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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİYETLER İTTİFAKI
ENDONEZYA’DA YAPILDI

REKTÖRDEN
Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerim,
Üniversite olarak iyi insan yetiştirmek arzusuyla başladığımız bu
yolculukta 4. yılımızı geride bıraktık. İnsana ve çevreye yararlı bilgiyi
üretmek çabasıyla, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, üretken ve
yenilikçi bireyleri yetiştirmek amacıyla devam eden eğitim öğretim
çalışmalarımızda nice 4 yılları başarılı çalışmalarla kutlamayı diliyorum.
Üniversitelerin temel önceliği, kendi toplumlarını bilimsel, sosyal ve
ekonomik olarak geliştirmek olsa da insanlığa yararlı olmak gibi bir
amacının da olduğu göz ardı edilmemelidir. Üniversitemizin temel
motivasyonu da bilimin tüm insanlığa yararlı biçimde kullanılması ve
akademik özerklik çerçevesinde her bir akademisyeninin bu hedeflere
katkı yapması gerekliliğine olan inancıdır. Çevresinde cereyan eden
tüm olumsuzluklara rağmen, bölgenin en güçlü ülkesi olma özelliğini
sürdürmeye kararlı olan ülkemizin her alanda iyi yetişmiş insanlara
gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin aydınlık yarınları için
öncü olmayı hedefleyen Üniversitemiz, ülkemizin bu hedefine katkı
yapmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizin tüm mensuplarının
insanların en hayırlısının insanlara yararlı olan kişiler olduğunun bilinciyle
misyonumuza katkı vereceğine olan inancım tamdır.
Üniversiteler içinde yaşadıkları çevreye bilimsel ve toplumsal katkı sağlayan, eleştirel düşünme yeteneğinin kazanıldığı kurumlardır. Bu amaçla
her yıl mezun verdiği öğrencilerinin yanı sıra yeni öğrencileri de bünyesine katarak bir süreç çerçevesinde hizmet vermeye devam etmektedirler.
Her eğitim öğretim dönemi, bizler için üniversitemiz ailesine yeni bireylerin katılması ve yeni bir heyecandır. Ancak bu eğitim öğretim yılı
Köyceğiz Kampüsümüzün ilk kez hizmet vermeye başlıyor olması nedeniyle farklı bir anlam ifade etmektedir. 2014-2015 eğitim öğretim yılı
bu yönüyle her zaman hatırlanacak bir yıl olacaktır. İnanıyorum ki yeni kampüsümüz, pek çok bilimsel çalışmaya ve ülkenin geleceğine yön
verecek iyi insanların yetişmesine ev sahipliği yapacaktır. Bülten aracılığıyla Kampüsümüzün ilk öğrencilerine ve tüm akademik kadromuza yeni
eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize, akademik kadromuza ve tüm üniversitemize başarılar dilerim. Ayrıca zorlu
sınav maratonundan sonra üniversitemiz ailesine yeni katılan öğrencilerimize de hoşgeldiniz der, bu tercihlerinin kendilerine hayırlar getirmesini
dilerim.
Sevgi, saygı ve selamlarımla...

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
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Haberler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
“UYUŞTURUCUYLA TOPYEKÛN MÜCADELE ŞART”
Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in de katıldığı
ve 29 Eylül’de başlayan sempozyumda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
uyuşturucunun tüm insanlığın belası olduğunu ve
özellikle de gençleri ve çocukları tehdit ettiğini belirterek,
“Yeşilayı, sivil toplum kuruluşlarını ve medyayı bu illetle
topyekûn mücadeleye davet ediyorum.” dedi.

T

ürkiye Yeşilay Cemiyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen
“Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu”na
katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uyuşturucu, insanlığı özellikle
de gençleri ve çocukları ciddi manada tehdit ediyor. Dünyada 180
milyon insan uyuşturucu kullanıyor. Bunların 75 milyonu bağımlı. Her yıl yaklaşık 2 trilyon dolarlık maddi kayıp yaşanıyor.” dedi. Türkiye’de ise
nüfusun yüzde 2.7’sinin yasadışı madde kullandığını ifade eden Erdoğan, “Bu oran dünya ortalamasının çok altında fakat ülkemizde de hızlı
bir artış var. İnşallah çıkardığımız yeni yasalarla bu oranı daha da aşağıya çekeceğiz. Bu mesele her zaman gündemimizde olacak.” diye
konuştu. Manevi değerlerin yok olması ile uyuşturucu kullanımının arttığını belirten Cumhurbaşkanı: “Son yüz yıl içinde dünya büyük bir değişim
yaşadı ve bu değişim sürüyor. Maddenin manevi değerleri boğmaya başladığını görüyoruz. Ahlak ve hoşgörü gibi kavramlar maddiyat
karşısında büyük bir erozyona uğruyor. Bir avuç petrol, elmas ve altın için çocukların katledilmesi artık
normal görülmeye başlandı. Manevi değerler yok olmaya başladı. Başta Yeşilay olmak üzere bütün sivil
toplum kuruluşları ve özellikle de medyadan rica ediyorum; bu illetten gençliğimizi kurtaralım. Yeşilay’dan
uluslararası örgütlenme müjdesini almaktan memnun oldum. Polis, asker bu meseleyle mücadele ediyor
fakat evlerde bu mücadele yoksa bu işte başarılı olamayız. Benim çocuğum asla kullanmaz demeyin.
Okullarda bu olayın eğitimine önem vereceğiz.” dedi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman ise dünya genelinde yaklaşık 243 milyon
kişinin kullandığı açıklanan uyuşturucu maddelerle ilgili küresel ölçekteki böyle bir toplantıya ev sahipliği
yapmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi. Bağımlılıkla mücadelenin tek bir kurum veya mercinin işi
olmadığını, kamu, özel sektör ve sivil toplum gibi birçok paydaşın ortak çabasını ve uzun soluklu bir
programın tavizsiz uygulanmasını gerektirdiğini belirten Karaman, şunları söyledi: “Uyuşturucuyla topyekûn
mücadelede bakanlıklarımız ve Yeşilay’ın ortak çalışmaları sonucunda hazırlanan yeni bir eylem planının
açıklanması son derece önemli bir gelişmedir. Başta Yeşilay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucuyla mücadele çabalarında yer
alması, geleneksel devlet algılarının tersine, bir aczin ifadesi olarak değerlendirilmemeli ve bu işbirliği kamuoyuna açık yüreklilikle deklare
edilmelidir. Vatandaşlarımız da sadece çözümü istemek ve beklemek yanında, sivil toplum örgütlerine maddi ve manevi destek vermelidir.
Bağımlılıkla mücadele çabalarına sivil toplumun entegrasyonu, madde bağımlılığı sorununda ‘talebi azaltma ve rehabilitasyon’ alanlarında
daha hızlı ve yaygın bir sonuç almayı beraberinde getirecektir.” dedi.
Sempozyumun katılımcıları arasında yer alan
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de sempozyumdan sonra
yaptığı açıklamada gençlerin bu illete bulaşmamaları ve
genel olarak madde bağımlılığı hususunda eğitimin önemli
olduğunu, bir kereden bir şey olmaz mantığının bağımlılık
eğitiminde üzerinde durulması gereken nokta olduğunu
vurguladı. Rektör Şeker, uyuşturucuyla mücadelede tüm
eğitim kurumlarının ve özellikle üniversitelerin elini taşın
altına koyması gerektiğini vurguladı.
Bağımlılıklar konusunda toplumun geneline,
özellikle gençlere yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve
yönlendirme kampanyalarının sürekli olarak düzenlenmesi
gerektiğinin özellikle vurgulandığı sempozyum 01 Ekim’de
sona erdi.

223. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (ÜAK) TOPLANTISI

ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE KONYA’DA YAPILDI

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bahçesinde gala
yemeği ile başlayan programa; Yükseköğretim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Konya
Valisi Muammer Erol, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Hasan İbicioğlu
ile ülkemiz üniversitelerinin rektörleri ve üniversitemiz
akademisyenleri katıldı.

M

evlana Türbesi ziyareti ve Gülbahçe'de Sema gösterisinin
de yer aldığı etkinliklerin kurul toplantısı Bilim Merkezi’nde
yapıldı. Programın açılışı konuşmasını yapan Rektör Prof.
Dr. Muzaffer Şeker, Kurul üyelerini Konya’da ve Necmettin Erbakan

Üniversitesi’nde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Yaklaşık dört yıldır ülke yükseköğretimine hizmet etmeye çaba sarf
ettiklerini ifade eden Rektör Şeker’den sonra söz alan ÜAK Dönem
Başkanı Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, bir yıllık başkanlığı döneminde
yapılanlara ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. İbicioğlu, "Dönemimiz boyunca
2 radikal değişikliğe imza attık. Birisi teknik eğitim fakültesi mezunlarının
tamamlayıcı eğitimle mühendislik haklarını almasıdır. Bu gerçekten
önemli bir gelişmeydi ve oldukça olumlu geri bildirimler aldık. Bu
insanların mağduriyetlerini hep birlikte çözdük. İkincisi ise; doçentlik
konusunun yine radikal bir değişim ve dönüşümle dijital ortama
aktarılması oldu. Bunu da Sayın YÖK Başkanımızın desteğiyle önemli
ölçüde başardık.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Bu toplantının Konya’da yapılıyor olması ve Bilim
Merkezi’nde devam ediyor olması, bize farklı duyguları yaşatıyor. Konya’mız hem geçmişteki Selçuklu
payitahtı olduğu günlerdeki ihtişamına kavuşma sürecini yaşıyor, hem de geçmişte olduğu gibi üniversiteler
şehri olma konusunda çok ciddi mesafe kat ediyor"
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Toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, toplantının Konya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Akyürek, Konya’nın tarihi misyonuna üniversiteler şehri sıfatının çok yakıştığını ifade ettiği konuşmasında, "Bu toplantının Konya’da
yapılıyor olması ve Bilim Merkezi’nde devam ediyor olması, bize farklı duyguları yaşatıyor. Konya’mız hem geçmişteki Selçuklu payitahtı olduğu
günlerdeki ihtişamına kavuşma sürecini yaşıyor, hem de geçmişte olduğu gibi üniversiteler şehri olma konusunda çok ciddi mesafe kat ediyor."
dedi ve organizasyonun Konya’da yapılmasında emeği geçenlere, başta Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere, şükranlarını sundu.Kurul
toplantısına geçmeden önce konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Gökhan Çetinsaya, son üç yılda ülke yükseköğreniminde yapılanları
içeren ve Türk yükseköğreniminin hedeflerini anlatan "Büyüme, Kalite,
Uluslararasılaşma; Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası"
başlıklı rapor hakkında sunum yaptı. Başkan Çetinsaya, mevcut iş yükü
itibariyle YÖK’ün işleyebilmesinin mümkün olmadığını belirtirerek; “Yılda
yaklaşık 100 binden fazla belgenin işleme girdiği, 50 bin belgenin
işlem görüp ilgililere iletildiği devasa bir mekanizmanın 30 yıldır hiç
değişmemiş bir örgüt yapısı olarak etkin biçimde işlemesi çok zordu.
Bugüne kadar bilişsel bilgi, istatistik alt yapısı gibi sistemde mevzuata
ilişkin değişiklik gerektirmeyen işleri yaptık. Yeniden yapılandırma bittiği
takdirde bozulmayacak ve aynen sürdürülecek politikaları sürdürmeye
çalıştık. Bütün bu çabalar, özellikle 2010 yılında yapılan temel politika
değişikliği ve bu markalaşma çalışmaları bugün meyvelerini veriyor.” dedi.
Prof. Dr. Çetinsaya, 2013'te Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı
törenle hayata geçirilen Mevlana Projesi'ni de Türkiye'nin prestij projesi
olarak gördüklerini açıkladı. Uluslararasılaşma çalışmalarına da değinen
YÖK Başkanı, "Study in Turkey" adında ortak bir marka oluşturduklarını anlatarak uluslararası bütün faaliyetlerde bu markayı kullandıklarını
belirterek, üniversitelerden de bunu kullanmalarını talep etti. Ayrıca çalışmaya Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi paydaşlar
ile THY'nin destek olduğunu açıkladı. Konuşmaların ardından yapılan ÜAK Toplantısı ile 223. Üniversitelerarası Kurul sona erdi.
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ARAP – TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
ÜRDÜN’DE TOPLANDI

PETRA ÜNİVERSİTESİ
İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Türk- Arap Sosyal Bilimler Kongresi'nin
(ATCOSS) dördüncüsü bu yıl Stratejik
Düşünce Enstitüsü (SDE), Arap Düşünce
Forumu (ATF) ve Petra Üniversitesi
ortaklığında ve Prens Hassan bin Talal’ın
himayesinde Ürdün’ün Başkenti Amman’da
yapıldı.

2

6-27 Ekim 2014 tarihlerinde Ürdün Petra
Üniversitesinde toplanan kongrede Necmettin
Erbakan Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal
Kuşpınar tarafından temsil edildi. Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhsin Kar’ın danışma kurulu üyeliğini yaptığı kongrede; eğitim, kalkınma, küreselleşme, teknoloji, sürdürülebilir gelişme, sosyal medya,
ekonomi, kadın, gençlik ve işsizlik konuları ele alındı.
Arap ve Türk sosyal bilimcilerin karşılıklı işbirliği etkileşiminin geliştirilmesi ve tarafların bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlayan
kongrenin özel konukları arasında Türkiye Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ürdün Prensi El Hassan bin Talal yer aldı. Başbakan Eski Yardımcısı
Prof. Dr. Beşir Atalay, ATCOSS Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Başbakan Eski Yardımcısı ve Türk-Arap İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. Emrullah İşler,
Dr. Nureddin Nebati, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban Çalış, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Dr. Kudret Bülbül de katılımcılar arasındaydı. Özel tema olarak Türk -Arap ilişkilerinin dünü ve bugününün
tartışıldığı toplantılarda Arap ve Türk Dünyası’ndan 100’e yakın bilimsel tebliğ sunuldu. Çok sayıda bilim adamı ve uzmanın katıldığı kongreye
uluslararası medyanın da ilgisi üst düzeydeydi. Kongre sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde; uzun süredir kopuk olan Türkiye - Ortadoğu
ilişkilerinin yakınlaştırılmasında bilim insanlarının da katkı vermesi gerektiği, her ülkenin kendi deneyimini paylaşacağı ortak bir platformun hayata
geçirilmesi, bölge insanının kültürel ve sosyal gelişimine yönelik adımların atılması, bölge ülkelerinin farklı zeminlerde ilişkilerinin geliştirilmesi, Türk
ve Arap toplumlarında online eğitime daha fazla ilgi gösterilmesi, ülkeler arası eğitim bağlantılarının artırılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine
yönelik kurumların desteklenmesi gibi konulara yer verildi.

Prens Hassan bin Talal: “İlk fırsatta Konya’ya gelip
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni ziyaret etmek
isterim.”
Kongre bitiminde Ürdün Prensi Hassan bin Talal ile Rektör Şeker, bir
süre baş başa görüştü. Kongreye ve bölgesel işbirliğine ilişkin görüş
alışverişinin yapıldığı görüşme sırasında Prens'in, Konya’yı ve Necmettin
Erbakan Üniversitesini ziyaret etmek arzusunu ifade etmesi üzerine
Rektör Şeker, kendisini Konya’da ve Üniversitede ağırlamaktan
duyacağı memnuniyeti dile getirdi. Prens Hassan’ın önümüzdeki
aylarda Konya’ya gelmesi bekleniyor.
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Türk – Arap Sosyal Bilimler Kongresi’ne ev sahipliği yapan Petra Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi
arasında öğretim elemanları, öğrenci ve araştırmacıların karşılıklı değişimi konusunda protokol imzalandı.

Ü

rdün’ün en büyük
üniversitelerinden biri
olan Petra Üniversitesi ile
Necmettin Erbakan Üniversitesi
arasından yapılan işbirliği
protokolünün imza törenine Petra
Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr.
Marwan El-Muwalla, Necmettin
Erbakan Üniversitesi adına Rektör
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Bilal Kuşpınar, Petra Üniversitesi
Rektör Yardımcıları, Üniversitenin
üst düzey yöneticileri ve
akademisyenler katıldı. Ortak proje,
sempozyum, kongre ve bilimsel
ortak yayınlar gibi konuları içeren
protokolün imza töreni sonrasında
Rektör El-Muwalla tarafından
Rektör Şeker’e plaket verildi.
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İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
ARALIK’TA İMZALANACAK

Dördüncü Türk- Arap Sosyal Bilimler Kongresi için Ürdün’de bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi heyeti
Ürdün Üniversitesi ile de karşılıklı işbirliği ve bilimsel ortak çalışmalar konusunda işbirliği protokolü imzalamak için
mutabakata vardı.
Ürdün’ün köklü üniversiteleri arasında yer alan Ürdün Üniversitesi ile yapılan görüşmelere Ürdün Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekhleif
Tarawneh, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Ürdün
Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mohammad Ahmad Al Khateeb katıldı. İki üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin
karşılıklı mübadelesi ve dil eğitimi gibi konulara yer verilmesi planlanan protokolde; karşılıklı akademik girişimlerin planlanması ve ortak bilimsel
projelerin tasarlanması gibi konuların da yer alması bekleniyor. Amman Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşesi Mehmet Ali Aytekin’in de hazır
bulunduğu görüşmeler sırasında konuşan Ürdün Üniversitesi Rektörü Tarawneh, Ürdün Üniversitesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, 40.000
öğrencisi ile eğitim hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Pek çok alanda eğitim hizmeti veren Üniversitenin pek çok ülkeden Arapça eğitimi
almak için gelen öğrencilerinin bulunduğunu vurgulayan Tarawneh, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da aynı Dil
Merkezinde eğitim aldığını söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Rektör Şeker, böyle bir protokol
için varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Üniversitelerinin her alanda yetkin öğretim kadrosu ile Ürdün Üniversitesinin
gelişimi noktasında katkı vermekten mutlu olacaklarını ifade etti.
Rektör Şeker’in Mevlana Anma Etkinliklerine davet ettiği Rektör Tarawneh’in Aralık ayında Konya’ya geleceği, iki tarafın yetkililerinin
son halini verecekleri mutabakat metninin bu ziyaret sırasında imzalanacağı belirtildi.
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Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği (European Association for International Education, EAIE) tarafından 16-19
Eylül 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen 26. EAIE Konferans ve Fuarına
üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Erasmus Kurum
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Selim Kayhan katıldı.

A

vrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük eğitim kongresi olan EAIE fuarı, her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor ve binlerce profesyoneli
bir araya getirerek yükseköğretimde işbirliği ve görüş alışverişine olanak sağlamayı amaçlıyor.
Tüm dünyadan çok sayıda üniversitenin işbirliği imkânlarını geliştirmek için bir araya geldiği fuara yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fuara katılan
Kar ve Kayhan, ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için çok sayıda üniversite ile görüş alışverişinde bulundular ve Türk Ulusal Ajansının standında
yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi tanıtım masasına gelen ziyaretçilere Konya ve Necmettin Erbakan Üniversitesi hakkında bilgiler
verdiler. Verimli geçtiği belirtilen fuarda YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya da üniversite standını ziyaret etti.

Röportaj

Prof. Dr.

Tahir YÜKSEK
Bültenin bu sayısında Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK ile Üniversitenin
kurulma ve gelişme süreci hakkında konuştuk.

- Hocam, başlangıç olarak Üniversitemizin kuruluş
sürecini ve bu aşamada sizin göreve başlayışınızı
anlatır mısınız?

-N

ecmettin Erbakan Üniversitesi 14.07.2010 tarihinde
Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş olup, hem yeni
hem de deneyimli bir kurum olarak nitelenebilir. Kuruluş
geçmişi çok yeni olmakla birlikte, bünyesinde köklü geçmişi bulunan
fakültelerin yer alması sebebiyle de akademik yönden önemli
zenginliğe sahiptir. 27 Aralık 2011 tarihinde Selçuk Üniversitesinden
ayrılarak üniversitemize bağlanan fakültelerimiz Meram Tıp Fakültesi,
Bizde “Sen eveceğine işin evsin” diye bir
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesidir. Konya’da
deyim vardır. Biz zaman zaman bu deyimin
iki fakültenin kuruluşu, üniversitenin kuruluşundan daha eskiye dayanır.
1962 yılında İslam Enstitüsü ve Selçuk Eğitim Enstitüsü olarak kurulan
gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Gerçekten biz
İlahiyat ve Eğitim Fakültesi, Konya’nın en eski ilk yükseköğretim
koşuşturuyoruz, çabalıyoruz ama iş peşimizden
kurumlarıdır. Bu kurumlar Selçuk Üniversitesinin kuruluşuyla fakülteye
yetişemiyor. Biz acele ediyoruz ama işler bir
dönüşerek eğitim hizmetlerine devam etmişlerdir. Sonuç itibariyle, bu
çok faktöre bağlı olduğu için iş bizim kadar
iki fakültenin 50 yıllık ve 1982 yılında kurulan Meram Tıp Fakültesinin
acele edemiyor. Bazen mevzuattan dolayı
ise 30 yıllık bir geçmişinin olması üniversitemize ayrıca değer
katmıştır. Ben Rektör Yardımcılığı görevine 3 Ocak 2012 tarihinde
yavaşlıyor bazen de başka diğer faktörler
geldiğimde üniversite, 1,5 yıllık bir kuruluş geçmişine sahipti. Daire
hızımızı kesiyor.
başkanlıkları yeni yeni oluşturuluyordu. 50 civarında öğretim üyesi
vardı ve henüz öğrencisi yoktu. Meram Tıp Fakültesi 275, Eğitim
Fakültesi 175 ve İlahiyat Fakültesi 80 kişilik olmak üzere toplam
550 öğretim üyesi ile Üniversitemize bağlanmasıyla bir anda
üniversitenin öğretim üyesi kadrosu 600’e çıktı ve 12.000 öğrencisi
olan bir üniversite haline geldi. Tabii bu fakültelerin bilimsel akademik seviyeleri ve bu noktaya gelene kadar ulaştıkları imkanlar vardı. Ona
göre de beklentilerinin olması da kaçınılmazdı. Bu anlamda Üniversitemiz beklentileri karşılama noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşadı.
Ancak büyük özveriyle çalışılarak sıkıntılar tek tek aşıldı. Daire başkanlıkları tamamlanarak birimlerin koordinasyonu sağlandı. Üniversite
içinde ve dışında entegrasyon gerçekleştirilerek atılan adımlarla yeni fakültelerin kurulması için süratle çalışıldı. Çalışmalarımız sonucu yeni
fakültelerimiz ard ardına açılmaya başladı. Bu fakültelere de öğretim üyesi bulma noktasında zorluklar yaşandı. Nitekim öğretim üyelerinin
gelirlerinde ek ders ücreti ve yüksek lisans- doktora öğrencilerinden elde edilen gelirin payı önemlidir. Ancak henüz hiç öğrencisi olmayan
bir fakültede ilk etapta bunu sağlayamazsınız. Bu noktada öğretim üyelerine sürecin hızlı ilerleyeceği yönündeki açıklamalarla bu sorun da
aşılmış oldu.
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- Yeni kurulan fakültelerinizde 3. Sınıf olan öğrencileriniz var. Yeni kurulan bir üniversite için bunu başarı
olarak kabul edebiliriz sanırım.
- 2011 yılının sonunda öğrenci alımı için müracaat edildi. Şu andaki öğrenci sayımız 25.000 ve bunun 4.000 ‘i yüksek lisans ve doktora
öğrencisi. Geldiğimiz noktada bu gerçekten ciddi bir rakam ve oldukça meşakkatli geçen süreçten sonra gelinen nokta sürecin epeyce
başarılı yönetildiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.

- Peki, hocam, 30 yıllık geçmişe sahip bir fakülte dediğiniz Meram Tıp fakültesine her yıl artan oranda
öğrenci alınıyor. Sayının sürekli artması sorun oluşturmaz mı? Ya da eğitimsel niteliği düşürmez mi?
- 2011 yılında tıp fakültemize alınan öğrenci sayısı 180 idi. Ancak bu yıl bu sayı 230’a çıktı. Hatta yabancı uyruklu öğrencilerle sayı 240’ı
buluyor. Morfololoji binası planlanırken yapılacak anfi sınıflar 180’e göre planlandı. Fakat sayı şu anda 240 ve yatay geçişle gelecek
öğrencilerle bu sayı 270’e kadar yükseldiğinde sıkıntı olacaktır. Bu sene sınıflar ikiye bölünecek. Aslında öğretim üyesi sayımız oldukça
fazla. Bu açıdan sıkıntı yaşanmayabilir. Ancak fiziksel şartların sağlanması açısından biz, onkoloji binasının yanına ek olarak 2 tane anfi ve
yemekhane salonunun inşası için Kalkınma Bakanlığına başvuruda bulunduk fakat henüz tahsisatı yapılmadı. Sanıyorum bu yıl sonuç alırız ve
bu binanın inşasına başlarız.

