizin Avrupa'da 
tanıtılması ve Avrupa'da 
yaşayan Türk öğrencilerin 
Uluslararası öğrenci 
kapsamında üniversitemizde 
lisans ve lisansüstü eğitim 
görmesi konularında işbirliği 
yapmayı öngörmektedir.

PROF. DR. FUAT SEZGİN EĞİTİM VE
ÜNİVERSİTELER FUARI 
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Üniversitemiz Meram 
Meslek Yüksekokulu Gıda 
İşleme Bölümü Un ve 
Unlu Mamuller Teknolojisi 
(Değirmencilik) Programı 
öğretim elemanları Öğr. 
Gör. Hakan Vatansev, 
Öğr. Gör. Zekeriya Bilici, 
Öğr. Gör. Öznur Eymir ve 
beraberindeki öğrenciler 
Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu (TUSAF) 
tarafından düzenlenen 
Uluslararası Operasyonel 
Değirmenciler Birliği (IAOM) 
Çalıştayına katıldı.

Çalıştay hakkında bilgi 
veren Gıda İşleme Bölüm 

Başkanı Öğr. Gör. Hakan 
Vatansev, çalıştay kapsamında 
yerli ve yabancı alanında 
uzman akademisyenler ve 
firma temsilcileri tarafından, 
buğday tanesinin yapısı ve 
değirmencilik özellikleri, 

laboratuvarda buğday ve un 
kalitesinin belirlenmesi, un 
kalitesi ve pazar taleplerinin 
karşılanması, buğday ve irmik 
temizleme ekipmanları ve 
ayrım prensipleri, kırma ve 
eleme sistemleri, doğru elek 
seçimi, buğday depolama 
ve değirmen zararlılarının 
kontrolü, un geliştiricileri 
konularında güncel bilgilerin 
ve çözüm önerilerinin 
teorik ve uygulamalı olarak 
sunulduğunu kaydetti.
Öğr. Gör. Zekeriya Bilici ise 
firma sahipleri ve temsilcileri 
ile üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinde yapılabilecek 
projeler, değirmencilik 
programı uygulama 
altyapısına kazandırılabilecek 
hibe değirmen ve 
değirmen ekipmanları, 
laboratuvar cihazları 
konularında görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Öğrenciler, çalıştay sayesinde 
üniversite ve değirmencilik 

programı olarak kendilerini 
tanıtma fırsatı bulduklarını, 
mesleki ve sektörel 
bilgilerinin arttığını, sektör 
temsilcileri ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirerek eğitim-
öğretim dönemlerinde staj ve 
mesleki uygulama dersleri için 
ve mezuniyet sonrası iş imkanı 
konularında destek sözü 
aldıklarını söyledi.
Öğrenciler kendilerine bu 
imkânı sağlayan NEÜ Rektörü 
Prof.Dr. Cem Zorlu'ya, Meram 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ömer Dereli’ye, ulaşım 
ve konaklama giderlerini 
üstlenerek ekibin bu çalıştaya 
katılmasını sağlayan TUSAF 
ailesi adına TUSAF Yönetim 
Kurulu Başkanı Eren Günhan 
Ulusoy’a teşekkür etti.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
Fakültesi (GSF) Resim Bölümü 
öğrencileri Gevale Kalesinde 
tarihi belge olacak gravür 
resimleri oluşturmak için 
çalışmalara başladı. 

Öğrenciler ilk olarak Gevale 
Kalesi'nde karakalem 

çalışması ile tarihi eserlerin 
resimlerini oluşturdu. Daha 
sonra bu eserler atölye 
ortamında kalıplara işlenecek 
ve tarihi belge niteliğinde 
gravür resimleri oluşturulacak. 
Gravürlerin tamamlanmasıyla 
birlikte çeşitli sergilerle eserler 
Konyalılarla buluşturulacak. 

Tarihe sahip çıkma bilinciyle 
gravür eserleri oluşturan 
öğrencilerin çalışmaları ile 
Gevale Kalesindeki Selçuklu 
mirasının tanıtımına katkı 
sağlanmış olacak.

NEÜ DEĞİRMENCİLİK PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİ IAOM ÇALIŞTAYINA KATILDI

NEÜ GSF RESİM BÖLÜMÜ
GEVALE GRAVÜRLERİ OLUŞTURUYOR

9796
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TRT ev sahipliğinde, Konya 
Büyükşehir Belediyesi 
katkılarıyla Konya’da 
düzenlenen “TRT Radyo 
Günleri” için açılan 
stantlarda Üniversitemiz 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
(GSF) standı da yer aldı. 

