
ŞUBAT - HAZİRAN 2015

Güvenle 
      Geleceğe...



5.yıl

Gelecek nesiller için 
                      hazırız..



FAKÜLTELERİMİZ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İlahiyat Fakültesi
Meram Tıp Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

ENSTİTÜLERİMİZ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLARIMIZ
Adalet Meslek Yüksekokulu

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

DEVLET KONSERVATUVARI

KOORDİNATÖRLÜKLER
BAP Koordinatörlüğü

ERASMUS Koordinatörlüğü
FARABİ Koordinatörlüğü

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

Sayfa 5  Rektör'den
Sayfa 6-7  Doç. Dr. Abdullah Uzun'u kaybettik
Sayfa 8  Kar'dan üzen veda
Sayfa 9  Rektör Yardımcılığına Yeni Atama
Sayfa	 10-11	 	 Basını	Bilgilendirme	Toplantısı	Yapıldı
Sayfa 12-13  Engelsiz Kariyer Projesi Çalıştayı Yapıldı
Sayfa	 14-15	 	 MTF	Yeni	Hastane	Binasının	Temeli	Atıldı
Sayfa 16-17  Avrupa Türk Diasporası konulu Panel
Sayfa	 18	 	 Meram	Tıp'ta	VATANSEV	Dönemi
Sayfa 19  İşyeri Ahlakı ve Güvenliği Semineri
Sayfa	 20	 	 "II.	Uluslararası	Hava	ve	Uzay	Gücü"
Sayfa 21  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne Ödül
Sayfa	 22	 	 Yemen	Sana	Bilim	ve	Teknoloji	Üni.	İşbirliği
Sayfa 23  Ganalı Öğrencilerle Söyleşi
Sayfa	 24-25	 	 VI.	Ulusal	Din	Görevlileri	Sempozyumu
Sayfa 26  I. Uluslararası İngiliz Dili Öğretimi Konferansı
Sayfa	 27	 	 "90	Yaşındaki	Delikanlı	Asım"	Konferans
Sayfa 28  Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği
Sayfa	 29	 	 "Ermeni	Meselesi	ve	Tarihi	Gerçekler"
Sayfa 30-31  100 Okula Kütüphane
Sayfa	 32	 	 Medeniyet	Okulu'nda	Gençlik	Tartışıldı
Sayfa 33  5. Fiziksel Kimya Kongresi Düzenlendi
Sayfa	 34-35	 	 Kutlu	Doğum	2015	Kutlandı	
Sayfa 36-39  Röportaj: "Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur"
Sayfa	 40-41	 	 "Günümüzde	Kadın	ve	Şiddet"	Panel
Sayfa 42-43  Abdurrahim Karakoç'u Anma Programı
Sayfa	 44-45	 	 Engelliler	Haftası	Etkinlikleri
Sayfa 46-47  Fidanlar Toprakla Buluştu
Sayfa	 48-49	 	 Konya'nın	En	Büyük	Camisi	
	 	 	 Köyceğiz'de	Yapılacak
Sayfa 50  Dünya Hemşireler Haftası Kutlandı
Sayfa	 51	 	 NEÜ'nün	AB	Projeleri	Değerlendirildi
Sayfa 52-53  57. Alay Sancağına Duygulu Veda
Sayfa	 54	 	 Türk	İktisadının	200	Yılı	Tartışıldı
Sayfa 55  Ulusal Acil Tıp Kongresi
Sayfa	 56	 	 Ereğli	Eğitim	Fak.	Uluslararası	Konferanslar
Sayfa 57  IEPAS 2015 Konya'da Yapıldı
Sayfa	 58	 	 Belgelerle	Sosyal	Tarih	Sergisi
Sayfa 59  Beslenme Alışkanlıklarına Yeni Yaklaşımlar
Sayfa	 60	 	 İslam	Medeniyetinin	Kodları	Anlatıldı
Sayfa 61  Lojistiğe Uluslararası Bakış
Sayfa	 62	 	 Mehmet	Akif	Ersoy'u	Anma	Etkinliği
Sayfa 63  İş Arama Becerileri Bilgilendirme Toplantısı
Sayfa	 64	 	 İnce	Minare	Darülhadis	Konferansı 
Sayfa 65  İmeceye Devam
Sayfa	 66	 	 Konsorsiyum	Projesi	Ulusal	Ajans	
	 	 	 Tarafından	Kabul	Edildi
Sayfa 67  "Vasatilik" Konuşuldu
Sayfa	 68-71	 	 III.	Geleneksel	Gençlik	ve	Kültür	Şöleni
Sayfa 72  Müzik Bölümü Büyüledi
Sayfa	 73	 	 "Kalplerden	Dudaklara"
	 	 	 Türk	Sanat	Müziği	Konseri	
Sayfa 74  Tüketici İsraf Ekonomisini Körüklememeliyiz
Sayfa	 75	 	 Onların	da	Konya'da	Dikili	Bir	Ağacı	Var
Sayfa 76  Uluslararası Öğrenciler Platformu
Sayfa	 77	 	 Oda	Orkestrası	Konser	Verdi
Sayfa 78  "Okul Öncesinde Güncel Yaklaşımlar"
Sayfa	 79	 	 "Öğretmen-Öğrenci-Veli	İlişkileri"	Semineri

Sayfa 80  Yeni Bölümler Açıldı
Sayfa	 81	 	 Sivil	Havacılık	Eğitim	Semineri
Sayfa 82  Sosyal Bilg. Eğitim Materyali Tasarım Sergisi
Sayfa	 82	 	 Üniversitemiz	İlk	Uygulamalı	Teknokent'te
Sayfa 83  Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı
Sayfa	 84	 	 Turizm	de	"Konya"	Tartışıldı
Sayfa 85-86-87 Konya'da Lezzetler Yarıştı
Sayfa	 88-89	 	 Türk	Havacılık	Sistemi	Tartışıldı
Sayfa 90-91-92 SEDEP Yıl Sonu Şenliği 
Sayfa	 93	 	 Ailede	Değerler	Eğitimi-Veli	Semineri
Sayfa 94  SEDEP Münazara Yarışması
Sayfa	 95	 	 SEDEP	Liderlik	ve	Zaman	Yönetimi	
Sayfa 96  Turizm Fakültesinden Almanya Açılımı
Sayfa	 97	 	 NATO	TIGER-MEET	Konya'da	Yapıldı
Sayfa 98  Çanakkale Ruhu Resmedildi
Sayfa	 99	 	 Kilistra'da	Tarihi	ve	Kültürel	Miras
Sayfa 100-103  Röportaj: "Hüseyin Özer"
Sayfa	 104	 	 Selçuklu	Medeniyeti	Seminerleri
Sayfa 105  Öğrenciler Bilgi ve Teknoloji 
   Konusunda Bilgilendirildi
Sayfa	 106	 	 UTES	2015	Meram	Tıp'ta	Yapıldı
Sayfa 107  CBS Anlatıldı
Sayfa	 108-109	Dünya	Tütünsüz	Günü	Etkinliği
Sayfa 110  İlahiyat ve Edebiyat İlişkisi
Sayfa	 111	 	 Üniversiteler	Trafik	Hakkında	Belirleyici..
Sayfa 112-113  Çocuk Korosu'dan Müzik Ziyafeti
Sayfa	 114	 	 Fikrin	Patente	ve	Ürüne	Dönüşümü
Sayfa 115  SZOLNOK COLLEGE ile Protokol
Sayfa	 116	 	 Madde	Bağımlılığı	ile	Mücadele	Protokol
Sayfa 117  50. Yıl Sonra Buluştular
Sayfa	 118-119	Röportaj:	"Seyit	Küçükbezirci"
Sayfa 120  İmzalar Değirmencilik İçin Atıldı
Sayfa	 121	 	 Harita	Genel	Komutanlığı	İle	İşbirliği	
Sayfa 122  CAKA'da Sertifika Zamanı
Sayfa	 123	 	 AKEF'de	Mezuniyet	Heyecanı
Sayfa 124  Ahmet Cengiz Müh. Fk. İlk Mezunlarını Verdi
Sayfa	 125	 	 START-UP	COMMUNITIES	Projesi
Sayfa 126-127  Ulusal Aritmi Toplantısı
Sayfa	 128-129	Bugünün	Gençleri	Yarının	Liderleri	Projesi
Sayfa 130  "Uluslararası Seviyede Lider İnsan"
Sayfa	 131	 	 Konya	Spinal	Günleri
Sayfa 132  TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri
Sayfa	 133	 	 TÜBİTAK	Bilim	Söyleşileri
Sayfa 134-135  14 Mart Tıp Bayramı
Sayfa	 136-137-138	 TÜBİTAK	46.	Ortaöğretim	Öğrencileri	
   Araştırma	Projeleri	Yarışması
Sayfa 139  "YARE" Türk Halk Müziği Konseri
Sayfa	 140	 	 "Kur'an'ın	Müminlere	Çağrısı"	Konferans
Sayfa 141  Necmettin Erbakan Vakfı'ndan Ziyaret
Sayfa	 142	 	 Ereğli	Eğitim	Fakültesi	Topluma	Hizmet
Sayfa 143  Müh. Mimarlık Öğrencilerinden Sergi
Sayfa	 144-145	Spor	Etkinlikleri
Sayfa 146-148  Röportaj: "Cem Kırmızıoğlu"
Sayfa	 149	 	 "Türkler	Nevruzu	Kutlamaya	Milattan..."
Sayfa 150  Doğa Yürüyüşü
Sayfa	 151	 	 Halk	Oyunları	Topluluğu	18.		Uluslararası
	 	 	 Akdeniz	Gençlik	Şenliğinde
Sayfa 152  Kültürü Filmle Öğreniyorum
Sayfa	 153	 	 Geçmişten	Günümüze	Canlılığın	Tarihi
Sayfa 154  100 Yılın Ardından Türkiye'de Sosyoloji
Sayfa	 155	 	 Suriyeliler	Konuşuldu
Sayfa 156  "Bilim Dünyası Doğayı Taklit Ediyor"
Sayfa	 157	 	 Sanat	Atölyeleri	İş	Güvenliği	ve	Sağlığı

NECMETTİN	ERBAKAN	ÜNİVERSİTESİ
Adına	İmtiyaz	Sahibi

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

YAYIN KURULU
Prof. Dr. M. Emin AYDIN
Prof. Dr. Tahir YÜKSEK
Prof. Dr. Önder KUTLU

Hanifi SERT

YAZI	İŞLERİ	SORUMLUSU
Abdullah BÜYÜKATICIGİL

EDİTÖR
Yrd. Doç. Dr. Yasin BULDUKLU

YAYINA	HAZIRLAYANLAR
Ayhan TEKİN
Öznur ALKAN

FOTOĞRAF
Murat AKTEKE

Mustafa GÜNGÖR

GRAFİK	TASARIM
Merve ACAR

BASKI

İLETİŞİM	ADRESİ
Yenişehir mah. Dr. M. Hulusi Baybal cad.  

Bera İş Merkezi No: 12 Selçuklu / Konya / TÜRKİYE
mail: bulten@konya.edu.tr

        NEUniversitesi

Tel: +90 332 280 80 29
Fax: +90 332 236 21 41

www.konya.edu.tr

Bu çalışma; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanarak basımı yaptırılmıştır.

Tüm yayın hakkı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesine aittir.

KÜNYE İÇİNDEKİLER



Değerli Çalışma Arkadaşlarım
Sevgili Öğrencilerim,

Anayasamızın bize yüklediği sorumluluk çerçevesinde 
yürüttüğümüz eğitim-öğretim faaliyetlerinin temel amacı, 
ülkemize nitelikli insan gücü yetiştirmektir. "İnsan" yetiştirmek 
sadece öğretimin belirli ilkelerini hedef kitle üzerine uygulamak 
ve onlardan istenilen davranışları sergilemesini beklemek 
demek değildir. Kişileri, grupları ve en nihayet toplumları 
eğitmek; ciddi, kapsamlı, özverili ve yürekten çaba gerektirir. Bu 
haliyle eğitim kurumlarına salt meslek sahibi yapan müesseseler 
olarak bakmak yanlıştır. Eğitim kurumları, toplum, ülke ve insanlık 
yararını göz önünde bulundurmak suretiyle işlevlerini yerine 
getirmek yükümlülüğünü taşımak zorundadırlar. Çok sayıda 
genç nüfusa sahip olan ülkemiz için doğru eğitim politikalarının 
uygulanması, geleceğin Türkiye'si açısından en önemli 
konuların başında gelmektedir. 
İnsanlığın her geçen gün değiştiği ve gelişme gösterdiği 
günümüzde insana yatırım ve "iyi insan"a olan gereksinim 
giderek artmaktadır. İnsanlığa yönelik saldırıların ve çatışmaların 
her geçen gün tırmandığına şahit olunsa da barış ve huzur 
için de yaşamak, eğitimli bireyler yetiştirmekle ve yaratılanı 
sevmeyi öğretmekle mümkündür. İyi insan olmak, insanı insan 
olarak sevebilmekle eşdeğerdir. İyi insan sadece; tek boyutta 
yetişmiş, çalıştığı veya yaptığı işte çok başarılı olan insan 
demek değildir. İyi insan aynı zamanda; içinde yaşadığı 
toplumun değerleri ve inançlarına saygılı, farklılıkları zenginlik 
olarak görebilen, yeniliklere açık, vatanını ve milletini seven 

ve aynı zamanda insanlığa hizmeti şiar edinmiş kişidir. Elbette 
işini iyi yapmak, iyi insan olmanın gereklerinden biridir ve tek 
başına yeterli değildir. Üniversite olarak iyi insan yetiştirmek 
misyonuyla çıktığımız bu yolda 5.yılımızı da geride bırakmış 
bulunuyoruz. 2014 - 2015 eğitim öğretim yılının sonunda çok 
sayıda "iyi insan"ı mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her 
Haziran bizim için bu haliyle hüzün ve mutluluğun bir arada 
yaşandığı bir aydır. Öğrencilerimizden ayrılmanın hüznü ve 
ülkemize kazandırdığımız iyi insanların mutluluğu bu ayda aynı 
anda yaşanır. Bülten aracılığıyla tüm mezunlarımıza hayat 
boyu başarılar diler, kendilerini kutlarım. Necmettin Erbakan 
Üniversitesini her platformda en iyi biçimde temsil edeceklerine 
olan inancımı da ayrıca ifade etmek isterim. 
Bu sayının hazırlıkları sırasında kaybettiğimiz değerli Bilim Adamı 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Abdullah Uzun Hocaya da bu vesileyle yeniden Allah'tan 
rahmet, Üniversitemiz ailesine ve yakınlarına da başsağlığı 
dilerim. 
Önceki bülten sonrasında yeni görevi nedeniyle 
Üniversitemize veda eden değerli kardeşim ve çalışma 
arkadaşım Sayın Prof. Dr. Muhsin Kar’a verdiği kıymetli hizmetler 
için teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar temenni ederim. 
Yönetim Kadromuza yeni katılan Rektör Yardımcısı Sayın Prof. 
Dr. Önder Kutlu’ya yeni görevinde içten başarılar dilerim. 

Bülten'in yeni sayısının hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere 
şükranlarımı sunarım.

Prof.	Dr.	Muzaffer	ŞEKER

REKTÖRDEN



Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uçak 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Uzun vefat etti. 
Doç. Dr. Abdullah Uzun, 1962 yılında Konya'da doğdu. Lisans 
ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünde tamamlayan Uzun, Sakarya Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Programında doktora derecesini aldı. 2014 yılından 
bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakültesinde Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan 
ve çok sayıda bilimsel eseri bulunan Uzun, aynı zamanda TÜBİTAK 
Konya Bölge Koordinatörlüğü görevini sürdürmekteydi. Abdullah 
Uzun evli ve 3 çocuk babasıydı.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına, 
Necmettin Erbakan Üniversitesine ve bilim camiasına başsağlığı 
dileriz.

DOÇ. DR. ABDULLAH UZUN’U KAYBETTİK

Saygıyla Anıyoruz
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Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin KAR’dan boşalan Rektör Yardımcılığı görevine Sayın Kar’ın başarı ile 
yürüttüğü projeleri devam ettirmek üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Önder KUTLU atanmıştır. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Etik Kurul Üyesi olan Kutlu, Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 
TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yürüttüğü pek çok başarılı çalışmanın yanı sıra Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi 
Odası, Merkez Meram Ziraat Odası, Selçuklu Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık görevlerinde bulundu. İl İstihdam 
Kurulu Başkanlığı ve Sosyal Diyalog Komisyonu üyelikleri, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Akademik Danışma Kurulu Üyeliği ve danışmanlık 
görevlerini halen yürütmekte olan Sayın Kutlu’ya yeni görevinde başarılar dileriz. 

Prof. Dr. Önder Kutlu Kimdir?
1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladıktan sonra 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. YÖK bursuyla gönderildiği İngiltere – Exeter Üniversitesinde 1996 yılında Yüksek Lisans, 
2001 yılında da Doktora öğrenimlerini tamamladı. 2000 yılında Devon Bölge Meclisi’nde ‘Anadili İngilizce Olmayanlar için Öğretmen’ (EAL 
Teacher) kadrosunda çalıştı. 2000 – 2001 yılları arasında Exeter Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 
1994 yılından 1998 yılına kadar Exeter Müslüman Öğrenci Birliği (MSA) yönetiminde bulundu. 2001 yılında, mecburi hizmet kapsamında, 
Niğde Üniversitesi’nde göreve başladı. Aynı Üniversitede 2002 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2003 yılında Selçuk 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne geçiş yaptı. 2005 yılında Doçentlik, 2011 yılında ise Profesörlük 
kadrosuna atandı. 2012 yılı başından 2015 yılına kadar Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Selçuk Üniversitesi’nde 
Stratejik planlama, Akreditasyon, ADEK, İç Denetim Koordinasyon gibi çok sayıda kurul ve komisyonda görev yaptı. Erasmus Programının 
kurulmasında görev aldı ve Kurum Koordinatörlüğünü yaptı.  Rektör danışmanlığı, Dış ilişkiler Koordinatörlüğü görevlerini de yürüten Prof. 
Dr. Kutlu, 2008 – 2009 yılları arasında Bologna Ulusal Takım Üyeliği görevinde de bulundu. 2015 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’ne Öğretim Üyesi olarak atandı. 
Önder Kutlu, iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Üniversitemiz Rektör Yardımcılığına Yeni Atama

KAR’dan Üzen VEDA

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Muhsin KAR, yeni görevi nedeniyle 
Üniversitemize veda etmiştir. Başta 
ERASMUS+ Programı, Bolgna Süreci, 
sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler ve sosyal 
bilimler politika alanları olmak üzere 
pek çok konuda kuruluş aşamasından 
başlayarak Üniversitemiz adına oldukça 
önemli projelere imza atan Prof. Dr. KAR, 
Strateji Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi 
Programı Koordinatörü ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilmiştir. 
Sayın KAR’a Üniversitemize ve Konya’ya 
verdiği hizmetler için şükranlarımızı sunar, 
yeni görevlerinde başarılar dileriz.  
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Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yıllık değerlendirme ve bilgilendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.  
Köyceğiz Yerleşkesi’ndeki Senato Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Rektör Şeker sözlerine: 
“2010 yılı Aralık ayında Konya akademik hayatına yeni bir yükseköğretim kurumu olarak başlayan Konya 
Üniversitesine kurucu Rektörü olarak atanmam ile başlayan serüvenin 5. yılının ortasında, Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin kuruluşundan günümüze kadar olan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelmiş olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum.” diyerek başladı.

Üniversitenin; 760’ı öğretim üyesi olmak üzere toplam 1489 akademik personel sayısına; 1144’ü kadrolu, 1400'ü geçici işçi statüsünde 
toplam 2544 idari ve teknik eleman sayısına ulaştığını ifade eden Şeker; 14 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 4 enstitü ile 
toplam 30 binin üzerinde öğrenci sayılarının olduğunun altını çizdi.

“Ciddi bir Mesafe Kat ettik.”

Şeker konuşmasına: “Yükseköğretimde oluşmakta olan ciddi rekabet ortamında kısa sürede hızlı büyüme ivmesiyle ciddi mesafe kat etmiş 
durumdayız. Şehir üniversitesi olarak; lisansüstü ağırlıklı, nitelikli öğrenci ile nitelikli akademisyeni buluşturan ve bunların şehir ve ülke sorunlarına 
çözüm üretme yönünde gelişmelerini sağlayan, geleceğe güvenle bakan bir üniversiteyiz.” diyerek devam etti.
Toplamda yaklaşık 230 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak binaların inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker; tamamlandığında 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak temeli geçtiğimiz günlerde atılan Meram Tıp Fakültesi 
yeni hastanesinin, yapımı ve donanımı için ise yaklaşık 230 milyon TL harcama yapılacağını söyledi. Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji 
Ayaktan Tedavi ve Polikliniklerinin tamamlanmak üzere olduğunun bilgisini veren Rektör Şeker; Çocuk-Erişkin Hematoloji Hastanesi inşaatının 
da hızla devam ettiğini belirterek desteklerinden dolayı Tük Anadolu Vakfı'na teşekkür etti. 

Necmettin Erbakan Üniversitesinin akademisyenleri ve öğrenci topluluklarının; sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile ortaklaşa birçok 
bilimsel ve sosyo-kültürel faaliyetlere katkı sağladığını ifade eden Şeker; Necmettin Erbakan Üniversitesinin ülkenin ve şehrin sorunlarına 
çözüm üretiminde paydaş olmasının önemli ve değerli olduğunu belirterek bu ortak projelerden örnekler verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu 
tarafından yapımına başlanılacağı ilan edilen Konya Metrosu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: 
“Konya Metrosu Konya için yapılmış büyük bir yatırım. Metro; geniş bir alana yayılmış şehrin nüfus ve araç sayısına paralel olarak artan trafik 
yükünü azaltarak, hızlı ve etkin bir ulaşım sağlayacak. Ayrıca; şehrin tarihi özelliği ile beraber sorunsuz ulaşım alt yapısı ile de modern bir 
görünüm kazanması, Konya’nın büyükşehir olarak cazibe merkezi haline dönüşmesine katkıda bulunacak. Bizim açımızdan en büyük önemi 
ise şehrin hastanelerinin ve üniversitelerinin metro ile birbirine bağlanacak olmasıdır. Böylesine büyük ve işlevsel yatırımı Konya’ya kazandıran 
Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na siz değerli basın mensupları huzurunda ayrıca şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Toplantının ardından 
Rektör Şeker, Köyceğiz Yerleşkesi’ndeki inşaat alanında basın mensupları ile birlikte incelemelerde bulundu. 

BİR YIL BÖYLE GEÇTİ
Basını Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile yürütülen “Engelsiz Kariyer Projesi” kapsamında 
engellilerin iş yaşamına katılımını artırmak amacı ile hazırlanacak olan engel gruplarına yönelik kariyer danışmanlığı eğitim 
programlarını geliştirmek ve engellilere meslek ve kariyer danışmanlığı yapılması amacıyla bir çalıştay yapıldı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde yapılan çalıştaya; engelli dernekleri, engelliler, rehber öğretmenler, işveren temsilcileri ile kamu 
kurumu temsilcileri katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, 

katılımcılara proje hakkında bilgiler vererek: “Proje kapsamında çeşitli anketler yapıldı. Proje çerçevesinde bir takım görüşmelerimiz ve yurt 
dışı ziyaretlerimiz olacak. Düzenleyeceğimiz engelsiz fuarlarımızda  işverenlerimizle buluşacağız. Yapacağımız çalıştaylarla projeyi daha da 
ayakları yere basan bir şekle getireceğiz. Dolayısıyla hem Necmettin Erbakan Üniversitesinin, hem Konya Büyükşehir Belediyemizin ve diğer 
paydaşların katkılarıyla önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.” dedi.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Hamarta ise konuşmasında; proje kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engellilere yönelik Engelsiz Kariyer Merkezleri kurularak engelli gruplara mesleki danışmanlık 
hizmeti verilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Mesleki eğitimden yararlanma olanaklarını arttırmak ve engelli grupların özelliklerine uygun 
kariyer rehberliği programlarının oluşturularak bireysel özelliklere uygun yönlendirme hizmeti verileceğini belirten Hamarta, engelli istihdamına 

katkı sağlamak amacıyla mesleki 
rehberliğin yanında; karar verme, problem 
çözme, iletişim ve sosyal beceri eğitimleri 
verilerek engellilerin yaşam kalitelerinin 
arttırılmasının amaçlandığını ifade etti.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Coşkun Arslan da iş veren 
ve engellilerin çalışma ve iş hayatlarına 
yönelik tespit ve algıları öğrenmek 
amacıyla işverenler ve engellilerle yapılan 
anket sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.
Yapılan konuşma ve bilgilendirmelerin 
ardından çalıştay; işveren temsilcileri, 
rehber öğretmenler, engelli STK temsilcileri 
ve engellilerden oluşan dört grupla 
yapıldı. 

ENGELSİZ KARİYER PROJESİ ÇALIŞTAYI 

YAPILDI
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Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni inşaatının temeli atıldı. Yeni hastane; 
mevcut Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin yaklaşık 800 metre kuzey 
doğusunda, Hocacihan mevkiinde (eskiden askeri bölge) yer alacak.

Temel atma törenine; Konya Valisi Muammer Erol, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, İl Sağlık Müdürü 
Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Gökhan 

Darılmaz ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. 
Temel atmadan önce bir selamla konuşması yapan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev; 1983 yılında öğrenci olarak başladığı ve şu anda dekanlığını 
yaptığı Fakültenin yeni hastane binasının temel atma töreninde bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında: 
“Rektör Hocamla beraber bir buçuk yıl devam eden Ankara seferlerinin ardından TOKİ’ye 
devredilen arsa Selçuklu Belediyesi tarafından satın alınarak 70 bin metre karelik kısmı 
Selçuklu Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesine hastane yapılmak üzere 
devredildi. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Hastane projesinin 
yoğun bir çaba ve ekip çalışması ile yaklaşık 3 yıllık bir sürede oluştuğunu vurgulayarak 
konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Çalışma arkadaşlarıma, TOKİ’deki, 
Belediyedeki bu işe destek veren tüm bürokrat arkadaşlara kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Sayın Vekillerimiz de Kalkınma Bakanlığındaki finansman onayı sürecinde sağ olsunlar 
bize destek oldular.” şeklinde konuştu. Müftü Ali Akpınar’ın duasının ardından hayırlı olsun 
temennileriyle protokol üyeleri tarafından hastane inşaatına ilk temel harcı döküldü.

