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ACI KAYBIMIZ ...
Eğitime ve kültüre önemli yatırımlar yapan iş adamı Ahmet Keleşoğlu'nu kaybettik.
Selçuk ve As Ecza Deposu sahibi Aksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesi, Türkiye'nin 3. En Hayırsever İşadamı Sayın Ahmet Keleşoğlu 14 Ocak 2015 Çarşamba günü bir süredir tedavi gördüğü
hastanede hayata gözlerini yumdu. 91 yıllık hayatına çok sayıda başarıyı sığdıran Keleşoğlu aynı zamanda Necmettin Erbakan
Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne ismini veren kişiydi.

TBMM Üstün Hizmet Ödülü Sahibiydi
Ahmet Keleşoğlu okul, cami ve pek çok hayır işleriyle adından söz ettirdi. Keleşoğlu, TBMM'den Üstün Hizmet Ödülü aldı.
Geçen yıl yaşanan maden kazası sonrası 18 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını üstlendi. Eczacılık Fakülteleri ile yakın
işbirliği içinde çalışan hayırsever iş adamı 2007'de Konya Selçuklu Belediyesi'nin tahsis ettiği bir alana Ahmet Keleşoğlu
Kültür Merkezi'ni kurdu. Kimsesiz, bakıma muhtaç çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine de önemli katkılar sağladı. Bu
kapsamda Ailem Olsun Derneği, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile hayata geçirilen bu projeler kapsamında yetiştirme
yurtlarına, çocuk yuvalarına ve çocuklara destek olmuştur. Memleketi Ermenek'te eşi Nezahat Keleşoğlu'nun arzusu üzerine bir
cami ve külliye de inşa ettirdi.

REKTÖRDEN
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Sevgili Öğrencilerim,
İnsanı en mutlu eden şeyin ne olduğu sorulduğunda sanırım pek çok kişi; takdir edilmeyi, kendine güveniliyor olmasını ve sevildiğini
hissetmeyi sayacaktır. Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan seçim sonrası değerli öğretim üyelerimizin gösterdiği büyük teveccüh ile yeniden Rektör
seçilmiş bulunmaktayım. Alınan oy oranları neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri çerçevesinde de ikinci dönem için atanmış
durumdayım. 2010 yılından Kurucu Rektör olarak atandığım Üniversitemizde seçilmiş bir Rektör olarak görev yapacak olmanın mutluluğunu
yaşıyorum. Bu vesileyle tüm öğretim üyelerimize, idari personelimize ve yönetici arkadaşlarıma yeniden şükranlarımı sunar, yeni dönemin hayırlar
getirmesini dilerim.
Geçtiğimiz dört yıllık süreçte elimizden geldiğince siz çalışma arkadaşlarım ile birlikte yeni kurulmakta olan bir üniversiteye hizmet
vermenin çabası içinde olduk. Bu süre zarfında hep iyi niyet çerçevesinde çalışma, Üniversitemizi, Konya’yı ve Ülkemizi layık olduğu yerlere
çıkarma gayretini birlikte ortaya koyduk. Bu denli bir büyük teveccühün şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma gösterilmiş olması, büyük onur
yaşatıyor olsa da daha fazla çalışmak konusunda büyük bir sorumluluğu bizlere yüklemiş durumdadır. Geçmiş dönemde edindiğimiz tecrübe ile
gelecek dört yılda daha fazla gayret edeceğimizden, daha profesyonel yönetim anlayışını ortaya koyacağımızdan ve birlik - beraberliğimizi
bozmadan Üniversitemizi ileriye taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz. Projelendirdiğimiz ya da halen üzerinde çalıştığımız çok sayıdaki projeyi
sizlerden aldığımız güvenoyunun motivasyonuyla en hızlı biçimde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Akademisyeniyle, öğrencisiyle ve
çalışanlarıyla bir aile olarak gördüğüm Necmettin Erbakan Üniversitesi Ailesi’nin her bireyinin gelişim ve değişim konusunda yapacağı katkıya
ihtiyacımız olduğunu vurgulamak isterim. Bu anlamda yeni yönetim dönemi, “birlikte yürüme zamanı”dır ve tüm paydaşlarımızın yakın işbirliği
ve desteğine gereksinim vardır.
Bültenin hazırlığı aşamasında bizi ziyadesiyle üzen bir konudan da söz etmek isterim. Konya’nın yetiştirdiği değerli müteşebbis,
hayırsever işadamı, Eğitim Fakültemizin mevcut yapısında önemli katkıları bulunan, değerli büyüğüm Sayın Ahmet Keleşoğlu’nu 14 Ocak
2015’te kaybettik. Sayın Keleşoğlu, Üniversitemize yaptıklarının dışında ülkenin bir çok yerinde eserler bırakan tam bir eğitim gönüllüsüydü. Türk
Eğitimine önemli katkılarda bulundu. Unutmayacağımızı yeniden vurgulayarak Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Üniversitemiz
ailesine başsağlığı dilerim.
Burada bir teşekkür de 2011 yılından bu yana birlikte görev yaptığımız, Üniversitemize Genel Sekreter olarak büyük katkılar sağlayan
ve akademik çalışmalarını daha etkin yürütmek istediği için yönetim kadromuzdan ayrılan Değerli Kardeşim Sayın Doç. Dr. Zekeriya Mızırak'a
şükranlarımı sunar, başarılar dilerim. Sayın Mızırak, önümüzdeki dönemde de Üniversitemize destek vermeye devam edecektir.

Törenle Uğurlandı
Bu topraklar üzerinde çalıştığını ve kazandığını bu topraklara eğitim, kültür ve toplumsal yarar yaratacak şekilde harcamayı
ilke edinen Keleşoğlu, 16 Ocak 2015 Cuma günü kendi adının verildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törene Keleşoğlu'nun ailesi, üniversite
yönetimi, yerel yönetim temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sayın Ahmet Keleşoğlu’na ithafen çıkarılan bültenin bu sayısının hayırlı olmasını diler hepinize sevgilerimi sunarım.
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AHMET KELEŞOĞLU
kimdir?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin inşaatını yaptıran Konya’nın yetiştirdiği en hayırsever insanlardan biri olan
Ahmet Keleşoğlu, 1924 yılında Ermenek’te dünyaya gelmiştir. Babası ticaretle uğraşan Keleşoğlu, altı çocuklu ailenin beşinci
çocuğudur. Varlıklı bir aileye sahip olan Ahmet Keleşoğlu’nun ticarete yeteneği küçük yaşlarda babası Hacı Mustafa İncikoğlu
tarafından fark edilir. Babasının teşvik etmesiyle küçük yaşta manifaturacılığa başlayan Ahmet Keleşoğlu, kısa zamanda tüm
halkın ihtiyaçlarını temin eden bir mağaza sahibi haline gelmiştir. İlerleyen yıllarda Konya’ya gelen Keleşoğlu, eczacı olan
kayınbiraderi Nevzat Karpuzcu ile birlikte Selçuk Ecza Deposunu kurmuştur. Ticari olarak büyük başarılara imza atan Keleşoğlu,
ülkenin önemli işadamları arasında yerini almıştır. Bugün AKSEL Holding’in 8 (sekiz) şirketinin en büyüğü olan “Selçuk Ecza”
Türkiye’deki sağlık sektörünün 2. büyüğü durumundadır. Vergi ödemede Türkiye’nin ilk 50 (elli) kuruluşu içinde yer almaktadır. Otel
ve inşaat alanında da faaliyet gösteren Keleşoğlu; doğruluk, dürüstlük, çalışmak, özverili olmak gibi temel ilkelere sahip bir kişi
olarak tanınmıştır. Ahmet Keleşoğlu’nun eğitim, kültür, sağlık, turizm alanlarında projeleri ve yardım amaçlı çok sayıda girişimi vardır.
Bu yatırımlardan bazıları:
İstanbul: Üsküdar’da Anadolu Lisesi ve Spor Salonu
Hafize Özal İlköğretim Okulu’nun 40 (kırk) derslikli ek binası-spor salonu
Ahmet-Nezahat Keleşoğlu İlköğretim Okulları
Ermenek: Selçuk Otel
Konya: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Ayrıca Ahmet Keleşoğlu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yetişmelerine destek olmak amacıyla Nezahat-Ahmet
KELEŞOĞLU Vakfını kurmuştur. Bu vakıf aracılığı ile Holding bünyesinde çalışanların çocukları ile zeki ve yoksul öğrencilere yardım
etme konusunda sürekliliği sağlamayı amaçlamıştır.
Ahmet KELEŞOĞLU, 91 yaşında 14 Ocak 2015'de İstanbul'da vefat etmiş ve 16 Ocak 2015 tarihinde adını verdiği
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen tören ile ebediyete uğurlanmıştır.

AHMET KELEŞOĞLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, eğitim camiasına ve
Üniversitemize başsağlığı dileriz.

UNUTMAYACAĞIZ…

DOÇ. DR.

ZEKERİYA MIZIRAK
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Şükranlarımızla...
Üniversitemizin kuruluşundan bu yana başarılı çalışmalara imza atan, büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar
sağlayan Genel Sekreterimiz Sayın Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, toplumsal ve akademik çalışmalarını gerekçe
göstererek yürütmekte olduğu görevinden ayrıldı.

K

onu hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Mızırak'a yaptığı önemli çalışmalar için teşekkür etti. Şeker: "Zekeriya Bey,
yönetimimize çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle önemli katkılar yapan bir arkadaşımızdı. Akademik çalışmaları nedeniyle aktif yöneticilik
görevinden affını istedi. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ile de yakın işbirliği içinde olan Zekeriya Hoca'nın akademik gerekçesini
haklı bularak ayrılmasını anlayışla karşılıyoruz. Bundan böyle hem Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak hem de Rektör
Danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecektir. Kendisine bülten aracılığıyla yeniden şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum." dedi.

741. VUSLAT YILDÖNÜMÜ’NDE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRÜNÜ

MEVLÂNÂ ANILDI

SEÇTİ

Mevlânâ’nın 741. Vuslat Yıldönümü Törenleri
kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus programına;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Bakanlar, yabancı diplomatlar, Konya
protokolü, çok sayıda vatandaş katıldı. Necmettin
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in
de katıldığı tören, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapıldı.

NEÜ Rektör Adayları Belirleme Seçimi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Tesislerinde yapıldı. Saat 10.00’da
başlayan oy verme işlemi, saat 15.00’te sona erdi. Geçerli 641 oyun, 595’ini Prof. Dr. Muzaffer Şeker aldı.
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010 yılında Konya
Üniversitesi adıyla
kurulan Necmettin
Erbakan Üniversitesinin ilk
Rektörlük Seçimi yapıldı.
öğretim üyelerinin büyük
katılımıyla yapılan seçimden
sonra oy sayılarına göre
altı aday Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’na (YÖK)
bildirildi. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından
Cumhurbaşkanlığına iletilen
liste sonrasında en çok oyu
alan Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Cumhurbaşkanlığı tarafından
yeniden Necmettin Erbakan
Üniversitesi Rektörü olarak
atandı. Atama sonrası konuşan
Rektör Şeker, büyük teveccüh
gösteren öğretim üyelerine
teşekkür etti. Rektör Şeker, “Yeni kurulan bir üniversite olarak başarılı bir dört yıl geçirdik. Pek çok çalışmayı Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ailesi olarak hep birlikte yaptık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor ve bu dönem daha yoğun olacaktır. Yapılacak pek çok iş var. Biz vakit
kaybetmeden hemen yeni çalışmaları hayata geçirmek zorundayız. Değerli öğretim üyelerimizin büyük teveccühleri bizlerin omuzlarındaki
yükü daha da ağırlaştırdı.
Yeni Dönemin Üniversitemize,
Konyamıza ve Ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Seçimin huzur ve sükûn içinde
geçmiş olmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren Şeker,
konuşmasının sonunda Sayın
Cumhurbaşkanı’na ve seçimde
emeği geçen herkese teşekkür
etti.

P

rogramda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in konuşmalarının ardından
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Vefatının 741. seneyi devriyesinde büyük mütefekkir gönül insanı sevgi
medeniyetimizin mimarlarından Mevlânâ Celâlettin-i Rumi Hazretlerini rahmetle yad ederek: “Ancak ve ancak aşk ile yazılmış bir eser
7,5 asır ayakta kalabilir. Hz. Mevlânâ eserlerini öyle bir aşk ile meşk etmiş ki, vuslatından 741 sene sonra dahi bir araya geliyor, onu yad
ediyor, onun düğün gecesinde birbirimizle muhabbet ediyoruz” dedi.
Program, Sanatçı Ahmet Özhan’ın tasavvuf musikisi konseri ile devam etti. Konserin ardından tören Sema Ayin-i Şerifi ile sona erdi.

Şeb-i Arus ve Sema Ayin-i Şerifi Nedir?
Ölümü sevgiliye (Allah'a) kavuşmak olarak gören Mevlana'nın hayata gözlerini yumduğu 17 Aralık, ''Şeb-i Arus'', yani ''Düğün Gecesi''
olarak adlandırılıyor. ''Mesnevi, Fihi Mafih, Divanı Kebir ve Mektubat'' gibi ünlü eserleri bulunan Mevlânâ, daha çok törenlerde
gerçekleştirilen ve Mevlânâ ismiyle adeta özdeşleşen sema törenleriyle biliniyor.
Mevlevilik deyince ilk akla gelen sema, işitmek manasında kullanılıyor. Terim olarak, musiki nağmelerini dinlerken vecde gelip hareket etmek,
kendinden geçip dönmek olarak tanımlanıyor. Sema, sembolik olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, yüce yaratıcıya olan aşk
ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip ' İnsan-ı Kamil''e doğru yönelişini ifade ediyor.
Semada; Mutrıb ve semazenlerin şeyh postunu selamlayıp, semahanede yerlerini almalarından sonra postnişin, semahanedekileri
selamlayıp posta oturur. Mevlânâ'nın Hazreti Muhammed'i (s.a.v.) öven Na't-ı Şerif'le başlayan Sema, ardından postnişin ve semazenlerin,
sema meydanında sağdan sola doğru dairevi yürüyüşüyle devam eder. Sema meydanının bu şekilde üç kez dolaşılmasına ' Devr-i Veledi''
denir. Sema, Mevlevilik geleneğine göre okunan Kuran-ı Kerim ve duayla sona erer.
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Bu yıl 30'uncusu düzenlenen, Başkanlığını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısı özel oturumuna Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker de davetli olarak katıldı.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açılış konuşmasında;
İslam coğrafyasında yaşananlardan dolayı Birleşmiş Milletleri (BM)
ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) eleştirdi. Erdoğan: “Birleşmiş Milletler
çocuklarımızın akan kanına seyirci kalırken İİT da buna seyirci kalamaz.
Gerek İİT gerek İSEDAK ve diğer komitelerle, kurumlarımız, sivil toplum
öğütlerimiz ve üniversitelerimizle dünya barışı adına farklılık oluşturabilecek
güçteyiz. Malumunuz olduğu üzere İSEDAK'ın ticaret alanındaki en önemli
projesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Sistemi 20 yıldan bu yana
uygulamaya geçmeyi bekliyor. Biz kendi aramızda bunu uygulamaya
koymayacağız da kiminle yapacağız? 2011 Yılında yürürlüğe girmesi
için atılması gereken sadece bir kaç adım var. Tüm ilgili ülkelere çağrıda
bulunarak bu sistemin bir an evvel yürürlüğe girmesi için gereken adımları
atmalarını istirham ediyorum.

İranlı kardeşlerimizin bir sözü var 'Oturdular konuştular
dağıldılar'. Eğer adım atmazsak otururuz, konuşuruz dağılırız.
Ticaretle ilgili diğer önemli husus İSEDAK'ın ilk yıllarından beri
önem verdiği ticaret finansmanıdır. Biz 15 yıl önceki yüzde
10 seviyesinden yüzde 18'in üzerine çıkmasını sağladık
ama bana göre bu rakam da yeterli değil. Bu finansman bir
dayanışmayı ortaya çıkardı mı? Finansman kabiliyetimizi İslam
ülkeleri içerisinde değerlendirebildik mi? Gücümüzü kimlere
aktarıyoruz? Bunların üzerinde durmamız gerekiyor” dedi.
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Oturumda konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş; İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan BM'den IMF'ye ve Dünya Ticaret
Örgütü'ne kadar bütün uluslararası sistemin maalesef istenilen düzeyde dünya barışını sağlayan kuruluşlar olmaktan çok uzaklaştığını
belirterek, BM'nin barışı sağlayan kuruluş olmanın ötesinde, güçlülerin dayattığı siyasal sistemin kabul ettirilmesinin aracı olduğunu söyledi.
İSEDAK toplantıları sayesinde 30 yıl içinde İslam ülkeleri arasında birçok kuruluşun doğduğunu, bunlarla ekonomik ve siyasi dayanışmaları
gerçekleştirmek için önemli adımlar atıldığını söyledi.
Kapanış oturumunda konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da: “Gelişmekte olan ülkeler küresel büyümede itici güçtür. Bu eğilim
öngörülür gelecekte de devam edecektir. İİT üyesi ülkeler genel olarak diğer gelişmekte olan ülkelerle benzer bir eğilim takip etmektedir. İİT
ülkelerinin dünyada toplam GSYİH payı 2013 yılında yüzde 11 civarındaydı. Biz grup olarak dünya nüfusunun yüzde 23'ünü temsil ediyoruz
ama potansiyelimizin gerisindeyiz. Bu nedenle bizler yapısal problemlerimize odaklanmak zorundayız. BM'de daimi üyeden 1'i hayır dedi mi
mesele kapanıyor. Bunlar içinde bir tane müslüman ülke var mı? Avrupa Asya Amerika bunun dışında daimi üyeler içerisinde bir tane ülke yok”
dedi.
Toplantı sonrası konuşan Rektör Şeker, böyle toplantılarda akademik camianın bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Akademisyen yönetim işbirliğinin diğer alanlarda olduğu gibi İslam Ülkelerinin dayanışmasında da önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

PROJESİ
Başladı

Medeniyet Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 320 bin dergi dağıtımı ve 8 bin tiyatro gösterimi
programı Niyaz Usta İlkokulu'nda yapılan açılış töreni ile başladı. Projenin açılış törenine; Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altundağ ile öğretmen ve
öğrenciler katıldı.

T

örende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet
Altundağ: “Daha önce tanıtımını yaptığımız Medeniyet
Okulu Projesi'nin bugün başlangıcını yapıyoruz.
Medeniyet denilince akla atalarımız geliyor. Onların
yaşadığı, yaşattığı ve bütün dünyanın hayranlıkla izlemiş
olduğu medeniyetin yeniden gündeme gelmesi, eğitime
büyük bir katkı olarak yorumlanmalı.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker projenin başarılı olacağına
yürekten inandığını ve projenin ortaklığını yaptıkları İl ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığına teşekkür etti. Prof. Şeker: “Bu uzun maratonda
hep beraber medeniyetimizin değerlerini paylaşacağız,
öğreneceğiz ve uygulayacağız. Medeniyet Okulu Projesi
Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir proje. Çünkü
toplumların dayanışma kültürünü, çalışma azmini, bir arada
yaşama gayretini destekleyen ve huzuru, barışı önceleyen
bir felsefeye sahip. Biz medeniyet denince sevgiyi, paylaşmayı, cömertliği insanca yaşamayı anlıyoruz.
Hep birlikte bu projeyi, ömür boyu kendi hayatımıza yansıtarak gelecek nesillere aktaracağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de bu çalışmanın diğer hizmetlerden daha önemli olduğunu
düşündüğünü belirtti. Akyürek: “Çocuklar, çalışırsanız, gayret ederseniz, dua ederseniz Allah ömür verirse
hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Doktor, polis, mühendis, öğretmen olabilirsiniz fakat bütün bunlardan
daha önemlisi iyi insan olmak. Memleketinizin iyiliği için çalışan bir insan olmazsanız o zaman o mesleklerin
hiçbir önemi olmaz.” dedi. Akyürek, bu projenin Konya’nın kimliğini, misyonunu ve milletimizin değerlerini
öğretme çalışması olduğunu vurguladıktan sonra, projenin hazırlanmasında emeği geçen başta
Rektör Şeker olmak üzere, üniversite öğretim üyelerine ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve belediye
çalışanlarına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından ay boyunca programı 31 ilçede gerçekleştirecek araçlar yola çıkarıldı. Proje
kapsamında her ay bir değerin işlendiği 40 bin, toplamda 320 bin dergi dağıtımının yapılacağı proje
kapsamında 8 bin tiyatro gösteriminin de yapılması planlanıyor.
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ENGELSİZ
KARİYER PROJESİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama-Araştırma Merkezi (KONSEM) ve Konya Büyükşehir
Belediyesi ortaklığı ile hayata geçirilen "Engelsiz Kariyer Projesi"nin tanıtımı bir basın toplantısı ile duyuruldu.

T

oplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İzzet Güneş ile
Konya Ortopedik Engelliler Derneği, Mevlana Görme Engelliler Derneği, Konya Kamu Yararına Görmeyenleri Koruma Derneği, Konya
Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Gökçen Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği ve Gönül Gözü
Derneği yöneticileri ve üyeleriyle, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.
Engelli bireylerin özelliklerine uygun kariyer rehberliği hizmetlerinin geliştirilmesi, mesleki eğitimden yararlanma olanaklarının artırılması ve bu
alanda eğitim ile işgücü piyasasındaki bağın güçlendirilmesi amacını taşıyan projenin açılış konuşmasını, Doç. Dr. Zekeriya Mızırak yaptı.
Mızırak konuşmasında: “Engelli olmak bir taraftan bakıldığında bir kader, diğer yandan da toplumsal bir gerçeklik olarak görünmektedir.
Kaderin önüne geçemeyiz ama bu toplumsal gerçeklikle nasıl baş edebileceğimiz ve bu durumu nasıl avantaja dönüştürebileceğimiz
noktasında çalışmalar yapabilecek güçte ve kapasitedeyiz. Biz üniversite olarak toplumun sorunlarına çare üretmek adına, elimizden ne
geliyorsa yapmak zorundayız. Büyükşehir Belediyemiz de toplumun önünde vitrin bir kurum olarak bize destek verdi. Bu iki kurumun sinerjisiyle
engelliler adına bir adım atarsak üzerimize düşeni yapmış olacağız” dedi.

“Allah sevgi engeli vermesin”
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, geçmişte engelli yakınlarının sorunlarını
ifade edemediği bir ortamın olduğunu, bugün ise sosyal devlet
anlayışının gelişmesinin bir sonucu olarak, ekonomik refah ve istikrar
ortamının sağladığı farklı alanlara el atabilme rahatlığıyla bu alanda
da ciddi bir ilerleme kaydedildiği belirtti. Şeker : “Türkiye’de sağlık ve
sosyal alanda büyük yatırımlar yapıldı. Ben ÖSYM’nin engelliler için
özel bir sınav yapıp, bu sınavdan belli bir puan alan arkadaşlarımızın
kendi bileklerinin hakkıyla istihdam edildiklerini hayal bile edemezdim.
Türkiye bugünlere geldi ve bu günleri gördü. Aslında biz medeniyet
olarak her bir yaratılana yaratandan ötürü özel bir sevgi ile hizmet
etmek durumundayız. Kimin ne zaman engelli ya da engelsiz
olacağını bilemeyiz. Allah hiçbirimize sevgi engeli vermesin. Diğer
engeller aşılır” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, diğer üniversitelerle de çalışmalar yaptıklarını, fakat özellikle eğitim faaliyetlerinin
yanında, çok sayıda sosyal sorumluluk projesini üstlenen ve çok sayıda projenin
organizasyonunu ve takibini yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi hocalarına
ve çalışanlarına şehir adına ayrıca teşekkür ederek başladığı konuşmasında şehir
üniversite işbirliğine vurgu yaptı. Akyürek: “Engellilerle ilgili etkinliklerin yapıldığı bu
günlerde böyle güzel, bilimsel anlamda ve içeriğiyle bir ilk olan bu projenin altında
imzası olan Zekeriya Mızırak’a ve Rektör Muzaffer Şeker’e teşekkür ediyorum. Bu
alanda Türkiye’de hem mevzuat hem de uygulama olarak önemli gelişmeler oldu. Şehir
olarak bakarsak son 10 yılda yaptığımız yol ve kaldırım çalışmalarında her zaman
engelli kardeşlerimizi göz önünde bulundurmaya çalıştık. Tabi ki yılların birikimi var.
Binalarda, kamu kurumlarında ve sosyal tesislerde halen ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıları
giderme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği
ray taşıtlarının yenilenmesi sürecinde en başta dikkate aldığımız şey taşıtların engelsiz
olması konusuydu. Şu an 47 olan engelsiz yeni taşıtlarımızın sayısı 72’ye ulaşacak.
Nerdeyse tamamı engelsiz olacak.” dedi. Akyürek; bu etkinliğin Şeb-i Aruz haftasında
gerçekleşmesinin Konya açısından da sevindirici olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Hamarta, projenin amacı ve
yapılacaklar hakkında bilgiler verdi.
12 ay sürecek olan olacak proje ile NEÜ ve Konya Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde engellilere yönelik, Engelsiz Kariyer Merkezlerinin kurulması, engelli
gruplara mesleki danışmanlık hizmeti verilmesi, mesleki eğitimden yararlanma
olanaklarının arttırılması, engel grupların özelliklerine uygun kariyer rehberliği
programlarının oluşturulması, bireysel özelliklere uygun yönlendirme hizmeti vererek
istihdama katkı sağlanması, mesleki rehberliğin yanında karar verme becerileri,
problem çözme, iletişim becerileri, sosyal beceri eğitimleri vererek yaşam
kalitelerinin arttırılmasının sağlanması, mesleki karar verme yetkinlikleri, mesleki ilgi ve
yeteneklerin belirlenerek farkındalıklarının arttırılması amaçlanıyor.
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GEVALE KALESİ
Gün Yüzüne Çıkarılıyor

İkinci Kale de Eklenecek

Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Gevale
Kalesi’ndeki kazı çalışmaları, yapılan basın toplantısı ile değerlendirildi. Programa AK Parti Konya Milletvekili
Mustafa Kabakcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, İl Kültür Müdürü Mustafa Çıpan, Gevale Kalesi Kazı Başkanı Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı katıldı.

P

rogramın başında Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, kazıların Matrakçı Nasuh’un Gravürü'nden yola çıkılarak
Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı’nın önerileri doğrultusunda
2012’de başladığını ve 2 yıldır yoğun biçimde yapılmaya
devam ettiğini belirtti. İl Kültür Müdürü Mustafa Çıpan ise yapılan
çalışmaların, Konya için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Müze
Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılan kazılarda, bilimsel desteğin
Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından, maddi desteğin ise
Selçuklu Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Çıpan, bu
çalışmaların Konya için büyük bir kazanç olacağını belirtti.

Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı Konya’da turizmi
ihmal etmemek gerektiğini söyleyerek: “Bu alanı sadece orayla
bırakmayacağız. Hemen yanında bir başka eski tarihteki
adıyla Sarıklı Tepe diye adlandırılan bir başka yerimiz daha
var ki, Büyük Gevale diye de tarihte adlandırılıyor. Oradaki
kazı alanları da tespit edildi. İnşallah Uğur Bey ile beraber
Konya’nın siluetine iki kaleyi ekleyeceğiz. Yani Konya’yı
seyredenler geride iki tane kaleyi görecekler” diye konuştu.
Gevale Kalesi Kazı Başkanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı
yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bölgede iki volkanik
dağın bulunduğunu ve kendilerini harekete geçiren unsurun
bu olduğu ifade eden Çaycı: “Kanuni Sultan Süleyman
döneminde, Matrakçı Nasuh tarafından yapılan Konya
siluetinde de iki dağ görünüyor. Bu minyatürde şehrin geri
planında iki tane kalenin varlığını çok net bir şekilde görüyoruz.”
dedi. Mevlevilerin tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonraki
süreç içerisinde Gevale Dağı’na zaman zaman sema için çıktığı
iddialarıyla birlikte, bu mekânların da tarihin belli dönemlerinde
ayinler için kullanıldığı söyleyen Prof. Dr. Çaycı, yapılan kazı
çalışmalarında çok sayıda sikke, kitabe parçaları,
Selçuklu Seramiği, süzgeç kapları, bol miktarda madeni eser
bulduklarını da aktardı. Çaycı, çalışmayı destekleyen kişi ve
kurumlara teşekkür etti.

Adeta İğne İle Kuyu Kazıldı
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de iğne ile kuyu kazmak tabirinin
karşılığı olan kazı çalışması faaliyetlerinin belirli bir düzeye gelmiş
olmasından memnun olduklarını ifade etti. Bu işin sabırlı ve zahmetli
bir iş olduğunu ve bu işe teşvik gerektiğinin altını çizen Rektör, başta
Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı olmak üzere, Selçuklu Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, İl Kültür Müdürü Mustafa Çıpan’a,
Prof. Dr. Ahmet Çaycı’ya, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir’e ve emek
veren herkese teşekkür etti. Kısa zamanda zor şartlara rağmen ciddi
bir çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Şeker Konya’nın 2020’lerde
çok farklı bir silüete sahip olacağını sözlerine ekledi.
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Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Müzeler Müdürlüğü işbirliği ile 2012 yılında başlatılan çalışmalar
kapsamında Gevale Kalesi gün yüzüne çıkartılıyor. Yapılan kazı çalışmalarının tarihe ışık tutması bekleniyor. Yapılan çalışmalar
ve Kalenin tarih bilincine katkısı hakkında Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Çaycı’nın görüşlerine başvurduk.

-Sayın Hocam, Gevale Kalesi hakkında bilgi verir misiniz? Bu kazı çalışması nasıl başladı? Ne bekliyorsunuz?
- Önce nasıl başladığımızı anlatayım. Projenin başlangıcı Selçuk Üniversitesinden ayrıldığımız döneme rastlar. Selçuk Üniversitesinde
Bizantolog olarak çalışan bir arkadaşımızın fikri sonrası bu çalışmaya başladık. Bakanlıktan gerekli izinleri almamız biraz uzun sürdü. İlk yıl
yüzey araştırması yaptık. Orada hem Takkeli dediğimiz hem de büyük Gevale dediğimiz ikiz volkanik dağlar var ve ikisinin üzerinde de
kaleler var. Takkelideki kalıntıların diğerinden daha fazla olduğunu yüzey araştırmasında gördük. Bu yüzden Takkeli Dağ’a yöneldik. Bu tür
kazılarda hareket noktasını seramik ve diğer buluntular belirler. Buradaki seramik, çini ve cam buluntuları daha zengindi. Biz civar köylerdeki
tüm yerleşim yerlerini ve kalıntıları gezdik. En azından bölgenin bir bütün olarak hangi döneme gittiğini belirledik. İkinci yıl da kazıya başladık.
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir hocayla birlikte ekibi oluşturduk. Gevale Kalesi’ne gelince; geçmişi Helenistik döneme kadar geriye giden
Gevale Kalesi, Konya kentinin savunmasında kilit rol oynayan volkanik dağların zirvesindeki iki kaleden birisidir. İmarı büyük oranda Bizans
döneminde tamamlanmış, Anadolu Selçuklu döneminde yenilenerek kale içine saray ve şikarhane gibi önemli yapılar inşa edilmiştir. Sultanlar
için eğlence ve av mekânı olarak hizmet vermiş, sonraları da siyasi mahkûmların tutulduğu yer olarak kullanılmış. Bizim yaptığımız çalışmalarda
da özellikle sur duvarlarındaki kalıntılardan Hitit Dönemine ait bulgular elde ettik. Bu bulgular, kalenin M.Ö 1500-1600 yıllarına kadar
uzandığı gösteriyor.

