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MERHABA...
Bültenimizin 15. Sayısı
vesilesiyle sizleri muhabbetle
selamlıyorum.
Üniversitemizi, geleceğe
bizimle yürüyen öğrencilerin
entelektüel yuvası yapacak,
genç kişilikleri bireyler olarak
geliştirecek, onları bilgi ve
sorumluluk duygusunun
taşıyıcıları olarak hazırlayacak
bir yükseköğretim perspektifi
inşa etmeye devam ediyoruz.
Bu çabamız makro bir amacı
içinde barındırıyor: Erdemli bir
dünyaya giden yolun ufkunu
genişletecek bilimsel ilkeler
ışığında, verileri hayatın içine
taşıyarak ulaşılan bilgi ve
birikimi, başta ülkemiz olmak
üzere tüm insanlığın hizmetine
sunmak istiyoruz.
Çiçeği burnunda bir üniversite
olmamıza rağmen geniş
çapta takdir gören bir
çalışma ajandasına sahibiz.
Profilimizi öğretim projelerinde
araştırmaya dayalı öğrenme,
uygulamaya yönelim ve

genel olarak topluma karşı
sorumluluk olmak üzere üç
ayaklı zemin üzerine tahkim
etmiş bulunuyoruz. Bu
yol haritasından hareketle
araştırmaya dayalı öğrenim,
girişim ve topluma hizmet
işlevlerinin tamamında
eşzamanlı aktif rol alma
hedeflerimizi birer birer
gerçekleştiriyoruz.
Tüm bunları gerçekleştirirken
kendimizi uluslararası
ortaklıklar açısından lider
bir Türk üniversitesi olarak
konumlandırmaya çalışıyoruz.
Küresel işbirliklerini başarılı
bir şekilde sürdürmek
için gerekli altyapıyı göz
önünde bulundurmak
üzere Üniversitemiz
Uluslararasılaşma Taahhüdü
başlıklı bir stratejiyi devreye
sokmaya hazırlanıyor. Bu
taahhüt altında dünya çapında
kişi ve kurumlarla giderek
daha yakın bağlar kurulacak ve
diğer ülkelerden araştırmacılar
için Üniversitemiz bir
çekim merkezi haline
getirilecektir. Bültenimizin
içeriğinde göreceğiniz üzere

dünyanın farklı bölgelerinde
bulunan üniversitelerle
gerçekleştirdiğimiz ikili
anlaşmalar hem bu
“uluşlararasılaşma taahhüdü”
hamlemizin hem de
araştırmaya dayalı öğrenme
ilkesine verdiğimiz önemin
öncü örneklerini teşkil
etmektedir. Üniversitemiz
gelecek yıllarda seçtiği bu
başarı yolunda ilerlemesini
kararlılıkla sürdürecektir.
Genç bir üniversiteyiz ama
dünyanın ilk üniversitesiymiş
gibi hareket eden bir bilinci
taşıyoruz: Aşkla ve şevkle.
Selam ve Saygılarımla...

Prof. Dr. Cem ZORLU
Rektör
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ÜNİVERSİTEMİZ 5 BİN MEZUNUNU
YENİ YAŞAMLARINA UĞURLADI
Üniversitemiz 20182019 eğitim öğretim yılı
mezunlarını verdi. Üniversite
olarak yaklaşık 5 bin
öğrenciyi mezun etmenin
mutluluğunun yaşandığını
kaydeden Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu, mezun olan
öğrencilere hayatlarında
başarılar diledi. Zorlu,
mezun öğrencilerle de
yakından ilgilenildiğini
ve onların her konuda
yanlarında olmaya gayret
ettiğini belirtti.
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012 yılından beri yaklaşık
25 bin öğrenci mezun
edildiğini söyleyen Rektör
Zorlu, Necmettin Erbakan
Üniversitesi mezunu gençlerin;
ülkemizin her alanında çok
değerli katkılar sunacaklarına
inandığını belirtti.
Mezun olan gençlere
başarı dileklerini yineleyen
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu,
gençlere her daim kendilerini
geliştirmeleri ve yaşam boyu
öğrenmeye açık olmaları
konusunda tavsiyede bulundu.
Zorlu; “Okul bitip de iş hayatına
başladığınızda vicdanın, ahlak
ve merhametin en önemlisi
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de adaletin hâkim olduğu bir
çalışma biçimine sahip olmanız
ve öyle bir dünya inşa edene
kadar çalışmanız gerekliliğini
hatırlatmak istiyorum.
Hem kendi geleceğiniz için
hem de yeni nesiller için,
sizlerin başarı sayılarınızı
artıracağınıza, zaferlerinizin
çerçevesini genişleteceğinize,
ülkemizi daha iyi noktalara
getireceğinize gönülden
inanıyorum” dedi.

Meram Meslek
Yüksekokulu
Mezunlarını Verdi

Uygulamalı Bilimler
Fakültesi Mezunlarını
Törenle Uğurladı
Mevlana Kültür Merkezi Sultan
Veled Salonunda gerçekleşen
törene Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak,
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken
ve akademisyenler katıldı.
Öğrenci aileleri de çocuklarının
mezuniyet sevincine ortak
oldu.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Erol Güngör
Konferans Salonunda
gerçekleşen törene Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan, Meram Meslek
Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ömer Dereli ve
akademisyenler katıldı.
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Ereğli Kampüsünde
Mezuniyet ve Açılış
Heyecanı Yaşandı

Hemşirelik Fakültesi
İlk Mezunlarını Törenle
Uğurladı

Üniversitemiz Fikriye
Özdemir Ereğli Adalet Meslek
Yüksekokulunun 1. Dönem
Mezuniyet Töreni ve açılış
programı ile Ereğli Kemal
Akman Meslek Yüksekokulunun
30. Dönem Mezuniyet Töreni
gerçekleştirildi. Törene
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanı Metin Kıratlı, Konya
Valisi Cüneyit Orhan Toprak,
Konya Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan Solmaz, Devlet
Eski Bakanı Ali Talip Özdemir,
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu,
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin
Oprukçu, ilçe protokolü, öğretim
elemanları, veliler ve öğrenciler
katıldı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Prof. Dr. Erol
Güngör Konferans Salonunda
düzenlenen törene Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, Hemşirelik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan
ve akademisyenler katıldı. Mutlu
günlerinde aileler de çocuklarını
yalnız bırakmadı.

Turizm Fakültesi
Öğrencileri Mezuniyet
Heyecanı Yaşadı
Mevlana Kültür Merkezi Sultan
Veled Salonunda düzenlenen
törene Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Zekeriya Mızırak, Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi
Bahadır Akın ve akademisyenler
katıldı. Çocuklarının mezuniyet
sevincine öğrencilerin aileleri de
ortak oldu.
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Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi
Mezunlarını Verdi
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi öğrencilerimiz mezun
olmanın heyecanını yaşadılar.
Mevlana Kültür Merkezi Sema
Salonunda gerçekleşen törene
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, İlahiyat Fakültesi Dekan
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali
Dadan, öğrencilerin aileleri ve
akademisyenler katıldı.

Dekan Yardımcıları Prof. Dr.
İbrahim Yalçınkaya, Doç. Dr.
Emrah Torlak, akademisyenler
ve mezun olan öğrencilerin
aileleri katıldı.

Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi
Mezunlarını Verdi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi öğrencilerimiz
Büyükşehir Belediyesi Spor ve
Kongre Merkezinde düzenlenen
törenle mezun olmanın
heyecanını yaşadılar. Törene
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Oğuz Doğan, AKEF Dekanı
Prof. Dr. Erdal Hamarta,
öğrencilerin aileleri ve
akademisyenler katıldı.

Fen Fakültesi
Öğrencilerimiz
Mezuniyet Heyecanı
Yaşadı
Prof. Dr. Erol Güngör Konferans
Salonunda düzenlenen törene
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Oğuz Doğan, Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal Hamarta, Fen
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Coşkun,
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Meram Tıp Fakültesi 32.
Dönem Mezunlarını Verdi
Mevlana Kültür Merkezi Sema
Salonunda düzenlenen törene
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Zekeriya Mızırak, Meram
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Celalettin Vatansev, Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar ve
akademisyenler katıldı. Mutlu
günlerinde aileler de çocuklarını
yalnız bırakmadı.

Ereğli Eğitim Fakültesinde
Mezuniyet Çoşkusu
Yaşandı
Üniversitemiz Ereğli Eğitim
Fakültesi öğrencileri 2018-2019
eğitim öğretim yılının sona
ermesiyle birlikte düzenlenen
törenle mezun oldu. Mezuniyet
törenine Ereğli Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hidayet Oğuz, Kemal Akman
MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Balık, Ereğli Belediye
Başkan Yardımcısı Mehmet
Arıcan, Milli Eğitim Müdürü
İradet Genç, öğretim üyeleri ve
öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesinde Mezuniyet
Heyecanı Yaşandı
Mevlana Kültür Merkezi
Sema Salonunda gerçekleşen
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mezuniyet törenine Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül,
Üniversitemiz Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın,
akademisyenler ve öğrenci
aileleri katıldı.

Muhiddin Okumuşlar ise
konuşmasında toplumdaki her
bireyin kendine düşen görevi
yapmasının ve tüm mesleklerin
layıkıyla yapılmasının kutsal bir
görev olduğunu hatırlatarak
yeni mezun diş hekimlerimizin
bu kutsal görevde önemli bir
rol alacağından emin olduğunu
vurguladı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Mezunlarını
Törenle Uğurladı

KONDİL Öğrencileri
Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans
Salonunda düzenlenen törene
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Zekeriya Mızırak, Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar
ve akademisyenler katıldı. Mutlu
günlerinde aileler de çocuklarını
yalnız bırakmadı.

Diş Hekimliği
Fakültesinde
Mezuniyet
Çoşkusu Yaşandı
2012 yılında kurulan
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi bu yıl ikinci
mezunlarını diş hekimliği
camiasına kazandırmanın
heyecanını yaşadı. Mevlana
Kültür Merkezinde gerçekleşen
mezuniyet töreninde açılış
konuşmasını Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali
Rıza Tunçdemir yaptı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma
Merkezinde (KONDİL) öğrenim
gören öğrenciler Akademik
Türkçe Katılım Belgelerini
düzenlenen törenle aldı.
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Konferans Salonunda
gerçekleşen törende açılış
konuşmasını KONDİL Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık
yaptı. Konuşmanın ardından
Şeyma Eminovic, Karamanoğlu
Mehmet Bey’i Anma ve
TÖMER’ler Arası Türkçe
Konuşma Yarışmasında KONDİL’i
temsil ederek ikincilik elde ettiği
performansını sergiledi.
Program, öğrencilere
belgelerinin verilmesi ve kep
atılmasıyla sona erdi.
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NEÜ GENEL SEKRETERLİĞİNE
ECEVİT ÖKSÜZ GETİRİLDİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN
GELDİĞİ KONYA’DA MÜSLÜMAN OLDU

Ülkesi Benin’den lisansüstü
eğitimi için Konya’ya gelen
ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nde (NEÜ)
öğrenim gören Jaures
Badet kendi isteği ile İslam’ı
seçerek Mehmet adını aldı.

L

isansüstü eğitimi öncesi
NEÜ Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma
Merkezinde (KONDİL)
Türkçe eğitimi alan Badet,
hocalarından ve kendisiyle
birlikte Türkçe eğitimi alan
arkadaşlarından etkilenerek
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İslam dini hakkında araştırma
yapmaya başladı. Bu süreçte
Kur’an okuyan ve oruç tutan
Badet, Müslüman olmaya
karar verdi.
Badet için Konya İl
Müftülüğünde ihtida töreni
düzenlendi. Törene, NEÜ
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Konya İl Müftüsü
Ahmet Poçanoğlu, KONDİL
öğretim görevlileri ve Badet’in
arkadaşları katıldı.
İl Müftüsü Ahmet
Poçanoğlu’nun kendisine
İslam dini hakkında verdiği
bilgilerin ardından Badet,

şahitler huzurunda kelime-i
şehadet getirerek Müslüman
oldu. Müftü Poçanoğlu
tarafından yapılan duanın
akabinde Badet’e, Poçanoğlu
ve Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ihtida belgesi, Kuran-ı
Kerim, ilmihal ve kalem hediye
etti.
Türkiye’ye 9 ay önce geldiğini
ve burada çok iyi insanlarla
karşılaştığını söyleyen Badet,
“Türkiye’de bulunduğum ortam
çok güzeldi ve arkadaşlarım
benim için dünyadaki en iyi
insanlar. Ben önceden de
İslam dini ile ilgileniyordum ve
birkaç aydır Kuran okuyorum.
Müslüman olmaya karar
vermeden önce oruç tuttum
ve oruç tuttuğumda kendimi
çok huzurlu hissediyordum.
Böylelikle Müslüman olmaya
karar verdim, hocama
söyledim ve o da gerekenleri
yaptı. Şimdi kendimi çok iyi
hissediyorum, hayatımdaki en
güzel gün bugün diyebilirim.
Benim için yeni bir hayat
başlıyor ve biliyorum ki
söylediklerime, davranışlarıma
şimdi daha da dikkat etmem
gerek” şeklinde duygularını
ifade etti.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) Genel
Sekreterliğine Ecevit Öksüz
getirildi.

P

erakende, inşaat, makine,
gıda ve tarım/hayvancılık
sektörlerinde üst düzey
yöneticilikler yapan ve iş
yaşamının yanında çeşitli
sivil toplum kuruluşlarında da
görevler yürüten Ecevit Öksüz,
Temmuz 2019’da
Üniversitemiz Genel
Sekreterliğine getirilmiştir.
Yeni dönemin hayırlara vesile
olmasını temenni ettiğini
ifade eden Öksüz, “Eğitim
öğretim alanı insan hayatında
en önemli inşa ve ihya
süreçlerinin başında geliyor,

üniversiteler ise bu anlamda
özel önemi haiz kurumlarımız.
Böyle bir alanda görev
yapmak hem dünyamız hem
uhrevi hayatımız adına büyük
sorumluluklar yüklüyor. Bu
sorumluluk bilinci ile hareket
edip üniversitemize, şehrimize
ve insanlığa faydalı olacak işler
yapmayı Allah’tan diliyorum.
Bu vesile ile üniversitemizin
Genel Sekreterliği görevine
şahsımı davet eden ve
atayan Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu’ya ve süreç
içerisinde katkısı bulunan tüm
arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Bundan sonraki
süreçte Rektörümüzün
öncülüğünde üniversite
yönetimimizle birlikte
Konya’dan dünya ölçeğinde
başarılar elde etmiş, bilimsel,
kültürel, sosyal, sportif birçok
alanda adından gıpta ile söz
ettiren bir üniversite hedefine
ulaşmak için gayret edeceğiz.
Aynı zamanda öğrencisi,
hocası ve tüm personeli ile bir
parçası olmaktan onur duyulan
bir kurum meydana getirmek
için var gücümüzle çalışacağız.
Allah mahcup etmesin” dedi.

Ecevit Öksüz Kimdir?
1975 Sandıklı doğumlu olan
Ecevit Öksüz, ilk ve orta öğrenimini
Sandıklı’da, lise öğrenimini
Konya İmam Hatip Lisesi’nde
tamamlamıştır. İşletme Lisans
eğitiminin ardından Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yönetim Organizasyon
Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını
yapmıştır.
Perakende, inşaat, makine, gıda ve
tarım/hayvancılık sektörlerinde üst
düzey yöneticilikler yapan Ecevit
Öksüz, Temmuz 2019’da Necmettin
Erbakan Üniversitesi Genel
Sekreterliğine getirilmiştir. Öksüz,
evli ve üç çocuk babasıdır.
Halen Türkiye İmam Hatipliler
Vakfı (Timav) Genel Başkanlığını
yapan Ecevit Öksüz’ün, Milli
İrade Platformu, Türkiye Gönüllü
Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam
Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları
Birliği (İDSB), Sivil Dayanışma
Platformu, Eğitime Destek
Platformu, Konya Sivil Toplum
Kuruluşları Platformu, Konya
Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye
Yazarlar Birliği Konya Şubesi,
Konya Reklamcılar Derneği
gibi Sivil Toplum Kuruluşları ve
Platformlarına üyeliği ve bazılarında
aktif görevleri bulunmaktadır.
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HELAL BELGELENDİRME
FIRSATLAR VE GÜÇLÜKLER ÇALIŞTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ)
Helal ve Sağlıklı Gıda
Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından
helal belgelendirme
ile ilgili güncel bilimsel
gelişmelerden ve
uygulamalardan haberdar
olmak ve alan uzmanlarıyla
ve uygulayıcılarla
görüş alış-verişinde
bulunmak amacıyla “Helal
Belgelendirme: Fırsatlar ve
Güçlükler” adlı bir çalıştay
düzenlendi.

P

rogramda ilk konuşmayı
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Muhiddin Okumuşlar yaptı.
Okumuşlar, helal kazanmanın
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ve tüketmenin önemine vurgu
yaptığı konuşmasında; “Bizim
inancımızın gereklerine göre
hareket etmemiz gerekiyor. Bu
anlamda yapılan çalışmalara
her zaman destek olmak
bizim görevimiz. Daha fazla
katılımcı ile daha büyük bu tarz
çalışmaların hem merkezi hem
de destekçisi olacağız” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Ercan Uslu
ise, Belediye olarak helal
çalışmalarla ilgili yaptıkları
faaliyetlerini anlattı.
Çocuklarda ve gençlerde
helal rızık bilincinin oluşması
gerektiğine vurgu yapan
Uslu, yeni olarak yapılacak
çalışmalara da her zaman
destek olabileceklerini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığını
temsilen konuşan Dr. Muhlis

Akar ise kazancın helal
olmadan tüketimin de helal
olamayacağını söyleyerek
şöyle devam etti: “Rabbimizin
hayatın bütün alanlarına
yönelik mesajları var. İmanın
gereğini yapmamızı söylüyor.
Helal gıda ile ilgili çeşitli
ayetler var. Helal gıdaları,
temiz gıdaları tüketmek ve
salih amel işlemek üzere…
Yediğimiz içtiğimizin helal
olmasıyla, hayatımızı
sünnet çerçevesinde
şekillendirmemizle ilgili
Efendimiz’in de hadisleri var.
Bütün insanlığın bu anlamda
temize ve helal olana ihtiyacı
vardır. Bu anlamda Çalıştayın
da hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum.”
Helal Akreditasyon Kurumu
Başkanı Zafer Soylu, kısa
zaman önce kurulan HAK’ın
teşkilat yapısı ve çalışmaları
hakkında bilgiler verdi.
Akreditasyonun Helal bilinci
bakımından ülkemiz ve
uluslararası arenadaki durumu
ve öneminden bahsetti.
SMIIC Genel Sekreteri İhsan
Övüt ise İslam Ülkeleri
Standartlar ve Metroloji
Enstitüsünün çalışmalarından
bahsetti. Övüt, SMIIC
Standarlarının 22 Temmuz
itibarıyla güncellendiğini

ve yeni hallerinin kısa süre
içinde yayımlanacağını belirtti.
SMIIC’in İslam ülkelerinin tek
bir çatı altında toplanarak
ortak standartları kabul
edebilmesi için yegane
platform olduğunu söyleyen
Övüt, hali hazırda 10 adet
OIC/SMIIC standardının
yayınlanmış olduğunu,
bunların 16 teknik komitede
üye ülkeler ve ilgili paydaşların
katkıları ile hazırlanmakta
olduğunu belirtti.
Ardından oturumlara geçildi.
Birinci oturum Prof. Dr.

Orhan Çeker başkanlığında
gerçekleşti. Çeker, helal
konusunun önemi ve bu
konudaki hassasiyetlerden
bahsetti. Türk Standartları
Enstitüsünden Doğan Yazar
TSE’nin helal belgelendirme
sürecini, bu süreçte
karşılaşılan güçlükleri
örneklerle anlattı. TSE Helal
Belgelendirme Müdürü Tuğba
Daysaloğlu ise TSE’nin helal
belgelendirmede takip ettiği
yöntemden ve hali hazırdaki
helal belgelerinin süreci, sayısı
ve son durumundan bahsetti.
İkinci oturumu NEÜ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fikret Karapınar yönetti.
Bu oturumda ilk olarak
Helalder temsilcisi Halil Çelik
akreditasyon bağlamında helal
belgelendirme konusunda
bir sunum gerçekleştirdi.
Ardından Helal Akreditasyon
Kurumu temsilcisi Emre
Kırıcıoğlu ise HAK akreditasyon
aşamaları hakkında bir sunum
gerçekleştirdi. Sonrasında

konular müzakereye açılarak
akademisyenlerin görüşleri
alındı.
Üçüncü oturuma ise Prof. Dr.
Mehmet Özdemir başkanlık
etti. Bu oturumda Selçuk
Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İsmail Yalçın helal
belgelendirmede karşılaşılan
sorunlar hakkında bilgiler
vererek Malezya örneği
üzerinden bazı problemlere
değindi. Son oturumda ise
SMIIC Genel Sekreteri İhsan
Övüt kurumun çalışma
usulleri, stratejisi, organize
şeması, faaliyetleri, konseyler,
teknik komiteler, dokümanlar,
süreçler, helal kalite alt yapısı,
ürün yönetim süreci konularına
geniş bilgiler verdi.
Çalıştayda sunulan bildiriler,
yapılan değerlendirmeler
ve müzakereler Helal ve
Sağlıklı Gıda Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından
raporlanacak.
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HALK OYUNLARI TOPLULUĞUMUZ
OHRİD’DE ÜNİVERSİTEMİZİ TEMSİL ETTİ

Üniversitemiz Ereğli Eğitim
Fakültesi Öğr. Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Pehlivan, Diş
Hekimliği Fakültesi Dr.
Öğr. Üyesi Ahmet Ertan
Soğancı'nın akademik
danışmanlığında ve
Hüseyin Vehbi Karakaya
koordinatörlüğünde
çalışmalarını sürdüren
Üniversitemiz Halk
Oyunları Topluluğumuz;
18-22 Temmuz tarihlerinde
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‘Uluslararası Folklor
Festivalleri BirliğiIAFF’ tarafından Kuzey
Makedonya’nın Ohrid
şehrinde düzenlenen
‘Uluslararası Halk Dansları
ve Müzik Festivaline
hocalarımızın derlemiş
olduğu Konya Kaşık
oyunlarıyla katılarak
ülkemizi ve Üniversitemizi
başarıyla temsil ettiler.

H

em Ohrid şehrinde bulunan
Türk soydaşlarımız hem de
Müslüman Makedon, Arnavut
ve Boşnaklar başta olmak
üzere bütün izleyicilerin büyük
beğeni ve takdirlerini kazanan
topluluk üyesi öğrencilerimiz,
bu festivalde yerine getirdikleri
temsil görevinin haklı gururunu
yaşadılar.

NEÜ’DE İLK DEFA ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) gelecek
eğitim öğretim yılı içinde
bazı bölümlere ilk defa
öğrenci kabulü yapacak.
İlk defa öğrenci alacak olan bu
bölümler öğrencilerin tercih
dönemlerinde dikkatlerini
çekecek, tercihlerini
etkileyebilecek nitelikte.
Bu kapsamda NEÜ Güzel

Sanatlar Fakültesi bünyesinde
Sinema ve Televizyon
Programı ile İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Programı,
Turizm Fakültesi bünyesinde
Turizm Rehberliği Programı
(İ.Ö) ve Ereğli Adalet Meslek
Yüksekokulu bünyesinde Ceza
İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Programı ilk kez öğrenci
alacak. Bu sayede ülkemizin
ihtiyacı olan alanlarda gençler
yetişecek.

Sinema ve Televizyon
Programı 40, İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Programı 40,
Turizm Rehberliği Programı
(İ.Ö) 40, Ceza İnfaz ve Güvenlik
Hizmetleri Programı 40 kişilik
kontenjana sahip olacak.
Bu bölümler Yükseköğretim
kurumları sınavı tercih
kılavuzunda da yer alıyor.
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ÖĞRENCİLERİMİZ
TEKNOFEST’TEN BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜMÜZDEN
SIFIR ATIK FARKINDALIĞI
İÇİN PETHEYKEL

Üniversitemiz Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
bölümünden Arş. Gör.
Dr. Mehmet Numan
Kaya'nın danışmanı olduğu
öğrencilerimiz Yahya Gencer
ve Halil İbrahim Aydın'dan
oluşan Max-Thrust Ekibi,
Üniversitemiz Çevre
Mühendisliği Bölümünden
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kunt ve
öğrencilerimiz, kaynakların
tahribi ve tükenmesine karşı
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farkındalığı arttırmak ve
Sıfır Atık Projesine destek
amacıyla 2010 yılında
kurulan üniversitemizin
ambleminden esinlenerek

TEKNOFEST Mini Jet
Radyal Kompresör Tasarım
Yarışmasında birinci oldu.

Y

arışmada birinci olan
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Uçak Mühendisliği
Bölümü öğrencilerimiz Yahya
Gencer ve Halil İbrahim Aydın,
ödüllerini Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldı.
TEKNOFEST adına Mini Jet
Radyal Kompresör Tasarım
Yarışmasını düzenleyen TUSAŞ
Motor Sanayii de (TEİ) bir tören
düzenledi ve törende ekibimiz,
TEİ Genel Müdürü Mahmut
Fuat Akşit ile görüşme
gerçekleştirdi.

2010 adet atık pet şişeden
heykel oluşturdular.

Güçlü bir ekonomi, yeşil
bir dünya için geleceğe
değer katan hocamızı ve
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
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ULUSLARARASI
MATEMATİK EĞİTİMİ (ICMME)
KONFERANSI

Selçuk Üniversitesi ev
sahipliğinde; Necmettin
Erbakan Üniversitesi,
Konya Teknik Üniversitesi,
Konya Gıda ve Tarım
üniversitesi ve Karatay
Üniversitesi paydaşlığında
Matematikçiler Derneği
tarafından düzenlenen
Uluslararası Matematik ve
Matematik Eğitimi (ICMME)
konferansı düzenlendi.