Hastane 16 Kasım 2016’da Tamamlanacak

Mimari projesi Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından konusunda uzman bir firmaya 
hazırlatılan hastane projesinin inşaat ihalesi TOKİ tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinde 
gerçekleşti. Üstlenici firma ile yapım sözleşmesi 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan, 30.12.2014 
tarihinde de inşaat ruhsatı alınan hastane; sözleşmeye göre 16.11.2016 tarihinde 
tamamlanacak. Yaklaşık 100 bin metre kare kapalı alana sahip olacak hastane zemin artı 
8 kat yükseklikte olacak. Tamamlandığında 700’ü servis yatağı, 84’ü yoğun bakım yatağı, 
51’i acil servis yatağı olmak üzere toplam 863 yatak kapasitesinde olacak hastane; 91 
poliklinik ve 29 ameliyathaneyle hizmet verecek. Bin iki yüz adetlik araç kapasiteli otoparkıyla 
park sorununun da önüne geçileceği hastanenin çatısına yerleştirilecek güneş panelleri 
sayesinde sıcak su ihtiyacı da karşılanmış olacak. Çevreci yeşil bina konseptinde inşa 
edilecek hastanede enerji giderlerinin minumum olması için kojenerasyon sistemi yapılacak.

Hastane Yaklaşık 230 Milyon TL’ye Mal Olacak

Tamamlandığında yapımı için 170 milyon TL, donanımı için 60 milyon TL olmak üzere 
toplam yaklaşık 230 milyon TL’ye mal olacak hastanenin finansmanı Kalkınma Bakanlığınca 
sağlanacak. Mevcut hastanede bulunan kadın-doğum, çocuk hastalıkları, onkoloji, erişkin 
hematoloji, psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatrisi ve çocuk cerrahisi haricindeki bütün bölümler 
yeni hastanede konumlandırılacak. Böylelikle bölgenin referans hastanesi olan Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi modern yeni bir binada sağlık hizmeti vermeye başlayacak.
Ayrıca geçen yıl Türk Anadolu Vakfı öncülüğünde temeli atılan mevcut hastane 
bahçesindeki Çocuk-Ergen Hematoloji hizmet binasının da kaba 
inşaatının tamamlandığı bildirildi.

MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ HASTANE BİNASININ TEMELİ ATILDI
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Prof. Dr. Murat Çemrek ise yaptığı konuşmada Avrupa Türk 
Diasporası'nın Türkiye’ye yaptığı ekonomik ve sosyal katkılar ile 
Küresel Göç ve Kalkınma Formu’nun amaçlarından bahsetti. Çemrek 
üstlendiği görevin öneminin altını çizerken düzenlenen panelle alakalı 
olarak sözlerini: “İletişimin gelişmesiyle beraber, anlık diasporalar 
yaşıyoruz. Eğitim düzeyimizin artmasıyla aslında hepimiz yersiz yurtsuz 
kalıyoruz, bu da bir yandan hepimizi diaspora kılarken hiçbirimizi 
de diaspora kılmıyor. Türk diasporasını çok önemsiyorum; çünkü Türk 
modernleşmesine ciddi katkılar sağlıyor. Buradaki çalışmalarımızın 
hayırlara vesile olmasını umuyorum.” şeklinde ifade etti.
Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör  Avrupa 
Türk Diasporası tanımına ve diasporanın aktörlerine değindi. Avrupa 
Türk Diasporası kavramının içini doldurmaya çalıştıklarını ifade eden 
Güngör, Avrupa Türk Diasporasının Avrupa’yı Türkiye’ye, Türkiye’yi de 
Avrupa’ya bağladığını söyleyerek: “Biz Türkiye olarak yurtdışında çok 
kültürlülüğe katkı sağladığımızı düşünüyoruz. İnancımızın, kültürümüzün, 
değerlerimizin algısıyla ilgili, yaptığımız etkinliklerle bir yandan kültür 
diplomasisi bir taraftan kamu diplomasisi uyguluyoruz. Medeniyet 
anlamında doğu ve batı arasında bir köprü oluyoruz.” dedi.
Prof. Dr. Önder Kutlu ise "Diaspora" kavramının yeni olduğunu dile getirdi 
ve tarihsel süreçte kavramın hangi değişimlere uğradığını anlattı. İlk 
dönemlerde yurtdışına giden insanların işçi olarak görülürken bugün 
artık sanatçı, sporcu, yönetici gibi pozisyonda olduklarını ifade etti. 
Kutlu, ‘Diaspora’nın anavatanı dışında yaşayan ama anavatanıyla 
ilişkilerini sürdüren insanlara dayandığını söyledi.

MADE Koordinatörü Bob Van Dillen da sürdürülebilir kalkınma ve 
diaspora konusunda değerlendirmelerde bulundu. Dillen da sivil 
toplum aktörlerinin bir araya gelirlerse kalkınmanın daha yüksek 
seviyelerde olacağının altını çizdi.
Doç. Dr. Birol Mercan ise değerlendirmelerinde diaspora 
çalışmalarının artılarına değindi ve yurtdışındaki vatandaşların, bilgi 
transferi anlamında önemli olduğunu belirtti.
Uzun yıllardır Hollanda’da yaşayan Ali İhsan Ünal da oralarda 
yapılan çalışmaları anlattı. Gurbetçi olmanın zorluklarına da değinen 
Ünal, orada yol yöntem bilmeyen insanlara yol göstermenin önemli 
olduğunu da vurguladı. 
Doç. Dr. Metin Aksoy da yıllardır dert yandığı bir konunun bu panel 
ile gündeme gelmesinden memnuniyetini dile getirirken yurtdışında 
kurulan cami, dernek, federasyonların ne gibi getirilerinin olduğunu 
anlattı. Aksoy, Türk diasporasının önemini yok saymadığını ancak 
organizasyonsuzluk gibi sorunların olduğunu, bunların çözülebilirse 
daha etkili sonuçlar alınabileceğini ifade etti.
Konya Sivil Toplum Platformu Başkanı Latif Selvi de panelle ilgili olarak 
ülke geleceği adına önemli işlerin yapılacağını söyledi. Yönetimin 
önemli bir maharet olduğunu belirten Selvi yapılacak projelerde farklı 
paydaşlarla görüşmeler yapılmasının faydalı olacağına işaret etti.
Konuşmacıların konuyu değerlendirmeleri ve soru cevap bölümünün 
ardından panel sona erdi.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde, “Göç'ün 50’nci Yılı 
Avrupa Türk Diasporası ve Bölgesel Kalkınmalara Katkısı 
Hollanda Örneği” konulu panel düzenlendi.  Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Erol Güngör Türk Diasporası 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Hollanda Türkevi 
Araştırmalar Merkezi ve Göç ve Kalkınma Sivil Toplum Ağı 
işbirliği ile 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. 

Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Murat Çemrek ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol 
Mercan’ın başkanlık yaptıkları panelde konuşmacı olarak, 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 Dillen, Türkiye 
Hollanda Dostluk Vakfı Başkanı Ali İhsan Ünal ve Konya Sivil Toplum 
Platformu Başkanı Latif Selvi yer aldı. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru; küreselleşen dünyada yurtdışına 
giden vatandaşların oralarda farklı tecrübeler edindiklerinin, bu 

tecrübelerin de Ülkemize taşınarak, zaman içerisinde karşılıklı etkileşime 
vesile olduğunun altını çizdi. Toru: “Şehirlerimizde marka olmak 
durumundayız. Hemşerilerimizden gelen tecrübelerle biz de Türkiye 
olarak, bunlardan istifade etmek zorundayız. Kendi medeniyetimizi 
referans alarak, yurtdışındaki hemşerilerimizin de katkılarıyla yeni 
şehirlerin ihyası ve inşasında yerel yönetimler olarak önemli adımlar 
atacağımıza inanıyoruz. Lobi faaliyetleriyle ilgili olarak da gerek 
toplumsal gerek siyasi anlamda her türlü katkıyı sağlamak için her 
daim var olacağız.” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek; yıllardır Avrupa’ya işçi olarak 
gitmiş olan ve 2. 3. jenerasyonda oraya yerleşen Anadolu insanının, 
oralarda kendi aralarındaki dayanışmadan ortaya çıkardıkları sivil 
toplum örgütlerine değindi. 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. Yüksek: “Bazıları 
bu dayanışmalara Lobi bazıları ise diaspora dedi. Hep Ermeni ve 
Rum Diasporalarını duyduğumuz için olumsuz bir etkisi oldu bizde, 
ancak gecikmiş de olsa büyük bir adım attık. Bu çalışma Türkiye’de 
yapılacak çalışmalara yol gösterici olacaktır. Bu toplantının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.” dedi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini sürdüren 
Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı görevini 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev’e devretti 
Devir – teslim için düzenlenen törene 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Meram 
Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet 
Tekin katıldı.  

Törende konuşan Rektör Şeker, yapılan 
değişikliğin hayırlara vesile olmasını temenni 
ederek Prof. Dr. Celalettin Vatansev’e yeni 

görevinde başarılar diledi. 
Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı da, Meram Tıp 
Fakültesinde çalışma arkadaşlarıyla birlikte iyi 
işlere imza attıklarını söylerken, Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev’e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. 

MERAM TIP’TA 
VATANSEV DÖNEMİ

Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “İşyeri Ahlakı ve 
Güvenliği-Örnek Olay İncelemesi” konulu Yuvarlak 
Masa Semineri Prof. Dr. Mohammad Shahriari’nin 
anlatımıyla Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonunda yapıldı. Seminere İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karapınar, 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Diken ve öğrenciler katıldı.

Seminerde Mohammad Shahriari moral kavramı için 
‘Doğru ve yanlışa ilişkin yargıya varmamızı sağlayan içsel 
mekanizma’ tanımını yaparken, Etik için ise "Dış kaynaklı 

ve bazı davranış kodlarını içeren bir kavram” tanımını yaptı. Etik ve moral arasındaki farklara değinen Shahriari: “Etik objektif, dış kaynaklı, 
zaman ve şartlara göre değişebilir niteliktedir. Moral ise subjektif ve iç kaynaklıdır, esnek yapıda değildir. İnsanlar arası ilişkiler ve toplum 
düzeni için etik ve moral değerler gereklidir. Zaman zaman etik ve moral değerler birbiri ile çelişebilir. Örneğin bitkisel hayata girmiş bir kişinin 
öldürülmesi ya da kürtaj, bir doktor açısından moral olmayabilir. Fakat farklı toplumlarda etik ya da etik değil şeklinde değişebilir” şeklinde 
konuştu. İş etiği konusuna da değinen Shahriari, moral davranış kodlarının işletme stratejilerine ve operasyonel yönetime uygulanmasının iş 
etiği olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mohammad Shahriari: “Örneğin, müşteriler, tedarikçiler veya çalışanlarla olan ilişkileri düzenler. Etik kodlar, bir 
işletmenin sistem, prosedür ve kararlarına rehberlik eden davranış kuralları, standartlar ve ilkelerdir.  Çoğu zaman, üst yönetim tarafından alt 
kademe ile herhangi bir bilgi alış-verişi olmadan düzenlenir. Bu duruma çalışanlar tepki gösterebilir ve direnç geliştirebilir” dedi. Küreselleşen 
ekonomik hayatla ilgili olarak ise Shahriari şunları söyledi: “Tamamen kar odaklı motivasyon yanında aynı zamanda dürüstlük de ihtiyaçtır. 
Etik prensipleri; dürüstlük, birlik-beraberlik, sözünde durma, adalet, diğerkâmlık, saygı, kanunlara uyma, mükemmellik arayışı, liderlik, sorumluluk, 
tanınırlık ve özgüven olarak tanımlayabiliriz” dedi.

İşyeri Ahlakı ve Güvenliği
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 
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2. Uluslararası Hava ve Uzay Gücü Konferansı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İstanbul Maslak'ta Harp 
Akademileri Komutanlığı'nda yapıldı.

Konferansa; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Jean Paul Palomeros ve 
ABD Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Frank Gorenc ile beraber Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de katıldı. Ayrıca 6 kıtadan 60'tan fazla ülkeden asker ve akademisyen de konferansta hazır bulundu.

2 gün süren konferansta; “Son Dönemdeki Kriz ve Çatışmalarda Hava ve Uzay Gücü”, “Modern Hava ve Uzay Gücü için Komuta 
Kontrol ve İGK”, "Muharip Hava ve Uzay Gücünün Sürdürülebilirliği", "Geleceğin Hava ve Uzay Gücünde İnsan Faktörü"  başlıklı oturumlar 
düzenlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından İzmir’de düzenlenen III. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Yarışmasının sonuçları belli 
oldu.

Yarışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Kürşat Demir "Isıl olmayan teknolojiler ile buğday ruşeymi stabilizasyonu" projesiyle 2.cilik ödülü kazandı. Demir’in projesinde; 
ısıl olmayan stabilizasyon teknikleri kullanılarak buğday ruşeyminin stabilizasyonu, bir başka deyişle daha uzun raf ömürlü ve daha 

üstün besinsel özelliklere sahip bir ürün elde edilmesi mümkün olabiliyor. Elde edilen bu ürün; birçok gıda maddesinde besinsel özellikleri 
geliştirmek için rahatlıkla kullanılabilecek formda olup, doğal bir 
gıda maddesi olması ile de özel bir önem taşıyor.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım'ın da katıldığı yarışmaya, 
Türkiye genelinden 450 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme 
Kurulu’nun kararı ile en yüksek puan alan 60 proje iki gün süreyle 
proje alanında sergilendi ve bu projeler arasından seçilen ilk üç 
proje ise ödüllendirmeye layık görüldü. Yarışma birincisine 15 bin, 
ikincisine 10 bin, üçüncüsüne ise 7,5 bin TL para ödülü takdim 
edildi. Birincilik ödülü “Gıdalarda glütenin elektrokimyasal tayinine 
yönelik kullan-at sensör teknolojisi" projesi ile Ege Üniversitesinden 
Ece Ekşin, Gülşah Çongur ve Arzum Erdem Gürsan’a; üçüncülük 
ödülü ise "Erimeyen lokum dondurması" projesi ile Önder Barazi ve 
Bengisu Erşan’a verildi.

“2. ULUSLARARASI HAVA VE UZAY GÜCÜ KONFERANSI” YAPILDI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ’NE 

ÖDÜL
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Yemen Sana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bir heyet Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette Yemen Sana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hameed M. Aklan ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Abdülaziz Al Kabab hazır bulundu. 

Rektörler Mevlana Değişim Programı Protokolü ile İkili İşbirliği Anlaşması’na imza attılar. Yapılan anlaşma ile iki üniversite 
arasında kitap, eğitim-öğretim materyalleri ile akademik yayın değişimi, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, ortak proje 
ve organizasyonlar, özel ziyaretler ve diğer bilimsel faaliyetler, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde ortak programların 

uygulanması, eğitimsel süreci geliştirmek için öğrenci değişimi gibi konularda iş birliği yapılacak. Anlaşma, iki üniversitenin fakülte, 
bölüm ve araştırma enstitüleri ile öğretim elemanları yanı sıra, doktora ve yüksek lisans öğrencileri değişimini kapsamakla birlikte 
akademik işbirliğini geliştirmeyi de hedefliyor. 
Yemen Sana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi heyeti özellikle Necmettin Erbakan Üniversitesinden Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve 
Eğitim Fakültelerinden öğretim elemanı konusunda destek istedi.  İmza töreni sonrası Yemen Sana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hameed M. Aklan ile Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülaziz Al Kabab,  Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi, Eğitim 
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İleri Veri Analiz Laboratuvarını gezdi.

YEMEN SANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 
İLE İŞBİRLİĞİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen Uluslararası Liderlik Becerileri Eğitimi programı kapsamında, Ganalı 
Öğrenciler Birliği Eğitim toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ve Ganalı misafir öğrenciler katıldı. 

Programda Ganalı öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, liderlik becerileri, Afrika–Türkiye ilişkilerinde yükseköğrenimin önemi 
gibi konulara değindi. Konya’da Ganalı öğrencileri ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren Şeker, Konya’nın medeniyetin beşiği 
olduğunu, bu toprakların tarihten gelen hassasiyetlerle kuşatıldığını belirtti. İnsanın yaratılmışların en şereflisi olduğunu vurgulayan Şeker, 

insan odaklı bir medeniyete sahip olduğumuzu söyledi. Şeker, insanın arka plana atılmaması gerektiğinin altını çizerken: “Biz diyoruz ki doğan 
her bir birey eşit haklara sahiptir. Bu anlamda insan merkezini kaybedersek dünyada refahı yakalayamayız. Biz birbirimizi sevmek, birbirimizin 
farklılıklarına saygı göstermek zorundayız. Bu felsefe kaybolursa zalimler, zulüm edenler çıkar. İnsanlık onuru için hepimizin daha çok çalışıp, 
nitelikli bireyler olmamız gerekir" dedi. Ganalı öğrencileri kardeş gibi ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyleyen Şeker: “İnsanlık 
ailesinin birer bireyi olarak birbirimize karşı önyargılı olmamalıyız. Dünya bunu zaman zaman unutuyor. Unutunca savaşlar, sömürgeler, insana 
değer vermeme sorunları ortaya çıkıyor. Farklı bölgelerimizde insanlar arasında küçük anlaşmazlıklar olsa da insana insan olduğu için saygı 
duymayı bilmeliyiz. Biz birbirimizle dayanışma halinde bu yerlere geldik. Bölünmek için değil birleşmek için varız, insan en önemli sermayedir.” 
şeklinde konuştu. Programda Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak da öğrencilere kültürler arası etkileşim, 
Yeni Türkiye vizyonu gibi konularda bir konuşma yaptı. Türkiye’nin coğrafi önemine değinen Mızırak, Türkiye’nin üst kısmının doğalgaz deposu, 
doğusunun petrol olduğunu bu kaynakların Batı’ya giderken o ülkelerin ülkemize muhtaç olduğunu dile getirdi. Mızırak sözlerine şöyle devam 
etti: “Türkiye stratejik bir bölgede yer alıyor. Özellikle Balkanlarla ve Afrika’yla tarihte beraberliğimiz var. Kimsenin kolunu taşla ezmemişiz. Hiçbir 
ülke sizin atalarınız bizim haklarımızı yedi diyemez. O toprakların bize özlemi var. Bize bugün Gana’da ne işimizin olduğunu soran devletler 
var. Sormaya devam edecekler, çünkü biz kardeşiz. Allah’ın verdiği kardeşlik hukukunu hiçbir kuvvet bozamaz.” Türkiye’nin son 12 yılda ciddi 
bir mesafe kaydettiğinin altını çizen Mızırak, Afrika’da olduğu gibi Türkiye’nin devletiyle, üniversitesiyle, belediyesiyle mazlumun yanında 
olmaya devam edeceğini belirtti.  Programın sonunda düzenlenen sertifika töreninde 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker başarılı öğrencilere sertifikalarını verdi.

İNSAN EN ÖNEMLİ SERMAYEDİR
Ganalı	Öğrencilerle	Söyleşi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve Yunus Emre Camii Külliyesi ve Eğitim 
Vakfı (YECDER) tarafından “Cami ve Cemaatin İnşa ve İhyası” konulu 6. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu 
düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda YECDER Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yılmaz'ın 
açılış konuşmasının ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş; bu anlamlı sempozyumda çeşitli üniversitelerden 
bilim adamlarının önemli konularda bildirilerde bulunarak katkı yapacaklarını söyleyerek başladığı konuşmasında; İslam dininin bilgi 

faaliyetlerine çok değer verdiğini belirtti. Altıntaş: "Camiler kutsal bir ibadet mekânı olmasının yanı sıra açık üniversite hüviyeti taşıyarak bilgi 
aktarımının olduğu sosyal iletişim mekânlarıdır. Camiye giden her Müslüman yılda 54 kez hutbe bundan daha fazla da vaiz dinlemektedir. 
Din öğretimi bu bakımdan azımsanmayacak bir boyuttadır." dedi. Camilerin inşasına değinen Altıntaş camilerin mimari açıdan yeniden 
tasarlanması gerektiğini söyleyerek başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimine hitap etmesi, sosyal ve kültürel aktivitelere hizmet 
edecek şekilde olması gerektiğinin altını çizdi.
“Modern hayat insanları dağıtırken camilerimiz birleştiriyor. Camilerin içerisinde bilgisayar sistemleri, okuma salonları, düşünce merkezleri, 
sağlık kuruluşları olmalı." şeklinde konuşmasını sürdüren Altıntaş; din görevlilerinin de sosyal itibarlarının artırılması konusunda da açıklamalarda 
bulundu. "Din hizmetlerinin niteliğini arttırmak için din görevlisinin bilgisinin birikiminin ve itibarının yenilenmesi gerekiyor. Performansının 
artırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi lazım. Din Görevlileri din hizmetlerinin baş aktörleridir. Onların 
kendilerini sadece namaz memuru olarak görmemeleri; halkın her türlü konuyu kendilerine gönül rahatlığı ile açtığı, dini bir danışman 
gibi görmeleri gerekiyor.” dedi. İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar; İslam toplumunun ve şehirlerin hep camii merkezli kurulduğunu belirterek: 
“Kültürümüzde camiler insanı kuran, yaşatan, manevi olarak bir terapi merkezidir. O kubbe altına gelen herkes bir değişim, gelişim, dönüşüm 
süreci yaşamalıdır. Onun için cemaatin inşası ve ihyası son derece önemlidir.” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz; camii görevlilerinin kendilerini geliştirmesi, yenilemesi, etrafındaki insan 
kaynaklarından yararlanması gerektiğini belirterek, camilerde ortak akıl çalışmasının, alan okumalarının ve bir danışma kurulunun olmasının 
önemine dikkat çekti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de caminin şehrin yapılaşmasını, kaderini ve insanların bakış açısını etkilediğini 
vurgulayarak: “Bazen bir cami bir şehrin fatihi haline de gelebilir. Bu konuda Selimiye Camii örnektir” dedi. Cami ve çevresinin aynı 
zamanda bir şehir ve kültür olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, buraların toplumsal huzura ve insanların mutluluğuna katkı yaptığını dile 
getirdi. Konuşmaların ardından sempozyumun açılış paneline geçildi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’ın oturum başkanlığını 
yaptığı panelde “Yerel Yönetimlerin Halka Açılışı” başlıklı bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, hükümetin yaptığı 
yeni düzenlemelerin ardından belediye olarak şu anda çok sayıda camide çevre düzenlemesi, tamirat ve bakım çalışması yaptıklarını 
söyledi. Konya’da 17 camide restorasyon çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, tarihi camilerin ihyası konusuna özel önem 
verdiklerini hatırlattı. Camiye gelen insanların istifade edeceği maneviyat ortamını oluşturmanın son derece önemli olduğunu belirten Başkan 
Akyürek, cami imamlarının günümüzü doğru okuyarak farklı bir eğitim modeliyle gençlere yaklaşması gerektiğine 
dikkat çekti. 6. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu 2 gün sürecek ve konu başlıkları 8 oturumda ele alındı.24



“1. ULUSLARARASI İNGİLİZ 

DİLİ ÖĞRETİMİ KONFERANSI” 

DÜZENLENDİ

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

“1.Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Konferansı” düzenlendi.

Programa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Sarıgül, Prof. Dr. Aydan Ersöz, Dr. Nuray 

Grove, değişik ülkelerden ve illerden çok sayıda öğretim elemanı, İngilizce öğretmeni ve İngilizce bölümünden öğrenciler katıldı.

Konferans Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in İngilizce yaptığı selamlama konuşması ile başladı. Sabah oturumunda Prof. Dr. Aydan Ersöz, 

öğleden sonraki oturumda ise Dr. Nuray Grove konuşmacı olarak birer sunum yaptılar. Öğleden sonra eş zamanlı sunumlarda, İngilizce 

eğitimiyle ilgili farklı sunumlar yapıldı. Konferansta bir araya gelen İngilizce öğretimiyle ilgilenen katılımcılar İngilizce öğretimi ile ilgili sunumları 

dinlediler ve öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin organizasyonuyla AKEF Erol Güngör 
Konferans salonunda“90 Yaşındaki Delikanlı Âsım”  konulu bir konferans düzenlendi. Programa konuşmacı olarak 
katılan Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Mehmet Âkif Ersoy’un Âsım kitabının yayınlanışının 
90. yılı vesilesiyle "Âsım”ı anlattı.

TYB Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu açılış konuşmasında : “Çanakkale Zaferi’nin 
100. yılında kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların her biri merhum Mehmet 
Âkif Ersoy’un şiirlerine birer mısra oldular. Seyfi Baba oldular, Köse İmam oldular, Yemişçi İhtiyar 

oldular, ya da Âsım oldular” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de, Çanakkale’de çarpışan 
kahraman ecdadımıza ‘kınalı kuzu’ demenin yeterli olmayacağını belirterek “Onlar kınalı birer koçtular. 
Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazdılar. Her birini rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

D. Mehmet Doğan : “Mehmet Âkif’in Âsım’ı, kitabın yayınlanışının üzerinden 90 yıl geçmiş 
olmasına rağmen gençlik timsali olarak zihinlerimizdeki yerini korumaktadır.”

TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, “İstiklal Marşı yazılmamış olsaydı, ya da ondan sonra 
gelecek bir Milli Marş olsaydı bu da Mehmet Âkif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiiri olurdu” dedi. 
Mehmet Âkif’in şiir külliyatı Safahat’ı teşkil eden şiir kitaplarının altıncısı olan Âsım’ın 90 yaşında 
olduğunu söyleyen Doğan, “İlk olarak1924 yılında yayınlanan ve Âkif’in en olgun eseri, hatta şaheseri 
sayılan bu kitapla birlikte ülkemizde ideal genç karakteri olarak benimsenen Âsım da 90 yaşına 
basmış oluyor. O günden beri kitap olarak Âsım’dan çok bahsedildiği gibi, ideal genç Âsım’dan ve 

onun neslinden de pek çok söz edildi. Mehmet Âkif’in Âsım kitabının yayınlanışının üzerinden 90 yıl geçmiş olmasına rağmen gençlik timsali 
olarak zihinlerimizdeki yerini korumaktadır” dedi. TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan’a, Üniversite adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi adına ise Başkan Mehmet Ali Köseoğlu tarafından günün anısına birer plaket sunuldu.

"DELİKANLI ASIM"
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Akademik Danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa Pehlivan ile Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ertan Soğancı’nın yaptığı ve Üniversite Halk Oyunları 
Koordinatörü Hüseyin Vehbi Karakaya eşliğinde çalışmalarını sürdüren Halk Oyunları Topluluğu, Dünya Otizm Farkındalık Günü 

kapsamında Konya Kaşık Oyunları Gösterisi ile izleyenlerle buluştu.  