- Gevale Kalesinin yeri hakkındaki bilgiye nasıl eriştiniz?
Kalenin burada olduğuna ilişkin bilgi yazılı materyaller de var mı?
- Elimizdeki ilk bilgi görsel kaynak olan Matrakçı Nasuh’un minyatürüydü. Matrakçı Nasuh 16. Yüzyılda Irak’a sefere giderken buradan geçer
ve burayı betimler. Betimlemesinde Takkeli Dağın üzerindeki kaleleri çok açık bir şekilde resmeder. Minyatürize eder. Dolayısıyla bizdeki en
erken belge o. Onun dışında seyyahların burada bir kale olduğuna ilişkin ifadeleri var. Yaptığımız ilk çalışmalarla da yerini saptamış olduk.
Ayrıca Selçuklu tarihinde Gevale Kalesi’nin ayrı bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle dönemin en önemli başvuru kaynağı olan İbn-i
Bibi Selçuklu Sultanları arasındaki bir çekişmede ilk sığınacak yer olarak bu Kaleyi işaret ediyor. Hatta Alaaddin Keykubat'ın Konya’ya gelen
bir elçiyi orada kabul ettiği aynı kaynakta yazılır. Sultan oraya geliyor ve elçileri orada ağırlıyorsa Sultanın kalabileceği Sultanın şanına
yakışır bir mekânın olması gerekir fikri bizi harekete geçirdi. Bu noktadan hareketle bir köşk bulmayı ümit ediyoruz.

- Gevale Kalesi hakkında yapılan bu kazı ilk mi? Daha önce böyle bir girişim olmuş muydu?
- Selçuk Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar Hoca bu bölgede bir yüzey araştırması yapmıştı. Bulguları da
bilimsel biçimde yayımladı. Yine yabancı seyyahlar da bu bölgeye ilişkin bazı bilgileri paylaşmışlar. Biz bu çalışmalardan biraz daha farklı bir
boyutta işlemleri yürütüyoruz. Zira biz bu bölgeye kazmayı vurduk ve çalışmaya başladık. Bu kapsamda ilk çalışma olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Elde edeceğimiz buluntulardan hareketle inşallah buranın tarihini gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız. Ama tabi bu oldukça uzun
soluklu bir süreç. Kazılar bitse de Kale’nin ortaya çıkarılması ve restore edilmesi uzun bir süreçte gerçekleşecektir.

- Uzun soluklu süreç lafından kalıntıların oldukça aşağıda olduğu sonucuna ulaşılabilir mi?
Somut göstergelere ne zaman ulaşılabilir?

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. AHMET ÇAYCI
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- Orta çağın kaleleri iki halkadan oluşur. Özellikle başkentlerde güvenlik amacıyla bir iç kale bir de dış kale olur. Biz burada şimdiye kadar
iki halkalı bir sur izini tespit ettik. Arazi ne kadar dik olsa da burada iki halkalı bir kale var. Dolayısıyla bu kalelerden iki tane burcumuz
sağlam. Onun dışındaki bütün izler yıkılmış durumda. Bunun çeşitli sebepleri var. Konya şehrinin taş ihtiyacı buradan karşılanmış. Eski evlerde
özellikle otantik dokuyu oluşturan evlerde bunların izini sürmek mümkün. Sarayköy, Sulutas vb. yerler Konya’nın taş ustalarının yetiştiği yerdir.
Sille de bunun içine dahil edilebilir. Buralardaki taşlar volkanik yapıdadırlar. Dolayısıyla kolay işlenir ve bu yüzden mimari olarak kullanımı
kolaydır. Ayrıca kaçak kazılar da dokuya zarar vermiş. Şu anda bu bölge için gerekli güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ama buna rağmen
bölgede bazı girişimler, çalışmalarda soruna neden oluyor. Eline kazmayı küreği alan geliyor ve zarar veriyorlar. Kısacası o bölgede daha
önce yapılan bilinçsiz müdahaleler, ciddi biçimde tarihi kalıntılara zarar vermiş ve veriyor. Onun içinde biz tarih arıyoruz. Kalanların içinde
onların beğenmediklerini buluyoruz. Mesela alçı malzeme onların ilgisini çekmediğinden dokunmamışlar. Ancak bizim açımızdan alçı önemli
bir bulgu. Mesela bulmuş olduğumuz alçı malzeme Alâeddin Tepesi’ndeki, Karaman Kalesi’ndeki ve Kubadabat Sarayı’ndaki ile aynı
özelliklere sahip. Biz Kubadabatla paralel gidiyoruz. Kubadabatda 40 yıldır kazı yapılır. Ben öğrenciydim orada kazı yapılırken. Onlarla
istişare ediyoruz. Selçuklunun bir halkası Kuadabat’da iken bir halkası da burada ve Karaman’da. Hepsi birbiriyle örtüşen malzemeler. Bu
durum bundan sonraki çalışmalar için de önem arz eder.

BUGÜN HOCALI

- Ortaya somut bir şeylerin çıkması ne kadar zaman alır?
-Tarih vermek biraz zor. Ama tahminen 5 yıl içinde kazı sonlanır düşüncesindeyim. Kazıda birlikte çalıştığımız Selçuklu Belediyesi’nin
oynayacağı rolde burada önemli. Finansal destek de diğer bir faktör. Ekonomik olarak da sorun yaşamazsak daha da hızlanabilir.

-Kazı ekibi hakkında bilgi verir misiniz?
- Bir Arkeolog, bir Mimar, bir Harita Mühendisi, bir Hititolog ve bir de Bizantolog birlikte çalışıyoruz. Selçuklu Belediyesinden de işgücü
noktasında yardım alıyoruz.

- “Bütün dinlerin ibadet yerlerini keşfettik“ şeklinde bir açıklamanızı okuduk. Tam olarak neyi kastettiniz?
- İlk yıl Rahmetli İbrahim Hakkı Konyalı tarafından tapınak olarak ifade ettiği bir alanı kazarak başladık. Ama ilk yıl tapınağa ait olabilecek
çok net deliller çıkmadı. Bunun sebebi yapının bozulmuş olması. Bu yıl o bölgede bir mihrap nişine rastladık. Orada tapınak ile mescidin
aynı eksen üzerinde inşa edildiğini tespit ettik. Kronolojik olarak bakıldığında tapınak, kilise ve en son mescit olduğu kanaatine vardık. Tüm
bu mekanlar kaya oymak suretiyle yapılmış. Hatta Konya’nın Mevlevilerinin de zikir için oraya çıktıklarına ilişkin ifadeler de var. Daha geriye
gidildiğinde Kibele Kültürünün bir parçası olduğu da düşünülebilir. Bu alanın her zaman bir ibadet ve kült merkezi olarak kullanıldığı da
söylenebilir. İçeride bulunan sarnıçlar da bunun gösteriyor. Sarnıca biriken suyun bazı hastalıkları tedavi ettiği de iddia edilmiş. Cilt hastalığı
olan çocukların orada yıkandığı da ileri sürülenler arasında. İleride suyun analizleri de yapılacaktır.

- Kazılarda bulduğunuz başka şeyler var mı? Neler buldunuz?
- Çok sayıda sikke bulduk. Bu sikkeler Bizans ,Roma, Selçuklu ve Beylikler dönemine kadar gidiyor. Daha öncede söylediğim gibi bolca
seramik bulduk. Selçuklu Çinileri, gülleler, lüleler, ağırlık ölçüleri, ok uçları gibi şeyler de bulduk.

- Bu bölge ya da Kale Selçuklu Dönemine ilişkin izler taşıyor dediniz. Kalenin Osmanlı Döneminde kullanılmadığı
yorumunu yapabilir miyiz?
- Yapılabilir; Fatih Sultan Mehmet’ten sonra 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren silahların menzilinden dolayı kaleler önemini kaybetmiştir.
Dolayısıyla sadece bu kale için değil; genel olarak kaleler için bunu söylemek yanlış olmaz. İstanbul’un Fethi’nde kullanılan toplar, savaşın
da biçimini değiştirmiştir. Artık kaleler güvenilen yerler olmaktan çıkmıştır. Sadece stratejik yerleri koruma amaçlı kalaeler elde tutulmuş ve tamir
edilmek suretiyle bu kaleler kullanılmıştır. Buna deniz ticareti olan yerleri de ekleyebiliriz. Bu bölgelerde de kaleler kullanılmaya devam etmiştir.

- Gevale örneğinden hareketle Konya’da başkaca gizli kalmış tarihi yapılar var mıdır?
- Sadece Konya için değil, konuya tüm Anadolu olarak bakmak lazım. Bu toprakların tarihine bakıldığında çok fazla miktarda tarihi yapının
olduğunu görebiliriz. Medeniyetin başlangıç noktası bildiğiniz üzere öncelikle Mezopotamya Bölgesi ve sonra Anadolu topraklarıdır.
Buralar kadim medeniyetlerin merkezleridir. Bu topraklarda önemli yeri olan Konya’nın da tarihi 7000-8000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır.
Karahöyük ve Boncuklu Höyük, Sille gibi yerler zaten akademik çalışmalara konu olmaya başladı. Bu çalışmalarda önemli bulguların
çıkacağını düşünüyorum.

- Bu kazılarda Selçuklu Belediyesi’nin ne denli gönüllü davrandığını söylediniz. Bu çalışma önümüzdeki günlerde
diğer belediyeleri de harekete geçirebilir mi? Böyle işbirlikleri çalışmaları kolaylaştırmaz mı?
- Elbette kolaylaştırır. Meram Belediyesi ile geçtiğimiz günlerde bir görüşmemiz oldu. Meram kendi alanındaki Kilistra’nın farkında ve orası
Meram için çok önemli bir hazine. Havarilerin oradan geldiği biliniyor. Pavlus'un da söylediği düşünüldüğünde bu alanın daha etkin
kullanılabileceği ve gerekli çalışmaların bugüne dek yapılmamış olmasının ne büyük bir kayıp olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu görüşmede
onlara Üniversite olarak gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Büyükşehir Belediyesi de konu hakkında bir çalışma içinde
gibi görünüyor. O bölgenin turizmde daha fazla öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Kapadokya ile entegre edilmesinde de yarar
görüyorum. Ülkemize gelen turistlerin Kapadokya’ya gitmeden önce başlangıcın buradan yapılmasına yönelik adımların atılması gerektiğini
düşünüyorum. Ayrıca yine Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde Küçük Muhsine'nin de bu anlamda değerlendirilmesi kanaatindeyim.

- Hocam eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
- Öncelikle Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Yine Üniversite yönetimimize de konuya verdikleri önem için şükranlarımı sunuyorum. Tam
bir takım ruhu içinde çalıştığımız ekip arkadaşlarım ile birlikte Kale için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onlara da teşekkürlerimi sunmak
istiyorum. Benim ve ekip arkadaşlarımın en büyük hayali, şu anda kalenin restore edilmiş ve tamamlanmış halini görüp oradan Konya’yı
seyretmek...

YOK…
26 Şubat 1992 yılında Türk dünyası ve insanlık tarihi açısından kara bir gün olan Hocalı katliamında 613
Azerbaycan Türkü’nün Ermeniler tarafından katledilmesinin 23. yıl dönümü münasebetiyle, Kutadgu Bilig
Öğrenci Topluluğu tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesinde bir konferans düzenlendi.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör konferans salonunda TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Toğrul
İsmayıl’ın verdiği konferansa; AKEF Dekan Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Özcan ile öğretim üyeleri ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık açılış konuşmasında; tarihin milletlerin hafızası olduğunu
vurgulayarak, yüreklerdeki ateş sönmeden dünün ve bugünün gelecek kuşaklara
aktarılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kemal Özcan yaptığı konuşmada tarihteki
böyle olayların unutulmaması gerektiğini belirtti. Özcan: “Ermeniler, yüz yıldır sözde soykırım
iddiaları ile Türkiye’yi her platformda köşeye sıkıştırma gayreti içerisindeler. Kendi yaptıkları
ise maalesef dünya kamuoyu tarafından gündeme gelmemektedir. Türkiye’de bile bu
konu yeterince ilgi görmemekte ve anlaşılmamaktadır”
dedi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Toğrul İsmayıl yaptığı
sunumda; Türkiye’de katliam olarak bilinen Hocalı olayının
Azerbaycan’da soykırım kabul edildiğini ve bu katliamın
Azerbaycan’da sonuncu facia olduğunu ama ilk olmadığını
söyledi. Rusya’nın kendine itaat eden bir millet istediği için
Güney Kafkaslara 1 milyonun üzerinde Ermeni yerleştirdiğini
vurgulayan İsmayıl: “Özellikle Rus tarihine baktığımızda,
bizim tarihimizle oynayarak bir Ermeni tarihi oluşturmaya
çalışmışlardır. Ermeniler 1918’de bağımsızlıklarını kazandıktan
sonra, Erivan ve civarını Ermenilere hibe etmesine rağmen,
Ermeniler bununla yetinmeyip daha sonra Karabağ
bölgesinde isyan çıkarmışlardır. 1920’de 11. Kızıl Ordu’nun işgaline sonrası kanlı komünist rejimi bölgeye hakim olmuştur. nin esareti altına
girildi. 1947’ye gelindiğinde Ermeni nüfusunu fazla
göstermek için Ermenistan’da yaşayan Azeriler
yurtlarından sürüldü” dedi.

"Kendi yaptıkları zulümleri biz yapmışız
gibi gösteriyorlar"
Hocalı’da bir katliam yapıldıysa bunun bilinçli bir
şekilde yapıldığını, insanları öldürdüklerini, binaları
yakıp yıktıklarını ve taş üstünde taş bırakmadıklarını
belirten İsmayıl; şimdi Hocalı diye bir yerin
olmadığını ve bunun da bir soykırım olduğunu
söyledi. Kendi yaptıkları zulümleri biz yapmışız gibi
Avrupa’ya gösteriyorlar diyen İsmayıl: “Biz Türkler
bundan daha büyük zulümler yaşadık. Balkanlar,
Ortadoğu, Orta Asya ve Doğu Türkistan gibi pek
çok yerde katledilen Türkleri Avrupa konuşmaz.
Sizden ricam bu tür olaylara göz yummayın.
Yaşanmış bu facianın yanlış yorumlanmasına izin
vermeyin. Kolu kesilmiş, babası gözü önünde yakılmış, kızı öldürülmüş insanlara haksızlık olur. Suskunluk o acımasız cinayette
katledilmiş insanların ruhu karşısında büyük bir cinayettir.” dedi.
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B

ilge Kral olarak adlandırılan
ve Bosna Hersek'i bağımsız
bir devlet yapmayı başaran
Aliya İzzet Begoviç, vefatının
11. Yılında Konya’da anıldı.
Konya Ticaret Odası (KTO)
konferans salonunda düzenlenen
anma etkinlikleri kapsamında
“Aliya İzzet Begoviç ve
Genç Müslümanlar Teşkilatı”
konulu bir panel düzenlendi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV),
Konya Ticaret Odası ve KTO
Karatay Üniversitesinin ortaklaşa
düzenlendiği panele NEÜ Genel
Sekreteri Doç. Dr. Zekeriya Mızırak,
Merhum Begoviç’in yakın arkadaşı
Eyüp Haciç, Genç Müslümanlar
Teşkilatı Genel Sekreteri Anes Cuzunoviç, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemile Tekin
panelist olarak katıldı.
Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelin
açılış konuşmasında Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, 2003 yılında vefat
etmiş fakat 11 yıl geçmesine rağmen Türkiye’de ve dünyanın dört
bir tarafında halen rahmetle, özlemle ve saygıyla anılan Aliya
İzzet Begoviç’in “Bilge Kral” adıyla bilindiğini ve bu niteleme
ile aslında onun krallığının değil bilgeliğinin öne çıkarılmaya
çalışıldığını belirtti. Bosna Savaşı sırasında Türkiye’nin yaşlısı genci,
fakiri zengini ile Bosnalı kardeşlerinin yanında yer aldığını belirten
Mızırak: “Dünyadaki tüm müslümanlar bir dişlinin parçaları veya bir
duvarın tuğlaları gibi bir bütündür. Rahmetli Begoviç'in de belirttiği
gibi; Biz müslümanlar da geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız.
Kin ve intikam peşinde koşmayacağız. Nefrete nefretle cevap
vermeyeceğiz” dedi. Mızırak; 660’ı cami olmak üzere 1000’e yakın
Osmanlı eserinin Sırplarca yok edildiğini; Mimar Sinan’ın talebesi
Mimar Hayrettin tarafından yapılan Mostar Köprüsü’nün de
bunlardan birisi olduğunu da hatırlattı.
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“Konyalılar yardımlarıyla savaş döneminde hep
yanımızda yer aldılar”
Boşnakların bağımsızlık mücadelesinde Aliya İzzetBegoviç ile birlikte
hareket ettiklerini belirten yakın arkadaşı 79 yaşındaki Eyüp Haciç:
“Aliya ile Saraybosna’da İtidal Derneğinde tanıştık. Müslümanların
neden geri kaldıklarına dair konuşmaları çok ilgimi çekmişti. Sosyal ve
cana yakın bir insandı ve eğitim seviyesi diğerlerinin önündeydi. O
sırada Genç Müslümanlar Teşkilatı'na katıldık. Aliya 1 Mart 1946’da
Saraybosna’da yakalanıp cezaevine götürüldü. Cezaevinden
çıktıktan sonra 1987 yılında beraber Hacca gittik. Demokratik
Eylem Partisi’nin kuruluşunda yer aldık. Partinin kurucuları çoğunlukla
Genç Müslümanlar Teşkilatı’nın üyelerinden oluşmaktaydı” dedi.
Konuşmasının sonunda Haciç; Konyalıların yardımlarıyla savaşta

hep yanlarında olduklarını, bugün barışta da onları yanlarında
görmekten duydukları mutluluğu ifade ederek, bunun kendilerine güç
verdiğini vurguladı.
Genç Müslümanlar Teşkilatı Genel Sekreteri Anes Cuzunoviç,
Begoviç’in aslen siyasetçi olmadığını; ancak koşulların onu siyasete
yönlendirdiğini belirtti. Cuzunoviç: “Krallık Yugoslavyası döneminde
Sırplar ve Hırvatlar, Boşnakları göz ardı ederek Bosna’yı aralarında
paylaşmaya karar verdiler. İkinci Dünya Savaşı sonrası, milliyetçi
faşist ideolojilerle beraber komünist ideolojiler de ortaya çıkmaya
başladı. Ancak Genç Müslümanlar Teşkilatı tüm bu ideolojilerden
farklı olarak, ne sağcı ne de solcu olan, İslami ve hümanist felsefeyi
benimseyerek onlardan çok farklı bir ideolojik yapılanma meydana
getirdi. Liseli ve üniversiteli öğrencilerin aktivist olduğu teşkilata Aliya
da 2. Dünya Savaşı sırasında katıldı” dedi ve Begoviç’in düşünce
biçimi hakkında bilgiler verdi.
Bosna Savaşı sırasında Begoviç’in yanında yer aldığı öğrenilen
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Cemile Tekin'in
de katılımcılar arasında yer aldığı anma etkinlikleri, Bosna-Hersek
Devleti’nin tarihi süreci hakkında verilen bilgiler ve katılımcılar ile
panelistler arasındaki soru – cevap bölümünden sonra sona erdi.

MESNEVİ
TERCÜMELERİ
VE
ŞERHLERİ
SERGİSİ
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Hz. Mevlâna’yı anma etkinlikleri
kapsamında Uluslararası
Rumi Medeniyetler Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde
“Mesnevi Tercümeleri ve Şerhleri”
temalı sergi açıldı.
Serginin açılış törenine Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tahir Yüksek ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

U

luslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karapınar açılış konuşmasında; sergi ile
üniversite gençliğine Mesnevi’yi anlatmak ve öğretmek istediklerini
söyledi. Sergini açılışında konuşan Rektör Şeker ise, Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin Hz. Mevlânâ’yı anlamak ve anlatmak için elinden geleni
yaptığını hatırlatarak Hz. Mevlânâ’yı anmak ve yaşatmanın Üniversite’nin görevi
de olduğunu vurguladı.

Mevlânâ ABD’de Yaşasaydı
Tüm Dünya O’nu Konuşurdu
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise bu anlamlı sergide
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Kaşıkçı Elması Osmanlıda
nasıl değerli ve korunduysa Mesnevi de aynı şekilde değerlidir. Gençlere
Mevlânâ’nın eserlerini anlatmalıyız. Bizim gençliğimizde Hz. Mevlânâ’ya
dair aktiviteler olmazdı. Mevlânâ Amerika’nın olsaydı tüm dünya şimdi onu
konuşuyor olurdu. Bu tür aktiviteler kültürel sembollerdir. Kültürler bu faaliyetlerle
anlatılır ve nesillere aktarılır” dedi.
Ayrıca Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ile Ereğli Eğitim
Fakültesinde de ziyaretçilerin beğenisine sunulan “Mesnevi Tercümeleri ve
Şerhleri” sergisi, ilçe halkı, öğretim üyeleri ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.
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BİR İSLAM ÂLİMİ OLARAK

”Mevlânâ”

Hz. Mevlânâ’nın 741. Vuslat Yıldönümü Uluslarası Anma Etkinlikleri kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi
tarafından “Bir İslam Alimi Olarak Mevlânâ” konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı ve Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’ın yaptığı panele;
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, İlahiyat Fakültesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Hülya Küçük, Prof. Dr. Naim Şahin, Doç. Dr. Fikret Karapınar panelist olarak katıldılar. Mevlana
Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

P

rogramın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker Konya’nın Aralık aylarını farklı duygularla yaşadığını ve
gelen çok sayıda misafire ev sahipliği yapmaktan her zaman
onur duyduğunu belirtti. Bir İslam Âlimi olarak Mevlânâ Hazretlerinin
anlaşılmasına yönelik olarak yapılan panele katılan öğretim üyelerine
teşekkür eden Şeker, panelin verimli geçmesini temenni etti.

Hakikate Ulaşmanın Yolu
Kur’an-ı Kerim’den Geçer
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, tarihteki büyük
âlimlerin eserlerinin toplumlar için önemli olduğunu ve bu eserlerin
topluma aidiyet duygusu kattığını dile getirerek: “Müslümanların amel
gücünün zayıfladığı bir atmosferde Hz. Mevlânâ yeni bir kelam anlayışını
ortaya koymuştur. Mevlânâ aynı dili konuşanların değil aynı manayı
paylaşanların birbirlerini anlayabileceğini ifade etmektedir. Bu sözler,
sosyal tevhidi gerçekleştirecek olan bir kelam anlayışının tezahürüdür.
Hz. Mevlânâ’ya göre hakikatin bilgisine ulaştıran yöntem Kur’an-ı
Kerim’dir. Hz. Mevlânâ nefsi düzeltmenin aklın işi olmadığını nefsin ancak
aşkla terbiye edebileceğini söyler. Hz. Mevlânâ kuru bir akla dayalı
kelamcı değil, ruh ikliminin kelamcısıdır ve kendisi de bu kelam anlayışına
göre hareket etmiştir.” dedi.

Mesnevi Bir Tefsir Değildir
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Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar ise Hz. Mevlânâ’nın Tefsir Anlayışına
değinerek; Kültür Adamı Mevlânâ’dan İslam Âlimi Mevlânâ’ya
nasıl geçiş yapılacağının son günlerde tartışıldığını ve panelin bu
anlamda da önemli olduğunu söyledi. “Mevlânâ'yı anmak yetmez
onu anlamak da gerekir” diyen Prof. Dr. Akpınar anlamakla da işin
bitmeyeceğini onu yaşatmak gerektiğini belirterek, Mevlânâ’nın sağlam
bir düşünce ve gönül yapısına sahip olduğunu söyledi. Mesnevi'nin
Kur’an ayetlerini inceleyen bir tefsir olmadığını söyleyen Akpınar,
Mevlânâ’nın Mesnevi'sinin ‘Vahdet Dükkânı’ olarak tanımlandığını
dile getirdi. Hz. Mevlânâ'nın, “Kur’an’ın manasını Kur’an’ın
huzurunda alçalmış, ruhu kurban kesilmiş adamdan sor”
sözünü hatırlatan Akpınar, Mevlânâ’nın bu sözlerinin büyük bir mütefekkir
ve gönül adamı olmasının delili olduğunu sözlerine ekledi.

Mevlânâ Şems
Adına Konuşmakla
Görevlendirildi
Panelde konuşan
Prof. Dr. Hülya Küçük,
Mevlânâ'nın Şems ile
olan ilişkisine değindi.
Mevlânâ'nın tasavvufunu
anlatmanın tefsir, hadis ya
da kelamla anlatmaktan
daha zor olduğunu
belirten Küçük, Mevlânâ'nın
tasavvufunu anlatmanın
bir bakıma bunların hepsini
anlatmak olduğunu ifade etti. Mevlânâ’nın herkesin bilmediği bir yönünü çıkaran Prof. Dr. Hülya Küçük: “Aslında Şems’in kendi duygu ve
düşüncelerini dile getiremediğinden halk Mevlânâ’yı onun adına şiir söylemekle görevlendirmiştir. Mevlânâ şiiri sevmediğini söyler ancak
insanların kendisine şiir söylettiklerini, içinde söyleyemediği çok şey olduğunu ifade eder. Mevlânâ felsefesine göre tasavvuf kalpte yaşanan
duygudur” dedi.

Ebedi Mutluluğun Formülü Edeptir
Prof. Dr. Naim Şahin sözlerine Hegel’in Mevlânâ hakkındaki görüşlerini ifade ederek başladı. Mevlânâ’nın ölümsüz olduğuna dikkat çekip
Hegel tarafından da Mesnevi'nin okunduğunu, bunun nedeninin de Mevlânâ’nın farklı alanlarda çözümler sunmasından kaynaklandığını
söyleyen Prof. Dr. Şahin, bugünün esas sorununun erdemsizlik olduğunu ileri sürdü. Ahlakın inancı ve milleti ne olursa olsun tüm insanları saran
bir değer olduğunun altını çizen Şahin özellikle toplumumuzda ahlak bunalımının olduğunu kaydetti. Mevlânâ’ya göre ebedi mutluluğun
formülünün edep olduğunu söyleyen Şahin, onun ahlak anlayışının benliğin erdemsizliklerden arındırmak olduğunu ifade etti.
“Hz. Mevlânâ ve Hadis” konusunda konuşan Doç. Dr. Fikret Karapınar, İslam düşüncesinin kökeninde tasavvuf olduğunu, Mevlânâ'nın
eserlerinde ayet ve hadisleri aynen yazmak yerine ağırlıklı olarak anlama odaklandığını ifade etti. Hz. Mevlânâ'nın eserlerinde, hadislere
fazlaca yer verdiğini hatırlatan Doç. Dr. Karapınar; Mesnevisinde 300-400 tane hadisin yer aldığını ancak buna rağmen 741. yılında
Mevlânâ'nın Hadis İlmi ile ilişkisi hakkında henüz ciddi bir çalışma olmadığını hatırlattı. Bu konunun Konyalı bilim insanları tarafından
çalışılmasının zorunluluk olduğunu belirten Karapınar, sözlerini Mevlânâ'nın “Ben size; gizlide ve açıkta, her yerde Allah’tan

korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, Allah’ın buyruklarına boyun eğip, günahlardan kaçınmayı, oruç
tutmak ve namaz kılmakta devamlılığı, daima şehvetten kaçınmayı, insanlardan gelebilecek eza ve cefaya tahammül
etmeyi, cahil ve sefillerle düşüp kalkmaktan uzak durmayı, güzel davranışlı ve salih kişilerle birlikte olmayı vasiyet
ederim. İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır. Hamd yalnız, tek olan
Allah’a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun” sözleriyle bitirdi.
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"ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI"
REKTÖRLE BULUŞTU
Necmettin Erbakan
Üniversitesi bünyesinde
yer alan 76 öğrenci
topluluğunun temsilcileri
ile Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker bir araya geldi.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Erol Güngör
Konferans salonunda
gerçekleşen toplantıya
Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Muhsin Kar ve Prof. Dr. Tahir Yüksek ile Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanı Abdullah Büyükatıcıgil katıldı.

R

ektör Şeker, öğrencilere bu toplantının her yıl düzenli olarak
gerçekleştiğini ve zaman zaman da toplulukların istekleri
doğrultusunda bir araya geldiklerini söyledi. Amaçlarının karşılıklı
bilgi paylaşımı olduğunu vurgulayan Rektör, yapacakları faaliyetler
hakkında yönetimin öğrencilerin yanında olacağını belirtti. Topluluk
sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Şeker; bu artışın olumlu
yönünün bulunması ile birlikte aynı amaçla kurulan toplulukların

bir araya gelmesinin ve
dayanışma içerisinde tek
çatı altında çalışmasının
gerçekleşecek faaliyetin
kaliteli ve etkin olabilmesine
katkı sağlayacağını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker:
“Sizlerin sosyal ve kültürel
alanda yaptığınız faaliyetler,
hem üniversite hem de sizin
gelişiminiz için önemli. Yaptığınız
etkinlikleri, çalışmalarınızı görmek
ve sizlerin sosyal alandaki başarılarını izlemek bizleri ziyadesiyle
mutlu ediyor. Fakat çalışmalarınızı yaparken derslerinizi de
aksatmamanız gerekiyor. Topluluk faaliyetleriniz derslerinizden sonra
gelmeli. Bu durum sizi başarısızlığa götürmemeli. Çünkü aileleriniz
sizlerden mezuniyet ve başarı bekliyor. Hem sosyal çalışmalarınızı
hem de eğitim hayatınızı birlikte başarılı biçimde götüreceğinize
inanıyorum” dedi ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
Öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı ve karşılıklı görüş alışverişinin
yapıldığı toplantıda üniversite yönetimi, öğrencilerin sorunlarını
dinledi.

ORTAÖĞRETİM PROJE YARIŞMASI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde “TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması”
hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

H

avacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Uzun ve Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş,
Konya merkez ve ilçelerden gelen okul yöneticileri ve öğretmenlerine yarışma hakkında bilgi verdi.
Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş
konuşmasında: “Herkesin eksikleri, yanlışları sıraladığını
görüyoruz; ama bu sorunları çözmek için kimse gayret
göstermiyor. Eğitimciler yarını nasıl görmek istiyorsa bugünün
öğrencilerini öyle yetiştirecek. Sizlerden bu yarışmaya rekor
sayıda proje ile katılmanızı bekliyoruz. Her okul en az bir
projeyle yarışmaya katılmalı. Okul yöneticileri ve öğretmenler
olarak öğrencilere rehber olmanızı istiyoruz. Siz gayret
gösterirseniz biz de elimizden gelen her türlü desteği
vermeye hazırız.” dedi.

Konya Bugüne Kadar 145 Proje Verdi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Koordinatörü
Doç. Dr. Abdullah Uzun da; Bölge Koordinatörlüğü'nün bu yıl Konya’ya verildiğini söyledi. Bunun hakkının verilmesi gerektiğine dikkat
çeken Uzun, Konya’nın bugüne kadar verdiği 145 projenin yeterli olmadığını önümüzdeki yıl bu sayının kat kat arttırılması gerektiğini belirtti.
Uzun: “Öğrenciler ürettikleri fikri, uygulama aşamasında üniversitelerden bilgi alabilirler.
Biz de Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak öğrencilere destek vermeye hazırız. Bu
anlamda laboratuvarlarımız öğrencilerin kullanımına her zaman açık olacaktır.” dedi.
2013–2014 yıllarına ait istatistikler, bölgelere göre başvuru sayıları, illerin verdiği proje
sayıları, hangi projelerin değerlendirmeye alınmayacağı, başvuru koşulları, başvuruların
değerlendirilmesi ve final ödülü hakkında katılımcılara bilgilerin verildiği toplantı
öğrencilerin ve öğretmenlerin
sorularına verilen yanıtlardan sonra
sona erdi.