Yeni yapılacak olan hastane için öngördüğünüz süre nedir? Bu hastanenin Meram Tıp Fakültesine
sağlayacağı katkılar hakkında neler söylemek istersiniz?
- Açıkçası ben, yeni tıp fakülteleri kurmak yerine köklü fakültelerin modernizasyon adına geliştirme çalışmaları yapılmasını daha doğru
buluyorum. 600 yatak kapasiteli hastane binasının projesi hazır ve ihalesi tamamlandı. Yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede binanın tamamlanmasını
bekliyoruz. Bu binanın devreye girmesiyle büyük bir rahatlama sağlanacak. Aslında yeni hastane binasından ziyade ilave hastane binası
demek daha doğru olur. Çünkü yatak kapasitesi olarak, Onkoloji, Pediatri, Kadın Doğum, Erişkin Psikiyatri, Erişkin Hematoloji ve çocuk
hastalıklarının tümünün aynı yerde kalacak olması sebebiyle, hastane aslında % 50 oranında büyümüş ve fiziksel olarak da yenilenmiş
olacak. Yeni alan 100.000 metrekare ve hastanenin 60.000 metrekarelik kısmını bu alana taşımız oluyoruz. Eskiden 30.000 metrekareye
sığdırılmış bölümler ise 40-45.000 metrekarelik bir alana yayılmış oluyorlar. Tabi bu arada ilerleyen süreçte A, B, C, F ve R blokları yıkılarak
yeniden yapılanmaya gidilecek.

- Sanırım Rektörlük binasının yeri olarak da bir kaç yerde hizmet vermek durumunda kaldınız. Bu kadar sık
bina değiştirmek sorun olmadı mı?
- İlk olarak İl Özel İdare bünyesinde bulunan eski Köy Hizmetleri’nin yol, su, elektrik çalışmalarında bulunduğu bir binadaydık. Akabinde ertesi
yıl oraya Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin öğrencileri de alınmaya başlandı. Yapılacak yeni kampüs alanımızda ortak derslik olarak
yaptırılan binalar var. O binaların bize teslim edilmesi gecikince biz de Rektörlük olarak öğrencilere derslik çıkartmak adına orayı boşaltarak
Bera İş Merkezi binasına taşındık. Öğrenci sayısı arttıkça
da şehrin değişik yerlerinde binalar kiraladık. Elbette
sorunlar yaşadık. Ancak yeni üniversite kuruyorsanız bu
sorunları yaşamanız kaçınılmazdır.

- Üniversitenin başarı ölçüsüne
baktığımızda 30 ve 50 yıl gibi geçmişi olan
üç büyük fakülteyi bünyesine alarak devam
etmesinin diğer yeni üniversitelere göre
avantaj olduğunu söyleyebilir miyiz?
- Sonuçta bu fakülteler köklü fakülteler oldukları için
çalışmalarını ve eğitimlerini aynı kalitede devam ettirerek
geriye gitmeden, hatta kısmen bazı durumlarda ileri götürerek hizmetlerini devam ettirdiler. Fakat yeni kurulan fakültelerin eğitime geçmesi ve
çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdüklerini düşünürsek süratli bir gelişme yaşandığını söyleyebiliriz. Bu gelişmenin lokomotifi de kuşkusuz
Selçuk Üniversitesinden bize devredilen fakültelerdir.
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- Bu çalışmalarda Meram Tıp
Fakültesi’nin bütçe olarak
desteğinden bahsedebilir
miyiz?
- Üniversitemizin Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğümüze döner
sermaye gelirlerinin % 5'i aktarılır. Yine
Eğitim Fakültesinde de pedagojik
formasyon olması dolayısıyla orada
da döner sermaye var ve oradan
da BAP’a aktarılan fonlar söz konusu.
Ayrıca üniversite bünyesinde kurulan
Konya Sürekli Eğitim Merkezi
(KONSEM )’in halka açık kurslarında
kursiyerlerden gelen paralar da var.
Ama bu gelirlerin % 98 gibi oldukça
yüksek bir payı Tıp Fakültesinden
aktarılıyor. BAP’a aktarılan bu gelirler
hem birimlerin alt yapı projelerine, hem de bilimsel araştırma projelerine, yurt dışındaki kongre katılımlarına ciddi anlamda destek fonu
oluşturuyor. Gelirlerin büyük bir kısmı da Meram Tıp Fakültesine geri kazandırılıyor. Sonuç olarak üniversite hastanesine sahip olunmasının bu
anlamda büyük bir avantajı var. Ancak bu yeni kurulan üniversitelerin çoğunda böyle. Yeni kurulan üniversitelere baktığımızda Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi, Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul’da Medeniyet Üniversitesi, İzmir’de Katip Çelebi, Erzurum ve Antalya’da
da üniversiteler var. Bu üniversitelerin çoğu da bünyesinde bizim gibi hastane bağlantısı olan üniversiteler. Onlarla mukayese edildiğinde
üniversitemiz açısından gelinen nokta ileri bir nokta. Hem öğretim üyesi sayısı hem de öğrenci sayısı itibariyle. Üniversitemiz kuruluşu itibariyle
4 yıllık bir üniversite olmasına rağmen, yeni kurulan üniversitelerden çok önde olmasının yanı sıra çok önce kurulmuş eski üniversitelerle de
boy ölçüşebilecek bir yapı sergiliyor. Bölüm puanlarına baktığımızda şehrimizin diğer devlet üniversitesi olan Selçuk Üniversitesinin bazı
bölümleriyle neredeyse eş değerde bir puanla öğrenci alındığını görüyoruz. Örneğin, üniversitemizin Mühendislik Mimarlık Fakültesi puanları
30 yıllık Selçuk Üniversitesi'yle neredeyse aynı. Bu bağlamda öğrencinin tercih noktasında da önemli bir yer arz ediyor.

- TÜBİTAK tarafından tercihler sırasında yayınlanan Üniversite sıralamalarında Necmettin Erbakan
Üniversitesi'nin ilk 50 Üniversite arasında olmadığını görüyoruz. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?
- TÜBİTAK’ın değerlendirmesinde bize yer verilmemiş. Bu değerlendirmenin neye göre yapıldığını bilmiyordum. Araştırdığımızda fikri mülkiyet
havuzu, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileşme gibi kriterlerin olduğunu gördük. Ancak bu kriterlere göre açıklanan
listede yeni bazı üniversitelere yer verildiğini gördük. Bu anlamda patent belge sayısı, patent başvuru sayısı, üniversite sanayi işbirliği
gibi kıstasların ölçümlerinin değerlendirmeye alındığını öğrendik. Bizim yeni kurulmuş bir üniversite olarak listede yer almamız gerektiğini
düşünüyorum. Açıklanan diğer üniversitelere baktığımızda bizden daha iyi noktada değiller. Bu aşamada sanırım onlar YÖKSİS üzerinden
kayıtlara erişmişler. Bizim akademisyenlerimizin YÖKSİS üzerindeki bilgileri güncellememiş olmaları üniversitemiz hakkındaki bilginin yanlış olması
sonucunu doğuruyor. Önümüzdeki değerlendirmeler için bu konuda daha fazla çalışma yapılması kararı aldık. Ayrıca imaj çalışmalarımıza
da ağırlık vermemiz gerekiyor. Ayrıca yapılan bu sıralamada ölçü kriterlerinin çok yeterli olmadığı kanaatindeyim ve tercihlerden kısa bir süre
önce bu sıralamanın açıklanmasını da doğru bulmuyorum.

- Bu çalışmaların hızlı yürümesinde sizlerin de çok büyük katkılarınız olduğunu hatta bazı durumlarda işleri
bizzat takip ettiğinizi biliyoruz. Bizzat takip etmeniz sizleri yormuyor mu?
- Elbette yoruyor. Ancak bu tatlı bir yorgunluk. Bu projelerin her biri için aylarca süren ön görüşmeleri yapılıyor. Fakültelerin öğretim üyeleri
ve idarecileri sık sık mimari proje sorumlularıyla bir araya gelerek karşılıklı istişareler yapıyorlar. Yine üniversite dışında Kalkınma Bakanlığı,
TOKİ, Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Siyasiler, YÖK gibi resmi kurumlarla da yoğun bir temas gerçekleşmesi gerekiyor. Bu süreç aynı şekilde hiç
durmadan devam ediyor. Biz de başta Rektörümüz olmak üzere bu çalışmaların içinde bizzat bulunuyor ve işi hızlandırmak adına çaba sarf
ediyoruz. Ama iş bazen bizim hızımıza erişemiyor. Bizde “Sen eveceğine işin evsin” diye bir deyim vardır. Biz zaman zaman bu deyimin
gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Gerçekten biz koşuşturuyoruz, çabalıyoruz ama iş peşimizden yetişemiyor. Biz acele ediyoruz ama işler bir
çok faktöre bağlı olduğu için iş bizim kadar acele edemiyor. Bazen mevzuattan dolayı yavaşlıyor bazen de başka diğer faktörler hızımızı
kesiyor.

- İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi için de çalışmalarınız var. Bu çalışmalardan kısaca bahseder misiniz ?
- İlahiyat Fakültesinin Türkiye’deki fakülteler içerisinde kuruluş geçmişi ve sahip olduğu öğretim üyesi kadrosu üniversitemiz ve ülkemiz için
önemli bir yere sahip. Orada da bazı sıkıntılarımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda özellikle 28 Şubat sürecinde 70-80’lere düşürülen kontenjan
şimdilerde 600’lere çıktı. Yabancı dil öğretiminde modern konseptlerde 25 kişilik sınıfların olması gerekiyor. Arapça hazırlık sınıflarını
düşünürsek 1. sınıfa gelen 600 öğrenciye sadece hazırlık sınıfı için 24 sınıf gerekiyor. Bunları çözmek için çabalıyoruz. Eğitim Fakültesinde ise
her ne kadar yeni binalar yapılmış olsa da sık sık restorasyona gidiliyor. Sosyal proje olarak Lezzetkar Restaurant vardı. Orayı revize ettik.
Ayrıca binalar yapılırken başlangıçta öğrenci kantini planlanmamış. Bir bloğun altında bodrum kattaki dershanelerin duvarlarını açarak tek
girişli kantin yapmışlar. Biz orayı çıkardık. Orta alanı kapalı alan haline getirerek projelendirdik. Kantin halinde hizmet verecek hale geldi.
Boşalttığımız alanda da 7 tane 60 kişilik dershane oluşturduk. Daha fazla ne yapabiliriz onun araştırması içindeyiz.

Son olarak ilk göz ağrınız Meram Tıp Fakültesi hakkında söylemek istedikleriniz var mı?
- Genel olarak üniversite öğretim elemanlarının özlük hakları ve gelirleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar sürekli olarak gündeme
gelmesine rağmen halen çözüme ulaştırılamadı. Meram Tıp Fakültesi hastanemizin SGK bağlantılı olarak ciddi dar boğazları vardı. Tıp
Fakültesinde öğretim üyelerine döner sermayeden gelir dağılımında, idare olarak işletmenin kısmen aleyhine olacak şekilde pozitif bir
ayrımcılıkla ödeme yapmaya çalışıyoruz. Dar boğaz sarmalından kısa sürede çıkılacağını umuyorum. Bu sorun mevzuat olarak çözüldüğünde
öğretim elemanlarına daha fazla aktarım sağlanmış olacak. Ayrıca onların daha rahat ve huzurlu şekilde çalışacakları ortamı oluşturmak
adına başlatılan ve geçtiğimiz günlerde tapusunu aldığımız yeni hastane binasını çok önemsiyoruz. Bu bina sayesinde tüm çalışanlar
daha rahat ve huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmuş olacaklar. Şunu belirtmeliyim ki idare, mevcut imkânlar dâhilinde elinden gelenin en
iyisini yapmaya çalışmaktadır. Gelinen noktada emeği olan tüm herkese bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyor, her bir üniversitemiz
çalışanına başarılar diliyorum.

- Yakın zamanda yapılması planlanan projeler hakkında ne söylemek istersiniz?
- Kuşkusuz bu anlamdaki en önemli proje az önce bahsetmiş olduğum Meram Tıp Fakültesinin yeni hastane ek binası projesidir. Bu 200
milyon TL’lik bir proje ve 96.500 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek. Yine Köyceğiz Kampüs alanı proje çalışmalarında yaklaşık bir
milyon TL’lik bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu alana öncelikli olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık
Fakülteleri devreye sokularak 75.000 metrekarelik bir alana konumlandırılacak. Şu an geçici olarak kullanılacak olan ortak derslik binaları
ise 28.000 metrekarelik bir alana tekabül ediyor. Bu rakamlara baktığınızda projelerin büyüklüğünü tasavvur edebilirsiniz. Önümüzdeki 4 yıl
içinde süratle bir yapılaşma gerçekleşecek. Ardından yine bu alanda Rektörlük binası, Kütüphane, İlahiyat Fakültesi ve Camiinin inşaatları
başlayacak.
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- Neden 8-12 yaş ?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Biz ilk olarak 8-12 yaş olarak başladık. Ama daha sonra bunu 3 kısma ayırabilir, Minikler, Çocuklar, Gençler
olarak devam edebiliriz.
- Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır: Bu yaş grubunda çalışmak daha rahattır. 8-12 yaş arası dönem, çocukların algılarının açık olduğu,
seslerini kullanabileceğimiz en güzel dönem. 12 yaştan sonra ergenlik dönemi başladığından çocukların seslerinde değişim
olabiliyor ve bu dönemde seslerinin yıpranmaması gerekiyor.

Röportaj

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

- Projede sadece ses eğitimimi var?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Sadece ses yok. Eğitim süresince Orff çalgılarından faydalanacağız Onların oynayarak öğrenmeleri ve ritim
duygusunu kazanmalarını için bu çalgılardan yararlanacağız. Onların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak, müzikal yetenekler kazandırmak
ve kavramsal yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bu çalgılarla çocuklar hem dans hem ritm hem de drama eğitimi alacaklar. Çocuklara
nota eğitimi, müziksel işitme eğitimi verilecek. Bu grup sadece şarkı söylemeyecek. Öncelikle ses eğitimi alacaklar hem kulaklarını hem de
seslerini eğiterek şarkı söylemeye başlayacaklar. Proje tümüyle gönüllü arkadaşlarımızın katkı verdikleri bir çalışma olarak devam edecek.

- Amaç nedir?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Bizim ilk hedefimiz çocukların sağlıklı gelişmelerine ve özgüvenlerinin artmasına müzik yoluyla katkıda bulunmak.
Diğer taraftan üniversite ile halkımızı bu proje ile bir araya getirmek.
- Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır: Çocuklar koro çalışması sırasında susup karşısındakini dinlemeyi de öğreniyor. Dinlemenin ne kadar önemli
bir özellik olduğunu son günlerde yaşadığımız olaylardan daha iyi anlıyoruz. Onların dinleme yetisini kazanmaları, ilişkilerine de yansıyacak.
Sanatla büyüyen çocuğun kötü alışkanlığı olmaz. Amacımız hem eğlenen hem de öğrenen sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır.

- Sanki sadece üniversite personelinin çocuklarına bu eğitim veriliyormuş gibi bir algı var. Bu eğitimlerden
herkes yararlanabilecek mi?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Aslında proje tüm halkımıza açık bir şekilde planlandı. Esas amacımız yeteneği olduğu halde çocuklarına müzik
eğitimi aldıramayan ya da ekonomik olarak müzik eğitimine para ayıramayan ailelerin çocuklarını eğitmekti. Bunun için de duyurunun Valilik
üzerinden tüm okullara ulaştırılmasını istedik. Ancak dilediğimiz gibi bir duyurunun okullara ulaşmamış olduğunu öğrendik. Haber üniversitenin
web sayfasından duyurulduğunda da üniversitemiz çalışanları olaydan haberdar oldular ve onlar başvurdular. Sonra da KON TV
tarafından proje haber yapılınca daha çok kişinin haberi oldu. Önümüzdeki süreçte daha çok kişinin projeyi öğrenmesiyle daha fazla
katılımla uzun soluklu bir biçimde projeyi yürütmek arzusundayız.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sema Sevinç, Doç.
Dr. Aynur Elhan Nayır, Yrd. Doç. Dr. Murtup Barueri Ahmedhan ve Öğr. Görevlisi Dr. Vahide Bahar Yiğit tarafından
yürütülen bir proje kapsamında “Necmettin Erbakan Çocuk Korosu” kuruldu. 8-12 yaş gurubundan oluşan koronun
seçmeleri yapıldı ve çalışmalara başlandı. Orff çalgılarından yararlanılarak yürütülecek proje hakkında Müzik
Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Sema Sevinç, Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır ve öğretim görevlisi Vahide Bahar
Yiğit ile söyleşi gerçekleştirdik.

- Genel anlamda projeden söz eder misiniz? Ülkemizde böyle bir proje var mı?
-Doç. Dr. Sema Sevinç: Üniversiteler sadece bilimin üretildiği ya da akademik kariyerlerin yapıldığı yerler değildir. Üniversitelerin, bulunduğu
ili geliştirmek o ile hizmet etmek gibi görevleri de yapması gerekir. Bize düşen de kendi alanımızla ilgili olarak çocuklara hizmet etmek,
onların gelişmesine müzik yoluyla katkı vermek. Diğer taraftan müzik eğitiminin ilk aşamalarından biri korolardır. Koro, insanları birbiriyle ve
toplumla bütünleştiren uygulamalardan biri korolardır. Bu nedenle çocuklarımızın gelişimlerine müzikle katkı yapmak ve eğitimlerine destek
verecek nitelikleri kazandırmak için bu projeyi tasarladık. Türkiye’de ilk değil. Birçok üniversitenin, Özel Polifonik Korolar Derneği'nin ve bazı
üniversitelerin çocuk koroları var.
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- Konuya sosyal sorumluluk
olarak bakarsak ekonomik
açıdan daha kısıtlı olanaklara
sahip ailelerin çocuklarının
proje kapsamına alınması
oldukça önemli. Şu anda kayıtlar
ne durumda? Halâ başvuru
yapılabilir mi?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: İlk başlangıç
için 48 öğrenci kabul ettik. Başvurular
sona erdi. Seçmelere Polifonik Korolar
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Apaydın ve TRT Çok Sesli Çocuk Korosundan temsilciler de yer aldılar. Onlarında desteğiyle
başvuranlar arasından yaptığımız seçmelerle 48 öğrenci ile eğitimlere başladık. Bu öğrencilerin içinde ekonomik durumu kısıtlı olan
çok aile yok. Ancak dediğimiz gibi önümüzdeki dönemlerde daha çok farkındalık yaratarak ve daha fazla duyuru yaparak o
ailelere de ulaşmak niyetindeyiz. Yani hedeflediğimiz bu kesime tam olarak ulaşamadığımızı gördük.

- Söylediklerinizde projenin uzun soluklu olacağını anlıyorum. Bu proje ne kadar devam edecek?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Bizim amacımız oldukça uzun süre bu projenin devam ettirilmesidir. Önümüzdeki yıl bu proje daha fazla
katılımcı ile devam edecek. Bildiğiniz gibi, ortaokulların ve liselerin koroları var. Biz de büyük bir üniversiteyiz ve neden bizim de
uzun süreli bir çocuk koromuz olmasın? Neden Ankara ve İstanbul’daki üniversiteler gibi etkinliklerde yer alan bir koroya sahip
olmayalım? Bunları düşünerek çıktığımız bu yolda uzunca yıllar çocuk koromuzun üniversitemize hizmet edeceğini düşünüyoruz. Aynı
şekilde bizde Konya’daki ailelerin çocuklarına değişik yaş gruplarında eğitim hizmetini uzun süre sunmak niyetindeyiz. İlerleyen
zamanlarda üniversitenin yayın organları olduğunda onlarla da yakın işbirliği içerisinde projenin boyutları genişleyebilir. Hatta şu
anda bu gelişmeye ilişkin olarak ilk aşamada velilerle de çalışmak istediğimizin haberini verebilirim. Onlardan da bir koro kurma
fikrini şu anda kendi aramızda ve velilerle tartışıyoruz. Velilere ilk olarak bu konuyu açtığımızda çok sevindiler ve olumlu dönütler
aldık. Yetenek biraz da anne babadan gelir ve çocuklar da anne babalarıyla genel olarak aynı özelliklere sahiptir.
- Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır: Şu anda yılsonunda bir çocuk operası kurmak için de çalışıyoruz.

- Öğrencilerden herhangi bir bedel alınıyor mu? Uzun vadede üniversiteye gelir getirecek bir
uygulama gibi düşünülebilir mi?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Çocuklardan herhangi bir bedel almıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi tamamen gönüllü
arkadaşlarımızın destek verdiği bir proje. Açıkçası veliler de bedelsiz olmasına şaşırıyorlar. Uzun vadede de bir bedel almayı
düşünmüyoruz. Bu noktada Rektörümüzün bize desteği çok önemli. Proje bir fikir olarak ortaya çıktığında fikri Rektörümüze
götürdüğümüzde her tür desteğin verileceğini ifade ettiler. Bugüne kadar da hep desteklediler. Biz de her şeyin para olmadığını
düşünüyoruz.

Müzik eğitimi ile çocukların gelişimine katkı yapılacağını ifade ettiniz. Bu katkı ile neyi
kastediyorsunuz?
- Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır: Avrupa’da lise ve ortaokullarda çocuk koroları ve orkestraları var. Müzik çocukları sosyalleştiriyor ve
özgüvenlerini artırıyor. Müzikle ilgilenen çocukların daha başarılı olduğu pek çok çalışma ile ortaya konulmuş durumda. Sağlıklı bir
nesil için sosyal bir işle uğraşmanın ne kadar gerekli olduğunu görüyorsunuz. Müzikle ilgilenen çocuk daha az saldırgan oluyor ve
kötü alışkanlığı olmuyor.
Öğr. Görevlisi Dr. Vahide Bahar Yiğit: Çocuğun derse olan ilgisi de artıyor. Dikkat dağınıklığını engelliyor. Çocuk müzikle deşarj
oluyor ve diğer derslere kendini daha çok verebiliyor. Ayrıca bizim projemiz kapsamında çocuklar enstrüman da çalacaklar. Carl
Orff vurmalı çalgıları kullanacaklar. Bunlar ritme dayalı çalgılar. Bu çalgılarla koroya eşlik edebilecekler.
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- Başlangıçta katılım konusunda endişeleriniz oldu mu?
Bir üst sınır belirlediniz mi?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Başlangıç için bir 80 öğrenci planlamıştık.
Amacımız her çocuğu koroya dahil etmek değil; Orff çalgılarını
çaldıracağımız çocukları da bu gruba dahil etmekti. Ancak sonradan
48 kişi ile sınırlandırma kararı aldık. Hiçbir aşamada da katılıma ilişkin bir endişe yaşamadık. Ancak daha fazla kişiye ulaşmayı isterdik. Böylelikle
daha çok kişi arasından seçme yapma olanağımız olurdu.

- Proje bu haliyle devam ederse ileride buradan size öğrenci olarak gelecek çocuklar olabilir mi ?
- Doç. Dr. Sema Sevinç : 2006 yılında Selçuk Üniversitesi çocuk korosu vardı. Kültür Bakanlığı desteğiyle devam eden o projede bir süre de
ben görev yapmıştım. Şu anda bizim ikinci sınıfta orada benden ders almış birkaç öğrenci var. İnanılmaz güzel bir duygu. Onun 7-8 yaşındaki
çocuk hallerini hatırlıyorsunuz ve şimdi müzik öğrenimi için üniversiteye gelmiş.
- Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır: Sadece bizim öğrencimiz olması açısından değil, Konya Güzel Sanatlar Lisesi açısından da bakabiliriz. İlk
aşamada bu çocuklar liseye gidiyorlar ve onların sanatsal gelişimine katkı veriyoruz. Çocuklar liseye de daha hazır gidiyorlar. Çocukların
gelişimine sadece koro diye bakmak doğru olmaz. Müziksel işitme, ritim ve dans becerileri kazanıyorlar. Buradan iyi sanatçılar çıkacaktır.

- Uzun vadede müzik kursları bu durumdan rahatsız olacaklar mı? Şu anki durumunuz üniversite müzik kursuna
doğru gider mi?
- Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır: Müzik kursuna gitmez. Bir kere kurs konsepti bizimkinden farklı. Diğer taraftan bu kursları açanlar zaten bizim
öğrencilerimiz. Bir akademisyenin böyle bir kurs işine girmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Zira biz müzik kurslarının yaptığı işi yapmıyoruz.
Biz daha farklı bir eğitim vererek onları müziğe yatkın, ritim duygusu kazanmış, sesini kullanmayı becerebilen toplumsal uyumu yüksek kişiler haline
getirmek. Kısacası biz herhangi bir enstrümanı çalmaktan fazlasından söz ediyoruz. Ayrıca hiçbir kursta 8-12 yaş grubuna ses eğitimi verilmez.
Ama bizden eğitim aldıktan sonra çocuk müzik kursuna gitmek isterse gidebilecektir.