M

erkezi Derslik Çatalhöyük
Amfisinde gerçekleşen
konferansa Konya Valisi
Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin, NEÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz
Doğan, Selçuk Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ahmet Kağan Karabulut,
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Rektör Danışmanı Prof.
Dr. Tahir Balevi, İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Prof. Dr. İhsan
Fazlıoğlu, Matematikçiler
Derneği Başkanı Doç. Dr.
Hasan Hüseyin Sayan,
akademisyenler ve öğrenciler
katıldı. Konya Valisi Cüneyit
Orhan Toprak, “Buralar ilim
irfan yuvaları. Teknolojimizin
ilmimizin ilerlememizin
lokomotifi olan kurumlarımız
burada öğrencilerimiz
akademisyenlerimizle bir
arada bulunmak bize gurur
veriyor. Kuruluş tarihiyle
bölümleriyle, yetiştirdiği
kişilerle yaptığı konferanslarla
ve bilimsel çalışmalarla da
Selçuk Üniversitesini tebrik
ediyorum. Bütün bilimlerin
anası olan ve çok önemli bir
disiplin olan matematikçileri

bir araya toplamaları
vesilesiyle aranızda
bulunuyorum. Bir ülkenin
ilerlemesi ve tabii yükselmesi
muasır medeniyetler
üzerine çıkılması net olarak
söyleyebilirim ki eğitime,
bilime ve teknolojiye bağlıdır.
Bunlar olmadığı takdirde bu
saydıklarımıza gelmemizin
imkânı yok. Burada
rahmetli Cengiz Uluçay’ı
rahmet ve şükranlarımla
anıyorum. İletişimde, ilimde,
bilimde, yazılımda, uzay
teknolojilerinde, genetik ve
tıp alanında bunlara şahitlik
ederek söylüyorum ki dünyada
hiçbir eksiğimiz yoktur. Eğitim
teknoloji ve biliminde temelini
Matematik oluşturuyor.
Her yerde Matematik işin
temelidir. Ev bu sebeple bizler
de ilkokula başladığımızda
belki şu an daha erkene

inmiştir, Matematikle
tanışıyoruz. Hayatı tanıma,
mantık geliştirme, analitik
düşünme, analiz sentez
yapma kabiliyetine kavuşma
ve beyni geliştirme gibi
yeteneklerin o yaşta verilmesi
amacıyla Matematik bu kadar
erken müfredatlar da yerini
alıyor. Bilgi teknoloji ne kadar
önemliyse Matematik de layık
olduğu şekilde gençlerimizin
ufkunu açmalıdır” şeklinde
konuştu. Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Şahin, “Matematik bilimlerin
anasıdır. Bunu baştan kabul
etmemiz lazım. Bütün bilimler
kendini matematiğe göre
hizaya sokar. Matematikçiler,
genelde matematiği ikiyle
ikinin dört ettiğini toplasan
da dört ettiğini, çarpsan da
dört ettiğini ortaya koymaya
çalışırlar. Sosyal bilimciler için
ise böyle bir şey yok onlar
ikiyle ikinin bazen beş ettiğini,
bazen üç ettiğini, bazen

nasıl hiçbir şey etmediğini
ortaya koymak yolundalar
hatta uygulamayla da bunu
gösteriyorlar. Başkanımızla,
matematikçilerin matematik
konusu hakkında hassasiyetini
görmüş olduk. Matematiği
de başarıya çevirenin
disiplin olduğunu gördük.
Bilimsel anlamda özellikle
yükseköğrenim anlamında
ülkemizin yaptığı işleri başta
kendi insanımız ve milletimiz
tarafından yeterince bilinmiyor
ve tanınmıyor. Hep eğitimde
başarısız olduğu algısı
konuşuluyor. Biz, hep daha
başarılı insanlar yetiştiriyoruz.
Olumsuzluklar ve kötü
örnekler toplumun önüne
konularak sanki biz eğitimde
başarısızız, insanımız başarı ve
performans ortaya koyamıyor.
Bunun böyle olmadığını
uluslararası alanda bilimini
ve mesleğini icra eden çok
kıymetli akademisyenlerimiz
ve hocalarımız görmektedir. Bu

organizede emeği geçen bütün
mesai arkadaşlarıma teşekkür
ederim” dedi. Matematikçiler
Derneği Başkanı Doç. Dr.
Hasan Hüseyin Sayan,
“Değerli konuklar merkezi;
Ankara’da olan Matematikçiler
Derneği 1995 yılında
kurulmuş olup üniversitelerin
Matematik lisans, Matematik
Mühendisliği ve Matematik
eğitim mezunlarına üye olarak
kabul etmektedir. Derneğimiz,
halen 950 üyeye sahiptir.
Konferansımıza, bu yıl 17’ncisi
yabancı olmak üzere 93
üniversiteden 41’i yabancı
ve 466 yerli akademisyen,
132 öğretmen, 12 kişi de
diğer kamu kuruluşlarından
katılan matematikçilerimizden
olmak üzere toplamda
651 kişi katılmıştır. ICMME
konferansının YÖK’ün
sayfasında duyurulması
bizi onurlandırmıştır”
şeklinde konuştu.
Konferansta konuşmacı
olarak katılan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
ise ‘Ma’lüm ile Mechül
Arasında ‘Mathemata’:İslam
Matematik Tarihini ‘Hisab’
kavramı üzerinden okumak
adlı sunumunu yaptı. Prof. Dr.
Cengiz Uluçay’a layık görülen
“Ömür Boyu Matematiğe
Hizmet ve Şeref” ödülünü
ilk doktora öğrencisi olan Dr.
Cezmi Bayram’a plaket verildi.
Ardından paydaş kurumlara
ise Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Şahin
tarafından plaket verildi.
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EREĞLİ VETERİNER
FAKÜLTEMİZ KURULDU
Üniversitemiz Ereğli
yerleşkesine yeni bir
Fakülte kazandırıldı.

R

esmi Gazetede yayınlanan
karara göre Necmettin
Erbakan Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olarak
Konya Ereğli’de Veteriner
Fakültesi kuruldu.
Konuyla ilgili
değerlendirmelerde bulunan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Konya’da bulunan 5
üniversiteden yalnızca bir
tanesinde Veteriner Fakültesi
bulunduğunu, bu anlamda
hayvancılık sektörünün de her
geçen gün artarak geliştiği
Konya’da ikinci bir Veteriner
Fakültesine ihtiyaç olduğunu
kaydetti. Bu ihtiyaca binaen
çalışmalarını yürüttüklerini
belirten Rektörümüz, Ereğli’de
küçükbaş ve büyükbaş
hayvancılığın geniş alanlarda
yapıldığını da sözlerine ekledi.
2023, 2050 ve 2071
vizyonları çerçevesinde tarım,
hayvancılık, gıda, yenilenebilir
enerji, lojistik gibi alanlardan
birçok projeye Ereğli’yi de dâhil
etmek istediklerini söyleyen
Rektörümüz Zorlu, ilçenin
sahip olduğu potansiyelin
daha verimli hale getirilmesi
ve endüstriye dönüştürülmesi
için yükseköğretim düzeyinde
eğitim verecek olan Veteriner
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Fakültesinin kurulmasının son
derece önem arz ettiğinin altını
çizdi.
Ereğli’nin sahip olduğu
tarımsal potansiyel ve yakın
çevresinde bulunan hayvan
işletmelerinin sayısı dikkate
alındığında içerisinde
Eğitim ve Araştırma ve
Uygulama Çiftliği,
hayvan Hastanesi
bulunan bir
Veteriner
Fakültesinin
açılmasının
hayati önem
taşıdığını
söyleyen
Zorlu,
açılacak
olan
fakülte
için
öğretim
elemanı
ihtiyacını
da en kısa sürede
karşılayarak eğitim ve
öğretime başlamayı arzu
ettiklerini sözlerine ekleyerek
açılan yeni Fakültenin ülkemize
ve şehrimize hayırlı olmasını
temenni etti.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ VAKFI
İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Üniversitemiz, eğitim ve
öğretim vakfı olarak kurmayı
planladığı Necmettin
Erbakan Üniversitesi vakfı
için istişarelerde bulunmak
üzere, milletvekilleri, Konya
protokolünden bazı isimler
,iş adamları ve kanaat
önderleri ile bir araya geldi.

D

üzenlenen toplantıya
Konya Milletvekilleri;
Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet
Özdemir, Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Rektörümüz Prof. Dr Cem
Zorlu, Rektör Yardımcıları;
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof.
Dr. Oğuz Doğan ve Prof. Dr.
Muhiddin Okumuşlar, Konya
Akparti İl Başkanı Hasan Angı,
Konya Ticaret Odası Başkanı
Selçuk Öztürk, Konya Sanayi
Odası Başkanı Memiş Kütükçü

ile işadamları katıldı.
Toplantının başında
üniversiteyle ilgili genel
bilgiler veren Rektör Prof.
Dr. Cem Zorlu Vakfın kuruluş
amacı ve hedeflerinden
bahsederek kuracakları Vakfa
ilişkin fikir ve önerilerden
memnuniyet duyacağını ifade
etti. Üniversitenin bilimsel
başarı sıralamasındaki yerini
en iyi noktaya taşınması
bakımından, yapmak istedikleri
çalışmalara mevzuattaki
harcama kalemlerinin
yeterli gelmediğini belirten
Zorlu, vakfın bu çalışmaların
hızlandırılmasına maddi
destek sağlayacağını söyledi.
Vakfın temel amacının insan
inşası üzerine olduğunun
altını çizerek yurtdışından
getirecekleri başarılı ve zeki
öğrencilere barınma ve
eğitim olanağı sunacaklarını

vurguladı. Ayrıca buradaki
başarılı öğrencilere de
yurt dışında yüksek lisans
ve doktora yapmaları için
destek verileceğini kaydetti.
Üniversitelerden beklenilen ve
en üst düzeyde olması gereken
üniversite sanayi işbirliğinde
verimli işgücünün oluşmasında
önem arz eden nitelikli
öğrenci ve akademisyenlerin
gelişmesine yine bu vakfın son
derece katkı sağlayacağının
altını çizdi.
Kurulacak vakfın yol
haritasının belirlenmesi
açısından katılanların karşılıklı
fikir alışverişinde bulunduğu
toplantı son derece verimli
geçti.
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ÜNİVERSİTEMİZDE TEKNOFEST’E ÇIKARMA

Üniversitemiz "Milli
Teknoloji Hamlesi"
kapsamında teknoloji
çalışmalarını desteklemeyi
amaçlayan ve bu yıl ikincisi
düzenlenen İstanbul
Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali'ne (TEKNOFEST) 4
farklı kategoride 11 takımla
katılıyor.

T

EKNOFEST’te yarışacak
olan takımları ziyaret
ederek çalışmaları hakkında
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bilgi alan Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu, “Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi
ile Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültelerimizden
öğrencilerimizin yarışacağı
TEKNOFEST’te tüm
takımlarımıza başarılar
diliyor ve yarışmalardan
ödüllerle dönmelerini temenni
ediyorum” dedi.
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dekan Yardımcımız
Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe ise,
takımların Robotaksi, Savaşan

İHA, Roket ve TÜBİTAK İHA
kategorilerinde yarışacaklarını
söyleyerek, “15 takımımız
yarışmalara başvurdu ve
belirli aşamalardan geçen
11 takımımız yarışmalara
katılmaya hak kazandı.
Toplamda 77 öğrencimiz
yarışmalara katılım sağladı.
Bunlar öğrencilerimiz için çok
önemli. Dönemin başından
itibaren öğrencilerimiz burada
gece gündüz çalışıyorlar,
bilgilerini uygulamaya dökme
fırsatı yakalıyorlar, tasarlayıp

farklı bölümlerde okuyan
öğrencilerimiz çalışma
yapıyorlar. Bu sayede
öğrencilerimiz arasında
bir etkileşim oluşuyor ve
öğrencilerimizin motivasyonu,
mesleğe duyduğu ilgi artıyor.
Bu da fakültelerimiz ve
üniversitemiz açısından bizleri
mutlu ediyor” ifadelerini
kullandı.

geliştirebiliyorlar ve bir
taraftan da üretim yapıyorlar.
Bu önemli bir yetenek”
şeklinde konuştu.
Farklı bölümlerde öğrenim
gören öğrencilerin aynı

projede birlikte çalışmasının
önemine de vurgu yapan
Gökçe, “Bir proje üzerinde
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi ile Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesindeki
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ÜNİVERSİTEMİZDE ULUSLARARASI
DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ DÜZENLENDİ

Üniversitemiz ve Kadın
Sağlığı Hemşireliği Derneği
işbirliğinde düzenlenen
2. Uluslararası 3. Ulusal
Doğum Sonu Bakım
Kongresinin açılış programı
gerçekleştirildi.

P

rogramın açılış
konuşmasını yapan ve
kongrenin verimli geçmesini
dileyen Konya İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Koç, “2010-2030 Yılları
Arası Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri doğrultusunda Sağlık
Bakanlığı, anne ölüm oranının
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üçte iki oranında azaltılmasını
hedeflemiştir ve bu hedefimize
çok yaklaşmış durumdayız.
100 binde 30 civarında olan
anne ölüm oranımız şuan 100
binde 14,3 civarında. Bebek
ölüm oranlarımız da dünyanın
dikkatini çekecek şekilde büyük
oranda düşürülmüştür. Tabi
bunlar kolay olmuyor. Sağlıkta
dönüşümle, birinci basamak
sağlık hizmetlerine verilen
ağırlık ve aile sağlığı sisteminin
ülkemizde yerleştirilmesi
ile bütün gebelerimizin
kontrol altında tutan bir
yapının oluşturulmasının çok
büyük bir katkı sağladığını

düşünüyorum” dedi.
Kongreye ev sahipliği
yapmaktan memnuniyet
duyduğunu belirten ve emeği
geçenlere teşekkür eden
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Muhiddin Okumuşlar ise,
“Sağlık, hem ülkemiz hem de
insanlık için önem arz ediyor.
Üniversite olarak özellikle
sağlık alanındaki gelişmeleri
daha hızlı takip etmeyi, daha
ileriye götürmeyi, akademik
ve sağlık hizmeti noktasında
mevcut durumdan çok daha
ileri seviyelerde olmayı
hedefliyor ve bunun için

çalışıyoruz. Bu tür kongreler
akademi için çok önemli.
Burada tartışılan konular,
burada ortaya konan yenilikler
bütün akademisyenlerimizi
geliştirirken aynı zamanda
öğrencilerimizin daha iyi
yetişmesine vesile olacak.
Bu ve benzeri çalışmaları
üniversite olarak destekliyoruz
ve desteklerimiz artarak
devam edecek” ifadelerini
kullandı.
Anne ölüm oranlarının
ülkelerin en önemli sağlık ve
gelişmişlik göstergelerinden
biri olduğunu ifade eden

Hemşirelik Fakültesi
Dekanımız ve Kongre
Başkanı Prof. Dr. Emel Ege
de, “Annelerin yaşama
hakkının engellenmesi
insan hakları ihlali olarak
kabul edilmiştir. Bu sürecin
en önemli aktörleri olarak
biz sağlık profesyonelleri,
gerçekleştirilecek olan bilimsel
toplantı ile yeni güncel
yaklaşımları paylaşmayı
hedefliyoruz. Bu hedefler
doğrultusunda kongremizin
ana teması “Sağlıklı AnneBaba ve Bebek Eşittir Sağlıklı
Aile” olarak belirlenmiştir.
Kongremiz bu alanda ulusal

ve uluslararası platformda,
300 bilim insanını konuk
edecek. Kongremizde
multidisipliner bir yaklaşım ile
güvenli doğum sonu bakım
uygulamalarını tartışmayı
anne-baba ve bebek sağlığının
yükseltilmesine katkı
sağlamayı umuyoruz” şeklinde
konuştu.
Konuşmalarının ardından ney
dinletisi ve toplu fotoğraf
çekimi ile açılış programı sona
erdi.
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ULUSLARARASI AHİLİK FUARI VE
İŞ AHLAKI ZİRVESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı
himayesinde düzenlenen
“Uluslararası Ahilik Fuarı
ve İş Ahlakı Zirvesi” Basın
Toplantısı Konya Valisi
Cüneyit Orhan Toprak
başkanlığında, Konya
Milletvekili Leyla Şahin
Usta, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, Karatay
Belediye Başkanı Hasan
Kılca ve oda başkanlarının
katılımıyla gerçekleştirildi.
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Z

irvenin ilk kez Konya’da
düzenleneceğini aktaran
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Leyla Şahin Usta,
organizasyonun uluslararası
katılımcılarla büyük bir zirve
olacağına işaret ederek,
“Zirvenin içerisinde pek çok
etkinlik olacak. Akademik

çalışmaların yanında, esnaf
ve sanatkarların hünerlerini
sergileyeceği fuar alanları yer
alacak. Çocukların da etkinlikler
içerisine dahil edilerek, ahilik
müessesini daha çocuk yaştan
itibaren tanıtılacağı, onların
da yaşlarına ve becerilerine
uygun zanaatkar olarak

keşfedebilecek alanlarla pek
çok etkinliğin devam edeceği
bir zirve olacak. Zirvenin
Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde yapılacak
olması bunun önemini daha da
artırmaktadır. Paydaşlarımızın
gerekli ehemmiyeti
göstereceklerini iyi bir
organizasyonla misafirlerimizi
çok iyi ağırlayacağımıza,
gelenlerin buradan pek
çok değerle ayrılacağına
inanıyoruz. Konya'nın
değerlerine değer katacağız”
şeklinde konuştu.
Konya Valisi Cüneyit Orhan
Toprak ise, Ahilik Haftası
etkinliklerinin devam
ettiğini ve esnafla bir araya
geldiklerini belirterek,
“Ahiliğin biz de çok büyük
anlamı var. Ahiliği sadece
bir esnaf dayanışmasından
ibaret sayamayız. Toplumun

sosyal ekonomik ve kültürel
yönden gelişmesinde ve daha
ahlaki bir düzeye gelmesine
büyük katkı sağlayan bir
müesseseden bahsediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Zirvenin hayırlara vesile
olmasını temenni eden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu da, “Günümüzün
uluslararası rekabet
koşulları düşünüldüğünde
Türkiye olarak belirlediğimiz
hedeflere ulaşabilmemiz
için bize yol gösterecek
ve bizi bir arada tutacak
maya hüviyetindeki Ahiliği
yaşatma mecburiyetimizi
daha net görebilmekteyiz.
Bununla birlikte Ahilik, salt
bir esnaf dayanışması değil,
aynı zamanda insanımızın
eğitimine, öğretimine ve
ahlaki yönüne de katkı sunan
önemli bir sosyal kurumdur.

Bir çeşit eğitim kurumu, insan
yetiştirme sanatıdır” diye
konuştu.
Ahilik geleneğini sürdüren
esnaf ve sanatkarlara teşekkür
eden Prof. Dr. Cem Zorlu,
“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi
ve sellem ‘Aldatan bizden
değildir’ buyurmuştur. Biz bu
düstur üzere ticaret ahlakı
şekillenmiş, ticaret kodları
yazılmış bir milletiz. Bu yüzden
ticaret erbabımız, esnaflarımız
ve zanaatkârlarımız, daha
genel manada halkımızda
örf, adet, gelenek ve
göreneklerimizi İslam inancıyla
birleştirerek, medeniyet
değerlerimize ilişkin bir
farkındalık oluşmasına vesile
olacak bu fuar ve zirveyi
oldukça önemsiyoruz” dedi.
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burada iken hasta yakınları da
kendilerine daha fazla zaman
ayırma imkanına kavuşmuş
oluyorlar.”

7’DEN 77’YE HERKES
“DÜNYA ALZHEIMER GÜNÜ”NDE BULUŞTU

Bizler İçin En Kıymetli
Hizmet İnsanımıza
Dokunanıdır

Üniversitemizin paydaş
olduğu, Yaşlı ve Engelliler
Eğitimi Bakım Uygulama
ve Araştırma Merkezimizin
hizmet verdiği Alzheimer
Gündüz Yaşam Merkezinde
Dünya Alzheimer Günü
dolayısıyla kutlama
programı düzenlendi.

P

rograma Rektör
Yardımcımız Prof. Dr.
Muhiddin Okumuşlar, Karatay
Kaymakamı Abdullah Selim
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Parlar, Karatay Belediye
Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, Konya Tabip
Odası Başkanı Dr. Seyit
Karaca, AK Parti Karatay İlçe
Başkanı Mehmet Genç, Türkiye
Alzheimer Derneği Konya Şube
Başkanı Prof. Dr. Figen Güney,
hayırsever işadamı Mehmet Ali
Atiker, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar, Alzheimer hastaları
ve hasta yakınları katıldı.
Kutlama programı,
Üniversitemiz Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Müzik Bölümü öğretim
üyelerinin müzik dinletisiyle
başladı. Daha sonra Karatay
Belediyesi Kreşinde eğitim
gören minikler de sürpriz
yaparak Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi’nden
faydalanan hastaların Dünya
Alzheimer Günü’nü tebrik etti.
Büyüklerinin ellerini öperek
çiçek hediye eden minikler,
hastalar için hazırladıkları
şiirleri okudu.

Burası Toplumumuza
Hizmet Üreten Çok
Önemli Bir Merkezdir

bu merkez, peygamberimizin
müjdesinin veya emrinin
yerine getiriliş halidir” şeklinde
konuştu.

Merkezin üniversitenin sadece
eğitim, öğretim ve araştırma
yaptığı bir kurum olmadığını
aynı zamanda topluma hizmet
üreten, halkla birlikte yaşlıların
ihtiyaçlarını gideren önemli
merkezlerden birisi olduğunu
belirten Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar,
“Bu hizmetlerimizin ve
projelerimizin artarak devam
edeceğini buradan belirtmek
istiyorum. Çünkü bizler,
‘Küçüklerine merhamet
etmeyen, büyüklerine saygı
ve hürmet göstermeyen
bizden değildir’ diyen bir
peygamberin ümmetiyiz.
Peygamberimizin izinden
gitmek ve onun emrini yerine
getirmek yaşlılara sadece
otobüslerde tramvaylarda
yer vermek değildir. İşte bu
binayı yapmak ve bu merkezde
hizmet etmektir. Dolayısıyla

Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca, dünya nüfusu
içerisinde artan yaşlılık
oranına dikkat çekti ve bu tür
merkezlerin önemine vurgu
yaptı. Başkan Hasan Kılca,
merkez sayesinde Alzheimer
hastalarının yaşam kalitesinin
arttığını, hastaların hayatın
içine daha fazla dâhil olduğunu
ifade ederek burada yapılan
çalışmaların öneminden söz
etti. Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezimizin, bakımı
zor olan hastaların bakımı ile
yakından ilgilenmesi bizleri
ziyadesiyle mutlu ediyor.
Merkezimiz hastalara keyifli
ve kaliteli vakitler sağlarken
hastaların aileleri için de
burası önemli bir merkez
haline gelmiştir. Hastalarımız

Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı
ise, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, İl Sağlık
Müdürlüğü, Karatay Belediyesi
ve Türkiye Alzheimer Derneği
Konya Şubesinin güzel bir
merkezi hayata geçirdiğinin
altını çizerek şunları aktardı:
“Bugün sizlerle bir arada
bulunarak bu merkezin ne
kadar önemli bir iş yaptığına
hep birlikte şahitlik ettik. Bizler
de Selçuklu Belediyesi olarak
Selçuklu ilçemizden merkeze
gelen hemşerilerimize servis
hizmeti vererek destek olmaya
gayret ediyoruz. Bundan sonra
da gereken neyse yapmaya
devam edeceğiz.”
Son olarak söz alan Türkiye
Alzheimer Derneği Konya
Şube Başkanı Prof. Dr. Figen
Güney de, bugün kendileri
için önemli bir gün olduğunun
altını çizerek, merkezi hayata
geçmesinde ve hizmet
vermesinde emeği geçen
herkese teşekkür etti.
Protokol üyeleri, hastalar
ve ailelerin, günün anısına
hazırlanan pastayı hep birlikte
keserek hatıra fotoğrafı
çektirmesiyle program sona
erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ İLE IBU ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Üniversitemiz ile
Makedonya’nın başkenti
Üsküp’te bulunan
Uluslararası Balkan
Üniversitesi (IBU) arasında
ikili işbirliği protokolü
imzalandı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ve IBU Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Dursun Erdem, iki
üniversite arasında akademik
ve bilimsel alanlarda işbirliğini
içeren anlaşmaya göre;
akademik personel ve öğrenci
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değişimi, ortak projeler ve
etkinlikler yürütülmesi gibi
konularda mutabakata vardı.
Karşılıklı işbirliği protokolünü
imzalayan Rektör Zorlu ve
Rektör Erdem, protokolün
hayırlı olmasını diledi.
Çeşitli ulusal ve uluslararası
işbirliği protokollerinin
devamının geleceğini söyleyen
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu,
“Yurtiçi ve yurtdışında
imzaladığımız işbirliği
protokolleriyle öğrencilerimize
ve öğretim elemanlarımıza
çok sayıda araştırma

imkânı sağlayıp kendilerinin
uluslararası bilgi alışverişi
yapması ve tecrübe kazanması
için çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz” dedi.
İkili işbirliği protokollerine
önem veren Üniversitemiz
son olarak, Ukrayna Taras
Shevchenko National
Üniversitesi, Ukrayna Ulusal
Havacılık Üniversitesi
ve Kardeşlik Derneği ile
protokoller imzalamıştı.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CEM ZORLU’DAN
ÖĞRENCİLERE AŞURE İKRAMI

Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi,
Meram Tıp Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Meram
Meslek Yüksekokulu ve
Köyceğiz Yerleşkesindeki
fakültelerimizde Muharrem

ayı dolayısıyla öğrencilere
aşure ikramında bulunuldu.

R

ektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, Köyceğiz
Yerleşkesindeki etkinliğe
katılarak öğrencilere aşure
ikram etti. Aşure geleneğinin
birlik, beraberlik ve
dayanışmaya bir örnek teşkil

ettiğine dikkat çeken Zorlu, bu
şekilde manevi değerlerimizi
güçlendiren geleneklere her
zaman destek vereceklerini
ifade etti.
Düzenlenen etkinlikte
öğrenciler ikramdan duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
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Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Pembe Oltulu,
Amerika’nın prestijli patoloji
dergisi The Pathologist’in
yayınladığı Dünya
Patolojisinin En Etkin 100
İsmi (The Pathologist’s
2019 Power List) arasında
yer aldı.