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÜNİVERSİTEMİZE VERİLMİŞTİ

T

ÜBİTAK tarafından her yıl lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri fen
ve sosyal bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, araştırma yeteneklerini
geliştirmek ve proje kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik,
Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında Ortaöğretim
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları düzenlenmektedir. 2015 yılından itibaren
düzenlenecek bu yarışmaların Bölge Koordinatörlüğü Üniversitemize verilmişti. Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Uzun
Konya Bölge Koordinatörlüğüne atanmıştı. Koordinatörlük; Konya, Antalya, Burdur,
Denizli ve Isparta illerindeki Araştırma Proje Yarışmalarını düzenleyecek.
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SEDEP’TE

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ”
SIZMA'DA

YENİ DÖNEM BAŞLADI  
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP),
3’üncü yılına “Adalet” değeri ile başladı.
Kent meydanında “SEDEP Adaletle Başlıyor”
ismiyle düzenlenen programa; Selçuklu
Kaymakamı Sabit Kaya, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan
Kayacılar ile çok sayıda öğretmen ve
öğrenci katıldı.

S

elçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin en önemli projeleri olduğunu vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:
“Nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak bir projeyi Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle
beraber yürütüyoruz. SEDEP’te bu yıl, ilköğretim döneminde daha çok kitapların ve materyallerin olduğu, ortaöğretimde daha
çok etkinliklerin ön plana çıktığı ve ilk defa liselerimizin
de bazı programlara dahil edileceği bir yıl olacak.
Ortaokullarımızda çat kapı tiyatro, öğrenci ve veliye
mektup gibi 30’dan fazla etkinlik düzenlenecek. Ayrıca
belirlediğimiz adalet, yardımseverlik, dostluk, doğruluk,
özdenetim, sabır, saygı ve sorumluluk olmak üzere 8
temel değerle ilgili ilkokullarımıza kitaplar dağıtıyoruz. Bu
yıl yine ilk kez 106 okulumuzun öğretmenler odasında,
405 ilköğretim 1. Sınıfın tamamında ve 43 ortaokulda
“Değerler Kütüphanesi” oluşturulacak. Binlerce kitaptan
oluşan kütüphanelerimiz hem öğrencilerimizin hem de
öğretmenlerimizin faydasına ve kullanımına sunulmuş
olacak. SEDEP etkinliği kapsamında bu yıl oluşturacağımız
kütüphanelerle birlikte yeni bir süreç başlıyor. İnşallah bu
yıl adaletle başlıyoruz. Buradan tüm dünyaya bir mesaj
göndereceğiz” dedi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında: “Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi çerçevesinde öğrencilerimizle iki sene boyunca güzel
günler geçirdik. Bu sene SEDEP’in üçüncü yılını hep birlikte yaşıyoruz. Adalet ile başladık ve hepimiz için, herkes için, zalim için de mazlum için
de adalet diyoruz. Türkiye’nin son yıllarda adaleti
önceleyerek, adaletin tüm dünya üzerinde tesis
edilmesi için özel çaba sarf ettiğini, yöneticilerimizin
bunun için yoğun çaba sarfettiğini takdirle izliyoruz.
İnşallah siz gençler adaletli bir dünyada hizmet
edersiniz.” dedi.
Zeplin, uçan balon, Hacivat ile Karagöz, Keloğlan,
Nasreddin Hoca, Volkan Abi ve şarkıların yanı
sıra animasyon gösterilerinin de yapıldığı etkinliğe
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Programın sonunda adalet değerinin önemine
vurgu yapmak amacıyla binlerce balon gökyüzüne
bırakıldı.

SEDEP kapsamında devam eden ve saygı değerini
amaçlayan “Yalnız Değilsiniz” etkinliğinin ikincisi Sızma
Mahallesi Alparslan İlkokulu’nda yapıldı.

SEDEP çerçevesinde oluşturulan dergi, broşür ve kitapların
dağıtıldığı etkinlik Sızma Mahallesi sakinleri tarafından hazırlanan
yöresel yemek ikramı ile sona erdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Milli Eğitim
Müdürü Turan Kayacılar ile öğretmen ve öğrencilerin bir araya
geldiği etkinlikte;
katılımcılar ve
öğrenciler arasında
sıcak , samimi ve
eğlenceli anlar
yaşandı.
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ÖZEL ÖĞRENCİLER DE
"YALNIZ DEĞİL"
Engelli öğrencilerimize, engelli olmayan
öğrencilerimizin vereceği desteği, birliği,
beraberliği ve kaynaşmayı vurgulayan bir
etkinlik olması açısından önemliydi”

Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yürütülen Selçuklu
Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)
kapsamında düzenlenen ‘Yalnız
Değilsiniz’ etkinliği kapsamında
Şerife Akkanat İlkokulu
öğrencileri, Yazır Toki İlkokulu
Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini
ziyaret ettiler.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise:
“Öğretimden önce eğitim odaklı çalışmanın gerekli olduğunu
düşünüyoruz. Öğrencilerimizin, değerlerimizi benimseyerek
geleceğe taşıması bizim için çok önemli. SEDEP kapsamında
bugün de güzel bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik engelli
öğrencilerimize, engelli olmayan öğrencilerimizin vereceği
desteği, birliği, beraberliği ve kaynaşmayı vurgulayan bir
etkinlik olması açısından önemliydi” dedi.
Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği “Yalnız Değilsiniz”
etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.

E

tkinlikte konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; “SEDEP kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Adalet değeri ile
başladığımız SEDEP’te bu ay “Saygı” değerini işliyoruz. ‘Yalnız Değilsiniz’ etkinliği kapsamında çocuklarımız huzurevlerindeki yaşlıları,
Selçuklu’daki tüm özel eğitim sınıflarını ve yeni Büyükşehir Yasası ile ilçemize bağlanan belde ve köylerdeki okulları ziyaret ediyorlar. Birlik
ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan bu ziyaretler ile öğrencilerimiz arasında sıcak arkadaşlıklar kuruluyor” dedi.

"Çocuklarımız, birbirlerini desteklemek ve saygıyı öğrenmek adına etkinlik gerçekleştirdiler"
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker
de SEDEP’in üçüncü yılında
farklı etkinliklerle devam ettiğini
belirterek: “Bu etkinlik kapsamında
çocuklarımız, birbirlerini desteklemek
ve saygıyı öğrenmek adına etkinlik
gerçekleştirdiler. Bizde onların
etkinliğine katkıda bulunduk. SEDEP’
in başarılı çalışmaları önümüzdeki
günlerde de devam edecek.
Emeği geçenlere şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
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MEDENİYET-ŞEHİR-ÜNİVERSİTE TEMALI

I. ULUSLARARASI KONYA SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
"Üniversiteler Medeniyeti İnşa Edenleri Yetiştirirler"

A

çılış konuşmalarında tüm üniversiteleri temsilen konuşan Rektör
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, medeniyet- üniversite ilişkisine vurgu yaptı.
Rektör Şeker: “Medeniyeti medeniyet yapan değerlerin öğretildiği,
oluşturulduğu ve toplum içerisinde yaygınlaştırılmasının sağlandığı en önemli
kurumlar eğitim kurumlarıdır. Üniversiteler de medeniyetin inşasında çok
önemli bir yer tutuyor. Elbette medeniyeti inşa eden sadece üniversiteler
değil. Ancak medeniyetleri inşa edenleri yetiştiren yerler olması nedeniyle
üniversiteler sürecin köşe taşlarıdır. Bu anlamda Selçuklu döneminden
getirdiği medreseleriyle ve şu anda sahip olduğu yükseköğretim kurumlarıyla
Konya, medeniyet şehri olma yolunda elinden gelen çabayı sarf etmeye
devam etmektedir. Aynı zamanda Konya, medeniyeti başka topluluklara da

Necmettin Erbakan Üniversitesinin paydaşı olduğu ve Bilim ve Danışma Kurulu'nda Necmettin Erbakan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Selman Türker, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Erten ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Küçük,
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek; Düzenleme Kurulunda
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneks el Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Baysal’ın yer aldığı
Medeniyet-Şehir-Üniversite konulu 1.Uluslararası Konya Sempozyumu yapıldı.

P

rograma, Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker’in yanı sıra; Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, Kültür ve Turizm
Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun,
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban Çalış, Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin
Aktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Konya
Vali Yardımcısı Mehmet Ünal, KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak,
Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Bulut, Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr Abdusselam Uluçam,
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı
Gökbel, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, KOP Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Babaoğlu, Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti Başkanı Latif Selvi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

aktarmaya devam etmektedir. Umuyorum ki üniversiteler gelecek kuşaklara
aktarma görevini en iyi biçimde yerine getirecektir. Bunun için yapılması
gerekenler, öğretim üyeleri tarafından hassasiyetle takip edilmeli ve bir
program çerçevesi içerisinde yürütülmelidir” dedi.
Türkiye ile beraber; Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Mısır, Makedonya,
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere toplam 7 ülkeden 85
bilim adamının sunum yaptığı sempozyumdan sonra davetliler Geleneksel
Konya Kıyafetleri ve El Sanatları Sergisi'nin açılışına katıldılar.
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AŞURE

ETKİNLİĞİ
Muharrem ayı dolayısıyla İlahiyat ve
Turizm Fakültelerinde aşure etkinliği
düzenlendi.

T

urizm fakültesi Gastronomi Bölümü
3.sınıf öğrencileri hocaları eşliğinde
kendi yaptıkları aşureleri öğrencilere
ve davetlilere ikram ettiler. Turizm Fakültesi
tarafından yapılan aşure etkinliğine Dekan
Prof. Dr. Raif Parlakkaya da katıldı. Dekan
Parlakkaya; Muharrem ayının ilahi bereketin
coştuğu ve bollaştığı bir ay olduğunu belirtti
ve öğrencilerin de aşure dağıtarak birlik ve
beraberlik mesajı verdiklerini söyledi.
Turizm Fakültesindeki programa öğrencilerin ilgisi
de yoğundu.

İ

lahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından
düzenlenen bir diğer aşure etkinliği de
İlahiyat Camii'nde Cuma Namazını müteakip
gerçekleştirildi. Yüzde Yüz Topluma Hizmet
Gönüllüleri Grubu tarafından organize edilen
ikinci etkinlik de Eğitim ve İlahiyat Fakültesi
öğrencileri bir araya geldiler.
Ayrıca İnce Minareli Medrese'de yapılan
Hadis Sohbeti sonrasında da dinleyicilere ve
vatandaşa aşure ikram edildi.

76. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE

ATATÜRK
ANILDI

Mustafa Kemal Atatürk,
ölümünün 76’ıncı
Yıldönümünde düzenlenen
törenle anıldı.

A

tatürk Anıtı önündeki törene, Konya
Valisi Muammer Erol, AK Parti
Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı,
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 3. Ana
Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot
Tümgeneral Muhittin Fatih Sert, Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri
ve sivil erkan ile öğrenciler katıldı. Resmi
kurumların, siyasi partilerin ve derneklerin
çelenklerini Atatürk Anıtı’na sunmasının
ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde
sirenler çalmaya başladı. Siren sesiyle
birlikte kentte hayat iki dakikalığına durdu.
Tören alanında bulunanların yanı sıra
vatandaşlar, esnaf ve alandaki görevliler
de siren sesiyle birlikte esas duruşa
geçerek saygı duruşunda bulundu.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
anıttaki tören Konya Devlet
Tiyatrosu’ndaki programla devam etti.
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Müdürü Mustafa Uysal’ın günün anlam
ve önemine dair yaptığı konuşmanın
ardından tören, öğrencilerin hazırlıkları
etkinliklerle devam etti.
Konya Devlet Tiyatrosu’ndaki tören,
öğrenciler tarafından Atatürk’ün sevdiği
türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.
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- İlk olarak CAKA nedir ?
- CAKA Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları’nın
sembolize edildiği bir projedir. 13 yıl önce
ortaya çıkmış bir projedir. CAKA’ya adını veren
Prof. Dr. Cihat AŞKIN, dünya çapında bir
keman sanatçısıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarında
öğretim üyesi olarak da çalışmaktadır. CAKA
onun müzik eğitimi ve sanatsal hayatında
oluşturduğu bir sistem. Bu sistemde; temel
felsefe “Çocuklar yeteneklidir” anlayışına
dayanır. Onlar yetenekli veya yeteneksiz diye
kategorize edilmez. Çocukların doğasında
müzik vardır. Her çocuk müzikle iç içedir.
Biz, onları müziğe yönlendirmeli ve müzik
eğitiminin içine almalıyız. Bizim uyguladığımız
CAKA sisteminde yapılandırıcı yaklaşım içerisinde; yaşayarak öğrenme modeli kullanılıyor. Çocuk kendi doğasında olan şeyle müziği
birleştiriyor ve bunu yaparken de önce kendi çevresinden yola çıkıyor. Buradan yola çıkarak Konya’da Konya Müzik kültürünü kemanla
icra etme çabasını ortaya koymaya çalışıyoruz. Kemanla zor olsa da çocuğun ilk çaldığı ezgiler, bir Konya Türküsü olabilir veya
çok bilindik bir çocuk şarkısı üzerinde çalışmayla başlanabilir. Kısaca çocuğun kendi çevresinde olan şeylerle onları müziğin içerisine
çekmeyi amaçlıyoruz. CAKA Konya, Türkiye genelinde Konya olarak 9. Şube olarak açıldı. Genel olarak sistem içinde; üniversiteler,
özel olarak açılmış kurumlar ve belediyeler var. Cihat Aşkın’ın uluslararası sanatçı olması, yurtdışı bağlantıları da beraberinde getirmiş
durumda. Yaz ve Kış kampları yapılıyor ve yurtdışından sanatçı ve öğrenciler de o kamplara davet ediliyor. Örneğin projede yer alan
öğrencilerimiz Amerika’dan gelen bir kemancıyla ders yapıyor. Dilini bilmediği halde tercüman aracılığıyla çalışmalara katılıyor. Zaten
müziğin evrensel boyutu tercümana gereksinimi de ortadan kaldırıyor.

- Bireysel gelişime de katkı sağladığı ya da sağlayacağı söylenebilir mi? Böyle bir amacınız var mı?
- Kesinlikle. Müziğin insan hayatına o kadar çok etkisi var ki . Müziği insan hayatından çıkarmak çok büyük bir yanlış olur. Dolayısıyla
biz CAKA sisteminde hem küçükleri hem de yetişkinleri müziğin içerisine alalım istiyoruz. Bunların içinde yetenekli olanlar olursa ve
profesyonel olarak ilerlemek isterlerse bu aşamada da biz olacağız. Yurt dışında eğitim almak isterlerse yine yurt dışı bağlantıları ile
bu çocukları destekleyeceğiz. Biraz uç hedefler gibi gelebilir ama şu anda CAKA’dan yetişmiş dünya çapında sanatçılar olduğu
düşünüldüğünde hedefin gerçekleşebilir olduğu görülür. Mesela CAKA’da yetişmiş İngiltere Royal Kraliyet Müzik akademisini bitirenler
veya Moskova Çaykovski konservatuvarına girenler var.

- 9. Şube dediğiniz Konya CAKA’da kimler çalışıyor?
- Prof. Dr. Seçkin Gökbudak, Yrd. Doç. Dr. Serdar Çakırer, Öğr. Gör. O. Kürşat Çakır, Öğr. Gör. Yunus Çağlak, Öğr. Gör. Alev Nil Günay,
Öğr.Gör. Nilay Özaydın, Müzik Öğretmenleri Mete Burubatu, Zülfikar Avcı, Yağmur Üzmen , Kemal Karaaslan ve ben birlikte çalışıyoruz.

- Sistem nasıl çalışıyor? İşleyiş hakkında biraz bilgi verir misiniz?
- Kur sistemine dayalı bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Bu kurların her biri 3’er aylık sürelerden oluşuyor. Her kur sonunda da bir konser
etkinliği düzenleniyor. Bu kur sonunda Cihat Aşkın’ın imzasıyla bir sertifika alıyorlar. Sonra yeni bir kura başlanıyor.

- Sertifika dediniz. Kurda başarısız olma gibi bir durum söz konusu mu? Başarısızlık durumunda ne yapılıyor?
- Elbette başarısızlık durumunda kişinin aynı kuru yenilemesi gerekiyor. Bu değerlendirmeler aynı zamanda çocuğun yeteneğine ilişkin
bilgileri de bize sunuyor. Çocuk için devam ettiği program uygun değilse; bu değerlendirme sonunda onun yerini de değiştirip, başka
bir programa yönlendiriyoruz.

CAKA Projesi Koordinatörü

Doç. Dr. Zafer KURTASLAN
40

- Amerika ve İngiltere’de öğrencilerden söz ettiniz. Avrupa’da bu tarz sistemler var mı?
- Tabi ki var ve Avrupa’da bu çok yaygın. Ben mesela Amerika’da katılmıştım. Aileler 0-5 yaş aralığı çocuklarla birlikte katılıyorlar. Anne
bebeğini karnına bağlamış dans ediyor. Çocuğun gelişimi açısından bu çok önemli. Macar bestecisi ve Müzik Eğitimcisi Zoltan Kodaly
der ki : “Ben müzik eğitiminin çocuğun doğumundan 9 ay önce başlaması gerektiğini düşünürdüm fakat şimdi
annenin doğumundan 9 ay önce başlaması gerektiğini düşünüyorum.” Bu açıdan müzik gelişimin her
aşamasında olmak zorunda diye düşünüyorum.

- Müzik doğuştan gelen bir yetenek midir? Yoksa
öğrenilebilir mi?
- Aslında herkes öğrenir. Bir, iki denemede yapıyorsa diğeri üçüncüde
yapar. Müzikte en önemli şey çalışmaktır. Müzik gerçekten ciddi bir
disiplindir. Bizde mesela sadece Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları
bölümünde olan bir müzik eğitimi şekli var. Orada minikler ders alıyor.
Ama Avrupa’da çocuklar müzik ilköğretim okuluna gidiyorlar sonra
müzik lisesi ve konservatuar. Çocuğun üniversiteye kadar aldığı bir
eğitim söz konusu. Müzik uzun bir süre ve sabır gerektiren bir konu
olarak düşünülmelidir. Aileler de müziğin içinde yer almalıdır. Bizde de
aslında öğrenci ailesiyle geliyor ve biz hep beraber müzik yapıyoruz.
Programımız için bize gelen aile ve çocuklara ritim ve dans dersleri
veriyoruz. Çocuk ailesiyle geliyor; perküsyon aletleriyle veya kalem ve
çubukla mesela ritim oluşturup dans ediyorlar. Böylelikle aile çocuğun
süreci sahiplenmesini sağlıyor; çocuk ise ailesiyle bir şeyler paylaşmış
oluyor.

- CAKA 13 yıldır var dediniz? Bu projenin Konya adına
geri dönüşümlerinin neler olacağından biraz bahsedebilir
misiniz?
- Evet. 13 yıldır farklı illerde CAKA devam etmektedir. CAKA’nın İstanbul’da bir genel sekreterliği var. Burada bütün öğrencilerin kaydı
tutuluyor. Öğrenciler arasında bir ağ oluşturuldu. Devam edenler ve eğitimi bırakmış olanlar hepsi iletişim içerisindeler. Bunlardan yurt dışında
okuyanlar var. Biz bu ağı çok önemsiyoruz ve sağlam tutuyoruz. O çocuklar yurt dışında eğitim görmek isteyenlere önderlik yapıyorlar. Bu
şekilde iletişim içindeler. O yüzden biz kendi adımıza Konya’dan sanatçılar çıkarmak niyetindeyiz. Konya’dan bir sanatçı çıkarabilirsek mutlu
oluruz.

- Projenizin süresi ile ilgili bir kısıt  var mı?
- Bir süre yok. Biz Konya’da yaşadığımız sürece bunu devam ettirmek arzusundayız. Bu sistem de nesilden nesile aktarılacak biçimde
tasarlanmış durumda. Bizim amacımız her yaşta insana ulaşmak ve insanları müziğin içine çekmek. Talep de çok fazla. Şu anda programa
katılan 80 kişi var. Talep oldukça projenin devam edeceğini söyleyebiliriz.

- Proje içinde yer alanlar olarak sizin projeden elde ettiğiniz geliriniz var mı?
- Bu aslında bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak tasarlandı. Projeden bizim aldığımız tutarlar çok cüzi miktarlar. Zaten müzik ve çocuk
müzik eğitimi, parayla pulla yapılacak bir şey değil. Gönüllülük esasında ve çok çaba ile başarı gelebilir. Tabi aslında bu projelere yerel
yönetimlerin de destek vermesi, başarıyı getirecek esas unsurdur.

- Yaş sınırı var mı? Belirli gruplara ayırma söz konusu mu?
- 3 yaşından 45-50 yaşlarına kadar eğitim söz konusu. Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları sembolik bir isim. Yetişkinler de bu projeye
katılabiliyorlar. Baba kız birlikte keman öğrenen öğrencilerimiz var.

- Genel olarak bir eğitim çalışmanızı anlatsanız neler söylersiniz?
- Çocuklar çok eğleniyorlar. İsminden de anlaşıldığı üzere biz onları arkadaş olarak görüyoruz.. Keman öğretirken önce maket keman
kullanarak başlıyorlar. Ufacık çocuğa gerçek keman ve yayı verip çaldırmaya kalkarsanız bu onu zorlayacaktır. Materyallerle çocuklar
eğlenerek öğreniyorlar. Ders saatlerini de onların konsantre olabilme sürelerine göre ayarlıyoruz. Hocalarımız da çok özverili bir şekilde
çalışıyorlar. Çocuklara orff çalgılarını kullandırtıyoruz. Bunları kullanırken ritim çalışması da olduğu için arkadaşını beklerken sabretmeyi ve ona
saygı duymayı öğreniyor. Aslında biz Konya şubesi olarak CAKA’nın en kapsamlı ve sistemli çalışan şubesiyiz. İçerisinde bilgisayar destekli
müzik yazılımı var. Engelliler için müzik terapi programlarımız var. Aranjörlük, bestecilik, tonmaisterlik gibi alanlarda da eğitim veriyoruz.

- Derslerinizin teorik boyutu da var mı ?
- Tabi ki mutlaka teorik boyutuna giriyoruz. Fakat bunları yaşatarak öğretmeye de çalışıyoruz.

- Kur sistemine geri dönersek; 3’er aylık dört dönem sonunda ne oluyor?
- Bir çalgının eğitimi çok uzun bir süre gerektirir. 1 yılda tamamen öğrenemez. Bu bir mükemmelleştirme eğitimidir. Bu işte beyazın daha beyazı
vardır. Bizler hocalar olarak da her zaman en iyisini yapma ve öğrenme çabasındayız. Çocuğun zaten bir yılda geleceği durum bellidir.
Kemanda mesela 4 teli kullanabilme ve temiz çalabilme yetisini kazanır. Bu kıvama geldikten sonra 2'nci yıldan itibaren konumlandırmalar
başlar. Eserler ağırlaşır. Örneğin Reşat Aysu’nun saz semaisi nereden baksanız 4 yıllık bir birikimi gerektirir.

- Ben çocuğumun kanun öğrenmesini istiyorum dediğimde bu süre ne kadardır?
- Burada öncelikle çocuğun isteği, gayreti ve çalışma durumu önemli. Ben mesela 2. derste iki sesten oluşan basit bir tekerlemeyi kemanla
çalmayı öğretiyorum. Sıkılmaması ve motivasyonu açısından bu şekilde başlıyoruz. Bunun yanında teorisini de öğreniyor. Yaşayarak öğrenme
modeli de bu zaten. Soyut olan bir şeyi somutlaştırabiliyorsunuz.

- Gelen ailelerin sosyo ekonomik durumlarına baktığınızda ne söyleyebilirsiniz?
- Şu anda biraz üst kesimden taleplerin olduğunu söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşıp okullarda bu
sistemi uygulayacağız ve isteyen herkes karşılıksız olarak bu eğitimlerden faydalanabilecek. Böyle olduğunda da daha karma bir katılımı
gerçekleştirmiş olacağız.

- Projenin büyüdüğünü farz edersek mesela aynı anda  250 öğrencinin olduğunu varsaydığımızda bu durumu
yönetebilecek durumda mısınız?
- Sayı artışının üstesinden gelebilecek durumdayız. Seanslara bölerek üstesinden gelebiliriz. Biz zaten cumartesi günü akşam 18.00’e kadar
burada oluyoruz. Pazar günleri de derslerimiz var. Çocuğa ihtiyaç duyarsak hafta içi de ders verebiliyoruz. Kısaca daha fazla sayıda ders
de yapabiliriz.

- İhtiyaçlarınız ya da beklentileriniz nelerdir?
- Üniversite yönetimi bu konuda bize çok destek oldu. KONSEM yönetimine de fiziki mekanlarını kullanmamız konusunda verdiği destek için
teşekkür ediyoruz. Ancak bizim ciddi anlamda bir sponsora ihtiyacımız var. Burada konser planladığımızda misafirlerimizin konaklamasını
sağlayacak, maddi açıdan destek olacak kişi ya da kurumlara ihtiyacımız var. Biz ayrıca değerler orkestrası adıyla bir orkestra kurduk.
Mevlevi ayinleri gerçekleştirebilir ve bu orkestra eşlik edilebilir. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarından ve
özellikle belediyelerden destek istiyoruz. Neden değerler orkestrası yoluyla da çocuklara eğitim
vermiş olmayalım? Selçuklu Belediyesi bu konuda önemli adımlar attı. Meram Belediyesi ile neden
işbirliği yapmayalım? Biz özetle destek verilmesini istiyoruz.

  - Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
- Çocuklar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konser verdiler. Çocuklarımız bu şekilde önce
Türkiye’ye açıldılar. Ve şimdi dünyaya açılacaklar. Bu konserlerde çocuklar diğer yetenekleri
gördüklerinde kendine o kişiyi örnek alıyor ve kendine bir hedef belirliyorlar. Bunun içerisinde
kaynaşma ve paylaşma var. Tanımadığı insanlarla 2 gün aynı mekanı paylaşıyorlar ve
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi Türkiye’nin 200 yıllık müzik tarihinin olduğu bir kurumla
deneyim yaşıyorlar. Yani Türkiye’nin en prestijli salonunda konsere çıkıyorlar. Dünyanın en
büyük sanatçıları orada konserler vermişler. Bunun anlamı çok büyük. Kısacası müzik
çocuk gelişiminde çok önemli bir yere sahip.

7’den 70’e HERKESE

MÜZİK

CAKA

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NDA
Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın Cihat Aşkın
ve Küçük Arkadaşları Projesi (CAKA) kapsamında,
Türkiye’nin 9. şubesindeki keman öğrencilerinin de
yer aldığı öğrenci grubu Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Konser Salonu’nda Gala Konseri verdi.

N
Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM)
bünyesinde Türkiye’de 9. Şube olarak açılan KonyaCAKA’da eğitimler devam ediyor.

"Biz bu proje ile akademik müzik eğitimini Konya
halkının ayağına getirmiş olduk"

Y

aşam boyu öğrenme kapsamında 7’den 70’e herkese
müzik eğitiminin verildiği proje kapsamında açıklama yapan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Kurtaslan: “1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında 9 şube
bir araya gelerek konser verdik. Biz 9.şubeyiz ve bizden de 4 öğrenci de o konserde yer aldı. Orada çok güzel bir etki oluşturduk. Her yıl
bir defa Türkiye’nin prestijli salonlarında konserlerimiz devam edecek.” dedi. Müzik eğitimi konusunda bilgiler veren Kurtaslan: “Biz bu proje
ile akademik müzik eğitimini Konya halkının ayağına getirmiş olduk. Bu kapsamda keman, piyano, gitar, bağlama gibi çalgıları 7’den 70’e
herkese öğretebilecek programlarımız var. Programlarımız 3’er aylık kur şeklinde. Her kur bitiminde sertifika veriyoruz ve ayrıca konserlerimiz
oluyor. Burada müzik eğitimi alan aileler de çocuklarıyla birlikte eğlenerek ve kaliteli zaman geçirerek öğrenmiş oluyorlar. Müzik yoluyla bu
birlikteliği sağlamış olduk.” şeklinde konuştu.
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ecmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KONSEM) bünyesinde Türkiye’de 9. Şube
olarak açılan Konya-CAKA’dan 4 öğrenci, Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda düzenlenen Gala Konseri’nde
yer aldı. Konserde yer alan; Okan Ertürk (Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Lisans 3. Sınıf Öğrencisi) Alperen Sina
Şenol (14 yaşında), Ayşe Kaya (11 yaşında), Eylül Şimşek (12
yaşında), Türk ve Batı müziğinden solo örnekler seslendirdiler.
Konserin sonunda öğretmenleri ile birlikte Ankara’nın Taşına Bak,
Mozart Türk Marşı ve Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel’in
120. doğum yıldönümü münasebeti ile
Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdiler.
Müzik camiasından önemli
isimlerin de yer aldığı konser
büyük bir ilgi gördü.

"Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde,
yaklaşık 2 ay önce CAKA faaliyetlerini başlattık. Bu
faaliyetlerde aileler ve çocukları için ritim eğitimi,
çalgı eğitimi, çocuklara yönelik koro eğitimi, Türk
Sanat Müziği eğitimi veriyoruz"
Konser sonrası görüşlerini açıklayan CAKA Konya Koordinatörü
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer
Kurtaslan: “Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde, yaklaşık
2 ay önce CAKA faaliyetlerini başlattık. Bu faaliyetlerde aileler
ve çocukları için ritim eğitimi, çalgı eğitimi, çocuklara yönelik koro
eğitimi, Türk Sanat Müziği eğitimi veriyoruz. Yeni olarak Türk Halk
Müziği ve Tasavvuf Müziği koroları oluşturduk. Hem yetişkinlere hem
de çocuklara yönelik müzik eğitim kursları düzenliyoruz. Bu projenin
Üniversitemizde uygulanmasına izin veren, çok değerli sanatçımız ve
aynı zamanda da akademisyen Cihat Aşkın’a çok teşekkür ediyorum.
1 Ocak’tan itibaren kendisi de Konya’ya gelerek bizim çocuklarımızı
dinleyecek, onlarla birlikte sahneye çıkacak. Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e bizi motive eden destek ve teşviklerinden
ötürü şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.
CAKA’nın kurucusu Cihat Aşkın da: “Proje, Beşiktaş, Küçükçekmece,
Bursa, Afyon, İzmir, Mersin, Kayseri ve Ankara’da yürütülüyor.
Son olarak bu projeye Konya da katıldı. Necmettin Erbakan
Üniversitesinde Zafer Kurtaslan’ın girişimiyle başlattığımız Konya’daki
proje de bizim için çok önemli. Bu akşam çocuklarımız, tüm yurttan
değişik çiçekleri getirerek burada
harmanlıyorlar.” dedi.
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DEVFEST2014

ORTA VADELİ PROGRAM PERPEKTİFİNDE

"TÜRKİYE EKONOMİSİ"

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİNDE

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans
salonunda Kalkınma Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Erhan Usta, “Orta Vadeli
Program Perspektifinde (2015-2017)
Türkiye Ekonomisi “ konulu bir konferans
verdi. Konferansa Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Kar,
Genel Sekreter Doç. Dr. Zekeriya Mızırak,
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.

Google Developer Group (GDG) sorumluları
tarafından farklı şehirlerde gerçekleştirilmeye başlanan
DevFest’2014’ün ikincisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans
salonunda yapıldı.