- Koroda belirli bir konsept olacak mı ? Sadece halk müziği sadece sanat müziği gibi bir kısıtlamaya
gidilecek mi?
- Doç. Dr. Sema Sevinç : Herhangi bir kısıtlama yok ve kısıtlamayı düşünmüyoruz. Çocuk müzik eğitimindeki her şey kullanılacak. Bilimsel
anlamda her tür uygulama yapılacak. Bu anlamda yabancı ve yerli müzik türlerinin hepsi icra edilecek. Bir nevi müzikal olacak.

- Kurs hangi zamanlarda olacak?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Çocukların hafta sonu kursları olduğu için Cuma akşamı uygun görüldü. Tüm haftanın stresini o gün atacaklar.
Velilerle de görüştüğümüzde %98‘i böyle uygun gördü. Kursumuz bugün başlıyor. Belli bir koro kıyafeti yok. Eşofmanlarla olacaklar.

- Tekrar bir eleme olacak mı?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: İlerleyen zamanlarda yeniden eleme yapılacak. Bu aşamada çocuğu kırmamaya özen göstereceğiz. O
çocuklardan farklı şekillerde yararlanmak için de farklı çalışmalar yapıyoruz.

- Bu projede yer alması için çocuğun yetenekli olması gereklilik mi? Ya da sonradan ilerleyen yaşlarda
öğrenilebilir mi?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Elbette gerekiyor ama biz çocuklar söz konusu olduğu için seçmelerde hassas davrandık. Herkesin yapabileceği iyi
bir şey vardır. Yeteneği olmayan çocuğa da ritim öğretebiliriz veya basit çalgılar olan orff çalgılarından birini çaldırabiliriz diye düşündük. Bu
şekilde çocukları geri çevirmemeye çalıştık.
- Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır: Eğer sağlıkla ilgili bir sorunu yoksa her çocuk öğrenebilir. Çocuğun müzik kulağı olabilir yani bunu dışta
gösterebilir. İç müzik kulağı da olabilir. Bu zamanla gelişen bir şeydir. Çocuk o toplumun içinde müziğin içinde olduktan sonra bunu zamanla
kendi de geliştirebilir.

- Utanma duygusu çocuğun yeteneğinin ortaya çıkmasını engeller mi?
- Doç. Dr. Sema Sevinç: Biz bunun da önüne geçmek için utanan çocukları grup halinde dinledik. Kendilerini rahat hissetmelerini sağladık.
Şarkıları grup halinde söylediler. Böylelikle de utanmanın önüne geçmek istedik.
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DÜNYA LİTERATÜRÜNDE
Röportaj

BİR İLK
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, nadir görülen
"amniyotik band sendromu" nedeniyle elsiz ve ayaksız doğma ihtimali olan tek yumurta ikizini, dünyada
daha önce uygulanmamış bir yöntemle; anne karnındayken yapılan başarılı bir operasyonla ikiziyle
vücudunda eksiklik olmadan dünyaya getirilmesini sağladı.

3

0 yaşında 7 aylık bir hamilenin düşük tehlikesiyle gebeliğin üçüncü ayında Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı’na başvurması üzerine yapılan kontrollerde ikizlerden birinde “amniyotik band sendromu” teşhis edildi. Çocuğun bir
elinin ve ayağını kaybetme olasılığı üzerine Prof. Dr. Ali Acar tarafından gebeliğin 6'ncı ayında operasyon kararı verildi. Titiz bir müdahale
sonrası ikizler vücut parçalarında eksik olmaksızın 7.ayda dünyaya gözlerini açtı. Operasyon sonrası AA muhabirine açıklamalar yapan Prof.
Dr. Ali Acar, elsiz ve ayaksız doğma ihtimali bulunan çocuğun sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.
Öncelikle annenin karnını temizleyerek, mikroplardan arındırdıklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:
"Ultrason ile anne dokularını, rahmi, çocukların kendisini, bağırsağını, damarsal yapıları görüp, zarar vermeyecek şekilde makası adım adım
ilerlettik. En ufak harekette çocuğun herhangi bir yerine zarar verebilirdik. Her hareketini beklediğimiz bebek, müsait pozisyonu aldığında
işlemi yapabildik. Anne karnındaki bebeğe bant kesme işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Bağlı olan zarları keserek, çocuğun anomali
doğmasını engelledik. Riskli olduğundan operasyon çok nadir uygulanıyor. Biz bu yöntemi tek yumurta ikizine denedik. Vakayı dünyaca ünlü
bilimsel dergilerde paylaşacağız. Bu şekilde tek yumurta ikizine yapılan müdahale dünya literatüründe yok, ilk defa yapmış olduk. Risk almak
gerekiyordu, biz de bu riski alarak başarılı şekilde operasyonu gerçekleştirdik." dedi.

Prof. Dr.

Ali ACAR
Dünya literatüründe bir ilke imza atan Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali ACAR ile yaptığı başarılı operasyon ve mesleki başarısı hakkında bir söyleşi yaptık.

- Hocam bu operasyon dünya tıp literatüründe bir ilk mi? Aslında tam olarak neden bahsediyoruz?
- Tek gebeliklerde cerrahi müdahale nadir de olsa yapılmaktadır. Ancak bizim yaptığımız cerrahi girişim monokaryonik monoamniyotik bir ikiz
gebelikti. Yani biz aynı amniyo kesesindeki ikiz bebeğe bu girişimi ilk kez yapmış olduk. Bu özelliğiyle literatürde yapılan başka bir cerrahi
girişim yok. Dolayısıyla dünya literatüründe ilk olarak gazetelerde yer almış olması doğrudur. Tam olarak neden bahsettiğimize gelince;
amniyotik band sendromu diye adlandırılan nadir görülen ve anmiyon zarının katlanması sonucu oluşan bir durum nedeniyle bebeğin
uzuvlarından birinin eksik doğması gibi bir duruma neden olacak olan tek yumurta ikizlerinin anne karnında yapılan bir girişim sonrası
dünyaya getirilmesinden söz ediyoruz.

- Operasyon öncesinde aileden onay aldığınızı okuduk. Peki, hiç tereddüt yaşamadınız mi?
- Elbette böyle bir girişim sıradan bir cerrahi operasyon değildi ve tereddütlerimiz oldu. Öncelikle aileye bunun sıra dışı bir uygulama
olacağını, rutin bir ameliyat gibi düşünülemeyeceğini ve bazı risklerinin de olduğunu anlattık. Ayrıca bu türden bir girişimin dünyada hiç
yapılmadığından da söz ettik. Ailenin onayını aldık. Bizim tereddüdümüze gelince; Başta çok düşündük. Yaparsak başarılı olma olasılığımız
vardı. Ama yapmazsak çocuğun özellikle ayağını kaybetmesi gibi bir durum söz konusuydu ve bu durum kaçınılmazdı. Kısacası bazı
korkularımız nedeniyle ayağını kaybetmesini göze almamız düşünülemezdi. Bu düşünceyle riski almaya karar verdik ve çok şükür başarılı bir
girişim oldu ve bebeklerin sağlıklı biçimde dünyaya gelmelerine vesile olduk.

- Operasyon öncesinde ve sonrasında ya çocuklardan birini kaybedersek korkusu yaşadınız mı?
Operasyon ne kadar sürdü? Yaşadığınız bir aksilik oldu mu?
- Tek gebelikte basit bir amniosentez işleminde bile gebelik kaybı riskinin mevcut olduğunu düşündüğünüzde bu türden kaygıların ne denli
yüksek olacağını düşünmek zor değil. Özellikle ikiz gebelikte aldığımız risk ve anne karnında böyle bir girişime karar vermenin doğuracağı
sonuçlar düşünüldüğünde düşünsel anlamda yaşadıklarınız ve iç sesinizin size söyledikleri oldukça karmaşık şeyler oluyor. Kısacası riskin
büyük olduğunun farkındaydık. Ancak bu müdahalede için tıbbi bir gerekliliğin olduğu kadar vicdani bir mecburiyet de söz konusuydu.
Kendimizi riske etmemek adına bu zorunluluktan kaçamazdık. Bu hem mesleki hem de insani açıdan ahlaki olmazdı ya da bencilce bir
yaklaşım olurdu. Eğer girişime karar vermezsek ya erken doğum yaptırılıp muhtemel bebeğin kaybedilmesi beklenecek, ya da bebeğin
dışarda yaşaması için anne karnında bir süre daha beklenip ayağı kaybedilecekti. Yaptığımız değerlendirme ile erken doğum riskini göze
alıp cerrahi müdahaleyi yaptık. Zaten bu seçenekler içinde en makul olanı da bize göre cerrahi müdahaleyi yapmaktı ve deneyimlerimizle
bu operasyonu yaptık; çok şükür de başarılı olduk. Operasyon iki saatten biraz fazla sürdü. Operasyon sırasında işler yolunda gitti ve
herhangi bir sorun olmaksızın ikizlerimiz başarılı bir girişimden sonra dünyaya merhaba dediler.
20
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- Böyle büyük bir operasyondan önce gece uyumak kolay mı? Mesela gece yatarken o operasyonu
kafanızda yapar mısınız? Yoksa sıradan bir şey; o anda gelişenlere göre mi tepki verirsiniz?
- Böylesi zor bir operasyon öncesi eğer uyku için zamanınız varsa elbette öncesinde kurgularsınız. Ancak genellikle bu türden operasyonlar
anında karar vermeyi ve uygulamayı gerektirebilir. Bu operasyondan önce bizim zamanımız vardı. Böyle özellikli girişimlerden önce ben
operasyonu düşünerek yatarım. Uyku zaten bu durumlarda zor olduğundan gece boyunca hayali olarak girişimin her aşamasını önceden
canlandırırım. Hangi durumda ne yapacağımı birkaç seçenekle düşünür, kurgular ve kafamda uygularım. Kısacası operasyonu önce
kafamda yaparım. Sabah uyandığımda da her bir aşamasını yeniden gözden geçirip, gece neye karar verdiğimi hatırlarım. Ama siz ne
kadar zihinsel olarak hazırlanırsanız hazırlanın; ne kadar önceden kurgularsanız ve plan yaparsanız yapın; bazı girişimler sırasında önceden
öngörmediğiniz ve bir anda ortaya çıkan olayların cereyan etmesi kaçınılmaz olabilmektedir. İşte bu aşamada bilginize ve deneyiminize
göre karar vermeniz ve uygulamayı değiştirmeniz gerekebilir. Özellikle ilk kez bir girişimi yapıyorsanız ve bu dünyada ilk kez uygulanıyorsa
beklenmeyen olayların ortaya çıkması ve hızlı – etkin karar vermenizin gerekmesi doğaldır.

- Genel olarak hata yapmaktan korkar mısınız? Ya da hata yapmakta insanın doğasında var diye mi
düşünürsünüz?
- Hata insana özgüdür ve dediğiniz gibi insanın doğasında da hata yapmak var. Hata aynı zamanda insanın öğrenmesini sağlayan bir
olgudur. Ancak önemli olan geri döndürülmesi olanaksız olaylara neden olacak hataların yapılmamasıdır. Bu durum hem kişinin olağan
yaşamında hem de profesyonel yaşamda böyledir. Ben kişi olarak hata yapmaktan korkmam. Ancak bizim yaptığımız iş, hatanın karşı
tarafında yaşamına mal olacak türden sonuçlara neden olacak özelliktedir. Sadece çocuğu ya da onun geleceğine ilişkin tam iyilik halini
bozacak bir yetisini ortadan kaldırmış olmuyorsunuz. Onun ailesini ve hatta toplumu bu anlamda etkileyen sonuçlara yol açmış oluyorsunuz.
Böyle olunca hata yapmaktan korkmam demek her
olaya atlamak anlamında değildir. Önceden doğru
planlama ve ön değerlendirme yaparak hata olasılığını
en aza indirdiğinizde ve alternatif yöntemlerin tümünü
düşündüğünüzde kararı doğru verebilirsiniz. Bir nevi yarar
– maliyet analizi denilebilir. Eğer o olaydan sağlanacak
küçük bir fayda varsa veya diğer yöntemlere göre
uygulamak kaçınılmazsa bu durumda hatayı düşünmemek
gerekir. Yani yapılan hata ya da komplikasyon sebep ve
sonucuyla iyi irdelendiği zaman en ideali bulmak bizim
işimizde çok önemlidir.

- Daha önceden yine bu türden ses getiren
bir girişim yapmış mıydınız?
- Yine anne karnında girişim gerektiren fetal mesaneye
şant ameliyatını da ülkemizde ilk olarak biz uyguladık.
Yani bu operasyonun ilk yapıldığı klinik bizim kliniğimizdir.
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- Son olarak Hocam, tıp elbette insan sevgisini gerektiriyor. Sizde bu anlamda örnek gösterilecek
hekimlerden birisiniz. Çok yoğun bir temponuz olduğunu biliyoruz. Kısaca bir günlük temponuzu anlatır
mısınız?
- Öncelikle iyi düşünceleriniz için teşekkür ederim. Ben 1994 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzman oldum. 20 yıldır her sabah
07.30’da mesaiye başlarım ve ilk anından itibaren hiç durmaksızın saat 23:00’e kadar sürer. Bu arada acil vakalar için gece gelmeleri de
bunun içine dâhil edebilirsiniz. Gün içinde bazen ailevi gerekçelerle ulaşılması gereken durumlarda bile onlarla iletişim kurmakta zorlandığım
oluyor. Ancak ben mesleğimi ve dediğiniz gibi insanları seviyorum. İnsanları sevmeden, temel çalışma unsuru insan olan bir sektörde
çalışamazsınız. Çalışsanız da hem hizmet verdiğiniz insanlar hem de siz tatmin olamazsınız. Ben öncelikle insanları seviyorum. Bir hekimin
yapması gerektiği gibi, onların zor durumlardan kurtulduklarında yüzlerindeki mutlu ve içten gülümsemeyi görüyorum. Bu da gerçekten paha
biçilemez duyguları yaşatıyor. Dediğim gibi mesleğimi seviyorum ve 20 yıldır bu tempodan hiç şikâyet etmedim.

- Peki, Hocam sizi yakından tanıyan biri olarak herkesin merak ettiğini düşündüğüm bir soruyu sormak isterim.
Aileniz bu durumdan şikâyetçi değil mi?
- (Gülümseyerek) 20 yıldan söz ediyoruz. Böyle bir tempoyu bu kadar süre devame ettirince onlar da alışıyorlar. Özellikle eşim en başından
bu yana bu duruma alıştı. Bir gün olağan yoğunluk dışında bir şey söz konusu olduğunda şaşırıyorlar. Olağan dışı bir şey olup olmadığını
ya da her şeyin yolunda gidip gitmediğini soruyorlar. Anlayacağınız onlar aslında bu konuda benden daha fedakâr davranıyorlar ve
sağolsunlar benden daha rahatlar.

- Sanırım kızınız tıp okuyor. O bu konuda neler söylüyor?
- Ona tıp yazması ve hekim olması hususunda hafif yollu (gülümsüyor) telkinlerim oldu. İlk başlarda “baba beni kandırdın ben tıpı
yazmayacaktım” diyordu. Kliniklere başladığından bu yana keyfi yerine geldi. Tabi insanla muhatap olacağınız bir meslek ama özellikle ilk 3
yıl biliyorsunuz temel tıp eğitimini almak gerekiyor. O da temel tıp eğitimini bitirip hastalara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıkça mesleği
daha çok sevmeye başladı.

- Çocuklarınızın böyle bir tempoda çalışmasını ister misiniz?
- Mesleğe başladıktan sonraki
tempo sizin tercih ettiğiniz bir durum
değil. Yani bugün geç saate
kadar çalışayım; yarın dinleneyim
diyemezsiniz. Ya da bugün işe
gitmeyeyim de benim yerime falan
kişi bu işi halleder diyemezsiniz.
Aynı şekilde dışardan telefonla da
işinizi takip edemezsiniz. İnsanlar zor
durumdaysa ve sizin yardımınıza
ihtiyaç duyuyorlarsa buna duyarsız
kalamazsınız. Kısacası hem fiziken
ve hem de ruhen çalışma ortamının
içinde olmak durumundasınız.
Çocuklarıma gelince onların nasıl
bir hayat tarzı seçecekleri onların
temposunu şekillendirecektir. Hangi
mesleği seçerlerse seçsinler o mesleği,
mesleğin gereğine ve kurallarına
göre yapmalarını isterim. İnsanlığa
yaptıkları iş nasıl yararlı olacaksa öyle
davranmaları benim arzum.

TÜBİTAK, DESTEK PROGRAMLARI VE PARDUS TANITIMI TOPLANTISI
ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

ÜSTADA VEFA
Yaklaşık yarım asırdır Hat Sanatıyla uğraşan Hüseyin Öksüz’ün 45. Sanat yılı münasebetiyle Üniversitemiz tarafından kitap
hazırlandı. Kitabın tanıtımı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde düzenlenen bir törenle yapıldı. Törene Vali Muammer Erol,
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, İl Kültür Müdürü Mustafa Çıpan ile
akademisyenler ve basın mensupları katıldı.
“Hattat Hüseyin Öksüz 45.Sanat Yılı Hatırası” adlı kitapta Öksüz’ün eserlerinin yanı sıra, icazet verdiği öğrencilerinin eserlerine de yer
verildi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kitabın hazırlık safhasında Hattat Hüseyin Öksüz’ün icazet verdiği öğrencilerle birlikte çalıştıklarını belirttiği
konuşmasında toplumun içinden doğan değerlerin
kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fatih Özkafa; "Konya'da
hat sanatının yeniden ihyası ve
canlandırılmasında Hüseyin Öksüz
hocamızın çok büyük bir emeği vardır.”

H

attat Hüseyin Öksüz'ün öğrencisi Selçuk
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih
Özkafa, hazırlanan prestij kitabının bir vefa
örneği olduğuna vurgu yaparak: "Hocamız, 45
yıllık sanat hayatına yüzlerce eser sığdırabilmiş ve
aynı zamanda pek çok kıymetli talebe yetiştirmiştir.
Hocamızdan icazet alıp dünya çapındaki
yarışmalara katılan talebelerinin aldığı ödül sayısı
toplamda 40'a yakındır. Konya'da hat sanatının yeniden ihyası ve canlandırılmasında Hüseyin Öksüz hocamızın çok büyük bir emeği vardır.”
dedi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Hattat Öksüz konuşmasında, 1000 yıllık bir geçmişe sahip
olan hat sanatının çamura düşen altın misali değerini hiçbir zaman yitirmeyeceğini, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da eski itibarına
kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi: "Artık hat, tezhip gibi geleneksel sanatlarımız, devletimizin üniversitelerinde, çeşitli eğitim kurumlarında,
belediyelerimizin destek verdiği kurslarda okutulup öğretilmektedir. Sanatkârlarımıza devletimizin en üst makamlarınca ödüller sunulmaktadır.
Devletimize, milletimize yakışan da budur. Bunun bir örneğini de işte bugün yaşıyoruz. Hat levhaları kitabımın ikincisini bütün emeklerle hazırlayıp
basılmasına önderlik eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Sayın Muzaffer Şeker'e, emeği geçen yardımcılarına, kitabın tasarımına
yaklaşık 3 yıldır büyük emek veren, kontrollerini ve taramalarını yapan öğrencilerime ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
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TÜBİTAK ve Üniversitemiz işbirliğiyle Konya’da TÜBİTAK
Destek Programları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
yapılarak, Pardüs İşletim Sisteminin tanıtımı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Abdullah
Çavuşoğlu: "Necmettin
Erbakan Üniversitesi,
2010 yılında kurulan yeni
bir üniversite olmasına
rağmen özellikle 2014
yılında proje sayısını
ve destek sayısını ciddi
oranda arttırarak sayılı
üniversiteler arasına girmiştir.”

T

oplantı öncesinde konuşan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Abdullah Çavuşoğlu: “Teknolojik üretimi, mevcut teknolojileri
geliştirmek için araştırma ve geliştirme enstitüleri kurumumuz
bünyesinde kurulmuştur. Kurumumuz ve enstitülerimiz, bilimsel ve
teknolojik alanda proje üretilmesini teşvik etmek amacıyla çeşitli
toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılar kapsamında bu bölgedeki
toplantı da Necmettin Erbakan Üniversitesinde gerçekleştiriliyor.
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010 yılında kurulan yeni bir
üniversite olmasına rağmen özellikle 2014 yılında proje sayısını ve
destek sayısını ciddi oranda arttırarak sayılı üniversiteler arasına
girmiştir.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker: "Ülkenin geleceği
için hepimizin üzerine
düşen görevler var.
Üniversiteler toplumu
bilimsel olarak
desteklemesi gereken
ve sorunları çözmesi
gereken kurumlardır. Biz
de üniversite yönetimi olarak, önemli gördüğümüz
ve bilimsel değeri olan her projeyi desteklemekten
büyük mutluluk duyuyoruz."
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
TÜBİTAK’ın son zamanlarda önemli atılımlar gerçekleştirmesini takdirle
izlediklerini ve ülkemizin 2023 hedefine bu anlamda önemli katkı
sağladıkları belirtti. Üniversitemizin TÜBİTAK’ın 2023 hedefine katkısı
noktasında yakın işbirliğine devam edeceğini ifade eden Prof. Dr.
Şeker, "TÜBİTAK tarafından yapılan bu kurslar da hedefe bilimsel
anlamda katkı yapacak akademisyenleri cesaretlendirecektir. Bu
kurslara katılanların motivasyonlarının arttığını, bu motivasyonla önemli
projeler hazırlamaya başladıklarını görüyoruz. Ülkenin geleceği
için hepimizin üzerine düşen görevler var. Üniversiteler toplumu
bilimsel olarak desteklemesi gereken ve sorunları çözmesi gereken
kurumlardır. Biz de üniversite yönetimi olarak, önemli gördüğümüz
ve bilimsel değeri olan her projeyi desteklemekten büyük mutluluk
duyuyoruz TÜBİTAK ile bu anlamda işbirliklerini artırarak devam
ettirmek niyetindeyiz." dedi.
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MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ HASTANE ARAZİSİ
İÇİN İMZALAR ATILDI
Üniversitemiz ile Selçuklu Belediyesi arasında Meram Tıp Fakültesi yeni binasının yapılacağı arazinin devir protokolü imzalandı.
Selçuklu Belediyesi, TOKİ’den aldığı arsanın bir kısmını bölgeye kazandırılacak modern tıp fakültesi için Üniversitemize devretti.

Ü

niversitemiz Meram Tıp Fakültesi Dekanlık binasında
gerçekleşen protokol törenine Selçuklu Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu Belediye
Başkan Yardımcıları Furkan Kuşdemir ve Ali Ziya Yalçınkaya ile TOKİ
Emlak Daire Başkanı Dursun Baştürk katıldı.

“Şehrin en çok rağbet gören hastanelerinden birisi
Meram Tıp Fakültesi”
Şehrin en çok rağbet gören hastanelerinden birisinin Meram
Tıp Fakültesi Hastanesi olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, eskiye göre daha modern şartlarda yapılacak
olan yeni hastanenin hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan
Altay: “Selçuklu Belediyesi olarak TOKİ’den almış olduğumuz arsanın
bir kısmını Konya Necmettin Erbakan Üniversitesine Tıp Fakültesi
yapılmak üzere devrediyoruz. Bu süreçte ciddi çaba sarf eden TOKİ
Başkanı'na ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi, eski cephanelik diye tabir edilen bölgede inşa edilecek
ve en yakın zamanda halkımıza hizmet sunacaktır.” dedi.

“Meram Tıp Fakültesi monoblok olarak şifa dağıtmaya
devam edecek”
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya’nın bir sorununun
çözümüne ortak olan Selçuklu Belediyesinin arsa konusundaki
desteklerinden mutlu olduklarını ifade ederek, Meram Tıp Fakültesinin
çok boyutlu, çok bloklu hizmet alanının monoblok olarak şifa
dağıtmaya devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: "Sayın Selçuklu Belediye
Başkanı'na ve ekibine
şükranlarımı sunuyorum.
Aynı şekilde Sayın TOKİ
Başkanı'na ve ekibine
de teşekkür ediyorum.
Bu çalışma sırasında
her iki çözüm ortağımız
da kolaylaştırıcı oldular.
Onların bu desteği,
hastanemizin daha
iyi hizmet etmesine ve
şifa dağıtmasına vesile
olacaktır. Allah yeni
hastanemizde de hayırlı hizmetler vermeyi nasip
etsin.”