Merkez Müdürü Durmuş Ali Ergüven otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan 
tarihinin 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ‘Dünya	Otizm	Farkındalık	Günü’ olarak kabul edildiğini hatırlattı ve amaçlarının bu 

çerçevede otizme karşı herkesin bilinçlenmesini sağlamak olduğunu söyledi.  
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Erol Güngör Konferans Salonunda Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Nuri Köstüklü “Ermeni Meselesi ve Tarihi Gerçekler” konulu konferans düzenledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, her Nisan ayında farklı söylemlerin ortaya çıktığına dikkat çekerek 
ve “Mevlana’nın söylediği üzere siz ne kadar gerçekten bahsederseniz bahsedin, karşı tarafın anladığı ve anlamak istediği kadar 
anlatabilirsiniz.” dedi. Rektör Şeker, Yugoslavya ve Rusya’nın dağılmasıyla beraber Ortadoğu’da ortaya çıka sorunların geçmişle 

bağlantılı olduğunu belirterek ve tarihten ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.
1915 olaylarının pek çok Müslümana zarar verdiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nuri Köstüklü ise konuşmasında “Mart 
1915’te Van’da büyük bir isyan çıktı. Pek çok Müslüman batıya göç ettirildi. Kalanlar, kadın çocuk demeden katledildi. 24 Nisan 1915’te 
İçişleri Bakanlığı Ermeni komitelerinin kapanması ve elebaşlarının tutuklanması emrini verdi. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Devletin kendi hukukunu 
ve devletlik hakkını korumak için tedbir almak mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle aslında 24 Nisan’da bütün Dünyada başlatılan 
yaygara, ‘Bizim terör örgütlerimizi niçin kapattınız?’ın hesabıdır.” dedi. 30 Mayıs 1915’te Sevk Ve 
İskan Kanunu çıktığını hatırlatan Köstüklü, Kanunun  21. Maddesinin uluslararası hukukta nasıl insan 
haklarının korunduğunun çok açık delili olduğunu söyledi.  

“Türklerin Kaybı 1 Milyon Kişi”

Prof. Dr. Nuri Köstüklü, Ermeniler’in sevk sırasında tabiat şartları, hastalık vs. sebeplerle 40 bin civarında 
kaybının olduğunu ileri sürdü. Köstüklü sözlerine “Bütün savaş döneminde Osmanlı devletine karşı 
itilaf devletleri safında savaşanlarla ölenlerin toplamı 200 bin ama Türklerin kaybı bir milyon kişi 
civarındadır.” diyerek son verdi. 
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Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 
gezici eğitim araçları ve 100 okula kurulacak kütüphanenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Mehmet Karaciğanlar Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile 31 ilçeden öğretmen 
ve öğrenciler katıldı. Program; Medeniyet Okulu tanıtım filminin izlenmesi, tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve meddah gösterisiyle 

başlayıp, 31 ilçenin katılımı ile gerçekleşecek münazara ve bilgi yarışmalarının kuralarının çekilmesiyle devam etti. Programda konuşan İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Medeniyet Okulu Projesi ile 31 ilçedeki okulların ve öğrencilerin yüzlerinin güldüğünü belirterek, proje 
kapsamında gidilmeyen okul, gezilmeyen ilçe, ziyaret edilmeyen köy kalmayacağını söyledi. Projeyle 439 bin öğrenciye ulaşılacağını belirtti. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın 
konuşmasında, Medeniyet Okulu kapsamında 
yapılan çalışmaların öğrencilerin gelişmesine kaktı 
sağlayacağını vurgulayarak, proje çalışmalarını 
takdirle karşıladıklarını dile getirdi.  Konuşmasında 
Medeniyet Okulu kapsamında yapılan çalışmaları 
değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, projeyle Konya’nın kültürüne katkı 
yaptıklarını ve Türkiye’ye örnek olduklarını ifade etti. 
Okul ve öğrenci sayısı, program içeriği açısından 
Türkiye’nin en geniş kapsamlı değerler eğitimi 
çalışmasını yürüttüklerini kaydeden Başkan Akyürek: 
“Medeniyet Okulu projemiz bin 710 okulda 
hayata geçti. Bugüne kadar cömertlik, hoşgörü, 
dürüstlük, sevgi konularını işledik. Mart ayının konusu 
ise ümit.” dedi. Konuşmaların ardından protokol 
mensupları hep birlikte kurdele keserek Mehmet Karaciğanlar Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışını yaptılar.
31 ilçede düzenlenen “Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışması ile “Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışmasının Konya finallerinin eşleşmeleri için 
kura çekiminin yapıldığı programın sonunda bilim tırı, gezici kütüphane, 8D sinema gibi mobil araçları gezildi.

100 OKULA 
KÜTÜPHANE
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 Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu projesi kapsamında Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma 
Merkezi ile birlikte düzenlediği “Gençlik ve Toplumsal Değişim” konulu gençlik çalıştayı üniversitelerden ve sivil 
toplum kuruluşlarından 96 müzakerecinin katılımıyla başladı. Çalıştayda 18 bilim insanı 5 ayrı oturumda konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılışında ilk olarak Çalıştay Koordinatörü Doç. Dr. 
Metin Aksoy, ardından Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) Başkanı Prof. Dr. Selman Türker konuştu.
Programda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği yol haritası çerçevesinde 

gençlikle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, gelecekte görevleri 
devralacak nesillerin daha nitelikli, sorumluluk sahibi olmaları yönünde hükümetin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının 
ciddi bir çaba içinde olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen ise, geleceğin gençlerin ellerinde olduğunu belirterek, “Medeniyetimizi, 
maneviyatımızı yeniden kazanırken güçlü nesillere ihtiyacımız var” dedi. Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetleri 
hakkında da bilgi veren Ötegen, gençlerin önünde kamusal engeller olmazsa ve önleri her daim açık olursa bu şekilde hep birlikte çağın 
ihtiyaçlarına cevap verilebileceğinin altını çizdi.

MEDENİYET	OKULU'nda 

GENÇLİK	TARTIŞILDI	
Amacı, fiziksel kimya kapsamında çalışan araştırmacı 
ve bilim insanlarını bir araya getirerek tanışma, bilimsel 
tartışma ve ileriye dönük projeleri geliştirme ortamı 
oluşturmak olan kongrenin başkanlıklarını Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Bingöl ve 
Karatay Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Hüseyin 
Bekir Yıldız yaptı. 

Kongrede; enerji kaynakları, polimer kimyası, nanoteknoloji, 
elektrokimya, malzeme bilimi, hesaplamalı kimya gibi 
alanlarda ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip 10 davetli 

konuşmacının yanı sıra 255 katılımcı hazır bulundu. Polimer Kimyası, 
Enerji Kaynakları, Elektrokimya, Nanoteknoloji, Yüzey Kimyası ve 
Kolloidler, Spektroskopi, Malzeme Bilimi, Kataliz, Kimyasal Kinetik, 
Enzim Kinetiği, Fiziksel Organik Kimya, Hesaplamalı Kimya, Fazlar 
ve Faz Dengeleri, Reoloji ile Fiziksel Kimya Eğitimi konularında 
bilgi paylaşımının yapıldığı kongreye davetli konuşmacı olarak  
Avusturya Johannes Kepler Üniversitesinden Prof. Dr. N. Serdar 
Sarıçiftçi,  İsveç Lund Üniversitesinden Prof. Dr. Lo Gorton, ABD 
Massachusetts Üniversitesinden Assist. Prof. Dr. Alejandro Briseno, 
ABD Tufts Üniversitesinden Prof.Dr. Ayşe Asatekin, İstanbul Teknik 
Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. 
Şefik Süzer, ODTÜ’den Prof. Dr. Raşit Turan, Atatürk Üniversitesinden 
Prof. Dr. Yavuz Onganer,  Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Seda Keskin 
Avcı ve Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Ersöz katıldılar. 4 
gün süren kongrede 10 davetli, 40 sözlü ve 192 poster sunumu 
olmak üzere toplam 242 adet bilimsel aktivite gerçekleştirildi.  

KONYA'DA YAPILDI
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Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Konya İl 
Müftülüğünce “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” 
konulu panel düzenlendi. 

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını 
İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar yaptı. Allah ve melekleri 
Peygamberimizi onu anarak, severek ve ona dua ederek 

nasıl salâvat ediyorlarsa biz Müminlerin de Hz. Muhammedi 
anmamız, onu övmemiz, onu sevmemiz, ona dua etmemiz ve onun 
yolunda gitmemiz gerektiğini ifade eden Akpınar: “Onu sadece 
Mevlit Kandillerinde ya da Kutlu Doğum Haftalarında anmakla 
kalmamalıyız. Aslında biz onu günlük okuduğumuz ezanlarla 
ve namazlarımızda sürekli anıyoruz. Onu anmak yetmez aynı 
zamanda onu anlamalıyız. Yüce Allah’ın kullarına bir anlamda işte 
kul böyle olur diyerek gösterdiği Muhammed Mustafa’yı anlamak 
bizim ümmetlik borcumuzdur. Kutlu Doğum ancak onu anlamaya 
onu anmaya ve onu yaşamaya bir vesile olursa anlamlı olur. 
Memleketimizin dört bir yanında değişik etkinliklerle peygamberimiz 
anılıyor ve anlaşılmaya çalışılıyor. 2015 Kutlu Doğum Haftasının bizim 
hayatımıza Muhammedi yeni güzellikler katmasını diliyorum.” dedi.

Konya İl Müftülüğü imam-hatip ve müezzinlerinden oluşan koro 
tarafından ilahilerin söylenmesinin ardından panele geçildi. Kutlu 
Doğum vesilesiyle Efendimizi andığımızı, anmanın da ötesinde onu 
anlamaya çalıştığımızı belirten İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş; Allah’ın Efendimizi model olarak tanımladığını 
söyledi. Altıntaş sözlerine söyle devam etti: "Onun hayatı ütopik 
değildir. Kur'an onu hayatın içinde bir Peygamber olarak tanımlıyor. 
Dillerin, renklerin farklı olması insanları üstün veya düşkün yapmaz. 
Kur'an'ı Kerim'de üstünlüğün ancak takva ile olacağını söyler. Farklı 
dillerde olsak da aynı manaya varmamız o manayı yakalamamız 
gerek. Efendimiz de ayırmaya değil birleştirmeye gelmiştir. Birlikte 
yaşamanın temelinde sevgi vardır. Efendimizin birbirinizi sevmedikçe 
gerçekten iman etmiş olmazsınız ifadesi de bizi bu noktaya getirir. 
Müslüman sevdiğini Allah için sevecektir. Ancak o zaman gerçek 
mutluluk elde edilecektir."İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Yaman ise gayrimüslimlerle birlikte yaşama ahlakına dair bir 
konuşma yaptı. Konuşmasında eşitlik, adalet gibi konulara değinen 

Yaman, İslam dininin barış temelli bir din olduğunu söyledi. Müslüman 
mahallesinde çan çalınmaz, salyangoz satılmaz deyimlerini 
sorgulayan Yaman, Peygamber Efendimizin Mescidi Nebevide ayin 
yapmak isteyenlere bile izin verdiğini hatırlatırken, o dönemdeki 
genelgelerde de gayrimüslimlerin mabetlerine, piskoposlarına, 
kutsallarına Efendimizin garantör olduğunu, bugün bunlardan 
alınacak dersler olduğunu söyledi. İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Adil Yavuz da Hz. Peygamberin sünnetiyle toplumsal 
yapılanmaya değindi. Konuşmasında hadislerden örnekler veren 
Prof. Dr. Adil Yavuz; toplumda annenin, kız çocuğunun ve kocanın 
önemine değindi. Dün çocukların diri diri gömülmesinin cahiliye 
âdeti olduğunu vurgularken, İslam dininin bunu engellediğini, 
adaletin ve huzurun İslam’la geldiğini ifade etti. “Müslüman öldürmek 
ne zamandan beri cihad oldu?” diye soran Yavuz, bu durumun 
şehadet getiren birinin Kuran’daki ayetlere bakmayışının göstergesi 
olduğunu belirtti.  
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Demirci ise teorikte her şeyin çok güzel olduğunu ancak 
pratikte gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Ayet, hadis, 
hayal ettiğimiz din geçmişte nasıl tecrübe edilmiş bunları görmek 
gerektiğinin altını çizdi. Bir medeniyetin doğarken 3 alanı ikame 
ettiğini söyleyen Demirci; “Birincisi gündelik hayat, ikincisi dünya 
görüşü, üçüncüsü güvenlik talebidir ki bir din, bir medeniyet ideal 
bir siyasal sistem geliştirmezse, bu maddeleri karşılayamazsa kabul 
görmeyecektir, tutunamayacaktır.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; Kutlu Doğum Haftası 
kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.
İlk etkinlikte; Konya İl Müftülüğünün organizasyonu ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Meram Belediyesinin katkılarıyla 
Konya Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Hz. Peygamber 
ve Birlikte Yaşama Ahlakı" konulu program düzenlendi. Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de katıldığı program; yapılan 
yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesi, programa katılanlar 
arasında yapılan umre çekilişleri ve Mustafa Cihat Konseri ile sona 
erdi.
İkinci etkinliğin adresi Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuydu. 
Kurumda kalan hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan Kuran-ı 
Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan tutuklu Matem K'nin 
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftü Yardımcısı 
Muharrem Biçer'in "Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı" 
temalı konferansı ile devam etti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, 
Siyer-i Nebi ve ilmihal bilgi yarışmalarında dereceye girenlere 
ödülleri verildi. Program hükümlü ve tutukluların okuduğu ilahilerle 
sona erdi.
İnlice Mahallesinde yapılan etkinlikte ise Konya İl Müftüsü Prof. Dr. 
Ali Akpınar Büyük Camide mahalle sakinleri ile sohbet etti. Onların 
sorularını yanıtladı.
Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Özel 
Konserinde ise Hz. Peygambere yazılan naatlar ve besteler 
seslendirildi. Konevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Abdi Kalan, meclis üyeleri, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilâvetinden sonra Yusuf Kayya’nın sanat 
yönetmenliğini yaptığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından 
Kutlu Doğum Özel Konseri icra edildi. Konserde Çargâh Tevşih, 
Şevkutarab Tevşih, Saba Tevşih, Hüzzam Şügul, Segâh Tevşih, 
Hüzzam Tevşih, Hüzzam İlahi, Kaside, Hüzzam Nefes, Rast Tevşih, 
Rast Şügûl ve Mahur Salât-ü Selam ilahiler okundu.

ÇEŞİTLİ	ETKİNLİKLERLE	KUTLANDI
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- Özellikle erkekler bunu kendi kızlarını düşünerek 
yapmak zorundadırlar demek mümkün mü?
- Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir erkek çocuğu 
düşünün, babası annesini gözünün önünde dövüyor. Bu 
nasıl bir travmadır. Benim kadına yönelik şiddet olayında 
bu kadar çabalamamın sebebi bu. Aile değerlerine 
çok önem veren birisiyim. Benim için ailem dünyadaki en 
önemli şey. Eşim, evladım. Dünyadaki en güzel şey bu. 
Ailemizin mutlu olması için her şeyi yapmalıyız. Bu şiddeti 
ortadan kaldırmazsak toplumsal şiddeti de kaldıramayız. 
Çünkü ailede şiddet gören bir şiddet üreticisi oluyor. 
Şiddet gören bir polis dışarı çıktığında gidiyor halka 
vuruyor. Belki o polisle konuştuğunda bundan büyük 
üzüntü duyuyor. Yaşadığı atmosferin içinde güç onun 
elinde ve onu uygula diyor. İçindeki o erkeklik duygusu.  
Şiddet uygulamak erkeklik duygusu olmamalıdır. 

- Şiddete yönelik pek çok platform var. Ama sizin 
derneğiniz daha çok üniversiteli kadınlara yönelik 
bir organizasyon gibi anlıyorum. Bu dernek sadece 
kadınların sorunlarına yönelik kurulmuş bir dernek 
değil sanırım…
- Hayır değil. Derneğimiz 4 yıllık üniversite mezunu 
kadınların bir araya gelerek kurduğu bir dernek. 
Üniversite mensubu veya öğretim üyelerinin bulunduğu 
bir dernek değil. Üniversiteden öğretim üyesi üyelerimiz 
tabi ki olabiliyor. Ama dışarda çalışan 4 yıllık üniversite 
bitirmiş olan herkes bizim üyemiz olabilir.

- Bu noktada merak ettiğim bir soruyu sormak 
isterim; Üniversite mezuniyeti şiddetin ölçüsünü 
azaltan bir unsur mudur? Kadınlar üniversite mezunu 
olduklarında diğerlerine göre daha mı az şiddete 
maruz kalıyorlar? 
- Evet daha az şiddete maruz kalıyorlar.

- Mevcut durumda atılan adımların toplumsal cinsiyet eşitliğine 
destek olduğunu söyleyebilir miyiz? Kadının sadece ailede görev 
yapan, çocuk yetiştiren yapısından uzaklaşması söz konusudur 
diyebilir miyiz?  
- Yeterli olmadığını düşünüyorum. Atılan adımların eşitliği sağlamaktan 
uzak olduğuna inanıyorum. Basit bir örnekle ülkemizde yeterince kreş yok. 
Konu hakkında yasa olmasına rağmen kreş açılmadığını görüyoruz. Yasa 
“Türkiye’de 150 kadın çalıştıran işyerleri kreş açar” diyor. Bu sayıda kadın 
çalıştıran işyerleri ya kreş açmıyor ya da 149 kadın da sabitleyip yasanın 
etrafından dolanıyor. Bu doğru bir şey değil. Toplumsal eşit roller için 
bizim öncelikle kadınları istihdama kazandırmamız, toplum içine katmamız 
gerekir. Bu hem kadının birey olarak güçlenmesi için ve toplumun güçlü 
olması için bir zorunluluktur. Ekonomi açısından bakarsanız; kadınların 
üretebileceği çok şey var. Kadınların ürettiklerini ekonomiye yansıtırsak 
sonuç elbette topyekun kalkınma olacaktır. Kadınların farklı deneyimleri 
var ve bu bakış açısının toplum yaşamına da kazandırılması gerekir. Bu 
çerçevede ailede anneye de babaya da rollerin eşit olarak verilmesini 
istiyoruz. Baba da çocuk bakabilmeli. Benim oğlum yemek yapabiliyor. 
Çocuğuna bakabiliyor. Çocuğunun altını değiştiriyor. Karısı da aynı 
şeyleri yapıyor. Çok mutlular.  Yani sorumluluğun paylaşılması lazım. Baba 
çocuğunu kucağına almalı. Sevgisini göstermeli.  

- Son zamanlarda yayınlanmaya başlanan bir 
reklamdan söz etmek istiyorum. Reklamda “kız gibi yap diye” 
Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim?
- İşte bu reklam sloganı da bir cinsi diğer cinse karşı farklılaştırmaktadır. 
Reklam ötekileştirici bir mesaj veriyor. Bizim bakışımızda herkes insan herkes 
bir birey. Elbette farklılıklarımız var ama bazı şeyleri yapabiliriz. Mesela 
erkek doğuramaz ama 9 ay boyunca bunu eşiyle yaşayabilir. Akşamları 
karısının karnına dokunsa onun hamileliğini beraber yaşasa, doğuma 
girse, o çektiği sancıları birlikte yaşasa bence çok daha iyi bir baba olur. 
Yani evladına kavuşmanın onun nasıl bir yoldan geldiğini bilir. Babaları 
neden bazı şeylerin dışında tutalım? Bu aynı zamanda bir erkeği 
evladından uzaklaştırmak açısından da yanlış. Çocuk büyürken bir takım 
şeyleri öğrenir ve içselleştirirse o zaman onları reddedemez. Toplumun 
zihniyetini değiştirmeliyiz. Erkeklik modelini değiştirmediğimiz sürece olmaz. 

- Şiddetin de temelinde yatan şey bu model anlayışıdır diyebilir 
miyiz?
- Erkek modeli konusunda çaba sadece kadınların başarabileceği 
bir olgu değildir. Erkekler de kendilerini değiştirme konusunda çaba 
sarf etmeliler. Şimdi bir erkek en sevdiği insanı niye döver? Niye şiddet 
uygular? Kadınlar en çok şiddeti en sevdiklerinden görüyorlar; Babalar, 
abiler, amcalar. Bu nasıl bir duygu? İnsan en sevdiğine bunu nasıl 
yapabilir? Onu bu noktaya getiren işte bu erkeklik duygusu. Erkeğin güçlü 
olma duygusu. Toplumun ona öğrettiği davranış modeli. Toplum ona bu 
erkeklik modelini çizmiş. Sen erkeksin böyle yapmalısın. Onu öğrendiği 
için gücünü öyle ispat etmeye çalışıyor. Toplumun refahı için yanlış olanı 
değiştirmeliyiz. Kadınlar ve erkekler hepimiz bunu yapmalıyız.

- Öncelikle Konya’ya hoşgeldiniz. Bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
için Konya’da bulunuyorsunuz. Öncelikle sizin bir akademisyen ve eski bir 
parlamenter olduğunuzu biliyoruz. Genellikle yaptığınız işlerde kadınlar başka 
alanlara yoğunlaşırlar. Siz ise tümüyle kadın hakları konusunda çalışmalar ile 
adınızdan söz ettirmişsiniz. Bunun özel bir nedeni var mı?
- Ben 3 çocuklu bir ailenin ikinci kız çocuğuyum. Babam özellikle birinci kız olduğu 
için kinci çocuğunun erkek olmasını beklemiş.  Babam Karayollarında çalışıyordu 
ve ben doğduğumda arazideymiş. Gelince beni göstermişler gene mi kız oldu 
diye evi terk etmiş bir hafta eve gelmemiş. Bir hafta sonra anne annem demiş ki, 
eğer böyle yaparsan ben alır bu çocuğu giderim, sana da göstermem. Benim 
bütün çocukluğum boyunca bana bu hikaye anlatıldı durdu. Sonra erkek kardeşim 
olmuş. Yıllar önce benim çocukluğumda yaşanan bu olayların çok sayıda benzeri 
maalesef bugün de yaşanmaya devam ediyor. Aileler günümüzde de erkek çocuk 
mutlaka istiyorlar. Soyadın devamı gibi bir düşünceyle savunulsa da bu anlayış 
yanlıştır. Akıllı anne babalar kız çocuğu isterler. Kızları olursa ileriki yaşlarında onlara 
bakar diye düşünüyorum. Tabi bu biraz da erkeklere atfedilen rollerin ülkemizde çok 
önemli olmasından kaynaklanıyor. Gerçi dünyada bu durum böyle. Parlementer iken 
ben pek çok ülkeye  seyahat ettim. Aynı şeylerin pek çok ülkede var olduğunu da 
gördüm. Kadınlar evlenince kimlikleri ile beraber soyadları kayboluyor. Kadınlar bunun 
mücadelesini veriyorlar.  
- Sizinle görüşmeye gelmeden hakkınızda biraz bilgi aldık. Çoğunlukla 
söylemlerinizde “Toplumsal Cinsiyet” kavramından söz ediyorsunuz. Nedir 
Toplumsal Cinsiyet?
- Açıkçası Pekin’e gidene kadar ben de bilmiyordum. Birleşmiş Milletlerin hazırladığı 
ülkelerin üzerinde anlaşamadıkları konular, köşeli parantez içerisine alınıyor. Bu 
kelimenin İngilizcesi “Gender”. Gender Pekin’de yapılan o görüşmede de parantez 
içerisindeydi. Türkiye’deki arkadaşlar Gender’i Türkçeye kazandırmak için toplumsal 
cinsiyet demişler. Pekine gitmeden bu çeviri zaten yapılmış. Durum böyle olunca da 
bu kelimeyi kamuoyuna anlatmak zor oluyor, anlatmaya çalışıyoruz. Konuya dönecek 
olursak; Ülkemizdeki kadın erkek eşitliğinin esas temelini toplumsal cinsiyet ile ifade 
ediyoruz. İnsanlar bebek olarak doğuyorlar. Cinsiyet ya kız olarak adlandırılıyor ya 
da erkek olarak adlandırılıyor. Büyüyoruz kadın erkek kişiler oluyoruz. İşte bu noktada 
toplumsal cinsiyet olgusu ortaya çıkıyor. Yani toplumsal cinsiyet, yaşamın toplumun 
geleneklerin kurallarına göre öğrettiği rolleri içine alan bir kavram. Toplumsal 
rol çerçevesinde kadın sosyal işleri yapar, ağlayabilen bir varlıktır; ev işlerinden 
sorumludur; ev işlerine katkı yapması istenirse  çalışabilir. Kendi kariyerini yapmak 
için çalışması istenen ve beklenen bir durum değildir. Kadın duygusaldır, naiftir, 
erkekler kadar kuvvetli değildir gibi bütün bu tanımlar toplumsal cinsiyete ilişkindir. 
Yine erkeklere bakalım; erkek ağlamaz, evini geçindirmekle yükümlüdür, serttir, çocuk 
bakmaz. Hatta çocuğunu kucağına almaz. Gördüğünüz gibi toplumsal olarak 
kabul edilen cnsiyete ilişkin rol tanımları toplumsal cinsiyeti ifade ediyor. İşte biz de 
toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefliyoruz. Anayasamız “Kadın erkek eşittir” diyor ve 
devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür. Bu eşitliği sağlamak için de devlet tedbir 
almalıdır. 

- Toplumsal eşitlikten söz edilmişken Türkiye’de bu konunun daha ilkokul 
çağlarından başlanarak öğretilmesi, yararlı olmaz mı? 
- İlkokul yetmez. Doğuştan bunu yapmamız lazım. En son araştırmalara göre 0 ile 3 
yaş arasında çocuğun bütün gelişimi tamamlanıyor. 0 ila 3 yaşında çocuğa en yakın 
kişiler anne ve baba. Dolayısıyla anne babanın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
bilgili bilinçli duyarlı olması lazım ki çocukta bu eşitlikle yetişsin. Sistemimizi ona göre 
kurgulamamız lazım. Çocuk okula başladığından itibaren de müfredatlarda cinsiyet 
eşitliği eğitimi elbette olmalı. Bu tipte bir müfredat sadece inancın yerleşmesine katkı 
sağlamalı. Müfredatın bu inanca katkı sağlayacağı da kuşkusuz.