A

DOÇ. DR. PEMBE OLTULU’DAN
DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI
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merika’nın alanında
prestijli, patoloji bilimini
ele alan dergilerinden biri
olan The Pathologist 2016
yılında Dünya Patolojisine
Etki Eden 50 ismi belirleyip
yayınlamıştı. The Pathologist
dergisi geçen sene de Dünya
Patolojisinde En Etkin 100
İsmi yayınladı. 2018 yılında
listede tek Türk bilim insanı
olarak yer alan Üniversitemiz
Meram Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Pembe Oltulu bu sene
de aynı başarıyı göstererek
“2019 Yılı Dünya Patolojisinde
Laboratuvarın Yenilikçi Öncü
İlk 100 İsmi” içinde yerini aldı.
The Pathologist dergisinin
kendisine gönderdiği maille
bu haberi aldığını ifade
eden Oltulu, “İkinci kez
listeye girmek rüya gibi.
Beklemediğim bir anda haberi
alınca çok mutlu oldum.
Çalışmalarım hız kesmeden
devam ederken, listeye dahil
edilmek çok gurur verici.
Dünyanın çeşitli yerlerinden
meslektaşlarımca aday

gösteriliyorum ve alanında
etkin bir jüri tarafından
oluşturulan listeye ikinci kez
girebiliyorum. Çalışma ve
azmin sonunda Mevla’nın
bir lütfu diye düşünüyorum”
diye konuştu. Uluslararası
planda internet ile birlikte akıllı
telefonlar da dahil her türlü
aracı kullanarak eğitim, iletişim
ve işbirliğinde geleceğin
metotlarını yakalamış bir
ekiple sıkı bir çalışma temposu
içerisinde olduklarını aktaran
Doç. Dr. Oltulu, “Bu ekip;
Amerika başta olmak üzere
dünyanın her köşesinden
gönüllülük esaslı çalışan, üst
düzey eğiticiler ve öğrenmeye,
öğrendiğini paylaşmaya
can atan patologlardan
oluşuyor. Müthiş bir eğitim,
öğretim, paylaşım, iletişim
ve işbirliği ağı. Bizler bir
grup arkadaşımızla birlikte
bu alanda koordinasyonu
sağlamak ve takım ruhunu
canlı tutmak adına etkin bir rol
üstlenmekteyiz” dedi.
Doç. Dr. Pembe Oltulu,
her an her yerde iletişim,
işbirliği ve eğitim prensibiyle
yoğun bir çalışma temposu
içinde olduklarını belirterek,
“Günlük işlerim ve
sorumluluklarım arasında,
bu ilave çalışma temposuna
eşimin ve çocuklarımın
destek ve fedakârlıkları
olmasa dayanmak kolay
olmazdı. 4 saat uykuyla
yetindiğim zamanlar oluyor.
Sonuç olarak, çalışanın

ödüllendirildiği bu listeye
ikinci kez dahil olabilmek
motivasyonumu canlı tutuyor.
Bu sene adlandırıldığı şekliyle
laboratuvarın yenilikçi öncüleri
arasında gösterilmek ise
ne kadar doğru bir yolda
ilerlediğimizin bir kanıtı
ve benim için çok önemli.
Naçizane şahsımı aday
gösteren meslektaşlarıma,
adaylar arasından oylayarak
listeye dahil olmam için
bana teveccüh gösteren tüm
büyüklerime, The Pathologist
ekibine, büyük destek ve
fedakarlıkları için eşim ve
çocuklarıma çok teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Geleceğimizin eğitime,
öğretime, paylaşmaya, iletişim
ve işbirliğine açık, dürüst, adil,
azimli, ahlaklı, fikri hür, vicdanı
hür gençlerimizin omuzlarında
inşası temennisinde bulunan
Oltulu, “Allah çalışanın
yardımcısıdır. Her alanda;
doğru, yerinde ve yüzünü
geleceğe dönerek inşa
edilmiş bir eğitim-öğretim
geleceğimizi şekillendirecek
ve ümitlerimizi perçinleyecek
en önemli konudur” şeklinde
görüşlerini belirtti. Son olarak
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu’nun kendisini özel olarak
tebrik ettiğini aktaran Oltulu,
“Kendim, üniversitem ve ülkem
adına mutlu ve gururluyum”
ifadelerini kullandı.
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CEM ZORLU, TEKNOFEST’E
KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, İstanbul
Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivaline (Teknofest
İstanbul) katılan takımlarla
bir araya gelerek öğrencileri
ve danışmanlarını tebrik etti.

Ü

niversitemiz bünyesinde
faaliyet gösteren
Lezzan Alakart Restoran’da
gerçekleştirilen programa
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu başta olmak üzere
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Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Oğuz Doğan, Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi Dekan
Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi
Barış Gökçe, Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan
Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi
Özgür Dündar, Genel Sekreter
Yardımcılarımız Mustafa Emre
Çınar ve Recep Yılmaz ile
Teknofest’te yarışan öğrenciler
ve takım danışmanları katıldı.
Teknofest’te 1 birincilik ve
2 üçüncülük elde etmenin
önemli bir başarı olduğunu

belirten Rektörümüz Zorlu,
“İnşallah gelecek sene bu
başarıyı daha da yukarılara
çıkaracağız. Gelecek sene
yapılacak yarışma için
şimdiden hep birlikte
çalışmaya başlayacağız. Hatta
bu noktada proje üretme
ve geliştirme konusunda
rektörlükte bir komisyon
oluşturup çalışmaları
yakından takip edeceğiz ve
her türlü ihtiyacınızı karşılayıp
problemlerinizi çözmek için
çalışacağız. Üniversitemizi,

adını aldığı şahsa yakışır
hale getireceğiz. Erbakan
Hoca sadece Türkiye’nin
değil, dünyanın bir değeriydi.
Biz de Üniversitemizin
adını Türkiye ve dünyada
tanınır bir hale getirmek
için birlikte gayret sarf
edeceğiz” şeklinde konuştu.
Gelecek sene yapılacak
Teknofest’e öğrencilerle
birlikte bizzat katılacağını
ve yarışma için çalışmaların
şimdiden başlayacağını
aktaran Rektörümüz Zorlu,

“Öğrencilerimizle birlikte
sahada olduğumuzda neleri iyi
yapıyoruz, nerelerde eksiğimiz
var daha iyi göreceğiz. Her
sene başarımızı artırmak için
uğraşacağız ve Necmettin
Erbakan Üniversitesi
Teknofest’in ayrılmaz bir
parçası haline gelecek.
Öğrencilerimiz birçok önemli
üniversiteyi geride bıraktı. 10
yıllık bir üniversite olmamıza
rağmen İstanbul ve Ankara
dışından bir üniversitenin
öğrencileri azmettiğinde,

gayret gösterdiğinde ve sabırla
bir işin üstüne gittiğinde
neler ortaya koyabileceklerini
gösterdiler. Gece geç saatlere
kadar emek veren, özveriyle
çalışan öğrencilerimizi tebrik
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından
takımlarda yer alan öğrencilere
ve danışmanlarına teşekkür
belgesi takdim edildi.
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SEYDİŞEHİR’DE ULUSLARARASI
ALÜMİNYUM TEMALI MÜHENDİSLİK VE DOĞA
BİLİMLERİ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ

konferansın gerçekleştirilmiş
olması büyük bir önem arz
etmektedir. Böyle önemli
bir programa maddi, manevi
katkı sağlayan herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.”
dedi.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Oğuz Doğan ise; “Elbette bu
toplantılar çok mühim ama
amaçla hedef arasındaki
çalışmalar uyum içinde olursa
bu çalışmalar maddeyi daha iyi
tanımamıza ve insanlığa daha
iyi katkılar sunmamızı sağlar.
Bu toplantıda da bunu arzu
ediyoruz.” dedi.

Seydişehir Kaymakamlığı,
Seydişehir Belediyesi,
Üniversitemiz Seydişehir
Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi ve ETİ A.Ş işbirliği
ile düzenlenen Uluslararası
Alüminyum Temalı
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Konferansının (IATENS) açılışı
Üniversitemiz Seydişehir
Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi konferans salonunda
yapıldı.

K

onferansa Kaymakam
Aydın Erdoğan, Belediye
Başkanı Mehmet Tutal, ETİ
A.Ş Genel Müdürü Mehmet
Arkan, Seydişehir Ahmet
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Cengiz Mühendislik Fakültesi
Dekanımız Prof. Dr. Hüseyin
Arıkan, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin Gürü, Milli
Savunma Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Serdar Salman katıldı. Bunun
yanı sıra Türkiye’nin birçok
üniversitesinden akademisyen
ve bilim adamı katılırken
Fransa, Bangladeş, Romanya,
Malezya gibi ülkelerin önemli
akademisyenleri de davetli
konuşmacı olarak konferansta
yerini aldı. Konferansa
yurtiçi ve yurtdışından
yaklaşık 300 bildiri ile katılım

sağlandı. Ayrıca konu ile ilgili
firmalar çeşitli malzeme ve
dokümanları ile konferans
alanında yer aldı. Konferansın
ev sahipliğini yaparak açılış
konuşmasını gerçekleştiren
Seydişehir Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi
Dekanımız Prof. Dr. Hüseyin
Arıkan; “Seydişehir’de bir
ilkin gerçekleştiği bu önemli
konferansa ev sahipliği
yapmanın heyecanını
yaşıyoruz. Alüminyumun
hammaddesi boksitin çıktığı
ve alüminaya, hidrata ve
alüminyuma dönüştüğü Eti
Alüminyum Fabrikasının
bulunduğu Seydişehir’de bu

Seydişehir Belediye
Başkanı Mehmet Tutal da;
“Seydişehir’de her şey 1960’lı
yıllarda o dönemde ismi
Keçili olan, bugünde Madenli
ismini taşıyan mahallemizde
yaşayan keçi çobanlığı yapan
Mümin dedemizin boksit
madenini bulmasıyla başlar.
1969 yıllarında fabrikanın
temelleri atılır ve fabrika
işlemeye başladığı zaman
Seydişehir’de çıkarılan boksit
alüminyum madeni Türkiye’nin
ve dünyanın gündemine girmiş
olur. Bugün uzay sanayisinde,
savunma sanayisinde,
bindiğimiz otomobillerden,
evde kullandığımız tüm
eşyalara varana kadar
alüminyum madeni
kullanılmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda 21. yüzyılın en
önemli hatta tek önemli metali
diyebileceğimiz bir noktaya
gelmiştir. Bu yüzden üzerinde
konuşulması, konferanslar

yapılması ve çalışılması
gereken bir maden türüdür.
İlçemizde ilk defa uluslararası
bir program bu şekilde dizayn
edilmiş ve bugün uygulanmaya
başlamıştır. Bu noktada emeği
geçen herkese teşekkür
ederim. Seydişehir açısından
önemli bir kazanım olan bu
programdan sonuçlar çıkartıp
yolumuza bilimsel alanda
ilerleyerek devam etmeliyiz.”
dedi.
Kaymakam Aydın Erdoğan da
şunları söyledi: “Bugün ilçemiz
adına çok önemli bilimsel
bir çalışmaya ev sahipliği
yapıyoruz. Alüminyumun
kalbi olan ilçemizde, olması
gereken ancak şu ana kadar
olmamış bir eksikliği çok
değerli Dekanımız görmüş
ve bu konuda bilimsel bir
çalışmanın gerekliliğini
hissetmiş. Bizler de maddi
ve manevi desteği kendisine
verdik. İlçemiz için büyük
bir adım, büyük bir çalışma.
Umarım ki bu çalışma, bundan
sonra alüminyum üzerine
yapılacak çalışmaları da
tetikleyecektir. Dekanlığımızın
ve Üniversitemizin bu tür
bilimsel çalışmalar yaparak
bu açığı da kapatmasıyla, çok
ciddi mesafeler alınacağını
ümit ediyoruz. Bu konferansın
ilçemize hem maddi hem
de manevi anlamda çok
ciddi katkılarının olmasını ve
Bundan sonra ki çalışmalara
da rehberlik yapmasını
temenni ediyoruz. Konferansın
hazırlanmasında emeği
geçen Belediye Başkanımıza,

Dekanımıza, Rektörlüğümüze
ve Eti Alüminyum A.Ş.’ye
çok teşekkür ediyor, tüm
katılımcılara saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.”
Açılış konuşmasının ardından,
Milli Savunma Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Serdar Salman ise
biyomalzemeler üzerine
yaptığı konuşmada, Milli
Savunma ürünlerinde roket
atar başlıklarda yüzde 85’e
varan oranda malzemesinin
alüminyumdan olduğunu
söyledi.
Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Metin Gürü;
“Dünyada yer kabuğunda
yüzde 8 demirden sonra ikinci
sırada yüzde 5 alüminyum yer
alıyor. Son yıllarda ince levha
üretimi ile gıda sektöründe
önemli yer tutuyor. Metaller
içinde en fazla kullanılan
demir ve bakırdır. Şu anda
alüminyum bakırın önüne
geçmiştir. Günlük hayatımızda
da alüminyum kullanımında
büyük artış yaşanmaktadır.
Alüminyum alaşımlarının
geliştirilmesiyle taşıtın yüzde
20’si, elektriğin yüzde 15’i
ambalajlamanın yüzde 10’u
alüminyumdan oluşmaktadır.
Artık araçlarda hafiflik ve
hız çok önemli durumdadır.
Bu nedenle alüminyumun
araçlarda kullanımı da çok
önem arz etmektedir. Önce
metal çağıydı şimdi kompozit
çağı oldu. Bu çağda alüminyum
metali en önemli metallerden
birisi.” dedi.
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15 Temmuzda vatan uğruna canını feda eden
aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi

minnet ve .sükranla yâd ediyoruz...
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Üniversitemizde15
Temmuz Paneli
Gerçekleştirildi
Üniversitemiz Köyceğiz
Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin
Konferans Salonunda 15
Temmuz Paneli gerçekleştirildi.
Program, İstiklal Marşı ile
başlayarak Kuran’ı Kerim
tilavetiyle devam etti. Daha
sonra açılış konuşmasını
yapmak üzere Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu kürsüye

geldi. Konuşmasına şehitleri
ve gazileri anarak başlayan
Rektörümüz Zorlu, 15
Temmuz Şehitlerinin anılacağı
bu programa katılan herkese
teşekkür etti. Yeri geldiğinde
rahatlıkla kadeh kaldırabilen,
tesettürü füruat olarak
gören, namazdan ve oruçtan
vazgeçen bir din anlayışının
asla kabul edilemeyeceğini
kaydeden Zorlu; “Bu millet
şehadet şerbeti içmek için
sokaklara çıktı. Bizim farkımız
şehadet arzusuna iştirak. İşte

bizim milletimizi millet yapan
bu duygu olsa gerek” dedi.
Bu terör örgütünün şiddetli
tahribatlara yol açtığını,
toplumda ciddi bir güven
sorunu ortaya çıkardığını
belirten Rektörümüz, bir daha
böyle darbe teşebbüslerinin
olmamasını temenni ederek
konuşmasını tamamladı.
25. ve 26. dönem AK Parti
Bursa Milletvekili Bennur
Karaburun 15 Temmuz’da
Türkiye’nin en karanlık geceyi

yaşadığını belirterek ihanetin
hiçbir şekilde ölçüsü olmadığını
o gece anladığını kaydetti.
Milletin kürsüsünü hainlere
emanet etmemek için o gece
TBMM’ye gittiklerini söyleyen
Karaburun; “Dünyanın en
güzel milletiyiz. Acılarımızı
dindirmek için de sevinçlerimizi
çoğaltmak için de bir arada
olabiliyoruz. 15 Temmuz
gecesi de birlikteydik. O gece
bu FETÖ ile halkımızla birlikte
mücadele ettik hamdolsun.
Rabbim bizlere bir daha
15 Temmuz gibi bir gece
yaşatmasın” dedi.
Konuşmaların ardından
Panele geçildi. Başkanlığını
Üniversitemiz Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Caner Arabacı’nın
yaptığı oturumda, Prof. Dr.
Kemal Özcan “15 Temmuz
Başarılı Olsaydı?”, Doç. Dr.
Fatih Berk “Tarihte Paralel Bir
Din; Pavlus-Hristiyanlık-FETÖ
ile Olan Benzerlikleri”, Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Akkuş “İnancı
Kullanma Tarzları Yönünden
Batınilik ve FETÖ”, Öğr. Gör.
Halil İbrahim Çelik ise “FETÖABD Misyoner Okulları İlişkisi”

38

konularında sunumlarını
yaptılar. Panelistlerin
sunumlarını tamamlamalarının
ardından program sona erdi.

15 Temmuz’u
Unutmayacak,
Unutturmayacağız
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
üyesi darbeci askerlerin halka
kurşun sıktığı kalkışmada,
bacağından yaralanan 15
Temmuz Gazisi Konyalı
Halit Şener, 15 Temmuz’da
yaşadıklarını üniversiteli
öğrencilere anlattı.
Uygulamalı Bilimler Fakültemiz
tarafından düzenlenen
“15 Temmuz ve Milli Birlik”
konulu söyleşi UBF Konferans
Salonu’nda gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından 15 Temmuz
Gecesi’ni anlatan bir video
gösterimi yapıldı. Uygulamalı
Bilimler Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Ahmet Diken, 15
Temmuz’u unutmadıklarını
ve unutturmayacaklarını
ifade ederek, 15 Temmuz

gecesi demokrasimize,
birliğimize ve kardeşliğimize
kast eden, kabul edilemez
darbe girişiminin ardından
sağduyunun, birliğin ve
beraberliğin galip gelmesini
çok önemli bulduğunu
ifade etti. Ülkemizin içinde
bulunduğu coğrafyada
güvensizlik ortamının her
geçen gün arttığını belirten
Prof. Dr. Ahmet Diken, iç ve
dış düşmanlara karşı fırsat
vermemek için milli birlik ve
milli dayanışmanın her geçen
gün daha da önem kazandığını
söyleyerek “O gün yaşananları
bir daha genç nesillerin
yaşamamasını istiyoruz. O
gece oraya gelenler, vatanını
seven, milletini seven,
bayrağı, ezanı için yola
koyulan gençlerdir. Siz değerli
gençlerimiz çok çalışmalısınız..
Dinini iyi niyetli ve güvenilir
ellerden, sahih kaynaklardan
öğrenmelisiniz.. Şehitlerimizi
rahmetle gazilerimizi minnetle
anıyoruz.” dedi.15 Temmuz
gecesi kendi yaşadıklarından
da örnekler veren Prof. Dr.
Ahmet Diken, 15 Temmuz
Şehitleri Anma, Demokrasi ve
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Milli Birlik Günü’nü kutladı.
15 Temmuz gecesi Konya’da
askeri bir hareketlilik
görmeyince bir arkadaşı ile
Ankara’ya giden 15 Temmuz
Gazisi Halit Şener, o geceyi
anlattı. Zaman zaman
duygusallar anlar yaşanan
söyleşide Halit Şener,
binlerce insanın Genelkurmay
Başkanlığı’nın önünde
direndiğini, kendisinin de
orada bulunduğunu ifade eden
Halit Şener, O gece okunan
selaların ne kadar güzel ve hoş
olduğunu duyamadıklarını,
ne yapacaklarını bilmeden
yola koyulduklarını ifade etti.
Halit Şener şunları söyledi:
“Ben de Genelkurmay
kapısının önündeydim. Orada
bekleyen askerlerin silahları
bize doğrultulmuş değildi.
‘Emir kuluyuz abi’ diyen
askere ‘Allah’ın kulu olunur.
Suç işliyorsunuz. Halka silah
mı doğrultacaksınız? Bırakın
geçelim’ dedim. Sonra sol
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ayağım kaymaya başladı.
Hiçbir şey anlamadım ve
hissetmedim. Yan tarafıma
doğru düşmeye başladım.
Ayağıma baktığımda büyük
bir et parçasının koptuğunu
gördüm, kan kaybı başladığını
hissettim. ‘Ölüm anı bu
olsa gerek’ diye düşündüm.
Ruhum sanki yavaş yavaş
çekilmeye başlıyordu. Beni
araca doğru götürdüler.
Sadece; ‘Hamile eşim var.

Aileme haber etmeyin’
dediğimi hatırlıyorum.”
Şimdiye kadar 8 ameliyat
geçirdiğini belirten Halit
Şener, tedavisinin sürdüğünü
de söyleyerek gençlere
vatanımıza sahip çıkılmasını,
şer güçlere karşı dikkatli
olunmasını da ifade etti.
Şener” Darbenin hizmet ettiği
dış güçlerin başta Amerika
Birleşik Devletleri: FETÖ ile
bizi bizimle, kendi parçamızla

vurdular, tıpkı Suriye’de
DAEŞ’i kullanarak diğer
müslümanları öldürdükleri
gibi. Devlet kutsaldır ve
masumdur, bu darbeci
insanlara (hainlere) devletimizi
emanet etmemeliyiz. Biz bu
insanlara (hainlere) halen
merhamet gösteriyoruz, bu
bizim en büyük zaafımız.
Dolayısıyla ülkemizin yeni
FETÖ’lere gebe olduğundan
endişe duyuyorum. 15
Temmuz’un kahramanları, bu
millettir. Ortak görüşümüz, Bu
Ülkedir. 15 Temmuz gecesi,
milletin bir arada duruşu ve
tavrıdır. Hedefimiz bu ülkedir
ve gençler bu uğurda idealist
olmalıdır.” dedi. Söyleşi
sonrasında 15 Temmuz Gazisi
Halit Şener’e, Uygulamalı
Bilimler Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Ahmet Diken
tarafından günün anısına
hediye takdim edildi. Söyleşi
sonrasında, UBF öğrencileri
Gazi Halit Şener ile fotoğraf
çektirdiler.

Yabancı Diller
Yüksekokulumuz 15
Temmuz’la İlgili İngilizce
Konferans Düzenledi
Öğr. Gör. Dr. Şeyma Akın
tarafından Üniversitemiz
bünyesinde bulunan yabancı
uyruklu öğretim elemanlarının
ve öğrencilerin de katıldığı
“Coups in Turkey and the 15
July Coup Attempt” (Türkiye’de
Darbeler ve 15 Temmuz
Darbe Girişimi) başlıklı bir
konferans gerçekleştirildi.
Öğr. Gör. Dr. Şeyma Akın,
İngilizce sunumunda
Türkiye’de darbelerin siyasi
iradeye karşı yapılagelme
biçimlerinden hareketle milli
iradeye kastedilmeye çalışıldığı
15 Temmuz gecesinde ülke
insanımızın bu darbe girişimine
anında cevap vererek
sokaklara çıktığını ve bu darbe
kalkışmasını siyasi iradeyle
birlikte anında akamete
uğratıldığının altını çizdi.

Seydişehir Yerleşkemizde
15 Temmuz Etkinliği
Düzenlendi
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi ve
Meslek Yüksekokulumuzun
ortaklaşa düzenlediği 15
Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü etkinlikleri
kapsamında üç gün süren
Sergi, Sinevizyon ve Film
gösterimi düzenledi.
Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi Konferans Salonunda
düzenlenen etkinlikte,
üniversitemiz öğrencileri
tarafından hazırlanan resim
ve fotoğraf sergisinin yanı sıra
15 Temmuz gecesini anlatan
sinevizyon ve film gösterimi
gerçekleştirildi. 3 gün süren
etkinlik kapanış programıyla
sona erdi.
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REKTÖRÜMÜZDEN TERCİH DÖNEMİ
DEĞERLENDİRMELERİ

Sevgili gençler,
Üniversitemiz, köklü ilim
geçmişine sahip Konya’da,
yeni kurulan bir üniversite
olmasına karşın tıptan temel
bilimlere, sosyal bilimlerden
mühendisliğe kadar farklı
bölümlerde ve alanlarda
nitelikli eğitim veriyor.
Geleceğimiz olan siz
gençlerimizin maneviyatı
yüksek, ahlaklı ve donanımlı
bir şekilde yetişmeniz için
çaba sarf ettiğimizi özellikle
belirtmek isterim.
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Bir eğitim şehri olan Konya
yükseköğretim alanında
büyük potansiyele sahip
bir şehirdir. Sosyal ve
kültürel anlamda da pek çok
yeniliğe ev sahipliği yapan
şehrimiz, barınma ve ulaşım
konusunda da ülkemizin en
avantajlı şehirlerinden biridir.
Üniversitemiz, Selçuklu
Devletinin başkenti olan
Konya’da; yeni nesilleri nitelikli
bir şekilde, bilimsel metotlarla
yetiştirmek sorumluluğunu
titizlikle yerine getirmektedir.
Üniversitemiz bünyesinde

19 fakülte, yabancı diller
yüksekokulu, devlet
konservatuvarı, 6 meslek
yüksekokulu, 25 araştırma
merkezi, 4 enstitü,
koordinatörlükler ile Türk
Müziği Konservatuvarı
bulunuyor. Halen 25 bin 454’ü
lisans, 2 bin 872’si ön lisans, 5
bin 664’ü lisansüstü ve 1181’i
pedagojik formasyonda olmak
üzere 35 bin 171 öğrencimiz,
1909 öğretim elemanı ve
1149 idari personelimiz ile
eğitim hayatını nitelikli bir
şekilde sürdürüyoruz.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak biz, sanayi
sektörümüzle aramızda
işbirlikleri geliştiriyoruz.
Sizlerin üniversite birinci
sınıftan itibaren eğitim/
öğretim takvimi içerisinde
staj yapmanızı önemsiyoruz.
Bu anlamda önemli adımlar
attık ve atmaya devam
ediyoruz. Üniversitemizin
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
ismine yakışır bir şekilde önce
ülkemizde, ardından tüm
dünyada adından söz edilen
bir üniversite olması için var
gücümüzle çalışıyoruz.
Üniversitemizde fakülte,
yüksekokul, enstitü,
araştırma ve uygulama
merkezlerimiz bünyesindeki
laboratuvarlarımız günümüz
şartlarına uygun, güçlü bir
alt yapıya sahip. Bu anlamda
üniversitemizin araştırma
altyapısının güçlü olmasını
önemsiyoruz.
Globalleşen dünyanın getirdiği
değişimlerin ve yeniliklerin
bilinciyle uluslararası
ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesine çok büyük
önem veriyoruz. Bu bağlamda
Erasmus, Farabi ve Mevlâna
Programı kapsamında
birçok farklı üniversite ile
birbirinden farklı kurumlarla
imzaladığımız daha pek
çok işbirliği protokolleriyle
siz öğrencilerimize ve
öğretim görevlilerimize çok
sayıda araştırma imkânı
sağlayıp, öğrenci ve öğretim
görevlilerimizin uluslararası
bilgi alışverişi yapması ve

tecrübe kazanması için
çalışmalarımızı aralıksız
sürdürüyoruz. Bugüne
kadar pek çok öğrencimiz ve
personelimiz imzaladığımız
protokoller kapsamında
değişim programlarından
faydalanmış, farklı kültürleri
tanıma ve bu sayede kendini
geliştirme imkânı bulmuştur.