S

elçuklu Belediyesine teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Muzaffer Şeker:
“Arazinin üniversitemize kazandırılması ve gösterdikleri duyarlılık
için Sayın Selçuklu Belediye Başkanına ve ekibine şükranlarımı
sunuyorum. Aynı şekilde Sayın TOKİ Başkanına ve ekibine de teşekkür
ediyorum. Bu çalışma sırasında her iki çözüm ortağımızda kolaylaştırıcı
oldular. Onların bu desteği, hastanemizin daha iyi hizmet etmesine
ve şifa dağıtmasına vesile olacaktır. Allah yeni hastanemizde de
hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin.” dedi.
Günün anısına Rektör Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TOKİ Konut Daire Başkanı Dursun
Baştürk’e Hattat Hüseyin Öksüz’ün eserlerinden oluşan 45. Sanat
Yılı Hatıra Kitabı’nı hediye etti. TOKİ Daire Başkanı Dursun Baştürk
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de Rektör Şeker ve Selçuklu Belediye Başkanı Altay’a ebru
çalışmasından
oluşan
birer
tablo takdim etti. Arazinin
devredilmesinden sonra yeni tıp
fakültesi inşaatı için resmi işlemlere
başlanıldı ve yeni arazinin tapusu
üniversitemize devredildi.
Selçuklu Belediyesi tarafından
bedelsiz olarak üniversitemize
devredilen 70.000 m²lik arsa için
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve
Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili
Ali Ziya Yalçınkaya’nın katılımı ile
Tapu Müdürlüğünde devir işlemleri
yapıldı. Atılan imzaların ardından
hastanenin yeni hizmet binasının
Konya’ya hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya: “Devrini yaptığımız arsa
üzerine inşa edilecek Tıp Fakültesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya’ya ve Türkiye’ye önemli bir tıp fakültesi kazandıracak.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, “Selçuklu Belediyesinin TOKİ’ den satın alıp, Konya’nın
hizmetine sunmak üzere Üniversitemize devrettiği alanın tapu işlemini
bugün gerçekleştirmiş olduk. Bu anlamda emeği geçen başta
Sayın Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve çalışma arkadaşları olmak
üzere Selçuklu Belediyesine kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah
burası hayırlı işlerde değerlendirilerek Konya’da şifa dağıtan bir
sağlık merkezi olarak kullanılacak ve kısa süre sonra da inşaatına
başlanacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Tapu tesliminden sonra inşaatı yapacak firmaya
arazinin teslimatı yapıldı. Önümüzdeki günlerde Sayın
Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hastane temelinin atılması
bekleniyor.
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RESMÎ OLARAK AÇILDI

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla
Diş Hekimliği Fakültemizin resmi açılışı yapıldı.

A

çılışlar sırasında konuşan Başbakan Davutoğlu, fakültenin
Konya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapımı beş
milyon TL’ye mal olan Diş Hekimliği Fakültemiz toplam üç bin
metrekare kapalı alana sahip ve günde beş yüz hastaya hizmet

verebilecek şekilde inşa edildi. Fakültede 1 adet dental tomografi,
2 adet panaromik röntgen ve 3 adet peri apikal röntgen cihazı
ile birlikte radyoloji biriminde tüm ağız, diş ve çene görüntüleme
işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ameliyathanesinde ise aynı anda 4
hastaya ileri cerrahi işlem uygulanabiliyor. Şu anda ülkemizdeki
53 Diş Hekimliği Fakültesinden sadece 3 tanesinde bulunan
ünit sistemine bağlanmış fantom çeneler (insan çenesini aynen
taklit eden simülasyon üniteleri) ile orijinal diş koltuklarıyla bire bir
benzer olan koltuklarda öğrenciler laboratuvar eğitimlerini alıyorlar.
Böylelikle fantom kafalarda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler
4. ve 5. sınıflarda klinik pratik uygulamalarına çok daha tecrübeli
ve bilgili olarak devam edebilecekler. Ülkemizde çok az sayıda
bulunan dental bilgisayarlı tomografi cihazı sayesinde ise çene
eklem anatomi ve patolojilerinin saptanması, çene-yüz travmalarının,
genetiksel ve travmatik deformitelerinin değerlendirilmesi, çenelerde
yayılma ve infiltre olma özelliği gösteren kist ve tümörlerin tanısı,
operasyon öncesi lezyonların sınırlarının belirlenmesi, kemik içi implant
uygulamaları öncesinde mevcut kemiğe ait ölçümler çok daha
hassas olarak yapılabilecek.

THE KİNG'S ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ

ONKOLOJİ HASTANESİ TANITILDI

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sanayici ve işadamları ile vakıf mütevelli heyeti katıldı.

T

oplantıda konuşan Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yayla Din
eğitiminde ve toplumsal alanda hizmet eden vakfın, yeni projelerle hizmet çıtasını artırarak
yoluna devam ettiğini belirterek: “Vakfımızın temeli, rahmetli Hacıveyiszade Mustafa Kurucu
tarafından atılmıştır. 1972 yılında 48 kişi ile resmen kurulan vakfımızın çalışmaları neticesinde
kurslarımızda binlerce hafız yetişmiş ve yeni hafızlar yetişmeye devam etmektedir. Konyamızda
dört merkezde kanser tedavisi yapılmasına rağmen son zamanlarda kanser hastalarında aşırı
derecede artışlar olunca bu merkezler cevap veremez hale gelmiştir. Necmettin Erbakan
Üniversitesi yetkilileri Konyamızın en saygın ve en köklü vakıflarından olan Türk Anadolu Vakfına
yeni bir kanser hastanesi yapılması için müracaatta bulundular. Yapılan sözleşme neticesinde
Türk Anadolu Vakfı öncülüğünde Meram Tıp Fakültesindeki mevcut onkoloji binasının yanına
aynı büyüklükte bir binanın daha yapılmasına karar verilince 16 Mayıs 2014 de protokol erkânı
ve hayırseverlerin katılımıyla temel atılmıştır. İnşallah konuya duyarlı insanlarımızın katkılarıyla bir an
önce bitirilip şifa dağıtmaya devam edecektir. Böylece insanımızın hastane bahçelerinde ve
otogar banklarında gecelemekten kurtulmalarına da vesile olunacaktır. Vakfımızın çalışmalarına
katkıda bulunan değerli sanayici ve iş adamlarımıza, Konyalı hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de yaptığı konuşmada, Türk Anadolu Vakfının çalışmalarını yakından
takip ettiklerini, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ettiklerini belirterek Onkoloji Hastanesi için tekrar teşekkür ettiğini ve
yapılan bu hayırlı çalışmalara herkesin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Kanada'nın Edmonton şehrinde bulunan King's Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü
imzalandı.

T

he King’s Üniversitesinin daveti üzerine Rektörlük tarafından görevlendirilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar Üniversite
adına protokolü imzalamak üzere Edmonton Üniversitesine gitti. Protokol imza törenine The King's Universite Rektörü Prof. Dr. Melanie
Humphreys, Akademik Gelişmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hank Bestman, İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri Doç. Dr.
Arlette Zinc ve Ronning Chester, Dini Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof.
Dr. David Goa katıldı. İmza töreninde konuşan Rektör Humphreys, bilimin
evrenselliğini ve bilimin insanlık yararına kullanılabilmesi için kültürler
arası işbirliğine gereksinim olduğunu vurguladı. Törende konuşan
Prof. Dr. Kuşpınar ise farklı toplumların tanınması yoluyla hem akademik
hem de bireysel gelişmeye katkı yapılmasını umduklarını, protokolün
kâğıt üzerinde kalmaması için her iki tarafın öğretim üyelerinin çaba
göstermesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Protokol ile taraflar arasında
ortak projeler, sempozyumlar ve diğer bilimsel etkinlikler yapılmasının
yanı sıra akademik personel ve öğrenci değişimi yapılması hedefleniyor.
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ÜSTÜN BAŞARILI

GENÇ BİLİM İNSANI
ÖDÜLÜ ÜNİVERSİTEMİZDE

TÜBA, Akademi Günü kapsamında; Üstün Başarılı Genç
Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP) ve Bilimsel Telif ve Çeviri
Eser Ödülleri (TEÇEP) törenleri ile 45. Genel Kurulu
Grand Hotel Ankara’da gerçekleştirdi. Üniversitemiz
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senar Aydın Özcan da,
"Hastane Atıksularında ve Atıksu Arıtma Tesisinde
Farmasötik Bileşiklerin Araştırılması ve Ekotoksikolojik Risk
Değerlendirmesi" projesiyle Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanı Ödülünü almaya hak kazandı. Doç. Dr. Senar
Aydın ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık’tan aldı.

T

ÜBA Konsey Üyesi Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de
katıldığı Ödül Töreni’nde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat
Acar, üye bilişimi bakımından Akademinin temsil kabiliyetinin
geçmişe göre hayli geliştiğine dikkat çekerek TÜBA'yı, ulusal
akademi olma vasfı adına Türkiye'yi gerek ulusal gerekse de
uluslararası düzeyde en iyi biçimde temsil eden milli bir kuruluş haline
getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Acar, bilimsel çalışmalara
daha fazla hız verebilmek için, bu kapsamda TÜBA olarak yasaya
ihtiyaçları olduklarının da altını çizdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık:
"Üretimi kas gücünden beyin gücüne doğru kaydırmak
durumundayız.z”
Bakan Fikri Işık törende yaptığı konuşmada bilimin ancak aşk ve tutkuyla yapılabileceğine değinerek, Cumhuriyetin kurucularının da aklı, bilimi
ve fenni olmazsa olmaz gördüklerini hatırlattı. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de, bilime önemli katkılarda bulunulduğunu söyleyen Işık,
1930'larda 1 üniversiteye sahip olan Türkiye'de bugün 180 üniversite bulunduğunu belirterek, şu anda üniversite öğrenci sayısının da 5,5
milyonu aştığını ifade etti. Hükümet olarak üniversitelerin niceliği kadar niteliğini artırmak için ciddi gayret gösterdiklerini anlatan Işık: “Türkiye’nin
2023 hedeflerine ulaşması için üretimi kas gücünden beyin gücüne doğru kaydırmak durumundayız. Bilimin temeli merak duygusudur, bunun
için TÜBA'dan da bilimin sevdirilmesi noktasında daha aktif olmasını istiyoruz. Hükümet olarak Türkiye'de bilimin gelişmesi için hiçbir fedakarlıktan
kaçınmıyoruz. Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri yok. Belli madenlerin dışında şu anda paraya çevirecek çok fazla kaynağımız yok ama Türkiye'nin çok
güçlü bir insan kaynağı potansiyeli var. İşte bu insan kaynağı potansiyelinin değere dönüşmesi noktasında almamız gereken çok mesafe var.
Burada da hükümet olarak hedefimizi, tüm bu sıçramaları yapabilmenin tek yolunu ülkenin bilimsel altyapısını, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini
mutlaka çok daha yukarıya çekmek olarak belirledik." dedi.
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Doç. Dr.

Senar AYDIN (ÖZCAN)
TÜBA, Akademi Günü kapsamında; Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (GEBİP)
alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senar AYDIN (ÖZCAN), ödül alan projesini anlattı.
23 Ekim 1977’de Karaman’da doğdu. 1999'da Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği
Bölümü’nden lisans diplomasını birincilikle aldı. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında 2003 yılında yüksek lisansını ve 2007’de doktora
çalışmalarını tamamladı. 2010 yılında Yardımcı Doçenlik, 2012 yılında ise Doçentlik
ünvanını aldı. Doç. Dr. Senar Aydın (Özcan) hava, su, toprak, arıtma çamuru gibi
çevre ortamlarında ve gıda ürünlerinde (meyve, sebze, süt, anne sütü) kalıcı organik
kirleticiler olarak tanımlanan pestisitler (klorlu, OCP ve fosforlu, OPP), poliklorlu
bifeniller (PCB), poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), polibromludifenil eterler (PBDE),
fenoller gibi bileşiklerin belirlenmesi için analitik metot geliştirme ve izleme çalışmaları
gerçekleştirmiştir. Özellikle metot çalışmalarında konvansiyonel metotlara alternatif
olacak yeni, basit ve kolay uygulanabilir minyatürize analitik yöntemler çalışma alanında önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca
incelenen kirletici bileşiklerin su ve atıksu ortamından giderimi için kil, kırmızı çamur, nanopartikül ve mikrokapsül gibi yeni
adsorbanların kullanılabilirliğinin gerçekleştirildiği çalışmaların yanı sıra ileri oksidasyon prosesleri ile de giderim çalışmaları
gerçekleştirmiştir. İncelenen kirletici gruplarının anne sütü ve çeşitli gıdalardaki (su, buğday, meyve, sebze) kalıntı miktarları ile
ilgili gerçekleştirdiği çalışma ve projeler gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından önemli katkılar sağlamıştır. Çevre ortamlarında
tüm kirletici parametrelerin birleşik etkisinin değerlendirildiği toksisite analizlerinin Tübitak-Julich destekli proje kapsamında
öğrenilerek ülkemizde uygulamaya dönüştürülmesi konusunda Braunschweig Teknik Üniversitesine gerçekleştirilen yurt dışı
seyahatleri ve elde edilen bilgilerin ulusal paylaşımı çalışma alanına verilen önemli katkılar arasındadır. Doç. Dr. Senar Aydın
(Özcan)’ın Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 29 makalesi olup; bu makalelere 400’ün üzerinde
atıf yapılmıştır. Uluslararası kitaplarda yazılmış 7 kitap bölümü, uluslararası konferanslarda sunulmuş 25 bildirisi, ulusal hakemli
dergilerde yayımlanan 14 makalesi, ulusal konferanslarda sunulmuş 45 bildirisi bulunmaktadır. Danışmanlığında 4 Yüksek Lisans
tezi, 1 Doktora tezi tamamlanmıştır. Uluslararası 17 farklı bilimsel dergide 78 makale için hakemlik yapmıştır. 3 TÜBİTAK, 1 DPT,
21 BAP Projesi tamamlamış olan Doç. Dr. Senar Aydın (Özcan) bu projelerden 1 TÜBİTAK ve 10 BAP projesinde yürütücü
olarak görev almıştır. Doç. Dr. Senar Aydın (Özcan) halen Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Çevre Mühendisliği Bölümünde çalışmaktadır.

- Ödül almanızı sağlayan proje hakkında bilgi verebilir misiniz? Proje tam olarak neydi ve ne işe
yarayacak?
- Hastane atıksularında ve atıksu arıtma tesisinde farmasötik bileşiklerin araştırılması ve ekotoksikolojik risk değerlendirmesi adlı ödüllü bu
projenin amacı, Konya’da faaliyet gösteren farklı büyüklerdeki hastanelerin çıkışından, hastane atıksularının deşarj edildiği ve birlikte
arıtıldığı arıtma tesisi girişinden ve çıkışından alınan atıksularda farklı tedavi sınıflarında yaygın olarak kullanılan farmasötik bileşiklerin
(analjezikler, anti-enflamatuarlar, antibiyotikler, beta-bloker (tansiyon düşürücü) ilaçları, kolestrol düşürücü ilaçlar, psikiyatri ilaçları ve kanser
ilaçları) konsantrasyon ve dağılımının araştırılmasıdır. Yaz ve kış döneminde Konya’da faaliyet gösteren farklı büyüklükteki hastanelerden
kanalizasyon sistemine deşarj edilen farmasötik bileşiklerin konsantrasyonları belirlenerek, örnekleme zamanında farklı hastanelerden
kaynaklanan farmasötik bileşik miktarı, farklı dönemlerde alınan örneklerde ise deşarj edilen farmasötik kalıntı miktarı tespit edilmiş olacaktır.
Aynı zamanda atıksu arıtma tesisinin girişinde ve çıkışında tespit edilen konsantrasyonlar ile hastanelerden kaynaklanan miktarlar
karşılaştırılarak hastanelerden kaynaklanan katkı değerlendirilecektir. Çalışmanın bir diğer aşamasında ise hastane atıksuları ve atıksu
arıtma tesisi giriş sularının ölçülen konsantrasyon değerleri (MEC) ile tahmin edilen hiçbir etkisi olmayan (PNEC) etkisi arasındaki oran
değerlendirilerek potansiyel çevresel risk değerlendirilecektir. Ekotoksikolojik etki, test organizması olarak bioluminescence bakterinin
kullanıldığı Mikrotox toksisite testi ve Lepidium sativum toksisite testi ile değerlendirilecektir. Çalışma sonucunda, birlikte arıtılan hastane
atıksuları içeren arıtma tesisi giriş suyu ve hastane çıkış atıksuları kimyasal ve ekotoksikolojik açıdan karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
Ayrıca atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyunda gerçekleştirilecek analitik çalışmalar ile atıksu arıtma tesisinde farmasötiklerin hangi düzeyde
giderildiği, konvansiyonel aktif çamur biyolojik arıtım prosesi sonucunda oluşan aktif çamurda farmasötiklerin birikim düzeyleri de belirlenmiş
olacaktır. Atıksu içerisinde bulunan farmasötik bileşiklerin arıtma çamuru içerisinde birikim düzeylerini belirlemek için atıksu örneklerinin alındığı
zamanlarda atıksu arıtma tesisinin çamur susuzlaştırma ünitesinin dekantör çıkışında çamur örnekleri alınacak ve hedef bileşiklerin kalıntı
miktarları araştırılacaktır.
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- Çalışma neden önemli ve ödüle layık görülmesinin gerekçesi
neydi?
- Farmasötikler insan ve hayvan sağlığı için kullanılırken, üretimleri de özellikle son yıllarda
hızlı bir şekilde artmaktadır. Kullanımdan sonra farmasötik bileşiklerin büyük bir miktarı su
ortamına deşarj edilmekte, atıksu ve yüzey sularında ng/L ile µg/L konsantrasyonlarında
tespit edilebilmektedirler. Ayrıca, farmasötik bileşiklerin akuatik ekosistem için spesifik
biyolojik etkileri sebebiyle endokrin bozucu gibi potansiyel risklere sahip olduğu
bilinmektedir. Bu sebeplerle, farmasötik kirliliği dünya çapında ortaya çıkan önemli bir
çevre problemidir. Atıksu arıtma tesisleri su ortamlarında bulunan farmasötik kalıntılarının
en önemli kaynaklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Günümüzdeki atıksu arıtma
tesisleri biyolojik ve fiziko-kimyasal arıtma proseslerinden oluşmakta ve genellikle askıda
katı madde, organik madde, azot, fosfor gibi konvansiyonel kirleticileri gidermek için
dizayn edilmiş olup, farmasötikler gibi kirleticilerin giderimini sağlamamaktadır. Bu
sebeple de atıksu arıtma tesislerinde farmasötik bileşiklerin akıbetini anlamak için çeşitli
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Farmasötik bileşiklerinin düşük biyolojik parçalanabilirliği
sebebiyle biyolojik arıtım proseslerin de çok az giderimlerinin olduğu, fiziko-kimyasal
arıtma proseslerinde ise farmasötiklerin giderimi üzerine çalışmaların ozonlama, klorlama
ve kum filtresi gibi bazı prosesler ile sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Atıksu arıtma tesislerinde
farmasötiklerin oluşum şekilleri genellikle lokal üretim ve satış profiline bağlı olması
sebebiyle, araştırmalar için bölgesel çalışmaların yapılması gerekmektedir. Avrupa
ve Amerika'da bu gibi çalışmalar yaygın olarak gerçekleştirilirken, ülkemizde literatür
çalışmaları incelendiğinde bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalara rastlanılmamaktadır.
Bu çalışma bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilecek ilk çalışma olarak kabul edilebilir.
Hastanelerden kaynaklanan farmasötiklerin evsel atıksu arıtma tesisi girişine ne kadar
katkısının olduğunun bilinmesi, kalıcı ve zararlı mikrokirleticiler tarafından çevresel
kontaminasyonu azaltmak için hastane atıksularının ayrı bertaraflar edilmesinin gerekli
olup olmadığı noktasında karar verilmesini sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili literatür de sınırlı
sayıda çalışma olup, bu çalışmalarda az bir bileşik grubu ile gerçekleştirilmiştir. Hastane
ve kentsel atıksular arasındaki farklılığı araştırmak için, bu iki farklı karakterdeki atıksuyun
akuatik organizmalar üzerine sergilediği akut ve kronik risk değerlendirilmelidir. Arıtılmış
atıksulardaki farmasötik bileşiklerin ekotoksikolojik etkisi ile ilgili çalışmalar yapılmış olmakla
birlikte, literatür de hastane atıksuları ile ilgili çok az veri mevcuttur. Mevcut olan veriler
ise genellikle konsantrasyonların ölçümünden ziyade tahminlere dayanmaktadır. Çalışma
sonucunda, birlikte arıtılan hastane atıksuları içeren arıtma tesisi giriş suyu ve hastane
çıkış atıksuları kimyasal ve ekotoksikolojik açıdan karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
Ayrıca atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyunda gerçekleştirilecek analitik çalışmalar ile
konvansiyonel aktif çamur biyolojik arıtım prosesi tarafından tesisde giderilen farmasötik
bileşik miktarı da belirlenmiş olacaktır. Arıtma tesisinde arıtılan suların genelde tarımsal
sulamada kullanılması ve ortaya çıkan atık çamurların toprak iyileştirmede kullanımı
farmasötiklerin zirai alanlara geçişine de sebep olduğu için arıtma tesisi çamurunda
farmasötik konsantrasyonlarının belirlenmesi önem taşımaktadır.
Kalıcı ve zararlı mikrokirleticiler olarak tanımlanan farmasötik kalıntılarının çevresel
kontaminasyon yolunu belirlemek ve önlemek için hastane atıksularından kaynaklanan
katkının belirlenmesi, bu atıksuların ayrı bertaraf edilmesinin gerekli olup olmadığı
noktasında karar verilmesini, çevre ve halk sağlığının korunması noktasında faydalı
olunmasını sağlayacaktır. Hastanelerden kaynaklanan farmasötiklerin evsel atıksu arıtma
tesisi girişine ne kadar katkısının olduğunun bilinmesi atıksudan farmasötik bileşiklerin
uzaklaştırılması için yeni yaklaşımların ortaya konulmasını sağlayacaktır. Konya’da oluşan
hastane atıksuları, hastane atıksularını da içeren arıtılmamış atıksu ve arıtılmış atıksuyun
içerdiği farmasötik bileşiklerin potansiyel çevresel risk değerlendirmesi yapılarak,
sürdürülebilir su yönetimi için ülkemizde eksikliği bulunan çalışmalara başlanmış olacak,
bu konular ile ilgili yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu
anlamda çevreye büyük bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
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Projenin uluslararası paydaşları var mı? Bilgi verebilir misiniz?
- Projenin uluslararası paydaşları bulunmamaktadır. Ancak projenin ekotoksikolojik çalışmalar kısmında daha önce
TÜBİTAK-BMBF projesi kapsamında Almanya’daki Braunschweig Teknik Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz projedeki
elde edilen tecrübelerden faydalanılacak. İhtiyaç duyulması halinde Braunschweig Teknik Üniversitesindeki Öğretim
Üyeleri de projeye destek verecekler.

Yarışma ya da ödül almaya ilişkin kriterler nelerdi?
- TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı’nın (GEBİP), amacı uluslararası nitelikte
bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede
desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmektir.
TÜBA’nın GEBİP ödülü almaya ilişkin kriterleri arasında;
- Adayın akademik özgeçmişi,
- Adayın bağımsız bilimsel araştırmacı niteliği (Uluslararası endekslerce taranan dergilerde çıkan yayınlarının niteliği/
düzeyi, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilmiş projelerinin nicelik ve nitelik bakımından düzeyi, yurtiçi ve yurtdışı
adresli yayınlarının; nicelik ve nitelik bakımından düzeyi ile tutarlılığı ve çeşitliliği, yayınların dayandığı çalışmalarda
adayın katkı düzeyi, yayınlarının yer aldığı dergilerin etki faktörleri, aldıkları atıf sayıları, yayınlarının yapıldıkları alan
ve konunun uluslararası bilim çevrelerindeki önemi,
- Adayın önerdiği projenin bilimsel açıdan özgün değeri, yöntemi, yapılabilirliği, yaygın etkisi değerlendirilmektedir.
Başvurular, istenilen evrakların eksiksiz olup olmadığı konusunda şekil bakımından bir ön incelemeye tabi
tutulmaktadır. Daha sonra GEBİP Alan Değerlendirme Komitesi tarafından incelenen başvuru dosyası çalışmaların
bilimsel düzeyi ve referansları açısından bir değerlendirmeye tabi tutularak, üç asil, iki yedek hakeme değerlendirme
için gönderilmektedir. Alan Değerlendirme Komitesi, hakemlerden gelen görüşler, referanslar ve adayın çalışmaları
doğrultusunda adayın mülakata çağrılıp çağrılmayacağını belirlemektedir. Mülakata çağrılan aday Alan
Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve ödül verilmesine karar verilen aday bir rapor ile Ana
Komiteye sunulmaktadır. Ana Komite , Alan Değerlendirme Komitelerinin raporlarını ele almakta ve ortak bir rapor
hazırlayarak Akademi Konseyine sunmaktadır. Akademi Konseyi tarafından GEBİP Ödülü verilecek olan bilim
insanları seçilmektedir.