Röportajlar: Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulduklu-Öznur Alkan
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- Peki üniversite mezunu erkek de mi daha az şiddete 
başvuruyor?
- Evet. Ama üniversite mezunu profesör olmuş erkeklerden bile 
müthiş şiddet uygulayanları var. Yani profesör erkeğin profesör 
kadına şiddet uyguladığı vakaları biliyoruz. Ama eğitim alındıkça, 
demokrasiye, insan haklarına, kadının haklarına inançlar arttıkça 
daha eşitlikçi model aileler arttıkça, şiddet uygulama oranları da 
düşüyor. Şiddetin eğitimle bir ilgisi yok. Şiddet tamamen erkeğin 
gücünü göstermek için kullandığı bir yöntem. Ben üstünüm ben 
güçlüyüm diyerek tamamen erkeksi bir uygulama. Yani şiddet 
uygulayan hasta değil alkol bağımlısı değil, psikolojik sorunları olan 
birisi değil. Bayağı bildiğimiz normal erkeler şiddet uyguluyor. Bunlar 
gücünü ispat etmek için. Dolayısıyla bizim bu sorunu çözmemiz için 
bu meseleyi çok iyi anlamamız lazım. Erkekler hasta onu değiştirelim 
alkolik bunu değiştirelim olayı değil. Tabi alkolik olanlarda bu 
oran biraz daha artıyor. Ama her alkolik de şiddet uygulamıyor. 
Dolayısıyla erkek olmak temel bir şey. Toplumsal cinsiyet açısından o 
erkeklik dediğimiz hani bizim tasvip etmediğimiz normdaki erkeklerin 
uyguladığı bir şey bu. Dolayısıyla bunun profesör olması, rektör 
olması, bakan olması fark etmiyor. Bir milletvekili kadın eşinden dayak 
yedi bu ülkede. Fiziksel şiddet gördü. Yani bu gerçekten kabul 
edilemez bir şey. Bunu gerçekten değiştirmemiz lazım. Bakıyorsunuz bir 
kadın ölüyor. Bir yaşam hakkı ihlali söz konusu. Türkiye’de her gün 3-5 
kadın öldürülüyor.

- Bu 8 Martın toplumsal açıdan bir farklılığı olduğunu düşünüyorum. Medyanın kamuoyunu hazırlayış biçimi de erkeklerde daha 
çok farkındalık oluşturulması açısından sanki farklı gibi geliyor. Ne dersiniz?
- Biz bu şiddet olayını sadece kadınlara anlatıp kadınlara şiddete karşı durun dersek bu yeterli olmaz. Bunun için kadınları güçlendirmeye 
çalışıyoruz ama erkekler de mutlaka bizimle beraber olmalılar. Erkekler de kendi aralarında şiddet uygulayanı dışlamalılar.

- Medyanın ilgisine ne diyorsunuz? Özellikle son yok sayan kamu spotu için ne dersiniz? 
- Güzel tabi. Yapılması gereken şeyler bunlar. Bir eğitime katılmıştım İngiltere’de. Orada  katılımcılardan bir tanesinin anlattığı bir olayı 
paylaşmak isterim. Karı koca öğretmen olan bir çift; kadın müdür oluyor. Daha uzun saatler işte kalmak zorunda kalıyor ve eve erkekten sonra 
gelmeye başlıyor. Adam durumu protesto etmek için kapıyı kilitliyor. Kadını eve almıyor. Komşuları kadını desteklemeye karar veriyorlar ve 
kadının eve geldiği saatte başlıyorlar tencere tava çalmaya. Ayrıca adam sokaktan her geçtiğinde yine aynı şeyi yapıp adamı protesto 
ediyorlar. Sonunda adam doğru yolu buluyor ve kararından geri adım atıyor. 

- Yakın zamanda yaşadığımız üzücü olayla ilgili bu 8 Mart’ın ayrı bir özelliği var diyebilir miyiz?  
- Elbette. Sanırım Özgecan’ı kastediyorsunuz. Tabi bizim canımız yandı. Özgecan’a Allah rahmet eylesin keşke böyle bir şey olmasaydı. 
Özgecan ölümüyle bile ülkemizde bu konuda bir farkındalık yarattı. 

- Babanın açıklaması hakkında ne dersiniz?
- Baba gerçekten olağanüstü metanetli. Çok zor bir şey bir insanın evladını kaybetmesi. Allah kimsenin başına vermesin. Tırnak içinde 
söylüyorum. Daha önceki ölümlerde, kadın boşanmak istiyor adam izin vermiyor öldürüyor. Toplumda kadın boşanmasaydı gibi kafaların 
arkasında o toplumsal cinsiyetten kaynaklanan bir şey vardı. Ama Özgecan genç bir kızdı Okuldan çıkmıştı. Dolmuşla evine gidiyordu. Yani 
katil ile hiç hukuku yoktu. Fakat onun da başına bu geldi. Çantasında biber gazı taşıyordu düşünebiliyor musunuz? Savunma güdüsüne 
bakar mısınız? Çok üzücü bir olay ve insanlar düşünmeye başladı. Ölümüyle bile ders verdi diyorum; en başta empatiyi sağladı. Nasıl 
çözeriz? Bu konuda gerçekten siyasi irade son derece önemli. Eğer siyasi irade ciddi bir yaklaşım içinde olursa bunu değiştirmemiz 
mümkün. Bakın Türkiye’de Türk Ceza Kanunu değiştirildi. TCK’nın pek çok maddesi kadına yönelik şiddeti önleyebilmek için değiştirildi. Bu 
tür cinayetlerde ömür boyu hapis cezası getirildi. Türkiye’ de hakimler, savcılar, polisler ve jandarma kadına şiddet konusunda eğitildi. 
Fakat halen biz o zihniyet değişikliğini yapamadığımız için, yasa da yetmiyor; kadın polise gidiyor, polis git barış diyor. Mahkemeye gidiyor 
mahkeme barış diyor ya da hakimler diyorlar ki adam takım elbise giymiş iyi hal indirimi yapalım. Biz diyoruz ki bu tür davalarda iyi hal indirimi 
yapmayın. Belki bunu insan hakları ihlali gibi görebilirsiniz ama bir de gerçek var ülkemizde. Adam kravat taktı diye indir indir bir kadını 
öldürmüş 3 yıl ceza alıyor. Bunun bir caydırıcılığı kalmıyor.

- Caydırıcı olarak konuşulan şeylerden bir tanesi de hadım etmek. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu hadım etme işi doğru bir şey değil. Ben insan haklarına inanan bir insanım. Vücut bütünlüğü beden 
kişiye aittir. Bu bütün yasalarda böyledir. Oradaki mesele şu. O bunu yaparken cinsel dürtüleri fazla olduğu için yapmıyor. Bunu erkeklik 
güdüsüyle erkekliğinin gücünü ispat etmek için yapıyor. Hadım etmek çözüm değil yani. Siz onu cinsel yönden hadım etseniz de bir şey 
değiştiremeyeceksiniz. Erkekliğini ispat etmek için yine o bu şiddeti uygulayacak. 

- Kafayı değiştirmek çözüm diyorsunuz… 
- Evet . İşte bütün mesele kafayı değiştirmek yaşam tarzını değiştirmek, bakışı değiştirmek. Şimdi biri çıkıyor diyor ki -kadının dizinin üstü 
görünürse….Ben de şimdi diyorum ki; “Böyle bakma”. Karşındaki insana insan olarak bak. Cinsel obje olarak bakarsan farklı bir şey görürsün 
öyle görme. Bu bakış tarzını değiştir. 

- Diyorsunuz ki ne yasal düzenlemeler ne de caydırıcı önlemler tek başına yetmez…  
- Yasal düzenlemeler bir nevi olayların engellenmesine yönelik ilk adım. Ama eğitim sistemimizde müfredatımızı buna göre yaparsak ülkeyi 
buna göre biçimlendirirsek en başta kendi çocuklarımıza bu eşit bakışı aşılayabilirsek düzeltebiliriz. Bunu beceren ülkeler var. Bizde de 
bundan 10 sene evvel Türkiye’de sadece 8 tane sığınma evi vardı. Bugün 116 tane var. 10 senede epey yol kat ettik. Ama Türkiye’de 
halen daha 11 ilde sığınma evi hiç yok. En ilginci İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin sığınma evi yok mesela. Özel sığınma evleri burada 
boşluğu doldurmaya çalışıyor. Yine danışma merkezlerinin olmaması da büyük sorun. Kadın bir sorunu varsa o sorununu gidip bir danışma 
merkezinde paylaşabilmeli. Yani şiddet görüyorsa bu gördüğü şiddeti uzmanlarla konuşursa bunu önleyebilecek tedbirleri alabilir. Kadına 
bunlar anlatılabilir. Yani kadınlar kendilerini koruyacak yöntemler geliştirebilirler. Eğer bu onun hayatına kastedecek boyuta gelirse o zaman 
o kadını alıp sığınma evine yerleştirmek lazım. Ben İngiltere’ye gittiğimde polis departmanına gittim beni gezdirdiler. Kadına şiddeti izleyen 
bir özel bölümleri var. Bütün olan polisiye vakalara o birim bir de kadına yönelik şiddet açısından bakıp değerlendiriyor. Mesela diyelim ki 
bir kadın kendisini sokağa atmışsa niye sokakta bunu araştırıyorlar. Ona bir mektup gönderip davet ediyorlar. Niye sokağa gittiniz gece 
diye. Kadın anlatıyor, şiddet gördüğü için kaçtığını. Hastaneye gittiyse yine aynı şekilde arka planını araştırıyorlar. Böyle şeylere bizim 
de ihtiyacımız var.  Bizim de polisimiz bu anlamda koruyucu olmalı. Danışma merkezleri her mahallede olsa kadınlar gidebilse ve orada 
psikologla konuşsalar. Sosyal hizmet uzmanıyla konuşsalar onlardan destek alsalar. İşte o zaman o kadın evini terk etmeden belki sorun 
çözebilir. İş kötüye gitmeden o erkekle ilgili tedbirler alınabilir.  

-Bu merkezlerin olduğu illerde şiddet oranlarıyla ilgili bir çalışma yapıldı mı?
- 2008 yılında Türkiye’de 25 bin hane ile büyük bir Kadına Yönelik Şiddet Araştırması yapıldı. Sonra bu araştırma geçen sene tekrarlandı. 
Fakat halen sonuçları yayınlanmadı. Bakanlık yayınlamıyor. Bir ön çalışma yaptılar. Çok küçük bir kısmını kamuoyuyla paylaştılar. Aile ve Sosyal 
Politikalar bakanlığının sonuçlarını paylaşmasını bekliyoruz.  

- Düzenlemelerin yetersiz olduğunu söylüyorsunuz. Kadın erkek eşitliğine yönelik ya da toplumsal cinsiyeti kaldırmaya yönelik 
yapılan en önemli düzenleme sizce nedir?   
- Bir sürü düzenleme yapıldı. Ama en önemlisi Anayasamızın 10. Maddesi. Bu maddede daha önce “Herkes dil din ırk ve cinsiyet 
bakımından eşittir” deniliyordu. Yapılan düzenleme ile "Kadın-Erkek eşittir. Devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür ve bu eşitlik sağlanıncaya 
kadar kadınlar için alınan özel önlemler ayrımcılık sayılmaz" ibaresi eklendi. Yine Anayasanın 90.cı maddesi değişti. Dedik ki İnsan hakları 
bağlamında Türkiye’nin imzalamış olduğu parlamentosundan geçirdiği tüm sözleşmeler iç hukuk hükmündedir. Yani yasa hükmündedir. 
Burada CEDAW dediğimiz bir sözleşmeden de söz etmek lazım. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesini içeriyor. Türkiye bu 
sözleşmeyi 1985’te imzaladı. 2002 yılında da Türkiye sözleşmeye ilişkin çekincelerini kaldırdı. O sözleşmede diyor ki her türlü ayrımcılığı 
önlemen lazım. Mesela kadın ve erkeğin okullaşma oranında bir fark varsa ve kadınlarda oran daha azsa kadınlar lehine bir düzeltme 
yapmanız lazım. Türkiye’de biliyorsunuz “Haydi Kızlar Okula”, “Baba Beni Okula Gönder” gibi kampanyalar hep kız çocuklarının 
okullaşmasını artırmak içindi. Okullaşma oranı arttı. Bir başka sorunda çocuk gelinler ile ilgili. Kısaca bunu da konuşmak lazım. Biz aynı 
zamanda çocuk gelinleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Son 10 yılda galiba evlenenlerin üçte birinin çocuk gelinler olduğu görülüyor. 
Evliliklerin 17 yaş altında olduğu görülüyor. Ama bunların içinde örneğin 450 bin çocuk evlilik yapılmışsa bunun 20 bini damat, geri kalanı 
gelin. Burada da çok önemli bir şey var. Doğru bir şey değil ama aynı yaşlarda iki çocuk evlendirilse kabul etmiyorum ama yine aynı 
yaşlarda olunca sevmişlerdir falan filan denilebilir. Ama bakıyoruz 430 bini bunların kendilerinden büyük erkeklerle evlendirilmişler. Bu çok 
büyük bir sorun ve acı bir şey. Okulda olması gerektiğinde çocuk evleniyor çocuk sahibi oluyor. Düşünün yirmi yaşına gelinceye kadar dört 
çocuk doğuruyor. Bütün yaşamı alt üst oluyor. Daha bedeni kadın olmamış, çocuk doğurmaya uygun değil. Dolayısıyla ileriki yaşlarında 
problemler çıkıyor.

- Açıklamanız ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 
- Ben teşekkür ederim. 



Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Günümüzde Kadın ve Şiddet” 
konulu  panel düzenlendi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Konevi Amfisinde düzenlenen panelde Prof. Dr. 
Ruhuşen Kutlu, Prof. Dr. Nazmiye Kaya, Doç. Dr. Nermin Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Meryem Kırımlı panelist olarak yer 
aldılar. Moderatörlüğünü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zarife Seçer yaptığı panele Vali Muammer Erol ve Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker de katıldı. 

Açılış konuşmasında kadının toplumsal yaşamdaki yerine değinen Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu, kadınların 
baş tacı olması gerektiğini vurguladı. Kutlu: “Atalarımız erkeklerimizle ve kadınlarımızla el ele vererek bu vatanı kurmuşlardır. Kurtuluş 
savaşımız bunun en güzel örneğidir. Maalesef günümüzde kadın halen şiddet görerek eğitimsiz bırakılarak hırpalanmaya devam 

edilmektedir. Ruhunun naifliği örselenmektedir. Daha az yetenekli ve daha az akıllı gösterilmeye çalışılmaktadır. Gelecek umut olmalı; kadın 
2000’li yıllarda kendi yolunu çizebilmeli ve çizerken de kendini özgür hissedebilmelidir.” dedi.
Kadına şiddete yönelik araştırmalardan söz ederek konuşmasına başlayan Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmiye Kaya: 
“Yapılan araştırmalarda kadının şiddeti,  birinci derece yakını olan babaları, abileri hatta kendi oğulları ve eşlerinden 
gördüğü ortaya çıkmaktadır. Kadın kendine şiddet uygulayanlara duygusal ve ekonomik olarak bağımlıdır. Kadına yönelik 
şiddetin coğrafi sınırı ekonomik gelişmişliği, eğitim düzeyinin hiçbir önemi yok.” dedi. Kaya sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli 
rolü olan ailenin temel yapı taşlarından kadının, aile içinde uğradığı şiddetten ve bu şiddetin onun ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden de 
söz etti. Panelde konuşan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Öztürk 
ise dini inançların kadına şiddetteki etkilerini açıklayarak: “Bir Yahudi her sabah 
uyandığında kendisini kadın olarak yaratmadığı için tanrısına teşekkür eder. 
Yahudilikte bütün evlilikle ilgili hükümler mirasla ilgili hükümler her zaman erkeğin 
lehine olacak şekildedir. Hristiyanlıkta asli günah diye bir kavram vardır. Bütün 
insanlar asli günahla doğarlar. Bunun sebebi Hz. Meryem’dir. O, şeytan tarafından 
ayartılmıştır. Yine aynı şekilde ayartılan Hz. Havva da Hz. Âdem’i ayartmış bu şekilde 
cennette yasak olan meyveyi yemişler ve cennetten kovulmuşlardır. Onlara göre asli 
günah Havva’nın işlemiş olduğu günahın sonucudur. Çin’de mesela ata ruhlarına 
saygı onların en büyük inançlarıdır. Ata ruhlarına saygı sadece erkek çocuklarla 
devam ettirilir. Bir kadın erkek evlat bırakmadan ölürse günahkârdır. Hinduizm’de 
Sati geleneğinde kadının kocası öldüğü zaman onunla birlikte kendisini yakması 
gerekir.  Sırf bu yüzden yılda 2500 kadın ölüyor.” dedi. Son olarak konuşan Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Kırımlı ise Amerika’da 
ve Rusya’da kadın olmak ve modernleşme konusunda bilgiler verdi. 

KADINA ŞİDDETİ YAKINLARI UYGULUYOR 
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Üniversite Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri 
tarafından şair ve yazar Abdurrahim Karakoç’u anma 
programı düzenlendi. 

2012 yılında hayatını kaybeden şairin Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma 
programına; Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, Ereğli Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, Selçuk 
Üniversitesi (S.Ü) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enderhan Karakoç, damadı, 
S.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Sanatçı Bayram 
Bilge Tokel ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda 
SBBF Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş’un selamlama konuşmasının 
ardından misafirlere Abdurrahim Karakoç’un hayatının anlatıldığı bir 
belgesel film izletildi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasında : 
“Bizim şanslı olduğumuz bir kuşak var. O kuşak Türkçe'yi Osmanlıdan 
kalma bakiyesiyle beraber bizlere aktarmış  ve Türkçe'nin inceliklerini 
her bir kelimenin ayrıntılarını ciddi bir şekilde değerlendirip bunun 
edebiyata dönüşmesine fırsat sağlamış olan bir kuşak. Mehmet 
Akif ve Nazım Hikmet’den başlayıp Necip Fazıl, Arif Nihat Asya 
ve Sezai Karakoç’a kadar gelen bir kuşak. Biz o kuşaktan istifade 
ettik. Umarım gençler de istifade ederler. Çünkü Türkçe’nin giderek 
kelime hazinesinin daraltıldığı bir kullanımıyla karşı karşıyayız. Bugün 
sözlerin dantel dantel işlendiği her bir kelimenin özenle seçilerek 
yerleştirildiği şiirlerden bahsediyoruz. Ben üstadın Doktor Bey 
şiirine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Biz bu şiiri Tıp Eğitiminde 
öğrencilere, tıp etiği ve iletişim konusunda örnek olarak gösterirdik. 
Şiirde bir sağlık sorununu, Anadolu'nun ihtiyaç sahibi insanlarının 
devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini, feryatlarını anlatan bir durum 
var. Şiirlerinde gördüğümüz üzere üstad, Anadolu insanının çektiği 
sıkıntılara ve çözümlerine yönelik bir sözcü olarak,  kendisini ortaya 
atan bir halk ozanı ve şairidir.” diyerek kendisinin  önünde saygıyla 
eğildiğini ifade etti. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Buse 
Büşra Çalış’ın Karakoç’un 5.Mevsim adlı şiirini okumasının ardından 
Bayram Bilge Tokel Abdurrahim Karakoç’u anlattığı konuşmasında; 
Kendisinin milli hafızamızda çok derin izler bıraktığını söyledi ve 
aile yaşamıyla giyim kuşamıyla dost arkadaş ilişkileriyle son derece 

sade bir insan olduğunu fakat sıradan bir insan olmadığının altını 
çizerek: "O halktan biri değildi, halkın ta kendisiydi.  Çok güçlü bir 
şair olmasının yanında çok iyi bir insandı. İnanmış, samimi idealist bir 
insandı. Şiirleri  önce doğup büyüdüğü topraklarda sonra Türkiye 
genelinde daha sonra da yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji ve 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde zikredilmiştir." dedi. Tokel : “1960 
lı yılların başında Mektup Yazdım Hasan’a, Ha Hasan’a Ha Sana 
mısralarıyla başlayan sanatçı halk dertleşmesi diyebileceğimiz 
Hasan’a Mektuplar şiirinin yayınlandığında, ‘bu ses başka bir ses, bu 
ses benim kendi sesim’ diyerek halk onu benimsemiştir ve bağrına 
basmıştır. Sevdası olan bir insandı. Bu yüzden de öfkeli bir şairdi. 
Aşkı olan insanın öfkesi de olur. İnandığını yüreğinden gelen sesle 
ifade etti.  Abdurrahim Karakoç yaşadığı dönemde sisteme dair, o 
dönemde halk üzerinde yapılan baskıları, sıkıntıları, hukuksuzlukları 
çok yakından görebilen bir insandı. Bütün bu olumsuzlukların hepsini 
içinde biriktirdi ve kağıda döktü. Milli duyarlılığı yüksek bir insandı. 
Eserlerinde yaptığı hicivlerle yanlışlıkları göstermeye çalışmıştır. Halkın 
söylemek isteyip de söyleyemediğini pervasızca dile getirdiği 
için halkın sözcüsü olmuştur.” dedi. Abdurrahim Karakoç’un oğlu 
S.Ü. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enderhan Karakoç da yaptığı kısa 
konuşmada onu tanımak için eserlerine bakmanın yeterli olacağını 
belirterek onun “İnandığım gibi yaşadım inandığım gibi yazdım” 
sözünü her daim ifade ettiğini söyledi. Babasıyla yaşadığı bir 
anısını salondakilerle paylaşan Karakoç: “Babam kardeşlerimle 
bana şöyle demişti, ‘Sizin bir ayda okuduklarınızı, ben bir günde 
okuyorum.’ Gerçekten de öyleydi. Sürekli kitap okurdu.” dedi. Son 
olarak Abdurrahim Karakoç’un damadı Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu 
ise, kendisinin küçük bir odada kitaplarla yaşayan bir insan 
olduğunu söyleyerek bir gazeteyi bile adeta kelime kelime, harf harf 
okuduğunu belirtti. Müthiş bir sözlük bilgisi olduğunu ifade eden 
Karasioğlu sözlerini: “İlgi eşittir, bilgidir. Bilgi meraktır. Merak 
eden insan öğrenir. Ben bunu kayınpederimde hep görmüşümdür.” 
diyerek tamamladı Programda ayrıca Bayram Bilge Tokel, sazıyla 
birlikte Abdurrahim Karakoç’un eserlerinden türküler seslendirdi. 
Yoğun bir katılımın olduğu ve ilgiyle izlenen programın sonunda  
Doç. Dr. Enderhan Karakoç ve Bayram Bilge Tokel’e hediye takdim 
edildi.

İNANDIĞINI YÜREĞİNDEN GELEN SESLE 
SÖYLEYEN İNSAN

“ABDÜRRAHİM KARAKOÇ” 
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“ENGEL TANIMAYAN YÜREKLER” 
DUYGULANDIRDI

Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. İlk olarak üniversitenin Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
hazırladığı “Engel Tanımayan Yürekler” programı Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Vali Muammer 
Erol, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kırbıyık, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Sarı katıldı.

Duygusal anlara sahne olan program, Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile çeşitli okullarda engelli öğrencilerin yaptığı 
el sanatları eserlerinden oluşan serginin açılışı ile başladı. İşaret dili ile İstiklal Marşı’nın okunması ve Büyükşehir Belediyesi’nin engelli 
gençlerden oluşturduğu Mehter Takımı konseri ile devam eden programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 

“Engel, ancak engelliyi ikinci sınıf kabul eden zihniyettedir. Bu engeli de kaldırmak için hep birlikte çalışacağız” dedi. Hükümetin 
ve belediyelerin engelsiz bir ülke için gereken çabayı gösterdiğini belirten Akyürek, son yıllarda engellerin kaldırılması ile ilgili birçok hizmetin 
hayata geçirildiğini ifade etti. Akyürek: “Konyamızda 250 bine yakın engelli kardeşimiz var. Toplumumuza sesleniyorum: Engelli kardeşlerimize 
destek olalım, onların istihdamı, hayat kalitesinin yükseltilmesi, toplum içinde ön planda tutulan bireyler olarak hayatlarını idame etmeleri 
konusunda hep birlikte gayret göstermeli,  daha iyi bir dünyanın kuruculuğunu yapmalıyız” diye konuştu. Konya Valisi Muammer Erol da 
programda görev alan çocukları tebrik ederek, onlara hayatlarını vakfeden ailelere de teşekkür etti. Programda öğrencilerin sergilediği 
halk oyunu, tiyatro, ney, şiir, sema, konser gibi etkinlikler ilgiyle izlendi.
Bir diğer etkinlik, AKEF Erol Güngör Konferans Salonundaydı. “Engellinin Yaşamından Kesitler” konulu konferansa Başbakan Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun ablası Ayşe Çalık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın katıldı. Kas hastası Emrah Savsar’ın manevi anneliğini 
yapan Ayşe Çalık, programı düzenleyenlere, engellilere ve engelli ailelerine böyle anlamlı bir programda yer aldıkları için teşekkür etti. 
Emrah Savsar’ın bir başarı hikâyesine sahip olduğunun altını çizen Çalık, onunla gurur duyduğunu ve destek veren herkese duyarlılığa 
öncülük ettikleri için şükranlarını iletti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ise engellilik halinin ne zaman geleceğinin belli olmadığını 
dolayısıyla her birimizin birer engelli adayı olduğumuzu belirtti. Aydın: “Engellilere aynı hakları sunmalı onların yaşadıkları mekanları 
başkalarından yardım almadan dizayn etmek gerekiyor. Bu konuda son yıllarda duyarlılığın artmış olduğunu, bir bilinç oluştuğunu  görmek 
güzel bir şey. Necmettin Erbakan Üniversitesinde yeni yapılan Kampüs alanı engelli olan personel ve öğrencilerimizin rahat edecekleri 
şekilde tasarlanıyor.” dedi. 
Doğuştan kas hastalığı nedeniyle solunum cihazıyla yaşamak zorunda olan Emrah Savsar konuşmasına hiçbir fiziki engelin insanın azmine 
engel olamayacağını söyleyerek başladı. Yürüme bozukluğuyla başlayan hastalığının ağır bir imtihan olduğunu ancak bu imtihandan 
dolayı mutlu olduğunu belirten Savsar şöyle devam etti: “Bu durum Rabbimin bir lütfudur. El sanatlarına karşı, yazı yazmaya karşı hep 
ilgim oldu insanlara ulaşmayı hep kendime düstur edindim. Çok uzun süre hastalıkla mücadele ettim. Kitap yazarken veya büyüklerimizle 
görüşürken bir şeyler beklemedim. Allah benden razı ise bu benim için yeterlidir.” Ümitsizliğe hiç kimsenin hayatında yer vermemesi gerektiğini 
vurgulayan Emrah Savsar, kendisi gibi engelli olanlara şu tavsiyelerde bulundu: “Kendinize yapamam, ben beceremem demeyin. Örneği 
karşınızda duruyor. Ben yapabiliyorsam, buralara gelip sizlere hitap edebiliyorsam sizler bundan çok daha iyisini yapabilirsiniz. Azminizin her 
şeyi aşacağına inanıyorum. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki sabredin.  Allah’a dayanın ve her ne durumda olursanız olun halinize 
şükredin.” Sosyal medyada yazı yazmaya başlayan Emrah Savsar, Gönül’e Düşen İnci Tanesi isimli bir de kitabı olduğunu belirterek hayatın 
renklerini görmek gerektiğini, sağlığımıza ise bir servet gözüyle bakmamızı tavsiye etti. Savsar’ın kitabı tören sonunda okuyucularla buluştu. 
 Son etkinlik ise Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 18 ilde 25 üniversitede Son Mektup filmini engelli izleyicilerle buluşturdu. Üniversitenin Erol 
Güngör Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte görme ve işitme engelli bireyler kendilerine özel hazırlanan filmi ilk kez izlemenin 
heyecanını yaşadı. Görme engelliler için sesli betimleme; işitme engelliler için ise işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile hazırlanan Son Mektup filmi 
salondakilerden tam not aldı.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz ve Seydişehir 
Yerleşkelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Orman 
Genel Müdürü İsmail Üzmez, Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Konya 
Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, akademisyenler 
ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte yüzlerce fidan toprakla 
buluşturuldu.