K
N

ecmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanı ve
GDG'nin Konya Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken
‘Mobil Programlama ve GDG Dünyası’ hakkında bilgiler
verdi. GDG'nin, mobil dünyaya gönül vermiş insanların bir araya
geldiği bir platform olduğunu belirten Çıbıkdiken, üniversite olarak
temel hedeflerinin teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum olma
hedefinde olduklarını söyledi. Çıbıkdiken: “Üniversiteli olmak sadece
derslere girip çıkmak demek değildir. Dünya değişiyor, biz de bu
değişime ayak uydurmak zorundayız. Mobil programlama hızlı bir
şekilde büyüyor biz de büyümek için birbirimize bilgi aktarmalıyız. İhtiyacımız olan bilgiye bu tür seminerlerle ulaşabiliriz” dedi.
“Andromance-Android’de Performans” konusunda teknik bilgiler veren GDG Ankara
sorumlusu Mert Şimşek; bu tarz etkinliklerin yapılmasında ve geliştiricilerin bir araya
gelmesi konusunda Google tarafından desteklenen bir topluluk olduklarının altını
çizerek, performansla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında teknik bilgiler verdi. Şimşek;
performansın nasıl arttırılacağı, nasıl geliştirileceği, performans hatası varsa ne yapılacağı
konularında açıklamalarda bulundu.
“Geliştiriciler için Mobil Güvenlik” konulu sunumunda GDG Ankara sorumlusu Erdem
Lafcı; akıllı telefon kullanımının gittikçe yaygınlaşması sonucu güvenlik sorunlarının ortaya
çıktığını, bazı güvenlik önlemleri alarak birçok güvenlik sorunundan korunulabileceğini
belirtti. Lafcı özellikle telefona bulaşan exploitation saldırısında telefondaki bütün bilgilerin
ele geçirilebileceğini belirterek, hem iletişim hem de uygulama için saklanılan dosyaların
şifrelenmesi gerektiğini hatırlattı. Sadece şifrelemenin de yeterli olmadığına vurgu yapan
Lafcı dosya güvenlik açıklarına karşı alınması gereken önlemler ve başlıca saldırı teknikleri
konusunda teknik bilgiler verdi.
Panelin öğleden sonra devam eden oturumlarında GDG Eskişehir sorumlusu Murat Can Bur “Material Design-Android” ve GDG Konya
sorumlusu Mücahit Büyükyılmaz ise “NoSQL ve Android” konularında öğrencilere bilgiler verdiler.

onferanstan önce söz alan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Buluş; 2014-2015 öğrenim yılının gelişim
seminerlerinden ilkinin gerçekleştiğini belirterek, 2012 yılından sonra ekonomi alanında çok
ciddi atılımlar yapıldığını ve bu atılımların mimarlarından biri olan Erhan Usta’nın bu konferansı
veriyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hz. Mevlana’nın kentinde bulunuyor olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına
başlayan Erhan Usta Türkiye Ekonomisine ve Türkiye’nin dünya ekonomisindeki konumuna dair
bilgiler verdi. Erhan Usta: “Dünya 2008 yılında çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadı. Bu krizle birlikte
büyüme geriledi. Kriz öncesinde yüksek olan faiz oranları krizle birlikte düştü ve Merkez Bankası
bilançoları yükseldi. Türkiye bu krizi en az zararla atlattı. Türkiye şu anda dünya sıralamasında
küresel ekonomik konum olarak 18.sırada, satın alma gücü olarak ise 17.sırada bulunuyor. Sağlıklı
gelişebilmek için ülkedeki verimliliğin artırılması yönünde çalışmalar yapılmalı. Verimliliğin artırılması,
kaliteli bir eğitimle mümkün olabilir ve burada da üniversitelerin sorumluluğun büyüğünü almaları
gerekir. Bu anlamda Necmettin Erbakan Üniversitesinin ülkedeki toplam faktör verimliliğine önemli
katkıları olacağını düşünüyorum. Araştırmalar, eğitim kalitesi ile gelir ilişkisi arasında pozitif yönde
doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor" dedi. Usta, en ufak bir-iki tökezlemede bile ülkenin eski kötü
durumlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Türkiye’nin krize rağmen ciddi anlamda ilerleme
kaydettiğini belirten Usta, kamu açığının % 10’lardan % 1’e gerilediğini, borç stoklarının ise %78
den %36’ ya indiğini açıkladı.

“Çok fazla tüketiyoruz, yeterince tasarruf etmiyoruz”
Erhan Usta konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizin en temel sorunlarından biri de tasarruf oranının çok düşük olması. Tasarruf oranı büyüme
ile doğru orantılıdır. Türkiye’nin tasarruf oranı % 12,6. Yüksek ve orta gelirli ülkelerde artan bir tasarruf olduğu bir gerçek. Maalesef çok fazla
tüketiyoruz. Yeterince tasarruf etmiyoruz.” dedi. Türkiye’nin makroekonomik durumuna da değinen Usta, ülkenin
25-30 yıl kadar süreyle ciddi enflasyon sorunuyla uğraştığını belirterek 2003 yılında başlayan
makroekonomik programlarla birlikte enflasyon oranlarının tek haneli rakama
gerilediğini söyledi. Katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı
konferans sonunda Erhan Usta’ya plaket takdim edildi.
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Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi ve Sivil Toplum
Kuruluşları (STK) tarafından “Konya’da Geçmişten Geleceğe Özel Eğitim” başlıklı bir panel düzenlendi. Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Salonunda düzenlenen panelde Sivil Toplum Kuruluşları açısından özel eğitim
değerlendirildi. Panele; Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Hakan Sarı, STK temsilcileri, öğrenciler, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
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anele Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı ve Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Kırbıyık, Türkiye Spastik Engelliler Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Beyza Çiltaş, Yeryüzü Meleklerini Koruma Derneği
Başkanı Fatma Menekşe, Mevlana Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, Sevgi-Der Başkanı Avukat Elif İlhan ve engelli
çocuklara sahip aileler adına Fatma Tarhan panelist olarak katıldı.
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği’nin 2009 yılında kurulduğunu ve ilk olarak aileleri
bilgilendirmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını belirtti. Kırbıyık: “Bazı fırsatçı kişiler tedavi maksadıyla otistik çocuğa sahip aileleri
kandırıyorlar. Ailelerin bilgilendirilmesi bu açından çok önemliydi. Bu toplantıların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca morallerini
yükseltmek adına çeşitli konferanslar ve geziler düzenledik. Eğitimin bu konuda özellikle önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda özel
eğitimci sayısının arttırılmasını istiyoruz. Spor alanında da otizmde uzmanlaşmış hocalara ihtiyaç var. Yapılacak çok iş var ve biz elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Türkiye Spastik Engelliler Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Beyza Çiltaş, anne adaylarına yönelik yaptıkları çalışmalardan söz
etti. Yeryüzü Meleklerini Koruma Derneği Başkanı Fatma Menekşe de yaptığı konuşmada empati yapmanın önemine değindi. Ayrıca
derneklerinin Konya’da ilk kez “Zihinsel Engelli Eğitimi” başlattığın da ifade eden Menekşe, bu eğitim sonrası engellilerin evden çıktığını
belirtti. Mevlana Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kandemir; amaçlarının görme engellileri topluma biraz daha adapte etmek,
toplumla kaynaşmalarına yardım etmek olduğunu bu amaçla sporun birleştirici gücünden faydalanarak engelli bireylere biraz daha
özgüven duygusu ve bağımsız hareket edebilme yeteneği kazandırmak
istediklerini belirtti.
Sevgi-Der Başkanı Avukat Elif İlhan; 1992 yılında Konya’da engellilere yönelik
kurulan ilk ve tek dernek olduklarını ve o günden beri de dernek başkanlığını
yaptığını vurgulayarak: “Hiçbir engelliyi ayırt etmeden imkânlarımız ölçüsünde
hizmet etmeye çalıştık. Sevginin her türlü zorluğu çözeceğine inanıyorum.
Engelli olsun engelsiz olsun bize ihtiyacı olan her çocuğa hizmetimiz
devam ediyor. Engelli çocuğu olan annelerin yanında olmak çok önemli
çünkü engelli çocukla baş başa kalan bu sorumluluğu tek başına yüklenen
annelerdir” dedi.
Son olarak engelli çocuğa sahip aileler adına konuşan Fatma Tarhan ise,
hem kendisinin engelli olması hem de engelli bir çocuğa sahip olmasının
getirdiği sıkıntılardan bahsederek yaşadıklarını anlattı. Tarhan; Rehberlik
Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirdikleri faaliyetler ve engelli çocuğa sahip
ailelere yaptıkları ev ziyaretleri hakkında da anılarını, katılımcılarla paylaştı.

RÖPORTAJ

- Sayın Hocam, zararlıların tarım ürünlerinde
üremesini engellemek amacıyla TÜBİTAK ile
birlikte bir proje yürütmekte olduğunuzu biliyoruz.
Proje hakkında bilgi verir misiniz? Proje nedir?
Amaçlananlar nelerdir?
- Öncelikle sadece TÜBİTAK ile işbirliği demek tam olarak
doğru olmaz. Proje, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında
yürütülüyor ve TÜBİTAK tarafından da destekleniyor.
Projenin araştırma ve geliştirme ayağı Üniversitemiz
tarafından yürütülüyor. Ticari ve kullanımına ilişkin boyutu
özel sektör kuruluşlarının sorumluluğunda; onların taahhüdü
çerçevesinde planlandı. TÜBİTAK ise çalışmanın
destekçisi konumunda yer alıyor. Proje geçtiğimiz Ekim
ayında başladı ve 2 yıl sürecek. Projenin konusu Antep
Fıstığı. Maliyeti 250 Bin TL. civarında. Amacımız Feromon
üretmek. Özetleyecek olursak; Antep fıstığı ağaçlarına
çok zarar veren Kermenia adında bir güve var. Bu böcek
dişisiyle çiftleştikten sonra dişiler, yumurta ve larvalarını
dalların içerisine bırakıyorlar ve bunlar da ürünleri yiyerek
besleniyorlar. Larvalar dalların arasında kanallar açarak
bir şeyler yiyerek beslenirler ve 10 ay sonra erişkin
hale gelirler. Biz dişilerin salgıladığı bu kokunun tespitini
yaptık. Bu kokuyu laboratuvar ortamında inceleyeceğiz ve bu
Feromondan tuzakların içlerine yerleştirerek erkeklerin dişinin olduğu
yere değil bu kokunun olduğu yerlere gelmesini sağlayacağız. Bu
şekilde 24 saat içerisinde 4.860 erkek böceği yakalamış olacağız.
Bu mücadelenin top yekûn yapılması gerekiyor. Bu ağaçlar
klasik usullerle ilaçlandığında; ilaçlama sonrasında sağ kalan
kelebeklerden çıkan larvalar ilaca dirençli hale geliyorlar. Ayrıca
bu ilaçlama esnasında kelebekler koza durumunda olurlarsa;
kozanın içine erişemezsiniz. Bu da tarımda verim düşüşüne sebep
oluyor. Doğru mücadele edilmemesi halinde bu güveler hiç ürün
alamamaya neden olurlar. Güvelerin geçtiği her yer kurur ve ciddi
zarara yol açar. Biz bu proje kapsamında dişinin salgıladığı cinsel
çekiciliği sağlayan Feromon salgısının aynısını kimyasal olarak
üreterek aynı türdeki erkekleri dişilerin olduğu yere değil tuzağa
çekmek ve çiftleşmeyi engellemek üzerine çalışıyoruz. Bu salgı
kilometrelerce öteden erkek böcek tarafından algılanabiliyor.
Üreteceğimiz feromon sayesinde larvaların oluşmasının önüne
geçmiş olacağız. Böylelikle de ürünün zarar görmesini de
engelleyeceğiz.

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. ABDULKADİR SIRIT
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- Feromon maddesinden biraz söz edebilir miyiz? Nasıl
üretiliyor? Kullanımı ne durumda? Başka bir işlevi var mı?
- Feromon üretimindeki madde kimyasal organik bir madde. Dişi
hangi maddeyi salgılıyorsa biz o maddenin aynısını yapmaya
çalışıyoruz. Üzerinde en ufak bir oynama olursa sistem çalışmıyor.
Ticari olarak satılabilen başlangıç maddelerinden yola çıkıyoruz
ve laboratuvar ortamında organik kimyanın tüm yöntem ve
metotlarını kullanıyoruz. Feromon dünyada kullanılıyor. Bizde ise
sadece Antalya bölgesindeki seralarda kullanılıyor. Yurt dışından
Feromonların bir kısmı farklı isimlerle ruhsatlı veya ruhsatsız olarak
ülkemize getiriliyor. Fakat bu maddenin belli bir sıcaklıkta “0“ derece
ya da eksi 20 derecede depolanması gerekirken çantada
getirildiği için sıcaklığa maruz kalıyor ve bozuluyor. Feromonun
özelliği kaybolunca da üretici ürününde yeterli etkiyi göremiyor. Bu
yüzden bu işlemin profesyonel olarak yapılması ve takip edilmesi
gerekiyor. Feromon kullanımı yaygın olmadığı için bizde daha çok
zirai ilaç kullanılıyor. Ülkemizde en çok da domateslerde kullanılıyor
ve dediğim gibi sadece Antalya bölgesindeki seralarda kullanımı
görülür. Ayrıca Orman Bakanlığı da çam ağaçları için zaman
zaman Feromon kullanıyor. Bu feromon tümüyle yurtdışından temin
ediliyor. Piyasadaki Feromonlara baktığımızda bir kilosu 1 milyon
TL’ye geliyor. Feromonun sadece kendisine ödenen ücret çok
yüksek meblağları buluyor. Türkiye’de endüstriyel olarak Feromon
üretimi yapılmıyor ve bunu ilk kez biz yapmış olacağız.

ETİK ÇERÇEVEDE

- Projeyi anlatırken bir Üniversite-Sanayi işbirliğinden
de söz ettiniz. Sanayi boyutu hakkında bilgi verebilir
misiniz?

"KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI"

- Sanayi boyutunda Konya’da faaliyet gösteren bir şirket
ile birlikte çalışıyoruz. Şirket bizim laboratuvar boyutunu sona
erdirdikten sonra üretime başlayacak. 2017 Eylül ayı için
üretimi hedefliyoruz. Biz laboratuvar çalışmasını ne kadar çabuk
sonlandırırsak şirket de o kadar çabuk faaliyete başlamış olacak.
Bizim amacımız bir yılda bu aşamayı sonuçlandırmak yönünde.
Dediğim gibi biz projenin araştırma ve geliştirme boyutunda
yer alıyoruz. Bir şeyin Ar-Ge boyutu ise en çok zaman alan
boyutudur. Proje safhasında 15 civarında farklı yol deniyoruz.
Sonuç olarak farklı yöntemler içinde en ekonomik olanını tespit
etme çabası içindeyiz.

- Bu tür projelerde en zor şey işbirliği yapacak kişi
ya da kurumu bulmaktır. Projenin sanayi işbirliğini
gerçekleştirmekte güçlük çektiniz mi?  
- Çok zorlandığımızı söyleyemem. Şirket aslında plastik üretiyor.
Feromon tuzaklarını da ürettiklerini öğrendik. Bu tuzakları yurtdışına
da ihraç ettiklerini söylediler. Ancak onlar da Feromon hakkında
bilgi sahibi değillerdi. Feromonu da biz üreteceğimizi söyledik ve
böylelikle bir işbirliği ortaya çıktı.

- Tarım ürünlerinde zirai ilaç kalıntısı olduğu ve
zararlarına ilişkin tüketicilerde sürekli bir tedirginlik var.
Bu proje zehirli olduğu ileri sürülen ilaçların aksine bir
tür biyolojik mücadele biçimi olarak nitelenebilir mi?
- Tarım ürünlerine birden çok veya uygun olmayan zamanlarda
ilaç verdiğiniz zaman bitkiye aşırı bir şekilde kimyasal yüklemiş
olursunuz. Kanser hastalıklarının artmasının temel nedenlerinden
birinin de bu tür kullanım olduğu ileri sürülmektedir. Yurt dışına
herhangi bir tarım ürünü ihraç etmeye kalktığınızda zirai ilaç
kalıntısı yüzünden gümrükten geri çevriliyor. Bu yöntemde
elbette zirai ilaç yok. Feromon bir kimyasal değil. Aslında
Feromonlar farklı farklıdır. Feromonun, yiyeceğin kaynağını diğer
arkadaşlarına haber eden Toplanma Feromonu, yaklaşan bir
düşman için arkadaşlarını uyarmada kullanılan Alarm Feromonu
gibi çeşitleri var. Örneğin bizim karasineklerle ilgili bir çalışmamız
oldu. Biz bu toplanma feromonunu sinekler üzerinde denedik.
Sanayi bölgesinde boş bir alanda özellikle sineğin gelmesini
sağlayacak hiçbir çöpün bulunmadığı bir yerde tuzak kurduk
ve tuzağın içerisine Toplanma Feromonları yerleştirdik. 1 hafta
içerisinde 10.000 civarında kara sinek tuzağın içindeydi.
Bir süre sonra sinekler çiftleşerek yavrulamaya başladılar ki,
bu durum neslin tükenmesi tehlikesiyle karşılaşan hayvanların
başvurdukları bir yoldur. İleri ki dönemlerde bu çalışmayı bir
köyde gerçekleştirmek ve belediyelerle irtibata geçerek
şehrimizi kimyasal ilaç kullanmadan çöp konteynerlerinin üzerine
yerleştirilecek tuzaklarla sineklerden kurtulabileceğimizi göstermek
istiyoruz. Sonuç olarak bu mücadeleyi bir biyolojik mücadele
olarak değerlendirebilirsiniz.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu tarafından 19 Şubat 2015 tarihinde ''Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik
Sempozyumu” Sağlık Bakanlığı Müsteşarı adına Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan Ünal, TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar adına ise TÜBA Konsey Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
Şeker ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

T
- Antep Fıstığının seçilmiş olmasının özel bir nedeni
var mı? Neden Konya’ya özgü bir ürün üzerinde
çalışılmadı?
- Projedeki üretici firma, ziyaret amaçlı Siirt’te bulundukları
esnada oradakilerin Antep fıstığı ağaçlarındaki verimsizlik
sebebiyle şikayetlerinin çok fazla olduğunu bize ifade ettiler.
Antep fıstığı da Türkiye-İran ve Orta Doğuya özgü bir üründür. Biz
de Antep fıstığıyla başladık. Ama arkası gelecek. Sırayla diğer
ürünlerde de Feromon üzerinde çalışmayı planlıyoruz.

- Peki bu proje sona erdiğinde Antep Fıstığı
fiyatlarında da düşme bekleyebilir miyiz?  
- Antep fıstığı ağacının ürün verme süresi 7 yıldır. Bir ağaçtan da
1-2 kilo ancak fıstık toplayabilirsiniz. Tabi bu şekilde böceklerin
sebep olduğu bir verim düşüşü maliyeti de artırır. Proje sonunda
fiyatların düşmesini umuyoruz.

- Olaya bir de böcekler tarafından bakalım.
Bu uygulamanın kelebek ya da diğer böcek
popülasyonları üzerinde bir zararı olmayacak mı?
- Populasyon yönünden bir zararı olmaz çünkü biz kitlesel
tuzaklama yapıyoruz ve tuzağın içinde tek tür var. Diğer canlılara
yönelik olmadığı için onları etkilemeyecek bir uygulama. Burada
bir anlamda bir dil kullanıyoruz. Diğer hayvanların anlamadığı bir
dil olacak.

ÜBA Başkanı adına toplantıya vekalet eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Türkiye’nin sağlık sorunlarının çözümünde TÜBA’nın katkılarının önemli olduğunu
vurguladığı açılış konuşmasında Kök Hücre Çalışma Gurubu’nun biyoetik
konusunda çalışmasının önemine değindi. Prof. Dr. Şeker sözlerine şöyle devam
etti: “TÜBA, Türkiye’nin sağlık alanında yaşadığı sorunlara ilişkin gerçekleştirdiği
çalışmaların yanı sıra, akademik hayata yönelik ve bilim politikalarına dair de
toplantılar düzenlemektedir. Bunların bazılarını da özellikle paydaşlar ile bir araya
gelerek geleneksel hale getirmek üzere çaba sarf etmektedir. Bu çalışmalardan
biri olan TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu’nun düzenlediği bu sempozyum da
yine multidisipliner bir anlayışla konunun paydaşlarını bir araya getirmiş ve ülkenin
ulusal stratejisine dayanak teşkil edecek şekilde planlanmıştır. Başta kanser
tedavisi olmak üzere pek çok alanda uygulanan Kök Hücre tedavisinde etik
konuların göz ardı edilmemesi gerekliliktir. Bu anlamda yapılan çalışmanın ülke
sağlık politikaları ve etik çerçevenin belirlenmesi açısından önemli buluyorum.”
dedi. Kök hücre araştırmaları ve uygulamalarında biyoetik, yasal ve fikri mülkiyet hakları, kök hücre ve gen buluşlarının patentlenebilirliği,
Türkiye ve Dünya örneklerinin tartışıldığı Sempozyumda konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan Ünal,
mevzuat çalışmalarına değindi. Ünal: “Dünyada 1939 yılında başlayan kök hücre serüvenine Türkiye 1984 yılında dahil oldu. O günden
bu yana en çok kullanılan alan hematopoetik hücre nakli. Zaten bütün çalışmalar bu hücre ile başlamış. Türkiye’de konunun mevzuat
kısmı ya da idari boyutu için de Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilendirildi. Biz de üzerimize düşeni yaparak
mevzuatı ve alt mevzuatı oluşturmuş bulunuyoruz. Günün ve güncelin getirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere özellikle tedavi ve deneysel
tedaviler konusunda tamamlayıcı mevzuat planlama çalışmalarımız da bulunuyor” dedi. 26.000 bağışçıya ulaştıklarını belirten Prof. Dr.
Ünal kök hücre çalışmalarının sayısının artmasının gerektiğini ifade ederek “Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu”nu çok önemli
buluyorum. Bu proje sayesinde Türkiye de kendi veri tabanını oluşturmuş olacak. Türkiye an itibarıyla dünyanın bütün veri tabanlarına
ulaşabiliyor. Dünyada 20 milyon bağışçı var ve 60 bin civarında da kök hücre nakli yapılıyor. Bizim çok daha fazla kök hücre çalışmasına,
tedavi girişimlerine, bilimsel ve akademik çalışmalara ihtiyacımız var. Bu konuda deneysel ve tedavi amaçlı başvuru makamı bakanlığımız
ve müdürlüğümüz. Kabaca bir bilgi vermek gerekirse şu anda 64 başvuru var ve bu başvuruların aşağı yukarı altıda birinde olumlu sonuç
aldık. Bu oldukça sevindirici bir tablo. Bunların devam etmesini istiyoruz, diğer yandan cesaretlendirmek istiyoruz çünkü Türkiye bu konuda
hakettiği noktaya ulaşmalı. Bu bağlamda toplantıyı çok önemli buluyorum ve çok başarılı geçmesini umuyorum” dedi. TÜBA Üyelerinin yanı
sıra ilgili kurum ve kuruluşlardan 110 temsilcinin katıldığı Sempozyum yapılan iki oturumun ardından sona erdi.

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı ?
- Ben konuya en başından bu yana ciddi düzeyde destek veren
Sayın Rektörümüze şükranlarımı sunuyorum. Bilimsel çalışmalara son
derece önem veriyor ve önemli düzeyde de destekliyor. Bizlere
cihaz alımı konusunda veya tıkandığımız herhangi bir noktada
destek olacaklarını ifade ettiler. Bu nedenle sizin aracılığınızla
kendilerine teşekkür etmek isterim.
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1.

GÖRME ENGELLİLER GOALBALL
LİG FİNAL MÜSABAKALARI YAPILDI

K KEZ  

KONYA’DA İL

GISDay

I

KUTLAND

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ

Her yıl Kasım ayının 3'üncü Çarşambasında tüm dünyada
kutlanan GIS Day/ CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü)
Konya’da ilk defa Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita
Mühendisliği Bölümünde yapılan etkinlikle kutlandı.
Kutlama etkinliğine; Mühendislik-Mimarlık Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Ali Tor, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim
Kalaycı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

D

ekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalaycı; Dünya Coğrafi Bilgi
Sistemleri Gününün, tüm dünyada Harita, Arazi, Geomatic,
Bilgi Teknolojileri konularında çalışanların Coğrafi Bilgi
Sisteminin günlük yaşantımızdaki yeri ve yöneticilere karar vermede
etkili bir araç olduğunun anlatıldığı bir gün olduğunu ifade
etti. Kalaycı: “Milyonlarca insan her yıl düzenlenen etkinliklerle
bu günü kutlamaktadır. Dünyada 100'ü aşkın ülkede, 2000’in
üzerinde kamu kurum ve kuruluşu bu organizasyona katılmakta ve
3 milyonun üzerinde genç ve yetişkin CBS’den haberdar edilerek
eğitilmektedir” dedi. Dekan Prof. Dr. Ali Tor ise yaptığı konuşmada;
Köyceğiz Kampüs alanında bu yıl hizmete açılan Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesinin yeni binasında, Harita Mühendisliği Bölümünün
organizasyonuyla gerçekleştirilen Dünya CBS Günü Kutlama

Necmettin Erbakan Üniversitesinin desteklediği ve Türkiye Görme Engeliler Spor
Federasyonu'nun organize ettiği “Goalball Kız - Erkek  1. Lig  ve  Erkekler 2. Lig
Müsabakaları” Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 100. Yıl Spor Salonu
ve Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Maçların ardından yapılan ödül törenine katılan
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Kar Necmettin Erbakan Üniversitesinin engelsiz
üniversite sloganıyla yola çıktığını, gençlerin her türlü spor aktivitelerine erişiminin sağlandığını ve desteklendiğini vurgulayarak, böyle bir
organizasyonun parçası olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah ÇETİN de katkılarından dolayı üniversite adına Prof. Dr. Muhsin Kar'a
plaket verdi.

Etkinliğinin Konya’da ilk defa gerçekleştirilmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade etti. Bu organizasyonda emeği geçen tüm
Öğretim Üyesi ve öğrencilere teşekkür etti. Yapılan konuşma ve
bilgilendirmelerin ardından pasta kesilerek, davetli ve öğrencilere
ikram edildi.
CBS Nedir?
CBS bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi'dir. Genel amaçlı veri tabanı yönetim
sistemlerinden farklı olarak CBS, konuma dayalı ya da coğrafi olarak anılan
türdeki veriyi yönetmekle uğraşır. Veri yönetiminden amaç, bütün bilgilerin
%80’ini oluşturan konumsal/mekânsal verinin depolanması, işlenmesi, analizi
ve istenen formda kullanıma sunulmasıdır. CBS’ler bilgisayar destekli sistemler
oldukları için anılan yönetim sürecinin bütün aşamaları sayısal bir formda
gerçekleşir.

"CBS Doğal Afet Yönetimi İçin Vazgeçilmezdir"
CBS ile acil durumlar yönetilebilir, yapılacak modelleme ile sel,
su baskınları ve depremin şiddetine göre kullanılamaz duruma
gelebilecek yollar ve buna göre alternatif güzergâhlar anında
belirlenebilir ve anlık olarak takip edilebilir. Günümüzde CBS, afet
yönetiminden tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, çevresel kaynaklar
ve kent yönetiminden turizme, kırsal ve kentsel gelişime kadar çok
geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.
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24 KASIM'DA

ÖĞRETMENLERLE BULUŞTUK

ARTIK SERTİFİKALI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Öğrenci Konseyi (TÖK) iş birliği ile yürütülmekte olan “Yarının Liderleri Projesi”
kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

Y

arının Liderleri Projesi için 2013 Aralık ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yapılan mülakatla seçilen gençlere,
konusunda uzman kişiler tarafından çeşitli alanlarda eğitimler verilmişti. Verilen eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmelerde
başarılı olan, yarının liderleri olmaya aday gençlere törenle sertifikaları verildi. Gerçekleştirilen törene TÖK Genel Başkanı Nihat
Buğra Ağaoğlu, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Genel Sekreter Doç. Dr. Zekeriya
Mızırak katıldı.

Müslümanın Emeklisi Olmaz
“Yarının Liderleri Projesi”ni önemsediklerini ifade eden Rektör Şeker: “Türkiye’de genç bir nüfus var. Bu genç nüfusun içerisinde rotasını bilen,
ne yapmak istediğini, nereye hareket etmek istediğini, hangi amaçla eğitim aldığını ve bu dünyada neden var olduğunu sorgulayan çok
az kişi var. Önemli olan az olan bu sayıdan nitelikli liderler çıkarabilmektir” dedi. Proje kapsamında öğrenilenlerin yol gösterici ve rota çizme
açısından yeterli olmadığını vurgulayan Şeker gençlere: “Bundan sonra ev ödevi olarak öğrenmeniz gereken çok şey var. Beşikten mezara
kadar okumak kendini geliştirmek gerekir. Müslümanın emeklisi olmaz. Daha çok çalışmak ve hep çalışmak gerekir” dedi.
Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ise; Dünya petrol ve enerji kaynaklarının yüzde 73’ünün bu coğrafya içinde olması nedeniyle ülkenin stratejik bir
konuma sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin kendi haline bırakılacak bir ülke olmadığını söyledi. Bu bakımdan nitelikli ve donanımlı elemana
ihtiyaç duyulduğunu ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Hoca’nın ifadesiyle her zaman duruşlu insana ihtiyaç olduğunu belirtti.
Konuşmasına “Koşun, koşun ki biz de sizin önünüze engel çıktığı zaman onları kaldırmaya çalışalım” sözünü hatırlatarak başlayan
TÖK Genel Başkanı Nihat Buğra Ağaoğlu; “Yarının Liderleri Projesi”nin o koşuşun nasıl olması ve önlerine çıkan engellerle nasıl mücadele
edilmesi gerektiğini öğrettiğini söyleyerek projeye destek olan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından proje kapsamındaki eğitimler neticesinde başarılı olan genç lider adaylarına başarı sertifikaları takdim edildi.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy,
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama programında
öğretim üyeleri ve öğretmenlerle bir araya geldiler.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Kırbıyık’ın ev
sahipliğinde yapılan programın
açılışında Dekan Kırbıyık, Türkiye’nin
öğretmen yetiştiren en büyük
kurumlarından biri olduklarını
belirtti. Kırbıyık: "Herkes için eğitim
veren millet okullarının açılması
ve Atatürk’ün Başöğretmen
oluşu münasebetiyle 24 Kasım,
öğretmenler günü ilan edilmiştir.
Yaklaşık 30 yıldır öğretmenler
gününü kutlamaktayız. Böyle kutlu bir günde aramızda bulunmanızdan dolayı sizlere teşekkür
ediyorum. Türkiye’nin öğretmen yetiştiren en büyük kurumlarından biri olan Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi olarak böylesine anlamlı bir toplantıyı düzenledikleri
için başta Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, salonda bulunan herkesin kutsal
mesleğin birer üyesi olduğunu, 24 Kasım üzerinden birçok siyasetçinin,
sendikacının, gazetecinin farklı şeyler söyleyerek mesajlar verdiğini,
ancak öğretim üyeleri ve öğretmenlerin dertlerini, sıkıntılarını
ve sorunlarını yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Sorunların
çözüleceğine inandığını ifade eden Rektör Şeker, eğitim ve üniversite
camiası olarak dertlerinin eğitimin kalitesi, niteliği ve niceliği ile ilgili
olduğuna değinerek, tüm katılımcıların Öğretmenler Gününü kutladı.
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OSMANLI’DAN
CUMHURİYET’E
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin tarafından Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık” konulu bir konferans
düzenlendi.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

N

ecmettin Erbakan Üniversitesi Tarih ve Kültür Topluluğu öğrencileri tarafından
organize edilen konferansın açılış konuşmasını yapan Tarih Öğretmenliği Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Köstüklü gelecek nesillerin kendine güvenmesi için
tarihini bilmesi gerektiğini söyledi. Köstüklü: “Türkiye’nin geleceğiyle yakından alakalı bir
konuyu ele alacağız. Bugün bilerek ya da bilmeyerek bir kimlik tartışması başlatılmaktadır.
Kimliğin inşasında tarih fevkalade önemlidir. Tarihimiz 600 yıllık Osmanlı tarihiyle sınırlı
değildir. Biz aslında iki bin küsur yıllık bir mirasın sahibiyiz, devamıyız şeklinde bir algı
gençlerde oluşursa gelecek neslin kendine güven duygusu artacak ve geleceğe de
güvenle bakacaktır. Aksine ülkemizde tarihi derinlik ve devamlılıktan mahrum bir eğitim
sistemi veya eğitim anlayışı olursa bu kez onlar da kimlik duygusu ve kendine güven
duygusu büyük zarar görecektir” dedi.