- Ödülün anlamı nedir? Kaç proje yarıştı? Uluslararası katılım oluyor mu?
Sadece mühendislik ya da çevre konusunda mı veriliyor?
- TÜBA, 2001 yılından bu yana GEBİP kapsamında, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim
insanlarının araştırmalarını desteklemekte. GEBİP aracılığıyla bugüne kadar 335 üstün başarılı genç bilim insanı
ödüllendirilmiş. Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında desteklemek ve
genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen GEBİP, TÜBA'nın kapsadığı tüm bilim
alanlarında çalışan ve Türkiye'de çalışan 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarını ödüllendiriyor.
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- Proje yapma ve özellikle TÜBA ve TÜBİTAK gibi kurumlara proje önerisinde bulunarak proje desteği alma
konusunda akademisyenlerde bir çekince olduğunu düşünüyorum. Katılıyor musunuz?
- Katılıyorum. Özellikle proje başvurusu
yapabilmek için gerekli proje hazırlama
aşamaları ve ilgili evrakların tamamlanma
prosedürü zaman alan çalışmalardır. Ben
de daha önce bir çok kez TÜBİTAK’a
proje önerilerinde bundum. Ancak yeterli
bir gerekçe olmamasına rağmen çoğu
zaman proje önerilerim reddedildi. Benzer
durumun diğer akademisyenler tarafından
da çoğu kez yaşandığını gördüm. TÜBİTAK
tarafından mühendislik alanında kabul
edilen projelere baktığımız zaman genelde
hep aynı üniversiteler ve aynı kişilerin
projelerinin kabul ediliyor olması bence
şeffaf bir değerlendirmenin yapılmadığını
göstermektedir. Bu durum da tabiî ki
bir süre sonra insanları proje önerisinde
bulunmamaya itmektedir. Bu konuda daha
fazla akademisyenin desteklenmesi halinde
hem bilimsel gelişme desteklenmiş olacak
hem de bilim insanları proje yapmak
konusunda istekli hale geleceklerdir.

YABANCI DİL

ORYANTASYON PROGRAMI
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör
Konferans Salonunda 2014–2015 EğitimÖğretim Yılı Yabancı Diller Yüksekokulu
Oryantasyon Programı düzenlendi. Programa;
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek,
dekanlarımız, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Y

abancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece
Sarıgül’ün açılış konuşmasıyla başlayan programda,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek: “Ömür boyu size
lazım olacak yabancı dili burada 9 ay gibi kısa bir sürede
size öğretecek olan güçlü kadromuzu iyi değerlendirmenizi
tavsiye ediyorum. Sizler bu işin başındasınız biraz gayret
ederek ömür boyu rahat edebileceğiniz ve başkalarına
göre fark oluşturacağınız bir altın bileziği kolunuza takmış
olacaksınız. Başarılı bir program dilerim.” dedi.

TBMM İLE PROTOKOL

Bilimsel destek için bu TÜBA özelinde böyle kurumlara başvurmak ya da proje desteği almak zor mu? Sizi en
çok zorlayan şey neydi?
- Bizim ülkemizde evet. Başvuru aşamasında proje hazırlanması ve gerekli evrakların temin edilmesi projenin en zor aşamalarından bir tanesi.
Diğer zor aşaması ise bence projelerde 6 ayda bir verilen rapor dönemleri ve bütçenin kullanım aşamaları olarak sıralanabilir. Daha önce
TÜBİTAK’ın İkili İşbirliği kapsamında desteklediği TÜBİTAK-BMBF ve TÜBİTAK-JULICH projelerinde araştırmacı olarak çalıştım. Biz 6 ayda bir
TÜBİTAK’a projenin bilimsel gelişimi ve bütçe harcaması ile ilgili sayfalarca rapor vermemize rağmen Alman proje ortaklarımızın yılda bir defa
sadece yarım sayfa ile yapılan çalışmaları sunması bu işin ülkemizde ne kadar gereksiz yere uzatıldığını göstermektedir.

Proje özendirme ya da bu tarz proje yarışmalarına katılımı teşvik için sizce üniversitemizin yaptıkları yeterli
mi? Daha fazla proje için yapılması gerekenler neler?
- Üniversitemizin projelere katılıma teşvik
için yapmış olduğu çalışmalar bence
yeterli. Özellikle Üniversitemiz BAP
Koordinatörlüğü tarafından araştırma,
altyapı, tez vb. projelere bir çok
alanda iyi miktarlarda proje destekleri
verilmektedir. Üniversitemizin daha çok
TÜBİTAK projesi alması ise bence
TÜBİTAK kısmında bir şeylerin değişmesi
ile olasıdır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile
Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında Sağlık
Hizmet Alım Protokolü imzalandı.

K

urum tarafından tedavi yardımları karşılanan hak
sahiplerine; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından kaliteli, erişilebilir
ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun ayakta
veya yatarak tedavi hizmetinin sunulması, muayene ve
diğer tedavilerde gerekli nekahat ortamının sağlanmasına

yönelik otelcilik hizmetlerinin sunulmasını kapsayan protokolün
imza töreni Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimliğinde gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milletvekili Hizmetleri Başkanı İsmail Kargulu, TBMM Tıbbi Fatura
İnceleme Komisyonu Koordinatörü Dr. Jale Devran, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Hamdi Arbağ ve Başhekim Yardımcısı Prof.
Dr. Aynur Emine Çiçekcibaşı katıldı.
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“Proje her yıl kendini yeniliyor”

’TE
Üniversitemiz, Selçuklu Belediye Başkanlığı ve
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında
yürütülen ve Türkiye’nin alanında en kapsamlı projesi
olan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin (SEDEP) 3.
yıl protokolü imzalandı.

A

macı, sekiz değer (Adalet, Sorumluluk, Özdenetim, Sabır,
Yardımseverlik, Doğruluk, Saygı ve Dostluk) hakkında
kamuoyunda farkındalık oluşturmak olan projenin
protokol imza törenine; Konya Valisi Muammer Erol, Milli Eğitim
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, AK Parti Konya Milletvekilleri
Ayşe Türkmenoğlu, Mustafa Akış, Mustafa Kabakcı, Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve İl Milli Eğitim
Müdürü Mukadder Gürsoy katıldı.
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3.YIL

“Türkiye’ye örnek bir uygulama yürütüyoruz”
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 yıldır
uygulanan projenin, 2014–2015 eğitim ve öğretim döneminde
de devam edecek olması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek
proje ortakları Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte Türkiye’ye örnek bir uygulama yürüttüklerini
ve ilçede 85 bin öğrenciye 8 temel değerle ilgili materyaller
sunarak, farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Başkan
Altay, 2 yıl boyunca elde edilen deneyimler doğrultusunda
bu yıl projede bazı değişikliklere gidildiğini ifade ederek “Bu
yıl ilköğretimde materyallerin sayısı artırılacak, orta öğretimde
de etkinliklerin çoğaltılmasına dönük çalışmalar yapılacak. Bu yıl
velilerimizle birlikte birçok organizasyonun olduğu farklı bir proje
yürüteceğiz. Çocuklarımızı mevcut eğitim sisteminin yanında
değerler konusunda da eğitmeye çalışıyoruz. 2 milyonun
üzerinde kitapçık bu amaçla; öğrenci, öğretmen ve velilerimize
gönderildi. İnşallah bu uzun soluklu projeyle, çocuklarımız kendi
değerlerine sahip bir nesil olarak yetişecek. SEDEP, bir marka
projedir ve paydaşlarımızla birlikte yeni neslin daha çok değer
sahibi olarak yetişmesine katkı sunan bu projeyi başarılı bir
şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
projenin her yıl kendini yenilediğinin altını çizerek: “SEDEP uzun soluklu
devreye girmiş olan ve her yıl kendini yenileyerek ve güncellenerek
ilerleyen bir projedir. Bu projenin ülkenin gelecek nesillerinin daha
donanımlı ve değerlerimize sahip olarak yetişmesinde büyük katkıları
olacaktır. Projenin öğretmenler, aileler ve yöneticiler tarafından
farkındalık amaçlı görülmesi ile en büyük başarı yakalanmıştır.
Öğrencilere verilen eğitimin, uygulamada da ortaya çıkmakta
olduğunu görmek projenin bir paydaşı olarak bizleri mutlu etmektedir.”
dedi.

manevi değerlere olan ihtiyacının ise SEDEP ile karşılanacağını
belirtti. Türkmenoğlu, günümüzde yalnızlaşan çocukların proje
sayesinde etkin olmalarının sağlanmış olacağını belirtti.
Konya Valisi Muammer Erol, belediye mevzuatında eğitimle
ilgili bir madde olmamasına rağmen öğrencilerin yetişmesinde
büyük özveri gösteren Selçuklu Belediyesine teşekkür ederek,
“Bu projeyi 2 yıldır Selçuklu Belediyesinin büyük bir gönüllülükle ve
özveriyle yapmaya çalıştığını takdirle izliyorum. Üniversite-belediye
işbirliğindeki projenin örnek olmasını diliyorum. Projeni ortakları tam
gönüllülükle taşın altına elini koyuyor. Sabır, gayret ve çalışma ile
başarı elbette gelecektir, bundan hiç şüphemiz yok.” dedi.

"SEDEP çok kapsamlı bir etkinlik"

SEDEP Nedir?

Projenin başından bu yana takipçisi olduğunu belirten
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise öğrencilere verilmek
istenen değerlerin öneminin toplumda yaşanan sıkıntılar göz önüne
alındığında öneminin daha iyi anlaşılacağını vurguladı ve “Bizim
millet olarak önemsediğimiz her türlü değeri kapsayan; öğretmenin
katkısını içeren ve anne babaları da eğiten bu projeyi önemsiyorum.
Önemli bir bütçe ile hazırlanan bu projede belediyenin hassasiyetini
de takdir ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ayşe
Türkmenoğlu, kitap ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanan öğrencilerin,

Adalet, Doğruluk, Saygı, Sabır, Özdenetim, Dostluk,
Yardımseverlik ve Sorumluluk değerlerinin her biri, bir ay boyunca
odak değer olarak kabul ediliyor ve o süre boyunca bu değer,
okul genelindeki çalışmalarda öne çıkarılıyor. Ayrıca derslerde
sekiz değerin her birine, tüm eğitim-öğretim sezonu boyunca, ders
programlarıyla uyumlu olarak geliştirilmiş çeşitli etkinliklerle atıflarda
bulunuluyor. Bu çerçevede her değerle ilgili olarak Selçuklu
Belediyesi tarafından öğrencilere, velilere ve öğretmenlere çalışmayı
destekleyecek materyaller ulaştırılıyor.
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THK

ile İŞBİRLİĞİ
Üniversitemiz ve Türk Hava Kurumu
Üniversitesi arasında bilimsel olarak işbirliği
sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Ü

lkemizin büyüme hedefiyle başlatmış olduğu
yerli uçak ve uydu projelerine paralel
olarak üniversitemiz, ihtiyaç duyulan uçak
mühendislerini en üst düzeyde yetiştirebilmek
amacıyla THK ile yakın işbirliği içinde olma kararı
aldı. Bu kararın ilk adımı Türkiye'de Havacılık ve Uzay
Bilimleri konusunda tematik Vakıf Üniversitesi olan
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile işbirliği yapılarak
atıldı. İmza törenine Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker
ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ünsal Ban atıldı. İmzalanan protokolle, Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültelerine yönelik karşılıklı öğretim
üyesi ile laboratuvar altyapısını içeren fiziki mekan
paylaşımının önü açıldı. Lisans ve lisansüstü alanlarda
öğrenci ve öğretim üyesi değişimiyle, öğrencilere
gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması da protokol
kapsamında yer alan diğer konular olarak belirtildi.
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AKADEMİSYENLER VE YÖNETİCİLER
BULUŞTU
Bu yıl ikincisi düzenlenen İftar Yemeği Programı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin bahçesinde yapıldı.

K

ardeşlik ve dostluk mesajının verildiği iftar yemeğinin ardından kısa
bir konuşma yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, iftar programını gelenek haline getirmeyi hedeflediklerini
belirterek, “Rahmet ayı olan Ramazan bir hediyedir. Bu hediyeyi hep beraber
meslektaşlarımız, akademisyen ve idareci kardeşlerimizle beraber bir arada
kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Kurumsal olarak, sevgi, saygı ve dayanışma
çerçevesinde sıklıkla bir araya geliyoruz. Ancak şüphesiz iftar sofrasının farklı
anlamları var. Ramazanların hoşgörü ve paylaşmak gibi anlamları var. Bizimle
iftar sofrasını paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyor, dostluk ve kardeşlik
içerisinde daha nice Ramazanları birlikte geçirmeyi diliyorum.” dedi.

r ŞEKER;
Prof. Dr. Muzaffe
frasının farklı
"Şüphesiz iftar so
mazanların
anlamları var. Ra
aşmak gibi
hoşgörü ve payl
zimle iftar
anlamları var. Bi
ığınız için
sofrasını paylaşt
ediyor,
hepinize teşekkür
lik içerisinde
dostluk ve kardeş
zanları birlikte
daha nice Rama
rum"
geçirmeyi diliyo
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HER ŞEY ÇOCUKLARIN

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİYETLER İTTİFAKI
ENDONEZYA’DA YAPILDI

"BİLİMİ SEVMESİ" İÇİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle, Konya İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokullarda
düzenlenecek olan “Bilim Sevgisi” etkinliğinin açılış
programı Özel Gündoğdu Kolejinde yapıldı.
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E

tkinliklere, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Erol Pehlivan, Ereğli Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan, TÜBA Proje Sorumlusu
Aysu Erözel ve Ereğli Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim
Dalından 30 öğrenci katıldı.
Amacı, ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara bilim sevgisini
aşılamak ve bilime teşvik etmek olarak belirlenen proje kapsamında
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 3 gün süreyle Ereğli Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından sunumlar yapıldı.

Endonezya’nın Bali adasında gerçekleştirilen, BM
Medeniyetler İttifakına üye ülkelerin üst düzey
temsilcilerinin katıldığı Forum bu yıl “Çoklukta Birlik
(Kesrette Vahdet): Ortak ve Evrensel Değerler İçin
Çoğulculuğu ve Çeşitliliği Kutlama” ana başlığı altında
yapıldı.

U

NAOC Yüksek Temsilcisi Katarlı diplomat Al-Nasser'in ev
sahipliğinde
gerçekleşen
Foruma BM Genel Sekreteri
Ban Ki-moon, BM Genel Kurul
Başkanı John Ashe, Endonezya
Cumhurbaşkanı Susilo Bambang
Yudhiyono, İspanya Dışişleri Bakanı
Juan Manuel Garcia-Margallo ve
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci
Koru katıldı. Bazı ülkelerin devlet veya
hükümet başkanlarının, iş dünyası

temsilcilerinin ve dini liderlerinin de katıldığı toplantının davetlileri
arasında Üniversitemiz Uluslararası Rumi Medeniyetler Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar da vardı.
Toplantılara hem konuşmacı hem de tartışmacı olarak katılan Prof.
Dr. Bilal Kuşpınar, çok kültürlü toplumlarda dinlerarası ve kültürlerarası
eğitimin önemi hakkında bilgiler sundu. Yöresel, bölgesel ve
küresel açıdan çoğulculuk ve çeşitliliğin bir ilahi plan olduğunu ve
farklılıklardaki zenginliği doğru olarak
okumanın, anlamanın, yorumlamanın
ve aynı zamanda takdir etmenin
ancak eğitimle mümkün olabileceğini
çeşitli örneklerle açıklayan Prof. Dr.
Kuşpınar, eğitimin düzenli ve disiplinli
yapılabilmesi için, “Kültürler Arası
Eğitim” başlığı altında bir dersin,
ortaokul, lise ve üniversitelerin
müfredatına girmesi gerektiğini
söyledi.
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EŞREFOĞULLARI
SEMPOZYUMU

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Türk Tarih Kurumu
ve İslam Tarihçileri Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen
“Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi,
Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I. Eşrefoğulları”
Beyşehir Anamas Konukevinde gerçekleşti.

S

empozyuma; Vali Muammer Erol, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Kar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, İSTAD Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Şeker, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Beyşehir
Kaymakam Vekili Derbent Kaymakamı Arif Oltulu, Hüyük Kaymakamı
Bayram Türker, Beyşehir Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa
Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, akademisyenler,
sivil toplum kuruluş temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

15 farklı oturumla 3 gün süreyle devam eden sempozyumun açılış
konuşmasını yapan İslam Tarihçileri Derneği ve Sempozyum Düzenleme
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker: “2009’da başlayan Anadolu
beyliklerine ilişkin sempozyumlarımızın ilkini Aydınoğulları ile başlattık. İki yıl
arayla Menteşeoğulları ve Germiyanoğulları beylikleri ile devam ettik. Batı
Anadolu beyliklerinin ele alınması, Orta Anadolu beyliklerini gücendirmesin
diye bu yıl da Orta Anadolu beyliklerini ele almaya başladık. Eşrefoğullarını
çekirdek kabul edip, ilk olarak onlarla başlıyoruz. Bu sempozyumlarda
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında beyliklerin ne kadar önemli bir
yer tuttuğunu bildirilerde göreceğiz. Sempozyumda emeği geçen Türk Tarih
Kurumuna, Beyşehir Belediye Başkanı'na ve Necmettin Erbakan Üniversitesine, düzenleme komitesi
adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Eşrefoğullarının
merkezi, Selçukluların yazlığı olan muhteşem bir güzelliği dünyaya tanıtmanın zamanının geldiğini ve
ilçenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

“Türkiye’nin nereden ve nasıl kök aldığını öğrenmek Selçuklu ve Osmanlıyı
bilmekle anlaşılabilir.”
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sempozyumun geçmişi anlamak için yararlı olacağını
belirterek “Beyliklerin ata yurdu bizim için bir özlemdir. Göç ederek gelen ve Anadolu’ya parça parça
yerleşen atalarımız, Selçuklu ve Osmanlı gibi iki önemli devleti kurmuştur. Türkiye’nin nereden ve nasıl
kök aldığını öğrenebilmek için Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı iyi bilmek gerekir. Bu anlamda sempozyumun
yararlı olacağını düşünüyor, hayırlara
vesile olması dileğiyle başarılı bir kongre
diliyorum.” dedi.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdüsselam Uluçam, Beyşehir’in eski
günlerine kavuşması için daha çok
çalışma yapılması gerektiğini belirtti ve
“Hem coğrafi hem de tarihi değerleriyle
önemli bir yer olan Beyşehir, Seydişehir Alüminyum fabrikası ve Antalya yolu gibi
nedenlerle gölgede kalmış gibi görünüyor. Beyşehir’in eski ihtişamına kavuşabilmesi
için bilim adamlarına ve bilimsel çabalara ihtiyaç var. Umarım bu sempozyum, hem
Beyşehir’i hem de onun kültür değerlerini ortaya çıkarılmasına vesile olacaktır. Bu
sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Dil ve Tarih Yüksek Kumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Tarihçiler tarafından beylikler döneminin daha az çalışıldığından yakındığı
konuşmasında, tarihçilerin bu alana daha çok ilgi göstermesi gerektiğine vurgu yaptı ve “Beyşehir çeşitli nedenlerle kısa süreli olarak değerini
yitirmiş gözden düşmüş olabilir, bunun zamanla düzeleceğine ve eski ihtişamlı günlerine kavuşacağına inanıyorum. Eşrefoğulları Beyliği’nin
anlatılacağı bu sempozyumun başarılı geçmesini diliyor, başta Necmettin Erbakan Üniversitesi olmak üzere, Türk Tarih Kurumu’a ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını sundukları sempozyumdan sonra, Anadolu Su Anıtları,
Eşrefoğulları Eserleri Fotoğraf Sergisi ve Eşrefoğlu Hat Sergisi gezildi ve Doç. Dr. Cenk Güray yönetiminde hazırlanan Konya ve Beyşehir
türkülerinden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu.
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V. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (EYFOR)
AKEF'DE YAPILDI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Yöneticileri
ve Uzmanları Derneği, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Atatürk Araştırma
Merkezi Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği, Eğitim Bilimleri ve yönetimi alanlarında
akademik birikimler ile uygulama çalışmalarını buluşturan bir etkinlik olan Eğitim
Yönetimi Forumu EYFOR’un beşincisi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde yapıldı.

F

oruma; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
(EYUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Çilek, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya
Örs, Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Nihat Büyükbaş, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması
ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yavuz, yurtiçi ve yurtdışından 300’e yakın
akademisyen, öğretmenler ve eğitim yöneticileri katıldı.
Forumda konuşan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık daha
nitelikli ve daha değişik sempozyumlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitimin en
önemli sorununun yönetim olduğunu vurgulayan Dekan Kırbıyık, eğitimde yönetim sorununun ortadan
kaldırılması için bilimsel platformlarda konunun daha çok dile getirilmesi gerektiğini belirtti.
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, eğitimle ilgili konuşulacak çok şeyin
olduğunu ifade ettiği konuşmasında eğitimin her yerde yapılması gerektiğini belirterek: “Eğitim sadece
okulda değil her yerde yapılmalı. Geleceğe dair vizyonların çizildiği, geçmişe dair hesaplaşmaların
görüldüğü bu tür toplantılar çok önemli ve değerli. Bu toplantıya katılan değerli öğretim üyelerine ve
eğitim camiasına başarılar diliyorum.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Türkiye’nin en sorunlu olduğu alanın eğitim olduğunu belirttiği
konuşmasında, eğitimde sık değişen politikalardan söz etti ve “Dünyada gelişen teknoloji, sosyolojik
anlamda farklı şekilde şehirleşme süreçlerini beraberinde getirmiştir. Bu değişimle birlikte aile yapısında
da bir anafordan bahsetmek gerekir. Atalarımızın işi daha kolaydı. Eskiden zamanı daha etkin kullanma
olanakları vardı. Çocuğun aile büyüklerinden başlayarak çevre ilişkisi onun eğitimini de sağlıyordu.
Eğitim yöneticileri olarak ülkemizde sık değişen politikaları izliyoruz. Gelecek nesillerin iyi yetişmesi için,
gerçekçi ve uzun vadeli eğitim planlarına ihtiyaç var. Temel eğitim ve eğitimin geleceği tüm eğitim
yöneticilerinin kaygısı olmalı. Forumun sorunun çözümüne katkı sunmasını umuyor, bu programda emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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“Öğretmenler kendi köyünün kasabasının ve ülkesinin en iyi
öğretmeni değil, dünyanın en iyi öğretmeni olma çabasında
olmalılar.”
Forumda Prof. Dr. Hayati Akyol’un başkanlığında düzenlenen oturumda,
“Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Uygulama” konusu ele alındı. Amacın daha
kaliteli ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek olduğu belirtildi. Kendini geliştirebilen, başarılı
öğretmenler yetiştirebilecek modellere ihtiyaç olduğu, çok sık değişen eğitim politikaları
ve istikrarsızlık, öğretmen atamalarındaki uyumsuzluk ve 4+4+4 sisteminin adaptasyonunun
yapılmadığı konuları ele alındı. Eskiden sadece üniversiteden mezun olunduğunda var
olan bilginin ömür boyu yettiği ancak günümüzdeki hızlı gelişmeler ve küreselleşme ile
birlikte öğretmenlerin öğrendikleriyle ömür boyu yetinemeyecekleri vurgulandı.
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(DEYE) PROJESİ’NDE
BAŞARILI FİNAL

“Çağlayan etkisi oluşturacak bir proje”
Evrensel temel değerler doğrultusunda, sürdürülebilir
demokratik toplum oluşturmaları için okul öncesinde ve
ilköğretimde demokratik okul kültürünü güçlendirme amacını
taşıyan proje ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren Proje Genel Koordinatörü Didem Coşkun Ergin şunları
söyledi: “Demokratik okul kültürünü güçlendirmek ve toplumsal

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Üniversitemizin
akademisyen ve öğrencileriyle desteklediği, YÖRET
Vakfı (Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve
Rehber Yetiştirme Vakfı) ve Boğaziçi Üniversitesi
Barış Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi 'nin
(BEAUM) ortaklaşa yürüttüğü ‘Barışçıl Okuldan
Toplumsal Barışa Demokratik Yurttaş Eğitimi (DEYE)
Projesi’nin Konya Ticaret Odasında gerçekleşen
kapanış toplantısına; Vali Yardımcısı Tayyar
Şaşmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy,
MEB şube müdürleri, Psikolojik Danışmanlar, Proje
Koordinatörlük Danışmanları ve Projede gönüllü
yer alan öğretmenler ile Üniversitemiz Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencileri
katıldı.
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sorumluluk oluşturmak adına Milli Eğitim Bakanlığı idarecileri, PDR
uzmanları, öğretmenler, üniversite öğrencileri, okul öncesi ile
ilkokul öğrencileri ve ailelerle birlikte yürütülen adeta çağlayan
etkisi oluşturacak bir projeydi. Amacımız, öğretmenlerden
öğrencilere ve velilere kadar katılımı sağlanan mini bir
demokrasi modeli oluşturmak; bireyi merkez alarak farklılıklara,
insan haklarına, çocuk haklarına saygılı bireyler yetiştirmek. Ne
kadar erken başlarsak etkisi o kadar kalıcı olur düşüncesiyle okul
öncesi ve ilkokullarda bu projeyi uyguladık ve bu proje küçük bir
başlangıçtı. Proje kapsamında seçilen PDR öğretmenlerine bilgi
verildi ve bu öğretmenlerimizin okuldaki diğer öğretmenlere,
öğrencilere ve velilere bilgi vermesiyle şelale etkisi oluşturduk.
Biz göle küçük bir taş attık ve genişleyen halkalarını izledik.” dedi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy,
kapanış programında yaptığı konuşmada projenin tüm
düzeylerdeki okullarda rehber öğretmenler, okul yöneticileri,
aileler ve öğrencileri içine aldığını belirtti. Gürsoy, yanlış giden
şeylerin farkında olunduğunu ancak bu yanlışı doğru eyleme
dönüştürmek konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek, “Aynı
toplumda yaşamanın getirdiği kardeşliği ve birlikteliği anlayabilir
ve davranışa dönüştürebilirsek birlikte huzurla yaşayabiliriz. Bu
proje ile küçük yaştaki çocuklarımızdan başlayarak hep birlikte
toplum olmayı öğreneceğimizi düşünüyorum.” dedi.