İlk olarak Köyceğiz yerleşkesinde başlayan fidan dikimi etkinliği 
Seydişehir “Gençlik ve Kültür Şöleni” etkinliği kapsamında “Koru 
Ormanı”ndaki “Hatıra Fidan Dikim Töreni” ile devam etti. Törene, 

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Kaymakamı 
Tuncay Sonel, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Orman 
Genel Müdürlüğü heyeti, Seydişehir’in Sivil Toplum Kuruluşlarından 
temsilciler ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Seydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Türker, tesis 
edilen Koru Ormanı hakkında bilgi verdi. Ormanın on sekiz hektarlık 
alana sahip olduğunu söyleyen Türker, farklı türlerde yaklaşık otuz 
bin fidan dikildiğini dile getirdi. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Atalarımız bu vatanı bize hazineleriyle 
beraber devrettiler. Biz de bunu gelecek kuşaklara artırarak 
devretme gibi bir yükümlülüğe sahibiz. Bu anlamda toprakla 
buluşturulan her bir fidanın önemli olduğunu biliyoruz. ‘Eğer kıyametin 
kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı toprakla buluşturun’ emri 
çerçevesinde gelecek kuşakları düşünerek bu konuda daha yoğun 
çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Rektör Şeker, 
Orman Genel Müdürlüğü’ne de bu konudaki çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederek ülkemizin önümüzdeki yıllarda çok daha yeşil 
olacağını vurguladı. Fidanların bakımının da büyük önem arz ettiğini 
belirten Şeker, bu anlamda herkese önemli görevler düştüğünü 
sözlerine ekledi. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman 

Genel Müdürü İsmail Üzmez, Seydişehir Kaymakamı Tuncay Sonel 
de fidan dikmenin ve ormanları korumanın önemini vurguladı. Açılış 
konuşmalarının ardından Grup Kaşık’ın sahne aldığı programda 
gençler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu gösteri 
sonrasında çeşitli turnuvalarda dereceye giren öğrenciler kupalarını 
aldılar. Kupa töreninden sonra Seydişehir Yerleşkesinden Koru 
Ormanı’na geçen protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları toprakla 
buluşturdu. Fidan dikiminin ardından misafirlere geleneksel Konya 
pilavı ikram edildi. Gençlik ve Kültür Şöleni Etkinlikleri farklı öğrenci 
gruplarının düzenlediği müzik dinletisi ve geleneksel oyun gösterileri 
ile sona erdi.

FİDANLAR 
TOPRAKLA BULUŞTU

Biz Ormanlarımızı 
Atalarımızdan Miras Edinmedik 
Çocuklarımızdan Ödünç Aldık
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Toru ayrıca; 4 bin 500 metrekarelik bir alanda 3 katlı bir külliye olarak inşa edilecek 
caminin mimarisinin de üniversite tarafından özene bezene hazırlanarak çalıştığı bir 
mimari proje olduğunu ifade ederek: “Yaptığı hayırdan dolayı özellikle hayırsever 
işadamı Kemal Akpınar Bey ve üniversitede yer noktasında proje çalışmalarında çok 
ciddi çabalar sarf eden Rektörümüze ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum.” 
dedi. Hayırsever iş adamı Kemal Akpınar adına konuşan oğlu Fatih Bülent Akpınar 
ise: “Rahmetli annemin adına yapılacak eserde Rektörümüzün, Belediye Başkanımızın 
ve babamın fazlaca emekleri var. Bu konuda kendilerine diğer kardeşlerim adına 
müteşekkirim. Böyle bir eserin ortaya çıkması için emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Meram Belediyesi tarafından arsası tahsis edilen Köyceğiz Yerleşkesindeki alana hayırsever iş adamı Kemal Akpınar 
tarafından 15 bin kişilik bir cami yaptırılacak. Caminin yapımı için Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Kemal Akpınar’ın 
katıldığı toplantıyla, Meram Belediyesi’nde Belediye Başkanı Fatma Toru ile protokol imzalandı.

Caminin Konya’nın en geniş kapasiteli, en değerli mimari eseri ve en görkemli camisi olacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker; ülkemizde son yıllarda bir hayli üniversitenin açıldığını ve bu üniversitelerin kampüslerinin de yeni dönemde ciddi mimari 
özellikleriyle öne çıkacağını belirtti. Prof. Dr. Şeker: “Öğrencilerimizin tabii ki birçok ihtiyacının yanı sıra ibadet ihtiyacını da karşılayan 

bir tesis olması gerekiyor. Biz bu konuda çalışırken hayırsever Kemal Akpınar Beyefendinin cami yaptırma düşüncesi, teklifi bize iletilmiş oldu. 
Biz de bundan büyük memnuniyet duyduk. Aracı kurum olarak Meram Belediyesi bize bu teklifi iletti. Biz de kampüsümüzün en güzel yerini bu 
hayırlı iş için ayırdık. Konya’nın değerli bir mimari eseri, önemli camilerinden ve en geniş kapasiteli ve en görkemlisi olacak şekilde bir çalışma 
yürüteceğiz. Bu konuda emeği geçen Meram Belediye Başkanımıza ve bu konuda 
eşi adına ciddi bir hayır hizmetine talip olan Kemal Akpınar Beyefendiye teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru; Bir külliye gibi hizmet verecek caminin Konya’nın 
en nadide yerlerinden birinde, Konya’ya hâkim bir tepede ve Konya’nın en nadide 
camilerinden biri olacağını söyleyerek aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebileceğini 
vurguladı. 

KONYA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİ 
KÖYCEĞİZ’DE YAPILACAK
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MERAM TIP FAKÜLTESİNDE 
DÜNYA HEMŞİRELER HAFTASI KUTLANDI

NEÜ’NÜN AB PROJELERİ 
DEĞERLENDİRİLDİ

Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda Hemşireler Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Programa 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Tekin, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emel Ege, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek tüm hemşirelerin hemşireler haftasını kutlayarak organize edilen 
programın hayırlara vesile olmasını diledi. Yüksek; hemşirelerin, zaman zaman karar verme merci durumunda olduklarını ve yaptıkları işin 
hayati önem taşıdığını belirtti. Dinleyenlerle birkaç anısını da paylaşan Yüksek, her bir yaşanmışlığın insana değer kattığını söylerken, 

geleceğin hemşerileri olacak olan öğrencilere başarılar diledi ve onların da haftalarını tebrik etti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emel Ege ise yaptığı konuşmada hemşirelerin çalışma alanları, sağlık hizmetlerinin 
ulaşılabilirliği, sağlık politikaları gibi konulara değindi. Sağlıkta sorunların farkında olunmasının çözümü de hızlandıracağını belirten Ege 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Değişimi başarmamız, değişime ayak uydurmamız gerek, sağlıkta maliyeti düşürmek için kaliteli hizmeti artırmamız 
lazım. Hemşireler eğitim, danışmanlık, bakımda kalite gibi konularda kaliteyi artırırken sağlık bakım maliyetini de azaltabilir personel 
pozisyonundadır. Hemşirelerin konumu bu açıdan bakıldığında gayet önem arz eder.” dedi. 

"Hemşirelik Mesleğinin Mayası Saygı ve Sevgidir"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gürbilek ise, hemşirelik mesleğini 
sadece kazanç getiren bir iş olarak görmediğini, mesleğin farklı boyutlarının 
olduğunu vurguladı. Hemşireliğin manevi bir yükümlülüğünün de olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, hemşirelik mesleğinin mayasının saygı ve sevgiyle 
yoğrulduğunu belirtti. İlkeli ve dikkatli adım atan her kişinin işinde temel prensipleri 
takip ederek başarıyı yakalayacağını kaydeden Gürbilek, öğrencilerin de aktif 
çalışma hayatında bunu anlayacaklarını ifade etti.
Meslekte on yılını doldurmuş ve bu on yıl süresince Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 
hizmet vermiş olan hemşerilere plaket takdiminin ardından program sona erdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından üçüncüsü Konya’da düzenlenen "AB'ye Üyelik Süreci ve Türkiye'nin Yeni AB 
Stratejisi" konulu Sivil Toplumla Diyalog toplantısı öncesi AB Bakanı Volkan Bozkır ile Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker bir araya geldi. 

Görüşmede Üniversite tarafından 
yürütülen çalışmalar, Ulusal Ajans ve 
Erasmus projeleri konuları masaya 

yatırıldı. Rektör Şeker, Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde yapılmakta ve yapılacak olan 
bilimsel çalışmalarla ilgili olarak da Bakan Bozkır 
ile bilgi alışverişinde bulundu. Şeker, Bakan 
Bozkır’la yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini 
dile getirerek şunları söyledi : “Bu toplantı 
vesilesiyle Sayın Bakanımızla Ulusal Ajans, 
Erasmus ve Avrupa Birliği Ülkeleri ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi arasında yapılacak olan 
ortak bilimsel çalışma ve üniversiteler arası ilişkiler 
gibi konularda bilgi paylaşımında bulunduk. 
Görüşmenin hem Necmettin Erbakan Üniversitesi 
adına hem de şehrimiz adına hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "AB'ye Üyelik Süreci ve Türkiye'nin Yeni AB Stratejisi" konulu Sivil Toplumla Diyalog 
toplantılarının değişik şehirlerde yapılmaya devam edileceği belirtildi.  
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Geçtiğimiz yıl Marmara 
Üniversitesi’nden teslim 
alınan ve 1 yıl süre ile 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ile Konyalıların 
ziyaretine açılan 57. 
Alay Sancağı, Çanakkale 
Kara Savaşları'nın 
100'ncü Yıldönümü 
Anma Törenlerinde Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
öğrencilerine teslim edildi.

Sancağın Çanakkale’ye uğurlanması töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Üniversitenin 57.Alay Sancağına nizamına 
uygun biçimde gerekli saygı ve ihtimamı gösterdiğini belirterek: “Ecdadımıza layık olmaya çalıştık. Gereken özenin diğer Üniversiteler 
ve değerli öğrenciler tarafından da gösterileceğine inancımız tamdır. Gençlerimizin geçmişini öğrenmesinde bu türden duygu 

yüklü sembollere ihtiyacımız var. Sancakla ilgili olarak çok sayıda toplantı ve organizasyon yapıldı. Ben bu organizasyonları düzenleyen 
arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’ne de nöbet sırası sizde göreviniz kutlu olsun diyorum” dedi.
Sancağı teslim etmekle Üniversite adına görevlendirilen Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Öğrencisi Zekeriyya Avcı ise 1 yıldır alıştıkları 
sancağa veda etmenin hüznünü yaşadıklarını dile getirdi. Sancağın 
bir yıl boyunca Üniversitede kalmasından duydukları memnuniyeti de 
dile getiren Avcı: “Sancak nöbetinin tüm gençler tarafından tadılmasını 
istiyoruz. Bu noktada bu şerefli görevi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
öğrencilerine devrediyoruz. Tüm gençlerin bu sancağa sahip Alaya, 
vizyon ve misyonuna sahip şekilde ve bu idealde çalışmalarda 
bulunmasını umut ediyoruz ” dedi.
Sancak devir teslimi, yoğun katılımın gerçekleştiği Çanakkale Kara 
Savaşları'nın 100. yıldönümü anma törenlerin sırasında yaklaşık 25 
bin kişinin katıldığı 57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında gerçekleştirildi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen 
"57. Alay Vefa Yürüyüşü”ne katılanlar, önce Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nde kamp kurdu. Türk Kızılay'ı ile Gelibolu 2. Kolordu 
Komutanlığı, yürüyüş öncesinde katılımcılara, tümü şehit düşen 57. Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbasını dağıttı. Gençlik ve 

Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da çorba dağıtımında yer aldığı 
organizasyonda 100 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah 
namazı kılındı. Conkbayırı'nda yapılan törende 57. Alay'ın temsili 
sancağı Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri adına Zekeriyya 
Avcı tarafından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine teslim 
edildi. 
Tören, Bakanı Kılıç ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak 
ile Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ’ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.  

57. ALAY SANCAĞI’NA 
DUYGULU VEDA
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Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) tarafından Çarşamba günleri düzenlenen 
seminerler kapsamında “Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi” konulu seminer düzenlendi. 
Seminere konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk katıldı.

SBBF Konferans Salonunda 
düzenlenen seminere Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, SBBF 
Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş ve Seydişehir Ahmet Cengiz 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Türker ile öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Abdulkadir Buluş yaptığı açılış konuşmasında Prof. 
Dr. Şevket Pamuk’un Türk iktisat tarihinin duayenlerinden biri 
olduğunu söyledi. Buluş; Pamuk’un en dikkat çeken yönünün 
teorik yaklaşıma sahip olması olduğunu söyleyerek, klasik 
tarihçilikten ziyade Osmanlı Ekonomisindeki üretim, tüketim ve 
devlet ilişkilerini, aktörlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşimi içerisinde 
ele alarak sonuç değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti. Prof. 

Dr. Buluş: “Pamuk’un; Dünya iktisat tarihçiliğine yaptığı en önemli katkı, Osmanlı Ekonomisinin 1469’dan 1914’e kadarki durumunu, uluslararası 
alanda başka ülkelerle mukayese ederek ele almasıdır. Son zamanlarda ise Türkiye’nin belli dönemlerdeki ekonomi kritiğini yaparak uzun 
dönemde yapısal dönüşümlerini ve yapısal kırılmalarını incelemektedir” dedi. Konuşmasının başında iki yüz yıllık süreçte Türkiye’nin farklı 
ekonomi modellerini denediğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Pamuk, sonuçların hep dünya ortalamalarına yakın seyrettiğini belirtti. Türkiye’nin 
19. yüzyılda, iki yüz yıl önce kişi başına düşen gelir yüzdesinin dünya ortalamalarının az üzerinde olduğunu ve bu oranın gelişmiş ülkelerden 
Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın ortalamasının da yüzde altmışına tekabül ettiğini söyledi. Bu yüzdenin gelişmiş ülkelerin yüzdelerini hızla 
arttırmalarıyla birlikte düştüğünü ifade eden Pamuk, farkın 1950 yılına kadar büyüdüğüne 
vurgu yaptı. Mevcut durumda Türkiye’nin gelir olarak dünya ortalamasının biraz üzerinde 
olduğunu açıklayan Prof. Dr. Şevket Pamuk; ekonomik gelişmeyi gösteren tek göstergenin 
kişi başına düşen gelir olmadığını, insani gelişmenin de bir gelişim göstergesi olduğunu 
vurguladı. Pamuk: “İnsani gelişme deyince kişi başına gelirin yanına sağlık ve eğitimi de 
koymalıyız. Doğumda yaşam beklentisi bu noktada önemlidir. Türkiye’de 200 yıl önce 
doğan bir insanın yaşama beklentisi 27-28 yıldı. Çünkü o dönemde bebek ölüm oranları 
çok yüksekti. Şu anda ise Türkiye’de doğumda yaşam beklentisi 72 yılı göstermektedir. 
Sağlıkta da gelişme olarak dünya ortalamalarına yakınız. Kurumlar iktisat literatüründe son 
40 yılda giderek öne çıkmaya başladı. İktisatçılar, toplumların özellikle 50-100 yıllık uzun 
vadeli ekonomik gelişmelerini anlamaya çalışırken kurumlar alanında daha fazla çalışmaya 
başladılar. Kurumları toplumdaki kurallar olarak algılayabilirsiniz. Yasalar ve yazılı olmayan 
sosyal kurallar bu alana girer. Bu kurumların ya da kuralların ekonomideki yeri büyüktür. 
Ekonomiyi etkileyebilen etkenlerden; toplumdaki demokrasinin işleyişi, çıkabilen çatışmaların 
giderilebilmesi, insanların yatırımlara özendirilebilmesi gibi hususlarda kurumların çalışmaları, 
işleyişleri ve bunların sürekli olması önemlidir. İktisadi gelişmeyi destekleyici bu kurumlar uzun vadede oldukça önem arz ederler.” dedi. 

Orta Gelir Tuzağına Dikkat
Ekonominin gelişmesinde devlet müdahalesine de değinerek, iyi bir devlet müdahalesi olmadan iyi bir sanayileşmenin asla olamayacağını 
söyleyen Pamuk konuşmasının sonunda; iktisat literatüründe yer alan “Orta Gelir Tuzağı” olayına dikkat çekti. Prof. Dr. Pamuk: “Orta gelir 
aşamasına gelen ülkeler, yüksek gelirli ülkelerin arasına katılmakta oldukça zorlanıyorlar. Bunun için eğitimin artması, inovasyonun olması, 
teknolojinin daha yüksek beceriyle kullanılması, katma değeri daha yüksek ürünlerde uzmanlaşılması ve bu ürünlerin dünyaya ihraç edilmesi 
gerekiyor.” diyerek; orta gelir tuzağının aşılabilmesinin ancak ve ancak kurumların güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğine vurgu yaptı.
Soru cevap kısmının ardından, programın sonunda Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker katılımından ötürü Prof. Dr. Şevket Pamuk’a bir plaket verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
ATUDER (Acil Tıp Uzmanları Derneği) 
ve Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin organizasyonuyla 
Meram Tıp Fakültesi Konferans 
salonunda Acil Tıbbın son on yılını 
anlatan sempozyum düzenlendi. 
Düzenlenen sempozyuma Vali 
Muammer Erol, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tahir Yüksek, Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Gökhan 
Darılmaz ve ATUDER Dernek Başkanı 
Prof. Dr. Başar Cander  ile öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve ATUDER Genel Başkanı Prof. Dr. Başar Cander 
yaptı. Her gün acil servise yapılan müracaatların yoğunluğuna dikkat çekerek; deprem gibi afetlerde ancak 2000’lerde başvuru 
olabileceğini fakat acil servise şu anda bu sayıda başvurunun günlük olarak gerçekleştiğinin altını çizen Cander: “Savaşta bir 

ordunun en önemli safı ön saftır. Bizler sağlık ordusunun ön saflarıyız.  Fakat Acil Tıp’a hem toplumumuz açısından hem de bürokrasi 
yönünden yeterince kıymet verilmediğini düşünüyoruz. Çabalarımıza rağmen medyaya istediğimiz ölçüde ulaşamıyoruz. Acil Tıp’ın önemini 
gündeme taşımalıyız.” dedi. Cander ayrıca ATUDER’in faaliyetlerinden de bahsederek her hafta aktivitelerinin olduğunu, Avrupa ve Orta 
doğu ülkelerinde çeşitli sempozyumlar düzenlediklerinin de altını çizdi. Amerika, Kanada, Norveç, Kazakistan, Kıbrıs ve hatta ilk olarak da 
Medine’de bir kongre düzenlediklerini belirten Caner kongrelerini ulusaldan,  uluslararası platforma taşıyarak Acil Tıp’ı bir nevi Avrupa’ya ve 
Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Gökhan Darılmaz da yaptığı konuşmada; acil tıp konusundaki hassasiyetlerine değinerek 
Konya’da 23 tesislerinin olduğunu söyledi ve 7 milyon olan poliklinik sayısının % 30’unun acil olduğunu, bu oranın % 20’ lerin altında olması 
gerektiğini ve bu oranlara çekmeye çalıştıklarını belirtti. Bakanlığın son yaptığı düzenlemeler ile acilde çalışanlar için yeni uygulamaların 
hayata geçtiğini hatırlatan Darılmaz,  personel eğitimlerine de değinerek : “Kamu Hastaneleri olarak en büyük ihtiyacımız mezuniyet sonrası 
eğitimler. Bu tür etkinlikler bizim kendi personelimizin eğitimi için çok önemli. Özellikle bu eğitimleri bilimsel etkinliğin merkezi olan Necmettin 
Erbakan Üniversitesiyle birlikte çalışarak gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi. 

Prof. Dr. Yüksek : “Acil Servislerin Asli Görevi Triaj Olmalı”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise konuşmasında 20-30 sene öncesinde acil servislerde  travmatik vakaların çok olduğu dönemlerde 
bile gelen hastanın süratle triajı yapılıp ilgili bölümlere gönderildiğini, 
ancak bugün acil bölümü bir ana bilim dalı olarak kurulduğunu ve 
yataklı bir kuruma dönüştüğünü söyledi.  Yüksek: “Acilin ekibinde genel 
cerrahın,  genel dahiliyecinin  veya hepsinin fonksiyonunu gören bir 
hekim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu hedef doğru bir hedef değildir. Acil 
ekibin amacı “triaj’ dır. Gelen ilk müdahaleyi yapıp hastanın daha ehil 
ellerde tedavinin yapılmasına transferidir. Ama programın zenginliği 
gösteriyor ki yanlış yerdeyiz. 100 milyonu aşan yıllık acil müracaatının 
olması yanlış bir politikadır. Böyle acil olmaz. Bu acillerde yeterince 
hizmet verilemez. Bu derneğin öncülük ederek açık yüreklilikle bizim 
yaptığımız iş bu değil demesi gerekir.  Çok ciddi ihtisaslaşmış bir 
ünitemizde bile yapılamayan hizmetleri biz yaparız iddiası çok yanlış bir iddiadır. Çok ciddi hatalara götürür” dedi. 

TÜRK İKTİSADININ
200 YILI TARTIŞILDI
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Ereğli Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası 
Matematik, Fen ve Teknoloji Eğitimi Konferansı - ICEMST” ile 
“Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı - ICRES”, 23-26 
Nisan 2015 tarihlerinde yapıldı.

Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’ın başkanlık ettiği ve 
çalışmaları yaklaşık 1 yıldır sürdürülen konferansa Amerika Birleşik Devletlerinden 
Prof. Dr. Martin Simon, Prof.Dr. Julie A. Luft, Prof.Dr. Karen Koellner, Prof.Dr. Wenxia 

(Joy) Wu, davetli konuşmacı olarak katıldı.  Konferansa, Eğitim ve Bilim alanlarında 
hazırladıkları çalışmaları sunmak üzere 37 farklı ülkeden 370 akademisyen katıldı. 
Dünyada ve ülkemizde öne çıkan gelişmelerin, akademisyenler, eğitim uzmanları, 
bilim uzmanları ve öğretmenler tarafından tartışıldığı ve paylaşıldığı bu platformda, 
her iki konferans kapsamında toplam 312 akademik çalışma, sözlü ve poster bildiri 
olarak sunuldu.

Yerli ve Yabancı Bilim İnsanları Konferansta Bir Araya Geldiler
Bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Matematik, Fen ve Teknoloji Eğitimi Konferansı” 
ve ilki düzenlenen “Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı”, başarıyla 
tamamlandı. 

Stratejik Araştırmalar ve Analiz Merkezi (CESRAN) tarafından organize edilen “Avrasya Siyaseti ve Toplumu” 
uluslararası konferans serisinin ikincisi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde yapıldı.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Aberystwyth Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Strategic Outlook’un destekleri ile gerçekleştirilen 
konferansa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kadir Has 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, NEÜ 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, NEÜ SBBF Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
2. Uluslararası “Avrasya Siyaseti ve Toplumu” konferansının teması “Kültürel Diplomasi” idi. 
Konferansta konuşan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Murat Çemrek, bu düzeydeki konferansların gerçekleştirilmesinde verdiği maddi ve manevi 
destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında yapacakları 
faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Çemrek: “Birkaç ay sonra yine Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 
gerçekleştirilecek olan Uluslararası ve sonrasında Ulusal Yaz Okulu olacak ve Asya konusunda 
da Güney Kore Büyükelçiliği ile ortak bir program düzenleyeceğiz. Konya’nın kültür başkenti  ve   
5 üniversiteye sahip olması sebebiyle üniversite olarak bu beş üniversiteye amiral gemisi olmaya 

namzediz. Bunun için de yoğun bir faaliyet içerisindeyiz.” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise konuşmasında, böyle anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Kültürel diplomasinin ancak kültürel alt yapının güçlendirilmesiyle sonuç verecek bir olgu olduğunu söyleyen 
Akyürek, kültürler arası ilişkiye ve kültürel gelişime yeni bir anlam yüklediklerini şehir medeniyeti, şehircilik, şehir kültürü ve kimliğinin oluşmasında 
yaptıkları çalışmalarda yeni ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Akyürek: “Yurt içinde ve yurt dışında kültürel diplomasinin alt yapısını oluşturacak 
yeni çalışmalara imza attık. Dünyada 100 den fazla şehirde Mevlana ve Mevlevilik üzerine çeşitli toplantılar düzenledik. O bölgelerin 
önemli isimleri toplantılarımıza katıldı. Bu çalışmalarımızın ülkeler arası ilişkilere de katkı sağladığını düşünüyorum. Konyamızı bu yolla dünyaya 
tanıtma fırsatımız oldu.” diyerek düzenlenen bu konferansın da şehrin bu yöndeki gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
İlki, geçtiğimiz yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa bu yıl da dünyanın dört bir yanından 
akademisyenler, uzmanlar, siyasetçiler ve STK gönüllüleri katıldı. 
Kültürel Diplomasi ve Yumuşak Güç Araçları, Avrasya Jeopolitiği,  Enerji Politikaları, Avrasya-Latin Amerika İlişkileri’nin Dünü, Bugünü ve Yarını, 
İnsani Güvenlik ve Çatışma Çözümü, Avrasya ve Yükselen Güçler, Milliyetçilik, Etnisite ve Dış Politika, Dış Politika Yapımı ve İç Dinamikler, 
Avrasya’da Sivil Toplum, Toplumsal Hareketler ve Sürdürülebilir Gelişme, Avrasya’da Fırsat ve Zorluklar gibi konu başlıklarının yer aldığı 
konferansta 20 farklı ülkeden 70’e yakın sunum yapıldı.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN 
ULUSLARARASI KONFERANSLAR

ULUSLARARASI 
'AVRASYA SİYASETİ VE TOPLUMU' 

KONFERANSININ İKİNCİSİ KONYA’DA YAPILDI
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İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet 
Atik tarafından yaklaşık 25 yılda biriktirilen 
Osmanlıca tarihi belgelerinin sergilendiği 
serginin açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek tarafından yapıldı.
Açılışa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Hayri Erten, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile 
çok sayıda davetli katıldı.