Konya’dan Dünyaya
Açılan İlim Kapısı
Gençler, tüm dünyada
ülkemize yönelik bir teveccüh
var, bu teveccühü en iyi şekilde
değerlendirmek ve nitelikli
insan kaynağının ülkemizde
eğitim görmesini sağlamak için
yabancı öğrenci kontenjanımızı
artırıyoruz. Ülkemizin köklü
ilim birikiminden ülkemize
teveccüh gösteren siz
gençlerimizin faydalanmasını
arzu ediyoruz. Halen 96
ülkeden 1291 öğrencimiz
üniversitemizde eğitim
görüyor. Tüm dünyadan
üniversitemize gelen misafir
öğrenci sayısının artmasını
bekliyoruz. Konya’dan dünyaya
açılan bir ilim kapısı olarak
yaptığımız bu çalışmaları
çeşitlendirerek güçlendirmeyi
sürdüreceğiz.
Siz gençlere daha faydalı bir
yol haritası çizmek için, sanayi
kuruluşları ile yaptığımız
istişare ve değerlendirmelerin
neticesinde daha nitelikli, işinin
ehli mezunlar olabilmeniz için
mühendislik fakültelerinin
müfredatında değişiklikler

yaptık. Gelişen teknolojiyle
paralel olarak sürekli kendini
yenileyen sanayi sektörüyle
yürüttüğümüz iş birliği
çalışmalarımızın odağında
mühendis kadrolarımızın
yeni gelişmelere adapte
olması ve yeteneklerinin
artırılması bulunuyor. Sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda
mühendislik fakültelerimizin
müfredatını güncelleyerek
iş yaşamına atıldıklarında
güncel uygulamalara hâkim
ve uzman bir mezun profili
meydana getirmeye gayret
ediyoruz. Bir taraftan da
özel sektörün mühendis
kadrolarının daha nitelikli
hale gelmesini desteklemek
amacı ile yüksek lisans ve
doktora programlarımızı açtık.
Şimdilik bu programlarımıza
Ar-Ge, üretim ve imalat
sektörü çalışanları katılabiliyor.
Özel sektörle yürüttüğümüz
çalışmaların yelpazesini
genişleterek sanayi
sektöründe olduğu gibi farklı
sektörlere yönelik müfredat
güncellemelerimizi sürdürecek
ve yine farklı alanlarda
özel sektör çalışanlarına
yönelik lisansüstü eğitim
programlarımızı artırmaya
devam edeceğiz.
Akademik personelimizin
ehliyet ve liyakat sahibi,
birikimli ve nitelikli olmasını
önceliyoruz. Akademik ve
idari kadromuzu daha da
güçlendirerek, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif faaliyetlere
yönelik sağlayacağımız
imkânlarla ülkemizin öncü
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üniversitelerinden biri
olacağız. Ülkemizin geleceği
olan gençlerimizin donanımlı
olarak mezun olmaları ve
üniversitemizde ürettiğimiz
bilimin; ülkemizin, milletimizin
ve iş dünyasının kullanması
için bir çaba içerisinde olacağız.
Üniversitemizle sanayi
sektörü arasındaki
işbirliklerini artırıyoruz.
Katma değeri yüksek yerli ve
millî ürünlerin geliştirilmesi
ve ticarileştirilmesi için
girişimlerimizi sürdürüyoruz.
Ülkemizin zenginleşmesi,
milletimizin refahının artması
için bilgiyi ürüne dönüştüren,
bu ürünleri insanlığın yararına
kullanan ve dünyada adından
söz ettiren bir üniversite olmak
için var gücümüzle çalışıyoruz.
Sevgili gençler,
Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak 2006
yılından sonra kurulan Devlet
Üniversiteleri sıralamasında 7.
sırada yer alıyoruz. Konya’nın
üç devlet üniversitesinden biri
olarak biz, kısa zamanda hızla
yol katetme gayretiyle önemli
bir mesafe kaydettik.
Örneğin Üniversite
Araştırmaları Laboratuvarı/
University Assesments &
Research Laboratory (ÜniAr)
tarafından hazırlanan İlahiyat/
İslami İlimler Fakülteleri
sıralamasında Necmettin
Erbakan Üniversitesi 3.,
Eğitim/Eğitim Bilimleri
Fakülteleri sıralamasında 4.
sırada yer alıyor. Ülkemizdeki
pek çok köklü üniversitenin yer
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aldığı listelerde 3. ve 4. sırada
olabilmenin fevkalade önemli
olduğunu bilmenizi isterim.
Yine Edebiyat Fakültesi/İnsan
ve Toplum Bilimleri/Sosyal
ve Beşerî Bilimler Fakülteleri
sıralamasında 3., Turizm
Fakülteleri sıralamasında
4., Mühendislik ve Mimarlık
Fakülteleri sıralamasında 8.
sırada yer alıyoruz. Bu veriler
bizim çok kısa sürede ne kadar
önemli adımlar attığımızın
ve çok önemli bir aşamaya
geldiğimizin de göstergesidir.
Yine Meram Tıp Fakültemiz
ve Diş Hekimliği Fakültemizle
hem akademik anlamda
geleceğin hekimlerini
yetiştiriyor, hem de
hastanelerimizde
vatandaşlarımıza hizmet
veriyoruz. Meram Tıp
fakültemiz ülkemizin
en önemli 20 üniversite
hastanesinden birisi. Hastalar
tarafından öncelikle tercih
edilen sağlık kuruluşlarından
olan ve Konya’mıza hizmet
eden Meram Tıp ve Diş
Hekimliği Fakültelerimizin
siz öğrenciler tarafından
da tercih edilmeleri bizleri
memnun edecektir. Yeni açılan
fakülte ve yüksekokullarımızla
emin adımlarla büyümeye
devam eden bir üniversiteyiz.
Güzel Sanatlar Fakültemiz
bünyesinde Sinema ve
Televizyon Programı ile İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Programı, Turizm Fakültesi
bünyesinde Turizm Rehberliği
Programı (İ.Ö) ve Ereğli
Adalet Meslek Yüksekokulu

bünyesinde Ceza İnfaz ve
Güvenlik Hizmetleri Programı
ilk kez öğrenci alacak.
Bu sayede ülkemizin ihtiyacı
olan alanlarda gençler
yetişecek. Yeni tercih yapacak
siz kıymetli öğrencilerimize
hatırlatmakta fayda
görüyorum. Bu bölümler
Yükseköğretim kurumları
sınavı tercih kılavuzunda da
yer alıyor.
Sizlere öncelikli olarak tercih
yaparken kendi isteklerinizi,
ihtiyaçlarınızı ve yeteneklerinizi
göz önünde bulundurmanızı
söylemek isterim. Bugün
tercih edeceğiniz meslekleri
uzun yıllar yapacaksınız.
Bu hususa dikkat etmeniz
lazım. Yine, tercih edeceğiniz
üniversitelerin yurtdışı staj
imkânlarını, sosyal imkânlarını,
öğrenci toplulukları, geziler,
spor ve sanat olanaklarını
gözden geçirmelisiniz. 24
tercih hakkınız var ama birinci
tercihiniz de gelse yirmi
dördüncü tercihiniz de gelse
severek gideceğiniz bir bölüm,
üniversite ve şehir tercih
etmenizi öneriyorum.
Tercihiniz ne olursa olsun,
yolunuz açık olsun...
Prof. Dr. Cem Zorlu
Rektör

Aybüke...
Seni asla unutmadık.
Unutmayacağız. Unutturmayacağız.
Rahmetle ve sevgiyle...
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BARIŞ PINARI HAREKÂTI
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin,
Suriye'nin kuzeyinde
PKK/YPG ve DEAŞ terör
örgütlerine karşı başlattığı
Barış Pınarı Harekâtının
ülkemiz, bölgemiz ve tüm
insanlık için hayırlara vesile
olmasını temenni ediyoruz.
Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı
ile sınırlarını teröristlerden
arındıracak, mülteciler için
güvenli bölge oluşturacak, bu
güvenli bölgelere mültecilerin
dönüşlerini sağlayacaktır.
Ülkemizin hedefi, bölgenin
barış ve huzurunu sağlamaktır.
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatlarıyla gerçekleştirilen
Barış Pınarı Harekâtı’na karşı
açıklamalar yapan Avrupa
Birliği ve Arap Birliği gibi
uluslararası aktörleri, insanlık
adına daha duyarlı olmaya

davet ediyoruz. Kendi çıkarları
dışında hiçbir konuda birlik
olamayan bu yapıların, Türkiye
karşıtlığında ve mazlum
coğrafyalardaki zulümlere
sessiz kalmada birlik olmaları
manidardır. Türkiye’nin ve
bölgemizin huzuru ve istikrarı
için hayati önem taşıyan Barış
Pınarı Harekâtı’na ilişkin hem
ülkemiz içerisinde hem de
uluslararası platformlarda
yapılan ve terör örgütlerinin
propagandasını amaçlayan
tüm açıklamaları reddediyoruz.
Ülkemiz, herhangi bir fiziki
operasyona girişilmeden
sorunun çözülmesi için
gereken tüm diplomatik
çabaları dünyanın gözü
önünde sergilemiştir.
Ancak gelinen noktada
harekat kaçınılmaz hale
gelmiştir. Bu perspektiften,
yerel ve uluslararası tüm
taraflardan Türkiye’nin meşru

müdafaa hakkına, bölgeye
kazandırmayı hedeflediği barış
ve huzur ortamına ve adeta
vatansızlaştırılan mültecilerin
yeniden vatanlarına
kavuşturulması gibi ulvi bir
gayeye destek olamıyorlarsa
dahi saygı duymalarını
beklemek hakkımızdır.
Barış Pınarı Harekatı’nın
hedefine ulaşarak başarıyla
tamamlanacağına ve
Türkiye’nin gerçekleştirdiği en
anlamlı sorumluluklardan biri
olarak insanlık tarihinde yerini
alacağına inancımız tamdır.
Kahraman Mehmetçiğimize
muvaffakiyetler diliyoruz.
Allah şanlı ordumuzu muzaffer
eylesin!
Prof. Dr. Cem Zorlu
Rektör

ALLAH ŞANLI ORDUMUZU
MUZAFFER EYLESIN!
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ÜNİVERSİTEMİZ VE
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

MEDAŞ SANAT GALERİSİ'NDE
KARMA SERGİ
MEDAŞ Sanat Galerisinde,
Necmettin Erbakan
Üniversitesinin “Karma
Sergi” isimli farklı tür ve
teknikten oluşan serginin
açılışı gerçekleştirildi.

3 yıl geçerli olacak protokol,
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
bünyesindeki okulların
ihtiyaç duyabileceği
mesleki gelişim eğitimleri,
eğitim süreçlerinin
değerlendirilmesi, seminer
ve projelerin nitelik
yönünden geliştirilmesi,
eğitim-öğretim desteği
sağlanması, öğrencilerin
üniversitenin akademik
ve araştırma birimlerini
ziyaret etmesi, üniversite
öğretim üyeleri tarafından
ilgili okullardaki öğrencilere
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dersler verilmesi, bilimsel
çalışmaların geliştirilmesi,
ulusal veya uluslararası
kaynaklardan finanse
edilmek üzere ortak proje
önerileri hazırlanması
ve öğretmenlere yönelik
ilgili enstitüler tarafından
imkânlar dâhilinde
lisansüstü kontenjanlar
oluşturulmasını kapsıyor.

P

rotokol imza töreninde
konuşma yapan Sayın
Valimiz Cüneyit Orhan
Toprak, köklü bir üniversite
olan Necmettin Erbakan

Üniversitesi ile 450 bini
aşkın öğrenci ve 32 bini
aşkın öğretmeni bünyesinde
barındıran büyük bir kurum
olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan bu
protokolle tarafların pek çok
imkândan faydalanacaklarını
vurguladı ve hayırlı olsun
temennisinde bulundu.
Sayın Valimiz Cüneyit Orhan
Toprak'ın onayları ile yürürlüğe
giren protokolü taraflar
adına Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu ve İl Milli Eğitim
Müdürümüz Seyit Ali Büyük
imzaladı.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi 9 öğretim
üyesinin eserlerinin bulunduğu
sergide; tuval üzerine akrilik,
baskı, seramik, minyatür,
heykel, hat sanatı ve tezhip
eserlerden oluşan 35
çalışma yer alıyor. Sergi 10
Kasım’a kadar MEDAŞ Sanat
Galerisi'nde ziyaretçilerini
bekliyor.

49

geleceğin...

belirterek 2019-2020 eğitimöğretim yılının bir kez daha
ülkemize ve milletimize hayırlı
olmasını temenni etti.

ÜNİVERSİTEMİZ 2019-2020 AKADEMİK YILI AÇILIŞI,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’UN
TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞTİ

Üniversitemiz 2019-2020
Akademik Yılı Açılış Töreni,
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum’un katılımıyla
gerçekleşti.

K

öyceğiz Yerleşkesi Prof.
Dr. Fuat Sezgin Konferans
Salonunda yapılan tören
Vali Cüneyit Orhan Toprak,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Şahin, KTO
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bayram Sade, Konya Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Babür Özçelik, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı
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Ahmet Sorgun, Ak Parti İl
Başkanı Hasan Angı, Ak
Parti Milletvekilleri Gülay
Samancı ve Orhan Erdem,
Konya Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan Solmaz, çok
sayıda davetli, akademisyen
ve öğrencinin katılımıyla
gerçekleşti.

Erbakan Hocamız Sıra
Dışı Bir Şahsiyetti
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu konuşmasında Barış
Pınarı Harekâtına değinerek
Mehmetçiğimize Rabbimizden
kutlu zaferler diledi.
Zorlu; “2019-2020 akademik

yılının Üniversitemiz, şehrimiz,
ülkemiz ve milletimiz için
hayırlara vesile olmasını
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor,
yeni akademik yılımızın huzur
ve başarıyla tamamlanmasını
temenni ediyorum. Üniversite

camiası olarak gelecek
nesillerimizin yetiştirilmesi
adına büyük bir sorumluluğu
yerine getiriyoruz.” dedi.
Son dönemde eğitimden
sağlığa, enerjiden savunma
sanayine, tarımdan yüksek
teknolojiye, ulaşımdan
şehirciliğe kadar birçok
alanda yerli ve milli bir
kalkınma döneminin içerisinde
olunduğunu kaydeden
Rektörümüz; “Rahmetli
Erbakan Hocamızın da birçok
kere ifade ettiği gibi milli
kaynaklarımızı, milli gücümüzü
kullanarak milli hayallerimizi
hayata geçirmeye odaklanmış
bir Türkiye görmenin verdiği
iç huzuru da bu vesile ile
paylaşmak isterim. Rahmetli
hocamızı naçizane, “sıra
dışı” bir şahsiyet olarak
değerlendiriyorum. Zira
sıra dışı olmasaydı; davası,
aşkı, hayalleri için büyük bir
mücadele veremezdi. Allah
gani gani rahmet eylesin.”
ifadelerini kullandı.
Necmettin Erbakan
Üniversitesinin vizyonunu
anlatan Rektörümüz, NEÜ’nün

ülkemizde bir üniversiteden
beklenen araştırma, eğitim ve
topluma hizmet işlevlerinin
tamamında aktif rol almayı
hedeflediğini, ağırlıklı
araştırma odaklı bir üniversite
olarak konumlanmayı tercih
ettiklerini söyleyerek şöyle
devam etti: “Asıl önemli
olan, Necmettin Erbakan
Üniversitesi diplomasının
hayatın içerisindeki karşılığıdır.
Mezun öğrencilerimizin
kazanımları; kendilerini
geliştirmeleriyle, sürekli olarak
öğrenmeye açık olmalarıyla ve
ileride atılacakları mesleklerini
daha öğrencilik yıllarında
yakından tanımaları ile ilgilidir.
Öğrencimiz ne kadar donanımlı
olursa, o kadar itibar görür.
Bunun için az önce rahmetli
Erbakan Hocamızla ilgili
kullanmış olduğum kavramı
gündeme getirmek istiyorum:
Sıra dışı olmak!”
Zihinsel bir sıçrama
yaşanması gerektiğini
kaydeden Rektörümüz Zorlu,
gökyüzündeki milyarlarca
yıldızdan biri olmak değil,
kutup yıldızı olmak gerektiğini

Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Konya’nın
her dönem ilmin ve irfanın
merkezi olduğunu belirterek;
“Necmettin Erbakan
Üniversitemiz, Konya’da
geleceğe çok önemli bir ışık
yakıyor. İnşallah Necmettin
Erbakan Üniversitemiz,
Rahmetli Hocamızın adına
yakışır gençler yetiştirmenin
gayreti içindedir ve buna
muvaffak olacağına eminiz.
Yeni akademik yılın hayırlı
olmasını temenni ediyor,
emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.
Ak Parti Milletvekili Orhan
Erdem ise konuşmasında,
“Türkiye’nin dünyada ve
Avrupa Birliğinde geldiği yer,
birçok ülkeyi; bu yere nasıl
gelindiği noktasında özendirir
oldu. Eğitim hayatının ülkemize
katacağı Endüstri 4. devrimine
giderken, bilim çağına katacağı
yeniliklerle ülkemiz daha
da gelişecektir. Necmettin
Erbakan Üniversitesi
Rektörümüze başarılar diliyor,
O’nun hedeflerine ulaşacağına
inanıyorum.” dedi.
Konya Valisi Cüneyit Orhan
Toprak da konuşmasında
şunları söyledi: “Cem
Hocamızın değindiği, “sıra
dışı olmak” meselesine
katılıyorum. Rahmetli Erbakan

51

geleceğin...

zamanımızda bile ülkemizi
Çanakkale sırtlarında
canımız pahasına koruduk.
Bugün milli silahlarımızla,
Mehmetçiğimizle, ordumuz
çok daha güçlüdür bunu
tüm dünya bilsin.” ifadelerini
kullandı.

Hocamız, çoğu kişinin
yapılamaz dediği şeylerin
arkasından gidiyordu. Sıra dışı
olmayı, engeller karşısında
yılmamayı temsil ediyordu.
Kıymetli Üniversitemiz de,
adını almış olduğu Necmettin
Erbakan Hocamızın bu sıra
dışı olma özelliğini gerçekten
kendisine hedef yapmış ve bu
yolda emin adımlarla ilerliyor.”
NEÜ’nün Konya’ya katkılarına
vurgu yapan Toprak, yeni
akademik yılın hayırlı
olmasını temenni ederek
birlikte yapılacak çalışmaların
devamlılığının öneminin de
altını çizdi.

İlme Sahip Olamayan
Milletler Varlıklarını
Sürdüremezler
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ise, Suriye’nin
Kuzeyinde başlayan Barış
Pınarı Harekâtına değinerek,
operasyonun başarılı bir
şekilde devam ettiğini ifade
etti. Kurum; “En güçsüz
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Necmettin Erbakan Hocayı
rahmetle anan Bakan Kurum,
NEÜ’nün Konya’nın akademik
hayatına önemli katkılar
sunduğunu belirtti. Konya’daki
her bir üniversiteye ayrı
ayrı teşekkür eden Kurum
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Konya’yla şereflendirildik.
Konya’mız kadim bir şehirdir.
Sokaklarından, caddelerinden,
insanlarından maneviyat akar,
arınma duygusu yaşatır. Bu
nedenle hepimizin şehrimize
karşı sorumluluğu olduğunu,
Konya’nın kadrini bilmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Bu
anlamda öğrenci kardeşlerime
de şimdiden Konya’ya,
ülkemize ve insanlık âlemine
yapacakları katkılardan dolayı
teşekkür ediyorum.”
Hukuktan, dini ilimlere,
tıptan, sosyal bilimlere kadar
hemen hemen her alandaki
çalışmaların Anadolu’dan
insanlık âlemine yayıldığının
altını çizen Kurum, genç
neslin ülkemizin geleceğine
bu anlamda önemli katkıları
olacağını temennilerini dile
getirdi. Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum
konuşmasına şu sözlerle
devam etti: “İlme sahip

olamayan milletler varlıklarını
sürdüremezler. Bilgi, erdem
ve fazilet yükselttiği gibi
sanayi ve kalkınmayı, refah
ve huzuru da beraberinde
getirmektedir. Şanlı tarihimiz
de olduğu gibi ilmi, insanlığın
lehine olacak şekilde
değiştirmek zorundayız.
İlmi ya geliştireceğiz ya da
başkalarının ürettikleri ile
yetineceğiz. İnşallah siz ilim
adamlarımızla, genç öğrenci
kardeşlerimizle birlikte
medeniyetimizin değerlerini
asrın idrakine sunacak ve
yeryüzünde iyiliği, güzelliği
hâkim kılacağız. Ülkemiz her
alanda kendi coğrafyasında
huzur adası olmuş ve olmaya
da devam edecektir. Bu vesile
ile yeni akademik yılın hayırlı
olmasını temenni ediyor,
başarılar diliyorum.”
Programa ödül töreni ile
devam edildi. Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Üniversite
bünyesinde çeşitli dallarda
başarı elde etmiş akademisyen
ve öğrencilere hediyelerini
takdim etti. Ardından
Rektörümüz Zorlu’nun, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum’a hediye takdimi ve
toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile
tören sona erdi.
Program sonunda Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu ve Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Köyceğiz yerleşkesinde
incelemelerde bulundular.
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ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI BAŞKANLARIMIZ
DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE BİR ARAYA GELDİ
Üniversitemiz tarafından
öğrenci topluluklarının yeni
eğitim öğretim yılı ile birlikte
moral, motivasyonlarını
ve topluluklar arasında
kaynaşmayı artırmak
amacıyla Gevale Kalesi’ne
doğa yürüyüşü düzenlendi.
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Y

ürüyüşte Barış Pınarı
Harekatına destek vermek
amacıyla Mehmetçiğe asker
selamı gönderildi.
Etkinliğe Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanımız Abdullah
Atıcıgil, Genel Sekreter
Yardımcımız Recep Yılmaz,
Selçuklu Gençlik Merkezi
Müdürü Kasım Yazıcı, Gençlik
Merkezi liderleri ve öğrenci

toplulukları başkanları katıldı.
Barış Pınarı Harekatındaki
Askerlere Selam Gönderdiler
Programda ilk olarak Takkeli
Dağ’ın zirvesinde yer alan
Gevale Kalesine çıkılarak
incelemelerde bulunuldu.
Yürüyüş esnasında, Barış
Pınarı Harekâtında görev
yapan Mehmetçiğe asker
selamı gönderilerek

şehitlerimiz için de Fatiha
okundu. Etkinlikte kura ile
belirlenen öğrenciler, Takkeli
Dağ’daki pistlerden Konya
Adrenalin Spor Kulübü
pilotlarıyla yamaç paraşütü
uçuşu gerçekleştirerek
Konya’yı havadan izleme
fırsatı yakaladı. Yürüyüşte
konuşan Genel Sekreter
Yardımcımız Recep Yılmaz ve
Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanımız Abdullah Atıcıgil
hayırlı ve başarılı bir eğitim

öğretim yılı dileklerinde
bulunarak, “Topluluk
başkanlarımızla bir araya
gelerek yeni eğitim öğretim
döneminde yapacakları
çalışmalar öncesinde onların
motivasyonlarını artırmak
ve kaynaşmalarını sağlamak
amacıyla bu programı
gerçekleştirdik. Ayrıca Barış
Pınarı Harekatı’na destek
olmak amacıyla askerlerimize
dua ederek selam gönderdik,
şehitlerimiz için de Fatiha

okuduk. Üniversitemiz
sosyo-kültürel hayatının
ayrılmaz parçası olan öğrenci
topluluklarımızı önemsiyor
ve üniversitemize değer
katacak nitelikli faaliyetler
gerçekleştirmelerini arzu
ediyoruz. Önümüzdeki
dönemde de öğrencilerimiz
için motive edici etkinlikler
düzenlemeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştular.
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EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEOKULUMUZ
1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN
GEZİ DÜZENLEDİ

Ereğli Kemal Akman
Meslek Yüksekokulumuz
1. Sınıf öğrencilerine
‘Üniversite Hayatına Giriş’
dersi kapsamında Ereğli
ve çevresinin değerlerini
tanıtma amacıyla bir gezi
düzenlendi.

56

Ö

ğrenciler, Öğretim Görevlisi
Eray Günay rehberliğinde
Ereğli’nin önemli noktalarını
görme fırsatı yakaladı. Gezi
kapsamında İvriz Kaya Anıtı
ziyaret edilirken burada
Barış Pınarı Harekatında
görev yapan askerlere selam
gönderildi.
Harekatta görev yapan
güvenlik güçlerimize
şükranlarını dile getiren

Öğretim Görevlisi Eray Günay,
“Gezilerimizde bize her zaman
destek veren Okul Müdürümüz
Dr. Öğretim Üyesi Fatih
Süleyman Balık hocamıza
ve katkılarından dolayı başta
Ereğli Belediye Başkanı
Hüseyin Oprukçu olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZDE
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
ÇALIŞMA ALANLARI PANELİ DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Ahmet
Keleşoğlu Eğitim
Fakültesinde, Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik
Derneği Konya Şubesi
Öğrenci Komisyonu ve PDR
Empati Topluluğu tarafından
“Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Çalışma Alanları”
konulu panel gerçekleştirildi.

P

rof. Dr. Erol Güngör
Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen panelde
konuşan Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik
Derneği Konya Şubesi Öğrenci
Komisyonu Başkanı ve PDR
Empati Topluluğu Başkanı
Enes Yaylalı, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik
alanına ihtiyacın gittikçe

arttığını belirterek öğrencilerin
kendilerini sadece derslerde
değil sosyal yaşamda da
geliştirmeleri gerektiğini
söyledi. Programa panelist
olarak katılan Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Barbaros
Yalçın ise, üniversitede öğretim
üyeliği hakkında bilgiler
verdi. Yalçın öğrencilerin
öncelikle okul derslerine ve
yabancı dile önem vermeleri
gerektiğini ifade etti. Türk
Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Derneği Konya Şube
Başkanı Uzman Psikolojik
Danışman Gülsüm Demirel,
Milli Eğitim Bakanlığında
psikolojik danışma hizmetleri,
nöbet tutma problemi ve
öğrencilerle olan iletişim

konusuna değinerek
dernekleşmenin öneminden
bahsetti. Adalet Bakanlığında
Psikolojik Danışman olarak
görev yapan Gül Çetinkaya
Turan ise, çocuk ve mahkum
psikolojisi üzerinde durdu.
Psikolojik Danışman Dilan
Çelikbaş, “Online Danışma”
konusunda bilgi aktarımında
bulundu. Psikolojik Danışman
Ecenur Koyuncu, katılımcılara
özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerindeki süreci ve
meslek doyumunu anlattı.
Son olarak Aile, Çalışma
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından Psikolojik
Danışman ve Klinik Psikolog
Muhammed Emin Huca,
meslek süreci hakkında bilgiler
verdi.
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TAŞINDIK
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Üniversitemiz Rektörlük
makamı ve idari birimlerimiz
Meram Yaka Mahallesinde
yer alan 15 Temmuz
Yerleşkesine taşınmıştır.

İ

ki bloktan oluşan yerleşkede
A Blokta Rektörlük, Genel
Sekreterlik, Personel Daire
Başkanlığı, Yapı İşleri Daire
Başkanlığı, İç Denetim
Birimi Başkanlığı, Hukuk
Müşavirliği ve Kurumsal
İletişim Koordinatörlüğü yer
alıyor. B Blokta ise Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı, İdari ve Mali

İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
ve Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı yer alıyor.
Yeni yerimizde de şehrimiz
ve ülkemiz eğitimi için güzel
hizmetler yapabilmeyi
diliyoruz.
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İMAM HATİP ŞUURU SÖYLEŞİSİ
TÜRKİYE'DEN SIRBİSTAN'A
SAĞLIK ALANINDA DESTEK

Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, İmam Hatipler Haftası
kapsamında Mahmut Sami
Ramazanoğlu İmam Hatip
Lisesi'ne konuk oldu.

Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölgesinin
en büyük şehri Novi
Pazar'a, Konya Büyükşehir
Belediyesi, Necmettin
Erbakan Üniversitesi ve Türk
Kızılay iş birliğinde hastane
yatağı yardımı yapıldı.