Sinema-Tv, Geleneksel 
Türk Sanatları, Grafik, İç 

Mimari ve Çevre Tasarımı, 
Resim Bölümü ve Seramik 
Bölümü Öğretim elemanları 
ve öğrencileri stantta hem 
fakülte hem de bölümleri ile 
ilgili katılımcıları bilgilendirdi. 
Alanları ile ilgili performans 
sergileyen akademisyenler ve 
öğrencileri protokol üyeleri ilgi 
ile takip etti. 

Her bölümün kendini tanıtma 
imkanı bulduğu küçük sergiler 
de ziyaretçilerden tam not aldı. 
Vatandaşlar Güzel Sanatlar 
Fakültesinin Konya’daki 

sanatın gelişmesinde önemli 
bir payının olduğunu ifade 
ederek fakültenin etkinliklerini 
ilgi ile takip ettiklerini dile 
getirdi. 

Üniversitemiz Ereğli 
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi ve Kemal 
Akman Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri “İmece 
Faaliyetleri” adı altında 
her yıl geleneksel olarak 
düzenledikleri köy okulu 
ziyaretini bu yıl
Taşağıl İlkokulu'na yaptı. 

NEÜ Öğrencileri 
gerçekleştirdiği etkinlikle 

Taşağıl İlkokulu öğrencilerinin 
yüzünü güldürdü.
Ereğli Kemal Akman Meslek 
Yüksek Okulu Öğretim 
Görevlisi Eray Günay, 
gerçekleştirilen etkinliğin 
amacının, üniversitedeki enerji 
ve bilgi birikimini toplumla 

paylaşmak, öğrencilerle birlikte 
topluma katkı sağlamak 
olduğunu ifade etti. Günay, 
öğrencilere ve etkinlikte emeği 
geçen herkese 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.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTEMİZ
TRT RADYO GÜNLERİ STANDINDA

NEÜ’DEN KÖY OKULLARINA
GELENEKSEL YARDIM ETKİNLİĞİ
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Üniversitemiz Ereğli Eğitim 
Fakültesinde “Üniversite 
Gençliği Vizyon Çalıştayı” 
gerçekleştirildi. Düzenleme 
kurulu başkanlığını 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’nun yaptığı çalıştaya 
Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli 
Belediye Başkanlığı, İlçe 
Sağlık Müdürlüğü, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi Müdürlüğü, Ticaret 
Borsası Başkanlığı ve sivil 
toplum kuruluşlarından 
yetkililer davet edildi. Bu 
kurumlarda görevli ilgili 
kişilerin katılımı çalıştayın 
amacına ulaşmasına büyük 
katkı sağladı.  

Çalıştayda öğrenci sorunları 
7 farklı başlık altında 

incelendi. Öğrencilerin 
farklı konu başlıkları altında 
ilettiği sorun ve istekler 
derinlemesine incelenerek 
istişare edildi. Çalıştayın 
düzenleme kurulunu Ereğli 
Eğitim Fakültesi, Ereğli 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi, Adalet Meslek 
Yüksekokulu ve Kemal Akman 
Meslek Yüksekokulundan 
akademisyenler 
oluşturdu. Görevlendirilen 
akademisyenler oturumlarda 
moderatörlük ve raportörlük 
de yaptı. Ayrıca değişik 
kurum ve kuruluşlardan 
gelen davetliler fikirlerini 
sunarak çözüm önerilerinin 
oluşturulmasına katkıda 
bulundu. Çalıştay kapsamında 

üniversitemizde gençler adına 
üretilecek politikalara, proje 
ve faaliyetlere yön verecek 
somut veriler ortaya koymak, 
gençlerin gelişimine ve 
değişimine gençlerin gözünden 
bakarak onların sorunlarını 
tespit etmek ve gerçekçi 
çözüm önerileri geliştirmek 
amaçlandı. Moderatörlüğü 
akademisyenlerce yapılan 
çalıştayda öğrenciler birçok 
konu başlığı altındaki 
sorunlarını iletme ve 
paylaşma imkânı buldu. 
Katılımın ve etkileşimin 
çok iyi olması üniversite 
gençliğinin sorunlarının 
tespitine ve çözüm önerilerinin 
sunulmasına olumlu katkılar 
sağladı.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ
VİZYON ÇALIŞTAYI YAPILDI

Üniversitemiz Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü tarafından Makine 
Mühendisliği Bölümü 
Uygulama Projeleri Sergisi 
düzenlendi. 