Doç. Dr. Hikmet Atik sergiyle ilgili yaptığı 
açıklamada kişisel arşivinde yaklaşık 450 tarihi 
belge bulunduğunu belirterek, manevi değerleri 

dolayısıyla ecdadımızın etrafta sahipsiz duran bu 
belgelerini topladığını ve yaptığının amatörce bir iş olduğunu belirtti. Koleksiyonunda bulunan belgelerin bir bölümünün aileden geldiğini 
bir bölümünü de sahaf ve kolleksiyonerlerden satın aldığını söyleyen Atik, bu belgelerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştığını ve tek 
amacının gelecek nesillerin bu konularda bilinçlenmesi olduğunu söyledi. Açılıştan sonra sergilenen eserleri hakkında Doç. Dr. Hikmet Atik 
tarafından ziyaretçilere bilgiler verildi. Aralarında 130 yıllık belgelerin de bulunduğu Belgelerle Sosyal Tarih Sergisi 2 gün boyunca gezildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
tarafından “Beslenme Alışkanlıklarına Yeni Yaklaşımlar” 
konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa; Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Gürbilek, TSE Gıda Laboratuvarı Müdürü 
Nefise Betül Hıdıroğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Şenay Burçin Alkan ile 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan 
Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker Türkiye’de 

medya üzerinden 
yönlendirilen hayata 
dikkat çekti ve 
şehirleşme ile birlikte 
bozulan doğal 
yaşamın gıda tüketim 
alışkanlıklarını da 
değiştirdiğini söyledi ve 
bozulan bu tablonun 
sonucunda bilinçli, 
sağlıklı ve hassasiyetlere 
uygun beslenmenin 

önemine vurgu yaptı. TSE Gıda Laboratuvarı Müdürü Nefise Betül 
Hıdıroğlu ise Türkiye’de ve Dünyada Standardizasyon hakkında 
bilgiler verdi. Standardizasyon’un belirli bir faaliyetle ilgili olarak 
ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve 
işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi 
olduğunu belirten Hıdıroğlu, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji 
Enstitüsü (CMIIC)’ın kuruluşuna ve faaliyetlerine de konuşmasında 

yer verdi. Hıdıroğlu konuşmasında Türkiye’de Avrupa’ya göre 
standardizasyon bilincinin yeterince oluşmadığını da söyledi.  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Şenay 
Burçin Alkan ise konuşmasına beslenmenin tanımı yaparak ve yeme 
bozukluklarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Enerji içecekleriyle ilgili de 
bilgilere yer verdiği konuşmasında Uzman Şenay Burçin Alkan, sağlıklı 
olarak sunulan bu içeceklerin iddia edilen gibi olmadığını açıkladı. 
Alkan: “Özellikle sporcular çok kullanıyorlar. Ancak içinde kafein var, 
başlangıçta 
kişiyi daha 
üretken daha 
konsantre 
olmasını sağlasa 
da kafein 4 - 6 
haftalık süre 
sonrasında 
bireyin öğrenme 
yeteneğini 
azaltıyor. Kafeini 
400 miligramın 
altında almak 
gerekir. Kakao, 
yeşil çay, 
turunçgiller, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler beyin fonksiyonları 
için çok önemli. Sonuç olarak fiziksel aktiveleriniz nasıl sağlığınızı 
etkiliyorsa yediğiniz şeyler de en büyük önemi vermeniz gereken 
konudur. Yeterli ve dengeli beslenerek, bedensel, zihinsel ve ruhsal 
sağlığımızı koruyabiliriz” dedi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE 
BELGELERLE SOSYAL TARİH 

SERGİSİ
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DEĞERLERİN OLMADIĞI BIR MEDENİYET DÜŞÜNÜLEMEZ.
İslam Medeniyetinin Kodları Anlatıldı

LOJİSTİĞE ULUSLARARASI BAKIŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türk Anadolu Vakfı işbirliği ile İlahiyat Fakültesi Mevlana Amfisinde “İslam 
Medeniyetinin Kültürel Kodları” konulu bir konferans düzenlendi. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bayram Ali Çetinkaya’nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 
ve Türk Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa Yayla da katıldı. 

Konferansta konuşan Çetinkaya, İslam Medeniyetinin inşasından ve temel belirleyicilerinden söz etti. İslam Medeniyetinin Dünya'nın 
bütün coğrafyalarına ulaşmış kadim bir medeniyet olduğunu belirten Çetinkaya: “Tarih boyunca Hint, Endülüs, Abbasiler, Selçuklular 
ve Osmanlılar medeniyet inşa etmişlerdir. İslam Medeniyeti, medeniyetlerin üzerinde bir medeniyettir. Medeniyet, bizleri kültür ve ilim 

kaynaklarına ulaştıran; edebiyat, tarih, musiki, sanat,  ticaret gibi enstrümanlardan oluşur. Bunlar olmadan medeniyet olmaz” dedi. İslam 
medeniyetinin ölü bir medeniyet olmadığını vurgulayan Çetinkaya, Türkiye’nin yılda 5.5 milyar doları karşılıksız olarak insanlığa yardım 
için verdiğinin altını çizdi. Çetinkaya: “Batı ülkeleri henüz gelişmekte olan bir ülkenin bu parayı nasıl verebildiğine anlam veremiyorlar. 
Medeniyetin olmazsa olmazı tabi ki güçtür. Teknolojik gelişmedir. Ancak değerlerin olmadığı bir medeniyet, medeniyet olamaz. Medeniyet 
sadece rasyonel bir yükseliş değildir. İçinde değerlerin olduğu ruhi bir yükseliştir. İslam Medeniyetinin kodları kültüründe, ilminde, irfanında,  
kütüphanelerinde, Endülüs’teki Kurtuba Camisinde, Buhara’daki medreselerde, Konya’daki medreselerde, Bursa ve İstanbul’daki camilerde,   
         Kahire’deki mabetlerde gizlidir. Medeniyetimizin   
               sürdürülebilir hale gelmesi için bu kodları ve şifreleri bugünün  
                   Müslüman neslinin çözmesi gerekiyor” dedi.

İsveç'te 1829 yılında kurulmuş olan Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi arasında imzalanan ERASMUS anlaşması kapsamında, Chalmers Teknoloji 
Üniversitesi Lojistik ve Ulaştırma Bölümü öğretim üyeleri Magnus Blinge ve Per-Olof Arnäs 
Necmettin Erbakan Üniversitesinde ders verdi.

Chalmers Üniversitesinde araştırma alanları ve bölümler konusunda bilgi vererek konuşmasına başlayan 
Profesör Blinge, ulaştırma sektöründe kullanılan araçlarda enerji tasarrufu ve güvenlik konularında 
son yıllarda ortaya çıkan yenilikleri anlatarak, elektrikli ve hibrit araçların 

gelişimi ve enerji tasarrufu için ortaya çıkarılan yeni tasarımları açıkladı. Ulaştırma 
sektöründe büyük veri (Big Data) konusunda sunum yapan Profesör Per-Olof Arnäs 

ise, büyük veri için üç önemli adımın veri toplama, işleme ve kullanma olduğunu, özellikle günümüzde gerçek 
zamanlı veri toplama potansiyelinin arttığını belirtti. Büyük verinin tahmin, envanter yönetimi, ulaştırma yönetimi 
ve insan kaynakları gibi alanlarda kullanım örneklerini anlatan Profesör Arnäs, bu yenilikler nedeniyle sektörün 
artık geçmişten çok farklı şekilde çalışacağını ifade etti. Sunumlardan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ile Chalmers Teknoloji Üniversitesi arasında ERASMUS kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaları 
değerlendirmek üzere, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 
Şehir ve Bölge Planlama ile Mimarlık bölümlerinden öğretim üyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.
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“KORKMA, 
Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak”

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 94. Yıldönümü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri

İstiklal Marşı’nın kabulünün 94. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol 
Güngör Konferans Salonunda bir panel düzenlendi. Düzenlenen panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, AKEF Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Kırbıyık, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Moderatörlüğünü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Celalettin Muşta’nın yaptığı ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim 
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Serarslan, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Köstüklü’nün panelist olarak yer aldığı 
programda açılış konuşmasını yapan Muşta; Akif’in karakterini ve nasıl bir hayat yasadığını anlatarak sahip olduğu kültürün nasıl oluştuğuna 
değindi. Akif’in önemli zatlarla sohbetler ettiğini,  onların derslerine katıldığını ve övülmekten hoşlanmayan biri olduğunu söyleyen Muşta: 
"Sözü senet bir adamdı. Büyük bir edebiyat ve düşünce adamıydı. Tam bir vatanperver ve görev adamıydı. Mütevazı bir insandı. Her 
zaman ümit, iman ve cesaret doluydu." dedi.
Prof. Dr. Nuri Köstüklü ise konuşmasında; İstiklal Marşımızın hangi şartlar altında yazıldığına ve İstiklal Marşının vermek istediği mesajlara 
değindi. Neredeyse bayrağın yere düşme tehlikesinin olduğu zamanlarda marşımızın yazıldığını söyleyen Köstüklü konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Şu anda vatan coğrafyamızda cereyan eden olaylar bize Akif’in İstiklal Marşı'nı hangi tarihi şartlarda yazdığı ve İstiklal Marşı'nda 
verdiği mesaj ve değerleri daha iyi anlamak mecburiyetinde bırakıyor. Marşımız ‘Korkma!’ diye başlıyor. Bu ifade milli marşımızın hangi 
sosyolojik şartlarda yazıldığına işaret ediyor. Tarihimizden alınan güven ve cesaretle geleceğe ümitle bakılmasını sağlıyor. İstiklal Marşı'mızın 
yazıldığı günler çok kritik zamanlardır. ‘Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ derken istiklalin asla kaybedilmeyeceğini ileriki mısralarda tüm 
tarihin derinliklerinden alınan güçle şartlar ne kadar ümitsiz görülürse görülsün bayrağın asla yere düşmeyeceği mesajı veriliyor.”
Prof. Dr. Halim Serarslan da yaptığı konuşmasında İstiklal Marşı’nın tarihçesini anlattı. O zamanlar bir millî marşın olmayışına ve bunun 
eksikliğinin yaşandığına değinen Seraslan; o dönemlerin kaosla geçtiğini ve çok zor zamanlar olduğunu söyledi. Akif’in böylesi olumsuz 
şartlarda milli marşımızı kaleme aldığını dile getiren Serarslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Müsabakaya gelen şiirler içinde başta 
Akif’in eseri yoktur. Maddi ödül sebebiyle yarışmaya girmemiştir. Onu bu müsabakaya Hamdullah Suphi ikna eder ve maddi mükâfatı 
almamak kaydıyla Akif şiiri yazmayı kabul eder. Akif Taceddin Dergâhı'nda marşı derin bir tefekkürle yazmaya başlar. Akif’in yazdığı İstiklal 
Marşı Meclise götürülür ve oy birliğiyle milli marş olarak kabul edilir.” Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü tarafından 
Sosyal Beşeri Bilimler 
Fakültesinde kariyer 
fırsatları ve iş arama 
becerileri hakkında 
bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. 

İş ve Meslek Danışmanlarının konuşmacı olarak katıldığı bir programa Konya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Tokgöz ile Sosyal Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş da katıldı.  
Programda konuşan Ömer Tokgöz İŞKUR’un istihdam ve işsizlikle mücadele kurumu olduğunu belirtti. Kurulduğu yıldan beri İŞKUR’un işsizlere 

ve iş arayanlara istihdam anlamında katkı sağladığını söyleyen Tokgöz, öğrencilerin daha kariyer 
basamaklarının başındayken bazı bilgilere sahip olmalarının onlara avantaj sağlayacağına 
inandığını söyledi.  Programın bu anlamda katkı yağacağını umduğunu söyleyen İl Müdürü emeği 
geçenlere teşekkür etti. Programda daha sonra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İş ve Meslek 
Danışmanı Mehtap Bilir, İŞKUR’un temel amaçları ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Bilir, kurumların işçi 
aradığını, insanların da iş aradığını; İŞKUR’un görevinin de tarafları buluşturmak olduğunu söyledi. 
Bilir, üniversite öğrencilerinin de iş bulma sürecinde yanlarında olduklarının altını çizdi. 
Kariyer fırsatları hakkında bilgi veren İş ve Meslek Danışmanı Nurullah Kaleli ise başarılı olmak 
için izlenmesi gereken süreç ve yöntemler hakkında bilgi verdi. İşveren beklentileri ve uyulması 
gereken bazı kurallara değinen Kaleli: “Kendinize en uygun olan işi bulmaya odaklanmalı 
doğru düşünmelisiniz. İş başvurularında özgeçmişiniz, referanslarınız doğru olmalı, işe ve konuya 
hazırlamalısınız. Rahat olmalı ve heyecanınızı yenmeye çalışmalısınız.” dedi.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Eğitim 
Fakültesi ve Kemal Akman Meslek Yüksekokulu gönüllü 
öğrencileri her yıl düzenledikleri “İmece Faaliyetleri” 
kapsamında Belkaya’ya bağlı Gümüleyik İlkokulu’ndaydı.   

Topluluk öğrencileri tarafından okulun giriş kapıları boyandı, giriş 
merdivenine beton atıldı. Okulun bahçe kapısı onarılıp monte 
edildi ve bahçe duvarları sıvandı. Ayrıca çatıda tamamen 

dolan mahyalar temizlenip akmaya sebep olan kırık kiremitler 
değiştirildi.

İlkokul öğrencilerine topların, bez bayrakların ve çok özel hediyelerin 
de olduğu kırtasiye poşetleri dağıtıldı. Ereğli Kemal Akman Meslek 
Yüksekokulu giyim bölümünün özel kumaştan dikim yaptırdığı masa 
örtüsü ile beraber NEÜ öğrencilerinden toplanan ansiklopedi 
seti ve ecza malzemesi okula hediye edildi. Öğrenci olmayan 
çocuklara da balonlar ve oyuncaklar dağıtıldı. Öğrencilerin 
faaliyetlerine rehberlik edip destek veren öğretim üyesi Eray Günay 
kendilerini karşılayan Gümüleyik İlkokulu öğrenci ve personeline 
teşekkür ederken o bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında : 
“Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerimizle sahip olduğumuz enerjiyi taş duvarlar arasında 
sıkışmış bir şekilde sadece üniversitedeki öğrencilerle paylaşarak 
değil, beraber yaşadığımız toplumla paylaşmayı bilerek içinde 
yaşadığımız topluma aktararak çevreye de değer kattık. Fedakârca 
çalışarak faaliyetlerimize destek veren tüm öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum. Fakültemizin Dekanlığını ve aynı zamanda Meslek 
Yüksekokulumuzun Müdürlük görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa 
Pehlivan Hocamıza da sağladığı katkılardan dolayı tüm ekip olarak 
şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

İMECEYE 
DEVAM

PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÜNAL’DAN HADİS DERSİ  

İnce Minare Hadis Dersleri kapsamında 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, “Geleceğe Yönelik 
Rivayetlerin Değerlendirilmesi” konulu ders 
anlattı. İnce Minareli Medresedeki programa 
Vali Muammer Erol, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, akademisyenler, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı. 

Gelecekle ilgili Peygamberimize atfedilen 
rivayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği ve bunların 
sıhhati konusunda değerlendirmelerde bulunan 

Prof. Dr. Ünal, geçmiş rivayetleri ele alırken dikkatli olmak 

gerektiğini söyledi. Ünal: “Kendi geleneğimiz, kendi 
kültürümüzdür, biz bunları iyi ele almazsak başkaları bizim 
gözümüze sokarak, dinimizle alay ederek önümüze 
sürerler. Bizde savunma yapma durumunda kalırız. 
Kendimiz kendi geleneğimize rivayetlerimize gereken 
hassasiyeti göstermeliyiz.” Rivayetleri ele alış tarzının 
geleceklerle ilgili rivayetler konusunda daha farklı bir 
konumdan olayları incelemek gerektiğini kaydeden Ünal: 
“Efendimizi kendisinden sonra ortaya çıkan gelişmeleri 
takip eden, hüküm beyan eden bir Peygamber 
pozisyonuna düşürüyorlar. Bu istismardır bugün bile 
istismara devam edenler var. Herkes kendi baktığı yerden 
Efendimizi istismar etmeye çalışıyor. Peygamberimiz bunu 
böyle söyledi diyerek Efendimizi tarafına çekmeye 
çalışanlar var. Doğru değildir.” ifadelerini kullandı. 65



"VASATiLiK" KONUŞULDU  

İlahiyat Fakültesinde “İslami Düşüncede Vasatilik” konulu bir konferans düzenlendi.  Mevlana Amfisinde Suriye İslam Alimler Birliği 
Başkanı Usame Abdülkerim Er-Rufai tarafından verilen konferansa; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da katıldı. 
 

Kısa özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Usame Abdülkerim Er-Rufai, İslam Ümmetinin Allah tarafından vasat bir ümmet olarak 
kılındığını ifade ederek: “İslam Ümmeti  kendinden önceki gelen insanlara ve peygamberlere şahitlik etmekle mükelleftir. Kendinden 
öncekilere nasıl şahitlik edeceği konusuna gelince de, Allah’ın kalplere vereceği iman nuruyla onları görmese de kıyamet gününde 

şahitlik edecektir.   İslam Ümmeti adil olan adalet üzerine gelen bir ümmettir. Vasat bir yol takip eden mutedil bir şahsiyet olur. Yani denge 
içerisindedir. Değerlendirme yaparken doğruyu ortaya çıkarabilmek adına itidal halindedir. Kim hak ve adalet üzerine bir hayat kurmak 
istiyorsa son din olan İslam Dini’nin değerlerine sahip çıkması ve bu dinin gerektirdiklerini yapması gerekir” dedi. 
İslam Ümmetinin vasat oluşunu verdiği bazı örneklerle anlatan Üstad şunları söyledi : "Hristiyanlar, Hz. İsa’nın dünyaya gelişini  onu tapılacak 
bir varlık olarak görme şeklinde değerlendirirken, Yahudiler ise Onu zina yapan bir kadından olan kişi olarak değerlendirmişlerdir. İslam 
dininde ise biz müminler Hz. İsa’nın yaradılışını babası olmayan Hz. Adem’in yaradılışı gibi görürüz. Bu yönümüzle onların sapkınlıklarından ayrı 
durmuşuzdur.  Hristiyanlar Allah’ın emretmediği bir ruhbanlığı icat ederek mana aleminde boğulmuşlar, Yahudiler ise  madde alemine dalarak 
aynı şekilde boğulmuşlardır. Bir Yahudi başka bir Yahudiden faiz alamaz. Ama diğer milletleri sömürmesi onlar üzerinden geçinmesi mubahtır 
ve onlara göre böyle olunması gerekir” Üstad Usame Abdülkerim Er-Rufai, İslam Ümmetinin Allaha yakın olmak ve Allah’ın rızasını kazanmak 
için yaptıkları ibadetlerinin vasati olduğunun altını çizerek,  Hz. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden örnekler verirken, Hristiyanların Allaha 
yakın olma adına bedenlerini hiçe saydıklarını, 60 gün ayaklarını yıkamama gibi uygulamalarla,  Allah’ın emretmediği şeyleri kendilerine farz  
ve vacip kıldıklarını söyledi. Konuşmasında öğrencilere Aliya İzzet Begoviç’in “Doğu ile Batı Arasında İslam” kitabını özellikle okumalarını 
tavsiye eden Er-Rufai : “Batının ahlak felsefesinin temelini Pragmatizm oluşturur. Onlar kendilerini çalışkan, dürüst, ahlaklı olarak  gösterseler 
de yaptıkları iyiliklerin altında hep çıkar güderler. Bir Müslüman ise yaptığı iyiliği sadece Allah’ın rızası için yapar ve mükafatını ondan bekler” 
dedi. Yoğun bir katılımın olduğu programın anlık çevirisini İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Salih Zeki Keş yaptı.

NEÜ’DE HAZIRLANAN KONSORSİYUM PROJESİ 
ULUSAL AJANS TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Yeni dönem Erasmus+ programı kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi 
tarafından hazırlanan “AB Yolunda Modern Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile 
Nitelikli İnsan Gücüne Ulaşmak” başlıklı Ulusal Konsorsiyum Projesi, Türkiye Ulusal 
Ajans tarafından kabul edildi. NEÜ koordinatörlüğündeki bu projeyle, KTO 
Karatay Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 4 yıllık 
Yükseköğretim Kurumu olan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu prensiplerinin ve 
uygulamalarının araştırılması ve elde edilen bilgi ve deneyimlerinin ülke geneline 
aktarılması amaçlanıyor. Böylece KOP Bölgesi UNİKOP Birliği kapsamındaki 
çalışmalar ilk kez uluslararası bir program çerçevesinde projelendirilmiş oldu.

Proje hakkında konuşan NEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Diken; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sisteminin mantığı ve işleyiş şeklinin 
ilgili uygulamacılar tarafından doğru olarak algılanmasının, ülkemizde yeni kurulan 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının sayısı dikkate alındığında, algıda ve buna bağlı 
olarak uygulamada köklü bir değişim ve dolayısıyla hedef kitle olan Yüksekokul yetkilileri, eğitim sorumluları, doğrudan ve hedef kitle 
paydaşları olan öğrenciler, işverenler ve sektöre dolaylı olarak geniş bir etkisinin olacağını vurguladı. Diken; bu doğrultuda söz konusu 
projenin, doğru algılama ve doğru anlatma neticesinde hem öğrenciler hem de sektör açısından Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının 
amacının ve gerçek değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Diken projenin amacını ise şöyle açıkladı: “Kısaca UBYO 
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) olarak adlandırılan proje; NEÜ, KTO Karatay Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Konsorsiyum çerçevesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının modern ve yenilikçi bir Yüksekokulun gereksinimlerine uygun bir sistemin 
geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Dinamik, başarılı ve geleceğe odaklı bir yüksekokulun gelişimi, ancak modern ve yüksek nitelikli 
bir yüksekokul sistemi sayesinde garanti edilebilir. Bu proje ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında etkili bir eğitim sistemi uygulamasını 
hayata geçirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda NEÜ, KTO Karatay Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı idari ve 
akademik personel tarafından Almanya’ya ziyaretler düzenlenmesi planlanmaktadır.” Diken, bu Proje neticesinde KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığının katılımı eşliğinde, Türk ve Alman yükseköğretim sistemlerinin avantajlarını bir araya getirip sentezleyerek NEÜ ve KTO 
Karatay Üniversitesinde modern bir yüksekokul eğitim sistemi geliştirmek için ihtiyaç duyulan geniş çaplı bilgi ve tecrübe birikimine sahip 
olunacağını söyledi. Ayrıca edinilen tecrübeler sonucu elde edilen neticelerin yayımlanacağını ve metodolojik olarak seyahatlere katılan 
gruplar tarafından ayrıntılı bir şekilde bilimsel açıdan değerlendirileceğini belirten Diken; Ülkemizde de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları 
yeni kurulmaya başladığından elde edilecek proje çıktılarının ülke genelinde etki alanı bakımından geniş bir alanda fayda sağlayacağını 
vurguladı.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gençlik ve Kültür Şöleni Etkinlikleri bu yıl da 
Ereğli Yerleşkesinde başladı.

Şölenin açılışında sportif faaliyetlerde dereceye giren, sosyal 
sorumluluk alanlarında faaliyetleri bulunan öğrenci ve öğrenci 
topluluklarına ödülleri verildi. Ereğli’deki fakülte ve yüksekokulları 

öğrencilerinin ve Halk Oyunları Topluluğu’nun hazırladığı halk oyunları 
gösterisi ve çeşitli müzik etkinliklerinin yer aldığı şenlikte Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ile beraber Ereğli Kaymakamı Şakir Erden, Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, ilçe protokolü ve öğrencilerin de katılımıyla 
Mehteran takımı eşliğinde ilçe merkezinde kortej yürüyüşü yapıldı. 
NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan:  
“Üniversite olarak çok güçlü kadromuz var. Bir milletin ayakta 
kalabilmesi için kültürel değerlere sahip çıkması gerekir. Biz 
öğrencilerimizi yetiştirirken kültürel alanda dolu dolu yetiştirelim 
istiyoruz. Bundan sonra Ereğli’nin ihtiyacı doğrultusunda farklı kültürel 
etkinlikleri sürdüreceğiz. Öğrencilerimize, topluma hizmet uygulamaları 
dersi veriyoruz. Bu dersin temel amacı Ereğli ve bölgesinde 
problemleri tespit etmek ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla o problemlere çözüm bulmak. Okulların boyanmasına kadar öğrencilerimiz 
bu ders kapsamında faaliyetlerde bulunuyor.” dedi.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise; Ereğli’de öğrenim gören gençlerin Ereğli’nin misafiri olduklarını vurgulayarak, onların bu şehrin 
insanlarıyla bir arada olmasının Ereğli’ye ve öğrencilere fayda sağlayacağını ifade etti. Özgüven ayrıca: “Ereğli’nin kent kimliği içerisinde, 
şehir havası içerisinde; yüksekokullarımız fakültelerimiz akademik kadromuzla şehirde güzel bir birliktelik oluşturacağımızı düşünüyorum.” dedi.  
Ereğli Kaymakamı Şakir Erden de yaptığı konuşmada: “Ereğli günden güne büyüyor. Bununla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi de 
büyüyor. Üniversiteli olmak sadece derslerle ilgili olmak değildir, yaşadığımız kente duyarlı olmalıyız.” dedi. Şenlikler, halk oyunları gösterileri ve 
Konya Kültür ve Halk Oyunları Derneği (KOHEM)’in verdiği Türk Halk Müziği ziyafeti ile sona erdi.