K

onya'dan, Sırbistan'da
Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölgesinin
en büyük şehri Novi Pazar'a
hastane yatağı yardımında
bulunuldu.
Ekim başında Novi Pazar ile
kardeş belediye olan Konya
Büyükşehir Belediyesi,
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Necmettin Erbakan
Üniversitesi ve Türk Kızılay
iş birliğinde Novi Pazar'daki
hastaneye 400 adet donanımlı
hastane yatağı gönderildi.
Doksanlı yıllarda Konya'da
okuyan diş hekimi Jusuf
Sukurica, yaptığı açıklamada,
yardımın Necmettin Erbakan
Üniversitesi Tıp Fakültesi
iş birliğinde yapıldığına
işaret ederek "Türk Kızılay'ın
katkılarıyla sağlanan yardım
Konya Büyükşehir Belediyesi
tarafından şehrimize
ulaştırıldı." dedi.
Novi Pazar'daki hastanenin
Sancak bölgesindeki sağlık
hizmetinde oldukça büyük rol

oynadığını söyleyen Sukurica,
iki şehir arasındaki köklü
dostluğun devam etmesi
temennisinde bulundu.
Sukurica, Konya'da eğitim
almasının ardından meslek
hayatına Türkiye'de devam
ettiğini belirterek yardımın
yapılmasına katkı sağlayan
bir diğer Türkiye mezunu İzet
Salja'ya da teşekkürlerini
bildirdi. Novi Pazar Hastanesi
Müdürü Meho Mahmutovic de
hastane yatakları sayesinde
yatılı hastalara çok daha iyi
hizmet vereceklerini ifade
ederek Konya'dan gelecek
yardımların devam edeceğini
kaydetti.

İ

mam Hatip Şuuru başlığıyla
gerçekleştirilen söyleşide
öğrencilerle İmam Hatip
hatıralarını ve tecrübelerini
paylaşan Rektörümüz, İmam
hatipli olmanın "ur" değil,
gurur olduğunu vurguladı ve
öğrencilere "hiç durmayın,
daima çalışın" tavsiyesinde
bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu'nun, öğrencilerin alan ve
meslek seçiminde göz önünde
bulundurmaları gereken
hususlara da dikkat çektiği
program, soru-cevap faslıyla
sona erdi.

topluluk başkanı İlkay Yılmaz
ve THY Konya İstasyon
Müdürü Ali Ensar Kılıçoğlu’nun
konuşması ardından çekilişle

öğrencilere hediye verilmesi
toplu fotoğrafla son buldu.

HAVACILIKTA
GÜNCEL
GELİŞMELER
VE THY
Anka Hut Öğrenci
Topluluğumuz düzenlediği
Havacılıkta Güncel Gelişmeler
ve THY konulu konferans
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IKBY'DEKİ TÜRKMENLERİN DURUMU VE TÜRKİYE
KONULU KONFERANS

Üniversitemiz Genç Arkadaş
Topluluğu tarafından
"IKBY'deki Türkmenlerin
Durumu ve Türkiye" konulu
konferans düzenlendi.

K

onferansta konuşan Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi
Bölge Bakanı ve Irak Türkmen
Cephesi'nin IKBY Sorumlusu
Aydın Maruf, Irak'ta yaşayan
etnik grup ve silahlı güçlerin
Türkmenlerin var olduğu
yerlerin demografik yapısını
değiştirmeye çalıştığını söyledi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun
bölgeden çekilişinden sonra
1926 Ankara Antlaşması'na
kadar Irak'ta Türkmenlerin
kaldığını söyleyen Maruf,
"O tarihten bugüne kadar
2003'e kadar Irak'a gelen
bütün rejimler ve iktidarlar
Türkmenlerin varlığını yok
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etmeye çalışmıştır. Kraliyet
dönemi Irak'ta o zaman
anayasa yoktu, esasi yasalar
vardı. O anayasa gibiydi. Irak'ta
hem siyasi sistemi hem de
insan haklarını kapsayan,
orada olan Türkmenlerden
bahsedilir. Türkmenler Irak'ta
3. ana unsurdur. 1925'te Irak
Anayasası kraliyet döneminde
Irak'ta Kürtler, Türkmenler
ve Araplardan oluşmaktadır
maddesini geçiriyor.
Sadece 1. Anayasa'da
Türkmenlerin varlığından
bahsediliyor. Ondan sonra
kraliyet döneminde başlayıp
cumhuriyet dönemine
kadar Irak'a gelen iktidarlar
Türkmenler için karanlık ve acı
bir dönem olmuştur" dedi.
Türkmenlerin varlığını yok
etmek için her türlü baskıyı
oluşturduklarını ifade eden
Aydın Maruf, bölgede
katliamlar gerçekleştirildiğini
söyledi. Türkmen harici
tüm grupların hedefinin
Türkmenleri asimile etmek

olduğunu belirten Maruf,
"Kraliyet döneminde başlayıp
Cumhuriyet dönemine
kadar Irak'a gelen iktidarlar
Türkmenler için karanlık ve
acı bir dönem olmuştur. Bu
süre içerisinde Türkmenlerin
varlığını yok etmek için her
türlü baskıyı oluşturmuşlardır.
Amaçları Türkmenlerin
varlığını yok etmektir veya
coğrafyalarını değiştirmektir.
Ama bugüne baktığımız zaman
Türkmenler hala ayaktalar.
Türkmenler bugün Türkmeneli
bölgesinde hem siyasi hem
kültürel varlığı için mücadele
etmektedir. 1925'ten 2003'e
kadar bu süre içerisinde bizim
birçok insanımızı katlettiler.
Birçok lider seviyesinde
olan Şehit Necdet Koca gibi
Türkmenlerin manevi liderlerini
Saddam Hüseyin döneminde
mahkemeye vermeden sadece
Türk olduğu için idam ettiler"
diye konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZ, UKRAYNA’DA
2 ÜNİVERSİTE İLE PROTOKOL İMZALADI

Üniversitemiz Ukrayna’da
2 üniversite ile protokol
imzaladı.

Ü

niversitemiz ile Ukrayna
Taras Shevchenko National
Üniversitesi ve Ukrayna Ulusal
Havacılık Üniversitesi (National
Aviation Uni.) arasında ikili
işbirliği protokolleri imzalandı.
Taras Shevchenko National
Üniversitesi ile yapılan
anlaşmaya göre karşılıklı
öğrenci ve öğretim üyesi
değişimi ve Uluslararası
İlişkiler alanında ortak yüksek
lisans programı açılması
konularında mutabakat
sağlandı.

Ukrayna Ulusal Havacılık
Üniversitesi ile yapılan
anlaşmaya göre de karşılıklı
öğrenci ve öğretim üyesi
değişimi konusunda
mutabakat sağlandı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, her iki üniversite ile
yapılan işbirliği protokollerinin
hayırlı olmasını diledi.
Uluslararası iş birliklerinin
önümüzdeki dönemde
artarak devam edeceğini
belirten Zorlu, “Globalleşen
dünyanın getirdiği
değişimlerin ve yeniliklerin
bilinciyle uluslararası
ilişkilerin çeşitlendirilmesi
ve geliştirilmesine çok
büyük önem veriyoruz. Bu

bağlamda değişim programları
kapsamında yurtiçi ve
yurtdışında imzaladığımız
işbirliği protokolleriyle
öğrencilerimize ve öğretim
görevlilerimize çok sayıda
araştırma imkânı sağlayıp,
kendilerinin uluslararası bilgi
alışverişi yapması ve tecrübe
kazanması için çalışmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne
kadar 2 bine yakın öğrenci ve
personelimiz imzaladığımız
protokoller kapsamında
değişim programlarından
faydalanmış, farklı kültürleri
tanıma ve bu sayede kendini
geliştirme imkânı bulmuştur”
dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZ İLE KHARKHİV ULUSAL UZAY
BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZ
TANIŞMA TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
uluslararası öğrencilerin
vize ve ikamet işlemlerinin
hassasiyetle sürdürüldüğünü
belirtti. Konya İl Göç İdaresi
Müdürlüğü Uyum ve İletişim
Çalışma Grubu Başkanı Uzman
İsa Sarıçiçek ve Yabancılar
Grup Başkanı Uzman
Ramazan Şimşek, uluslararası
öğrencilerin uyum ve resmi
işlemleri hakkında öğrencilere
detaylı bilgiler verdi.

Dış İlişkiler Genel
Koordinatörlüğümüze
bağlı Uluslararası
Öğrenciler Koordinatörlüğü
tarafından “Uluslararası
Öğrencilerimizle Tanışma
Toplantısı” gerçekleştirildi.
Üniversitemiz ile Kharkhiv
Ulusal Uzay Bilimleri
Üniversitesi arasında ikili
işbirliği anlaşması imzalandı.

R

ektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, beraberindeki
heyet ile Ukrayna’nın
Kharkiv kentinde bulunan
Kharkhiv Ulusal Uzay Bilimleri
Üniversitesine resmi ziyaret
düzenledi. Gerçekleştirilen
görüşmelerde iki üniversite
arasında işbirliğinin önemi
vurgulanarak gelecekte
daha yoğun ortak akademik
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faaliyetlerin yapılması
konusunda mutabakata varıldı.
Heyette bulunan Rektör
Yardımcısı ve Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oğuz Doğan da,
üniversiteler arasında ortak
eğitim ve staj programlarının
açılması hususunda yetkililer
ile görüştü.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden
Kharkhiv Ulusal Uzay Bilimleri
Üniversitesi Rektörü Nikolai
Nečiporuk, uzay ve havacılık
disiplinlerinde uzman personel
yetiştiren öncü bir üniversite

olduklarını belirtti. Bugüne
kadar 90 ülkeden 100 binin
üzerinde havacılık endüstrisi
uzmanı yetiştirdiklerini
kaydeden Nečiporuk, hali
hazırda 8 bin öğrenciye sahip
olduklarını sözlerine ekledi.
İki üniversite arasında özellikle
uçak mühendisliği alanında
olmak üzere, ortak eğitim
programları, öğrenci ve
personel değişim programları
için çalışmalar başlatıldı.

P

rof. Dr. Erol Güngör
Konferans Salonunda
düzenlenen programın açılış
konuşmasını yapan Dış İlişkiler
Genel Koordinatörümüz Dr.
Öğr. Üyesi Gökhan Bozbaş,
koordinatörlük olarak
uluslararası öğrenciler
için yapılan çalışmalardan
bahsederek öğrencilerin
taleplerine her zaman açık
olduklarını ve sık sık bu tür
programlar düzenlediklerini
kaydetti. Moderasyonunu
Uluslararası Öğrenciler
Koordinatörü Arş. Gör. Ruhi

Can Alkın’ın gerçekleştirdiği
programda davetli kurum
temsilcileri öğrencilere
hitap etti. İki Doğu İki Batı
Uluslararası Öğrenci Derneği
Başkanı Murat Arslan,
Konya’da yaklaşık 8 yıldır
hizmet veren derneklerinin,
uluslararası öğrencilerin
şehre ve üniversite hayatına
intibakını sağlamak adına
gönüllü bir şekilde çalıştığını
söyledi. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
Uluslararası Öğrenciler
Dairesinde Uzman kadrosunda
görev yapan Zeynep Kodal,
kurumunun uluslararası
öğrenciler hakkındaki
çalışmaları, politikaları ve
özelde Türkiye Bursları
programı hakkında öğrencileri
ve katılımcıları bilgilendirdi.

Kurum temsilcilerinin
ardından konuşan Rektör
Yardımcımız Prof. Dr.
Zekeriya Mızırak, kurum
temsilcilerine katılımlarından
ve verdikleri bilgilerden ötürü
teşekkürlerini dile getirdi.
Konuşmasında uluslararası
öğrencilere hitap eden Prof.
Dr. Mızırak, Türkiye’nin gerek
kamu kuruluşlarıyla gerekse
sivil toplum örgütleriyle
uluslararası öğrencilerin
buradaki vaktini en verimli
şekilde geçirebilmeleri, mezun
olup ülkelerine döndüklerinde
Türkiye ile olan irtibatlarını
devam ettirmeleri için
üniversite olarak üzerlerine
düşen her şeyi yapmaya
çalıştıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından soru
cevap bölümüyle program
sona erdi.

Konya İl Göç İdaresi Müdürü
Zeki Afşin Buzcu ise,
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ULUSLARARASI SELÇUKLU TARİHİ COĞRAFYASI;
SURİYE, IRAK, FİLİSTİN SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

tarihini ve medeniyetini
anlayıp özümseyecek bireyler
yetiştirildiğini ve program
sonunda kişilere sertifika
verildiğini belirtti.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Selçuklu
Belediyesi ve Türk Tarih
Kurumu tarafından
düzenlenen “Uluslararası
Selçuklu Tarihi Coğrafyası;
Suriye, Irak, Filistin
Sempozyumu” açılış
töreni Selçuklu Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

A

çılışa Konya Valisi Cüneyit
Orhan Toprak, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.
Ahmet Çaycı, akademisyenler
ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan
Sempozyum Düzenleme
Kurulu Başkanı Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.
Ahmet Çaycı, sempozyum
hakkında bilgiler verdi. Çaycı,
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sempozyumun çıkış amacının
Selçukluların Irak ve Suriye
bölgesindeki bin yıl önceki
varlığını anlatmak ve tüm
dünyanın bu konuya dikkatini
çekmek olduğunu söyleyerek
bölgedeki hareketlilik ve
bugünkü güncel durum olan
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili
de sempozyumda değerli
paylaşımlar yapılacağının altını
çizdi. On aylık titiz bir çalışma
yürüttüklerini belirterek
sempozyumun başarılı
geçmesini diledi.

“Filobad” yapısının
yerini tespit ettik
Çaycı konuşmasında,
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Uygulama ve Araştırma
Merkezinin faaliyetlerinden
de bahsetti. Gevale Kalesi kazı
çalışmalarının devam ettiğini
söyleyen Çaycı, çalışmaları

yürüten ekibin Hocacihan
mevkiinde Selçuklu ile ilgili
bugüne kadar ortaya çıkmamış
önemli bir yapının yerini tespit
ettiklerini müjdeledi.
Çaycı, ismi kayıtlarda var
olan fakat yeri belli olmayan
Selçuklu bakiyesi “Filobad”
yapısının yerini tespit ettiklerini
ve tescil sürecini başlattıklarını
söyledi. Merkezin bir diğer
çalışması olan “Selçuklu
Okumaları”na da değinen Prof.
Dr. Ahmet Çaycı, 2 yıl süren bir
program kapsamında Selçuklu

Ülkemizin entelektüel
sermayesine katkı
sunuyoruz
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Zekeriya Mızırak ise yaptığı
konuşmada üniversitelerin
ülke kalkınmasına yaptığı
bilimsel katkıyı vurgulayarak
şunları söyledi: “Üniversiteler
bilgi üreten kurumlardır. Bu
bilgi, ülkemizin kalkınması,
gelişmesi ve büyümesi için
en önemli faktörlerdendir.
Biz de Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak bu
sorumluluğun bir gereği olarak
38.000 öğrencimizi geleceğe
hazırlarken bir taraftan
da kurduğumuz araştırma
merkezlerimizle ülkemizin
entelektüel sermayesine katkı
sunuyoruz.”
Mızırak, düzenlenen
sempozyumun önemine
değinerek, bu sempozyumun

ve sempozyumu düzenleyen
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Uygulama ve Araştırma
Merkezinin, 200 yıllık bir
Selçuklu medeniyetine
başkentlik yapmış Konya’ya
çok yakıştığını ifade etti.
Mızırak, konuşmasının
sonunda tüm katılımcılara
ve paydaşlara teşekkürlerini
sundu.

Tarihi zenginliklerle dolu
bir ilde yaşıyoruz
Konya Valisi Cüneyit
Orhan Toprak ise yaptığı
konuşmada Gevale Kalesi
kazı çalışmalarından çok
etkilendiğini ve çalışmalardan
duyduğu memnuniyeti
belirterek çalışmayı yürütenleri
tebrik etti. Toprak, “Tarihi
zenginliklerle dolu bir ilde
yaşıyoruz. Konya’nın Anadolu
Selçuklu Devletine 212 yıl
başkentlik yapmış olması başlı
başına bizi dünyada önemli bir
şehir haline getiriyor. Yurt dışı
ziyaretlerimizde bunu açıkça
görebiliyoruz” diyerek tarih
ve kültür mirası zenginlikle
yoğrulmuş Konya’da böyle bir
sempozyum düzenlenmesinin
önemine dikkat çekti.

baktığımız önemli bir merkez.
Çalışmalarının tarihe ışık
tutacağına ve bugünü biraz
daha anlamamıza vesile
olacağına inanıyorum” şeklinde
konuştu. Sempozyumun konu
başlıklarına da değinen Toprak,
işlenecek konuların Selçuklu
Medeniyetini anlamaya ve
sosyo-kültürel anlamda
çözmeye yönelik bakış açısını
değiştireceğinin altını çizdi ve
değişen bakış açısının bugünkü
hayata uyarlanması gerektiğini
ifade etti.
Konuşmaların ardından
“Günümüzde Orta Doğu
Meselesi” konulu açılış paneli
başladı.

Osmanlı Devleti'ne ilişkin
birçok akademik çalışma
olmasına karşın Selçukluların
yeteri kadar araştırılmadığını
dile getiren Toprak, "Selçuklu
Kültür ve Medeniyeti
Uygulama ve Araştırma
Merkezi bu anlamda gıpta ile
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ÜNİVERSİTEMİZDEN NOVİ PAZAR’A
11 TIRLIK MALZEME YARDIMI

Sırbistan’da Boşnak
nüfusun yoğun yaşadığı
Sancak bölgesinin en
büyük şehri Novi Pazar'a,
Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Konya
Büyükşehir Belediyesi ve
Türk Kızılayı iş birliğinde
hazırlanan 11 tır hastane
demirbaşı ve tıbbi yardım
malzemesi gönderildi.

D

aha önce gönderilen 8
yardım tırının ardından
Türk Kızılayı Selçuklu Şubesinin
açılışında da 3 tır malzeme
yolcu edildi.
Türk Kızılayı Selçuklu
Şubesi açılışında konuşan
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, uluslararası marka
değerine sahip sayılı
kuruluşlarımız arasında
yer alan Kızılay ile birlikte
faaliyette bulunmanın kendileri
için onur vesilesi olduğunu
belirterek, “Üniversitemiz
sosyal problemlerde
mümkün mertebe çözüm
üretmeye çalışan bir kurum

haline geliyor. Novi Pazar'a
gönderdiğimiz yardımlar da
hayra bir vesile… Geçtiğimiz
aylarda 8 tır yola çıkmıştı,
şimdi de kalan son 3 tır
malzemeyi gönderiyoruz.
Bu çalışmada emeği
geçen Kızılaya, Konya
Büyükşehir Belediyesine,
üniversitemizdeki ekibimize
ve adını sayamadığımız
herkese teşekkür ediyorum.
Bir zamanlar ecdadımızın
bulunduğu, gönül bağımızın
kopmadığı topraklara yardım
eli uzatıyoruz. Boşnak
kardeşlerimize ulaştırdığımız
yardım faaliyetinin ve Selçuklu
Kızılay Şubesinin açılışının
hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum” dedi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri
Hüseyin Can ise, “Bugün
hayırlı bir hizmet için
buradayız. Selçuklu Şubemizin
açılışındayız. Aynı zamanda
Novi Pazar’daki kardeşlerimizin
tıbbi malzeme ihtiyaçlarını
gidermek üzere daha önceden
gönderilen 8 tırlık malzemenin
son halkası olan 3 tırlık
malzemeyi göndermenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
projenin oluşmasında emeği
geçen tüm arkadaşlarımızı,
başta Necmettin Erbakan
Üniversitesi ve Konya
Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere Meram Tıp Fakültesi
Dekanlığına, en alt birimde
çalışanlara kadar herkesi
kutluyorum” diye konuştu.
Kızılayın çalışmalarını
gönüllülük esasına göre
yürüttüğünü belirten Türk
Kızılayı Selçuklu Şube Başkanı

Zekeriya Kartal, çalışmalarda
temel güçlerinin yardımsever
Türk halkı olduğunu aktardı.
Novi Pazar’a yapılan yardım
hakkında konuşan Kartal,
“Evladı Fatihan Sancak bölgesi
Novi Pazar şehrine 11 tır ile 4
milyon değerinde tıbbi yardım
malzemesi gönderilecek.
Müslüman Boşnak
kardeşlerimize tıbbi yardım
desteğinde bulunacağız. Tüm
paydaşlara ve emeği geçenlere
çok teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay’ının Türkiye’nin
en köklü kuruluşlarından
olduğunu ve dünyanın
dört bir yanındaki yardıma
muhtaç insanların yardımına
koştuğunu belirten Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, “Selçuklu
Belediyesi olarak yurt içinde
ve yurt dışında Türk Kızılayı

ile birlikte ortak çalışmalar
yapıyoruz ve yapmaya da
devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Ercan Uslu
da, Konya’nın ve Konya
Büyükşehir Belediyesinin
maddi ve manevi olarak her
zaman Kızılay’ın yanında
olduğunu vurguladı.
Türk Kızılayının kuruluşundan
itibaren önemli faaliyetler
gerçekleştirdiğinin altını çizen
Kızılay Konya Şube Başkanı
Hüseyin Üzülmez ise açılışı
yapılan Selçuklu şubesinin
hayırlara vesile olmasını
temenni etti.
Açılış töreninin ardından
yardım tırları Novi Pazar’a
uğurlandı.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
MODERN DİŞ HEKİMLİĞİNDE
DİJİTAL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU
DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesinin düzenlediği
“Modern Diş Hekimliğinde
Dijital Yaklaşımlar”
konulu sempozyumda,
diş hekimliği alanında
çalışmalarıyla tanınan
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konuşmacılar katılımcıları
diş hekimliğindeki son
gelişmeler hakkında
bilgilendirdi.

S

elçuklu Kongre
Merkezi’nde gerçekleşen
ve iki gün süren programın

açılış konuşmasını yapan
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali Rıza Tunçdemir, diş
hekimliğinin çağımızda
bilgisayara ve dijital çağa ayak
uydurduğunu söyledi. Prof. Dr.
Tunçdemir, gelişen teknolojinin

diş hekimliğinin de hızla
ilerlemesinin önünü açtığını
vurguladı.
Açılışta konuşan Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin
Okumuşlar ise, böylesine
kapsamlı bir organizasyonu
gerçekleştiren Diş Hekimliği

Fakültesine ve programın
düzenlenmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti.
Zürih Üniversitesinden Prof.
Dr. Mutlu Özcan, Leuven
Üniversitesinden Prof. Dr. Kaan
Orhan, Ege Üniversitesinden
Prof. Dr. Bülent Gökçe ve

Bezmialem Üniversitesinden
Prof. Dr. Doğan Dolanmaz’ın
davetli konuşmacı olarak
katıldığı sempozyumda gelişen
teknoloji ve diş hekimliği
arasındaki ilişki ele alındı.
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN
OSMANELİ KONAKLARI
RESTORASYONLARINA DESTEK

Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi öğrencilerimiz,
Bilecik’in geleneksel
evleri ve konakları ile
bilinen Osmaneli ilçesinde
gerçekleştirilen konak
restorasyonlarında yer
alıyor.

kapsamında Osmaneli’deki
konaklardan 9 tanesi için
yapı belgeleme çalışmaları
yapacak. Konaklarda
röleve ve restitüsyon
faaliyetleri gerçekleştirecek
olan öğrenciler, yapıların
durumlarına göre restorasyon
önerilerini sunacak.

M

Öğrencilerin restorasyon
dersleri uygulaması için
Osmaneli Belediyesi ile
iletişime geçerek Osmaneli
Konaklarının restorasyonuna
dahil olduklarını belirten
Üniversitemiz Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Esra Yaldız,
“Derslerde öğrencilerimize
restorasyon hakkında teorik
bilgileri aktarıyoruz. Uygulama

ühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Mimarlık
Bölümü 4. sınıf öğrencileri,
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Esra Yaldız ve Araştırma
Görevlisi Ammar İbrahimgil
gözetiminde üç gün sürecek
restorasyon uygulaması için
Osmaneli'ne gitti. Öğrenciler,
restorasyon dersleri
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI
ÜNİVERSİTEMİZDE KUTLANDI
konusunda da çeşitli kurum
ve kuruluşlarla iletişime
geçerek öğrencilerimizin
uygulama yapmasına imkan
tanıyoruz. Bu anlamda
öğrencilerimiz derslerde
öğrendiklerini uygulama fırsatı
bulmuş oluyorlar. Burada
kurumlar arasında karşılıklı
fayda sağlayan bir iş birliği
söz konusu. Kentsel sit alanı
olarak ilan edilen Osmaneli’nin
eski mahallelerinde yapılan
restorasyon çalışmalarına
biz de destek olmak için
buradayız. Osmaneli ilçemiz
gerçekten keşfedilmeyi
bekleyen gizli bir hazine
gibi. Sivil mimarinin en
iyi örneklerinden olan
geleneksel evler ve konakların
restorasyon sürecine katkı
sunmaktan son derece
mutluluk duyuyoruz. Bize bu
fırsatı sunan başta Osmaneli
Belediye Başkanımıza ve
emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
Osmaneli Belediye Başkanı
Münür Şahin ise, yaptıkları
çalışmalar ve verdikleri
desteklerden dolayı
öğretim elemanlarımıza ve
öğrencilerimize teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesi 'Fora
Öğrenci Topluluğu'nun 2-8
Kasım Lösemili Çocuklar
Haftası için etkinlik
düzenledi.

D

üzenlediği etkinlikte
Meram Tıp Fakültesi
Çocuk Onkoloji servisinde
yatan çocuk hastalara müzikli
eğlence eşliğinde hediye ve
pasta ikramı yapıldı.
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5. ULUSLARARASI
DİNİ ARAŞTIRMALAR VE
KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU

ve güzelliğe vesile olacak bir
ömür yaşamış olmayız."

Mardin'de, Türkiye İmam
Hatipliler Vakfınca (TİMAV)
düzenlenen "5. Uluslararası
Dini Araştırmalar ve Küresel
Barış Sempozyumu"
başladı.