Sergide son sınıf 
öğrencilerinin yaptığı 

proje çalışmaları poster 
olarak katılımcılara sunuldu. 
Sergiye katılan Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Emin 
Aydın, öğrencilerin yaptığı 
proje çalışmalarının bu tür 
etkinlikler ile sunulmasının 
hem öğrenciyi motive ettiğini 
hem de diğer akademisyen ve 
öğrencilerin ne tür çalışmalar 

yapıldığını görmesi açısından 
faydalı olduğunu belirtti. Ayrıca 
Aydın, bu tür uygulamaların 
diğer bölümlere örnek olması 
gerektiğinin altını çizerek 
fakülte olarak gelecek yıllarda 
bütün bölümlerin katılımıyla 
bir proje pazarı etkinliğinin 
yapılmasını düşündüklerini 
ifade etti. Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Kurt ise bölüm olarak 
teknolojinin gelişimini ve 
gidişatını dikkate alarak yüksek 
kalitede eğitim vermek için 
çalıştıklarını, ayrıca sanayinin 
de durumunu dikkate alarak 
öğrenciler ile güncel konularda 
çalışmalar yaptıklarını belirtti. 
Kurt, sergide mekanik 
tasarımdan enerjiye, 

havacılıktan imalat sektörüne 
kadar birçok alanda yapılan 
çalışmaların sunulduğunu 
ifade ederek öğrencilerin 
özgüven kazanmaları ve 
yaptıkları çalışmayı doğru bir 
şekilde sunabilmeleri açısından 
bu poster sunumlarının çok 
önemli olduğuna dikkat çekti. 
Kurt sözlerini şöyle 
tamamladı: “Öğrencilerimiz, 
bu çalışmaların önemini iş 
hayatına atıldıklarında daha 
iyi fark edecekler. Yaklaşık 
360 lisans öğrencisi, 125 
lisansüstü öğrencisi bulunan 
bölümümüzden mezun olacak 
30 öğrenci poster sunumu 
yaptı. Bu ve diğer konularda 
gelecek yıllarda daha iyi yerlere 
gelmeyi hedefliyoruz.” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ PROJELERİNİ SERGİLEDİ
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Üniversitemiz 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından gerçekleştirilen 
Engelsiz Üniversite 
Bayrak Ödülleri Töreninde 
en çok ödül alan ilk beş 
üniversiteden birisi oldu. 

2019 yılı ana teması 
‘Engelsiz Ufuklar’ olarak 

belirlenen ödül töreninde 

üniversitemiz 13 mekanda 
erişim, 13 eğitimde erişim, 3 
sosyal kültürel alanda erişim 
olmak üzere toplamda 29 
engelsiz bayrak ödülü aldı. 
Ödül Törenine Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Muhiddin 
Okumuşlar, Engelli Öğrenci 
Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Yahya Çıkılı, Engelli 
Öğrenci Birimi görevlileri İsmet 
Çavdar, Mehmet Çelik, Güzel 

Sanatlar Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Türe, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü öğrencileri 
Yusuf Emre Mercan ve 
Şebnem Girgiç katıldı. 
Tören esnasında Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü öğrencisi Yusuf Emre 
Mercan’ın Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Türe eşliğinde hazırladığı resim 
sergisi de gerçekleştirildi. 

"2019 Müzeler Haftası” 
kapsamında düzenlenen 
Seramik-Resim Sergisi’nin 
açılışı gerçekleştirildi.   

Üniversitemiz katkılarıyla, 
Selçuk Üniversitesi 

ev sahipliğinde Müze 
Binasında açılan sergiye; 
Müzeler Müdürü Ömer Faruk 
Türkan, İl Kültür Müdürü 
Abdüssettar Yarar, İl Kültür 
Müdür Yardımcısı Mehmet 
Yünden, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Seramik Bölümü 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Mine Ülkü Öztürk, 
Selçuk Üniversitesi Müze 
Müdürü Ahmet Pamukçu, 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 