III. GELENEKSEL 
GENÇLİK VE KÜLTÜR 

ŞÖLENİ
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GELENEKSEL GENÇLİK VE KÜLTÜR ŞÖLENİ 
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YAPILDI

Ereğli Yerleşkesinde başlayan Gençlik 
ve Kültür Şöleni Etkinlikleri Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde devam 
etti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek 
yaptığı açılış konuşmasında; “Bizim 
şenliğimiz hem bilimsellik adına hem de 

sanat adına oldukça doyurucu bir içeriğe 
sahip. Ereğli ve Seydişehir’deki bahar 
şenliklerimizin de kurum aidiyeti içerisinde güzel 
bir ortamda geçtiğini öğrendim. Başarılı bir yılın 
sonunda sizlerin de bu şenliği hak ettiğinize 
inanıyorum. Etkinliğin güzel ve verimli geçmesini 
diliyorum.” dedi. 

Öğrencilerin yoğun geçen bir yılın sonunda 
yorgunluklarını bir nebze atacakları etkinlikte 
ilk olarak fakülteler arasında yapılan 
müsabakalarda futbol, voleybol, basketbol 
ve masa tenisi kategorilerinde dereceye giren 
takımlara kupa ve madalyaları verildi. Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin 
hazırlamış olduğu grafik tasarım sergisinin 
gezilmesinin ardından öğrencilere şenlik pilavı 
ikram edildi. 

Öğretim Görevlisi Önder Mustul popüler 
müzikle öğrencilere keyifli dakikalar yaşatırken 
Karabük Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi 
sundukları gösteriler ile izleyenleri büyüledi. 

Etkinlik, Öğretim Görevlisi Adnan Kılıçaslan’ın 
yönetimindeki Türk Sanat Müziği ve Öğretim 
Görevlisi Atila Özdek’in yönetiminde Türk 
Halk Müziği konserlerinin ardından Sosyal 
Organizasyon Bilgi İletişim Topluluğu (SOBİT) 
tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması 
ile devam etti. 2 gün boyunca süren şenlikte 
ayrıca, SOBİT’in organize ettiği Karaoke Ses 
Yarışması, Üniversite Halk Oyunları Topluluğu 
gösterileri, Tiyatro Topluluğunun sergilediği 
oyun ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Çocuk 
Korosu’nun verdiği konserle öğrenciler bol bol 
eğlendiler. 
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MÜZİK BÖLÜMÜ BÜYÜLEDİ

Yrd. Doç. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu ve Öğr. Gör. Dr. Gözde Yüksel’in hazırladığı lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin yer aldığı konser Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda yapıldı. 

13 bölümden oluşan programda flüt ve gitar konserine Yavuz Selim Kaleli piyanosuyla eşlik etti.  Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Kırbıyık; programın sonunda yaptığı konuşmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın önemli etkinlikler gerçekleştirdiğini ve 

düzenlenen programları beğeniyle takip ettiklerini söyledi.

"Kalplerden Dudaklara" 
Türk Sanat Müziği Konseri Beğeniyle İzlendi

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Anabilim Dalı öğretim 
üyeleri ve öğrencileri tarafından Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda Türk Sanat 
Müziği konseri düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Adnan Kılıçarslan yönetiminde yaklaşık yetmiş kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği 
korosunda; kanunda Cafer Sami Erdoğan, udda Ferhat İpek, kemanlarda Okan Ertürk, Ramazan Özşimşek, 
viyolonselde Özan Çetik, klarnette Mustafa Tosun, ritm sazlarda Yrd. Doç. Dr. Sibel Karaman ve Erdem 

Taze yer aldılar. İki bölümden oluşan konserde nihavend, uşşak ve hicaz makamındaki eserler seslendirildi. Sadettin 
Kaynak’ın “Kalplerden Dudaklara” adlı nihavend makamındaki eserinden ismini alan konser izleyenler tarafından 
büyük beğeni ile izlendi.
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ONLARIN DA KONYA’DA 
DİKİLİ BİR AĞACI VAR

Konya Platformu öncülüğünde, Konya Valiliği, Selçuklu Belediyesi ve Konya 
Orman Bölge İşletme Müdürlüğü işbirliğinde 75 bin fidan dikildi. Ardıçlı 
bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikme törenine Konya Valisi Muammer 
Erol, Milli Eğitim Eski Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Orman Bölge 
Müdürü Bekir Karacabey, Konya Platformu Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, 
davetliler ve KONDİL öğrencileri katıldı.

Konya Platformu Derneği Başkanı 
Mehmet Ali Çelik, bir rüyalarının daha 
gerçek olduğunu ifade ederek, 850 bin 

metrekare bir alana 75 bin fidan dikeceklerini 
söyledi. Konya Orman Bölge Müdürü Bekir 
Karacabey ise, çıplak yamaçlara yeşil bir 
gerdanlık takacaklarını söyleyerek, Ardıçlı 

bölgesinin tamamını ağaçlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Milli Eğitim Eski Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem de, 1 hektara 10 bin ağaç dikilebildiğini belirterek: “10 bin ağaç 30 
bin kişinin oksijenini sağlıyor. Buradaki alana dikilecek ağaçlar Konya’nın oksijenini sağlayacak” 
diye konuştu. Her biri farklı bir ülkeden gelen KONDİL öğrencileri ise böyle bir etkinlikle 
Konya’da dikili ağaçları olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.  
Konuşmaların ardından programa katılanlar fidan dikerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"TÜKETİCİ İSRAF EKONOMİSİNİ 
KÖRÜKLEMEMELİYİZ" 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcıları çeşitli fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Okka, “Toplumda faizin 
sıradanlaşması ve tasarruftan uzaklaşılması ekonomimizin en 
önemli sorunu.” diyerek konuşmasına başladı. Okka ; “Hepimiz, 

vergi ödenmesi konusunda kendimizi gözden geçirmeliyiz. Sadakatli 
olmalıyız. Bireysel tüketici israf ekonomisini körüklememeliyiz.” dedi. 
Türkiye’deki bankacılık sektöründe yüzde 5-6 civarında yeri olan 
katılım bankacılığının artırılmasının reel sektörü destekleyeceğine 
vurgu yaptı. Türkiye’nin ekonomik yapısı ve dünyadaki kriz ortamının 
Ekonomi Yönetimi tarafından nasıl algılandığı ve yönetildiği 
konularında bilgiler veren Okka’ya konferans sonunda Rektör Şeker 
tarafından plaket verildi.  
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER PLATFORMU 
TANITILDI

ODA ORKESTRASI 
KONSER VERDİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Arası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek düzenlenen bir 
basın toplantısıyla Başkanı olduğu Konya Uluslararası Öğrenciler Platformunun faaliyetlerini anlattı.

Lise, lisans, yüksek lisans, doktora, dil eğitimi için uluslararası 
öğrencilerin ülkemize geldiğini söyleyen Çemrek; ülkemizde şu an 80 
bin öğrencinin eğitim aldığını belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: “11 

Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek misafir öğrencilerimize, şehrimize 
ve kendimize yaraşır güzel bir ev sahipliği yapmak, tarihten gelen gönül 
ve kardeşlik köprülerini yeniden inşa etmek, eğitim için kilometrelerce 
uzaktan gelip şehrimizi tercih eden misafir öğrencilere şehrimize yakışır 
bir eğitim ortamı sunmak, elimizdeki imkânlarımızı bir araya getirerek en 
iyisini yapmak için Konya Uluslararası Öğrenci Platformu çatısı altında bir 
araya gelmiş olduk.”

Evvelde ve Ahirde Hepimiz Âdem’in Çocuklarıyız, 
Hepimiz Bir Milletiz

Prof. Dr. Murat Çemrek öğrencilerin daha iyi şartlara sahip olması için 
yürüttükleri ortak çalışmalara değinerek, misafir öğrencilere örnek teşkil 

edecek ev sahipliğini sunmak istediklerini vurguladı. Çemrek, uluslararası öğrencilerin eğitimlerine destek vermek amacıyla bir araya gelerek 
kurulan Platformlarının başta Konya olmak üzere tüm dünya için hayırlı uğurlu olmasını 
dilerken: “Evvelde ve ahirde hepimiz Âdem’in çocuklarıyız, hepimiz 
bir milletiz” ifadelerini sözlerine ekledi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Oda Orkestrası, Doç. Dr. Zafer Kurtaslan’ın şefliğinde 
konser verdi.

Konserin solistliklerini; Öğretim Görevlisi O.Kürşad Çakır 
(Kanun), Yunus Çağlak (Perküsyon), Özlem Azılıoğlu (Ses), 
Emel Mutlu (Ses), Zülfükar Avcı (Bağlama, Ses) Okan Ertürk 

(Keman), Eren Şimşek (Piyano-Vokal) ve Meltem Argun (Flüt, Bendir) 
yaptı. Programın ilk 3 eserini Türk tangoları oluşturdu. Daha sonra 
"Kadifeden Kesesi" isimli bir Kırım türküsü Zülfükar Avcı’nın yorumu 
ile seslendirildi. Bu eserden sonra, orkestra düzenlemesini Öğretim 
Görevlisi Yunus Çağlak’ın yaptığı “Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin” 
isimli ilahi seslendirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti 
ile Türk Müziği’nin önemli kadın bestecilerinden Kemani Kevser 
Hanım’a ait olan Nihavent Longa, Kürşad Çakır (Kanun) ve Okan 
Ertürk tarafından seslendirildi. Konser; Zülfükar Avcı’nın bağlama ile 
seslendirdiği Azeri oyun havasının ardından orkestra düzenlemesini 
Öğretim Görevlisi Yunus Çağlak’ın yaptığı “Sille” adlı Konya türküsü 
Emel Mutlu tarafından söylendi.
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“OKUL ÖNCESİNDE GÜNCEL KONULAR” 
MASAYA YATIRILDI

“ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ VELİ İLİŞKİLERİ”
Konulu Seminer Düzenlendi

Üniversite Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “ Okul Öncesinde Güncel Konular” temalı 
bir konferans düzenlendi. Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy,  anaokulu yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
ve Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barbaros Yalçın yaptı. 
Yalçın konuşmasında merkezin üniversite ve şehre hizmet için çalışmalara başladığını hatırlattı. 

Yalçın: “Merkezimizin öncelikli amacı, ailelerin ve gençlerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve 
çözüme yönelik öneriler geliştirerek, değişen toplumsal dinamiklerle birlikte kadın ve erkek rollerindeki 
algılamalara bağlı olarak değişen veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik fedakarlık, 
sadakat, güven, empati, karşılıksız sevgi ve benzeri, aileyi güçlendirici değerler eğitimine ilişkin 
çalışmalar yapmak ve bu konularda yapılan yayınları tarayarak bilgi arşivi de oluşturmaktır.” dedi.  
Konferansın konuşmacılardan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Ulutaş, çocuklarda duygusal zeka ve akademik zekanın 
farklılıklarından söz etti. Ulutaş: “Zekâ bireyin ya da çocuğun çevreye uyum yeteneğidir. Öğrenme 
gücü, problemleri çözebilme, karmaşık durumları görebilme ve sonrasında iyi bir plan yapabilme 
yetisidir.  Duygusal zekâ, duyguları anlamak ve duyguları etkin bir şekilde kullanmaktır. Duygusal 
zekâda her zaman geleceğe yönelik pozitif bir bakış açısı vardır. Akademik zeka, belirli bir süre olmaksızın bir haftada yada birkaç ayda 
güçlendirilebilirken, duygusal zekanın gelişimine daha erken yaşlarda başlanmalıdır. Aristo’nun söylediği gibi, kızabiliriz ama doğru yerde, 
doğru zamanda, doğru insana, doğru şekilde, doğru ölçüde kızabiliyorsanız duygusal zekanızı kontrol edebildiğinizi ve duygusal zekanızın 
güçlü olduğunu ispatlayabilirsiniz.” dedi.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Avcı ise konuşmasında hedeflerinin 
özelde tüm çocuklara ve genelde de tüm bireylere hizmet etmek olduğunu vurgulayarak: “Eğitim temel bir haktır ve bu temel hakkın herkese 
eşit koşullarda herkese ihtiyacına uygun şekilde sağlanması gerekir. UNESCO ve çocuk haklarına dair sözleşmelerde -Ülkeler çocukların 
maksimum gelişimlerini destekleyecek eğitim olanaklarını düzenleme konusunda yasal ve manevi sorumluluğu taşımalıdır- denilmektedir. 
Bütün bunları ülke ve dünya olarak yıllardır bilmemize rağmen eğitimsel ve kentsel olanaklarımıza baktığımızda hiçbirinin aslında herkes 
için olmadığını görüyoruz. Her şey herkes için; şehirler herkes için, okullar herkes için, evler herkes için olmalı. Öyle mekânlar, öyle okullar, 
öyle bir toplum yaratmalıyız ki hiç kimse kendini o topluluk içinde farklı hissetmemeli.” dedi. Mimarların bütün bunlara evrensel tasarım 
dediğini hatırlatan Avcı; kendisinin bu kavramdan yola çıkarak adlandırdığı öğrensel tasarımın;  herkes için eşit koşullarda eğitim olanağı 
bulabileceği, tüm çocukların kapasitelerine göre gelişebileceği, erişilebilir bir çevre, esnek bir öğrenme programı ile öğretim yaklaşımları ve 
materyallerini kapsadığını belirtti.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör 
Konferans Salonunda “Öğretmen, Öğrenci, Veli 
İlişkileri” konulu seminer düzenlendi. 

Eğitimci Yazar Kadir Keskin’in deneyimlerini paylaştığı 
seminere AKEF yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Hiç 
kimsenin kendini küçük görmemesi gerektiğini söyleyen 

Keskin, her bir gencin geleceğin Türkiye’sinde önemli 
yerlere gelebileceğini ifade etti. Geçmişte yaptığı ve 
ileride de yapmak istediği projelere değinen Kadir Keskin, 
devlet adamının çocuğuyla, sanayicinin çocuğunun aynı 
haklarla eğitim görmesi gerektiğini söyledi. Keskin “Lüzumlu 
öğretmen, öğrencisinin kafasında iz bırakan kişidir, lüzumsuz 
öğretmense hiçbir şey yapmayan öğretmendir. Keşkelerle 
yaşamayın. Hiçbir öğrencinizle inatlaşmayın, inatlaşırsanız 
kaybeden siz olursunuz. Yaramazlık yapan öğrencinin 
sınıfın en değerlisi olduğunu düşünün. Şahsi problemlerinizi 
dersinize yansıtmayın” dedi. Toplumların en vazgeçilmez 
mesleğinin öğretmenlik olduğunu kaydeden Keskin, yetişkin 
bir bireyin iyi bir öğretmenin elinden geçmiş olmasının son 
derece önem arz ettiğini belirtti. Velilere de tavsiyelerde 
bulunan Keskin, velilerin çocuğun isteklerinden haberdar 
olmasının zorunluluğuna vurgu yaptı ve çocukların kötü 
huylarından velilerin sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.  
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi ev 
sahipliğinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans salonunda “Sivil Havacılık 
Eğitim Semineri” düzenlendi. Düzenlenen seminere Rektör Yardımcısı Tahir Yüksek ile 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesinin yeni açılan bir fakülte olması sebebiyle akademik ve idari olmak üzere ilk öğrencileriyle 
birlikte çok genç bir kadrodan oluştuğunu belirtti. Sivil Havacılık 

konusunun alt yapı, eğitim ve servis problemleri gibi belli yönleriyle aslında herkesi ilgilendirdiğini ifade 
eden Yüksek, toplantıya katılan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarına teşekkür etti.  
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine  genel anlamda sivil havacılık faaliyetlerinin tanıtılmasını 
ve öğrencilerin değişik branşlarda tematik bilgilendirilmesini amaçlayan eğitim seminerinde;  Havaalanları 
Yer Hizmetlerine Giriş, Havacılık İşletmelerinin Ruhsatlandırılma Süreci, Havaalanlarında Sıhhi/Gayrisıhhi 
İşyerlerinin Ruhsatlandırılması, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları , Havacılık Güvenliğine Giriş, 
Havaalanı/Heliport Sertifikalandırması, Havaalanları Çevresinde Yapılaşmaların Kontrolü , Temsil Gözetim 
Yönetim Hizmetleri konuları ele alındı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, alanında uzman; M. Salih Yalçın, Seçkin Öksüz, Candan Uslu, Ufuk 
Erol, Yeşim Korhan,  Gültekin Arabacı, Süleyman Yeşilyurt ve Ertuğrul Aköz tarafından verilen eğitimler 2 
gün sürdü. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin de yer aldığı seminer programına katılan Sivil Havacılık İşletmeciliği 
ve Uçak Mühendisliği bölümleri 1. sınıf öğrencilerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 
sertifika verildi.

HAYIRLI OLSUN
Yeni Bölümler Açıldı

NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine 2015-2016 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmak üzere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü, Beslenme ve Diyetetik bölümü ve Adalet Yüksekokulu açılmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Beslenme ve 
Diyetetik Bölümüne 60'ar öğrenci, Konya Adalet Yüksekokulu'na ise 40 öğrenci kontenjanı ayrılmış ve bölümler 
2014-2015 ÖSYS kılavuzunda yer almıştır.
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SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM MATERYALİ TASARIM SERGİSİ 
AÇILDI

ÜNİVERSİTEMİZ İLK UYGULAMALI 
TEKNOKENT’TE

KONYA'DA 
“TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI” DÜZENLENDİAhmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
öğrencileri, Materyal Tasarım 
Dersinde yaptıkları tasarımları 
açtıkları sergiyle görücüye 
çıkardılar.  

Danışmanlığını AKEF Sosyal 
Bilgiler Ana Bilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Tufan Karaaslan’ın 

yaptığı serginin açılışına; AKEF 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Güngör Karauğuz ile 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
Hazır üretimden ziyade el emeğiyle 
tasarlanarak oluşturulan materyallerle, 
Tarih, Coğrafya ve Sosyal konularda 

bilgilerin soyuttan somuta dönüştürülerek öğretim stratejisinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca; yapılan eğitim materyalleri yardım 
amaçlı Konya ve çevresindeki köy okullarına gönderilerek eğitim-öğretime katkı sağlanmasıyla sosyal bir sorumluluk da yerine getirilmiş oldu.

İİvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Gültekin ve beraberindeki 
heyet Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
makamında ziyaret etti. Ziyaret 
esnasında Üniversite ile Ankara İvedik 
Organize Sanayi Bölgesi Teknokent 
arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

İşbirliğinin önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, iletişimin bu kadar arttığı bir dönemde uzak mesafenin bir öneminin 
olmadığını belirtti. Şeker, karşılıklı hedef birliğinin oluşması için üniversite olarak yapabilecekleri tüm çalışmaları hayata geçirmeye hazır 
olduklarını, organize sanayi bölgelerinin eğitimin içine dâhil olmasının, hem eğitim alacaklar hem de eğitimi sunacaklar açısından önem arz 

ettiğini vurguladı. İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de projenin Türkiye’nin 3. büyük Teknokenti olduğunu ve Tükiye’nin ilk 
uygulamalı Teknokent’i olma özelliğini de taşıdığını söyledi.  

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şube Başkanlığı tarafından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programları 
kapsamında devam eden uygulayıcı eğitimler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Vali 
Muammer Erol, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya 
Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Hakkı Taşkapu ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şube Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin kuruluşunu anlatarak başladığı 
konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortak projeleri olan Türkiye Bağımlılıkla 

Mücadele Eğitim Programının yürürlüğe konduğunu belirterek, Türkiye genelinde bağımlılıkla 
topyekûn bir mücadele için 28.000 rehber öğretmenin uygulayıcı eğitimine başlandığını ifade 
etti. Çalışmalarla 20 Milyon öğrenci ve veliye ulaşma hedeflerinin olduğunu söyleyen Taşkapu bu 
kapsamda Konya’da 22 farklı grupta 772 Rehber Öğretmenin de eğitimine başlandığını belirtti. 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Genç Yeşilay programları dahilinde üniversiteli gençliğe ulaşmak 
adına her üniversiteye bir Genç Yeşilay topluluğu kurulması ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 
de bu topluluğun olmasından mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Yeşilay denildiği zaman ilkokul çağlarında Yeşilay Derneği tarafından afişlerde 
yayınlanan “İçki Kötülüklerin Anasıdır” hadis-i şerifini hatırladığını söyledi. Yeşilay derneğinin bir 
fetret dönemine girdiğini ve sessizliğe büründüğünü belirten Rektör: ”Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bu konuda yol göstermeleriyle geçmiş yıllarda amatörce çalışan bu kuruluşumuz artık daha 
profesyonel olarak sadece yurt içi değil yurt dışında da şubeler açarak uluslararası anlamlı bir mücadele sergilemeye başladı. Bir birey 
olarak, bir baba olarak, hem de bir üniversite Rektörü olarak Yeşilay Cemiyetine ulusal ve uluslararası yaptığı çalışmalar ve gayretlerinden 
ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi. Toplumun her kesiminde bağımlılıkla ilgili farklı düzeylerde farklı sorunlar olduğunu ifade eden Rektör 
Şeker: ”Bağımlılığın ortadan kalkması için farkındalık oluşturma ve bireylerin bilinçlenmesi adına toplumun her kesimine profesyonel anlamda 
bilgi aktarılması gerekiyor. Yeşilay’ın üniversitelerde oluşturmuş olduğu topluluklar ile üniversite gençliğine yönelik çalışmalar da  hız kazanmış 
durumda. Şükür ki Konya’da öğrencilerimiz arasında bağımlılık oranı çok düşük ama bu durum oranın büyümeyeceği anlamına gelmiyor. 
Koruyucu olma noktasında ön bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarını yürütmek durumundayız. Türkiye’de, gençliğin özellikle 
zamanını ve kendisine emanet edilmiş olan fiziksel özellikleri değerlendirmede çok dikkatli olmadıkları bir tablo görüyoruz. Allah, zamanı nasıl 
değerlendirdiğimiz ve bize emanet ettiği vücudumuzu nasıl koruduğumuz noktasında hepimize hesap soracak. Beşikten mezara kadar bizler 
bu sorumlulukla mükellefiz. Bu anlamda yapılan farkındalık çalışmalarına her birimizin katkıda bulunması gerekiyor.” diyerek gerçekleştirilen 
çalışmaların başarılı olması temennisinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da yaptığı konuşmasında; bağımlılıkla mücadele 
noktasında en önemli tedbirin bu bağımlılığı yapan maddelerin erişiminin zorlaştırılması olduğunu belirterek: “Çocuklarımızın ve gençlerimizin 
dikkatini bu alana çekmek isteyen çok çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bizler eğitimci olarak bağımlılık eğitiminin mutlaka uzmanlar eliyle yapılmasını 
arzu ediyoruz.  Bakanlığımız da özellikle bu konuya hassasiyet göstererek bu eğitimin rehberlik öğretmenleri tarafından yapılmasına karar 
verdi. Rehber öğretmenlerimiz konuya nasıl ve nereden yaklaşılacağı noktasında uzman oldukları için bu uygulamayı 
oldukça anlamlı ve faydalı buluyorum” dedi.

82 83



TURİZMDE "KONYA" TARTIŞILDI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “Konya Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Sorunlar 
ve Çözüm Yolları” konulu bir panel düzenlendi.  Erol Güngör Konferans salonunda, Konya Dedeman Genel Müdürü 
Recep Altınok, TÜRSAB Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yanar, Farmatur-İşletmeci Semih Altan’ın panelist olarak 
yer aldıkları panele ; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Raif Parlakkaya, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Panelistlerin kısa özgeçmişlerinin okunmasının ardından Araştırmacı – Yazar Dr. Nevin Halıcı’nın oturum başkanlığını yaptığı panelde ilk 
olarak konuşan TÜRSAB Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yanar, Konya Turizminde yetişmiş eleman eksikliğinden kaynaklanan 
sıkıntılara değindi. Yanar: Seyahat acentası olarak Konya’da eleman ihtiyacı ilanlarına bir kişi başvurmadığını bunu İstanbul’da 

yaptıkları zaman ise 200 kişiden başvuru aldıklarını söyledi. Eğitim düzeninin değişmesiyle birlikte elemana oldukça ihtiyaçları 
olduğunu belirten Yanar; Turizm Fakültesi 1. ve 2. Sınıfta okuyan öğrencilerine talip olduklarını ve onları eğitim sürecinin paralelinde 
yetiştirebileceklerinin altını çizdi. Dedeman Genel Müdürü Recep Altınok ise “Konya Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu 
konuşmasına başlarken otel olarak çalışanlarla birlikte çok güzel bir işin içerisinde olduklarını, şehre ev sahipliği yaptıklarını ve Konya’nın 
marka değerine katkı sağladıklarını, şehri uluslararası arenada temsil ettiklerini söyledi. Altınok: “Turizm barışın olduğu yerde yeşeren evrensel 
bir sektördür. Sizler evrensel bir işin okulunda okumaktasınız. Bölümünüzle gurur duymalısınız. Turizm her geçen yıl büyüyen ülkemizin cari 
açığına ciddi anlamda katkı sağlayan vazgeçilmez sektörlerden bir tanesi.” dedi. Konya turizmini yapılan oteller açısından değerlendiren 
Altınok Hilton Konya olarak açılan otelin Rixos ile devam ettiğini o dönemde tek 5 yıldızlı otel olduğunu, ama günümüze baktığımızda 
hali hazırda 5 tane 4 ve 5 yıldızlı otel inşaatının sürdüğünü, ulusal hem de uluslararası markaların Konya’ya gelmeye devam ettiğini 2016 
yılının sonunda  5 tane daha otelin  açılmış olacağını belirtti. Konya’daki turizm potansiyeline vurgu yapan Altınok Dedeman, Anemon gibi 
marka otellerin burayı tercih etmesi ve yeni açılacak otellerin fazla olmasının gelecekte gençler için iş imkanı olacağının da altını çizdi. 
Recep Altınok ayrıca kendi tecrübelerine dayanarak, salondaki öğrencilere  turizm alanında gelecekle ilgili de tavsiyelerde  bulundu. 
İşletmeci Semih Altan yaptığı konuşmada turizm seyahat acentası ve Rehberlik konusunda açıklamalarda bulundu. Seyahat acentalarının 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık sık yer, ad ve patron değiştirdiğini, kapatıldığını belirten Altan, dünyanın en iyi tur operatörlerinin 
bile hazin sonla karşılaştığını bunun en büyük sebebinin, turu hazırlayan ve sorumluluğu yüklenen ile satanın aynı kefeye konulduğunu 
ifade ederek ayrım yapmaksızın kanun önünde eşit hale getirildiğini söyledi. Milyonlarca dolarlık turu hazırlayan, sorumluluğu yüklenen 
operatörler ve büro dükkanlarda çalışan küçük acentaların eş değerde tutulması risk payını azaltmakta ve acentanın batma maliyetini 
karşılamaktadır.“ dedi. Rehberlik konusuna da değinen Altan Rehberlik Mesleğine dikkat çekerek; “Rehberin en önemli özelliği bilgi, beceri 
tutum ve davranışlarıyla ülkemize gelen turistlere ya da yurt dışına gönderdiğimiz turistlere en yakın kişi olmasıdır. Yurt dışından gelen bir turist 
için Türkü temsil eden kişi o Rehberdir.  Türk onun için O’dur. Rehber nasıl anlatırsa Türkiye ve Türkler öyle bilinirler. O yüzden bu mesleğin de 
sorumluluğu oldukça fazladır. Türkiye’de 2012 yılı verilerine göre 15 bini aşkın profesyonel Rehberimiz  var. Bunların % 34 ‘ü bayan.  Rehberlik 
güç isteyen özveri isteyen bir meslek. Bu noktada bayan rehber oranının çok olması da ayrıca sevindirici.” dedi.
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Geleneksel Türk yemek kültürünü 
tanımak ve tanıtmak amacıyla 

Turizm haftası etkinlikleri 
kapsamında Necmettin Erbakan 

Üniversitesi (NEÜ) ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin ortak 

organizasyonu ve Torku’nun 
katkılarıyla düzenlenen “Anadolu, 
Selçuklu ve Konya Mutfağı” adlı 

yöresel yemek yarışması 4 ayrı 
kategoride yapıldı.