A

tatürk Kültür Merkezi'nde,
Mardin Artuklu
Üniversitesi, Necmettin
Erbakan Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi, Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi ile İlim
ve Hikmet Araştırma Merkezi
desteğiyle gerçekleştirilen
"Toplum Birey İkileminde Ortak

74

Değerler ve Farklılıklar" temalı
sempozyuma, yurt içi ve yurt
dışından çok sayıda bilim
adamı ve akademisyen 100'e
yakın bildiri sundu.
Sempozyumun açılışında
konuşan TİMAV Genel Başkanı
Ecevit Öksüz, vakıf olarak
birçok program düzenleyerek,
vatan ve millet için değer
üretme gayreti içinde
olduklarını söyledi.
Sadece imam hatiplere
hizmet etmek için değil,
imam hatiplilerle biraya
gelerek insanlığa nasıl hizmet
edileceğini gösterecek

faaliyet ve projeler yürütmeye
çalıştıklarını ifade eden
Öksüz, şöyle konuştu:
"Birey toplum ikileminde
farklılıklar ve ortak değerler
başlığı şu anda insanlığın
en çok ihtiyaç duyduğu
başlıklardan bir tanesi.
Farklılıklarımızı çatışmak
yerine dayanışmaya, kavga
yerine kol kola girebilmeye,
zenginleşebilmeye vesile
kılarsak eğer, insanlığa
değer vermiş oluruz. Yoksa
farklılıklardan kavga, çatışma,
terörizm ve değişik fobik
faaliyetler üretecek olursak
insanlık adına hayra, iyiliğe

Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Özcoşar ise bu yılki
sempozyumun toplumsal
sorunlardan küresel sorunlara
kadar çok sayıda konuyu
ele alan bir gündemle
gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Osmanlı'nın birçok
toplumun asırlarca barış
içinde bir arada yaşamasını
sağladığını aktararak, bir

arada yaşama kültürünün
önemine değindi. Zorlu, "Batı
son zamanlarda, özellikle
ekonomik gerekçelerden
dolayı göç meselesinde etnik
anlamda çeşitliliğe ulaşmasına
rağmen bu başarıyı
gösteremedi. Elindeki fırsatı
kaçırdı." diye konuştu.

algıladığını ve değerlendirdiğini
kaydetti. Özensel, "Bir arada
yaşama tasavvuruna sahip
olan İslam pratiği bakış
açısıyla geçmişte İslam
toplumlarıyla batı toplumları
arasında kültürel bir derinliğin
oluşmasını katkı sağlamıştır."
ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ertan Özensel de günümüz
dünyasına hakim olan batı
siyasal sisteminin, insanlığın
temel değerlerini hiçe sayan
bir perspektifle dünyayı
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PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI
2019 KARMA SERGİSİNİN AÇILIŞI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz Güzel
Sanatlar Fakültesi ve Konya
Büyükşehir Belediyesi
tarafından Prof. Dr. Fuat
Sezgin Yılı etkinlikleri
kapsamında hazırlanan
karma sergi Konya
Panorama Müzesinde açıldı.

S

erginin açılışında konuşan
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın 2019 yılını Fuat
Sezgin Yılı ilan etmesiyle
Sezgin’i daha yakından
tanımak için birçok etkinlik
düzenlediklerini ifade ederek,
“Rahmetli hocamız çok
sıkıntılar çekmiş. Darbeden
sonra Türkiye’yi terk etmek
zorunda kalmış ama ilime ve
bilime katkı sağlamayı hiçbir
zaman bırakmamış. Bugün de
biz gençlerimize Fuat Sezgin’i
anlatmak için çalışmalar
yürütüyoruz. Necmettin
Erbakan Üniversitesine
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teşekkür ediyorum; çok orijinal
ve güzel bir çalışma olmuş.
İnşallah gençlerimizin Fuat
Sezgin’i tanıması açısından
çok önemli bir etkinlik olacak.
Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz
Doğan da, “Bilimin amacı
gerçeğe ulaşmaktır, gerçeği
anlayabilmektir. Tarihin ilk
başlangıcından günümüze
kadar yapılan tüm bilimsel
çalışmalar bu amaç için
yapılmıştır. Bu sergide Fuat
Sezgin hocanın ortaya
koyduğu bu eserler sayesinde
gerçeğe ne kadar yaklaşıyoruz,
gerçeği ne kadar anlıyoruz
bunu net bir şekilde resimlerle
ortaya koyacağız” diye
konuştu. Serginin yaklaşık
bir yıllık emeğin sonucu
olduğunu aktaran Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Çaycı ise,
“Hazırladığımız sergi 171

parçadan oluşmakta ve
fakültemiz bünyesindeki
hocalarımızın çalışmasının
ürünüdür. Bize bu hususta
destek veren Konya
Büyükşehir Belediyesine
teşekkür ederiz” ifadelerini
kullandı. Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları Grafik, Resim,
Seramik ve Sinema-TV
Bölümlerinin dünyaca ünlü
bilim tarihçimiz Prof. Dr.
Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri
kapsamında hazırladığı sergide
Sezgin’e yönelik objelerden
oluşan eserler yer alıyor.
Sergide ayrıca, Fuat Sezgin'in
hayatını ve bilim adamlığını
konu alan bir de belgesel
yayınlanıyor. Sergi açılışına
Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı, Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca,
Meram Belediye Başkanı
Mustafa Kavuş, öğretim
görevlileri, öğrenciler ve
davetliler katıldı.
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"GELECEĞE NEFES" KAMPANYASI KAPSAMINDA
KÖYCEĞİZ VE SEYDİŞEHİR YERLEŞKELERİMİZDE
BİNLERCE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK

Geleceğe Nefes
kampanyasında, Türkiye
genelinde 2023 noktada 3
saat içinde tam 11 milyon
fidan toprakla buluştu.

K

öyceğiz ve Seydişehir
Yerleşkelerimizde binlerce
fidan toprakla buluştu.
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Köyceğiz Yerleşkesindeki
fidan dikim etkinliğine
Rektör Yardımcılarımız
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak
ve Prof. Dr. Oğuz Doğan,
daire başkanlarımız,
akademisyenlerimiz ve pek
çok öğrencimiz katıldı.
Seydişehir Yerleşkemizde de
5 binden fazla fidan toprakla
buluştu.
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S

eydişehir
Yerleşkemizde
bulunan; Ahmet
Cengiz Mühendislik
Fakültesi, Kamil
Akkanat Sağlık Bilimleri
Fakültesi ve Seydişehir
Meslek Yüksekokulu
öğretim elemanları ve
öğrencilerimiz, kamu
kurum amirleri ve
çalışanları fidan dikimi
yaptılar.
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DUYGULARIN DÜNYASI PROJESİ
BAŞLADI

Erasmus+ Yetişkin
Eğitimi Programı, Ana
Eylem 2 - Yenilik ve İyi
Uygulama Değişimi İçin
İşbirliği kapsamında
gerçekleştirilen kısa ismi
“Duyguların Dünyası”
olan “2019-1-RO01KA204-063537 Okul öncesi
ve ilkokul çocuklarının
duygusal zekasını
eğitmek için yetişkinlerin
yetkinliklerini geliştirmede
Avrupa işbirliği” isimli
projemiz Ankara Aile,
Çalisma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü ev sahipliğinde
Ankara’da gerçekleştirildi.

F

akültemiz öğretim üyeleri
tarafından yürütülen proje
ile ilkokul ve okul öncesi
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duygusal problemleri olan
çocuklarla ilgilenen veli,
akraba, öğretmen vb. gibi
yetişkinlere eğitim veren
yetişkin eğitim kurumu, sosyal
yardım kurumu, STK, Anaokulu
belediye, okul vb. kurumların
personeli içim eğitim programı;
ilkokul ve okul öncesi
duygusal problemleri olan
çocuklarla ilgilenen eğitim
veren yetişkinler (çocukların
öğretmenleri veya ebeveynleri:
ebeveynleri yurtdışında
bırakılmış ya da tek ebeveynli,
çatışmalı, dağınık aileler,
mülteciler, göçmenler veya
bakıcı aileler tarafından
bakılıyorsa) eğitim programı
hazırlanması ve uygulanması
planlanmaktadır.
2019 Ekim ayı ile başlayan
ve 2021 yılı sonu itibariyle
sona erecek projenin

ÜNİVERSİTEMİZDE AKADEMİK YAZMA VE
VERİ ANALİZLERİ EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Romanya, Türkiye, İtalya,
İsveç ve İspanya’dan ortakları
bulunmakta ve her ülkede
bir proje toplantısı ve proje
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Proje içerisinde fakültemiz
ağırlıklı olarak eğitim
programlarının hazırlanmasnı
ile çalışanlara yönelik ölçme
araçalarının geliştirilmesini
ve ulusal ölçekte eğitim
programlarının uygulanmasını
gerçekleştirecektir.

Prof. Dr. Erol Güngör
konferans salonun da
düzenlenen programın
açılış konuşmasını yapan
Üniversitemiz Bilimsel
Yayınlar Koordinatörü Dr.
Fatih Kaleci, iki gün süren
eğitim sunumlarında
akademik yazma ve
Endnote eğitimlerinin yanı
sıra veri analizlerinden meta
analiz (CMA Yazılımı) ve
nitel veri analizleri (Nvivo
Yazılımı) hakkında kapsamlı
tanıtımların yapılacağından
bahsetti.

A

nı Yayıncılık ile ortaklaşa
düzenlenen eğitim ve
tanıtım toplantılarında
Anı Yayıncılık yetkililerine,
eğitmenler ve katılımcılara
teşekkür eden Dr. Kaleci,
ilerleyen süreçte bu
eğitimlerin tekrarlanacağına
ve yapılacak işbirlikleri
sayesinde eğitimi verilen atıf
yönetimi ve veri analizleri
programlarının üniversitemiz
bünyesine kazandırmak adına
çalışmalarının devam ettiğini
vurguladı.
Alınacak kampüs lisansları
sayesinde ilgili programların
tüm lisans, lisansüstü ve
akademisyenlerimizin

hizmetine sunulacağını ifade
etti. Anı Yayıncılık Genel Yayın
Koordinatörü Dilek Ertuğrul,
öncelikle Necmettin Erbakan
Üniversitesi bünyesinde
bu kapsamda eğitim
düzenledikleri için üniversite
yönetimine, özellikle bu
eğitimin düzenlenmesinde
ve koordinasyonunda yer
alan koordinatör Dr. Fatih
Kaleci’ye teşekkürlerini
iletti. Necmettin Erbakan
Üniversitesi ile Anı Yayıncılık
arasında işbirliklerinin
önemine vurgu yapan Ertuğrul,
salonu dolduran katılımcıların
varlığına işaret ederek bu
işbirliklerinden duydukları
memnuniyeti ifade etti.
Ayrıca bu derece kapsamlı
bir eğitimde eğitmenler ile
katılımcıları bir araya getirerek
bilimsel üretime katkı sunan
ve bu hususta yapılan
faaliyetlere her türlü desteği
veren Necmettin Erbakan
Üniversite’sine kurumsal
anlamdaki vizyonları açısından
teşekkürlerini ifade etti.

katıldı. Eğitimlerin ardından
eğitmenlere teşekkür
belgelerini takdim eden Dr.
Fatih Kaleci, eğitmenlere,
Anı Yayıncılık yetkililerine ve
katılımcılara katkılarından
dolayı teşekkür etti.
Bu eğitimlerin ilerleyen
aylarda da devam edeceğini
ayrıca KONSEM bünyesinde
de çeşitli veri analizlerine
yönelik eğitimlerin başlayacağı
müjdesini verdi.

Türkiye’nin farklı
üniversitelerinden gelen
akademisyenlerin eğitmen
olarak katıldığı ve iki gün
boyunca devam eden eğitim
ve tanıtım sunumlarına
400’ü aşkın katılımcı
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ULUSLARARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİNİN
AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Rumi Pediatri Derneği
tarafından düzenlenen
Uluslararası Rumi Pediatri
Kongresi Konya’da yapılan
açılış programı ile başladı.

R

umi Pediatri Kongresi
Başkanı Hanifi Soylu
yaptığı konuşmada, Kongreye
teşriflerinden dolayı
misafirlere teşekkür ederek
yapılacak Kongrenin hayırlara
vesile olmasını temenni etti.
Konya Valisi Cüneyit Orhan
Toprak, Kongrenin önemine
değinerek Konya’nın çok köklü
bir devlet olan Selçuklulara
başkentlik yaptığını
hatırlatarak; “Hz. Mevlana gibi
bir insanın şehri olan Konya,
her anlamda önemli bir görevi
ifa etmektedir. Aynı zamanda
bir sağlık merkezi olma
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yolunda yürüyüşünü devam
ettiriyor. Bugünkü Pediatri
dalında yapılan Kongre,
yaklaşık 300 katılımcıyı misafir
ediyor. Artık küresel hale
gelen Dünyada, böyle önemli
bir çalışmanın şehrimizde
yapılması, uluslararası
anlamda misafirleri ağırlamak,
ilim adamları ile bir arada
olmak son derece kıymetli…
Ben oluşan bu sinerjiden dolayı
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ise Selçuklu Devletine
uzun yıllar başkentlik yapmış
olan Konya’nın, siyasi ve
bilimsel anlamda bir merkez
olduğunu söyleyerek; “Tarihi
derinliği olan Konya’da birçok
etkinlik yapılıyor. Selçuk
Üniversitesi ve Necmettin

Erbakan Üniversitesi Tıp
Fakültesi çok önemli işler
yapıyor; bunlardan biri
olan Pediatri Kongresine
paydaş olmaktan bizler onur
duyuyoruz. Kongrede emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum. Hoşgörünün
Başkenti Konya’mızdaki bu
birlikteliğin hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum”
dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Şahin de,
Konya’da böyle bir Kongrenin
organize edilmiş olmasından
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Pediatri gibi önemli
bir branşın temsilcilerinin
hoşgörü şehrinde bir araya
gelmiş olmalarından mutluluk
duyduklarını kaydetti.
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MUSTAFA KAFALI'YA
VEFA PANELİ

Üniversitemiz, fikir ve dava
insanı Prof. Dr. Mustafa
Kafalı’ya Vefa Paneli
düzenledi.

K

öyceğiz Kampüsü Prof.
Dr. Fuat Sezgin Konferans
Salonunda gerçekleştirilen
ve moderatörlüğünü Dr. Öğr.
Üyesi Ruhi Özcan’ın yaptığı
panele Prof. Dr. İlber Ortaylı,
Sevgi Kafalı ve Efendi Barutçu
konuşmacı olarak katıldı.
Kalabalık bir dinleyici
topluluğunun katıldığını
panelin açılış konuşmasını Dr.
Öğr. Üyesi Ruhi Özcan yaptı.
Özcan, Mustafa Kafalı’nın
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asistanlığını yapmaktan
şeref duyduğunu belirterek
başladığı konuşmasında onun
Erol Güngör’ün davetiyle
İstanbul’dan Konya’ya geliş
sürecini izleyicilere aktardı.
Panelin ilk konuşmasını
Mustafa Kafalı’nın eşi Sevgi
Kafalı yaptı.
Sevgi Kafalı, eşinin Konya’ya
severek geldiğini hatta
kendisine rağmen İstanbul’dan
Konya’ya gelme kararı verdiğini
ifade etti. Konyalıların Kafalı’yı
çok sevdiğini fakat bazı
askeri bürokratların olumsuz
tavırları nedeniyle Konya’dan
sürüldüğünü ve Ankara
Üniversitesinde emekli olmak

durumunda kaldığını belirtti.
Efendi Barutçu, şahsiyet ve
örnek bir dava adamı başlığıyla
yaptığı konuşmada, iman
ve ruh zemininde pek çok
öğrenci yetiştiren, hayatını
davasına adayan, yardımsever
ve korkusuz bir kalem olan
Mustafa Kafalı’nın vatan ve

millet aşkının altını çizdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Konya’nın
büyük bir potansiyele sahip
olduğunu belirterek başladığı
konuşmasında istikbalin
Anadolu merkezi olarak
Konya’dan beklentilerin
çok daha fazla olduğunu
dile getirdi. 1983’ten sonra
meslektaş olarak tanıdığı
Mustafa Kafalı’yla tanıştığı Dil
Tarih ve Coğrafya Fakültesi
yıllarından başlayarak eğitim
açısından gözlemlediği
olumsuz durum olarak
memleket sevgisinin
eğitim hayatında inşa
edilemediğini ve bunun önemli
sebeplerinden birisinin merak
duygusundan yoksunluk
olduğu ifade etti.

Ortaylı, Anadolunun
Türkleşmesinin bile bugün
hala pek çok kişi tarafından
bilinmediği bir ortamda
Mustafa Kafalı’nın bu konulara
çok çalıştığını özellikle
coğrafya bilgisinin Türk Tarihi
tezlerindeki rolünün önemli
olduğunu söyledi.
Türk Tarihçiler içinde özellikle
coğrafya bilgisi bakımından
Zeki Velidi Togan’ın önemine
değinen Prof. Dr. İlber Ortaylı,
Kafalı’nın da bu çizginin bir
devamcısı olduğunun altını
çizdi. Bilim dünyasında
şecerenin mühim olduğunu,
Mustafa Kafalı’nın da Türk
Bilim Tarihi çizgisinde Nihal
Atsız, Orhan Şaik gibi büyük
isimlerin yönteminin takipçisi
olarak ele alınabileceğini

belirten Ortaylı, Türk Tarihini
yazan yabancı tarihçilerin pek
çok yanlış tezleri karşısında
Mustafa Kafalı’nın tarih
tezlerinin gençlik yıllarında
kendisi için de belirleyici
olduğunu ifade etti.
Mustafa Kafalı’nın 1980
Askeri idarenin tasarrufu
olarak Konya’dan sürgün
edilmesine rağmen kendisinin
askeriyeye ve ülkeye olumsuz
hiçbir duygu beslemediğini
söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı,
Mustafa Kafalı’nın Anadolu’ya
ve milletine bağlılığından
hiç vazgeçmediği belirterek
konuşmasını tamamladı.
Konuşmacılara hediye
takdimiyle Mustafa Kafalı’ya
Vefa Paneli tamamlandı.
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SOLOTÜRK EKİBİ, ÜNİVERSİTEMİZDE
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Türk Silahlı Kuvvetlerinin
(TSK) gösteri ekibi
SOLOTÜRK,
Üniversitemiz öğrencileri
ile bir araya geldi.

H

ürkuş Öğrenci
Topluluğumuz tarafından
Abdullah Uzun Konferans
Salonunda düzenlenen
programda ilk olarak Pilot
Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer
ve SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı
Serdar Doğan sunumlarını
gerçekleştirdi.
Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan
Biçer, SOLOTÜRK ekibini
salondakilere tanıttı.
SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı
Serdar Doğan ise, yaptığı
uçuşlar hakkında bilgiler verdi.
Yüzbaşı Doğan, dünyada
sadece SOLOTÜRK’ün
yapabildiği hareketleri
anlatarak SOLOTÜRK olarak
aldıkları ödüllerden bahsetti.
Sunumun ardından Yüzbaşı
Doğan ve Yüzbaşı Biçer,
öğrencilerin sorularını
cevapladı. Program Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcımız Özgür
Dündar’ın ekibe plaket takdimi
ve imza etkinliği ile sona erdi.
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTEMİZİN HAZIRLADIĞI
FUAT SEZGİN SERGİSİ
KARAMAN VE DİYARBAKIR'DA SERGİLENDİ
Üniversitemiz Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim,
Seramik, Geleneksel
Türk Sanatları ve Grafik
bölümlerinin Prof. Dr. Fuat
Sezgin anısına yaptığı
eserlerden oluşan sergiler
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi ve Dicle
Üniversitesinde sergilendi.

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesinde
gerçekleştirilen programa
ise Karaman Cumhuriyet
Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Akgül, il ve üniversite
protokolü, akademik ve
idari personel, davetliler ile
öğrenciler katıldı.

C

umhurbaşkanlığı
genelgesiyle ilan edilen
"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin
Yılı" etkinlikleri kapsamında
hazırlanan sergiler Karaman
ve Diyarbakır'da meraklılarıyla
buluştu.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi sanat
galerisinde sergilenen İslam
bilim tarihi araştırmalarına
ömrünü adayan Prof. Dr.
Fuat Sezgin'in hayatının
farklı dönemlerini yansıtan
fotoğraflarının yanı sıra
çalışmalarından kesitler,
hayatına dair notlar ve önemli
sözlerin yer aldığı serginin
açılışına Dicle Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Talip Gül
katılarak bir konuşma yaptı.
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZ
BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ

DOÇ. DR. ZELİHA TRAŞ'DAN
YKS TERCİH ÖNERİLERİ
Tercihler Son Günlere
Bırakılmamalı

Diş Hekimliği Fakültesi 4.
sınıf öğrencileri için “Beyaz
Önlük Giyme Töreni”
düzenlendi.

M

evlana Kültür Merkezi
Sultan Veled Salonunda
gerçekleşen törene Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.
Ali Rıza Tunçdemir, Meram
Tıp Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Celalettin Vatansev,
akademisyenler, öğrenci
aileleri ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Prof. Dr. Ali
Rıza Tunçdemir, programa
katılan öğrenci ailelerine ve

90

davetlilere teşekkürlerini
ifade ederek, “Öğrencilerimiz
yaklaşık 4 yıl boyunca aldıkları
teorik ve pratik eğitimin
sonucunda klinikte hasta
bakmaya hak kazandılar.
Teorik ve pratik bilgi, hekimlik
mesleğinde yeterli değil.
Bunların yanında bir de
vicdani sorumluluğunuzun

olması gerekiyor. Başarılı
olmak istiyorsanız kendinizi
hastanın yerine koyup empati
yapmalısınız” diye konuştu.
Prof. Dr. Tunçdemir, yeni Diş
Hekimliği Fakülte binası ile
birlikte kapasitelerini iki katına
çıkaracaklarını ve hizmet
kalitesinin de bununla birlikte
artacağını belirterek sözlerini
sonlandırdı.
Konuşmanın ardından fakülte
müzik topluluğu tarafından
davetlilere müzik dinletisi
sunuldu. Program, öğrencilere
beyaz önlüklerinin giydirilmesi
ve fotoğraf çekimiyle sona
erdi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi (AKEF) Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Zeliha Traş,
öğrencilerin son günlere
kalmadan, geleceklerini
düşünerek tercih yapmaları
konusunda tavsiyelerde
bulundu.

yapabilirler mi?’, ‘bölümün iş
ve staj imkanları nelerdir?’
bunlara dikkat etsinler. Tercih
edilen üniversite ve şehirler
de çok önemli. Tercih edilen
üniversitelerin yurtdışı staj
imkanları, sosyal imkanları,
öğrenci toplulukları, geziler,
spor ve sanat olanakları
gözden geçirilmeli” diye
konuştu.

T

Sıralamaya göre tercih
yapılırken dikkat edilmesi
gerekenleri sıralayan
Traş, “Öğrenciler kendi
sıralamalarının en az 50-60
bin yukarısı ve 50-60 bin
aşağısı arasında tercihte
bulunurlarsa çok iyi olur. 24
tercih hakkı var ama adaylara
birinci tercihleri de gelse yirmi
dördüncü tercihleri de gelse
severek gidecekleri bir bölüm,
üniversite ve şehir tercih
etmelerini öneriyorum” dedi.

ercih yapacak öğrencilerin
öncelikli olarak kendi
istekleri, ihtiyaçları ve
yeteneklerini göz önünde
bulundurmalarında fayda
olduğunu söyleyen Doç. Dr.
Zeliha Traş, “Önemli bir husus
da öğrencilerin sıralamalarına
göre tercih edebilecekleri
bölümleri belirlemesi. İlk
olarak bölümlerin kendi istek,
ihtiyaç, ilgi ve yeteneklerine
uygun olmasına, daha sonra
‘seçecekleri mesleği uzun yıllar

Tercihlerin son günlere
bırakılmaması gerektiğini
vurgulayan Doç. Dr. Traş,
“Son zamanlara kaldığımızda
heyecanımız baskın geliyor
ve bazen istemeden de olsa
sadece puanım tutuyor diye
tercih yapılabiliyor. ‘Benim
puanım tutuyor, ben bu
bölüme gideyim’ demek yerine
‘ben puanımın tuttuğu yerde
okumak istiyor muyum?’ diye
düşünsünler ve tercihlerini son
güne bırakmasınlar” diyerek
uyarılarda bulundu.
Necmettin Erbakan
Üniversitesinin çok çeşitli
programlarda yüksek
lisans ve doktora eğitimleri
vermekte olduğunu aktaran
Traş, “Üniversitemiz aynı
zamanda lisans, yüksek lisans
ve doktora öğrencilerimize
yurtiçi ve yurtdışında öğrenci
değişim programları olanakları
tanımakta. Öğrencilerimiz
çok çeşitli spor, sanat
ve kültürel faaliyetlerle,
öğrenci topluluklarıyla son
derece değerli, eğitsel yönü
destekleyici bir lisans eğitimi
yaşayabilirler. Üniversite tercihi
yapacak tüm öğrencilere
şimdiden başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.
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SOBE'NİN RESMİ AÇILIŞINI
SN. EMİNE ERDOĞAN YAPTI
Paydaşlarından biri
olarak eğitim süreçlerini
üstlendiğimiz, #Otizm
farkındalığı konusunda
ülkemizin en kapsamlı
eğitim noktası Selçuklu
Otizmli Bireyler Eğitim
Merkezi’nin (SOBE) resmi
açılışı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi
Emine Erdoğan’ın teşrifleri
ile gerçekleştirildi.

Ç

eşitli program ve ziyaretler
için Konya'ya gelen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
otistik bireyler ve bu bireylerin
ailelerine normal bir gündelik
yaşam sürebilme haklarını
sağlayabilecek hizmetler
sunan Sobe’nin resmi açılışını
gerçekleştirdiler. SOBE'nin
açılışa Emine Erdoğan'ın yanı
sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, AK Parti Genel Başkan
Yardımcıları Fatma Betül
Sayan Kaya, Leyla Şahin Usta,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Ayşe Türkmenoğlu, Ak Parti
Konya Milletvekili Gülay
Samancı, Konya Valisi
Cüneyit Orhan Toprak,
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Rektörümüz Cem Zorlu, Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof.
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Dr. Mustafa Şahin, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, SOBE Vakıf
Başkanı Mustafa Ak, Meram
Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, Karatay Belediye
Başkanı Hasan Kılca, çok
sayıda protokol üyesi, otizmli
çocuklar ve aileleri katıldı.
Kurdele kesiminin ardından

Emine Erdoğan ve
beraberindeki heyet, SOBE'de
incelemelerde bulundu.
SOBE'de eğitim alan çocuklar
ve aileleriyle de görüşen
Emine Erdoğan, çocuklarla
yakından ilgilendi. Emine
Erdoğan açılışın ardından
sosyal medyada yaptığı
açıklamada, "Görüyoruz

ki otizmli çocuklar diğer
çocuklarla ne kadar çok bir
araya gelirse, alınan eğitimin
başarısı o kadar artıyor. Otizmli
bireylerin ayrıştırılmaya değil,
bütünleştirilmeye ihtiyacı
var! Otizme tam olarak neyin
sebep olduğu bilinmiyor
ama yapılan çalışmalar,
doğru beslenmenin otizmin
belirtilerini hafiflettiğini
gösteriyor. Bize düşen,
çocuklarımızın sıkıntılarını
hafifletmek için yeni
programlar geliştirmek
ve bunlara her ailenin
ulaşabilmesini sağlamaktır.
Bu noktada Selçuklu
Belediyemizin örnek çalışması
SOBE, sayılarının artması
gereken bir numunedir. Emek
verenleri kutluyorum." dedi.
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AKEF’TE 24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Erol Güngör
Konferans Salonunda
Öğretmenler Günü
dolayısıyla panel düzenlendi.