SEMİNERİ YAPILDI

"Türkiye’nin birçok problemi var. Eğer problemleri 1923’te başlamış olarak kabul edersek bunları
anlamlandırmada güçlük çekeriz. 19. yüzyılı iyi anlamadan 20. yüzyılı anlayamayız"
Türkiye’de son yıllarda kutuplaşmaların arttığını ve ciddi anlamda coğrafi bölünme
tehlikesine girildiğini söyleyerek tarihi devamlılığın bu yüzden önemli olduğunu söyleyen
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin:
“Bizim aslında Anadolu coğrafyasında 1000 yıllık bir tarihi gerçeğimiz var. Türkiye’nin
birçok problemi var. Eğer problemleri 1923’te başlamış olarak kabul edersek bunları
anlamlandırmada güçlük çekeriz. 19. yüzyılı iyi anlamadan 20. yüzyılı anlayamayız.”
dedi. Her şey Osmanlıyla bitmiştir veya her şey Cumhuriyetle başlamıştır şeklinde bir
algının kabul edilemeyeceğini söyleyen Engin; Osmanlı yıkılarak Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu şeklinde bir söylemin doğru olmadığını Selçukludan Osmanlıya geçişte hanedan
değişmiş, Osmanlıdan Cumhuriyete geçişte ise rejim değişmiştir diyerek müesseslerin yok
olmadığını devamlı aktarıldığını sadece ismin değiştiğini söyledi.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Necmettin Erbakan
Üniversitesinin katılımıyla Tüketici Mahkemesi ve Asliye
Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik “Tüketici Hukuku
Meslek İçi Eğitim Semineri” düzenlendi.

S
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eminerin açılış törenine; Vali Muammer Erol, Türkiye Adalet
Akademisi Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Rıfat
İnanç, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet
Müdürü Hüseyin Namal, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile hâkimler ve
savcılar katıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan: “Cumhuriyetin kuruluşuyla
başlayan hukuk değişimlerinde ihtiyaçları karşılayamaması
nedeniyle zaman zaman yenilenme yoluna gidilmiştir. Siz değerli
hukukçular bu seminer vesilesiyle görüşecek tartışacak ve konuları
içselleştireceksiniz. Değerli görüşlerini paylaşacak olan siz değerli
meslektaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi
Başkanı Rıfat İnanç da Adalet Akademisi olarak meslektaşlarına
ve HSYK’ya her türlü desteği vereceklerini söyleyerek: “Hâkimler
ve savcılar, kanunda yapılan değişiklikle eğitimlerini artık Adalet
Akademisinden alacaklar. Bu durum, bize olan beklentileri arttırdığı
gibi yükümüzü de arttırdı” dedi. İnanç; sene başından bu zamana
kadar 15 meslek semineri verdiklerini ve yıl sonuna kadar da 10
seminer daha vereceklerini belirterek, Adalet Akademisinde verilen
dersler hakkında bilgiler verdi. Meslek içi ve dışı görevlerinin yanı sıra
14 ülkenin hâkim ve savcı adaylarının Türkiye Adalet Akademisinde
eğitim aldıklarını vurgulayan İnanç, aynı zamanda üniversitelerin
hukuk fakültelerinin bilimsel çalışmalarına da ihtiyaç duyduklarını ve
bu nedenle de Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de bu seminere davet edildiğini
söyledi. Üç gün süren seminerde Tüketici Hukuku ile ilgili güncel
uygulamalara yönelik bilgilendirme eğitimi
gerçekleştirildi.
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LABORATUVARI

Veri Analizi Laboratuvarı Konya’da Tek
Kurulan laboratuvar sayesinde mühendislik, tıp ve sosyal branşlarda veri analizi ve bilimsel hesaplama çalışmalarının hızlı biçimde yapılması
mümkün olabilecek.
Konya ve çevresindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının AR-GE ve bilimsel faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurulan laboratuvar, açık kaynak
kodlu paket programların yanı sıra kullanıcıların kendi geliştirdikleri yüksek performanslı hesaplama gerektiren programları için alt yapı imkânı
da sağlayacak. 512 core işlem gücü, 512 GB hafıza ve 48 TB disk alanı teknik özelliklerine sahip laboratuvar, kuruluşu ve altyapısı ile
Konya'da bir ilk olma özelliğine sahip.

Laboratuvarın Değeri

2 Milyon TL
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde “İleri Hesaplama ve Veri Analizi
Laboratuvarı” kuruldu. Düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin
Aydın ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Fakülte Dekanları, Daire Başkanları,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

T

örenin açılış konuşmasını yapan Bilgi İşlem Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken: “Bundan 50 yıl önce ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri üretmiş oldukları demir, çelik ve diğer madenlerin miktarıyla ölçülürken artık ülkeler hesaplama güçleri ve kapasiteleri ile yarışır
durumdalar. Türkiye de bu yarışın içinde ve farkındalıkları ön planda tutmak amacını taşıyan üniversitemiz de bu yatırımı gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla maliyeti yaklaşık 2 milyon TL’ yi bulan bu laboratuvar bilimsel araştırmacılar için çok önemlidir. Bu laboratuvar
ayrıca, Konya ve çevresindeki tüm kamu kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarına da katkı sağlayacaktır” dedi.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tor ise; İleri Hesaplama ve Veri Analizi Laboratuvarı’nın açılmasında emeği geçen herkese
teşekkür ederek Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in vermiş olduğu desteğin önemine dikkat çekti. Laboratuvarın bilim dünyasına hayırlı ve uğurlu
olması temennisinde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında: “Dünyada daha hızlı, daha kapasiteli ve daha çok bilgiyi toplayabilen ve bu bilgileri
değerlendirebilen ülkelerden biriyiz. Bu yapıyı oluşturmamızda bize çok ciddi anlamda desteği olan Sağlık Bakanlığı yetkililerine özellikle
teşekkür etmek istiyorum. Öğretim üyelerimiz ve lisansüstü öğrencilerimizin yapacakları çalışmalar ve faaliyetlerle geri dönüşümlerini layıkıyla
yapacaklarını ve bu şekilde teşekkür etmiş olacaklarını düşünüyorum” dedi. Bu çalışmanın alanında bir ilk adım olduğunu ve arkasının
geleceğini ifade eden Şeker, bu yolla Konya’nın girişimcilik alanında ciddi bir mesafe kat ettiğini ve akademisyenlerimizin
60
değerli çalışmalarıyla dünya literatürüne adlarını yazdıracaklarını belirtti.

Tamamen açık kaynak kodlu yazılımlarla
çalışan laboratuvarın, Necmettin
Erbakan Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı
ile yapılan protokol çerçevesinde
yaklaşık 2 milyon TL ’lik hibe ile
kurulduğu bildirildi.
Konya ve çevresindeki üniversiteler
ile sanayinin ihtiyaç duyabileceği
hesaplamaların yapılabileceği
laboratuvardan faydalanmak isteyen
kullanıcılar laboratuvar web sitesine

www.konya.edu.tr/acdal
erişerek başvuru yapabilecek.
Kullanıcılar sisteme yapacakları
başvuruların ardından istedikleri
paketlerin yüklenmesi ve talep ettikleri
işlemci, hafıza ve disk alanlarına
göre çalışmalarını da yürütebilmesi
olanağına sahip olacaklar.

HZ. MEVLÂNÂ DÖNEMİ VE
GÜNÜMÜZDE

TRAVMA VE TEDAVİSİ

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonunda "Hz. Mevlânâ
Dönemi ve Günümüzde Travma ve Tedavisi" konulu
konferans verdi.
“Mevlânâ’dan Terapiye” konusuyla konuşmasına başlayan
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan; çocuklarda
soyut düşünce, öğrenmenin yaşı, kültürel öğrenme gibi konuları
Mesnevi’den örneklerle anlattı. Prof Dr. Nevzat Tarhan, çocuklarda
öğrenmenin 0-6 yaş arasında en üst seviyesinde olduğunu ve
öğrenme ortamının da çok önemli olduğunu kaydetti. Sevgi
eğitimi almamış vahşi bir ortamda yaşamış çocuğun sevgi hissini
bilemediğini söyleyen Tarhan, bu yüzden de çocuğun devam
eden yaşantısında hep aynı vahşi yaşam tarzıyla devam ettiğini
söyledi. Hz. Mevlânâ’nın diğerkâmlık felsefine değinirken; kadın
erkek beyni arasındaki biyolojik farklılığa da değindi. Tarhan şunları
kaydetti: “Sevgi, duygudaşlık, duygusal zekâ gibi konularda şu
örnekleri vermemiz gerekir. Bir çocuk yaralanıyor kız çocukları gidip
yaralanan çocuğa yardım ederken erkek çocukları oynamaya
devam ediyorlar. Yani erkekler doğuştan empati özürlü oluyorlar.
Mevlânâ ise bunu öğretmiyor bize. Bu yüzden Mevlânâ'yı doğru
anlamak ve doğru yaşatmak hayati bir meseledir” dedi.

Mevlânâ Bizim, Ancak Mevlânâ’yı Batı Kullanıyor
Pozitif Psikolojinin tanımlamasını yaparken, batılıların Mevlânâ’yı kopyalayıp kitaplarına koyduklarını söyleyen Prof. Dr. Tarhan aslında
diğerkâmlık terimini Batılıların empati haline getirip yeni bir kavrammış gibi bize geri sunduklarının altını çizdi. Mevlânâ’nın çok vurguladığı ve
bizim kültürümüzde olan diğerkâmlık kavramının bizim olduğunu söyleyen Tarhan, akademisyenlerin, bilim adamlarının bu konuda çalışmalar
yapmaları gerektiğini söyledi. Mevlânâ’nın kullandığı yönteme halk terapisi dendiğini vurgulayan Tarhan bu konuda şunları söyledi:
“Hikâyeler kullanılarak yapılan bir çeşit tedavi yöntemi. Bu yöntemde kişiye bir hikâye anlatılıyor ve bu hikâye üzerinden kişinin farkındalığı
uyandırılıyor. Bu yöntemi Yunanlıların kullandığını biliyoruz.”

Mevlânâ Zora Talip Oluyor
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mevlânâ’nın zora talip olduğunu ve farklı bir şey yapıp ortaya eser çıkardığı için evrensel düzeyde başarıya imza
attığını kaydetti. Tarhan, Mevlânâ’nın farklı bir yol kullandığını herkesin aynı yolu kullanırsa aynı sonuca varacağını söylerken, kişinin kendini
yeterli görmeyip zora talip olması gerektiğini kaydetti.
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Aşka İnanmayan Sıfıra Yakındır
Mevlânâ’nın eserlerinde aşkı özellikle kullandığını ve
beyinle ilişkilendirdiğini vurgulayan
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mevlânâ’nın sadece insanlarda
değil dünya üzerindeki tüm varlıklarda, hayvanlarda
bile şevk kavramına önem verdiğini ifade etti. Aşksız
insanın hayati bir eksikliği olduğunu belirten Tarhan
şunları söyledi: “Aşk denildiği zaman karşı cinse aşk
anlaşılıyor bu doğru değil. Duygusal yükü olmayan, aşka
inanmayan insan sıfıra yakındır. ”

Mutlu Olmak İçin Yatırım Gerekiyor
Mutluluğun kendiliğinden olmadığını ve bunun için de
insanın vermesi gerektiğinin altını çizen Tarhan,
Hz. Mevlânâ’nın ve Yunus Emre’nin bu meselelere kafa
yorduklarını kaydetti. Anadolu’da tam bir felaket dönemi
yaşandığı, insanlara ahlak eğitimi gerektiği dönemde
Mevlânâ’nın ve Yunus Emre’nin bu yolda çaba
sarfettiğini belirterek; böylesi büyük insanlardan sonra
Şeyh Edebalilerin ortaya çıkıp,
Osmanlı gibi bir cihan devletini kurduklarını
bunun arka planında da Mevlânâ gibi
büyük isimlerin olduğunu ifade etti.
Programa, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek,
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı,
Başhekim Prof. Dr. Hamdi Arbağ,
öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

UNİKOP 7. ÜST KURUL TOPLANTISI YAPILDI

ŞEHİR KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI
TANITIM TOPLANTISI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyeceği “Şehir Kimliği Çalıştayı”
Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet
gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini
ileri düzeye taşımak amacıyla kurulan UNİKOP 7. Üst Kurul Toplantısı’nı Aksaray’da gerçekleştirdi.

A

ksaray Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Üst Kurul Toplantısına Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in yanı sıra; KOP İdaresi
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sabri Gökmen, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür ,Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Mevlana Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Çökmüş katıldı. UNİKOP 2015 Dönem Başkanlığını devralan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, bu
yılı en iyi şekilde değerlendirmek için gayret edeceklerini söyledi. UNİKOP’un Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önerisi üzerine kurulduğunu
ve son derece anlamlı bir proje olduğunu ifade eden Rektör Acar, bu yolla bölgenin üniversitelerinin bir araya gelmesinin ve güçlerini
birleştirmesinin amaçlandığını hatırlattı. Bu amacı gerçekleştirmek için iki yıldır Birlik içindeki her üniversitenin gayret gösterdiğini de dile getiren
Acar, üniversitelerin güç birliğini sürdürmeleri halinde daha verimli çalışmalara imza atılacağını da sözlerine ekledi.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu da konuşmasında UNİKOP’un artık Türkiye’de bir marka haline geldiğini
belirtti. UNIKOP’un, esas kaygısının bölgeyi kalkındırmak olduğunu, her bölge için örnek teşkil edecek çalışmalar yaptığını söyleyen
Babaoğlu, bu çalışmalardan sonra hükümetin bu türden birlikleri teşvik eden çabalar sergilemeye başladığını ileri sürdü. Konuşmaların
ardından 7. UNİKOP Üst Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Rektör Şeker, 2014 yılında UNİKOP Başkanlığını başarılı
biçimde yürüten Niğde Üniversitesi Rektörü Görür’e teşekkür etti ve Yeni Dönem Başkanı Acar’a da başarılar diledi.

R

ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katıldığı, Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım Toplantısı Mevlana Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda
konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim Acar; Ordu'da başlayan çalıştayların 8'incisinin Konya'da yapılacağını
belirterek, 81 ilde ve İstanbul'un tüm ilçelerinde toplantılar düzenleneceğini dile getirdi. Acar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve
şehir ile ilgilenen herkesin fikrini alacaklarını belirtti. Çalıştay sonunda bir kitapçık hazırlanacağını, belediyeler ve ilgili kurumlara bu kitapçığın
gönderileceğini ifade etti. Toplantıda konuşan Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehirlerin belli bölgelerinin
kimliklerini kaybetmiş durumda olduğunu belirterek,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şehir kimliği konusunda
bilinçlendirme ve yol haritası oluşturma çalışmalarının
önemli olduğunu söyledi. Konuşmasında başta Tarihi
Bedesten olmak üzere Konya’da yaptıkları restorasyon
çalışmalarını anlatan Akyürek, Şehir Kimliği Çalıştayı’nın
yapılan çalışmalara hem katkı sağlayacağını, hem de
yollarını aydınlatacağını vurguladı.
Programın sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Danışmanı İbrahim Acar, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ve
Doç. Dr. Ayfer Gedikli, çalıştayda ele alınacak konular
hakkında bilgi verdiler.
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KONÜDAM nedir, ne iş yapar? Kısaca anlatır mısınız?
- KONÜDAM, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Merkezimizde, laboratuvar hayvanları
yetiştirilmektedir. Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalar için çalışma ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca KONÜDAM,
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) ve Hayvan Refah Birimi aracılığıyla bilimsel çalışmaların yasal ve etik kurallar çerçevesinde
yürütülmesini denetlemektedir. KONÜDAM, kurumsal yapısıyla üniversitemizin bilimsel vizyonunda uzun yıllardan beri çok önemli bir yere
sahiptir. Merkezimizin araştırma ve uygulama potansiyeli oldukça iyi durumdadır. Halen 1 adet genel araştırma laboratuvarımız, endokrin ve
metabolizma laboratuvarımız, 2 adet genel uygulama ve operasyon odamız aktif olarak işlev görmektedir. Isıtıcılı operasyon masaları, mikro
cerrahi setleri, operasyon mikroskopları, elektrokoter, cerrahi aspiratörler, deney hayvanı vücut sıcaklığı monitörizasyon sistemleri, sıçanlara
beyin içi enjeksiyonların yapılabildiği sterotaksik cihaz, deney hayvanlarının günlük olarak aldıkları besin ve suyun yanı sıra çıkardıkları
gaita ve idrar miktarlarının takip edildiği metabolik kafesler, mikro enjektör mikro manüplatörler, sıçan ve tavşan fiksasyon cihazları, birçok
çözücü (DMSO, DMF, vb.) ve anestezik kimyasal madde, -80 ve -40 derin dondurucular gibi birçok cihaz ve malzeme merkezimizde bilim
insanlarının kullanımına sunulmuştur. Kardiyovasküler cerrahi araştırma laboratuvarı ve psikonörofizyoloji davranış laboratuvarı olmak üzere 2
adet yeni birimimiz inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde işlerlik kazanacaktır. Davranış laboratuvarımızda son teknoloji video takip ve yazılım
programının bulunduğu, deney hayvanlarında ağrı, motor koordinasyon, öğrenme ve bellek, anksiyete, depresyon, sosyal etkileşim aktivitesi,
vb birçok testlerin uygulanacağı bilimsel çalışmalar gerçekleştirilebilecektir. Kardiyovasküler cerrahi araştırma laboratuvarımızda kullanılmak
üzere sıçan ve tavşanlar için solunum pompaları, gaz anestezi uygulama cihazı ve infüzyon pompası alımı devam etmektedir.

- Hangi hayvanlar yetiştiriliyor, merkezi ve çalışmalar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
- Tavşan, fare ve sıçan yetiştiren bir merkez olarak hizmet veriyoruz. Bu 3 hayvan türünü üretme ve kullanma ruhsatımız var. Kısa adı HADMEK
olan Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’ndan izin alarak ruhsatlandırılmış bir şekilde görevimizi yürütüyoruz. Merkezimizde, bilimsel çalışmalar
için etik kurul onayı alındıktan sonra çalışma izni veriyoruz. Deney hayvanlarını kullanarak araştırma yapmak isteyen ve deney hayvanı
kullanım sertifikasına sahip olan bilim insanları merkezimizdeki HADYEK'e başvuruyorlar. Bu
etik kurul projeleri değerlendirildikten sonra onay alan projelerin deneysel aşamalarına
başlanıyor. Bütün deneysel süreçler, etik yönüyle HADYEK ve merkezimizin Hayvan Refah
Birimi tarafından kontrol edilerek sonuçlandırılıyor.

- Üç tip hayvan yetiştirdiğinizden söz ettiniz. Deneysel araştırmalar sadece
bu üç tip üzerinde mi yapılır?
- KONÜDAM’ın fare, sıçan ve tavşan üretimi ve kullanımı için ruhsatı var. Sadece bu
hayvanları üretip bilimsel çalışmalarda kullanıyoruz. Kobay üretimi ve kullanımı için de ruhsat
alabiliriz. Ancak kobay için akademisyenlerden şimdilik talep yok.

- Etik Kurul izni hakkında sormak istiyorum; Bu kurul bağımsız mı? Yoksa Meram
Tıp Fakültesi’nin Etik Kurulu’ndan mı söz ediyorsunuz?
- Meram Tıp Fakültesi’nde işlev gören “İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu”
ve “Klinik Araştırmalar Etik Kurulu” olmak üzere 2 adet farklı etik kurul var. KONÜDAM’ın etik
kurulu bunlardan farklı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvan Deneyleri Merkez
Etik Kurulu olan HADMEK’e bağlı olarak işlev gören merkezimize ait yerel etik kurulumuz
(HADYEK), Rektörlüğümüzün görevlendirmesi ve Üniversite Senatosu’nun onayını takiben
HADMEK değerlendirmesi ve onayından sonra görevine başlamıştır. Sadece laboratuvar
hayvanlarını kapsayan bilimsel çalışmaların etik yönüyle ilgili görevler yürütmektedir.

- Etik kurulunuzdan biraz bahseder misiniz?

KONÜDAM MÜDÜRÜ

PROF. DR. SELİM KUTLU
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- Etik kurulumuz merkez müdürü ve müdür yardımcıları ile, temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri
temsilcileri, sorumlu veteriner hekim, sivil toplum örgütü temsilcisi ve sivil üyeden oluşmaktadır.
Merkez müdürü aynı zamanda etik kurul başkanı olarak görev yapmaktadır. Laboratuvar
hayvanlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek olan bilim insanları, web sayfamızda
bulunan ve belirlenmiş etik kurallara ilişkin başvuru formunu uygun şekilde doldurarak etik
kurulumuza başvurmaktalar. Etik kurulumuz gerekli incelemelerden sonra onay verirse proje
çalışmaları için gerekli ortam ve deney hayvanı sağlanmaktadır.

- Sadece Meram Tıp Fakültesi için mi çalışma izni
ve ortamı sağlıyorsunuz? Diğer üniversitedeki bilim
insanları da çalışma ve hayvan kullanma için başvuru
yapabiliyorlar mı?
- Sadece Meram Tıp Fakültesi değil, Türkiye’nin değişik
yerlerinden de çalışma için merkezimize başvuru yapılabiliyor.
Kurum dışından başvuran araştırmacıların da deneylerini bizim
merkezimizde yapmaları ve bizim kontrolümüzde sonlandırmaları
gerekiyor. Etik Kurul ve Hayvan Refah Birimi’nin kurallar gereği tüm
deneysel aşamalar ve hayvanlara etik kurallara göre davranılıp
davranılmadığı gibi konularda denetleyebilmesi gerekiyor.
Çalışmanın her aşamasında biz bu denetimleri yürütüyoruz.

- Bir yılda ortalama kaç hayvan deneylerde kullanılıyor?
- Her yıl değişmekle birlikte son 4 yılın ortalaması baz alınırsa her yıl 98 bilimsel proje çalışması KONÜDAM’da
gerçekleştirilmekte ve ortalama olarak 162 fare, 429 tavşan ve 1994 adet sıçan kullanılmaktadır. Yıllık yem tüketimimiz
yaklaşık 15 tondur.

- Merkezin finansmanına ilişkin de bilgiler verebilir misiniz?  
- Merkezimiz, döner sermaye sistemi çerçevesinde çalışmaktadır. Her hayvanın yaşına ve türüne göre belli bir ücreti var.
Çalışma izni verilen araştırmacılar herhangi bir kurumdan proje desteğine sahip değillerse bu ücretleri kendileri ödüyorlar.
Deneysel tıp çalışmalarına ilişkin olarak zaten üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlükleri mali destek
sunuyorlar. Benzer şekilde TÜBİTAK veya başka bir kuruluş araştırmacıların projelerinde kullanacakları deney hayvanları için
maddi destek sağlayabiliyor. Araştırmacılardan alınan ücretlerle merkezimizin, hayvan yemi, temizlik vb giderleri karşılanıyor.
Ayrıca yine bu bütçeden yeni cerrahi setler, operasyon cihazları, teknik ekipman alımı da gerçekleştiriyoruz.

- Bilim insanlarının çalışma yapabilmesi için bir sertifikadan söz ettiniz. Sertifika ile kastettiğiniz nedir?
Nasıl alınabiliyor?
- Araştırmacıların HADMEK tarafından programı, kapsamı, ders saatleri belirlenmiş olan bir kurs eğitiminden geçerek, kurs
sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları ve hayvanlar üzerinde deney yapmak üzere yetkinliklerini belirten bir sertifikaya
sahip olmaları gereklidir. Bu belgeye sahip olmayan araştırmacılar deney hayvanı kullanamazlar. Kurs sertifikası, yıl içinde iki
kez olmak üzere merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda bizim tarafımızdan veriliyor. Merkezimiz tarafından
9. kez düzenlenen yeni “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” halen devam etmektedir. Sertifikasyon
sisteminin amacı bilim insanlarına etik kurallar, kanun ve yönetmelikler, hayvanların özellikleri, onların acı çekmemeleri
için gereken işlemler, hayvanları tutuş biçimleri, deneyler sırasında yapılacak enjeksiyonlardan, anestezi, kan ve örnek
toplama ve farklı operasyonlara kadar teorik ve uygulama bilgi ve tecrübesi kazandırmaktır. Kısacası sertifika eğitimleri ile
deneylerin etik kurallara ve uluslararası bilimsel standartlara uygun şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

- Uygulamalar en çok hangi hayvan üzerinde yapılıyor?
- Çoğunlukla deneyler sıçanlar üzerinde yapılır. Daha az sayıda tavşan ve fare kullanılıyor.

- Tavşanın üzerinde farmakolojik olarak bir ilaç denediniz diyelim daha sonra bu hayvana ne oluyor?
- Bu, sizin uygulama ve deney yapma amacınıza göre değişebiliyor. Bir grup tavşanda lösemi oluşturulduğunu
varsayalım. Böylelikle de test ilacının lösemi üzerindeki muhtemel etkileri araştırılmış olsun. İlaç belli bir süre uygulanır.
Deneylerin sonunda hayvanın yaşamı anestezi yoluyla uyutularak acı çekmeksizin sonlandırılır. Sonrasında, deneyle ilgili
organları (kemik iliği, kan dokusu, vb.) ayrı ayrı incelenir. Organlarda kanser hücresi kalıp kalmadığı ve başka bulgular da
etkin yöntemlerle araştırılır. Deneylerin sonunda mevcut ilacın lösemide yararlı olup olamayacağıyla ilgili bilimsel bilgiler
elde edilir. Bu yolla insanlar üzerinde gerçekleştiremeyeceğimiz deneyler laboratuvar hayvanlarında uygulanarak bilimsel
ve tıbbi değeri olan bulgulara ulaşılır. Bizim tüm çalışmalarda temel önceliğimiz, etik kurallara uygun olması ve yapılacak
araştırmanın bilimsel bir sonuca ulaşma potansiyelidir. Sıradan, bilinen ya da akademik katkısından kuşku duyduğumuz
projeleri onaylamıyoruz. Dolayısıyla gereksiz çalışmaların yapılmasına izin vermiyoruz.

- Temel tıp bilimleri eğitimi sırasında kadavra
üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Bu eğitimler için
de hayvan veriyor musunuz?
- Az önce de söylediğim gibi, hayvan deneyi için sertifika
şartı var ve bu çalışmanın bilimsel bir sonuç potansiyeline
sahip olması gerekir. Ancak öğrencilerin hayvana
müdahale etmemeleri koşuluyla sertifikalı bir akademisyenin
öğrencilere eğitim için deney hayvanları üzerinde
anatomik veya fizyolojik olarak gözlemler yaptırmasına izin
verilebilir.

- Gördüğümüz kadarıyla hayvanların
beslenmeleri ve üremeleri ile ilgili ortam
oluşturulmuş ve her şey düşünülmüş. Bu haliyle
Merkezi diğer merkezlerle kıyaslar mısınız?
- Hayvanların beslenmeleri, üremeleri, tüm bakım ve temizlik
işlemleri, tecrübeli personelimiz tarafından yerine getiriliyor.
Son yapılan tadilat ve düzenlemelerle de Merkezimiz
oldukça modern bir hale geldi. Bu kapsamda uygulama
odalarını, operasyon masalarını yeniledik. Su arıtma cihazı,
otomatik galoş makinesi, kuru buz cihazı ve soğutmalı
santrifüj gibi birçok yeni cihaz ve ekipman aldık. Eskimiş
olan havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin yenilenmesi
de Rektörlüğümüz tarafından ayrıntılı olarak planlanmış
durumda. Bu haliyle Merkezimiz Uluslararası standartlara
sahip bir merkezdir. Türkiye’deki en iyi merkezlerden bir
tanesi olduğumuzu biliyoruz.

- Tüm dünyadaki merkezlerin işleyişi ve yapısı da
bu şekilde midir?
- Kesinlikle evet. Az önce de ifade ettim. Biz uluslararası
standartlara sahip bir merkez konumundayız. Sistem tüm
deneysel araştırma merkezlerinde aynen bu şekilde işler.
Fare ve sıçanların kafesleri, üretimhanede gördükleriniz,
gelişmiş merkezlerdekilerle aynı niteliklere sahipir.
Örneğin merkezimizin daha önceki müdiresi Prof. Dr. Esra
Nurullahoğlu Atalık döneminde yaklaşık 170.000 TL
maliyetle almış olduğumuz 54 tavşan kafesi ve 12 adet
sıçan metabolik kafesimiz dünyada bu alandaki en iyi
birkaç markadan biri olan İtalyan bir firmaya ait. Yine diğer
sıçan ve fare kafeslerimiz en iyi marka ve modellerden
oluşuyor.

- Peki bahsetmiş olduğunuz etik kurallar da tüm
dünyada bu şekilde mi uygulanıyor?
- Elbette. Ülkemizde ve dünyada bu kurallar her geçen yıl
daha sıkı denetleniyor ve uygulanıyor.
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Türkiye’de Merkeziniz gibi kaç merkez var ?
- Günümüzde bizimkine benzer, tam sayısını bilemediğim birçok merkez var. Tıp ve Veterinerlik Fakültesi olan neredeyse her üniversitenin
deneysel araştırma merkezi bulunuyor.

SANATÇI, SPORCU...

- Çoğunlukla hangi branşlarla daha yakın çalışıyorsunuz? Mesela beyin gelişimine yönelik olarak nörologlar gelip
deneysel uygulama yapabilirler mi? Yapıyorlar mı?  

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi konferans
salonunda, Erol Güngör Türk Diasporası
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi,
Göç ve Kalkınma Sivil Toplum Ağı
işbirliğince düzenlenen Panele; Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Abdulkadir Buluş, İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Genellikle cerrahi bilimlerdeki anabilim dalları hayvanlar üzerinde daha fazla araştırma yapıyor. Bununla birlikte deney hayvanı kullanım
sertifikasına sahip bütün araştırmacılar merkezimizde bilimsel deneyler yapabilirler. Biz önümüzdeki günlerde tüm anabilim dalları için bir
bilgilendirme ve tanıtım yapacağız. Onları da deneysel çalışma yapmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Onlara deneylerinde yardımcı
olacağımızı göstermeye çalışacağız.

- Deneysel uygulama bitti, hayvanın hayatını sonlandırdınız. Hayvan cesetlerini ne yapıyorsunuz?
- Biz, deneyler sonunda merkezimizde bulunan hayvansal organ, doku ve diğer bütün materyali güvenli bir şekilde sıkıca poşetlenmiş olarak
derin dondurucuda muhafaza ediyoruz ve hastanemizin tıbbi atık toplama birimine gönderiyoruz. Bu materyaller hastanemizin diğer bütün
tıbbi atıklarıyla birlikte insan ve çevre sağlığına zarar vermemeleri için, özel hazırlanmış ortamlarda yakılarak imha ediliyor.
Modern bir merkez olduğunuzu söylediniz. Diğer üniversitelerden çalışma için gelen oluyor mu?
Konya'daki diğer üniversitelerden ve özellikle Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nden oldukça yoğun araştırmacı misafir
ediyoruz.