A

vrupa Birliği'nin de desteklediği ve Konya’nın 9 okulla yer
aldığı proje; İstanbul, Samsun ve Konya illerinde olmak
üzere toplam 36 okulda uygulandı. Üniversitemiz Eğitim
Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Sargın’ın koordinatörlüğünde,
Üniversitemiz PDR 3. sınıf öğrencileri ile okullardaki Rehber
öğretmenleri tarafından yürütülen proje kapsamında ‘demokratik
vatandaş, çocuk hakları, barış, empati kurma, kimlik, çatışma
çözme, kaynaştırma-ısınma oyunları, çatışmaları dönüştürme,
dışavurumcu sanat, algılama, güven oluşturma, sosyal sorumluluk
projesi, ilişkileri anlama ve deneyim adresi konularında uygulama
çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
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AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ:

“TÜRKİYE DAHA FAZLA PROJE ALABİLİR”

TOPRAK VE SU YOKSA

"HAYAT DA YOK"
II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve
Çölleşme Sempozyumu Yapıldı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının birlikte düzenlediği
II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık
ve Çölleşme Sempozyumu Hilton
Garden Inn otelde gerçekleşti.

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Kapsamında “Excellence Science:
ERC Enables Young Researchers” isimli sempozyum, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) işbirliği ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyuma TÜBA
Konsey üyesi Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER de katıldı.

D

ünya çapındaki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı projeleri destekleyen Avrupa
Araştırma Konseyi (ERC) Programı çerçevesinde düzenlenen sempozyumda
ERC Başkanı Prof. Burguignon, Türkiye’nin mevcut yayın performansına kıyasla
ERC’den daha fazla proje alabileceğini ifade etti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak
ise yaptığı konuşmada yeni yürürlüğe giren H2020 ödül ve destek programı ve
Türkiye’nin ERC Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu. ERC programından aktif
olarak faydalanan veya proje almak üzere planlamalar yapmakta olan üniversitelerin
rektörleri stratejilerini ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştılar. Sempozyumda
ayrıca, 7. Çerçeve Programı kapsamında ERC tarafından Türkiye’de desteklenen
araştırmacılar, projelerini ve deneyimlerini anlattılar. Son bölümde ise ERC’ye yönelik
kariyer planlaması yapan genç araştırmacılar, bilimsel hedefleri ve gelecek planlamaları hakkında bilgi verdiler.
Sempozyum, Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in sonuç ve kapanış konuşmasının ardından sona erdi.
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'Toprak ve su varsa hayat var’
sloganıyla öne çıkan sempozyuma; Vali
Muammer Erol, Konya Milletvekili Mustafa
Kabakcı, Karatay Kaymakamı Mustafa
Altıntaş, Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Mehmet Emin Aydın, Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Çalık, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü (ÇEM) Hanifi Avcı, Tarımsal
Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Sarı, BM Çölleşme ile Mücadele ve BM Gıda ve Tarım Örgütü temsilcileri, 17 ülkeden 30
katılımcı, öğretim üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Çölleşme ve kuraklıkta toprağın korunmasında arazide en aktif şekilde mücadele eden bir kurum olduklarını, Türkiye'de çölleşme
denilince akla Konya ve Karapınar ilçesinin geldiğini belirterek; sempozyumun burada yapılmasının manidar olduğunu söyleyen Orman Genel
Müdürü İsmail Üzmez: “Çölleşme, toprak ve iklim değişikliğinde bu toprağın korunmasında bütün
kurumların işbirliği içinde çalışması gerekir. Bitki örtüsünün korunması ve çeşitliliğin arttırılması için
175 yıldır çalışmaları devam eden bir kurumuz. Bu anlamda her türlü faaliyetin içerisinde yer
alıyoruz. Türkiye’nin %27 olan ormanlık alanlarını 2023 hedefi çerçevesinde %30’a çıkarmayı
hedefliyoruz. Ormanların her türlü etkiden korunması için mücadele ediyoruz. Yaptığımız bu
çalışmalarımıza katkı yapan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmasının başında tüm dünyanın derdi olan bu soruna çözüm üretmeye gelen
herkese teşekkür eden Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı: “İnsanlar dünyayı iki türlü algılıyorlar;
dünya çocuklarımızın ve torunlarımızın emanetidir diyerek sahip çıkanlar ya da bir miras olarak
görüp hovardaca kullananlar. Biz, torunlarımızın emaneti olarak gördüğümüz bu dünyayı
daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir hale getirip torunlarımıza devretmeyi düşünüyoruz.” dedi.
Sempozyumda; Kuraklık, Çölleşme ve Etkileri, Erozyon ve Etkileri, İklim Değişikliği ve
Doğal Kaynaklar, Arazi Yönetimi, Mera ve Mera Yönetimi, Toprak İşleme Yöntemleri, Sulama
Sistemleri ve Su Kullanım Etkinliği, Ekoloji ve Biyo-çeşitlilik, Kuraklık ve Çevre Sorunları, Doğal
Kaynaklar Ekonomisi ve Kalkınma, Kuraklık ve Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Etkileri, UA ve CBS
İle Yaklaşımlar, Modelleme vb. konular ele alındı.
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II. TÜBİAD

KONYA 3. ANA JET ÜSSÜ’NDE
NÖBET DEĞİŞİMİ

ÜNİVERSİTEMİZDE
Mayıs 2011'de İstanbul merkezli olarak
kurulan ve Türkiye'de, üniversitelerin
bulunduğu her yerde üyeleri ve
temsilcilikleri bulunan Tüm Bilim İnsanları
ve Akademisyenler Derneği'nin
(TÜBİAD) düzenlediği Tıp Öğrenci
Sempozyumu’nun 2.’si Üniversitemizde
yapıldı. Meram Tıp Fakültesi Asım Duman
konferans salonunda düzenlenen
sempozyuma; Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Tahir Yüksek, Meram Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, Selçuk
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mustafa Şahin, TÜBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atan, TÜBİAD Konya İl Temsilcisi Prof. Dr. Muammer Elmas,
akademisyenler, tıp öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

T

ÜBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atan: “Öyle bir nesil yetişsin ki, biz onlara teslim olalım,
onlara güvenelim. Tıp alanıyla ilgili neler yapılması ya da neler yapılmaması gerektiğini bilen,
bu ülkenin değerlerine saygı duyan, güvenebileceğimiz tıp uzmanları istiyoruz. TÜBİAD’ın
yapmak istediği de budur.” dedi.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir Yüksek konuşmasında: “Üniversitelerin fiziki imkânları, içinde
bulunduğumuz akademik yapı, akademik kadro ve tıp fakültemizdeki imkânlar içi boş kalır ve
doldurulmazsa bunların vebali vardır. İşte bu tarz sempozyumlar, bize verilen imkânları kullanma
yolunda bizlere yol gösteren toplantılardır.” dedi.

Belçika'da bulunan Avrupa Müt. Kuv. Yük. Kh.(Shape) As. Ort. Kur. Başkan Yardımcılığına atanan Konya 3. Ana Jet Üs
ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Çetinkaya’nın yerine İstanbul Hava Harp okulu Komutanı Tümgeneral
Muhittin Fatih Sert’in atanması sonrasında 3. Ana Jet Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi.

D

üzenlenen törene Vali Muammer Erol, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Hava Korgeneral Abidin Ünal, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile üst düzey askeri personel katıldı.
İstiklal Marşı’nın okunması ve açılış konuşmalarının ardından, sancağı Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Hava
Korgeneral Abidin Ünal, Tümgeneral Muhittin Fatih Sert'e teslim etti.

YENİ ÜS KOMUTANINA
ZİYARET
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir
Yüksek, Prof. Dr. Muhsin Kar ve
Genel Sekreter Doç. Dr. Zekeriya
Mızırak, Konya 3. Ana Jet Üs
Garnizon Komutanlığına atanan
Hv. Plt. Tümg. Muhittin Fatih Sert'i
makamında ziyaret ederek hayırlı
olsun temennisinde bulundu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen
görüşmede Hv. Plt. Tümg. Sert ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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GÜVENLİK, SAĞLIK ve
ÇEVRE UYGULAMALARI HAFTASI
KUTLANDI

MERAM TIPTA

Meram Tıp Fakültesinde,
TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi
Etkinliklerini Destekleme
Programı kapsamında
“Sağlık Bilimleri Alanında
TÜBİTAK İçin Araştırma
Proje Önerisi Hazırlama ve
Yürütme Uygulama Eğitimi
yapıldı.

T

ÜBİTAK-ARDEP destek programları hakkında bilgilendirme, TÜBİTAK projelerinde istenen genel özellikler, etkili bilimsel
araştırma proje yazılımı stratejileri ile çeşitli konularda katılımcılara bilgilerin sunulduğu TÜBİTAK proje hazırlama kursu
niteliğindeki eğitimde farklı üniversitelerden eğitmenler teorik ve uygulamalı dersler verdiler. Koordinatörlüğünü Prof. Dr.
Selim Kutlu’nun üstlendiği programın amacının Sağlık Bilimlerine mensup bilim insanlarının başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal
ve uluslararası projelere başvuru yapma ve kabul ettirebilme kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Meram Tıp
Fakültesindeki 30 öğretim üyesinin katıldığı etkinliğin sonunda kursiyerlere sertifika verildi.

Güvenlik Sağlık ve Çevre Uygulamaları Haftası kapsamında üniversitemiz tarafından düzenlenen “Kişisel Koruyucu
Ekipmanların Güvenlik ve Önlem Amaçlı Kullanılması” adlı seminere Portekiz Minho Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Pedro Arezes konuşmacı olarak katıldı.

Ç

alışanları kazalardan korumak amacıyla kaza değerlendirmesi yapabilmek için kaza hakkındaki detayları iyi bilmek gerektiğini söyleyen
Minho Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pedro Arezes, "Eğer kişisel koruyucu ekipmanlar, mevcut potansiyel kazaların önüne geçemezse,
çalışanlar bu ekipmanları giymeyi reddedebilir, iş performansını etkileyebilir ve hatta sakat kalma ve ölüm riski de oluşabilir." dedi.

Minho Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pedro Arezes, "Eğer
kişisel koruyucu ekipmanlar, mevcut potansiyel kazaların önüne
geçemezse, çalışanlar bu ekipmanları giymeyi reddedebilir, iş
performansını etkileyebilir ve hatta sakat kalma ve ölüm riski de
oluşabilir."
Prof. Dr. Pedro Arezes, "Kişisel koruyucu ekipmanları seçerken karşı karşıya
kalınan risk, çalışma koşulları, hangi organların korunacağı, çalışanların fiziki özellikleri,
rahatlık, sağlamlık, ağırlık ve işçinin ekipmana adapte olabilmesi gibi hususlara dikkat
etmek gerekir." diye konuştu. Arezes, kişisel koruyucu ekipmanların seçimi hakkında,
"Her ne kadar kişisel koruyucu ekipmanlar, basit ve riskin azaltılmasında son çare
olarak düşünülse de aslında bunların seçimi karmaşık olabilir. Ayrıca arka planda
çok fazla teknoloji yer almaktadır. Dolayısıyla kişisel koruyucu ekipmanları seçerken
bunların dikkate alınması gerekir." dedi.

52

FİLİSTİN İKRA CEMİYETİNDEN ZİYARET

Filistin’de lise ve üniversite
öğrencilerine eğitim ve
yardım faaliyetlerinde
bulunan İkrâ Cemiyeti, Rektör
Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i
makamında ziyaret etti.
Cemiyet Başkanı Dr. Eymen
Süleyman ve Müdürü Feyyaz
Zeki ile birlikte Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmakta
olan Sudanlı bir öğrencinin de yer aldığı heyet,
ziyaret sebeplerinin; Türkiye’deki üniversitelere öğrenci
göndermek olduğunu belirterek, Üniversitemiz ile Filistin
üniversiteleri arasında bir işbirliği ve yardımlaşma
protokolü imzalanması talebinde bulundular.

GELENEKSEL KONYALILAR
İFTAR BULUŞMASI
Bu yıl 9.su düzenlenen Geleneksel
Konyalılar İftar Buluşması Ankara
JW Marriott Otel de gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Ulaştırma, Habercilik ve Denizcilik
Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
Halil Etyemez’in yanı sıra siyaset,
spor ve iş dünyası bu iftarda
buluştu. Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer Şeker ve Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal
Kuşpınar’ında davetli olduğu iftar
yemeği sonrasında konuşma yapan
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu.

R

ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
öncelikle bugün bu kritik
günler başta olmak üzere
kardeş Filistin halkının, eskiden
olduğu gibi, her zaman yanlarında
olacaklarını vurgulayarak, Konya
ili ve halen Üniversitede Lisans ve
Lisansüstü programlarda eğitim
gören yabancı uyruklu öğrenciler
hakkında bilgiler verdi. Oldukça
samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Rumi Medeniyetler Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar da hazır bulundu.

“Halk ve adalet adına ayağa
kalkmış bir halktan daha
kudretli hiçbir güç yoktur.”
“Gazze’yle bağımız dün başlamadı”
diyen Davutoğlu şöyle konuştu: "Biz
Gazzelileri Dünya Savaşı’nda tanıdık.
Gazzeliler öyle bir halktır ki; üzerlerine
bombalar yağsa bile kilometrelerce
ötedeki kardeşini düşünerek hareket
eder. Gazzeliler bu zulme boyun
eğmeyeceklerdir.
Selam
olsun
Gazzelilere. Mutlaka zulüm edenlerden
hesap sorulacaktır. Ortadoğu’nun
halkları bir gün omuz omuza verecekler
ve zalimlerden hesap soracaklardır. İsrail
hedefine ulaşamayacak. Hak ve adalet
için ayağa kalkmış güçten daha büyük
bir güç yoktur.” dedi.
Ulaştırma,
Denizcilik
ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ise, "İsrail'i
lanetliyoruz, kınıyoruz. İsrail bir anlamda,
hukuk, kural ve kaide tanımayan
ne Birleşmiş Milletler'in ne de diğer
uluslararası organizasyonların almış
olduğu kararları hiçe sayan, şımarık bir ülke konumundadır." diyerek İsrail için insan hakları diye bir şeyin olmadığını ifade etti.
Programın sonunda iftarı düzenleyen kuruluşlar tarafından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na kilim hediye edildi.
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MALPRAKTİS VE KÜÇÜK EV KAZALARINA
ACİL MÜDAHALE

ÖLDÜRÜCÜ TOZDAN ÜRETİLEN ASBESTOS TÜRÜ
MATERYALLERE BİLİMSEL BAKIŞ

Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Dedeman Otelde
düzenlediği Malpraktis ve Küçük Ev Kazalarına Acil Müdahale Sempozyumuna;
Vali Muammer Erol, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Gökhan Darılmaz, İl Sağlık Müdürü
Hasan Küçükkendirci, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İsmail Hamit Hancı, Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başer Cander,
İl Halk Sağlığı Müdürü H. Murat Kaya, hastane yöneticileri, sağlık personeli ve
basın mensupları katıldı.

M

alpraktisin, sağlık çalışanları tarafından
sevilmeyen kalite ve verimliliğin azalmasına
neden olan bir kavram olduğunu söyleyen
Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Op. Dr. Gökhan Darılmaz: “Bizler değişen yasa ve
yönetmeliklere karşı sürekli haberdar edilmeliyiz. Dikkatli
olup hata yapmamaya çalışmalıyız. Malpraktis, moral
ve çalışma motivasyonu açısından olumsuz sonuçlar
ortaya çıkarıyor. Her 6 ayda bir kamu hastaneleri ciddi bir sınavdan geçiyor. Bizler de farkındalık
oluşturmak için toplantılar düzenliyoruz. Bu sempozyum da bu amaçla düzenlenmiştir.” dedi.
Kurunun yanında yaşı da yakmamalıyız. Etik ve hikmet sahibi hekimlerimizi de yakmayalım
diyen İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci: “Malpraktis nedeniyle artık doktorlar risk alacakları
alanları tercih etmemeye başladılar. Avukatlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Kazandığımız
davalar olduğu gibi kaybettiğimiz davalar da oldu.” dedi.
Basının bilimsel çalışmalardan ziyade hataları sunduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı:
“Hastanenin olduğu yerde adli olaylar da kaçınılmazdır. Hekimlerin çok yüksek özen değil orta
özen göstermesi hatanın yaşanmaması için yeterlidir. Aslında her şey sorumluluk ile ilgili; bir eylemin
yapılması suç olabileceği gibi yapılmaması da suç olabilir. Acile gelen her vakayı önemsemeliyiz.
Yapılan araştırmalar sonucunda acilden önemsenmeden gönderilen hastaların %20’sinin durumunun
gerçekten acil olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.
Sempozyumda ayrıca Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, küçük ev kazalarına acil müdahale
konulu bir sunum yaptı.

R

ektör
Yardımcımız
Prof.
Dr. Mehmet Emin Aydın,
Mühendislik
ve
Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tor ve
akademik personelinin katıldığı
programın açılış konuşmasını
Üniversitemiz Güvenlik, Sağlık ve
Çevre Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mohammad
Shahriari yaptı.

Güvenlik, Sağlık ve Çevre
Uygulamaları Haftası
kapsamında Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Erol Güngör Konferans
Salonunda , Hollanda
Delft Teknoloji Üniversitesi
öğretim üyesi Dr. Paul
Swuste’nin “Asbestos ve
Nano – Metaryellerin
Riski ile İlgili Karar Verme
Sürecine Bilimsel Bakış”
başlıklı sunumundan oluşan
bir program düzenlendi.
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Dr. Paul Swuste'i sunumunda, asbestin
temel özellikleri, kanserojen etkileri,
hukuksal düzenlemeler, kontrol
bandı, risk matrisleri, iş ortamında
ve sosyal hayatta asbestle ilgili
riskleri azaltma, nano malzemeler
ve risk yönetimi gibi konularda
bilgiler verirken, Hollanda’da
asbest kaynaklı kanser nedeniyle
gerçekleşen ölümler hakkında da
istatistiksel açıklamalarda bulundu.
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İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE PROBLEMLERİNE
DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM
İngiltere De Monfort Üniversitesi Uygulamalı
Tıp Bilimleri Koleji Araştırma Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Parvez I. Haris; Eğitim Fakültesinde
“İnsan Sağlığı ve Çevre Problemleri Çözme
Konusunda Disiplinlerarası Araştırma Yaklaşımı”
konulu bir seminer verdi.

P

rof. Haris, Disiplinler arası yapılan çeşitli çalışmalar
hakkında bilgiler verdiği seminerde, Bangladeş ve
çevresindeki çevre ve sağlık problemlerinin temel
çözümleri ve uygulama metotları hakkında örnekler vererek,
ülkemizdeki birçok problemin giderilmesi hususlarında da
yorumlar yaptı.
Üniversitemizle ortak çalışmalar için gerekli girişimlere her
zaman hazır olduğunu belirten Prof. Dr. Parvez I. Haris’e
üniversitemizi ziyareti anısına, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüseyin Kara plaket takdim etti.
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'NDAN
AR-GE ve DESTEK TOPLANTISI
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Kalkınma Kurulu Toplantısını Dedemanda yaptı. Kalkınma Kurulu Başkanı Tahir
Şahin, Başkan Vekili Ali İhsan Orhan, Katip Üyeler İsmail Turan ve Mehmet Ali Çelik’in de yer aldığı toplantıda
2013 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesi, iç denetim raporunun görüşülmesi,
MEVKA tarafından hazırlanan ve büyüyen şirketler sunumu, MEVKA tarafından
hazırlanan TR–52 bölgesi inovasyon ve Ar-Ge stratejisi gibi başlıklar görüşüldü.
Toplantıya Vali Muammer Erol, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, MEVKA Kurulu
Başkanı ve üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Emniyet Müdürü
Hüseyin Namal, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

İ

novasyon destek kurumlarının arttırılması, bölgede teknik ve idari alt yapının iyileştirilmesi, beşeri
sermaye kapasitesinin arttırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve işbirliğinin arttırılması
ile KOBİ’lerin inovasyon kapasite gücünün arttırılmasının
amaçlandığı toplantıda konuşan MEVKA Genel Sekreteri
Ahmet Akman şirket büyümeleri ve büyümelerinin bölgesel
gelişme kapasitesi ile Ar-Ge ve yenilikler hakkında bilgi
verdi. Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının bölgenin rekabet
gücünün artırılmasında önemli olduğunu vurgulayan
Akman’dan sonra katılımcılara hitap eden Vali Muammer
Erol konuşmasında istişarenin önemine değindi ve ajansın çalışmalarını yakından izlediğini belirtti.
Planlama, ajans ve izleme-değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgi vererek Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarının önemine değinen ETÜT Planlama Başkanı Nurten Elvan da yaptığı konuşmada: “2013
yılı, bölge planı hazırladığımız için zamanımızın çoğu plan hazırlamakla geçti. Sanayiden turizme kadar
12 çalışma grubu oluştu ve 49 toplantı gerçekleştirildi. Derinlemesine mülakatlar yaptık. Bölgemiz için
önemli olan ‘Su’ hakkında Su Çalıştayı yaptık.” açıklamalarında bulundu.
Ayrıca, Konya ve Karaman’da Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının geliştirilmesi, ticaret unvanlı
iş yeri sayısı, ihracat ve ithalat, imalat sektörü girişim sayıları, yabancı şirketlerin kurulmasının neden
önemli olduğu, mühendis ve teknisyen sayısının ulusal ve uluslararası rekabet için arttırılması, Konya ve
Karaman’da nitelikli insan gücünün arttırılması için yaratıcı zekaya sahip insanların teşvik edilmesi ve beyin göçünün engellenmesi konuları ele
alındı.
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MÜSİAD’DAN MAKİNE SEKTÖR ZİRVESİ
MÜSİAD Konya Şubesin tarafından Makine Sektör Zirvesi gerçekleştirildi.
Zirveye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Salih Çelik, Konya Valisi Muammer Erol, AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, MÜSİAD Makine Sektör Kurulu Başkanı Kamil Levent Kaya, MÜSİAD Konya Şube
Başkanı Lütfi Şimşek, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve işadamları katıldı.

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ İÇİN
KAYNAK ESER HAZIRLANIYOR
İslam Tarihi Derneği’nin (İSTAD) çalışmalarıyla Türkiye çapında yaklaşık
80 bilim adamının katıldığı eser çalışmasını tamamlamak amacıyla çalıştay
düzenlendi. Oluşturulacak olan eserler
İslam Tarihi alanıyla ilgili akademik bir
bilgi havuzu oluşturmak ve bundan tüm
araştırmacıların ücretsiz ve karşılıksız bir
şekilde yararlanması amacını taşıyor.