K

onferansa ve öncesindeki
sergi açılışına Rektör
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Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan, Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal Hamarta,
Dekan Yardımcıları Doç.
Dr. Barbaros Yalçın ile Doç.
Dr. Erdal Kocabaş ve diğer
misafirler katıldı. Panel, Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Erdal Hamarta’nın konuşması

ile başladı. Hamarta;
bizleri geleceğe hazırlayan
Öğretmenlerin, bu özel gününü
kutladığını belirterek programa
katılımlarından dolayı
misafirlere teşekkür etti.
Panelde bir konuşma
gerçekleştiren Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan, günün anlam ve
önemine değinerek tüm
öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının 24 Kasım
Öğretmenler Gününü kutladı.
Eğitimde “hikmet arayışı”
vurgusu yapan Doğan,
eğitimde hikmet arayışına
her zaman devam edilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Yapılan
işin çok kıymetli olduğunu
belirten Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz Doğan, bugün
yetişecek bir öğretmenin
yetiştireceği kişinin, yıllar

sonra ülke yönetiminde
aday olacağını, bu sürecin
son derece önem arz ettiğini
belirtti. Eğitimde daha güzel
sonuçlar alınacağını umduğunu
kaydeden Doğan, programın
hayırlara vesile olmasını
temenni etti. Panel sonunda,
Profesörlük ve Doçentlik
unvanı alan hocaların cübbe
giyme töreni gerçekleştirildi.
Program kapsamında AKEF

Resim İş Öğretmenliği
Bölümü Öğretim Elemanları
ve bölümden mezun olan
öğretmenlerin katılımıyla
tamamlanan “Öğretmenler
Günü Sergi” açılışı da yapıldı.
Sergiyle ilgili değerlendirmede
bulunan Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı hocalarından Dr.
Öğ. Üyesi Ayşe Okur şunları
söyledi: “Öğretmenler Günü
kapsamında hazırladığımız bu
sergide genelde Konya’daki
okullarda çalışan Resim
Öğretmenlerimizin çalışmaları
mevcut. 1 hafta boyunca
sergimiz Fakültemizde ilgilisine
açık olacak. Katkılarından
dolayı emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
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ULUSLARARASI AHİLİK FUARI VE
İŞ AHLAKI ZİRVESİ BAŞLADI

Ahilik İnsan Yetiştirme
Sanatıdır

Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde düzenlenen
Uluslararası Ahilik Fuarı
ve İş Ahlakı Zirvesi açılış
programı gerçekleştirildi.

Ü

niversitemiz, Ticaret
Bakanlığı, Konya Valiliği,
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği
desteğiyle düzenlenen
zirvenin açılışı Selçuklu Kongre
Merkezinde gerçekleştirilen
programla yapıldı.
Zirvenin açılış konuşmasını
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yapan Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği
(KONESOB) Başkanı
Muharrem Karabacak, “Bizim
insanımız komşusu açken
tok yatmaz, siftah yapmayan
esnaf varsa gelen müşterisini
ona yönlendirir, müşterisini
misafir olarak görür ve başının

önünde tutar, hileli mal
satmaz ve sattırmaz. Bunları
tekrar gündeme getirmek,
tartışmak, günümüze nasıl
uyarlayabileceğimizi, nasıl
yaygınlaştırabileceğimizi ele
almak istiyoruz. Bu zirvenin
çıkış noktası bu ihtiyaçtır, bu
yaklaşımdır” dedi.

Organizasyonun hayırlara
vesile olmasını dileyen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Ahilik; Türk örf, adet,
gelenek ve görenekleriyle
İslam inancını birleştirerek,
bireylerin sosyal, ahlaki
ve mesleki gelişimlerini
sağlamayı amaçlamaktadır.
Yardımlaşmayı ve birlikte
hareket etmeyi öğütleyen
Ahilik teşkilatı da, esasında
esnaf ve zanaat alanında
gayrimüslimlerle rekabet
edebilmeyi hedeflemiştir.
Ahilik bir çeşit eğitim kurumu,
insan yetiştirme sanatıdır.
Ahilik geleneği toplumsal
düzenin tesis edilmesine
öncülük etmiştir bununla
beraber, bu yapı ahlaki ve
felsefi prensipleriyle gelecek
kuşaklara da ışık tutmaya
devam edecektir” diye
konuştu.
“Ahilik anlayışına güçlü bir
şekilde sarılıp çok çalışarak
vatanı hep birlikte daha
iyi yerlere getireceğiz’
diyen Rektör Zorlu, “Bu
bağlamda günümüzün

uluslararası rekabet
koşulları düşünüldüğünde
Türkiye olarak belirlediğimiz
hedeflere ulaşabilmemiz
için bize yol gösterecek
ve bizi bir arada tutacak
maya hüviyetindeki Ahiliği
yaşatma mecburiyetimizi
daha net görebilmekteyiz. Bu
birlikteliğimiz münasebetiyle
Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu
Ahi Evran Veli'yi rahmet
ve minnetle yâd ediyorum.
Kendisinin ticaret ahlakına,
dayanışmaya ve paylaşmaya
dayanan ilkeleri, günümüzde
de bizlere yol göstermektedir”
ifadelerini kullandı. Ticaret
Bakan Yardımcısı Rıza
Tuna Turagay ise, “Ahilik,
kültürümüzün bir parçasıdır,
bir medeniyettir. Ahilik, meslek
örgütüyle sınırlandırılmış
bir yapı değil, temelinde
insan yatıyor. Bu yüzden
ahiliğin kültür ve felsefesini
hayatımızda içselleştirmemiz
gerekiyor. Ahilik, 9 asır
önceden Anadolu'nun
Türkleşmesini, Türklerin
Müslümanlaşmasını, hepsini
beraber yaşatıyor. Milli birlik
ve beraberlik ruhunu da
beraberinde getiriyor. Ahilik
sosyal dayanışmayı, kesimler

arasındaki farklılığın ortadan
kaldırılmasını, dürüstlüğü
ve ahlakı düstur olarak
benimsemiş bir felsefedir.
Bu yüzden bu felsefeyi
günlük hayatımızda da
benimsememiz lazım” şeklinde
konuştu. AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin
Usta da ahiliğin insana verilen
değer olduğunun altını çizerek,
“Ahilikte işin özü insandır.
Ahilik insanın hayatına,
mesleğine, çevresine, vatanına
ve milletine katacağı değer
demektir” dedi. Konuşmaların
ardından iş dünyasının önde
gelen şirketlerinin yanı
sıra esnaf ve sanatkarların
ürünlerini uluslararası arenada
tanıtma fırsatı bulduğu fuar
alanı gezildi. Açılış programının
ardından zirve gerçekleştirilen
panellerle devam ediyor.
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EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2 AYRI OKULLA PROTOKOL
İMZALADI

ÜNİVERSİTEMİZ EREĞLİ’DE
ANAOKULU VE KREŞ AÇIYOR

Üniversitemiz Ereğli
Eğitim Fakültesi, Oğuz Ata
Tesislerinde anaokulu ve
kreş açıyor.

E
Ereğli Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
ile Konya Ereğli Şehit Emre
Dut Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi Müdürlüğü ve Özel
Konya Ereğli Bilim Teknik
Koleji Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürlüğü
arasında protokol imzalandı.
2 ayrı okulla imzalanan
protokolde, Konya Ereğli Şehit
Emre Dut Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi öğrencileri ve Özel
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Konya Ereğli Bilim Teknik Koleji
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerinin;
Tercih edecekleri
yükseköğretim kurumlarına
göre bilimsel yönlerini
geliştirmek, fen ve sosyal
bilimler alanındaki akademik
öğrenmelerini güçlendirerek
ilgi ve kabiliyetleri
doğrultusunda kariyer
gelişimlerini desteklemek;
yabancı dil geleneksel ve
çağdaş görsel sanatlar
musiki veya spora ilgi duyan

öğrencilerin istidat ve
kabiliyetleri doğrultusunda
yetişmelerine imkan tanımak
gibi maddeler yer aldı.
Yapılan bu protokollerle adı
geçen 2 okula da imkanlar
çerçevesinde akademik destek
sağlanması da amaçlandı.
Ereğli Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
adına Dekan Prof. Dr. Hidayet
Oğuz, imzalanan bu iki
protokolün de hayırlara vesile
olmasını temenni etti.

reğli Belediyesi geçen
yıllarda üniversitemize,
Oğuz Ata Tesislerinden 2 bina
tahsis etmiş ve Ereğli Eğitim
Fakültesinin kullanımına
vermişti. Üniversitemiz, tahsis
edilen binaları Ereğli Eğitim
Fakültesi bünyesinde faaliyet
gösterecek bir anaokulu ve
kreş olarak değerlendirme
kararı aldı. Fakülte bünyesinde
açılacak olan anaokulu ve
kreş için masrafları ise, Ereğlili
hayırsever, aynı zamanda
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu’nun halası ve eniştesi,
Emine-Rasim Çalışkan çifti
üstlendi.
Yapılacak olan Anaokulu
ve kreş için Ereğli Eğitim
Fakültesinde düzenlenen

protokol törenine, Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli
Kaymakamı Hayrettin Çiftçi,
Ereğli Belediye Başkanı
Hüseyin Oprukçu, Ereğli Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Bülent Dilmaç katıldı.
Törende konuşan Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Belediye
Başkanımız Hüseyin
Oprukçu’nun önceki dönem
görevinde üniversitemiz
ve fakültemize, Oğuz Ata
Tesislerinden tahsis ettiği iki
tane binamız vardı. Bu binaları,
üniversite yönetimi olarak,
fakülteye bağlı bir anaokulu ve
kreş açarak değerlendirmeye
karar verdik. Yapılacak olan
okul, Ereğli’de bilimsel ve
akademik eğitimin yapılacağı
bir anaokulu olacak” dedi.
Ereğli’ye eğitim alanında
daha başka müjdelerle
geleceklerini de belirten Zorlu,
“Ereğli Eğitim Fakültemizde

bölüm ve öğrenci sayımızın
artırılması ile ilgili olarak
çalışmalarımız sürüyor. Bölüm
sayımızın artırıldığı haberleri
ile de Ereğli’ye gelecek
olmanın gururunu hep birlikte
yaşayacağız” diye konuştu.
Ereğli Belediye Başkanı
Hüseyin Oprukçu ise,
protokolün Ereğli’ye hayırlı
olmasını dileyerek, “Ereğli,
hayırseverlerimizin Ereğli’ye
yaptıkları çalışmalarla ayakta
kalmaya devam ediyor.
Hayırsever hemşerimiz
Rasim ve eşi Emine Çalışkan’a
teşekkürlerimi sunuyorum.
Ereğli Eğitim Fakültemizde
bölüm sayısının artırılmasına
yönelik, Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu’nun çaba ve
gayretlerini de biliyoruz ve
inşallah en kısa zamanda
Ereğli için bu müjdeli haberleri
de alacağımızdan eminiz”
ifadelerini kullandı.
Ereğli’de daha bilimsel ve
akademik temelli bir eğitim
yuvasının açılmasının
sevindirici olduğunu
belirten Ereğli Kaymakamı
Hayrettin Çiftçi, “Eğitim
alanındaki yatırımların devam
edeceğini düşünüyor ve bu
eğitim kurumunun Ereğliye
kazandırılmasında emeği
geçenlere teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
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TR DİZİN SÜREÇLERİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Rektörlük toplantı
salonunda düzenlenen
programın açılış
konuşmasını yapan
Üniversitemiz Dergiler
Koordinatörü Dr. Fatih
Kaleci, koordinatörlüğün
amacı, misyonu ve
faaliyetleri hakkında
bilgi verdikten sonra
dergilerin uluslararası index
kriterlerine yönelik yapılan
çalışmalardan bahsetti.

Ü

niversite bünyemizde
faaliyet gösteren bilimsel
dergilerimizin editör ve editör
yardımcılarının katıldığı
toplantıda, dergilerimizin var
olan durumlarının yanı sıra
kısa, orta ve uzun vadede
ki hedefleri konuşuldu. Bu
kapsamda Clarivate Analytics
Firması (Web of Science
Group) ile yapılan işbirliği
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anlaşması hakkında bilgi
veren Dr. Kaleci, “Yapılan bu
anlaşmanın dergilerimize,
üniversitemize, akademik
camiaya büyük bir katkı
sağlayacağı inancındayım.”
dedi.
Kaleci, yapılan bu anlaşmayla
akademik kalitenin ve
performansın da artacağı
vurguladıktan sonra
özellikle dergilerimizin
uluslararası indekslerde yer
alması onların etki değerini
(impact factor) artıracağını,
kullandıkları dergi yönetim
alt yapısıyla bu etki değerinin
artacağını, aynı zamanda
yapılan işbirliği sayesinde
dergilerin uluslararasılaşması
yönünde ciddi adımlar
atıldığını ifade etti. Yapılan bu
bilgilendirmelerin ardından
dergilerin “TR Dizin başvurudeğerlendirme aşamaları ve
TR Dizin sürecinde karşılaşılan
zorluklar ve çözümleri”

hakkında bilgi vermek
adına davetli konuşmacı
TR-Dizin Komitesi Üyesi
Prof. Dr. Muammer Elmas’a
söz verildi. Prof. Dr. Elmas
öncelikle Necmettin Erbakan
Üniversitesi bünyesinde
“Dergiler Koordinatörlüğü” adı
altında bir birimin kurulmasının
çok önemli olduğu ve bu
birimin 200’ü aşkın üniversite
içerisinde sayılı üniversitelerde
olduğuna böylece Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nin
bilimsel çalışmalara, yayınlara
verdiği önemi vurgulayarak
üniversite yönetimine ve
koordinatörlüğe teşekkürlerini
iletti. Ayrıca böyle bir semine
tüm dergi editör ve editör
yardımcılarının katılımda
bulunmasının tüm paydaşların
bu sürece verdikleri değerin
göstergesi olduğunu belirtti.
Prof.Dr. Muammer Elmas’ın
sunumuyla devam edilen
toplantıda, TR-Dizin, TR
Dizin Dergi Başvurusu
İçin Ön Koşullar, TR Dizin
Dergi Değerlendirme
Kriterleri, Uzman ve Komite
değerlendirmeleri hakkında
bilgiler sundu.
Sunumun ardından soru cevap
bölümüyle toplantı sona erdi.

HUKUK GÖZÜYLE BAĞIMLILIK
KONFERANSI

Konya Cumhuriyet
Başsavcısı Ramazan
Solmaz, Üniversitemiz Genç
Yeşilay Topluluğu tarafından
düzenlenen “Hukuk Gözüyle
Bağımlılık” konferansında
öğrencilerle bir araya geldi.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi (AKEF) Erol
Güngör Konferans Salonunda
gerçekleştirilen programın
açılış konuşmasını yapan
AKEF Dekanı Prof. Dr. Erdal
Hamarta, konferansın
verimli geçmesini dileyerek
katılımlarından dolayı Başsavcı
Ramazan Solmaz’a teşekkür
etti. Sigara bağımlılığının
önemsizleştirilmemesi
gerektiğini söyleyen
Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan Solmaz, “Son
zamanlarda sigara, alkol ve
madde bağımlılığı gibi türlere
sosyal hayatın gelişmesiyle
cep telefonu, sosyal medya,
bilgisayar bağımlılığı gibi yeni

bağımlılık türleri de eklendi.
Cep telefonu, bilgisayar
ve sosyal medya gibi
konularda da insanlar artık
bağımlı olarak tedavi görme
noktasına gelebiliyor. Madde
bağımlılığına başlayanların
yüzde 95’i aynı zamanda alkol,
yüzde 85’i de sigara kullanıyor.
Bu ne demek oluyor? İnsanlar
sigarayı bırakamıyorsa ileride
alkol ve madde bağımlılığına
giden bir süreç olabilir. Bundan
dolayı sigara bağımlılığını
önemseyerek, buna karşı
savaşmalıyız” dedi.
Alkollü araç kullanımının
kazalara davetiye çıkardığını
aktaran Solmaz, “Emniyet ve
Jandarma ile birlikte alkollü
mekanların bulunduğu
yerlerde trafik uygulamasının
sıklaştırılmasıyla ilgili bir
çalışma yürütüyoruz. Bunu
neden yapıyoruz. İnsanlar
alkol aldığında gideceklere
yerlere taksiyle ya da alkol
kullanmayan birisinin aracıyla
gitmiyor ve alkollü araç

kullanması sonucunda da
kaza yaparak ölümlere yol
açabiliyor. Çalışmamızla da
bu tür olayların yaşanmaması
için önlem almaya çalışıyoruz”
diye konuştu. Başsavcı
Solmaz, madde bağımlılığı
ile ilgili olarak tedbir ve
yasaklamaların çok fazla etkili
olmadığını ve en etkili yol
olarak toplumun topyekûn
gönüllü olarak bu bağımlılık
türüyle savaşması gerektiğinin
altını çizdi. Konuşmanın
ardından öğrencilerin sorularını
cevaplayan Solmaz’a Dekan
Hamarta’nın plaket takdimi ile
program sona erdi.
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HER İNSAN BİR DÜNYA
KONFERANSI

Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Konya
Milletvekili Dr. Leyla Şahin
Usta Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Erol Güngör Konferans
Salonunda “Her İnsan Bir
Dünya” başlıklı bir konferans
verdi.
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K

onferansta konuşan
Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Konya Milletvekili
Dr. Leyla Şahin Usta, 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü gibi
anlamlı bir zaman diliminde
NEÜ’de olmaktan memnuniyet
duyduğunu kaydederek
şöyle devam etti: “Kendimizi
sevmeliyiz ki, ötekini
sevebilelim. Kendi içimizde
bir yolculuğa çıkarsak ancak o
zaman, ötekini de anlayabiliriz.
Kendimizi dinlemeyi,
kendimize saygı duymayı
öğrenmeliyiz. Bu sevme
işini tevazu ve saygınlıkla
yapmamız gerekiyor.
Yargılamadan sevmeli,
yargılamadan dinlemeliyiz.
Hatta yargılıyorsak bile
yargıladıklarımızı dahi
sevmeliyiz.”

Ufak bir iyiliğin, büyük
bir kötülüğün önünü
kesebileceğini belirten Usta;
“İnsanlığımızı bir kenara
bırakmadan birbirimizi
dinlemeliyiz. Dünyaya bir
bakın, herkes konuşuyor.
Medyada, toplumda her yerde
konuşan insanlar var. Bizim
birbirine kin duyan insanlara
değil birbirini dinleyen, birbirine
saygı sevgi duyan insanlara
ihtiyacımız var. Olmuyor
ise bırakmayacağız. Çalışıp
çabalayacağız.” dedi.
Başörtüsü yasağı nedeniyle
okuldan atıldığı dönemleri
hatırlatan Dr. Leyla
Şahin Usta, bir dönem
çok canlarının yandığını
ancak vazgeçmeyerek
direndiklerinin altını çizdi.
Dr. Leyla Şahin Usta şunları

ifade etti: “Haklı bir dava için
mücadele ettim ve bu şekilde
Türkiye’yi değiştirdiğimizi
düşünüyorum. Dünyayı kökten
değiştiremeyiz ancak hepimiz
ufak çabalarımızla iyiliğin
kazanmasını sağlayabiliriz.
Kötülüğün gerçekleşmesi
için gerekli olan şey, iyiliğin
yok olup, iyilerin hiçbir şey
yapmamasıdır. Hepimiz
yaptığımız seçimlerden
ibaretiz. Ya olduğu gibi
kabul edip yaşayacağız ya
da kendimizi geliştirme
sorumluluğu ile uğraşacağız…”
Hedef koymakla ilgili
öğrencilere tavsiyelerde
bulunan Usta, “Yaşadığımız
sıkıntılara rağmen ben
okulumu okuyup, mücadele
edip iyi bir hekim olmayı
seçtim ve başardım. Bugün
vekil olarak ülkemiz adına

önemli hedeflerimiz var.
Biz bu büyük hedefler için
çabalamalıyız” ifadelerini
kullandı.
İşlerinin insana hizmet
olduğunu kaydeden Leyla
Şahin Usta; hep kalp gözünden
bahsedildiğini, aslında kalbin
kulakları da olduğunu ve
kalbimizle gördüğümüz gibi
duymamız gerektiğini de

sözlerine ekledi.
Ülkemizdeki şiddet gündemiyle
ilgili değerlendirmelerde
bulunan Dr. Leyla Şahin
Usta, “Sadece kadına yönelik
şiddet değil, bakıyorsunuz
sağlık çalışanlarına, otobüs
şoförlerine, öğretmene
şiddet haberleri duyuyoruz.
Burada sorun, şiddeti çözüm
olarak görmekte… Kanuni
olarak düzenlemelerimiz
yapılmış durumda, ancak
yalnızca kanunla olmayan
şeyler var. Mesele, toplumsal
olarak şiddet konusunda
ciddi bir tavır koymamız
gerektiği… Bu sayede
ülkemizin değil tüm dünyanın
sorunu. Biz bu sorunla
mücadele edeceğiz. Şiddeti
beslemeyeceğiz, öteleyeceğiz
ve asla normalleşmesine izin
vermeyeceğiz.” diye konuştu.
Program soru-cevap
bölümüyle devam etti.
Konferans sonunda
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Dr. Leyla Şahin Usta’ya
hediye takdim ederek,
kendilerine katılımlarından
ötürü teşekkürlerini iletti.
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KONYA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KONFERANSI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

varım diyor. Böyle gençlerimiz
olduğu sürece de yarınlardan
daha da umutluyuz” diye
konuştu.

Üniversitemiz ile Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle “Konya Model
Birleşmiş Milletler
Konferansı” gerçekleştirildi.

T

ürkiye’den çeşitli lise ve
üniversite öğrencilerinin
bir araya gelerek dünya

sorunlarını tartışıp çözüm
üretmeye çalıştıkları
‘Model Birleşmiş Milletler
Konferansı’nın açılış töreni
Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi (AKEF) Erol Güngör
Konferans Salonunda yapıldı.
Açılış töreninde konuşan
Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, konferansın

konusunun önemine dikkat
çekerek, “Öğrencilerimiz
dünden aldıkları güç ile
geleceği yönetecekler ve
iddiaları var. Birleşmiş
Milletler gibi bir kurumun
simülasyonunu yapmak
demek, ‘ben de varım’
demektir. Artık Türkiye her
noktada, her yerde ben de

Konya’da sıradışı işler
yapıldığı vurgusuyla başladığı
konuşmasında Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Cesaret,
başarıyı getiriyor. Bu yapılan
çalışma birlik ve beraberlikten
nasıl güzel bir enerjinin
çıktığını gösteriyor. Milli Eğitim
Müdürlükleri ve üniversitelerin
yaptıkları ve yapacakları
projelere çok güzel bir örnek
bu program” dedi.
Birleşmiş Milletler’in iflas
ettiği görüşünü dile getiren
Rektörümüz, “Birleşmiş
Milletler fonksiyonunu
yitirmiştir. Yandaş bir teşkilat
haline gelmiştir. Burada
ortaya konan modelin,
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Birleşmiş Milletler’i gerçek
ruhuna döndüreceğine
inanıyorum. Çünkü Birleşmiş
Milletler; hakkaniyet, adalet
ve herkese eşit muamele
etme fonksiyonunu yitirmiş
durumda. İdeolojik, politik
takıntılardan uzak, Birleşmiş
Milletler’in nasıl olması
gerektiğinin bu çalışmada
ortaya konacağına inanıyorum”
şeklinde konuştu.
Türkiye’nin büyük ve güçlü
bir ülke olduğunu belirten
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay
da, “Öğrencilerimiz, Birleşmiş
Milletler’in simülasyonunu
yaparak aslında dünyanın
Türkiye’ye ne kadar
ihtiyacı olduğunu gözler
önüne seriyor. Dünyadaki
tüm garibanlar, ezilenler
gözünü Türkiye’ye çevirmiş,

Türkiye’nin ne yapacağını,
ne söyleyeceğini bekliyorlar.
Sayın Cumhurbaşkanımız
Birleşmiş Milletler’de ‘Dünya
5’ten büyüktür’ diyerek
aslında mazlumların sesi
olma yolunda önemli bir
mesafe kat etti ve dünya Sayın
Cumhurbaşkanımızı yakinen
takip ediyor” ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından
komite toplantılarına geçildi.
Konferansa, Türkiye'nin çeşitli
illerinden okul müdürleri,
danışman öğretmenlerin
yer aldığı toplam 22 okul
öğrencileri, Necmettin
Erbakan Üniversitesi ve Selçuk
Üniversitesi öğrencileri yanı
sıra toplamda 250 delege ve
50’den fazla ekip üyesi katılım
gösterdi.
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TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise
Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması
bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.

T

oplantıya Konya İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, TÜBİTAK Bölge
Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet
Hacıbeyoğlu, TÜBİTAK Bölge
Koordinatör Yardımcısı Dr.
Öğretim Üyesi Mücahit Yılmaz
ve öğretmenler katıldı.
Programda ilk olarak konuşan
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, “Bizler ‘iki günü eşit
olan zarardadır’ düşüncesiyle
bugünümüzde dünden daha
gayretli, çalışkan ve daha
başarılı olmalıyız. Hedefi her
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geçen gün büyütmemiz lazım.
Okullar arasındaki öğrenme
ve imkan farklılıklarını en
aza indirmemiz gerekiyor.
Ülkemiz için çalışacağız.
Bu yarışmalarda yüzlerce
öğrencimizin getirdiği
projelerin içinden birisi belki
dünyaya meydan okuyacak
ve o projenin danışman
öğretmeni sizler olabilirsiniz.
Bunun için, geleceğimiz,
ülkemiz için buradayız” dedi.

TÜBİTAK Konya Bölge
Koordinatörü ve Üniversitemiz
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Hacıbeyoğlu
yarışmaların birincil amacının
yüksek kaliteli çalışmalar
yapacak gençler yetiştirmek
olduğunu söyleyerek,
yarışmalar sayesinde
öğrencileri 2 dakikalık test
çözme kısır döngüsünden
çıkarıp uzun soluklu proje
çalışmaları ile tanıştırmayı,
genç bireylerin temel,
sosyal ve uygulamalı bilim
alanlarında bilimsel çalışma
kültürü ile erken yaşlarda
tanışmalarını sağlamayı
hedeflediklerini aktardı.
Doç. Dr. Hacıbeyoğlu’nun
katılımcıları bilgilendirdiği
sunumun ardından soru-cevap
bölümüyle toplantı sona erdi.

MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ
ULUSAL YARIŞMADAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Trakya Büyükkent Bölge
Temsilciliği tarafından
düzenlenen ‘Bakırköy
Cumhuriyet (Özgürlük)
Meydanı ve Yakın Çevresinin
Düzenlenmesi’ Ulusal
Öğrenci Mimari Fikir Projesi
Yarışmasına Üniversitemiz
Mimarlık Bölümünden de
öğrenciler katıldı.