- Sayın Hocam, son olarak ihtiyaçlarınız nelerdir? İstekleriniz ve yönetimden beklentileriniz var mı ?
- Bize KONÜDAM'ı tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda önemli bir ihtiyacımız yok. Havalandırma ve iklimlendirme
sistemimizin yenilenmesiyle ilgili proje çalışması, rektörlüğümüzün desteğiyle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.
İnşallah en kısa sürede bu işlemler tamamlanarak merkezimiz çok daha modern ve etkin bir yapıya kavuşacaktır. Sayın Rektörümüz Prof. Dr.
Muzaffer Şeker'e ve Rektör yardımcımız Prof. Dr. Tahir Yüksek hocamıza KONÜDAM'a her konudaki büyük desteklerinden dolayı en içten
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Rektörümüz merkezimizin kuruluşunda yönetici olarak görev yaptığı için KONÜDAM'ı çok yakından takip
ediyor. Rektörümüzün bize verdiği bilimsel misyon çerçevesinde, merkezimizde TÜBİTAK ARDEP ve AB Çerçeve Programı Horizon 2020
kapsamında projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

P

anelin oturum başkanlıklarını Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Çemrek ve Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Birol Mercan ‘ın yaptıkları panelin konuşmacıları; Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu,
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Aksoy, Göç ve Kalkınma Sivil Toplum Ağı Koordinatörü Bob Van Dıllen, Türkiye
Hollanda Dostluk Vakfı Başkanı Ali İhsan Ünal ve Konya Sivil Toplum Platformu Başkanı Latif Selvi’ydi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
konuşmasında; yurtdışına giden vatandaşların oralarda edindikleri tecrübeleri ülkemize taşıdıklarından ve zaman içerisinde kültürler arasında
etkileşimin oluştuğundan söz etti. Bu etkileşimin sonuçlarından belediye olarak yararlanmanın gerektiğini söyleyen Toru, lobi faaliyetlerinin
önemine değindi. Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek; Avrupa’daki işçiler arasındaki dayanışmadan ve sivil toplum
örgütlerinden bahsetti. Prof. Dr. Yüksek, hükümetin yurtdışındaki vatandaşlar için hem doğrudan hem de sivil toplum örgütleri vasıtasıyla
çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak; Konya’nın da bu yardımlaşma alanında öncü şehirlerden biri olduğunu, pek çok Konyalı vatandaşın
da Avrupa’da yaşadığını söyledi. Diaspora kavramı ve her geçen gün küresel gündemde ağırlığını hissettiren diaspora gruplarının ele
alındığı panelin ilk oturumuna Erol Güngör
Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek başkanlık
yaptı. Çemrek; Avrupa Türk Diasporası'nın
Türkiye’ye yaptıkları ekonomik ve sosyal
katkılardan ve Küresel Göç ve Kalkınma
Forumu’nun amaçlarından söz etti. Panelde
konuşan Hollanda Türkevi Araştırmalar
Merkezi Başkanı Veyis Güngör, Avrupa
Türk Diasporası'ndan ve diasporanın
aktörlerinden bahsetti. Avrupa Türk
Diasporası'nın Avrupa’yı Türkiye’ye, Türkiye’yi
de Avrupa’ya bağladığını söyledi. Prof.
Dr. Önder Kutlu; diaspora kavramına ilişkin
bilgiler vererek başladığı konuşmasında
kavramın tarihsel gelişimine değindi. Kutlu, ilk yıllarda yurtdışına giden insanların işçi olarak görüldüğünü ancak bugün geçmişte olduğundan
farklı biçimde değerlendirildiklerini; bugün bu kişilerin sanatçı, sporcu, yönetici gibi pozisyonlarda olduğunu belirtti. MADE Koordinatörü Bob
Van Dillen da sürdürülebilir kalkınma ve diaspora konusunda değerlendirmelerde bulundu. Dillen, sivil toplum aktörlerinin bir araya gelirlerse
kalkınmanın daha yüksek seviyelerde olacağının önemini belirtti.
Yurtdışındaki vatandaşların bilgi transferinde öneminden söz ederek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Birol Mercan, diaspora çalışmalarının
pozitif yönlerini öne çıkardı. Uzun yıllardır Hollanda’da yaşayan Ali İhsan Ünal Türk Diasporası'nın yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Kendisinin de bir gurbetçi çocuğu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Metin Aksoy, yurtdışında kurulan cami, dernek, federasyonların getirileri
hakkında bilgiler verdi. Panelin kapanışında konuşan Latif Selvi ise panelle ilgili olarak ülke geleceği adına önemli işlerin
yapılacağını kaydetti. Selvi yapılacak projelerde farklı paydaşlarla görüşmeler yapılmasının faydalı olacağına işaret etti.
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TÜRKİYE'DE DİNİ HAYAT

"Methodology for Expanded Turkish Akademıc Cooperation"

GENİŞLEMİŞ TÜRK AKADEMİK YARDIMLAŞMA METODOLOJİSİ

DEĞERLENDİRİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
Dr. Necdet Subaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde düzenlenen konferansta
ülkemizdeki dini hayat hakkında bilgiler verdi.

K

onya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri
ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta Türkiye'de
Dini Hayat üzerine yapılan araştırmaları, çarpıcı veriler ve ilginç
olaylarla açıklayan Dr. Necdet Subaşı, çalışma sonunda tahmin
etmedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Araştırmanın 2013
yılında anket usulüyle, şimdiye kadar yapılan araştırmalardan
faydalanarak yapıldığını, çalışmanın teknik kısmıyla TÜİK'in
ilgilendiğini belirtti. Araştırmada sordukları sorulara ciddi
kaynaklardan eleştiri aldıklarını belirten Dr. Subaşı, araştırmalarıyla
ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin yüzde 99,2’si kendilerinin
müslüman olduğunu söylüyor. Kendini Müslüman olarak tanımlayan her bir birey kendi çevresindeki dini hayata tanıklık etmek
zorundadır. Ortaya çıkan verileri kötü niyetle okuyacak, Türkiye üzerine plan geliştirecek olan bir takım kişi veya kurumlar olabilir.
Dini duyarlılıkları yüksek olanlarımız bu konuda dikkat etmeli, sorumluluk almalıdır.” Türkiye’de örselenmiş bir dini hayat olduğunu,
müslümanların 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde yorulduğunu ifade eden Dr. Subaşı toplumdaki din algısının ciddiyetle okunması
gerektiğinin altını çizdi. Din kavramının bugün kamusal alanda önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Subaşı; artık hayatın
her yerinde dinin görünür olduğunu belirtti. Dini geleneğimizde karşılığı olmayan soruların müftülük gibi birimlere sorulmasının altında
yatan sebebin toplumda dini hayata dair konuşulan konuların değişmesinden kaynaklandığını söyleyen Subaşı, toplumun bu sorular
üzerinde yaşadığını kaydetti. Konuların farklılaşmasının aslında herkesin aynı cemaate bağlı olmadığının, aynı hocayı dinlemediğinin
kanıtı olduğunu ifade etti. Araştırmanın 24 bin kişiyle yapıldığını, Türkiye’deki müslümanların gerçek niteliklerini ortaya koyduğunu
kaydeden Subaşı, toplumun Allah’a itaat konusunu yeniden konuşmak gerektiğine inandığını, toplumun dinini ailesinden öğrendiğini
ve bu kişilerinin sayısının hiç de az olmadığını söyledi. Şubaşı ayrıca; Yüzde 99,2’lik müslüman kategorinin içinde öldükten sonra
ahirete inanmayan kişi sayısının da çok fazla olduğunu, bunun da sağlıksız din bilgisi eğitiminden kaynaklandığını ifade etti. Kur’an-ı
Kerim’i yüzünden okuyabilme oranının yüzde 40’larda seyrettiğini ve bunun toplum adına yara olduğunu söyleyen Dr. Subaşı bu
durumun araştırmanın şaşırtıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Program İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’ın
Dr. Necdet Subaşı’na plaket vermesinin ardından sona erdi.
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Yuvarlak Masa Seminerlerinin ilki İlahiyat Fakültesi toplantı salonunda, Yrd. Doç. Dr. Kemal Argon tarafından
“Methodology for Expanded Turkish Academic Cooperation” (Genişlemiş Türk Akademik Yardımlaşma Metodolojisi)
konusunda gerçekleştirildi.

R

ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katıldığı Yuvarlak Masa Seminerinde Dr.
Argon; Türk akademisyenler için genel anlamda önem arz eden dört alanın; ağ
çalışması, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve odak grupları olduğunu
belirterek:
“Ağ çalışması Türk akademisyenlerin genelde sahip olduğu bir beceridir, dolayısıyla ağ
çalışmasına burada yer vermekteki gayemiz konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve
odak grupları faaliyetlerini yapmaya devam etmektir.” dedi.

"Yuvarlak masa toplantıları da iyi bir planlama gerektirir, ancak
bu toplantılar daha küçüktür, esasen konuşmacının çalışmasına
odaklanılır ve bu toplantılarda bir veya daha fazla tartışmacı asıl
konuşmacının çalışmasını ele alır. Daha sonra toplantı daha geniş
müzakereye açılır."
Türkiye’de zaten pek çok konferans yapıldığını ve gayet güzel bir şekilde icra
edilmekte olduğunu ve bu programların aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Argon: “Konferansların tek sıkıntısı iyi ve karmaşık
bir planlama gerektirmesi, pahalı olması ve çok sık olarak düzenlenememesidir. Bu yüzden ağ çalışmasını ve işbirliği imkânlarını geliştirmek ve
bu büyük konferanslarda yapılan ince işi artırmak için, akademik yuvarlak masa toplantıları ve odak gruplarından bahsedebiliriz. Yuvarlak
masa toplantıları da iyi bir planlama gerektirir, ancak bu toplantılar daha küçüktür ve esasen konuşmacının çalışmasına odaklanılır ve
bu toplantılarda bir veya daha fazla tartışmacı asıl konuşmacının çalışmasını ele alır. Daha sonra toplantı daha geniş müzakereye açılır.
Yuvarlak masa toplantıları tipik olarak daha az pahalıdır ve daha sık düzenlenebilir” dedi. Yrd. Doç. Dr. Kemal Argon; Odak gruplarının
üretim işletmelerinden alınan faydalı bir metot olduğunu, bu metodun esasen ürün geliştirilmesinde kullanıldığını ancak akademide de
yayın, araştırma, öğretim ürünlerini geliştirmek için kullanılabileceğine dikkat çekti. Argon: “Odak grupları yüksek seviyeli olabilir, ancak yayın
projelerini veya araştırma ve öğretimi geliştirmeye ilgi duyan öğretim üyeleri tarafından bireysel olarak da düzenlenebilir.” şeklinde konuştu.
İkincisi Yrd. Doç. Dr. Tarik M. Quadir tarafından yapılan Yuvarlak Masa Seminerlerinin her ay devam edeceği belirtildi.
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57. ALAY SANCAĞI

BİZ

"BİR" MİLLETİZ

SEYDİŞEHİR’DE
Yurtdışından Türkiye’ye
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 Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Genel Sekreter Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, İki Doğu İki Batı
Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Şahin Uludağ, Mevlana Uluslararası Öğrenci Derneği İstişare Kurulu
adına Salih Sedat Ersöz, üniversitelerin Türkçe öğretim merkezi yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler 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 vurgulayarak: “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” dedi.
Konya’daki üniversitelerin Türkçe öğretim
merkezleri adına konuşan Doç. Dr. Mustafa
Toker; dil öğretimine devletin yaptığı katkının
sevindirici olduğunu belirterek, ülkede
bulunan 80 binden fazla uluslararası
öğrenciye özellikle Başbakanlık Yurtdışı Türkler
ve Akraba Toplulukla Başkanlığı tarafından
destek verildiğini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Devletin
yabancı uyruklu öğrencilere desteğinin
sevindirici olduğunu ifade ederek, herkesin Hz. Âdem’den gelen tek millet gibi kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Kardeşlik olgusunun ve
eğitimde uluslararası paylaşımın önemine dikkat çeken Şeker ayrıca, Mevlana ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Dernekleri gibi
gönüllü organizasyonların da bu çalışmalara destek olmasını takdirle karşıladığını belirtti.
Konuşmalardan sonra yabancı öğrencilerin okuduğu İstiklâl Marşı ve Dombra dinletisi gibi etkinliklerle devam eden açılış programı, verilen
kokteyl ile sona erdi.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Organizasyon Bilgi İletişim Topluluğu (SOBİT) ve Anadolu Gelişim Topluluğu
(AGT) tarafından organize edilen 57. Alay Sancağı Devir-Teslim Töreni, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi Seyyid Hârun Veli Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

S

eydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Türker açılış konuşmasında; Sancağın; milli şuurun, kültürel
değerlerimizin farkındalığını yeniden gençlerimize aşılayacak bir olgu olduğuna vurgu yaparak özellikle milli şuur ve milli kültürü temsil
eden Sancak gibi olgulara daha fazla ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ayrıca günümüz insanının Mevlânâ’nın pergel metaforunda
olduğu gibi bir ayağının kendine has değerleri korumak için sabit, diğer ayağının da dünyaya açık bir şekilde hareketli olarak yaşaması
gerektiğini ifade etti.

”Bizler çocukluğumuzu onlardan dinlediğimiz o destansı öykülerle yaşadık. Bu destansı öyküleri yeni
nesillere aktarmak şimdi bizim görevimiz”
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasında kuşaklara tarihin aktarılmasının önemine değindi. Şeker: “Çanakkale Savaşı’yla ilgili
dedelerimizden dinlediklerimiz arasında; akrabalarımızdan bir kısmının orada şehit olduğu, bir kısmının ise dönerek ülkenin yeni rejimi
Cumhuriyetin kuruluşuna katkıda bulunmak üzere her Türk vatandaşı gibi yoğun çaba içerisine girdiğidir. Bizler çocukluğumuzu onlardan
dinlediğimiz o destansı öykülerle yaşadık. Bu destansı öyküleri yeni nesillere aktarmak şimdi bizim görevimiz” dedi.
Seydişehir Kaymakamı Tuncay Sonel de konuşmasında; bugünleri daha iyi anlamak ve geleceğe güvenle bakabilmek için geçmişi
daha iyi anlamak gerektiğini söyledi. Sonel: “Bu yüzden gençler bizim için çok değerlidir. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al
bayrağımıza, minareden çıkan ezan sesine ve bu toprakları bize vatan yapan ecdadımıza karşı hepimizin sorumluluğu var.
Bu yüzden cennet vatanımızı çok sevmeli ve çok çalışmalıyız” dedi. Programın sonunda, SOBİT Başkanı Esra Tekin
57. Alay Sancağını AGT Başkanı Mustafa Besim Şendöl’e teslim etti.
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GAMBİYALI

ÖĞRENCİLER NEÜ’DE

ISO
EĞİTİM SEMİNERİ
Genç Mühendisler Topluluğu, Kariyer Sokağı ve Artıbel Certification
işbirliği ile öğrenciler için bir eğitim semineri düzenlendi.

N
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Uluslararası Liderlik Becerileri Eğitimi Semineri'ne katılan
Gambiyalı üniversite öğrencileri Konya’yı ziyaret etti.
Üç günlük gezinin ardından düzenlenen sertifika programına; Gambiya Büyükelçisi Mamodou Badjie, Gambiya Büyükelçi
Yardımcısı Sering Modou Njie, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Nesrin Erde, Gençlik
ve Spor Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Rahmi Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak katıldı.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak; 75 öğrenciye ülke olarak ev sahipliği yaptıklarını
belirterek; öğrencilerin kendi aralarında bir dernek, bir birlik kurduklarını ve bu birliğin bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda
iki kez bir araya geldiklerini söyledi. Mızırak; öğrencilerin geleceğin yöneticileri olduğunu, bu yüzden bu kişilerin bugünden
eğitilmesinin, geleceğe yönelik yetiştirilmesinin aynı zamanda gelecekteki liderleri de bir araya getirmek olduğunu ifade etti.
Gambiya Büyükelçisi Mamodou Badjie; Türkiye’nin gelişmiş bir ülke ve Konya’nın da çok güzel bir şehir olduğunu söyledi.
Gambiyalı öğrencilerin Türkiye’den öğreneceği çok şey olduğunu belirten Badjie, öğrencilere kazandıkları bursun ve gördükleri
eğitimin kıymetini bilmelerini, bugünlerin onlar için fırsat olduğunu hatırlattı.
Programın sonunda geziye katılan yaklaşık 70 öğrenciye sertifikaları verildi.

ecmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi konferans
salonunda düzenlenen seminere Türk-Ak (Türkiye Akreditasyon Kurumu)
Başdenetçisi Filiz Güleç tarafından ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO14001: 2004 Çevre Yönetimi Sistemi, OHSAS 18001: 2007 İş
Sağlığı Güvenliği Y.S, ISO Yönetim Sistemleri İç Denetçilik Eğitimi ve ISO 16949:
2009 Otomotiv Kalite Yönetimi konularında eğitim verildi. Katılımcıların yönetim
sistemlerine yönelik gerekli bilgi ve kabiliyetlerinin artırılmasının amaçlandığı seminer,
yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı olanlara sertifika verilmesi ile sona erdi.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE NANOTEKNOLOJİ
KONFERANSI
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda "Güneş Enerjisi ve Nanoteknoloji” konulu
konferans düzenlendi.

O

rtadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Güneş Enerjisi Araştırma
ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan tarafından verilen
konferansta enerjinin ekonomi üzerindeki payına ve etkisine değinildi. Konferansta
Türkiye’nin toplam enerjisinin % 45’ini ithal ettiğini ve toplamda enerjiye 60 milyar civarında
para harcadığını belirten Prof. Dr. Turan, bu rakamın çok ciddi bir rakam olduğuna dikkat
çekti ve bu rakamın azalmayacağını aksine her geçen gün daha da artacağını söyledi.
Ülkemizin enerji açısından merkezi bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Turan; herkesin
evinde lambaları yandığı ve evleri ısındığı için kimsenin bu durumu pek fark etmediğini ancak
bunun garantisinin de olmadığını belirtti. Turan: “Geçmişte enerji sıkıntısı yaşandı ve bunun
üzerine Enerji Bakanlığı kesintilere gitmek zorunda kaldı. Enerji ile ilgili problemleri çözebilirsek
ülkemiz ekonomisine, çevreye, dünya barışına, refahına ve huzuruna katkı sağlamış olacağız.
Bu sorunların en önemlisi maliyet ve teknik olarak enerji üretimini sürekli hale getirmekle ilgilidir”
dedi.

Daha Az Güneş Gören Almanya Türkiye’den Daha Fazla Güneşten Faydalanıyor
Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin maliyeti'nin doğalgazdan elde edilenden daha pahalı olmadığını, tek farkın ilk yatırım fonu
olduğunu bunun çözümünün de enerji, sanayi, şirketler ve bankalar olduğunu söyleyen Turan: “Almanya enerjiyi fazla harcayan bir ülke
olmasına rağmen elektriğin %5’ini güneş ışığından karşılıyor. Almanya’nın güneş ışığını alma durumu, ülkemize gelen güneş ışığı miktarının yarısı
olmasına rağmen, bizden daha fazla güneş enerjisinden yararlanıyor. Bizim güneş ışığından yararlanmamız lazım. Çatılara kurulacak bir
sistem aşağı yukarı 6 ila 10 yıl arasında bireysel maliyeti fazlasıyla geri döndürüyor” dedi.

Tuz Gölü'nün Üçte İkisi Büyüklüğündeki Panel Türkiye’ye Yeter

76

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini açıklayarak bundan faydalanmak için neler yapılması gerektiğini ve güneş enerjisiyle Türkiye'nin
enerji ihtiyacını karşılayabileceğini söyleyen Prof. Turan: "Ülkenin büyük bir kısmının panellerle kaplanması yönünde yanlış bir algı var. Oysa
ki Tuz Gölü'nün üçte ikisi büyüklüğünde bir alan panellerle kaplanırsa ülkenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.” dedi. Konferansın
77
ardından Prof. Dr. Raşit Turan, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

"MODERNLEŞME VE
MEHMET AKİF"
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde “Modernleşme ve
Mehmet Akif” konulu bir konferans düzenlendi.

B

artın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet
Emre’nin konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; SBBF Dekanı
Prof. Dr. Abdülkadir Buluş ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Mehmet Akif’i anlamak istiyorsak öncelikle onun yaşadığı dönemi,
dünyanın şu anki durumunu çok iyi anlamalıyız diyerek konuşmasına
başlayan Prof. Dr. İsmet Emre; 19. Yüzyılda batı dünyasının durumu
ve batının Osmanlı'ya bakışını anlattı. Mehmet Akif’in yazılarından

alıntılar yapmak suretiyle onun iç dünyasına değinen Emre: “Akif
arifane bir şekilde, çağının sadece politik ve sosyolojik değerlerine
hâkim olarak kendini konumlandırmakla yetinmeyip, içinde yaşadığı
toplumun psikolojisine de hâkim olmuştur. Bu psikoloji Batı’nın kendini
güçlü, dominant, etkin ve sağlıklı gösterirken, diğer medeniyetleri
zayıf, çekinik ve hastalıklı olma mantığına dayanıyordu. Bu çok
önemli bir konudur. Batı dünyası, doğu dünyası üzerinde bir korku
hegemonyası kurmuştur. Batılılar en büyük rakibi olarak gördükleri
İslam Dünyası’nda Osmanlı’ya bir ümitsizlik ve hastalıklı hali
aşılama çabasına girmiştir” dedi. Avrupalılar Amerika’yı keşfettiği
zaman oradaki kabileleri sadece silahlarıyla
yenmediklerini oralara grip mikrobunu götürmek
suretiyle üstün geldiklerini belirten Emre: “Şu
anki dünyamızda da durum çok farklı değil,
toplumumuzda olan sekülerleşme, rasyonelleşme,
tanrı tanımazlık, ırkçılık kavramları da birer virüstür”
dedi. Fransa İmparatoru 1. Napolyon’un
Osmanlı’nın güç kaybettiği ve batının yavaş
yavaş oraya ilerlediği esnada 1815 yılında
Paris’te 100-150 kişiyi toplayarak onlara Farsça,
Osmanlı Türkçesi ve Arapça’yı çok iyi öğrenmek
suretiyle, Osmanlıların içine örf adetlerini, ahlak
anlayışlarını anlamak üzere gönderdiğinden
bahsetti. Emre; Napolyon’un Osmanlı’ya
gönderilenlere verdiği eğitimde: “Fransızlar, İslam
Ülkelerine girecek olurlarsa karşılaştıkları insanların
gücüne göre davranışlarını değiştirmek zorunda
kalacaklardır. Zayıflara karşı savaş ve yağmaya
başlayabilirler, ancak güçlülere karşı hile yoluna
sapmalılar. Onların dinlerine, onurlarına ve
mallarına doğrudan saldırmaktan kaçınmalılar.
Onların arasına karışıklık ve güvensizlik tohumları
ekmeli, soyluların üzerinde aşağılık kişilerin
otoritesini kurmalılar. Çeşitli gruplar arasındaki
uyuşmazlıkları körükleyerek halkı Sultan'a karşı
baş kaldırmaya kışkırtmalılar. Güçlüler zayıfların
yardımıyla yok edilmeliler. Ondan sonra zayıfları
yok etmek zaten daha kolay” şeklinde talimatlar
verdiğini söyledi.
Prof. Dr. İsmet Emre’nin katılımcıların sorularını
cevaplandırmasının ardından konferans sona
erdi.

ALMANYA’DA LİSANS, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Kültür ve Turizm Topluluğu tarafından düzenlenen Almanya’da Lisans Ve Yüksek Lisans Eğitimi konulu bilgilendirme
toplantısı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda yapıldı.

T

oplantıya Almanya’da eğitim gören Taylan Hüseyin Sağlam ve Murat Altuntaş konuşmacı olarak katıldı. Programa ayrıca Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, Bestami Köse ve çok sayıda öğrenci katıldı İlk olarak
konuşmasını yapan Taylan Hüseyin Sağlam, Almanya’da eğitim şartları, lisans, yüksek lisans imkânları ve Almanya’da okumanın
getirilerini öğrencilerle paylaştı. Sağlam; Almanya’da eğitim almanın diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok daha ekonomik olduğunu ve
Almanya’daki üniversitelerin öğrenciye çeşitli imkânlar sağladığını anlattı. Düşük maliyetlerle Almanya’da okunabileceğini söyleyen Sağlam,
öğrencilerden harç alınmadığını söyledi. Taylan Hüseyin Sağlam’ın ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Murat Altuntaş Almanya’da
dil bilme ve öğrenme konusuna değindi. Almanların özgeçmiş konusuna çok dikkat ettiklerini, bir üniversiteye başvururken evrakların titizlikle
hazırlanması gerektiğini söyleyen Altuntaş; vize, şartlı kabul, dil eğitimi gibi konularda öğrencileri aydınlattı. Almanya’ya ilk giderken Almanca
bilmenin gerekmediğini orada dil kursunu tamamlayarak sınavlarda başarılı olmanın zorunlu olduğunu belirtti. Altuntaş, konaklamanın sorun
olmadığını da sözlerine ekledi.

Interrail Ulaşımla Dünyayı Gezebilirsiniz
Programın konuklarından Bestami Köse de öğrencileri Interrail ulaşım konusunda bilgilendirdi.
Interrail ulaşımda bir tren biletiyle Avrupa’nın tüm şehirlerinin gezilebileceğini anlatan ve bunun
hangi şartlarda olabileceğini öğrencilerle paylaşan Köse, Interrail ulaşımla bir bilet alıp
Avrupa’nın herhangi bir şehrinden yolculuğa başlandığını, bileti alınca vizenin 3 gün için de
alınabildiğini söyledi. Interrail’in heyecanı ve biraz da sefalet seyahatini tercih eden
kişiler için uygun olduğunu belirten Köse, öğrencilerin merak ettiği
konulara da açıklık getirdi.
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BALKAN ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

VARŞOVA ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMALARI İMZALANDI

ANLAŞMASI İMZALANDI
Farklı ülkelerden çok sayıda üniversite ile Erasmus+
ve Mevlana Değişim Programları çerçevesinde
uluslararası iş birliği anlaşmaları imzalandı.

N

ecmettin Erbakan Üniversitesi ile Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve Uluslararası Balkan
Üniversitesi (IBU) arasında "Erasmus+" ve "Mevlânâ"
Değişim Programlarına dair anlaşmalar imzalandı. Seydişehir
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman
Türker’in, Bosna ve Makedonya’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde,
her iki üniversite yetkilileri ile ayrı ayrı yapılan görüşmelerde,
üniversiteler arasında akademik işbirliği yapılması konusunda
anlaşmalar yapıldı. Bu kapsamda; Erasmus+ ve Mevlânâ
Değişim programlarına dair anlaşmalar, Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve
Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şinasi Gündüz tarafından imzalandı. İş Birliği Anlaşmaları ile önümüzdeki akademik yıldan
itibaren, karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi öngörülüyor.

NUR-MÜBAREK MISIR İSLAM MEDENİYETİ ÜNİVERSİTESİ

İLE DEĞİŞİM ANLAŞMASI  
Kazakistan Nur-Mubarek Mısır
İslam Medeniyeti Üniversitesinden
bir heyet Necmettin Erbakan
Üniversitesini ziyaret etti.

G

erçekleşen ziyarette iki üniversite
arasında ikili işbirliği protokolü de
imzalandı. Protokole Nur-Mubarek
Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi adına
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Shamshadin Kerim,
Necmettin Erbakan Üniversitesi adına da
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker imza attı.
Protokol, iki üniversite arasında eğitimöğretim materyalleri değişimi ve akademik
işbirliği konularını kapsıyor. Araştırma ve
eğitim faaliyetlerinde ortak programların
uygulanması, eğitimsel süreci geliştirmek için
öğrenci değişimi gibi konular da protokol
çerçevesinde yer alıyor.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Varşova Üniversitesi arasında ilişkilerin artırılması ve işbirliği yapılmasını
amaçlayan protokol, Polonya’da imzalandı.

R

ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhsin Kar, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Birol Akgün ve beraberindeki heyet Polonya’da
bir dizi temaslarda bulundu. Heyet ilk ziyaretini Polonya
Varşova Üniversitesine gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında iki
üniversite arasındaki ilişkilerin artırılması amacıyla Rektör
Şeker ve Varşova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve İşbirliği
işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alojzy Z. Nowak
arasında ikili işbirliği anlaşması yapıldı.
Büyükelçilik Konutunda Heyet Onuruna Yemek Verildi
Varşova Büyükelçisi eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya
Özcan'ın da hazır bulunduğu ziyaret sonrasında Prof. Dr.
Özcan, Büyükelçilik Konutunda Heyet onuruna akşam yemeği
verdi. Yemeğe Polonya'da faaliyetlerini sürdüren Türk işadamları da katıldı. Gerçekleştirilen Polonya ziyaretinde; Polonya'daki üniversitelerle
işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler yapılması ve Polonya’daki iş fırsatları hakkında değerlendirme ve temaslarda bulunuldu. Ayrıca 2016
yılında ortak konferans organize edilmesi ve bunun için çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.
Yunus Emre Enstitüsü de Ziyaret Edildi
Kültürel ziyaretlerde de bulunan heyet ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü Varşova Şubesini ziyaret etti. Büyükelçi Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın da
katıldığı ziyarette, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu; Enstitü'nün Polonya'daki ve tüm dünyadaki mevcut ve geleceğe
ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ST. PETERSBURG  DEVLET ÜNİVESİTESİ
İLE İŞBİRLİĞİ
Rusya'nın saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Saint Petersburg Devlet Üniversitesi, Necmettin Erbakan
Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarete St. Petersburg Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türk Dilleri Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Nikolay Nikolaviç Telitsin ve öğretim üyeleri Prof. Akif Farzaliev ile Dr. Aleksey İgoreviç Pylev katıldı.

R

ektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Kar, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiklerini ve ortak
projelere, araştırmalara her zaman açık olduklarını vurgularken Türk
Dilleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nikoleviç Telitsin ise, öğrencilerinin
Türkçe konuşmaları açısından öğrenci değişiminin önemli olduğunu
belirtti. Ziyaret sırasında iki üniversite arasında İkili İşbirliği Anlaşması
imzalandı.
Misafir öğretim üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi,
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (KONDİL) yeni binasını da ziyaret
etti. Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Özcan, Türkçe'nin Konya'da şehir
merkezinde kültür ile birlikte içiçe öğrenildiği bir eğitim-öğretim stratejisi
izlediklerini ve bu konuda oldukça başarılı olduklarını vurguladı.
Doç. Dr. Nikolay Nikolaviç Telitsin Başkanlığındaki heyet daha sonra,
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Abdurrahman Özkan'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde
bulundu.

ENGELLİLERE

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİ

HAYATA TUTUNDURMA EĞİTİMİ VERİLDİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan protokol uyarınca,
18 yaş altı tutuklu ve hükümlülerin hayata tutunmalarını amaçlayan çalışmalar kapsamında hükümlü ve tutuklulara
öğretim üyeleri tarafından eğitim verildi.

2

013 yılında imzalanan protokol gereğince gerçekleştirilen
programın başında konuşan E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu
Müdürü Yusuf Kafadar, Necmettin Erbakan Üniversitesi
öğretim üyeleri'nin 2 yıl süreyle 20 farklı konuda eğitim verdiklerini
hatırlattı. Protokol kapsamında 9 ayrı kurs düzenlendiğini ve 210
tutuklu ve hükümlünün bu kurslara katıldığını belirten Kafadar,
Rektöre ve öğretim üyelerine teşekkür etti. Programda konuşan
Rektör Şeker, insanların yaşamlarının çeşitli zamanlarında hata
yapabileceklerini, önemli olanın hatalardan ders çıkarmak
olduğunu söyledi. “Mükemmel olan sadece Allah’tır” diyen
Şeker, sözlerini “Bilerek isteyerek ve kasten suç işlemek en kötü
olanıdır. Hepimizin yanlışları var. Önemli olan af dilemek ve
hatadan pişman olmaktır. Bu hatayı yeniden yapmamaktır. Bunu
en iyi anlatan Hz. Mevlânâ’dır. ‘Gel gel ne olursan ol yine gel”
ve’40 kere tövbeni bozmuş olsan da gel’ diyerek insanların hata
yapabileceğini ve dönmesi için de fırsat yaratılması gerektiğini ifade etmiştir” dedi.
Programda Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, yapılan işbirliği protokolünde aktif olarak görev alan eski Necmettin Erbakan Üniversitesi
Eski Genel Sekreteri Doç. Dr. Zekeriya Mızırak’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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DİNİ EĞİTİM
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç Dr. Aytekin Şenzeybek’in rehberliğinde
gerçekleştirilen “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi
kapsamında Engellilere dini eğitim verildi.