E

v sahipliğimizde, İlahiyat Fakültesinde
gerçekleşen çalıştaya Türkiye'nin farklı
üniversitelerinden 14 bilim adamı katıldı.
İSTAD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker’in açılış
konuşmasının ardından İslam’ın doğuşundan günümüze kadar uzanan İslam Tarihi ve
Medeniyetinin bir eser olarak hazırlanması ve yayınlanması projesi ele alındı. İki gün
süren çalıştaya Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya da ziyaretçi olarak katıldı. Bu çalışmanın
çok önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, hazırlanacak bildiri ve atılacak adımlar
konusunda ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklarını belirtti.

M

ÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek, Konya sanayisinin 80 değişik alanda üretim yapmasıyla tam bir sektörel mozaik oluşturduğunun
altını çizerek, şunları söyledi: "Sektörel yelpazesi sayesinde sahip olduğu bu avantajını en iyi şekilde değerlendiren Konya sanayisi
hızla gelişmekte ve küresel rekabet şartlarına artan oranda entegre olmaktadır. Bu noktada sanayisinin dinamiği ve gelişen yüzü ile
Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 500 milyar dolarlık ihracat hedefine Konya’nın 15 milyar dolarlık katkı yapması hedefi ile eşgüdümlü olarak
çalışmaktadır. Girişimci, çalışkan, ülkesi için üreten, kendi öz değerlerinden ödün vermeyen Anadolu girişimcisi bugün sanayide yakaladığı
yükseliş trendini her alanda yakalama isteğindedir.” Konya sanayisinin yetişmiş ara eleman ihtiyacının olduğuna da değinen Şimşek, mesleki
eğitim sürecinin yapılandırılması ve meslek okulları mezunlarının iş hayatına hemen atılabilecekleri olanakların yaratılması çalışmalarının devlet
tarafından başlatıldığını söyledi.
Mesleki eğitimin Türkiye’de siyasetin gündeminde olduğunu ve farklı alanlardaki engellemelere alet edilerek yıllarca istediği noktaya
ulaşamadığını belirten Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise konuşmasında: "Önce 12 yıllık eğitime geçtik ve katsayı farkını kaldırdık. Hem İmam
Hatip okullarındaki öğrencilerimize hem Mesleki Teknik okullardaki öğrencilerimize bu noktadaki değişimin önünü açtık. Bu konu son 3 yıldır Milli
Eğitimin en önemli konularından biri olmuştur.” dedi.

"Meslek Yüksekokullarında Eğitim İsrafı Var.”
Konya Valisi Muammer Erol, ilçelere kadar yaygınlaştırılan meslek yüksekokullarında eğitim israfı olduğunu ve bu okullarda 4-5 yılını
israf eden öğrencilere özür borçlu olunduğunu belirtti. Vali Erol, "Bugün Konya’nın herhangi bir ilçesindeki nüfusu 5 bin ve 10 bin aralığındaki
veya daha küçük ilçelerdeki bir meslek yüksekokulu mezunu olan bir çocuğu sanayide veya herhangi bir esnaf işletmesinde o mezuniyeti
nedeniyle diplomasına bakarak, güvenerek işe alacak hemen hemen hiçbir esnafımızın olmadığını görüyorum. Bu çocuklara, ilçelerdeki meslek
yüksekokullarını bitirmek adına sarf ettikleri 4-5 yıllarını israf ettiğimiz için özür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Onun için eğer mesleki eğitimi
tüm boyutlarıyla değerlendireceksek bu israfı da kaldıracağımıza karar vermek lazım. Bu ilçelerimizdeki meslek yüksekokulları o ilçelere çok
şeyler katıyorlar ama o çocukların aldıkları diplomaları, üniversiteli olma, bir yüksekokullu olma vizyonunu edindiklerini söyleyemiyoruz.” şeklinde
konuştu.
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YILIN BİLİM ADAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNDE

JANDARMA TEŞKİLATI

175. YAŞINDA

Jandarma Teşkilatı, 175’inci kuruluş yıldönümünü
Konya Bölge Jandarma Komutanlığı tarafından
düzenlenen bir programla kutladı. Programa; Vali
Muammer Erol, Konya Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Güral Alpar, Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer Şeker ve diğer protokol üyeleri ile askeri
personel ve aileleri katıldı.

“Konya ile Gönül Bağımız Var”
Pakistan’da 2013 yılında “Yılın Bilim Adamı” seçilen Sindh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Syed Tufail Hussain
Sherazi nano teknoloji ile ilgili “The Applications of Nanotechnology” konulu bir seminer verdi. Ahmet Keleşoğlu
Konevi Konferans salonunda gerçekleşen seminere Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker başta olmak üzere Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Kara, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yağmur Şener, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık ile akademisyenler katıldı.

P

rof. Dr. Sherazi, Pakistan ile Türkiye arasında ortaklaşa
yürütülen bilimsel çalışmalara değinerek ülkesinin
ülkemizle olan kültürel yakınlığına dikkat çektiği
sunumunda, nano teknolojinin Pakistan ve Türkiye’deki
gelişmesinden ve uygulama alanlarından bahsetti.

T

uğgeneral Güral Alpar, konuşmasının başında teşkilatın “Jandarma” adını Selçuklu Devleti Saray Muhafızlarından aldığını ve bu devlete
başkentlik eden Konya ile gönül bağları bulunduğunu belirterek; “Jandarma teşkilatının kuruluş tarihi 1839 yılı olarak kabul edilir ancak bu
tarihin daha da gerilere gittiğini görüyoruz. Çünkü jandarma kelimesinin esası 'Candar'dan geliyor. Candar; Selçuklu Devleti'nde Saray
Muhafızıdır. Bu teşkilat daha sonra genişleyerek diğer Müslüman devletlere de yayılıyor ve bu durum jandarmalar için bir ilham kaynağı oluyor.
Ayrıca, Alaaddin Keykubat ilk kez Konya'ya geldiğinde yanında 200 Candar ile geliyor. Bu nedenle Konya’nın bizim için ayrı bir yeri vardır."
dedi.
Yapılan protokol konuşmaları sonrasında Jandarma Teşkilatının kuruluşu nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve
görevlerinde üstün başarı gösteren jandarma personeline hediyeler takdim edildi. Antalya Akseki Jandarma Komanda Tabur Komutanlığında
görevli askerlerin silahlı gösterilerinin ardından özel eğitimli köpekler de hünerlerini sergileyen bir gösteri gerçekleştirdiler. Programın sonunda
jandarmanın kullandığı silah ve teçhizat sergisi tanıtıldı.

“Pakistan ve Türkiye arasında devam eden
bilimsel çalışmaları arttırmak için gerekli
girişimlerde bulunacağız.”
İngilizce sunum yapılan seminerde, Necmettin Erbakan
Üniversitesindeki gelişmeleri dikkatli bir şekilde izlediklerini
ve üniversitenin çalışmalarından memnun olduklarını belirten
Prof. Dr. Sherazi emeği geçen herkese teşekkür ederek, Pakistan ve Türkiye arasında devam eden bilimsel ve kültürel çalışmaları arttırmak için
gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise yaptığı konuşmasında; Bu tür bilimsel toplantıların Arapça
ve İngilizce sunumla ve talep olması halinde 15 günde bir ya da aylık olarak düzenlenmesini temenni ederek katılımcılara teşekkür etti.
Programın sonunda Prof. Dr. Syed Tufail Hussain Sherazi’ye plaket takdim edildi.

62

63

MEDYAYI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılının değerlendirildiği toplantıda üniversitemiz
akademik kadrosu ve yöneticileri basın mensupları ile bir araya geldi. 20142015 yılına ait plan ve hedeflerin de anlatıldığı basın toplantısına yerel ve ulusal
basından çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ü

niversitenin tanıtım filminin de ilk kez görücüye çıktığı toplantının başında Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker tarafından 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılına ilişkin bilgiler verildi. Konuşmasında şeffaf
ve birlikte yönetim mesajları veren Rektör Şeker, “Üniversiteler şehrindeki bir üniversite olarak
Konya’nın tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak topluma ve Konya’ya katkı vermek için elimizden gelenin
en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Diş Hekimliği Fakültesini hizmete açtık. Köyceğiz Kampüsünü hizmete
açıyoruz. Master projesi ön çalışmalarını tamamladık. Tıp Fakültemizin modernize edilmesi için gerekli
çalışmalarda son aşamaya geldik. Engelsiz Üniversite projesinde önemli bir çalışmayı hayata
geçirdik” dedi.

64

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılının değerlendirildiği toplantıda
üniversitemiz akademik kadrosu ve yöneticileri basın mensupları
ile bir araya geldi. 2014-2015 yılına ait plan ve hedeflerin de
anlatıldığı basın toplantısına yerel ve ulusal basından çok sayıda
basın mensubu katıldı.

Ü

niversitenin tanıtım filminin de ilk kez görücüye çıktığı toplantının
başında Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından 2013-2014
Eğitim–Öğretim Yılına ilişkin bilgiler verildi. Konuşmasında şeffaf ve
birlikte yönetim mesajları veren Rektör Şeker, “Üniversiteler şehrindeki bir
üniversite olarak Konya’nın tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak topluma
ve Konya’ya katkı vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalışıyoruz. Diş Hekimliği Fakültesini hizmete açtık. Köyceğiz Kampüsünü
hizmete açıyoruz. Master projesi ön çalışmalarını tamamladık. Tıp
Fakültemizin modernize edilmesi için gerekli çalışmalarda son aşamaya
geldik. Engelsiz Üniversite projesinde önemli bir çalışmayı hayata
geçirdik” dedi.

Stratejik yönetim ve işbirlikçi yaklaşım üzerinde duran
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sunumu sırasında Necmettin
Erbakan Üniversitesi Stratejik Planı hakkında da bilgiler
verdi. Uluslararasılaşmanın en önemli hedefleri olduğunu
vurgulayan Rektör, “Uluslararası alanda iddialı olmak
gibi önemsediğimiz bir hedef belirledik. Şu anda pek
çok işbirliği mutabakatını imzaladık. TÖMER Konya ile
pek çok uluslararası öğrenciyi misafir ediyor, onlara
eğitim veriyoruz. Bundan sonra da liѕanѕüѕtü eğitim ve
araştırmaya daha çok ağırlık vereceğiz. En az yüzde 25
oranında öğrenci kapasitemizi artırmak hedefindeyiz. 2023
yılında bu kapasitemizin çoğunun lisansüstü eğitim alan
öğrenci olmasını hedefliyoruz. Rekabete açık özgüven
sahibi insanlar yetiştirmek arzusundayız. Sadece bilimsel
bilgiyi bilen, verileni ezberleyen öğrenciler değil, ülkesini
seven ve kendine özgüveni olan bir nesil için yorulmadan
çalışacağız.” dedi.

“Konya’ya yatırım transferi gerçekleştiriyoruz.”
Devletin vermiş olduğu yaklaşık 45.5 milyon TL bütçeyle
Konya’ya yatırım transferi gerçekleştirdiklerini dile getiren
Rektör Şeker, bütçenin sağlık sektörüne 18, eğitim sektörüne
de 27.5 milyon civarında olacak şekilde dağıtılacağını
söyledi.

“Necmettin Erbakan Müzesi kurulacak.”
Katılımcılara bir sürpriz de yapan Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Köyceğiz Yerleşkesinde Necmettin Erbakan Müzesi'nin
kurulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanının himayelerinde
gerçekleşecek müze için mimarların projeyi hazırladığını ve
animasyonunun ilgililere sunulduğunu da belirtti.
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MÜSİAD
NİJERYA İLE İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALADI
Nijerya Federal Cumhuriyeti İMO River Eyalet Valisi
Ekselansları Owella Anayo Rochas Okoracha,
beraberinde 160 kişiden oluşan bir heyetle
MÜSİAD Konya Şubesinin daveti üzerine Konya’da
incelemelerde bulundu.

K

onya ile Nijerya İMO River eyaletleri arasında karşılıklı
ticaret ve yatırımların artırılması için iyi niyet anlaşmasının
imzalandığı görüşmelerde MÜSİAD Konya Şube
Başkanı Dr. Lütfi Şimşek yaptığı konuşmada; Nijerya’dan gelen
heyeti misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek:
“Ülkemizin 2023 yılı için koymuş olduğu 500 milyar dolarlık
ihracat hedefinin şehrimiz için belirlenen 15 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirme yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Nijerya, ülkemizin 413
milyon dolarlık toplam ihracatının binde 2,7 sini oluşturmaktadır. En fazla ihracat yaptığımız 55. ülke konumundadır. Konya ihracatının da
binde üçünü oluşturmaktadır.” dedi. Yapılan bu anlaşmayla önümüzdeki dönemde özellikle Konya’dan Nijerya’ya yapılacak ihracatın
oranının artacağı ifade ediliyor.

ÖĞRENCİLERLE
BULUŞMA..
Üniversitemiz akademisyenleri LYS
yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının
ardından tercih yapmaya hazırlanan
öğrenciler ve aileleriyle tanıtım
günlerinde buluştu.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde
gerçekleştirilen tanıtımlarda;
akademisyenler, öğrencilere yerleşkeler,
burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal
olanakların yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi
değişim programları hakkında bilgiler verdi. Üniversite tanıtım materyallerinin de sunulduğu buluşmalara Zafer Meydanında da devam
edildi.

KÖYCEĞİZ'DE

T

RT OKUL ekranında gençlik kültür
sanat ve eğlence programı olarak
yayınlanan Kampüs Magazin
programının çekimleri Köyceğiz
Kampüsümüzde yapıldı. Sunuculuğunu
televizyon dizilerinden tanıdığımız sempatik
oyuncu Serhan Arslan'ın yaptığı programın
çekimleri sırasında eğlenceli anlar yaşandı.
Öğrencilerimizle keyifli sohbetlerin yer aldığı programın önümüzdeki günlerde TRT OKUL kanalında yayımlanması
bekleniyor.
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BİZ “BİR” MİLLETİZ

HAREMEYN’DEN SICAK NEFES
Dar’ül- Hadis programında emeği geçen Üniversitemiz akademisyenleri ile
Kâbe İmamlarından Abdülaziz Abdülğafur El- Ensari yemekte bir araya geldi.
Düzenlenen yemeğe Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Tahir Yüksek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Rumi Araştırmalar
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ramazan Altıntaş ve Konya Müftüsü Ali Akpınar katıldı.

Y

emekte konuşan Dekan Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, sözlerine “Kur’an Mekke’de
nazil oldu, Mısır’da okundu, Türkiye’de yazıldı’ diyerek başladı ve Abdülaziz
Abdülğafur El- Ensari’nin teravih namazlarında İlahiyat Camii Cemaati tarafından
ilgiyle ve şükranla karşılandığını belirtti. Tilavetiyle Konyalıları Kabe-i Muazzama’ya ve
Haremeyn’e taşıdığını ifade eden Dekan Altıntaş, bu değerli sohbetlerin bundan
sonra da devam etmesini diledi Konya Müftüsü Ali Akpınar ise, Filistin’de Müslümanların
yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek: “Filistin’de acılar
yaşanırken biz de burada iftarlar ediyoruz. İnşallah
bu sıkıntılar da geçecek; çünkü bu ümmet ayında
o sıkıntı çeken kardeşlerimizi hatırlamamak onlara dua etmemek mümkün değil. Kadir gecesinde, sıkıntılı
dönemler yaşayan tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimize ve ayrıca, bizim de içinde bulunduğumuz
huzurun devamı için hep birlikte dua etmeliyiz.” dedi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle bizi nurlandıran, şereflendiren, hatimli teravihlerimize destek veren
hocamızın katılımıyla Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bir dostluk köprüsü, Haremeyn’den sıcak bir nefes
hissetmiş olduk diyen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de zulüm altında olan ve sıkıntı çeken kardeşlerine
yardım etmenin Müslümanın temel görevi olduğunu vurguladı.
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Yurtdışından ülkemize gelen ve Konya’da öğrenim gören uluslararası misafir öğrencilere yönelik faaliyetler yürüten
Mevlana Uluslararası Öğrenci Derneği (MISA) ile İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından
düzenlenen “2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Programı” etkinliği Mevlana Kültür Merkezi’nde yapıldı.

S

ultan Veled Salonunda yapılan açılış törenine Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Genel Sekreter Doç. Dr.
Zekeriya Mızırak İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Şahin Uludağ, AK Parti Konya İl Kadın
Kolları Başkanı Özgür Ergun, Mevlana Uluslararası Öğrenci Derneği İstişare Kurulu adına Salih Sedat Ersöz, Üniversitelerin Türkçe Öğretim
Merkezi yetkilileri, öğrenciler, ve akademisyenler katıldı. Dernekler adına konuşan Başkan Mücahit Şahin Uludağ 3.000'e yakın uluslararası
öğrenciye kucak açtıklarını, onların oryantasyonu ve toplumsal – ekonomik gereksinimlerinin karşılanması için çalıştıklarını vurguladı. Uludağ: “Biz
bir millet sloganıyla yola çıkan, İki doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği olarak misafir öğrenciler için eğitim programları ve sosyal etkinlikler
sayesinde farklı farklı coğrafyalardan
gelen binlerce öğrencinin aynı
milletin fertleri oldukları şuurunu
vermeyi hedefliyoruz. Medeniyet
değerlerimizi
önceleyerek
ilgilendiğimiz her bölgenin sosyal
ve kültürel değerlerini göz önünde
bulundurmak suretiyle en iyi çalışmayı
ortaya koymaya gayret ediyoruz.”
dedi. Konya’daki üniversitelerin
Türkçe öğretim merkezleri adına
konuşan Doç. Dr. Mustafa Toker,
dil öğretimine devletin yaptığı
katkının
sevindirici
olduğunu
söyledi. Ülkemizde 80 binden fazla
uluslararası öğrenci olduğunu ve
bu öğrencilere özellikle Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından destek verildiğini söyledi.
Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, devletin yabancı uyruklu öğrencilere desteğinin sevindirici olduğunu,
Mevlana ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Dernekleri gibi gönüllü organizasyonların da bu çalışmalara destek olmasının önemli
olduğunu belirtti. Rektör Şeker konuşmasında kardeşlik olgusunun altını çizdi ve herkesin Hz. Adem’den gelen tek millet gibi kabul edilmesinin ve
eğitimde uluslararası paylaşmanın önemini vurguladı. Konuşmalardan sonra yabancı öğrencilerin okuduğu İstiklâl Marşı ve Dombra dinletisi
gibi etkinliklerle devam eden açılış programı, dernekler tarafından verilen kokteylle sona erdi.
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UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
KONYA TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ

"İÇ HUZURUN BULUNMADIĞI TOPLUMLARDA
HUZUR VE REFAH DA YOKTUR"

A

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Diken, beraberinde Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. A.
Elif Yazgan, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Selda Alagöz ve Bankacılık Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. A. Aslan Şendoğdu’dan oluşan heyet ile
birlikte Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ü
makamında ziyaret etti.

Z

iyarette konuşan Diken, üniversite Sanayi işbirliğinin önemine
değindi ve ülkede hem işsizlik olduğundan yakınıldığını hem
de işletmelerin istihdam için eleman bulmakta zorlandığını; bu
paradoksun yaşanmaması için ise üniversitelerin piyasanın taleplerini
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göz önüne alarak eğitim vermesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet
Diken, oluşturulan Bankacılık Bölümü ile Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
Bölümünün ders müfredatlarını sivil toplum kuruluşları ve meslek
örgütleriyle müşterek belirlemek istediklerini, bu amaçla Konya Ticaret
Odasını ziyaret ettiklerini belirterek, hazırlanan programı Konya
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e iletti.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine
yönelik böyle bir paylaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
ilgili sektörlerle akademisyenlerin bir araya gelmesinin sinerji
yaratacağını belirtti. Öztürk, yıllardır sağlanmaya çalışılan sanayi
üniversite işbirliğinin temellerinin böylelikle atılabileceğini sözlerine
ekledi.

lmanya’nın Mosbach şehri Evanjelist Kilisesinden dinler arası
diyalog ve dünya barışına katkı için ülkemize gelen heyet,
İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileriyle
bir araya geldi.
Türk diasporasına verdiği destekle gündeme gelen heyetin
ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Mosbach Evanjelist
Kilisesinden Martin Sommer, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Bilal Kuşpınar, İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ramazan Altıntaş,
kilise mensupları, Katolik Hristiyanlardan bir grup ile öğretim üyeleri ve
öğrenciler yer aldı.
Misafirlerin kabulü sırasında konuşan Rektör Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, 2014 yılının Türk-Alman Bilim Yılı olduğunu hatırlattı
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Alman Üniversiteleri arasında
devam eden işbirliğine ilişkin bilgi verdi. Konuşmasında 50 yıldır
yurtdışında bulunan soydaşlarımız için kilisenin yaptığı sosyo-ekonomik
çalışmaların farkında olduklarını belirterek Alman heyete teşekkür etti.
Prof. Dr. Şeker, “Bizce insanlığın başına açtığı sorunların temelinde
cehalet yatmaktadır. Bugün bu sorunların üstesinden gelmek için
insanlık birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlığın saygı duyulması
ve korunması gereken beş temel özelliği vardır; bunlar insanın canı,
aklı, inanç özgürlüğü, şerefi ve mülkiyet hakkıdır. Ancak bu temel
unsurların korunması modern zamanlarda pek mümkün olamamaktadır.
Küreselleşmeyle başlayan göçler; şehirde yalnızlaşmayı beraberinde
getirerek, aile kurumunun çöküşüyle beraber, toplumsal kaos,
dejenerasyon, depresyon ve anarşi gibi sorunların ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Bireyin iç huzuru bulamadığı toplumlarda huzur ve
refahtan bahsedemeyiz. Bireysel barış gerçekleşmeden toplumsal
barışı tesis etmek mümkün değildir. Ziyaretinizin verimli olması ümidiyle
sizlere hoş geldiniz diyorum” dedi.

Sommer: “Bize İslâm’ı siz anlatın.”
Mosbach Ditib Cami-i İmam Hatibi ve Vaizleriyle kurdukları
iletişimden söz ederek konuşmasına başlayan Martin Sommer: “Beş
yıldır gelişen ilişkiler ile bazı seyahatler gerçekleştirdik. Almanya’da
Hıristiyanlar çoğunlukta, Müslümanlar ise azınlıkta. Ancak diyalog

çalışmaları olumlu yönde ilerliyor. Elbette dinler arası diyalog önemli.
Bizim Müslüman azınlıkla doğru iletişim kurmamız için İslâm hakkında
doğru bilgiye ihtiyaç var. Bu anlamda İlahiyat Fakültenizin bu
bilgiyi bize sağlayacağına inanıyorum. Dünya barışı için dinlerin
yakınlaşmasına ya da birbirleriyle diyalog kurmasına ihtiyaç olduğunu
düşünüyorum.” dedi. .
Sürdürülen işbirliğinin bir neticesi olarak geldiklerini ve bu ziyaretleri
nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren Başpapaz Sommer
konuşmasında Evanjelizm hakkında sorulan soruları da cevapladı.
Evanjelizm’in 1417’de görüşlerinden dolayı yakılan kişilerin ardından
1517 yılında aktif hale gelen bir reform hareketi olduğunu belirtti.
Martin Luther’in öncülüğünü yaptığı bu hareketin dört temel İncil’in
bütününü esas aldığını ifade eden, Sommer, “Bu hareket 150 yılın
sonunda toplumsal bir barış gerçekleştirebilmiştir. Almanya’da son elli
yılda ortaya çıkan bir kilise barışından bahsedilebilir.” dedi.

Ziyarete katılan Rumi Medeniyetler Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal
Kuşpınar ise, kilisenin dini yapısının yanında sosyal yönüne vurgu
yaparak konuşmasına başladı. Kilisenin mensuplarını doğru
bilgilendirme, eğitme ve aydınlatma konusunda önemli oldukları gibi,
küresel sorunların çözümünde ve özellikle tüm
insanlık için gerekli olan barışın ve adaletin
tesisinde ve insan haklarının hem bireysel hem
de kolektif anlamda muhafazasında, başka
sivil toplum örgütleri gibi, daha etkin bir rol
oynayabileceklerini ifade etti. Prof. Dr. Kuşpınar,
Kilisenin duyarlılıklarını ve görüşlerini, siyasi
liderlere ve yöneticilere aktararak onları hakkın
ve haklının yanında olmaya teşvik edebilme
güçlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.
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ÖĞRENCİLER BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Beyaz
Önlük Giyme Töreni”nin bu yılki etkinlikleri, Prof. Dr.
Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Törene Konya Valisi Muammer Erol, Yeşilay Genel
Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, Rektörümüz Prof.
Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir
Yüksek, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Özkağnıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Gürbilek, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Hamdi Arbağ ile Başhekim
yardımcıları, Fakülte Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve
aileleri katıldı.