gelen akademisyenler, seramik 
sanatçıları ve öğrenciler katıldı. 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Seramik 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Mine Ülkü Öztürk’ün 
küratörlüğünde açılan sergide 
145 sanatçıyla çalışıldığı 
belirtildi. 145 eserin 105’inin 
seramik sanatçıları 40’ın 
ise ressamlar tarafından 
yapıldığını söyleyen Dr. 
Öğretim Üyesi Mine Ülkü 
Öztürk, serginin devamının da 
geleceğini ifade etti. 
Selçuk Üniversitesi Müze 
Müdürü Arkeolog Ahmet 
Pamukçu ise, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının açıkladığı 
verilerde; 258 tane özel 

müze olduğunu belirterek 
Selçuk Üniversitesinin de 
hem özel müze hem de müze 
olan 34 üniversiteden biri 
olduğunu söyledi. İl Kültür 
Müdürü Abdüssettar Yarar, 
1982’den beri sürdürülmekte 
olan “Müzeler Haftasında” 
düzenlenen etkinliklerde 
emeği geçen herkese takdir 
ve teşekkürlerini iletti. İl Kültür 
Müdürü Yarar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının bu tür faaliyetleri 
her zaman desteklemesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

ÜNİVERSİTEMİZ
ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER
İÇİNDE İLK BEŞTE

SELÇUK’TA SERAMİK-RESİM
SERGİSİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI   
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Üniversitemiz tarafından 
Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Sonay Gürgen’e fahri 
doktora unvanı verildi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Prof. Dr. Erol 

Güngör Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen törende 
kürsüye gelen Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, hayırsever 
iş adamı Ahmet Keleşoğlu’nun 
hayatını ilme, eğitime 
harcayan ve vakfeden bir 
şahsiyet olduğunu ifade 
ederek, “Bugün fahri doktora 
unvanı vereceğimiz Sonay Bey 
de onun izinden gidiyor. Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 

öğrencilere verdiği burslarla, 
eğitim alanında yaptığı 
hayırlarla geleceğe iz bırakıyor. 
Belki yıllarca, asırlarca adından 
bahsedilecek bir vakıf. Biz bu 
vakfa minnet duygumuzun 
ifadesi olarak Vakfın Yönetim 
Kurulu Başkanı Sonay Bey’e 
fahri doktora unvanı vermek 
için bu toplantıyı organize 
ettik. Şunun altını çizeyim ki 
yaptıkları işler profesörlük 
payesi ile bile ifade edilemez. 
Her şeyiyle üniversitemizin 
hami vakfı diyebiliriz. Ne 
şekilde olursa olsun her 
zaman bize destek veren, her 
anımızda yanımızda olan bir 
vakıftan söz ediyoruz. Ahmet 
Keleşoğlu’nu rahmetle anıyor, 
onun izinde hayır faaliyetlerini 
sürdürenlere de Allah razı 
olsun diyorum” şeklinde 

konuştu. Konuşmasına 
Ahmet Keleşoğlu’nu 
rahmetle anarak başlayan 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ise, “Ahmet Keleşoğlu’nun 
hayatı mücadeleyle geçen 
bir ömür ve ömrünün her 
aşamasında hayır hasenatla 
uğraşan adeta ülkemizin abide 
şahsiyetlerinden birisi. Sonay 
Bey de Ahmet Keleşoğlu’nun 
vefatından sonra tüm 
sorumluluğu üstlenerek 
hayır işlerine devam ediyor. 
Üniversite ve şehrimize 
yönelik her türlü hayır işlerinde 
nezaketle yer alıyorlar. 
Kendilerine şehrimiz adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
Protokol konuşmalarının 
ardından NEÜ Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi 

NEÜ’DEN MUSTAFA SONAY GÜRGEN’E
FAHRİ DOKTORA UNVANI

Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar moderatörlüğünde 
Mustafa Sonay Gürgen 
ile söyleşi gerçekleştirildi. 
Söyleşide deneyimlerini 
öğrencilerle paylaşan Gürgen, 
“Holding olarak işimizi 
düzgün yapabilmek için çok 
çalışıyoruz. Bir yandan da 
kazançlarımızın bir bölümünü 
vakfa aktararak eğitim, kültür 

ve sosyal hizmet gibi birçok 
alanda kullanıyoruz ve buna 
da özen gösteriyoruz. Böyle 
bir vakıf oluşumu içindeyiz 
ve benim için de Konyalı 
olarak kendi memleketimin 
bir üniversitesinden fahri 
doktora unvanı almak bir onur 
vesilesidir. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu’ya ve üniversite 