D

iyanet İşleri Başkanlığı İşitme Engelliler Eğitim Koordinatörü
ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Mustafa Başkonak ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelsiz
Yaşam Birimi Sorumlusu İsmet Çavdar’ın da yer aldığı “Engelli
Kardeşlerimize Dini Eğitim” konulu bir panele İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Erten,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’ın açılış konuşması ile başlayan panel,
Diyanet İşleri Başkanlığı İşitme Engelliler Eğitim Koordinatörü Araştırma
Görevlisi Mustafa Başkonak’ın sunumuyla devam etti. Başkonak,
Hz. Peygamberimizin Müslümanların güçlenmesi için Mekke’nin önde gelenlerine İslamı tebliğ etmeye kendini kaptırdığı bir sırada, görme
özürlü sahabi Abdullah B. Ümmi Mektûm ile fazla ilgilenememesi üzerine Abese Suresi’nin ilk ayetlerinde Allah Teâlâ’nın, Peygamberini
uyardığını ifade etti. Olaydan sonra Hz. Peygamber’in, Abdullah B. Ümmi Mektûm’un yanına her gelişinde ona: “Ey hakkında Rabbimin
beni uyardığı zat merhaba!" dediğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türk İşaret Dili ve Dini Kavramlar Sözlüğünü yayımladığı bilgisini
de veren Başkonak, Braille Alfabesi, Türkçe Parmak Alfabesi, Arap Parmak Alfabesi hakkında bilgiler verdi. Projeler kapsamında yapmakta
oldukları; İşaret Dili ile İlmihal, İşaret Dili ile Kuran-ı Kerim Meali, İşaret Dili ile Hac ve Umre Rehberi, İşaret Dili ile Tefsir ve Hadis Tercümeleri,
Din Görevlilerine İşaret Dili Eğitimi, İşitme Engelli okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine Kuran-ı Kerim öğretme
teknikleriyle alakalı çeşitli eğitimlerin verilmesi gibi çalışmaların
da müjdesini verdi. “Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nün
Türkiye’nin ilk, dünyanın ise en kapsamlı dini kavramlar sözlüğü
olduğunu belirten Başkonak; işitme engelliler için ayrıca
Amerika, Katar, Suudi Arabistan ve İngiltere ile birlikte ortak bir
dil çalışması planlandığını da sözlerine ekledi.
Toplantıda söz alan Engelsiz Yaşam Birimi sorumlusu İsmet
Çavdar panelde yaptığı konuşmada; engellilerin yaşadığı
sıkıntılara değinerek: “Bizlere ve engelli bireye sahip ailelerimize
eğitim ve manevi destek noktasında siz ilahiyat öğrencileri
büyük önem arz ediyor. Ailelerin genel olarak kendilerine
sordukları ‘Allah bana bu çocuğu bir lütuf mu yoksa bir
ceza olarak mı verdi?’ sorularına cevap ararken kendilerini
teskin etme konusunda sizlere ihtiyaçları var. Eskiden eğitim
imkânlarımız kısıtlıydı. Fakat şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte
materyaller arttı ve dini eğitim almamız da buna paralel
olarak kolaylaştı. Artık kabartmalı Kuran-ı Kerimler sayesinde
birçok arkadaşımız hafız oldu ve çeşitli yerlerde görev almaya
başladılar. Sizler birer eğitimci adayı olarak engellilere eğitim
noktasında düzenlenen kurslardan faydalanabilirsiniz. Bizlere
dini eğitim konusunda destek olabilirsiniz.” diyerek Engelsiz
Yaşam Birimi’ni ziyaret etmeleri ve destek olmaları için de
ricada bulundu. İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizin
engellilere dini eğitim konusuna oldukça
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ilgili oldukları gözlendi.

- Başkanım öncelikle göreve geliş zamanınız ve nasıl göreve geldiğiniz ile başlayalım. Nasıl göreve geldiniz?
Geldiğinizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın durumu neydi?
- 2012 Haziran ayında üniversitede göreve başladım. Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü
görevlerinde bulundum. 21 Haziran 2012 de Sağlık Kültür Daire Başkanı olarak göreve başladım. Yeni kurulan bir üniversite olmamız
nedeniyle, Sağlık Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde KPSS'den atanan iki memur arkadaşımız vardı ve onlarla hizmet vermeye devam ettik.
O dönemde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın çalışacağı alanların ve yapacağı görevlerin sınırları belirginleştirilmemişti. Öncelikle
görev alanını belirlemeye çalıştık ve yapılacak işlemlerle ilgili yönetmelikleri, yönergeleri oluşturduk. Bu anlamda Genel Sekreterimiz
(Doç. Dr. Zekeriya Mızırak), İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile yakın işbirliği içinde mevzuata ilişkin yapıyı düzenledik. Gelinen noktada yeni kurulan bir üniversite için
oldukça iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Şubat 2015 itibariyle personel sıkıntımızı gidermiş durumdayız.

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ne iş yapar, görev alanı nedir?
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın daha önce yaptığı mediko sosyal faaliyetler, genel sağlık sigortası kapsamına alındığından
sağlıkla ilgili bölümler mevcut durumda görev alanı dışında kalmıştır. Bu haliyle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları, spor ve kültür
alanında faaliyetleri organize etmekle, bilimsel gelişime yönelik çabalara lojistik destek sunmakla görevlendirilmiş birimlerdir. Biz 2012,
2013 ve 2014’e kadar yabancı öğrencilerin sağlık giderleri ve bunların sağlık hizmetlerinin sağlanması konusunda da hizmet sunduk.
Üniversitemizin öğrenci toplulukları ile yakın işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca toplulukların afiş çalışmalarını,
kültürel çalışmalarla ilgili duyurularını, üniversitemizin bülten çalışmalarını, fakültelerimizin bazı diğer çalışmalarını biz organize ediyoruz. Bir
anlamda üniversitemizin dışa açılan vitrini olma işlevini en güzel şekilde yerine getirme çabası içindeyiz. Üniversite içi ve üniversiteler arası
spor karşılaşmalarını organize ediyoruz. Bahar şenliklerini planlayıp uyguluyoruz. Öğrencilerimizin talepleri ve imkânlarımız çerçevesinde
Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı olarak eğitim ve öğretime kültür ve sosyal hayata katkısı olabilecek her türlü faaliyetin içerisinde varız.

- Gelir kalemleriniz
nelerdir? Bütçeden
Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi’ne pay ayrılıyor
mu?

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

ABDULLAH BÜYÜKATICIGİL
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- Daha önce harçlar, özel
bütçe çerçevesinde Sağlık
Kültür Daire Başkanlıklarının
kullanımına verilmişti. Bildiğiniz
üzere harç alımı iptal edildi.
Bu iptal kararından sonra
öğrenci sayısına göre
bir bedel, üniversitelere
aktarılıyor. Biz de daire
başkanlığı olarak tahsis
edilen bu bütçeden
ayrılan pay ile hizmetlerimizi
sunuyoruz. Bize aktarılan
bu bütçe çerçevesinde
öğrenci konseyimizin,
öğrenci topluluklarımızın,
fakültelerimizin kültürel sosyal
ve akademik çalışmalarına
mevzuatımızın izin verdiği
ölçüde her türlü desteği
veriyoruz.

- Öğrenci Topluluğu demişken;
Üniversitemizde önemli sayıda
öğrenci topluluğu sayısı
olduğunu biliyorum. Onlarla
koordinasyonunuz nasıl?
- Üniversitemizde geçen yıl 72
öğrenci topluluğu vardı. Bu yıl ise
105 öğrenci topluluğumuz var. Bu
toplulukların danışman hocalarıyla
fakülte sekreterleriyle zaman zaman bir
araya gelerek toplantılar düzenliyoruz.
Sorunları dinliyoruz. Onların önerilerini
alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de
yine toplantımız olacak. Bu topluluklar
için üniversitemizin web sayfasında
başkanlığımız bünyesinde Öğrenci
Toplulukları sayfasını da oluşturduk.
Topluluklar buraya faaliyetlerini işliyorlar
ve bu şekilde birbirlerinin faaliyetlerinden
haberdar oluyorlar. Birlikte çalışma
kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz. İdareyle, hocalarla ve birbirleriyle uyumlu çalışmanın modelini oluştursunlar istiyoruz. Özellikle amacı
birbirine yakın olan topluluklarımızın ortak faaliyet yapmalarını talep ediyoruz. Öğrencilerimizin bilimsel ve kültürel faaliyetleri için yer temini,
araç tahsisi, duyuruların yapılması, afiş davetiye basımında ve dağıtımında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin imkânları
ölçüsünde şu ana kadar karşılayamadığımız bir talep olmadı. Gücümüzü, imkânlarımızı, hatta Konya’nın imkanlarını zorladık. Belediyelerimiz
ve sivil toplum kuruluşlarımızın imkânlarını da kullanmaya çalışıyor, onlardan da destek alıyoruz. Öğrenci konseyimiz ve öğrenci topluluklarımızı
da ortak faaliyetlerde bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin ülkemizin problemleriyle, toplum meseleleriyle ilgili olmalarını istiyor
ve yaptığımız toplantılarda sadece okul içi değil toplumsal duyarlılığı da göz önünde bulundurmalarını kendilerine iletiyoruz. Bu yolda
gösterilecek her çabayı da sonuna kadar destekliyoruz.

- Bahar şenliklerine değindiniz. Geçen yıl Soma Faciası nedeniyle şenlik iptal edilmişti.  Siz gerçi göreve geldikten
sonra bir tane bahar şenliği yapmışsınız. Ancak her ne kadar siz bugüne kadar bir şenliği organize etmiş olsanız
da genel eleştiri, hep programlarda kültürel unsurlara yer veriyor olmanız yönünde.  Bahar Şenliklerinin eğlence
boyutunda Necmettin Erbakan Üniversitesi yok gibi görünüyor. Öğrencilerin genel şikâyeti de aslında hep bu
yönde. Bununla ilgili neler söylersiniz?
- Öğrenci konseyi ve topluluklarımızla görüştük ve önümüzdeki günlerde yine görüşeceğiz. Bahar Şenliklerinin biz özellikle öğrenci konseyleri
ve toplulukları tarafından organize edilmesini istiyoruz. Şöyle bir yanlış algı var. Bahar şenliği denilince meşhur birkaç sanatçı getirelim bu
sanatçılar konser versinler. Bu konserlerle şenlik yapmış olalım. Biz hem eğlenceyi hem kültürü aynı şenliklere dahil edelim istiyoruz. Kültürü
de ihmal etmeyelim diyoruz. Çocukların sosyal olarak kaynaşmasını sağlayacak streslerini atacak meydana getirdikleri kendi eserlerini
sunabilecekleri bir boyutu da olsun arzusundayız. Açıkçası bir sanatçı gelir, şarkı söyler gider mantığının dışında bir şeyler olsun diye
düşündük.

- Türkiye’nin her yerinde hatta dünyanın birçok yerinde aslında sizin eleştirdiğiniz gibi yapılıyor. Yani genellikle
öğrenci bunu istiyor. Dolayısıyla biraz daha eğlenceye yer verilmesi doğru olmaz mı?
- Biz eğlenceyi göz ardı edelim düşüncesinde değiliz. Eğlence de elbette olacak. Ama biz biraz daha idare merkezli, yönetim merkezli
bir eğlenceden daha çok öğrencilerin kendilerinin organize ettiği değerlendirdiği ve doldurabildikleri bir programın daha çok
sahiplenileceğini düşünüyoruz. Zaten son yıllarda eğlenmeyi öğrenmek, öğrenmeyi öğrenmek milli eğitimin temel politikası oldu. O yüzden
eğitim ve eğlenceyi beraber de düşünmek gerektiğine inanıyoruz. Yönetim merkezli programlardan daha çok öğrencinin, ülkeye yön
verecek neslin bu programları kendisinin ortaya koymasını istiyoruz. Bu çerçevede de öğrenci konseylerimizin ve topluluklarımızın görüşlerini
alıyoruz. İnşallah gelen öneriler ve toplulukların işbirliği ile daha etkin, sosyal, kültürel, eğlenceli ve akademik yönü olan kültür şenliklerini
yaparız. Bu yıl için görüşmelerimizi bu ay sonuna kadar netleştireceğiz. Spor aktiviteleri ile ilgili de duyurularımızı yaptık. Müracaatlarımızı da
alıyoruz. Bu sene festivale dönüşecek ve gelenekselleşecek bir şenlik yapmayı istiyoruz.

- Köyceğiz Kampüs alanında spor alanlarına ilişkin bir düşünceniz var mı?
- Oradaki yapılanma süreci belki 10 yılı bulacak olan bir süreç. Tabi ki orada her türlü aktivitenin yapılabileceği ve
spor tesisi projesi var. Fakat ne zaman gerçekleşeceği konusu, Maliyenin, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın ve
Kalkınma Bakanlığı’nın tahsisleri çerçevesinde ileri ki aşamada gerçekleşecek. Ama şu anda kullanabileceğimiz alanlar
var. Orada geçici olarak yapılacak düzenlemelerle bir açık hava tiyatrosu, açık hava şenlik alanı ve spor alanları
oluşturabiliriz. Ama daha kalıcı bir yapılanma daha uzun sürer. Kampüslerin yaşam alanı olduğunu biliyoruz. Biz o
bölgeye henüz taşındık. Şu an mevcut öğrencilerimizle ilgili bu konuyu yönetimle zaman zaman gündeme getiriyoruz.
Üzerinde çalışıyoruz. Ancak yapılanma sürecinde daha tam kesinleşen bir yerleşim olmadığı için yap boza da girmek
istemiyoruz. Biraz daha uzun soluklu projeler peşindeyiz. Bu anlamda Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi yerleşkelerinde
de buna benzer bir sorunumuz var. Yerleşim alanları henüz netleşmediğinden biraz gecikmiş durumdayız. Kısa vadede
yapılacaklar hakkında diğer şubelerle de görüşmelerimiz sürüyor.

- Peki daire olarak eksikleriniz var mı ?
- İdare olarak uyumlu bir çalışma içindeyiz. Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterliğimiz ve diğer Daire
Başkanlıklarımızla uyumlu bir çalışmamız var. Ekip ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok.

- Aslında Yönetim içinde siz öğrencinin temsilcisi durumundasınız. Dolayısıyla sizin yönetimle
farklı baktığınız pek çok nokta muhtemelen oluyordur. Öğrenciler adına sportif alan ve şenlikler
konusunda en hızlı kararı sizin alacağınız veya aldıracağınız yorumu yapılabilir mi?
- Kesinlikle doğru bir tespit yaptınız. Öğrenci bizim birinci önceliğimiz ve Dairemizin de esas unsuru onlar. Spor alanları
konusunda ise; ben kendim de sporcu bir kimliğe sahibim. Sportif aktivitelerin öğrenci açısından çok önemli olduğuna
inanıyor ve bunu zaman zaman da dile getiriyorum. Zamanlama açısından tam mutabakata varamadığımız konular
elbette aramızda oluyor. Ama bunun sebebi de anlaşmazlık değil; en iyisini en güzelini ortaya koyabilme çabası.
Bazı konulara her bir arkadaşın bakışı farklı olabiliyor. Ancak temel amaç, en iyisini en etkin şekilde planlayabilmektir.
- Sayın Başkanım vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ancak bir teşekkür de Bülten ekibi olarak dergimize
verdiğiniz her türden destek için olacak. Hem kalite anlamında hem  içerik, hem de  personel anlamında çok
büyük katkıda bulunuyorsunuz. Bu nedenle size içten teşekkür ederiz.  Son olarak eklemek istediğiniz bir şey
var mı?
- Kuruluşu yeni olmasına rağmen çok hızlı büyüyen 5 yıl gibi bir sürede 28 bin öğrencisi ve 2000’e yakın akademisyeni
ve personeli bulunan bir üniversite haline geldik. Her ne kadar idealimiz, arzumuz olsa da bütün alanların hemen
doldurulması ve istenenlerin hemen gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Ama biz sosyal tesislerimizle, yemekhanelerimizle,
sosyal faaliyetlerimizle elimizden gelen her şeyi Sayın Rektörümüzle, üniversite yönetimimizle ve siz değerli hocalarımızla
birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Allah inşallah bu uyumlu ekibin daha güzel hizmetler vermesi için kolaylıklar versin.
Ben de size çok teşekkür ediyorum böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için.
Başarılar diliyorum.

HZ. PEYGAMBER'İN

AİLEDE LİDERLİK YÖNETİMİ
Selçuklular Dönemindeki adı Dar’ül Hadis olan İnce Minareli Medresede geleneksel hale getirilen Hadis Dersleri
kapsamında Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ders verdi.

H

z. Peygamber'in Ailede Liderlik Yönetimi konulu derste Prof. Dr.
Tarhan sözlerine İnce Minare Medresesi’ne dikkat çekerek
başladı. Tarhan: “Kültürün somut ve soyut olmak üzere iki
ayağı vardır. Somut ayağı bu binalar ve eserlerdir. Soyut ayağı
ise kültürün temsil ettiği manadır. Anlam boyutu çok önemlidir
ve kültürü devam ettiren de anlamdır. Öldükten sonra da amel
defteri kapanmayan ve hanesine sevap yazılan kişiler; ardında
hayırlı eserler bırakanlar, hayırlı evlat yetiştirenler ve faydalı ilim
bırakanlardır. Bu tür sohbetlerin bu mekânlarda yapılması için ön
ayak olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

ULUSAL ÇEP-2014
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014 (Ulusal ÇEP-2014) kitabı
Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından bastırılarak öğrencilere dağıtıldı.
İlk olarak 2000 yılının başında temel bilgi ve becerilere sahip hekimlerin yetişebilmesi için çerçeve bir Tıp Eğitimi Müfredat
Programı hazırlanması amacıyla hazırlanan Çekirdek Eğitim Programı’nın (ÇEP) 2 yılda bir revize edilmesi kararı da alınmıştı.
2007 yılında Tıp Dekanları Konseyi’nin (TıpDEK) oluşturulmasından sonra ÇEP’in revize edilmesi konusu yeniden gündeme
gelmiş, ancak hayata geçirilememiştir. 2012 Aralık’ta yapılan TıpDEK toplantısında revizyon çalışması için bir komisyon
kurulma kararı alınmış ve
Tıp Dekanlar Konseyince yürütülen çalışmalara birçok öğretim üyesi doğrudan katkıda bulunmuştur. 12 Mayıs 2014 tarihli
Üniversitelerarası Kurul Toplantısında ve 19 Haziran 2014 tarihindeki YÖK Genel Kurulu'nda görüşülerek
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere kabul edilen Ulusal ÇEP-2014 Programı yayımlanarak öğrencilerin
kullanımına sunulmuştur. UÇEP ile; tıp eğitim müfredatının benzerliğinin sağlanması, aynı temel bilgi ve becerilere sahip
hekimlerin yetişmesi, TUS içeriğinin UÇEP müfredatına uygun olması, öğrencilerin ders programlarını, UÇEP’e uygunluğunu
denetleyebilmesi gibi temel kazanımlar amaçlanmaktadır.

Bir Lider Olan Peygamberimiz İstişareye Önem
Verirdi
Peygamberimizin liderlik özelliğini anlatarak devam ettiği dersinde
Tarhan: “Liderliğinin en önemli unsuru, istişaredir. Bu konuda
çok sayıda Hadis-i Şerif var. İslâm âleminin önemli bir savaşı olan Bedir savaşında meşveret edilmiş ve savaş taktikleri hakkındaki öneriler
dikkate alınarak zafer kazanılmıştır” dedi. Ailedeki mutluluğun sırlarına da değinen Tarhan; Peygamber Efendimizin aile hayatından her
zaman örnekler alınması gerektiğinin altını çizdi. Ailede birlikte zaman geçirilmesinin önemine vurgu yapan Tarhan, Peygamberimizin yatsı
namazlarından sonra mutlaka ailesiyle zaman geçirdiğini, ailede sevgi ve sadakatin kalıcı olmasının ancak güvenin sağlanmasıyla mümkün
olabileceğini, çocuklarla beraber bir takım kurularak paylaşımlarda bulunurken küçük de olsa yalan söylenmemesi gerektiğini belirtti. Aile
içindeki eğitimin söz diliyle değil, hal diliyle yapılmasının gerekliliğine dikkati çekerek güçlü bağları olan insanların hal diliyle anlaştıklarını,
buna en güzel örneğin Hz. Mevlânâ ve Hz. Şems olduğunu söyledi.
Dinleyenlerin sorularını da cevaplayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın dersine Konya Valisi
Muammer Erol, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin
Aydın ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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"YENİ TÜRKİYE VE GENÇLİK"
KONFERANSI

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği
işbirliğiyle “Yeni Türkiye ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Sarıkamış Şehitleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğrenci Konseyi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş ile anıldı.

1

914 yılında Sarıkamış’ta donarak şehit olan askerlerimizi anmak
için 101. Yılında düzenlenen Yürüyüş, Atatürk Stadyumu’ndan
başladı. Yürüyüşe Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrencileri,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Temsilcileri ile vatandaşlar
katıldı. Yine Atatürk Stadyumu’nda sona eren törende şehit
olanların ruhuna Kur’an-ı Kerim’de okundu.

Sarıkamış’ta Ne olmuştu?
1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında
Genelkurmay Başkanı Enver Paşa’nın emri ile 15-22
Aralık 1914 tarihlerinde Allahuekber Dağları’ndan
Kafkas Cephesine çarpışmak için giden 90 bin asker,
Sarıkamış’ta aniden bastıran kara kış nedeniyle donarak
şehit olmuştu.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör konferans salonunda düzenlenen
konferansa konuşmacı olarak katılan Savcı Sayan, ülkenin geleceğini bugünün
gençlerinin inşa edeceğini söyledi. Savcı Sayan, gençlerin ülkede neler olup
bittiğini idrak etmelerini, eski ve yeni Türkiye kavramlarının bilinmesi gerektiğini bu ikisinin
arasındaki farkın önem arz ettiğini ifade etti. Sayan eski Türkiye’de garipler ağlarken,
diğer kesim ise boğazda yemek yiyordu dedi ve şunları ifade etti: “Eski Türkiye’de
yaşanan acılar belli. Yeni Türkiye’de hiçbir şey olmasa bile kan dökülmüyor ve bu
bir sevinç kaynağıdır. Partiler bir dönem vardırlar ve sonra yok olurlar. Ancak Türkiye
için böyle bir durum söz konusu olamaz. Ülke elden giderse bir daha geri gelmez. Bu
ülkenin güçlü iktidara ve güçlü muhalefete ihtiyacı var. İnsanlar iktidardan memnun
değillerse bir alternatif muhalefet partileri olmalı. Yükseltmek gerekir, projeler yapmak
gerekir ve nihayet Türkiye’ye sahip çıkmak gerekir” dedi. Bugün Türkleri ve Kürtleri bir
arada tutan şeyin İslamiyet olduğunu kaydeden Sayan, bunu yok ederlerse toplumun birbirine düşman olacağını ifade etti. Kendisinin de
bir Kürt olduğunu söyleyen Sayan, ülkede bu tarz ayrımcılıklara hiçbir bireyin izin vermemesi gerektiğini ve toplumun aynı bayrak altında
huzur içinde yaşaması için ne gerekiyorsa herkesin özenle yapması gerektiğini savundu. Uluslararası Vizyon Gençlik Platformu Başkanı Rahim
Türk, platform üyeleri ve öğrencilerin katıldığı Konferans, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.
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"KATKISIZ AŞIM
KAYGUSUZ BAŞIM"

HARİTA MÜHENDİSLERİNE

KADASTRO DERSİ

Konya Kadastro İl Müdürlüğü yetkilileri, Harita Mühendisliği öğrencileri ile mesleği tanıtma amaçlı olarak bir araya
geldiler.

İlahiyat Fakültesinde “Katkısız Aşım Kaygusuz Başım”
adlı bir panel düzenlendi.

D

K

onya Kadastro İl Müdürü Bahattin Kozlu ile Kontrol Mühendisleri Canan Korkut Güngör ve Yüksel Kurumak, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi konferans salonunda Harita Mühendisliği öğrencileriyle bir araya gelerek mesleği tanıtan bir konferans gerçekleştirdiler.
Programa; Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Kalaycı, öğretim üyeleri ve Harita Mühendisliği öğrencileri katıldı.
Harita Mühendisliği öğrencilerine mesleklerini daha iyi tanıtmayı, okulu bitirdikten sonra karşılaşacakları durumlar hakkında bilgiler vermeyi
amaçlayan konferansta Konya Kadastro İl Müdürü Bahattin Kozlu; Kadastro'nun tanımı ve tarihi seyrini, kadastronun başlangıcını, Konya
Tapu Kadastro İl Müdürlüğü’nün yapısı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kozlu: “Sadece ders geçmek amacıyla değil mesleği
öğrenerek çalışırsanız ilerde daha başarılı olursunuz. İşi öğrenerek, özümseyerek, benimseyerek okuyun. Bunun faydalarını fazlasıyla
göreceksiniz.” diyerek Kadastronun yalnız teknikten ibaret olmadığını hukuki mevzularla bir bütün olduğunu belirtti.
Kontrol Mühendisi Yüksel Kurumak; hukuksal ve teknik sürece adapte olunursa bu meslekte başarılı olunacağına vurgu yaparak: “Diğer
kurumlarda çalışan Harita Mühendislerine göre Kadastroda çalışmanın avantajları daha fazladır. Kurumumuz harita mühendislerine hak
ettiği değeri verir. Özlük hakları açısından hak ettiğinizi alırsınız” diyerek kadastro haritalarını ve teknik mevzuat, müdürlüklerin faaliyet alanları,
Türkiye Kadastrosu ve kadastro teşkilat yapısı hakkında bilgiler verdi.
Kontrol Mühendisi Canan Korkut Güngör; bir bayan olarak harita mühendisi olmanın zor yanları da olduğunu ama yine de arazi şartlarında
çalışmaktan keyif aldığını söyledi.
Güngör: “Şu an boş vakitleriniz var
ve imkânlarınız varsa kurslara gidin
kendinize fazladan değerler ekleyin.
Bu sizi mutlu edecek. Mutlu insanlar
işlerinde başarılı olurlar. CV’nizi geliştirin.
Derslerinizden arta kalan zamanları
da bir büroda çalışarak değerlendirin.
Kadastroda harita mühendisi olursanız
diğer kurumlara göre daha fazla saygı
görürsünüz” dedi.
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oç. Dr. M. Sami Baybal’ın Topluma Hizmet Uygulamaları
dersleri kapsamında İlahiyat Fakültesi Mevlana Amfisi'nde
düzenlenen panele; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ramazan Altıntaş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karapınar,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Ahmet Yaman’ın
moderatörlüğünü yaptığı panelde; Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, Seydişehir Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Türker ve İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Şimşek panelist olarak
yer aldı.
Prof. Dr. Mehmet Gürbilek “Gen Aktarım Ürünleri ve İnsan Yapısı
Üzerine Etkileri” konulu sunum yaptı. Sunumunda; gıdaların insan
geni üzerinde etkilerine değinen Gürbilek, organizmaya genetik
bir özelliğin kazandırılmasının o organizmayı yeni bir organizmaya
dönüştürmeyeceğini, iklim değişiklikleri, kaliteyi arttırmak ve
verimi arttırmak gibi nedenlerden dolayı organizmaya gen
aktarımı gereğinin ortaya çıktığını söyledi. Gürbilek konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Yalnız 8-10 gende oynama yapılanabiliyor
daha fazla yapılması mümkün değil. Bugüne kadar yediğimiz
yiyeceklerin genlerinin insan vücudunda emilmeyeceğini,
DNA’mızda bir etkisinin olmadığını biliyorduk. Kur’an ve hadisler
de yemememiz gereken gıdaları söylüyor. Demek ki yediğimiz
gıdalar genetiğimizi etkileyebiliyor. Fakat bunun ne yönde ve
ne kadar etkilediğini bilmiyoruz. Kur’an ve hadislerde öğütlenen
gıdaları yemeliyiz ve tavsiye etmeliyiz.” dedi.
“Gıda seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar” hakkında bilgi
veren Prof. Dr. Selman Türker; binlerce çeşit gıdayla karşılaşıldığını,
bunlar arasından da bir seçim yapmak zorunda kalındığı belirtti.
Haram kabul edilenlerin listesine, gıda katkı maddeleri ve bu
konuda yapılan yasal düzenlemelere değinen Türker, İslâm
dininin helal ve haramları belirlediğini fakat asıl problemin katkı
maddelerinin kaynağı olduğunu vurguladı. Türker: “Helâl olmayan
hayvanların genleri kullanılarak oluşturulan biyoteknoloji veya
genetik mühendislik yolu ile elde edilmiş veya helal olmayan
kökenlerden çıkartılmış herhangi bir ürünle işleme tabi tutulmuş
hayvan ve bitkiler ile bu gibi hayvanlardan ve bitkilerden elde
edilen gıda ve içeceklerin de helal olmadıkları kabul edilmiştir.
Haram ve helallik yetkisi sadece Allah ve Peygamberine aittir.
Fakat günümüzde herkes bu konuda bir şeyler söylüyor” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Murat Şimşek “Dünyada ve Türkiye’de helal
belgelendirme çalışmaları” konusunda bilgiler verdi. Temiz
ve sağlıklı beslenmenin her insanın hakkı olduğunu ve helal
beslenmenin ise inanç özgürlüğünün bir parçası olduğunu belirtti.
Şimşek; Dünyada ve Ülkemizde helal belge ve standardizasyonu
çalışmaları yapan kurum ve kuruluşları hakkında bilgiler verdi.

93

DİYABETE BAKIŞ 2014

"KIRIM'IN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI"
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği’nin düzenlemiş olduğu Diyabete Bakış 2014 Sempozyumu Konya’da yapıldı.

S

empozyumun açılış konuşmasını yapan Meram Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kaya; Diyabet, Obezite ve Beslenme
Derneği ve geleneksel hale gelen Diyabete Bakış Seminerlerinin
13 yıllık tarihsel sürecini özetleyerek ve diyabeti betimlemesi için, bu yılki
sempozyumun sembolü olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet
Federasyonu’nun mavi halkayı seçtiklerini söyledi. Sempozyumda “Diyabet
takibinde yenilikler: Diyabet risk göstergeleri için biyomekaniğin kullanımı”,
“Kardiyovasküler hastalıklar, nöropati ve nefropati takibinde yenilikler”,
“Glitazonlar: Hala ihtiyacımız var mı?”, “Faz II ve III aşamasında olan yeni
OAD’ler”, “Sülfonilüreler: Eski Dosttan vazgeçelim mi?”, “İnkretin bazlı tedaviler:
Pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri”, “Güncel insülin tedavisi”, “T1DM ve
T2DM’de insülin pompa tedavisi”,
“İnsülin ve GLP-1 kullanımı”, “Transplant sonu diyabet yönetimi”,
“Yoğun bakım hastalarında diyabet yönetimi”,
“Monogenik Diyabet”, “Uyku bozukluğu ve diyabet”,
“Gözardı ettiklerimiz: Mental sağlık, cinsel sağlık”,
“Fark edemediklerimiz: Sessiz miyokard infarktüsü, osteoporoz,
sekonder diyabet, diyabet ve deri”, “Diyabetik Hastanın
Sosyal Hakları ve Cezai Sorumlulukları” ana başlıkları
ele alındı. Bu yıl 13'ncüsü düzenlenen ve
Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şazi İmamoğlu’nun onuruna
gerçekleştirilen sempozyum
2 gün sürdü.