M

eram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı açılış konuşmasında, zorlu bir sınav maratonundan ardından fakültelerine yeni
başlayan 236 öğrenci için bugünden itibaren zorlu bir sürecin yeni başladığını, uykusuz geçecek 6 yılın sonunda mezun olup hekim
olana kadar da bu sürecin devam edeceğini ifade etti.
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “Biz bu topraklara sevgiden başka hiçbir şey ekmedik.” sözünü hatırlatarak konuşmasına
başlayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak yetiştirdikleri gençlere sevgiden başka bir şey öğretmediklerini,
onlara insanları sevmeyi, mesleklerini sevmeyi öğretmenin arzu ve çabası içinde olduklarını belirterek: “Zorlu ve bir o kadar da kutsal bir
mesleğe bugün itibariyle adım atmış bulunuyorsunuz. Ben tüm öğrencilerimizin eğitimleri boyunca hem bilimsel hem de insani boyutta iyi bireyler
olarak yetişeceklerine inanıyorum. İnsanı sevmek ve onun kişiliğine saygı duymak bu mesleğin en temel ilkesidir. Geleceğin başarılı hekimlerinin,
bilim insanlarının iyi yetişmesi ve insanlığa yararlı kişiler olması için ortaya koyduğumuz çabalar devam edecektir. Tüm öğrencilerimize ve
öğretim kadromuza bu yolda başarılar diliyorum.” dedi.
Törene katılan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, fakültemiz
öğrencilerine “Madde Bağımlılığı ve Yeşilay” konulu ilk dersi anlattı. Derse kendisinin
de 34 yıl önce böyle bir törende önlük giydiğini ifade ederek başlayan Prof. Dr.
Karaman, madde bağımlılığının son dönemde giderek artan kullanımı nedeniyle en
önemli halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Konunun sadece Yeşilayın çabaları ile sona
ermesini beklemenin doğru olmayacağını vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı, ulusal ve
uluslararası organizasyonların devlet kurumlarının ve eğitim camiasının bu mücadelede
aktif olarak yer almasının önemine değindi.
Duygu dolu anların yaşandığı tören, öğrencilerin önlük giymeleri ile sona erdi.

NİĞDE’DE
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile
bölgede yer alan 7 üniversitenin ortaklığıyla kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği, II.KOP
Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde Niğde’de yapılıyor.

2

2 Ekim akşamı KOP Bölgesi rektörleri katılımı ile yapılan UNİKOP Üst Yönetim Kurulu Toplantısı ile başlayan sempozyumun açılışına
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve
Konya Milletvekili Kerim Özkul katıldı.
7 üniversitenin işbirliğiyle kurulan ve bu yıl ikincisi düzenlenen
sempozyumda üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. M. Emin Aydın tarafından
temsil ediliyor. Niğde Üniversitesi Prof Dr. Adnan Görür’ün açılış

konuşmasından sonra Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz katılımcılara
hitap etti. Sempozyumun öğleden sonraki bölümüne Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Konya Sanayi Odası
Başkanı Memiş Kütükçü de katıldı. Sempozyum hakkında görüşlerini
dile getiren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bölgenin hem ekonomik
hem de bilimsel güçlenmesinde disiplinler arası bakış açısının ve
işbirliğinin önemli olduğunu, sempozyumun uluslararası düzeyde bilim
insanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde
bulunabilmelerine imkân sağlanması açısından bölge kalkınmasına
önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Bakan Yılmaz’ın Başkanlık edeceği Bölge Koordinasyon Toplantısı ile
devam edecek program, 24 Ekim’de yapılan ve Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. M.Emin Aydın ve Prof. Dr. Tahir Yüksek’in de Başkanlık edecekleri
oturumlarla sona erdi.
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SİMER

‘İMECE FAALİYETLERİ’

57. ALAY
EREĞLİ'DE
Üniversitemiz Sosyal Organizasyon Bilgi İletişim
Topluluğu (SOBİT), Bilgi Organizasyon ve Sosyal
Sorumluluk Topluluğu (BOSS), Ereğli Eğitim
Fakültesi ve Ereğli Belediyesinin organizasyonuyla
hazırlanan 57. Alay Sancağı Devir-Teslim Töreni
Ereğli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ve Kemal Akman Meslek Yüksekokulu SİMER (Sosyal İletişim
Merkezi) öğrenci grubu düzenlediği ‘İMECE FAALİYETLERİ’ kapsamında Karapınar Tilkili İlkokulunu ziyaret ettiler.

O

kulun eksikliklerini daha önceden tespit eden öğrenci grubu
kendi olanaklarıyla okul bahçesinde bulunan çeşmeyi
İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Fatih Süleyman
Balık tarafından çizilen projeye göre yeniden inşa ettiler. Okul
girişinde engelli rampası olmadığını gören grup üyeleri girişe engelli
rampası, okulun kapısının ve pencere parmaklıklarının boyanması
ve futbol sahası oluşturulması gibi okulun ihtiyacı olan işleri yaptılar.
Ayrıca topluluk üyeleri, ip atlama, palyaço eşliğinde çocukların
eğlenmesini sağlama ve yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteleri
öğrencilerle birlikte yaptılar.

013'ten bu yana Üniversitemizde bulunan Sancağın Devir-Teslim Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Üniversitemiz Ereğli
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Pehlivan konuşmasında, Çanakkale Savaşı’nın, dünyanın
gidişatını değiştiren en kanlı harplerden biri olduğunu belirtti. Daha sonra söz alan Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Zuhal Savaş,
Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in törenin Ereğli'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ermenek'te meydana gelen elim
kaza nedeniyle Belediye Başkanı'nın programa katılamadığını söyledi. Törende söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Kar ise o dönemde
eğitimde yaşanılan zorluklara ve okullarını bırakıp savaşa giden onurlu öğrencilerden söz etti. Cumhuriyet’in ilanındaki birliğe ve beraberliğe
vurgu yapan Kar, 57. Alay Sancağı’na Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ve Konya şehrinin ev sahipliği yapmasından dolayı çok memnun
olduğunu söyledi.
Ereğli Kaymakamı Şakir Erden de konuşmasında öncelikle Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 4 yıllık bir üniversite olmasına rağmen
çok hızlı büyümesinden memnun olduklarını belirtti. 57. Alay Sancağı’nın Devir-Teslim Töreninin önemine vurgu yapan Erden, yeni neslin
geçmişini unutmaması gerektiğini, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin tarihi geçmişinden geldiğini belirterek tarihimizin önemli günlerinin böyle
törenler sayesinde daima yaşayacağını dile getirdi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Üniversitemiz Sosyal Organizasyon Bilgi İletişim
Topluluğu Başkanı Esra Tekin konuşmasını yapıp Sancağı öptükten sonra 57. Alay Sancağını Bilgi, Organizasyon ve Sosyal Sorumluluk
Topluluğu Başkanı Serkan Dinç’e teslim etti. Serkan Dinç de konuşmasını yaptıktan sonra Sancağı öperek teslim aldı. Tören sonunda Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya verdiği konferansta; 57. Alay’ın Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı
kabul edilen Anzak çıkarmasını durdurmak amacıyla 25 Nisan 1915’te harekete geçen bir Alay olduğunu ifade etti. Ayrıca Atatürk’ün
“Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” sözünü Conkbayırı çıkarması esnasında kullandığına dikkat çekti. Duygusal anların yaşandığı tören,
katılımcıların sancak ile hatıra fotoğraf çektirmeleri ile sona erdi. Bir hafta süre ile Ereğli Eğitim Fakültesinde vatandaşların ziyaretine açılacak
olan Sancağın 6 Kasım’da Seydişehir’de olması planlanıyor.

Etkinlikler kapsamında öğrencilere kıyafet, kitap, oyuncak ve kırtasiye
malzemesi de hediye edildi. Çocukların bu etkinlikler sırasında oldukça
mutlu oldukları gözlenirken, topluluk üyeleri tarafından yapılan bu tür
faaliyetlerin önümüzdeki yıl da artarak devam edeceği belirtildi.
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GELENEKSEL SPİNAL GÜNLERİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED
INFORMATICS FOR HEALTH AND LIFE SCIENCES

KONYA’DA DEVAM EDİYOR

SONA ERDİ

Türk Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konya Spinal Günleri’nin 2. Dönem 1.
Toplantısı Konya’da yapıldı.

A

çılış konuşmasını Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Şekerci’nin
yaptığı toplantının moderatörlüğü Meram Tıp Fakültesi Nörüşirürji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Kalkan tarafından yapıldı. Toplantıda Mersin
Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Dağtekin Servikal Disk Hernilerinde anterior
yaklaşımı anlatırken Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Çağlar ise aynı konuda
posterior yaklaşımları anlattı.
"Boyun fıtığı" olarak bilinen ve yaygınlığı giderek artan hastalığın cerrahi
yaklaşım yöntemlerinin ve son gelişmelerin tartışıldığı toplantıda; boyun omurları
arasındaki disklerin yer değiştirmesi ile oluşan boyun fıtığının hafif ya da ağır
boyun ağrısına boyun hareketlerinde kısıtlanmaya, kol ve ellerde uyuşmaya,
karıncalanmaya, parmaklarda güç kaybına neden olduğu belirtilerek, fıtığının
cerrahi olarak tedavisine yönelik yöntemler ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantı
sonrası konuşan Prof. Dr. Kalkan, baş ve boyunda tekrarlayan travmalar, yanlış
duruş ve oturuş pozisyonları, ani boyun hareketleri, düşme, değişik iş kollarında
zorlayıcı boyun hareketleri gibi nedenlerle boyun fıtığının ortaya çıkabileceğini ve cerrahi tedavinin Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanlarınca
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Şükrü Çağlar ve Doç. Dr. Ahmet Dağtekin’in deneyimlerini aktardığı toplantıya Konya ve çevre illerden Beyin Cerrahları, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanları ile Nöroloji uzmanları katıldı.
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Düzenleyicileri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesinin de bulunduğu ve amacı;
sağlık ve yaşam bilimleri ile gelişim ve bilişim yöntemleri hakkında kendi çalışmalarını
sunmak için disiplinler arası bir ortamda akademi ve sanayi araştırmacılarını bir
araya getirmek olan Applied Informatics for Health and Life Sciences (AIHLS) adlı
uluslararası konferans Kuşadası'nda gerçekleşti.

K

onferansın açılış konuşmasında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın
bio-informatik alanında yapılan çalışmaların önemine değinerek, Üniversitemiz hakkında
da çeşitli bilgiler verdi.
4 gün süren ve başta Irak, Libya, İngiltere, Almanya, Pakistan, İran, Japonya, Yunanistan olmak
üzere çeşitli ülkelerden 103 akademisyenin katıldığı konferansta 42 oturum düzenlendi.
Konferansın organizasyon komitesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şeker, desteklerinden dolayı
Necmettin Erbakan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e iletilmek üzere Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin Aydın’a teşekkür plaketi takdim etti.
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KONYA TÖMER'DE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

- Öğrenciler KON-DİL’e nasıl geliyorlar? Bir seçme süreci
var mı?

Konya Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi 2012 yılında
Konya TÖMER adıyla kuruldu. Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe
eğitimi vermeyi amaçlayan Merkez, 03 Eylül 2014 tarihinden itibaren
KONDİL adıyla hizmet vermeye devam edecek. Türkçe ve diğer dünya
dillerinin öğretilmesinde son teknolojileri kullanarak ülkemizde önde
gelen kurumlardan biri olmayı amaçlayan KONDİL, kurulduğundan bu
yana önemli başarılara da imza attı. KONDİL’i Merkez Müdürü Doç Dr.
Kemal ÖZCAN’la konuştuk. Merkezin dünü bugünü ve isim değişikliği gibi
konulara ilişkin bilgileri bu söyleşide bulabilirsiniz.

- KONDİL’in yabancılara Türkçe öğretimine yönelik kurslarına iki
farklı grupta öğrenci gelmektedir. Biri Türkiye Bursları kapsamında
gelen uluslararası öğrenciler bir de kendi imkânlarıyla dil
öğrenmeye gelen yabancı uyruklu öğrenciler. Kendi imkanlarıyla
gelen öğrenciler, ilk aşamada daha önce bizde eğitim almış
arkadaşlarının tavsiyesi üzerine, sosyal medyada ve internet
üzerinden bilgi edinerek bizi tercih ettiklerini söylüyorlar. Pek çok
alternatife rağmen merkezimizin yüksek tercih edilirliği de genç
bir merkez olarak bizi mutlu ediyor. Elbette bu tercih edilirlik
düzeyinin en önemli sebebi, mesai arkadaşlarımızın mesleklerine
duydukları saygı ve özverili çalışmalarıdır. Bunun yanı sıra bu ay
içerisinde Türkçe’nin yanı sıra İngilizce kurslarına da başlıyoruz.
Önemli sayıda başvuru aldık. Çok sayıda kursiyerin başvurması
da öğretim elemanımızın deneyiminin ve başarısının bir diğer
göstergesidir.

- Hocam öncelikle Konya TÖMER ya da mevcut adıyla KONDİL’in kuruluş
sürecinden bahsederek konuya başlayalım. Nasıl kuruldu? Amaç neydi?
- Ülkemizin son yıllarda hemen her alanda yakalamış olduğu başarılar, Türkiye'nin bir
cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bu durum yurt dışından çok sayıda insanın
ülkemize olan ilgisini de artırmış ve çeşitli vesilelerle akın akın gelişler yaşanmaya
başlamıştır. Bu gelişlerin en önemli sebeplerinden biri de eğitimdir. 2014 yılı itibariyle
ülkemizde bulunan uluslararası öğrenci sayısı 80 bin civarındadır. Ülkemize gelen bu
misafirlerimiz in en büyük ihtiyaçlarından biri de dil öğrenimidir. Büyük şehirlerimiz başta
olmak üzere bir çok ildeki üniversiteler bu talebi karşılayabilmek için kendi bünyelerinde Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri,
kısa adıyla TÖMER’i kurdular.
Üniversitemizde ise TÖMER, 2012 Ekim ayında kuruldu. Konya TÖMER'in açılmasından iki yıl önce kurulan Üniversitemizin uluslararasılaşmaya,
uluslararası platformda yer edinmeye önem vermesi bu sürecin hızlanmasında etkili oldu.
Daha önce Türkiye'ye gelen öğrenciler sadece bir kaç üniversitede bulunan TÖMER'lerde dil öğrenirlerken, artık üniversitemize gelecek tüm
uluslararası öğrencilere dilimizi, kültürümüzü yerinde öğretmeye başladık. İlk iki yıl kısıtlı imkânlarla da olsa kısa sürede Konya’da tanınır bir dil
merkezi oldu. Bu yola çıkarken amacımız gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Türkçeyi ve yabancı dilleri çağdaş dil öğretim yöntemleriyle
öğreterek dil öğretiminde farkımızı ortaya koymaktı. Bu farklılığı şehrimizde sağladık, yavaş yavaş da yurtiçinde tanınır bir dil merkezi haline
geldik.
- KONDİL adı nereden çıktı? Bir marka haline gelmiş olan KONYA-TÖMER iyi bir isim değil miydi? Niye böyle bir değişime
ihtiyaç duyuldu?
- TÖMER adı elbette tanınmış bir isimdi ama bize ait değildi. Bu ismin haklarının Ankara Üniversitesinde olması ve isim hakkının diğer merkezler
tarafından kullanılmaması yönünde alınan hukuki kararın tarafımıza tebliği sonrası zorunlu olarak isim değişikliğine gitmek durumunda kaldık.
Aslında bu zorunluluk biraz da doğru
oldu. Böylelikle TÖMER’den bağımsız
kendi dil markamızı yaratmamızın önünü
açtı. Böyle durumlarda önemli olan adın
ne olduğu değil. Yaptığınız nitelikli işler
sonrası oluşturduğunuz doğru algıdır. Ekip
arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler
sonrasında Konya’ya ait bir dil merkezi
markası oluşturma isteğini istişare ettik. Pek
çok isim arasından hem akılda kalıcı hem
de şehirle özdeşleşebilecek bir isim olan
KONDİL’de karar kıldık. Artık Konya'ya ait
Konya'yı çağrıştıran bir dil merkezimiz var.
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- KONDİL’in eğitim şekli hakkında bilgi verir misiniz? Sadece
dil eğitimi mi veriliyor?
- Şu anda resmi anlamda dil eğitimi veriyoruz. Az öncede
söylediğim gibi, biz olaya salt dili öğretip geçmek olarak
bakmıyoruz. Kendi kültürümüzü ve değerlerimizi de aktarıyoruz.
Tüm arkadaşlarım da gece – gündüz hafta sonu demeden öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmeleri konusunda çaba gösteriyorlar. Biz
öğrencilerimizin bunu sadece bir ders gibi görmelerini istemediğimiz için onları dil dünyasının içine çekmeye çalışıyoruz. Onların bu dili
deneyimlemelerini, yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle sıkılmadan eğlenerek dili ve kültürü öğrenmiş oluyorlar. Salt dilbilgisi öğretimi
yerine işlevsel yöntemleri tercih ederek öğrenci ve beceri odaklı yöntemlerle dil öğrenimini onların merkezinde gerçekleştiriyoruz.
- Neredeyse her bültende TÖMER ya da mevcut adıyla KONDİL hakkında bir etkinlik haberi girmek zorunda kalıyoruz. Tabii bu
zorunluluk kelimesi hoş bir zorunluluk bunun için de size üniversite adına teşekkür etmek lazım. Bu kadar organizasyonu hayata
geçirmek sizi yormuyor mu? Her ay bir etkinlik yapmanın eğitsel bir amacı var mı?
- Bilindiği üzere dilin öğrenmesinde en iyi yöntem, yaşayarak, pratik yaparak yerinde öğrenmektir. Biz dili öğretirken öğrencinin deneyim
kazanarak öğrenmesini istiyoruz. Bu nedenle de her ay en azından bir defa olmak üzere sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyoruz.
Bu etkinliklere öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımızla katılarak hem güzel zaman geçiriyorlar hem de Türkçeyi doğal ortamda kullanarak
dil gelişimlerini sağlıyorlar. Elbette bu etkinliklerin eğitsel bir amacı var, dil salt dilbilgisinden oluşmaz, kültürün içinde var olur. Etkinliklerimiz dilkültür etkileşimini sağlayarak dil aracılığıyla kültürümüzü, örf ve adetlerimizi de öğreniyorlar. Durum böyle olunca da sürekli bir etkinlik içinde
oluyoruz.
- KONDİL olarak bir hedefiniz var mı? Bu hedefler arasında daha fazla büyümek ya da daha çok öğrenci almak gibi bir
misyonunuz var mı?
- Elbette bir hedefimiz var, ama bu sayısal büyüklük
değil. Bizim öncelikli hedefimiz araştırmalarımızla,
uygulamalarımızla, yayınlarımızla, dil öğretimimizle
öncelikle ülkemizde tanınmak, tercih edilen bir
merkez olmak bir marka haline gelmek. Sonrasında
ise uluslararası disiplinde bunu pekiştirmektir. Bizim
için aslolan “kemmiyet” değil “keyfiyet”tir.

KONDİL'DE
MEZUNİYET COŞKUSU

- Önümüzdeki günlerde yeni bir binanın inşaatına
başlanacağı yolunda bir duyum aldık. Doğru mudur? Ne
zaman yapılması ve ne zaman hayata geçirilmesi planlanıyor?
Bina da neler olacak? Örneğin bilgisayar teknolojilerine ne
düzeyde yer verilecek?
- Yeni bir bina inşaatı değil de, yeni bir binaya taşınma
söz konusuydu. İlk iki yıl kısıtlı imkânlarla bir kaç birim iç içe
çalışmak durumunda kalmıştık. Sayın Rektörümüzün yabancılara
Türkçe öğreten, aynı zamanda farklı dillerde kurslar açarak
vatandaşlarımıza da hizmet sunacak olan KONDİL’in merkezde
müstakil bir binada olması gerektiğini belirtmesi üzerine bu
doğrultuda bir bina kiralanmıştır. Mevlana Caddesi üzerindeki tarihi
İplikçi Camii yanındaki binamızda öğretime başlamış bulunmaktayız.
Merkezi bir yerde bulunmanın avantajlarını kısa sürede daha etkili
Türkçe öğretimiyle göreceğimize inanıyoruz.
- Eğitim faaliyetleri sırasında karşılaştığınız sorunlar var mı?
Daha etkin eğitim için gereksinimleriniz neler?

KONDİL “Uluslararası Öğrenciler Türkçe Hazırlık Mezuniyet Töreni” yapıldı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bahçesi
havuz başında yapılan törene Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Muhsin Kar, Genel Sekreter Doç.
Dr. Zekeriya Mızırak, Dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Dil öğretimi sürekli gelişen bir disiplin; Böyle olunca da sürekli
olarak çağı takip etmeniz, yeni yöntemlerden haberdar olmamız
gerekiyor. Dolayısıyla bu yayınları takip etmek, uygulamak ve
geçerliliğini test etmek gerekiyor. Bunun için de ciddi bir kaynağa
ihtiyacınız oluyor. Üniversitenin olanakları çerçevesinde bu
ihtiyacımızı karşılıyor olsak da daha fazla kaynağın tahsisi halinde
daha nitelikli ve çağdaş hizmet sunmak olanağı anlamına geliyor.

B

- Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
- KONDİL ve benzeri birimler üniversitelerin dünyaya açılan
kapılarıdır. Şehrimiz uzun yıllardır bir üniversiteye sahip olmasına
rağmen yabancılara Türkçe öğreten bir biriminin bulunmaması büyük
bir eksiklikti. Bu eksiklik yeni kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi
tarafından fark edilerek kuruluşundan çok kısa bir süre sonra
karşılanmış oldu. Bugün KONDİL olarak hizmet veren merkezimiz iki
yıl gibi kısa bir zamanda kurumsal kimliğini sağlam temeller üzerine
oturtmuş, akademik anlamda kazandığı başarılar ile adını sadece
Konya'da değil tüm ülkede duyurmuş bir kurumdur. Bu başarının en
önemli mimarı kuşkusuz her zaman en büyük destekçimiz olan Sayın
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker'dir. Kendilerine müteşekkiriz. Ayrıca
Rektör yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz ve daire başkanlarımıza
da bu süreçte hep yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz.
Son olarak gece gündüz demeden büyük fedakârlıklarla, sadece
bilgi birikimlerini değil gönüllerini de katarak çalışan mesai
arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
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irçok ülkeden üniversitemize eğitim-öğretime gelen yabancı öğrencilerin mezuniyet töreninde
eğlenceli ve duygusal anlar yaşandı. Zor ve yoğun bir tempoda Türkçe öğrenimi gören
öğrencilerin çalışmalarının meyvesi olan Türkçe Yeterlilik Belgelerini coşku ve sevinçle almaları
duygusal anlar yaşattı. Çeşitli ülkelerden 120 öğrencinin mezun olduğu törende konuşan KONDİL
Müdürü Doç. Dr. Kemal Özcan, 2012 yılında kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL’in, 2
sene gibi kısa bir süre içerisinde oldukça faydalı işler yaptığını ve meyvelerini de aldığını belirterek:
“Bundan 10-15 yıl önce üniversitelerimizdeki yabancı öğrenci sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi.
Bugün ise Türkiye’de toplam 55 bin uluslararası öğrenci olmakla birlikte bunun 570’i Necmettin
Erbakan Üniversitesinde okuyor. Bu tablo Türkiye’nin son derece geliştiğini ve değiştiğini net olarak
göstermektedir. Üniversitemizin hedeflerinden bir olan "güzel insanlar" yetiştirme düşüncesine bizler
de KONDİL olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Muhsin Kar: "Dil sevgili gibidir."
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin
Kar ise dil öğrenmenin zor bir süreç olduğuna değinerek KONDİL’deki
hocaların dil öğretme gayretlerinin takdire şayan olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Kar: "Bir o kadar da önemli olan öğrencilerimizin dil öğrenme
azimleridir. Ben buradan öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum: Dil
sevgili gibidir. Özen göstermezseniz, ilgilenmezseniz sizi bırakır gider.
O yüzden öğrendiğiniz dili sürekli geliştirmeniz gerekir. Kendi ülkelerine
gidecek öğrencilerimiz mutlaka Türkçelerini korusunlar." dedi.
Ülkelerinin kültürlerinden örneklerle sahne performansları da sunan
öğrenciler, izleyenleri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi. Birlikte
yenen yemeğin ardından öğrenciler tarafından yapılan resim, ebru
çalışmaları ve çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.
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