senatosuna böyle bir kararı 
aldıkları için de çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 
Söyleşinin ardından Mustafa 
Sonay Gürgen’e Rektör Zorlu 
tarafından cübbe giydirilerek 
fahri doktora diploması 
takdim edildi. Tören, fotoğraf 
çekiminin ardından sona erdi. 
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Üniversitemizde 
Ramazan Bayramı sonrası 
bayramlaşma programı 
düzenlendi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’nun 
ev sahipliğinde yapılan 
bayramlaşma programına 
Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Prof. 
Dr. Muhiddin Okumuşlar, 
üniversite akademik ve idari 
kadroları da katıldı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesinde 

gerçekleştirilen bayramlaşma 
programında Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu bir 
konuşma yaptı. Rektörümüz 
konuşmasında, katılımcıların 
bayramını tebrik etti ve birlik 
ve beraberlik vurgusu yaptı.

Hep birlikte 
üniversitemizi daha iyi 
yerlere getireceğiz

Adalet, ehliyet ve istişarenin 
yönetim anlayışlarının anahtar 
kavramları olduğunu aktaran 
Rektörümüz Zorlu, görev ve 
sorumluluklarının bilincinde, 

tüm paydaşlarının bir üyesi 
olmaktan onur duyacağı bir 
üniversite olma yolculuğunda 
hep birlikte mücadele 
edeceklerini vurguladı. 
Rektörümüz; “Akademik ve 
idari kadrolarımızla birlikte 
üniversitemizi daha iyi yerlere 
getirmek için kolektif olarak 
mücadele edeceğiz. Allah 
bizleri mahcup etmesin, 
istikamet üzere kılsın” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZDE
BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Şehit öğretmenimiz 
Şenay Aybüke Yalçın’ı 
rahmetle anıyorum

Konuşmasında; ilk görev 
yeri olan Batman'ın Kozluk 
ilçesinde 9 Haziran 2017'de, 
PKK'lı teröristlerce açılan ateş 

sonucu şehit olan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
mezunu olan Öğretmen 
Şenay Aybüke Yalçın’ı da anan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu şunları söyledi: “Bildiğiniz 
gibi Eğitim Fakültemizden 
mezun genç öğretmen 

kardeşimiz Şenay Aybüke 
Yalçın 2017 yılında PKK’lı 
teröristlerin açtığı ateş sonucu 
şehit olmuştu. Hain terör 
örgütü tarafından şehit edilen 
Öğretmenimiz Şenay Aybüke 
Yalçın'ı şehadetinin 2'inci 
yılında rahmetle anıyorum. 
Rabbim böyle hain saldırıları 
bir daha bizlere yaşatmasın. 
Mevlam evlatlarımızı, bütün 
öğrenci ve öğretmenlerimizi, 
görünür görünmez kazalardan 
musibetlerden muhafaza 
eylesin.  UNİKOP Sesli 
Kütüphane’de olduğu gibi 
İnşallah şehit öğretmenimiz 
Şenay Aybüke Yalçın’ın adını 
üniversitemizde yaşatmayı 
sürdüreceğiz.”
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Karamanoğlu Mehmet 
Bey'i anma, Türkçenin 
resmi dil olarak kabul 
edilişinin 742. yıldönümü 
ve Milli Mücadelenin 
100. Yılı etkinlikleri 
kapsamında Samsun 19 
Mayıs Üniversitesinde "15. 
TÖMER'ler Arası Türkçe 
Konuşma Yarışması" 
düzenlendi. Yarışmaya 
Üniversitemiz KONDİL 
öğrencisi Sejma Eminovic 
de katıldı. 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin ev 

sahipliğini üstlendiği 
yarışmada, Türkiye'nin dört 
bir yanındaki üniversitelerden 
gelen uluslararası öğrenciler 
yarıştı. Dereceye girenlere 
ödüllerin verildiği yarışmada 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesinden Sejma 
Eminovic, Türkiye 2.'si olarak 
3000 TL'lik ödülü almaya 
hak kazandı.  Dereceye giren 
öğrencilere başarı belgesi 
ve para ödülü verildi. Yine 
yarışmaya katılan diğer 
öğrencilere ve kendilerine 
eşlik eden hocalarına katılım 
sertifikaları, OMÜ'lü öğretim 

üyeleri tarafından takdim 
edildi. KONDİL (Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi), 2016'da İzmir'de 

düzenlenen aynı yarışmada 1. 
olmuş ve 2017'deki yarışmaya 
ev sahipliği yapmıştı.