Türk dünyasındaki milli uyanış hareketlerinin öncülerinden biri olan İsmail Gaspıralı’nın vefatının 100.yılı
münasebetiyle, Kutadgu Bilig Öğrenci Topluluğu ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesi konferans salonunda “ Kırım’ın Dünü, Bugünü ve Yarını ” konulu bir konferans düzenlendi.

S

osyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş yaptığı açılış konuşmasında; İsmail Gaspıralı’nın yaymaya çalıştığı
misyona değinerek; "Gaspıralı’nın dilde, fikirde ve işte birlik sloganıyla Türk dünyasında kurmaya çalıştığı birlik önemli bir misyonu ifade
etmektedir. Bu misyon tam anlamıyla başarılı olamasa da özellikle son günlerde tartışılan Türk Dili’nin sadeleştirilmesiyle ilgili girişimler ele
alındığında bu girişimlerin bir bağ oluşturduğu ve ayrıca Hz. Mevlana’nın deyişiyle dilde değil ancak anlamda bir olanların anlaşabileceği
felsefesine istinaden Gaspıralı İsmail’in misyonunu son derece önemlidir” dedi.

Evinde Hadis Kitabı Bulunanlara 5 Yıl Hapis
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Seydişehir Kırım Türkleri Kültürü ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Sarıkamış ise
konuşmasında: “1848 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Haklarına ilişkin kararlar aldı ve bu kararlar
tüm dünyada uygulanmaya başladı. Fakat İslam coğrafyasında Gazze’de, Kırım’da ve
Özbekistan’da bu kararlar uygulanmıyor. Kırım’da 1240 olan cami sayısı 300’e indi. Camiye
giden Müslümanlar fişleniyor. Evinde hadis kitabı bulunduranlara 5 yıl hapis cezası veriliyor. 28
gencimiz 25 Şubat’tan bu yana infaz edildiler” dedi.
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ranetta Gafarova verdiği konferansta Kırım’ın
tarihi ve bugünü ile ilgili konuları anlattı. Gafarova; Kırım halkının çok acılar çektiğini ve
geleceğinin de belli olmadığını ifade ederek milli uyanışın öncüsü olan İsmail Gaspıralı’nın
hayatından bahsetti. Gaspıralı’nın zor şartlarda "Tercüman" gazetesi çıkardığını söyleyerek
bu gazete ile düşüncelerini yayarak Türk halkını birlik ve beraberliğe çağırdığını ifade etti.
Gafarova, Kırım’ın tarihini anlatarak ilk işgalin 1783 yılında Rus II. Katerina döneminde yapıldığını sonrasında tarih boyunca 3 kez sürgün
edildiklerini belirterek sürgünlerde insanlarının da 100 binden fazlasının yok olduğuna dikkat çekti. Kırım’ın bugününe değinerek; şu anda
Kırım’da meclis binalarının kapatıldığını, Kuran-ı Kerim’in yasaklandığını, imam ve hocaların bırakılmadığını, Kırım Tatarlarının özellikle gençlerin
kaçırılarak öldürüldüklerinden söz etti. Gafarova, Türkiye Cumhuriyeti’nden manevi destek istediklerini ve Türk Milletinin dualarını beklediklerini
söyledi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kemal Özcan ise programın sonunda; Kırım’dan sürgün edilenlere
ilişkin sayısal verilere değindi. Özcan: “Bu sayı net olarak bilinmemekte. Rusların verdiği resmi rakamlara göre 1944’te sürgün edilenlerin sayısı
145-150 bin civarında tahmin ediliyor. Fakat sürgün sonrası yapılan Kırım nüfus sayımında ortaya çıkan rakam yaklaşık 270 bin. Sürgünün ilk
yılında gönderilenlerin yüzde 46.2’si hayatını kaybettiği biliniyor. Bu soykırımdan başka bir şey değildir. Kırımlı 3 kez sürgün
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edilmiş 4'üncüsü de kapıda. Allah Kırım Tatarlarına bir daha bu acıları yaşatmasın.” dedi.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN EKONOMİK BOYUTU" ANLATILDI

YÖNETİM, BARINMA VE GÜVENLİK
İHTİYACINDAN DOĞDU
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda “Kamu
Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler ve Değişim Yönetimi” konulu bir
konferans düzenlendi. TODAİE Emekli Genel Müdürü Prof. Dr. Eyyüp
Günay İşbir’in verdiği konferansa; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

T
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi konferans salonunda ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı James Turner;
“Türkiye-ABD İlişkilerinin Ekonomik Boyutu” konulu konferans verdi.

ODAİE Emekli Genel Müdürü Prof. Dr. Eyyüp Günay İşbir konferansında; dünya
üzerinde Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku arasında ülkelerin benimsedikleri
sistemin farklı olmasından kaynaklanan bir düzenin varlığından bahsetti. İşbir:
“Önceden bu iki disiplin birbirlerinin alternatifi gibi görülse de daha sonra birbirlerinin
tamamlayıcısı olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. İdare Hukuku, daha çok devlet
yapısı içindeki idari birimlerin birbirleriyle ilişkisini hukuk açısından değerlendirirken, Kamu Yönetimi ise hukukun ağırlıklı olmadığı ama bir takım
yönetim ilkelerinin ön plana çıktığı bir disiplindir. İkisi arasındaki farka bakıldığında birbirlerini tamamlarlar” dedi. İkisinin de inceleme alanının
yönetim olduğuna dikkati çeken İşbir, yönetimin Maslow teorisine göre en basit, en temel ihtiyacı olan barınma ve güvenlik ihtiyacından
doğduğunu anlatarak artık günümüzde yönetim anlayışının değişerek “Etkin Yönetim nasıl olursa daha iyi bir hizmet verilir?” sorusuna cevap
arandığını söyledi.

S

osyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ekonomi Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa; Konya Valisi Muammer Erol, Vali Yardımcıları
Bekir Yılmaz ve Sefa Çetin, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Kar, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.

TTIP Dünya Ticaret Serbestliğine Aykırıdır
Açılışta konuşan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş; bütün sorunların çözümünde karşılıklı diyalogun
çok önemli olduğuna dikkat çekerek: “2008 yılındaki ekonomik krizden sonra dünya ülkeleri ekonomik anlamda bir kargaşaya girdi.
Türkiye gelişen ekonomisiyle dünyadaki bu ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bir ülke oldu. Ayrıca Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım
Anlaşması’ndan (TTIP) dolayı Türkiye kayba uğrayacaktır. Bu durum dünya ticaret serbestliğiyle ve ayrımcı olmama prensibiyle çelişmektedir.”
dedi.
ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı James Turner; Necmettin Erbakan Üniversitesinin
yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen başarılı olduğunu söyleyerek ABD’deki üniversiteler
ve eğitim olanakları hakkında kısa bilgiler verdi. Turner ABD ekonomisi hakkında: “2007’de
ABD dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülkeydi. İşsizlik %4’lerde ve son 40 yıl
içerisindeki en yüksek üretim seviyesindeydi. Milli gelir hane başı 63 bin dolar civarındaydı.
Aralık 2007’de bir kriz oldu. Bu krizle 8,4 milyon kişi işini kaybetti. İşsizlik oranı yükseldi. Yatırımlar
yarı yarıya azaldı” dedi.

ABD Türkiye’ye İhracatını Son 3 Yılda 2 Kat Artırdı
Türkiye’nin bu dönemde fena bir performans göstermediğini fakat yine de bu krizden
etkilendiğini söyleyen Turner; “Bu durum, her birimizin birbirimize bağlı olduğunu, her birimizi
doğrudan veya dolaylı etkileyerek karşılıklı bir etkileşim içerisinde olduğumuzu gösterdi .
ABD’den Türkiye’ye yapılan ihracat son 3 yılda ikiye katlandı. ABD’nin Türkiye’ye yaptığı
ihracat oranı Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracattan fazla olmasına rağmen, ABD İhracatı
dalgalanmalar gösterirken; Türkiye’nin ihracatı ise düzenli bir seyir göstermektedir. Türkiye
ABD’den hammaddeyi alarak bunu işleyip ihraç ediyor. Yani Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği
hammaddeler Türkiye ekonomisinin büyümesini sağlıyor” dedi. Konferansın ardından
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker James Turner’a plaket takdim etti.
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Klasik Kamu Düzeni Yeniliği Tehdit Kabul Eder
Kamu Yönetimi’ndeki değişimler ve yeniliklere değinen İşbir; kamu kurum ve
kuruluşlarının toplumsal, ekonomik yapıdaki gelişme ve değişmelere ayak uydurması
gerektiğini vurgulayarak, bu gelişim ve değişim sürecinde yöneticilerin çağdaş
yönetim tekniklerine göre eğitilmeleri gerektiğini ve ülke ihtiyaçlarına cevap
verebilen nitelikte insan gücü planlamasının önemli olduğunu söyledi. İşbir: “Özel
sektör için yenilik, ekonomik bir katma değerdir fakat kamuya bakıldığında, klasik kamu yönetimi ile yeni kamu yönetimi arasında
farklar vardır. Klasik kamu yönetimi, yeniliği; mevcut düzene bir tehdit gibi görür ve eski düzenin bozulmasından korkarak gerçekten kamu
yönetiminde bir değişime ihtiyaç olup olmadığını düşünür. Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ise vatandaşın memnuniyeti noktasına eğilir ve
ekonomik gücü artırmayı amaç edinerek, devletin yürütmüş olduğu hizmetleri daha iyi bir yere taşımak adına yönetimin niteliğini değiştirmeye
ve gerçekleştirmeye çabalar. Bunu yaparken de yönetim bilimi, ekonomi, örgüt yönetimi ve işletme yönetimi ile birlikte hareket eder” dedi.
Teorik bilgilerden ziyade gündelik hayattan da örnekler vererek öğrencilerin konuya katılımını sağlayan
Prof. Dr. Eyüp Günay İşbir, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına da cevap verdi.
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MERAM TIP'TA

SUİT ODALAR

YENİLENDİ

NÖBET DEĞİŞİMİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi yönetiminde değişiklik yapıldı.

5

yıldır Hastane Başhekimi olarak görev yapan Prof. Dr. Hamdi Arbağ yerini Doç. Dr. Ahmet Tekin’e, 3 yıldır Hastane Başmüdürü olarak
görev yapan Mustafa Sabri Ak ise yerini Mustafa Karakışla’ya
bıraktı.
Daha önce Başhekimlik görevini sürdüren Prof. Dr. Hamdi Arbağ,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in
danışmanlığına getirildi. Başmüdürlük görevini sürdüren Mustafa
Sabri Ak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Antalya
Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Devir-teslim töreninde konuşan
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, her bir hocanın kuruma ayrı
ayrı katkısının olduğunu söyledi. Şeker, hastaların, hasta yakınlarının,
idari ve akademik personelin taleplerini karşılamanın zor olduğunu
ifade ederek, “Sürekli her talebe cevap vermek kolay değildir. İnsan
sağlığı söz konusudur bunlarda aksaklık var mı kontrol etmek çok
zordur. Görev yaptıkları sürede gösterdikleri yoğun gayretten dolayı yönetici arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Törende konuşan Prof. Dr. Hamdi Arbağ, Meram Tıp Fakültesi gibi bir kurumun mensubu olmaktan hep gurur duyduğunu ve bu güne kadar
kendisine güvenen herkese minnettar olduğunu dile getirirken; yeni Başhekim Doç. Dr. Ahmet Tekin’e de başarılar diledi. Başhekimlik görevine
getirilen Doç. Dr. Ahmet Tekin, asistan olarak başladığı fakültede yönetici olarak görevine devam ettiği için mutlu olduğunu söyledi.
Tekin, Konya’ya daha iyi hizmet
verebilmek için çalışacaklarını, bu
görevi kendisine uygun görenlere
teşekkür ettiğini ifade etti. Gençlik ve
Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu
Antalya Bölge Müdürlüğü görevine
atanan Mustafa Sabri Ak ise Hastane
Başmüdürlüğü süresince güzel bir ekip
çalışması örneği sunmaya çalıştıklarını
söylerken en iyiye ulaşmanın gayreti
içinde olduklarını söyledi.

Meram Tıp Fakültesinde özel suit odaların yapılan tadilat sonrası açılışı yapıldı.

U

zun yıllardır hastalara hizmet veren suit odalların modernize edilmesi çaışmaları bir süredir devam ediyordu. Meram Tıp Fakültesi'nde
yapılan görev değişikliği sonrası eski ve yeni yöneticilerin de katıldığı açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sağlık hizmetinde
otelciliğin ne denli önemli olduğunu vurguladı. Yapılan yeniliklerle özel odaların çağın gereğine uygun hale getirildiğini kaydeden
Şeker, daha konforlu ve hijyenik bir ortam oluşturulmasından ve bu yeni ortamın kısa sürede yapılmasından duyduğu mutluluğu ve
memnuniyeti dile getirdi. İnsanlara daha iyi şartlarda hizmet sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Rektör, emeği geçenlere teşekkür
etti.
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GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER

"TÜRK MUTFAĞI'NIN ULUSLARARASI BAŞARISI"
GİRİŞİMCİLİK-LİDERLİK

’DEN

Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.
İlk olarak İtfaiye Teşkilatı’nın araçlarını tanıyan öğrenciler ardından olası yangın ve afet durumlarında yapılması
gerekenler hakkında bilgilendirildi.

G

önüllü İtfaiyecilik programının tanıtımı sebebiyle
düzenlenen gezide, öğrencilere itfaiye birimleri,
özel kıyafet, teçhizatlar ve itfaiye araçlarının tanıtımı
yapılarak, olası yangın ve afet durumlarında yapılması
gerekenler anlatıldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici,
KONDİL öğrencilerini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek : “Öğrencilerimizin ziyaretlerinden dolayı çok
mutlu olduk. Gönüllü itfaiyecilik programına verdikleri destekten
dolayı teşekkür ediyor, kendilerini en kısa zamanda gönüllü
itfaiyecilik alanında açacağımız sertifikalı kurslarımıza da
bekliyoruz” dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL Eğitmeni Uğur
Birkandan ise, düzenlenen programın öğrenciler adına çok
faydalı olduğunu belirterek, İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet
İşbitirici’ ye teşekkür etti.
Ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, “Gönüllü İtfaiyeci” olmak isteyenlerin başvuruları alındı.

Türk Mutfağının Uluslararası alandaki başarılı ismi Hüseyin Özer, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör
konferans salonunda “Türk Mutfağı'nın Uluslararası Başarısı, Girişimcilik-Liderlik” konulu bir konferansta öğrencilerle
bir araya geldi.

T

urizm Fakültesi ve Özer Kişisel Gelişim ve Liderlik Akademi İşbirliği ile düzenlenen konferansa; Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram
Belediye Başkan Vekili Abdi Kalan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya, İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık ile öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Raif Parlakkaya, mutfak kültürlerinin ülkelerin en önemli kültür unsurları arasında
yer aldığını belirterek: “Dünyanın sayılı mutfakları arasında bulunan Türk Mutfağının uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için
tanıtımların artırılması gerekir. Hüseyin Özer yıllardır bu görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Kurmuş olduğu vakıflar ve akademi sayesinde
eğitim alanında da önemli hizmetler veren Hüseyin Özer ile fakülte olarak İş Temelli Eğitim ve staj uygulamalarında işbirliği yapacağız.” dedi.

“Yönümüzü Avrupa’ya dönsek de kendi
yemeklerimizden vazgeçmemeliyiz”
Programda, Discovery Channel’ın kendisi hakkında yaptığı
belgesel filmi izlettiren Özer; yurt dışında Türk Kültürü ve Türk İnsanını
anlatmanın en iyi yolunun mutfak kültürü olduğunun altını çizerek
lokantadaki yemek düzeni ve temizlik anlayışına kadar birçok şeyin
Türk Kültürü’nü yansıttığını söyledi. Amacının Türkiye’de lokantacılar
yetiştirerek onları da yurt dışına göndermek olduğunu ve omuzlarında
bu yükü taşıdığını belirten Özer : “Ağaç tek başına bir şey ifade
etmez. Ağaç ormanda olmalıdır. Sayının artması gerekiyor. Yönümüzü
Avrupa’ya dönsek de kendi yemeklerimizden vazgeçmemeli, Türk
yemeklerini yapmalı ve dünyaya tanıtmalıyız” dedi.

“Çalışanlar Evlatlarım, Müşteriler Misafirimdir”
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Özer; Türkiye ve İngiltere’deki yaşam öyküsünü, restorancılıktaki başarı hikayesini ve işadamı olarak yaşam tarzı ile hayat görüşünü anlatarak
“İdeallerinizi gerçekleştirirken dürüst olun. Benim en önemli felsefem her zaman dürüst olmaktır. Lokantacılık cennet mesleğidir ve bu meslekte
yüzde yüz dürüst olarak hizmet etmek gerekir. Ben Dünyaya Türk kültürünü, Türk’ün cömertliğini, dürüstlüğünü, misafirperverliğini gösteriyorum.
Türk yemeklerini de en sağlıklı ve lezzetli şekliyle sunarak tanıtmaya çalışıyorum. Ben müşteriye misafirim olarak bakıyorum. Çalışanlarım ise
benim evlatlarımdır. Evlat mutlu olursa misafir mutlu olur” dedi. Öğrencilerin Özer’e deneyimleri ve girişimcilik hakkında sorduğu
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sorular sonrası konferans sona erdi.

İNGİLİZCE MESNEVİ DERSLERİ
DEVAM EDİYOR

KISA KISA HABERLER

SPİNAL GÜNLERİ

KONYA’DA DEVAM EDİYOR
Türk Nöroşirürji Derneği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim
Dalı tarafından düzenlenen Konya Spinal Günleri 2. Dönem 2. Toplantısı Konya’da yapıldı.

A

çılış konuşmasını NEÜ Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Kalkan’ın yaptığı toplantının
moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Bülent Kaya yaptı. Toplantıda,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Hancı ve Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Alparslan Şenel “Başarısız Bel Cerrahisinden
Korunma ve Başarısız Bel Cerrahisinde Tedavi” konulu sunumlar
yaptılar. Toplantıda Prof. Hancı ve Prof. Şenel bel cerrahisinden sonra
görülen ve istenmeyen sonuçların gelişme nedenleri ve bu nedenlerin
düzeltilmesi konusunda deneyimlerini aktardılar. Başarının doğru hasta
seçimi ve doğru teknik ile yakından ilişkili olduğuna dikkatin çekildiği
toplantı sonunda Konya Bölgesindeki Beyin Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji ve Algoloji uzmanları deneyimlerini
paylaştılar, sorunları tartıştılar ve çözüm önerilerini konuştular.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE

KONYA TURU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONDİL) tarafından
geleneksel olarak düzenlenen Şehir ve Kültür Gezilerinin ilki Konya Şehir Turu ile başladı.

N

ecmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleşen
organizasyonla, 55 ülkeden
150 öğrenci; Mevlana
Müzesi, Şehitlik, Alâeddin Camii,
Koyunoğlu Müzesi ve Meram
Bağları'nı ziyaret etti. Şehir ve Kültür
Gezilerinin devam edeceğini
belirten KONDİL yetkilileri, uluslararası
öğrencilere sadece dil öğretimi
vermediklerini, kültürü de öğretme
çabası içinde olduklarını belirttiler.
Bu tür gezilerle dilin yanı sıra
kültürün de öğrenildiğini vurgulayan
yetkililer organizasyonu destekleyen
Büyükşehir Belediyesi'ne ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörlüğü’ne teşekkür ettiler.

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri Mesnevi'yi yabancılara anlatıyorlar. İngilizce olarak anlatılan
derslere yabancılar yoğun ilgi gösteriyorlar.

N

ecmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, öğretim
üyeleri Prof. Dr. Muhammad
Shahriari ve Yrd. Doç. Dr. Tarik M.
Quadir Mevlana Kültür Merkezi'nde
yabancılara yönelik İngilizce
Mesnevi derslerine başladılar.
Bir yılı aşkın bir süredir devam
eden programlara yurt dışından
Konya’ya gelen yabancı uyruklu
ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyorlar.
Hz. Mevlânâ’nın öğretileri konusunda
akademisyenlerden bilgiler alan
konuklar, soru, cevap ve mülahazalar
ile Mesnevi’yi anlama çabası
gösteriyorlar.

SAĞLIKTA ÖDEME YÖNTEMLERİ
ANLATILDI
Meram Tıp Fakültesi Eyüp Kalaycı Konferans Salonunda,
“Sağlıkta Ödeme Yöntemleri Teşhis İlişkili Gruplar (TİG)”
konulu konferans düzenlendi.

S

ağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı İbrahim Doluküp'ün konuşmacı olarak katıldığı
konferansta Teşhisle İlişkili Grupların mantığı, uygulaması
ve kullanım alanıyla ilgili bilgilere yer verildi. Ana tanı, ek tanı ve
işlemler gibi maddelere ilişkin bilgiler veren Doluküp "Sınıflandırmayı
kolaylaştırmak amacıyla kodlama sistemine ihtiyaç var. Aynı
zamanda evrensel anlamlandırma için de kodlama sistemi gereklidir.
Bu sayede her bir hastalığın küresel biçimde takibi sağlanmış
olmaktadır” dedi. TİG’in hastalıkların klinik ve maliyet verilerinin
kullanılarak gruplandırılması olarak tanımlanabileceğini söyleyen
Doluküp, her hastanın benzersizliğine dikkati çekti ve amacın benzer
özelliklerin tespit edilip gruplandırma yapmak olduğunu vurguladı. Standartlara uygun veriler için kodlamanın önemine de değinen
Doluküp, sağlık planlamasında da bu verilerden yararlanıldığını söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin de katıldığı konferans, İbrahim Doluküp’e plaket takdiminin ardından sona erdi.

"O" BEBEK DOĞDU

İLAHİYAT’A

İKİ ÖDÜL

Anne karnındayken karaciğerlerinde bulunan iki milimetre çapındaki damardan 11 kez kan nakli gerçekleştirilen
ikizlerden biri olan Meryem bebek dünyaya geldi.

M
İ

lâhiyat alanında yapılan ilmî araştırmaları ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla,
Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından 2012 yılından beri her yıl verilmekte olan
Akdeniz İlâhiyat Araştırmaları Ödülleri’nin yeni sahipleri belli oldu. Yarışmada “Cahiliyye Döneminde Araplar”
adlı kitabıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ mansiyon aldı. Ayrıca Necmettin
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlanan “Çağdaş Tefsirlerde İsrailiyata Yaklaşım ve Kitab-ı Mukaddes Bilgileri" isimli
doktora teziyle de Yrd. Doç. Dr. Mesut Kaya ikincilik ödülünü aldı.

eram Tıp Fakültesinde anne karnında takip edilen ikiz
bebeklerin kansızlık sorunu nedeniyle 17 haftalıkken kan nakli
yapılmaya başlanan Meryem bebek, Meram Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Acar ve ekibinin yoğun çabaları ile hayat tutundu ve tıp literatürüne
geçti. Konu hakkında açıklama yapan Prof. Ali Acar, tıbbi olarak
hamileliğin 18'inci haftasından sonra kan verilmesi gerektiğini, ancak
bu olayda bebekler için risk almak zorunda kaldıklarını belirtti. Prof. Dr.
Acar: “17 haftalık olan bebeklere çok küçük olduklarından karaciğer
damarından 15 ve 20 cc kan verdik. Ve bu işlemi 11 kez tekrarladık.
Normal kan uyuşmazlığı olan bebeklerde bir kez kan verildiğinde 2-3
hafta kan vermeye gerek duyulmazken bu bebeklerde 3-4 günde
bir kan vermek zorunda kaldık. Bu aslında bizim de beklemediğimiz sıradışı bir durumdu. Kan hücreleri beklenmedik şekilde hızlı yıkılıyordu.
Daha sonra kan verme miktarlarını 30 ve 40 cc'ye kadar çıkarttık. Bebekleri kaybetmemek için aynı anda kan vermek yerine üç gün ya
da bir hafta arayla kan vermeye devam ettik. Operasyonla, bebeklerin anne karnında ölmesinin önüne geçtik. Bebeklerin kansızlığı o
kadar ileri derecedeydi ki bu durum bizim çok sık kan vermemizi gerektirdi. Sonuçta iki bebeğin de canlı olarak dünyaya getirilmesini
sağladık. Ancak birini kaybettik. Meryem bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor” dedi. Meryem bebeğin 11 kez kan verilip yaşayan tek
bebek olduğu ve bu anlamda literatüre girdiği belirtiliyor.

"MİNİK SANATÇILAR"

"TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"
SEMİNERİ VERİLDİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı tarafından “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği”
semineri düzenlendi.

K

öyceğiz kampüsündeki Mühendislik Mimarlık Fakültesi konferans
salonunda , Üniversite Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi yönetici ve
çalışanlarına verilen eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı Yurdanur Soydan
verdi.
Seminerde; İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliğinin Amacı, Türkiye'de
İş Sağlığı ve Güvenliği, Yasal Mevzuatlar İle İlgili Bilgiler, İş Kazasının
Tanımı ve İş Kazasından Sayılan Haller, İş Kazasının Nedenleri,
Meslek Hastalığının Tanımı, Türleri, Korunma Yolları, Elle Taşıma
ve Kaldırma İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği, Kişisel Koruyucu ve
Donanımlar, Gürültünün Tanımı, Etkileri ve Korunma Yolları hakkında
bilgiler verildi. Katılımın yoğun olduğu seminer soru cevap kısmıyla
sona erdi.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

08 – 12 yaş grubuna yönelik olarak geçtiğimiz Eylül ayında
çalışmalarına başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi
Çocuk Korosu ilk konserini verdi.

A

hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü
öğretim üyeleri Doç. Dr. Sema Sevinç, Doç. Dr. Aynur
Elhan Nayir, Yrd. Doç. Dr. Nurtuğ Barışeri
Ahmethan ve Öğretim Görevlisi Vahide Bahar
Yiğit yönetiminde çalışmalarını sürdüren çocuk
korosu, veliler ve öğrencilerle kaynaşma
amacıyla düzenlenen kahvaltılı programda bir
araya geldi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in
de katıldığı programda kahvaltı sonrası,
Sayılar, Çoban, Kuşlar, Kestane, Cüceler ve
Minik Sanatçılar adlı eserleri seslendiren Koro,
ilk performansında büyük beğeni topladı.
Gösteri sonrası koroyu dinlemekten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Rektör Şeker, bu kadar
kısa bir sürede koroyu şekillendirmenin ciddi
bir emek istediğini belirterek bu koroda emeği
geçen hocaların ve müzik sevgisiyle okullarından

arta kalan zaman dilimlerinde akademisyenlerle bir arada vakit
geçiren bu gençlerin alkışlanması gerektiğini söyledi. Dinletiden
çok etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Şeker:
“Koreografiye uyarak gayet güzel ve uyumlu bir performans
ortaya koydular. Daha büyük ve güzel konserlerde hep bir arada
olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

YÖK REKTÖRLER TOPLANTISI
YAPILDI
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta
Saraç, ülke genelindeki Devlet ve
Vakıf Üniversitesi Rektörleriyle ilk
kez bir araya geldi.

R

ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in
de katıldığı toplantı; YÖK
Konferans Salonunda gerçekleşti.
Yükseköğretim reform çalışmaları, yeni
YÖK Yasası Taslağındaki son durum,
rektör seçimlerindeki yeni teamüller, kalite
kurulunun kurulmasına dair çalışmalar,
yüksek lisans ve doktora kriterlerinin
güncellenmesi konularının ele alındığı
toplantıda YÖK Başkanı Saraç, rektörlerin
görüş ve önerileri dinleyerek sorularına
yanıt verdi.

GAZİLERİ AĞIRLAMA
PROGRAMI

ZİYARETLER

İlahiyat Fakültesi "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında Gazileri Ağırlama Programı düzenlendi.

K

onya Muharip Gaziler Derneği üyelerinin katıldığı programa Dekan Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun
ilgi gösterdi. Mehter takımının da yer aldığı program sonunda Dernek Başkanı Mustafa Buğur’a Dekan Altıntaş tarafından plaket
verildi.

*TİMAV Başkanı'ndan
*SELÇUKLU BELEDİYESİ Başkanı'ndan
*MERSİN ÜNİVERSİTESİ Rektörü'nden
*ERDEMLİ GENÇLİK'ten
*MÜSİAD'dan
*ÇİN HEYETİ'nden
*MERAM BELEDİYESİ Başkanı'ndan
*SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Rektörü'nden
* GARNİZON KOMUTANI'ndan
*GENÇ MÜSLÜMANLAR TEŞKİLATI'ndan
* MEVLANA ÜNİVERSİTESİ Rektörü'nden
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REKTÖRLÜK
Rektör
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
0332 280 80 50
0332 28 80 51
mseker@konya.edu.tr
rektorluk@konya.edu.tr

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN
0332 280 80 53
meaydin@konya.edu.tr
Prof. Dr. Tahir YÜKSEK
0332 280 80 54
tyuksek@konya.edu.tr
Prof. Dr. Muhsin KAR
0332 280 80 52
mkar@konya.edu.tr

Genel Sekreter

İDARİ BİRİMLER

İDARİ BİRİMLER

FAKÜLTELER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Strateji Daire Başkanlığı

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Dekanlığı
0332 323 82 27
akef@konya.edu.tr

Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı
0332 223 65 00
mtip@konya.edu.tr

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
0332 220 00 26/100-101
dis@konya.edu.tr

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Dekanlığı
0332 236 21 44-45
mmfdekanlik@konya.edu.tr

Seydişehir Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0332

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
0332 320 40 49
saglikdekanlik@konya.edu.tr

Uygulamalı Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
0332 320 21 86-88
ubyo@konya.edu.tr

Seydişehir Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
0332 582 60 00
seydisehirmuh@konya.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğü
0332 323 82 20 / 5771
ydyo@konya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali O. ÇIBIKDİKEN
0332 280 80 07
aocdiken@konya.edu.tr

İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
Ahmet BÜLBÜL
0332 280 80 11
abulbul@konya.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı
Seyit Metin TEMİZ
0332 280 80 31
mtemiz@konya.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği

Mustafa KARAKIŞLA
0332 323 82 20 / 5942
mkarakisla@konya.edu.tr

Ayhan Tekin
0332 280 81 01
ayhantekin@konya.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Hanifi SERT
0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı

Hanifi SERT
0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Ömer DOĞAN
0332 280 80 67
omerdogan@konya.edu.tr

Genel Sekreter Yardımcısı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı

Abdullah BÜYÜKATICIGİL
0332 280 80 38
aaticigil@konya.edu.tr

Tekin ARIKAN
0332 280 80 47
tarikan@konya.edu.tr

Abdullah BÜYÜKATICIGİL
0332 280 80 38
aaticigil@konya.edu.tr

M. Fatih ÇEPNİ
0332 280 80 82
mfcepni@konya.edu.tr
M. Ali YAYLACIK
0332 280 280 94
mayaylacik@konya.edu.tr

Ösym
0332 350 60 94
osym@konya.edu.tr

Santral
0332 280 80 80

Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı
0332 777 00 01
eregliegitim@konya.edu.tr
Ereğli Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
0332

Fen Fakültesi Dekanlığı
0332 323 82 43-44
fendekanlik@konya.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı
0332 321 20 16-17
gsf@konya.edu.tr
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Dekanlığı
0332 325 22 60-65
hubf@konya.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
0332 323 82 53
ilahiyat@konya.edu.tr

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dekanlığı
0332 236 21 44-45
sbbf@konya.edu.tr
Turizm Fakültesi Dekanlığı
0332 236 21 48
tfdekanlik@konya.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR
Ereğli Kemal Akman Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
0332 712 74 24-26
ereglimyo@konya.edu.tr

Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
0332 582 54 54
seydisehirmyo@konya.edu.tr

ENSTİTÜLER
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
0332 324 76 60
ebil@konya.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
0332 321 20 15-16-17
fenbil@konya.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0332 223 79 55
sagbilens@konya.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0332 201 00 60
sosbil@konya.edu.tr