Y

arışmaya katılan Mimarlık
Bölümü öğrencileri Hüseyin
Yılmaz, Alperen Kaya ve Hakan
Yavuz Yıldırım 1. Eşdeğer
Mansiyon ödülüne layık
görüldü.
Öğrenciler, yarışmada
Necmettin Erbakan
Üniversitesini temsil etmekten
gurur duyduklarını ve
yarışmadan ödülle dönmüş
olmaktan memnun olduklarını
belirttiler.
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MERAM MYO ÖĞRENCİLERİMİZ
MİNİKLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Meram Meslek Yüksekokulu
öğrenci ve hocaları
tarafından organize edilen
eldiven, atkı, bere dağıtımı
temalı etkinlik kapsamında
Meram ilçesi Yenibahçe İlk
ve Orta Okuluna ziyarette
bulunuldu.

Z

iyarette Meram MYO İlk
ve Acil Yardım Programı
öğrencileri, Yenibahçe İlk
ve Ortaokulu öğrencilerine
“112 Acil” konusunda eğitim
verdi. Ayrıca çeşitli oyunlar
oynayarak eğlenen çocuklara
Meram Meslek Yüksekokulu
Un ve Unlu Mamuller
Teknolojisi (Değirmencilik)
Programında üretilen ikramlar
sunuldu. Minikler, okullarına
yapılan ziyaret ve düzenlenen
etkinlikten memnun oldu.
Etkinlik kapsamında;
anasınıfı ihtiyaçlarına yönelik
eğitici oyuncaklar, 1. sınıf
öğrencilerine okuma kitapları
ve tüm okuldaki öğrencilere
atkı, eldiven ve bere hediye
edildi. Etkinliği koordine eden
NEÜ Gıda İşleme Bölümü Un
ve Unlu Mamuller Teknolojisi
(Değirmencilik) Programı Öğr.
Gör. Hakan Vatansev, etkinliğe
destek ve katılım sağlayan
herkese teşekkür etti.
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2000'DEN GÜNÜMÜZE
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞİMİ ÇALIŞTAYI

ve ihtiyaç analizlerinin de
yetersiz kalacağı hep hatırda
tutulmalıdır.”

Üniversitemizin ev
sahipliğinde 2000’den
Günümüze Hak ve
Özgürlüklerin Gelişimi
Çalıştayı gerçekleştirildi.

P

rograma, Cumhurbaşkanlığı
Hukuk Politikaları Kurulu
Başlanvekili Mehmet Uçum,
Cumhurbaşkanlığı Hukuk
Politikaları Kurulu Üyeleri
Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe
Türkmenoğlu ve Burhan Kuzu
ile Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Rektör Yardımcımız
Zekeriya Mızırak, çok sayıda
akademisyen ve öğrenci katıldı.
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Açılış konuşmasını yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, programa teşriflerinden
dolayı T.C. Cumhurbaşkanlığı
Hukuk Politikaları Kuruluna
teşekkür etti. Rektör Zorlu,
Türkiye’nin 20 yıldır yapısal
noktada gelişme sağladığını,
hak ve özgürlükler konusunda
ciddi adımlar attığını belirterek,
çalıştayın verimli olmasını
temenni ettiğini söyledi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk
Politikaları Kurulu Başkan
Vekili ve Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Mehmet Uçum,
Çalıştay vesilesiyle Konya’da

olmaktan mutlu olduklarını
kaydetti.
Uçum, insan hak ve
özgürlüklerine ilişkin meseleler
ele alınırken, çözüm yolları
aranırken, şu hususların altını
çizmek gerektiğini kaydetti:
“Bu alanda hedef belirlemeden
önce, toplumumuzun hak ve
özgürlükler alanındaki vizyon
ve siyasetinin ne olduğunun
açığa çıkarılması ve buna
göre hareket edilmesi büyük
önem taşımaktadır. Sadece
Batı eksenli insan hakları
birikimi esas alındığında, sorun

Veda Hutbesi Dikkate
Alınmadan İnsanlığın Hak
ve Özgürlükler Birikimi
Tam Kavranamaz
İnsan hakları teorisinin batı
kültürünün bir ürünü olarak
kabul edilmesi gerektiğini
belirten Uçum; “Bu kabul
kısmen doğru olsa da eksiktir.
İnsan haklarını, kişilerin onurlu
bir yaşam sürdürebilmesi
için zorunlu asgari koşullar
olarak tanımladığımızda,
farklı inanç ve kültürlerin de
farklı araçlar ortaya koyduğu
açıktır. Bu anlamda, bu
kavram ve teorinin evrensellik
iddiası tartışmalıdır diye
düşünmekteyim. Örneğin; hak

ve özgürlüklerin üst pozitif
hukuk zemini olan anayasacılık
açısından Medine Vesikası,
bir insan hakları bildirgesi
olan Veda Hutbesi dikkate
alınmadan insanlığın hak
ve özgürlükler birikimi tam
kavranamaz.” diye konuştu.
İnsan hakları teorisi ve
uygulamasının arkasında
yatan anlayışı ortaya
koymak gerektiğinin altını
çizen Uçum; “Batıda İslam
karşıtlığı ve ırkçılığın yükseldiği
bu dönemde, Avrupa
medeniyetinin, aydınlanmanın
hümanist büyük anlatısı
çöküşe geçmiştir. Avrupa,
kendisinden olanın hakkını
kutsayan, ötekilere geldiğinde
hoşgörü ve medeniyet
anlayışının iflas ettiği bir
pratiğin adı olmaya başlamıştır.
Bir can alıcı somut örnek
vermek gerekirse; Avrupa’nın

yeni güvenlik pratiğinde,
ülkelerindeki yabancıların,
özellikle Müslümanların, bir
olağan şüpheli muamelesiyle
temel haklarının ihlal
edilerek, tüm teknik imkân ve
kabiliyetleriyle risk analizine
tabi tutulduklarını biliyoruz,
duyuyoruz, görüyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Mehmet Uçum gelen bir soru
üzerine FETÖ ile ilgili şunları
söyledi: “Bildiğiniz gibi bunlar,
bir kadrocu harekettir ve
kadrocu hareketlerle devleti
ele geçirmeye çalışmışlardır.
Kadrocu hareketlerin asıl
stratejileri devlet içerisinde
pozisyon elde etmek ve
güç devşirmektir. FETÖcü
yapılanma 45 yıl bu
anlamda kadrocu hareketi
sürdürmüştür. Orduda,
yargıda, idari bürokraside
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örgütlenmişlerdir. Bunun
üzerinden de siyaseti
etkilemeye, siyasetçilerle
ilişki kurmaya çalışmışlardır.
Dolayısı ile zaten mantığı,
stratejisi bakımından bir
siyasi örgütlenme yapısına
ihtiyaç duymadan örgütlendiği
görülüyor. O yüzden siyasetle
ilişki meselesi ile siyasi ayak,
yapı meselesini birbirinden
ayırt ederek bakmak lazım.
İddia edildiği gibi siyasetçi
kadrosu olduğunu söylemek
doğru olmaz. FETÖ’nün zaten
siyasetçi bir örgüt ünitesine
ihtiyacı olmadığı da açık
şekilde ortadadır.”
Hukuk Politikaları Kurulu
Üyesi ve Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Ayşe
Türkmenoğlu ise
konuşmasında, 2010’daki
anayasa değişikliği ile Anayasa
Mahkemesine bireysel
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başvuru hakkı getirildiğini
söyleyerek şöyle devam etti:
“İstinaf mahkemeleri açıldı.
Bu mahkemelerin açılmasıyla,
yargıtaya giden dosya sayısı ve
yargıdaki zaman kaybı süreci
azalmış, işleyiş hızlanmıştır.
Hak ve özgürlükler alanında,
kadın, çocuk hakları gibi
konularda da pek çok önemli
çalışma hayata geçirilmiştir.”
2001 yılından bu yana
anayasada yapılan
değişikliklerle kişi hak ve
özgürlüklerinin genişletildiğini
belirten Türkmenoğlu,
güvenlik, özgür düşünce,
kişisel verilerin korunması gibi
konularda ciddi çalışmaların
hayata geçirildiğini de
sözlerine ekledi.
Hukuk Politikaları Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu,
tutukluluk süresi ile ilgili olarak,

uzun tutukluluğun doğru
olmadığını belirterek, davaların
sürelerine odaklanılmasına, bir
an önce bitirilip tamamlanması
gerektiğine dikkat çekti.
Kuzu, Adalet Bakanlığının son
paketlerinde davaların hızlı
görülmesi için uzlaşma yoluna
gidilmesi ve bu yolla dava
işleminin çabuklaştırılması
yönünde çalışmalar
olduğundan bahsetti.
Lekelenmeme hakkı ile ilgili
konuşan Kuzu; “Lekelenmeme
hakkını çok önemsiyorum.
Apar topar içeri attığın
zaman tutuklamış oluyorsun.
Halbuki biraz daha incelense
belki dava açılmadan da
çözümü mümkün. Açılan
dava sayılarına bakıldığında
neredeyse yarısının beraatla
sonuçlanması vahim bir
durum. Bu kadar dava boşa
çıkmış demektir. Tutuklama

sayısını az tutup davayı
hızlandırmak bu bakımdan
önemli. Bakanlığımız
bununla ilgili bazı temel
süreleri öngörüyor. Bu yönde
çalışmalar yapılıyor.” dedi.
İdam Cezası, Anayasa
Değişikliği Gerektirir
İdam konusunun siyaset
aracı olarak kullanıldığı ve
dile getirildiği halde somut bir
adım atılmaması ile ilgili ise
Kuzu; “İdam cezasının geniş
kapsamlı bir şekilde getirilmesi
gibi bir çalışma yok. Getirilirse
de sınırlı alanlar ve spesifik bir
kapsamda olacaktır ve olması
gereken de budur. Bunun
için bir niyet var. Fakat idam
cezası, Anayasa değişikliği
gerektirir ki bunun için de

belirli bir sayının sağlanması
gerekir. İnsanlar verilen
cezadan memnun olmazsa
kendisi cezalandırmaya
kalkışıyor. Orantısız cezaya
sebep olacak olan bu durumun
yaşanmaması için verilen
cezaların yeterliliği toplumsal
açıdan da önemli. Aksi takdirde
huzur sağlanamaz.” ifadelerini
kullandı.
Hukuk Politikaları Kurulu
Üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı
ise, idam cezası ile ilgili olarak
şunları söyledi: “İdam cezası,
çok ağır sonuçlara neden
olabilecek bir cezalandırma
yöntemi, uluslararası
alanda da birçok ülkede
idam cezasının kaldırıldığını
görüyoruz. Özellikle çocuklara

taciz gibi Türkiye’de yaşanan
bazı olaylarla ilgili idam cezası
olması gerektiği yönünde
bir talep var. Yarın ne olur
bilemeyiz ancak bildiğim
kadarıyla Meclisin bugün
itibariyle böyle bir gündemi
yok.” Bahçekapılı, Avrupalıların
hak ve özgürlükleri, çok
daha fazla ihlal ettiklerini
kaydederken, bu konuda
Türkiye’yi eleştirebilecek
durumda olmadıklarını da
belirtti. Çalıştay, soru-cevap
bölümüyle devam etti.
Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu’nun, T.C.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk
Politikaları Kurulu Üyelerine
hediye takdimi ve hatıra
fotoğrafı çekiminin ardından
program sona erdi.

113

geleceğin...

ÜNİVERSİTEMİZDE BASRA’DAN AKDENİZ’E:
PLANLAR, PROJELER, GELİŞMELER
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Uluslararası Rumi
Medeniyetler Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve Düş
Peşine Öğrenci Topluluğu
tarafından organize edilen
programda Polis Akademisi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Şahin konuşmacı
olarak yer aldı.

K

onferansa, Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, Uluslararası Rumi
Medeniyetler Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Müdürümüz Prof. Dr. Hayri
Erten, akademisyenler
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ve öğrenciler katıldı.
Konuşmasının başında
Ortadoğu coğrafyasının
önemine ilişkin açıklamalarda
bulunan Şahin, bölgenin;
büyük devletlerle birlikte
devlet dışı aktörlerin de
yer aldığı, çatışmaların,
anlaşmazlıkların yaşandığı,
kimi devletlerin başarısızlığa
uğradığı ve bu yönüyle sadece
Türk Dış Politikasının ana
gündemini değil tüm dünyanın
ana gündem başlıklarını
içerdiğini söyledi. Akdeniz’in
Ortadoğululaşması şeklinde
yeni bir kavrama dikkat
çekerek Basra Körfezi ile
Akdeniz arasında; Irak, Suriye,
İsrail, Filistin, Ürdün coğrafyası

olarak kastedilen bu bölgede
yaşananların Akdeniz’e batıya
doğru kaydığını söyledi. Yapılan
Türkiye-Libya mutabakatı ve
yaşanan gelişmelerle birlikte
güneyimizin siyasi açıdan
yoğun bir türbülansa girdiğini
ifade etti.

Ortadoğu’da ülkeler
grup hakları üzerinden
parçalanıyor
Coğrafyanın; İmam-ı
Azam, Yavuz Sultan Selim,
Selahaddin Eyyubi coğrafyası
olarak da çeşitli şekillerde
isimlendirilebileceğini söyleyen
Şahin, bölgedeki istikrarın
önemini vurgulayarak, bu

bölgede sağlanacak istikrarın
İslam coğrafyasına da barış
ortamını getireceğinin
altını çizdi. Şahin, bölgenin
istikrarsız hale getirilmesi
için müdahalelere imkan
sağlandığını ifade etti,
müdahalenin nasıl
gerçekleştiği ile ilgili de
bilgiler vererek müdahalede
bulunmak isteyen güçlerin
izledikleri yollardan bahsetti.
Şahin : “Bu bölgede grup
hakları üzerinden ülkeler
parçalanıyor. “Sen farklısın
ve hakların anayasal olarak
korunmalı” söylemiyle yola
çıkan güçler karşısında gruplar
kendi ülkesindeki diğer grupları
rakip görüyor ve yanlarına
müttefik arıyorlar. Bu müttefiği
de dışarıdan sağlıyorlar.
Parçalı bu yapılarından
dolayı da dışarıdakileri, kendi
siyasetlerinin parçası haline
getiriyorlar. Bunun sonucunda
da istikrar, imkansız hale
geliyor” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Şahin,
bölgedeki güçlere de
değinerek: “Amerikalılar,
Avrupa’dan göç edip
oradaki insanları katlederek
kendilerine bir devlet
kurdukları için dünyanın her
tarafında aynı modelin geçerli
olacağına inanıyorlar. Bir
ulus inşasının hızlı bir şekilde
yapılacağını düşünüyorlar. Ama
atladıkları nokta, bu ülkelerde
tarih boyunca kaç tane
imparatorluğun var olduğudur”
şeklinde konuştu.

İsrail gaz gibidir, fırsat
buldukça yayılır
Bölgedeki planlar hakkında
bilgiler veren Şahin, İslam
ülkelerinin küçültülüp
parçalanırken, İsrail’in
Yüzyılın Anlaşması adıyla,
genişleme siyaseti takip
ettiğini belirterek şunları
söyledi: “Yüz yıl önce bölgenin
parçalanmasını içeren Sevr
Anlaşması’nın güncellenerek,
başka bir ülkenin genişlediğini
görüyorsunuz. Yüz yıllık
projelerini gerçekleştiriyorlar.
Bu süreç fiili olarak başladı
ve önümüzdeki süreçte
adını koyacaklar. Dünyada
Birleşmiş Milletler’e üye olup
da sınırı belli olmayan tek ülke
İsrail’dir. İsrail gaz gibidir. Fırsat
buldukça yayılır. Sınırını belli
etmemesinin sebebi, sınırı ihlal
ettiğinde uluslararası hukuku
ihlal edecek olmasıdır.”

Türkiye’nin bölgedeki
rolünden bahseden Şahin,
şu açıklamalarda bulundu:
“Akdeniz artık silahlı bir bölge.
Akdeniz’e kıyısı olmayan
ülkelerin savaş gemileri orada.
Akdeniz’in jeopolitik önemi
ve bölgesel rekabet daha da
arttı. Bu yaşananlar Türkiye’nin
çevrelenmesi için de bir
sonuç doğuruyor. Türkiye’nin
dış politikada sorunlarla
uğraşması, Türkiye’nin
Akdeniz’de sıkıştırılması,
Türkiye’nin Ortadoğu’da
önünün kesilmesi de yürütülen
projeler arasında. Bu yürütülen
projeler içerisinde Türkiye
stratejik adımlarla hareket
etmekte ve operasyonlarla
bölgedeki varlığını ortaya
koymaktadır.”
Konferans, soru cevapların
ardından Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın
Prof. Dr. Mehmet Şahin’e
teşekkür plaketi takdim etmesi
ile sona erdi.
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KOP KOBİ MENTÖR PROJESİ
KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Üniversitemiz, KOP
İdaresi ve Innopark Konya
işbirliğiyle yürütülen
KOBİMentör Projesi
tamamlandı.

uygulamalarla küresel ölçekte
rekabet edebilmesinin önünü
açmayı amaçlayan ‘KOBİ
Mentör Projesi’ kapanış
toplantısı ile sona erdi.

P

Bir Medeniyet
Kurgulayacaksanız, Bilgi
Üreteceksiniz

roje kapsamında KOP
Bölgesindeki 55 KOBİ,
mentörlük sürecine alındı
ve yeni Türkiye markaları
oluşturulmasına katkı
sağlamaları için eğitimler ve
danışmanlık hizmetleri verildi.
Üniversitemiz, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına bağlı
Konya Ovası Projesi (KOP)
ile InnoPark Konya Teknoloji
Geliştirme Bölgesinin
uygulayıcı olarak yer aldığı
ve Konya, Karaman, Niğde,
Aksaray illerindeki KOBİ’lerin;
dijital teknolojiler, inovatif
yaklaşımlar ve yenilikçi
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Türk sanayicisinin üretmekten
yana hiçbir sıkıntısı olmadığını
ancak birlikte çalışma ve
profesyonelleşme noktasında
desteğe ihtiyacı olduğuna
değinen Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu da; KOBİ Mentör
Projesinin kamu, üniversite
ve sanayi iş birliğine önemli
bir örnek olduğunu dile
getirerek; “Ülke olarak ne
zaman üniversitelerimizdeki
bilgi ve birikimi sanayimize
aktarabilirsek o zaman

teknolojik anlamda hakikaten
gelişmiş bir ülke haline
dönüşürüz. Bu konuda Avrupa
ülkelerinden çokta geri
kalmadığımızı düşünmüyorum.
Gerçekten bizde de ciddi
bilim insanı gücü var ancak
bir türlü bu potansiyel sanayi
ile bir araya gelemiyorlar. Bir
medeniyet kurgulayacaksanız,
bilgi üreteceksiniz. Eskiden
Ar-Ge’nin önemi tam olarak
bilinmezdi, kazancın önemli
bir kısmı reklama ayrılırdı ve
kârlılık bu şekilde sağlanmak
istenirdi. Zamanla bunu bilir
hale geldik. Avrupa’dan bir
ürün alırsınız 1800’lü yıllardan
gelen bir firma olduğunu
anlarsınız. Türkiye başta
olmak üzere Ortadoğu ve
İslam ülkelerinde ise bir türlü
markalaşma konusunda
adım atamıyoruz. Sermaye

birikimi var, aile şirketleri
bir araya geliyor ama ittifak
yapmamız gereken konuların
dışında farklılıklarımızı ön
planda tutmamız sebebiyle
bir araya gelemiyoruz.
Birlikte çalışabilme,
profesyonelleşebilme
konularını çözebilirsek
çok daha iyi noktalara
geleceğimize inanıyorum.
Buradan hareketle savunma
sanayisinde diğer teknolojik

alanlar da kendinize
yetebilecek seviyedeyseniz
ve ekonominizde üretime
dayalı ise yöneticileriniz ülke
menfaatlerini korumada çok
daha dik durabilirler. Ülkemizde
hamdolsun son yıllardaki
gelişmelerle birlikte kendi
oyununu kuran ve oyunbozan
bir konuma geldi. KOBİ’leri
küçümsemeyelim, çünkü
sanayinin belkemiği onlardır.
Bugüne kadar az yaptık ama
bununla yetinmiyoruz, daha
çoğunu yapmak zorundayız.
Bu projede olduğu gibi bütün
projelerde üniversitelerimiz
olarak her an yanınızdayız.”
dedi.

Üretimin Bel Kemiği
KOBİ’leri Güçlendirmek
Öncelikli Görevimiz Olmalı
İmalat sanayinde faaliyet
yürüten KOBİ’lerin yüksek
teknolojili ve katma değerli
üretim yapmalarının dünyanın
gelişmiş ülkeleriyle olan
rekabette büyük önem arz
ettiğini ifade eden KOP İdaresi
Başkanı İhsan Bostancı,
üretimin belkemiğini oluşturan
KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve
desteklenmesi gerektiğini
belirterek; “Bugün
KOBİ’lerimizin atacağı
her adımın yaşadığımız
coğrafyanın biraz daha
ilerlemesine katkı sunacağına
inanıyoruz. İdare olarak Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı çatısı
altına girdiğimiz 2018 yılı
Haziran ayından bu yana,
Sayın Bakanımızın KOBİ’lere
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verdiği önem ve destek
doğrultusunda Bölgemizde yer
alan KOBİ’lerin güçlendirilmesi
konusu çalışmalarımızda ayrı
bir yere sahip oldu. Mentör, bir
firmanın yol arkadaşıdır. Tüm iş
süreçlerinde firmayla iş birliği
yapan, yönlendiren, firmaya
bilgi desteği sağlayan ve
doğru kaynaklara ulaşmasını
sağlayan araçtır. Özellikle
teknolojik gelişmelerle birlikte
geleneksel mentörlüğün yanı
sıra e-mentörlük uygulamaları
da gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Biz de paydaşlarımız ile birlikte
KOBİ Mentörlük projesi ile
KOBİ’lerimizin, Ar-Ge ve
İnovasyon konusunda hem
daha doğru planlama yapma
imkânı bulmasını hem de
ayırdıkları kaynakları daha
verimli kullanmasını sağlamayı
amaçladık. Bu kapsamda
Aksaray, Karaman, Konya ve
Niğde illerinde yer alan 55
KOBİ’ye inovasyon konusunda
uluslararası rekabetçilik
kapasitelerini geliştirmelerine
ve sürdürülebilmelerine
destek olmak amacıyla
bir yıl boyunca Innopark
öncülüğünde mentörlük

hizmeti verildi. Ayrıca proje
ile Ar-Ge, inovasyon, fikri ve
sınai mülkiyet hakları, Ar-Ge
ve Tasarım Merkezi, Ar-Ge
proje önerisi hazırlama gibi
konularda farklı zamanlarda
24 kez eğitim düzenlendi ve
sanayicilerimiz bilgilendirildi.
Proje faydalanıcılarımız olan
KOBİ’lerimizin de bu bir yıllık
sürede projeyi sahiplenmeleri
ve sürece dâhil olmaları
projemize önemli katkılar
sağladı” dedi.

KOBİ’lerin İnovasyona
Dayalı Dinamik
Yapıya Dönüşmelerini
Önemsiyorum
Bölgedeki KOBİ’leri geleceğe
hazırlayan, inovatif yapıya
kavuşturarak dünyanın
gelişmiş ülkelerindeki
KOBİ’lerle rekabet edebilir
hale gelmesi ve böylelikle
ülkemizin kalkınmasına katkı
sağlamasını amaçlayan
KOP KOBİ Mentör projesinin
oldukça önemli olduğuna
inandığını söyleyen Konya

Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Babür Özçelik,
sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçiş sürecinde
en önemli rolü KOBİ’lerin
üstlendiğini belirterek
konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Hızla gelişen süreçte
rekabetin yerleştirilmesi
ve sürdürülmesi, değişen
koşullara ve yeniliklere hızlı
uyum sağlamak yeteneğine
sahip olan KOBİ’lerin ayakta
kalması ekonominin dinamiği
için de gereklidir. Sadece
ekonomik değil sosyal ve
kültürel açıdan da önemli
işlevleri olan KOBİ’lerin
gelişmekte olan ülkelerde
de gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi desteklenmeleri
gerekmektedir. İşte bu
nokta da KOBİmentör
Projesinin seçilen KOBİ’lere
eğitim, danışmanlık ve diğer
geliştirici hizmetleri alması
sağlanmasının yanı sıra Ar-Ge
ve tasarım merkezi kuruluşu,
üniversitelerle işbirliği, yeni
ürünler geliştirme, uluslararası
Ar-Ge ve inovasyon
projelerinde rol alma fikri
ve sinai mülkiyet haklarının
korunması ve ticarileştirilmesi
gibi pek çok konuda destek
verecek olması hayati bir
konudur.”

Şehrimize ve Sanayimize
Değer Katacak Her Türlü
İşbirliğine Hazırız
Sözlerine projeye finansman
desteği sağlayan KOP
İdaresine, uygulayıcısı
Necmettin Erbakan
Üniversitesine ve hizmet
tedarikçiliği rolünü üstlenen
Innopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesine teşekkür ederek
başlayan Konya Sanayi

Odası Başkanı Memiş
Kütükcü, KOP Bölgesindeki
KOBİ’lerin içerisinden ulusal
ve uluslararası markalar
çıkarmak hedefiyle hayata
geçirilen KOBİMentör
Programı kapsamında 30'u
Konya'dan, 24'ü ise Aksaray,
Karaman ve Niğde gibi bölge
illerinden olmak üzere toplam
55 KOBİ'ye mentörlük,
danışmanlık ve geliştirici
hizmetler verildiğini belirterek;
“Bu projenin etkisiyle
KOBİ’lerimizin 2020 yılına,
önceki yıllardan daha farklı
bir ufukla, daha yenilikçi ve
inovatif olarak başlayacaklarını
umuyorum. Ama tabii sadece
bu 55 KOBİ’mizin, inovatif
KOBİ haline dönüştürülmesi
yetmez. Aslında Konya
sanayimizin de, ülke
ekonomisinin de bel kemiğini
oluşturan KOBİ’lerimizin
topyekûn bir seferberlik

halinde, ürettiği katma
değeri artırması ve yönetim
biçimleriyle, satış-pazarlama
teknikleriyle daha inovatif
hale gelmesi şart.” şeklinde
konuştu.

Akademisyen ve Öğrenci
Sayısı Konya İçin Avantaj
Kendisinin de bir mentör
olduğunu söyleyen Konya
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Vehbi Konarılı, kamu,
üniversite ve sanayi işbirliği
ile alakalı Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının yürüttüğü
çok önemli çalışmalar
bulunduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından
Innopark Genel Müdürü Prof.
Dr. Fatih Botsalı, KOBİ Mentör
Projesinin uygulanması
ve proje çıktıları hakkında
katılımcılara sunum yaptı.
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İlk çağlardan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu ve Karamanoğulları döneminde kullanılan Gevale Kalesi'nde
Üniversitemiz ve Selçuklu Belediyesi tarafından 2013 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmalarında
gizli kalmış birçok alan ortaya çıkarıldı. Kale bölgesinde çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor.
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