Üniversite yönetimimiz 
ve Konya protokolü, 
Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen iftar 
yemeğinde bir araya geldi.

Diş Hekimliği Fakültesinde 
düzenlenen iftar 

programında öğretim 
elemanları ve öğrenciler bir 
araya geldiler. Meram Tıp 
Fakültesinde, üniversite 
yönetimi, öğretim elemanları 
ve öğrenciler iftar programında 
buluştu. 

NEÜ’LÜ ÖĞRENCİ
YARIŞMADAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

GELENEKSEL
İFTAR
BULUŞMALARI
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Üniversitemiz Bilim ve 
Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BİTAM) 
tarafından düzenlenen 
“Nano Okul 2019 Etkinliği”, 
Nano Dünyayı Keşfediyorum 
başlıklı açılış programıyla 
başladı. 

Öğrencileri - nanobilim 
ve nano teknoloji ile 

tanıştırmak ve farkındalık 
oluşturmak için yapılan 
programa Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, NEÜ Bilim 
ve Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Bingöl, NEÜ 
Bilim ve Teknoloji Araştırma 

ve Uygulama Merkezi 
Danışmanı Prof. Dr. Mustafa 
Ersöz, akademisyenler ve 
ortaöğretim öğrencileri katıldı.
NEÜ Bilim ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Bingöl yaptığı 
konuşmada nanobilim 
hakkında dinleyenleri 
bilgilendirdi. Ülkemizin de 
Vizyon 2023, Vizyon 2071 
gibi stratejilerini kapsayacak 
bir dönemde nanobilim ve 
nanoteknolojinin yaşayacağını 
kaydeden Bingöl, dünyada 
da nanobilim ile ilgili lisans, 
yüksek lisans gibi programların 
yaygın olduğunu belirtti.
Bu konuya ilgi çekilmesinin 
gerekliliğini anlatan 
Bingöl; “Ülkemizde bu yeni 
teknoloji devrine uyum 

sağlayabilmek için birçok 
bilim insanı tarafından 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
Bu çalışmalar kapsamında 
ortaokul öğrencilerine 
yönelik kendi öz kaynaklarını 
kullanarak ilk defa bir devlet 
üniversitesi olan Necmettin 
Erbakan Üniversitesinde 
düzenlenen Nano okul 2019 
etkinliğimizin bu anlamda 
önemini vurgulamak isterim. 
Katkıları ve teşriflerinden 
dolayı Üniversitemiz 
yönetimine teşekkürlerimi 
sunuyorum.” diye konuştu.
NEÜ Bilim ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Danışmanı Prof. 
Dr. Mustafa Ersöz de 
konuşmasında son 20 yıldır 
nano teknolojide meydana 
gelen gelişmelerin özellikle 

NANO DÜNYA
NEÜ’DE KONUŞULDU

gelişmekte olan ülkelerde 
rekabet seviyelerini bir üst 
noktaya taşıdığını kaydederek 
şunları söyledi: “BİTAM 
olarak geleceğinizle ilgili yol 
göstermek adına böyle bir 
program hazırladık. Faydalı 
olacağını, genç arkadaşlarıma 
ışık tutacağına inanıyorum. 
Bundan sonraki faaliyetlerde 
de gençlerimizin bilimle 
buluşmaları adına önemli 
olduğunu söylemek isterim. 
Umarım bu etkinlikler sizlere 
faydalı olur.”
NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan ise 
konuyla ilgili gençlere 
düşündürücü sorular 
yönelterek bu sistem üzerine 
düşünmelerini istedi. Doğan, 
nano dünyayı keşfetmeleri için 
gençlere kolaylıklar diledi.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu ise; “Karşımda 
şimdinin küçük, geleceğin 
büyük bilim adamlarını 
görüyorum. Üniversiteler 
hem bilim üretmek, hem de 
ürettikleri bilimi paylaşmak 
için vardır. Biz de bunu 
yapıyoruz. Siz gelecekte 
neler yapabileceğinizi, belki 
de bu program çerçevesinde 
göreceksiniz. Bu projenin 
arkasının geleceğini 
düşünüyorum. Bu etkinliğin 
sizin için faydalı olmasını 
temenni ediyorum.” diye 
konuştu. Rektör Zorlu, 
konuşmasının ardından, 
etkinliğe ilk kayıt yaptıran 
öğrenci Ahmet Selim 
Kayacan’a nano okul 2019 
formasını takdim etti.
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