Yarışma; çorbalar ve salatalar, ana 
yemek, hamur işleri ve tatlılar, Unutulan 

Konya Mutfağı olmak üzere 4 ayrı 
kategoriden oluştu. Jüri başkanlığını 

Dr. Nevin Halıcı’nın yaptığı yarışmada 
alanında söz sahibi pek çok isim jüri üyesi 

olarak yer aldı.  
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yarışmanın 

Anadolu'nun tarihi köklerinden gelen 
mutfak kültürünün, gelecek kuşaklara 

aktarılması anlamında önemli bir etkinlik 
olduğunu söyledi. Yapılanın sadece 

bir yemek yarışması olarak görülmemesi 
gerektiğine dikkati çeken Şeker sözlerine 

şöyle devam etti: "Bu yarışmanın, 
özellikle ülkemizde son yıllarda yaşanan 

fast food çılgınlığına karşı, Anadolu 
mutfağının zenginliğini gençlere aktarmak 

ve bunu daha da zenginleştirmek 
adına gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

Eskiden annelerimizin hazırladığı o güzel 
yemeklerin tadını bugün yarışmacıların 

hazırladıkları yemeklerde gördük. Batıda 
kaybolan ev yemekleri, yapımı zor olan 

yemekler, ülkemizde hala yapılabilmekte 
ve sunulmakta. Bu bizim zenginliğimizdir."

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya ise 
yaptığı açıklamada yüz yirmi katılımcının olduğu bu yılki 
yarışmaya “Unutulan Konya Mutfağı” kategorisinin 

de eklendiğini söyledi. Olağanüstü yemeklerin hazırlandığını 
kaydeden Parlakkaya, yarışmaya katılanları tebrik etti.
Yarışmacıların özenle hazırladıkları yemekler jürinin 
beğenisine sunuldu. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği 
ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada dereceye 
girenlere ödülleri verildi. 

YEMEK	YARIŞMASI	SONUÇLARI

1.Olanlar
Hatice Doğaner   (Et Kabağı)
Halime Keser       (Tutmaç)
Zeliha Çelik        (Kamıştan Çekme)
Tülay Mert         (Tirit)

2.Olanlar
Funda Filiz            (Düğün Pilavı)
Hatice Sertdulge   (Tarhun)
Ayla Orhan           (Benemiç)
Saliha Kaysı         (Çirli)

3.Olanlar
Rahime Tosun     (Kıkırdak Çorbası)
Müjde Akan        (Katmer)
Ümmühan Cirit    (Kaburga Dolması)
Fatma Biçer        (Patlıcan Orta)

Mansiyon	Ödülü	Alanlar
Hacer Kocalar    (Tarhun)
Sultan Gür     (Ekmek Kadayıfı)
Ahmet Büyükakkaş   (Sermeç)
Fatma Kiraz Baybağan   (Tirit)



 TÜRK HAVACILIK SİSTEMİ 
TARTIŞILDI 

Akdemir, başta Konya Hava Sporları Kulübü Kurucu Üyesi ve Başkanı 
Bilal Büyükyıldırım olmak üzere programda emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Başarı için hedefe odaklanmanın önemli olduğunun altını çizerek 
konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, özellikle stratejik 
anlamda son dönemde yatırım yapılan Havacılık ve Uzay Bilimlerinin, Uçak 
Sanayinin gelecek dönemde hak ettiği değeri ve önemi göreceğine 
dair inancının tam olduğunu söyledi. Şu an Türkiye’nin bu alanda insan 
gücü transfer ettiğini belirten Şeker, bu fakültenin öğrencileri sayesinde 
bu durumun düzeleceğini ve ilerleyen zamanlarda uluslararası alanda 
insan gücü transfer edecek noktaya gelineceğini vurguladı. Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, gelecekte her bir öğrenciyi üretici, alanında uzman bilim 
adamı olarak görmek istediklerini belirtirken bu gibi bilinçlenmeyi artıracak 
programlara Üniversite olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Konya Hava Sporları Kulübü Kurucu Üyesi ve Başkanı Bilal Büyükyıldırım 
da bu alanda yaptığı çalışmalara, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin 
önemine, sektörün Türkiye tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 
Kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere çeşitli tavsiyelerde 
bulunan Büyükyıldırım, Türkiye’nin teknolojik gelişimine, havacılık alanındaki 
yapılanlara ve üniversite bazında neler yapılabileceğine değindi. 
Türkiye’de son yıllarda sosyal refahın yükseldiğini de dile getiren 
Büyükyıldırım: “Türkiye’de havacılık alanında çeşitli çalışmalar geçmişte yapılmıştı, bugün de daha üst seviyede yapılmaya devam ediyor. 
Uçak mühendisleri yurtdışında pek çok eğitimden geçerek diploma alıyor ancak biz her bölümü bitirene bu diplomayı veriyoruz. Sistem 
bu anlamda ne kadar doğru tartışılır. Japonya, Amerika gibi ülkelerde makine bölümüne gelecek öğrenciyi teknik liseden, torna, pense her 
şeyi bilen öğrencilerden seçiyorlar. Yani yurtdışında eğitim, fabrikanın içinde veriliyor. Bizde ise durum tam tersi; mutfağın içinde olanı da 
olmayanı da bu bölümlere alıyoruz. Hata yapıyoruz, sonra da malzemeyi bilmeyen makine mühendislerimiz oluyor.” dedi.

Konya Hava Sporları Kulübü Kurucu Üyesi 
ve Başkanı Bilal Büyükyıldırım, Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesinde model 
uçak tasarımı, Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültelerinin geleceği konularında 
öğrencilerle bilgilerini ve görüşlerini 
paylaştı. Programa Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Mehmet Emin 
Aydın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akdemir, misafirler 
ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Akdemir, bu tarz programların 

öğrencilere faydalı olacağını belirterek,  alanla 
ilgili yapılan yeniliklerin yapılan programlar 
vesilesiyle öğreneceklerin bilgileneceklerini ifade 
etti.  
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SEDEP YILSONU ŞENLİĞİ KELEBEKLER VADİSİ'NDE 
YAPILDI

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinde (SEDEP) muhteşem bir yılsonu şenliği düzenlendi. Kelebekler Vadisinde gerçekleştirilen 
şenliğe Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörü adına Rektör Danışmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK 
Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.  

Yıl boyunca 32 farklı etkinliğe (Çat Kapı Tiyatro, Trafikte Sorumluluk, Münazara vb.)  imza atılan proje kapsamında 196 okul, 120 
bin 166 öğrenci ve 5 milyon yayın yapıldı. SEDEP kapsamında sorumluluk, yardımseverlik, adalet, dostluk, doğruluk, sabır, saygı ve 
öz denetim değerlerinin olduğu 8 temel değer öğrencilere anlatılırken yıl içinde yapılan çarpıcı etkinliklerle de projeye farkındalık 

oluşturuldu. 

SEDEP	ile	Geleceğe	Güvenle	Bakıyorum

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin, gelecek nesiller için sağladığı katkıya vurgu yapan Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya: “Bugün milli ve 
manevi değerlerini benimsemiş, milletimizi emanet edebileceğimiz yarının Türk büyükleri, yarının yöneticileri, yarının Türkiye’sini sahiplenecek ve 
onu daha ileriye taşıyacak çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SEDEP’in her toplantısında her etkinliğinde ben bu duyguları 
hissediyor, çocuklarımıza bakarak geleceğe güvenle bakıyorum.” dedi.

SEDEP	Artık	Bir	Marka

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin artık marka bir proje olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “3 yıl önce 
başladığımız SEDEP neredeyse tüm Türkiye’nin konuştuğu bir proje haline geldi. Okullarımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bu konuda çok 
ilgililer.  Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Başkan 
Altay bu projede çok büyük destekçileri olduğunu belirterek: 
“Necmettin Erbakan Üniversitesine, Kaymakamlığımıza, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlümüze bu projenin olmazsa olmazı eğitim camiamız, 
okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Çocuklarımız yani gelecek nesillerimiz bu başlangıçla, ekmiş 
olduğumuz bu tohumla Türkiye’nin geleceğinde önemli işler 
yapacaklar. Gelecek yıl daha coşkulu, daha çok etkinlikle bir 
arada olmak dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.
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Eğitim Uzmanı Münir Arıkan, “Ailede Değerler Eğitimi” konulu veli semineriyle ailelerle buluştu.
Seminere; Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube Müdürleri, veliler ve öğretmenler katıldı.

Konya’dan	Çıkan	Işık	Türkiye’ye	Yayıldı
Konuşmasında; Üniversite olarak Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin üçüncü yılında da dolu dolu devam ettiğini belirterek: “Bazı işler vardır ki, kurumsal 
olarak ya da bireysel olarak daha içten, daha severek ve topluma, bireye, kendimize katma değerinin daha yüksek olduğunu düşünerek 
can-ı gönülden yapılır. Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi, Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz gelecek için Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi’ni bu şekilde düşünerek gerçekleştiriyor ve 3 yıldan beri başarılı bir şekilde devamlılığını sağlıyoruz.” diyerek, projenin devamının da 
geleceğini umduğunu, bu ışığın Konya’dan çıkarak tüm Türkiye’ye yayıldığını, ilerleyen süreçte de bu ışığın her yerde yanmasını dilediğini 
ifade etti. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi(SEDEP) adı altında 3 yıldır birçok etkinlik ve organizasyon düzenlediklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında: “Değerler eğitimi sadece okulların, öğretmenlerin ya da kurumların takibinden 
oluşacak bir anlayış ve yaşam biçimi değil. Özellikle ailelerin, okul ve öğretmenlerle birlikte takip etmesi gereken, çocuklarımızın geleceğinin 
inşası konusunda hepimize sorumlulukların düştüğü bir süreç.” dedi.

En	Büyük	Sermayemiz	Çocuklarımız

Altay sözlerinin devamında: “En büyük sermayemiz çocuklarımız. Bu konuda inanıyorum ki bu salonda olan herkes ve Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi’ne dahil olan, bizimle birlikte aynı yolda yürüyen herkes, çocuklarının değer sahibi olmaları için bu fedakarlıktan kaçmayacaklardır. Biz 
kurumsal olarak bazı programlarla, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Çocuklarınızı	Geleceğe	Hazırlayın

Eğitim Uzmanı Münir Arıkan seminerinde; aile ve çocuk eğitimi hakkında dikkat edilecek hususlara değindi. Keyifli ve samimi anlatımlarıyla 
slaytlar eşliğinde sunumunu gerçekleştiren Arıkan, “En büyük değer ailedir. Bu yüzden çocuklarınızı şimdiki çağa değil geleceğe hazırlayın ve 
onlara büyük düşünmelerini öğretin” şeklinde konuştu.
"Başarı	için	televizyonunuzu	1	saat	kapatın." diyen Arıkan, aile içi iletişimde bireylerin mutlaka mütevazi olması gerektiğinin altını çizdi. 
Arıkan, "Futbol müsabakasını 90 dakika gözümüzü ayırmadan izlediğimiz kadar çocuğumuzu 90 dakika izleyebiliyor muyuz?" sorusunu sordu.
Yaklaşık 2 saat süren “Ailede Değerler Eğitimi” seminerinde Arıkan; verdiği birçok örnekle velileri izlerken güldüren, güldürürken düşündürdü.

KONYA'DAN ÇIKAN IŞIK TÜRKİYE'YE YAYILDI
	İnsan	Gücü	Doğru	Yönde	Eğitilerek	Yetiştirilirse	Hedeflere	Ulaşılır

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nin Selçuklu’da başarı ile uygulanması için gayret gösteren proje 
paydaşları ve velilere teşekkür eden NEÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zekeriya Mızırak: “3 yıl önce Sayın 
Belediye Başkanımızın bu projeyi gerçekleştirme aşamasında Necmettin Erbakan Üniversitesi ile istişarede 
bulunduğunu daha dün gibi hatırlıyorum. Bugün burada şu güzel ve coşkulu manzarayı görmek bize 
hakikaten çok doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Sahneye çıkan 300 Kişilik SEDEP Korosu bile bu işin bir 
çıktısı olarak bana göre yeter. Ülke olarak bizim fazla maden ya da petrol zenginliğimiz yok. Bizim en 
önemli gücümüz insan gücümüz. Biz bu insan gücünü doğru yönlendirebilir ve doğru bir şekilde eğiterek 
yetiştirebilirsek ülke olarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Selçuklu Belediyemizin yapmış olduğu bu projeyi çok 
önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Değerlerimizin	Yeni	Nesillere	Aktarılması	Gelecek	İçin	Çok	Önemli

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir projenin paydaşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar: “Bizi biz yapan medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizin yeni nesillere aktarılması,  
geleceğimiz olan gençlerimizde değerlerimizle ilgili bir farkındalığın oluşturulması, onların bu değerleri içselleştirmesi adına 3 yıl önce çıkılan 
bu yolda bu senede birçok proje, birçok etkinlik gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen yarışmalarda, dereceye giren 
okul ve öğrencilerine ödülleri verildi.
300 öğrenciden oluşan SEDEP Korosu, katılımcıların beğenisini kazandı. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 300 Kişilik SEDEP Korosu, 
“Memleketim”, “Senden Başka”, “Bütün Dünya Buna İnansa”, “Arkadaşım Eşek” gibi birbirinden güzel şarkılarla katılımcılara müzik ziyafeti 
yaşattı. SEDEP Yılsonu Şenliği’nde Alper Kış da sahne aldı. Gün boyunca hem çocukların hem de velilerinin katıldığı çeşitli yarışmalarla 
devam eden etkinlik lazer ve havai fişek gösterileri ile son buldu.



Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında 
okullar arasında düzenlenen münazara yarışması 
Mustafa Bülbül Ortaokulu ve Özel Envar Ortaokulu 
arasında yapılan final yarışması ile sona erdi.

SEDEP okullar arasında düzenlenen münazara yarışması 
etkinliği, final bölümü ile sona erdi. 32 okulun katıldığı 
yarışmanın finali, rakiplerini eleyerek son ikiye kalan Mustafa 

Bülbül Ortaokulu ve Özel Envar Ortaokulu öğrencileri arasında 
oldu. Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tahir Yüksek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mustafa Kaya, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul idareci, 

öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, Selçuklu Belediyesi sosyal tesislerde yapıldı. Bir toplumun gelişmesinde üretken gençlerin mi 
yoksa tecrübeli büyüklerin mi katkısının daha büyük olduğu konularının tartışıldığı yarışmada izleyiciler seyir zevki yüksek, kıyasıya bir rekabetin 
olduğu bir final coşkusu yaşadı. 
SEDEP'in kurumsal yapısı ve ortaya koyduğu projeleriyle Türkiye'nin önemli marka değerlerinden biri haline geldiğini söyleyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi tescil edilerek, Konya'mız için bir markaya dönüştürülmüş oldu ve bu 
yıl da çeşitli değişiklikler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Öncelikle liselerin projeye dahil edilmesi, velilerin sürece dahil edilmesi bu 
yılın önemli değişikliklerinden. Edindiğimiz tecrübelerle, her yıl kendimizi yenileyerek, değerler eğitimini çocuklarımızın beynine nakşetmeye 
devam edeceğiz. Bugün 32 okulumuzun katıldığı programın finalindeyiz. Bu bir yarışma ve bir birinci seçmek zorundayız ama çocukların 
hepsi gönlümüzün birincisi. Bu yarışmaya katılmak ve buraya kadar gelmekte çok önemli bir başarı. Tartışılan konuların ikisine de inanıyoruz. 
Gelişmek için hem tecrübe hem de gençlerin enerjisi önemli. Öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
SEDEP münazara finalinde, savundukları fikirlere hazırlanmış ve birbirlerine gönüllerini açmış öğrenci kardeşlerimizi dinleyeceğiz diyen 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, "Selçuklu Belediyemizin değerler eğitimi projesi ile ilgili olarak ortaya 
koyduğu performans hakikaten dikkate değer ve takdire şayan bir performans. Geçmişten günümüze yaşayarak bu değerleri yeni nesillere 
öğretirken, dış faktörlerin etkisiyle bir takım değersiz davranış kalıpları topluma enjekte edilmeye çalışıldı. SEDEP, bu atak karşısında sadece 
yaşayarak değil bunun teorik planını da biraz daha vurgulayarak, kendi öz değerlerimizi geçlerimize davranış kalıbı olarak benimsetmek 
adına ciddi bir proje olarak başladı ve devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yarışmanın sonunda toplumun gelişmesinde üretken gençlerin 
katkılarının daha büyük olduğunu savunan Mustafa Bülbül Ortaokulu öğrencileri jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede birinci 
olmayı hak kazandı. Jürinin yarışma sonucunu açıklamasının ardından büyük bir coşku yaşayan Mustafa Bülbül Ortaokulu öğrencileri sevinç 
gözyaşlarını tutamadı. Yarışmanın sonunda öğrencilere ödülleri verildi. 

SEDEP	Münazara	Yarışması	Yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Selçuklu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü Selçuklu 
Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın “Liderlik ve Zaman 
Yönetimi” isimli seminerle okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Düzenlenen programa, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, 
Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sonucun başarısı için okul yöneticilerinin ve 
öğretmenlerin desteğinin önemi üzerinde durdur. Altay: “Çok yoğunsunuz ve birçok etkinlik yapıyorsunuz ve birçok programı yetiştirmeniz 
gerekiyor. Bunun yanında Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’ne de katkı sağlıyorsunuz. SEDEP belki size yük oluşturuyor, sizi zorluyor. 

Ama siz ne kadar bu işin içindeyseniz sonuç o kadar başarılı oluyor. Aslında bu hiçbirimizin sorumluluktan kaçacağı bir konu değil. Toplum 
olarak topyekûn kalkınmaya ihtiyacımız var. Bu konuda sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Hep birlikte daha büyük bir gayretle Selçukludan 
başlayıp tüm Konya ve Türkiye’de değerler eğitimine yoğunlaşmamız lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak SEDEP’in paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın, “Bu kapsamda zaman yönetimi ve liderlikle ilgili düzenlenen konferansın da hem bizlere hem de sizlerin bilgilerinizi aktaracağınız 
öğrencilerinize faydalı olasını diliyorum” dedi.
“Zaman kavramı”, “Zaman tuzakları”, “Zaman yönetimi karşısındaki engeller”, “Lider kimdir?” ve “Lider-Yönetici farkları nelerdir?” gibi farklı konu 
başlıklarında sunumlar yapan Oğuz Saygın: “Günümüzde verimli çalışma gerekliliği ve zamanın etkin kullanımı, her meslekten insanın öncelikli 
konusu haline gelmiştir. Çalışanlar, belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işi daha kısa zamanda yerine getirmek 
zorunda kalmıştır. Bu yüzden zamanın akıllıca planlanması ve kullanılması gerekmektedir” dedi. 

94 95



1960 yılında kurulan NATO Tiger Meet Komitesi 
(NATO Tiger Association-NTA) tarafından organize 
edilen ve her yıl komiteye üye bir filonun ülkesinde 
gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı’na (NTM) 
bu yıl Konya ev sahipliği yaptı.

4-15 Mayıs tarihleri arasında192’nci Filo Komutanlığı’nın 
ev sahipliğinde Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 
yapılan NTM Tatbikatı programına Konya Valisi Muammer 

Erol, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sabahattin Aydın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Solak ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan katıldı. Davetliler, Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini 
beğeniyle izledi. Solo ve takım olarak sergilenen hareketlerin yanı sıra üç boyutlu sema gösterisi ve gökyüzüne çizilen kalp büyük alkış aldı. 

TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN ALMANYA AÇILIMI 
Turizm Fakültesi Dekanlığının, öğrencilerin yaz stajlarını Almanya’da yapabilmelerine ilişkin girişimi olumlu 
sonuç verdi. Fakültede zorunlu ya da seçmeli Almanca Dersi alan öğrenciler, Alman İşçi Bulma Kurumu’na 
bağlı “Stajyer Bulma Birimi” (Zentrale Auslandsund Fachvermittlung-ZAV) aracılığıyla yaz stajlarını 
Almanya’da yapabilecekler.

A lmanya’daki turizm işletmelerinde staj yapacak öğrencilerin staj süresince sigorta, konaklama ve yeme içme masrafları 
işveren tarafından karşılanacak. Aylık 350 Euro maaş ödenecek olan stajyer öğrencilere, bir kereye mahsus olmak üzere 
de yol gideri olarak 150 Euro para verilecek. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya, Alman İşçi Bulma Kurumuna 

bağlı “Stajyer Bulma Birimi” ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, fakülte öğrencilerinin 2015 yaz döneminden itibaren Almanya’da 
staj yapma imkânına sahip olacağını vurgulayarak: "Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği, Turizm 
Rehberliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan zorunlu veya seçmeli Almanca dersi alan öğrencilerimiz 
Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde bulunan turizm işletmelerinde staj yaparak mesleki tecrübelerini ve dil bilgilerini geliştirebilecekler. 
Öğrencilerin staj süresince sigorta, konaklama ve yeme içme giderleri işveren tarafından karşılanacak. Ayrıca aylık 350 Euro net 
maaş ödenecek. Stajyer öğrencilere bir kez olmak üzere 150 Euro ulaşım gideri yardımında bulunulacak. Fakültedeki öğrencilere 
iş başında eğitim, ulusal ve uluslararası işletmelerde staj uygulamaları ile teori yanında pratiği de okul döneminde kazandırmayı 
amaçlıyoruz." dedi. 

NATO TİGER MEET 
KONYA’DA YAPILDI
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ÇANAKKALE RUHU RESMEDİLDİ

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde  (AKEF) “Çanakkale Ruhu” konulu resim sergisi açıldı. Resim- İş Eğitimi Anabilim 
Dalının organize ettiği serginin açılış konuşmasını yapan AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karabıyık yaptığı açılış 
konuşmasında; “Çanakkale savaşlarının Türk Tarihinde 
ve sosyal yaşamındaki önemine vurgu yaparak, bu 
zaferin 100. Yılı içerisinde olunmasının önemine dikkat 
çekti. Çanakkale Zaferi ve benzeri olayların gelecek 
kuşaklara aktarılmasında sanatın gücüne değinen 
Kırbıyık, emeği geçen herkese böyle anlamlı bir sergiye 
katkıda bulunduklarından dolayı teşekkür etti.

Sergide, Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ; Prof. Dr. Melek 
Gökay, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Okur, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali 
Genç, Yrd. Doç. Nihat Şirin, Arş. Gör. Ahmet Türe, Arş. Gör. 

Hatice Kübra Özalp’in eserlerinin yanı sıra, Anabilim Dalı Doktora 
öğrencilerinden Mehmet Ali Büyükparmaksız, İlyas Sevindik, Yeşim 
Ermiş Lisans öğrencilerinden Adile Akçakaya, Rıdvan Güney, 
Mustafa Özkan, Yasemin Akbulut, Nuran Tanrıöver, Hilal Gürbüz, Sami Karakuş, Oğuz Kaleli, Kutluay Kara, Mustafa Mutlu, Dildare Ceviz, 
Şeyma Arslan, Semiha Kütüğ, İlkay Yıldız, Rukiye Yurttaş, Hasan Ali Avcı ve Selma Yanal’ın  eserleri de yer aldı.

KİLİSTRA’DA TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS 
YAŞATILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Kapadokyası 
olmaya aday olan, bir açık hava müzesi niteliğindeki 
Kilistra’da tarihi ve kültürel mirası korumak ve yaşatmak 
amacıyla “Kilistra Vadisi Koruma Amaçlı İmar Planı 
Çalıştayı” düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, antik çağlardan günümüze uzanan 
tarihi ve doğal dokusuyla bir açık hava müzesi olan Gökyurt’ta, 
kültürel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla	“Kilistra	Vadisi	

Koruma	Amaçlı	İmar	Planı	Çalıştayı” düzenledi.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden 8 üniversiteden 50 akademisyenin 

katılımıyla yapılan çalıştayın açış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nurullah Osmanlı yaptı. Daha 
sonra konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Kilistra için 
nitelikli bir adımın eşiğinde olunduğunu belirterek, Turizm Haftası’nın 
başlangıcında böyle anlamlı bir çalışma yapılmasından mutlu 
olduklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol 
Aydın, Konya’nın her noktasında tarihi ve kültürel değerlerin ortaya 
çıkarılması için çalışma yürüttüklerini belirterek, “Ziyaret edilebilecek 
yerler birbiriyle ilişkilendirildiğinde turizm ve medeniyetimize çok 
önemli katkısı olacak önemli bir noktadan başlamış oluyoruz. İnşallah 
bu çalışma kısa zamanda neticelenir ve bir koruma-kullanma 
dengesi içinde, medeniyetler beşiği olan Konya’mızın Kilistra gibi 
önemli bir bölgesini uluslararası gündeme taşıyacağımız bir ortam 
haline getiririz” dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
bugüne kadar bölgenin bu haliyle yaşatılmasının, bölge insanının 
büyük bir cömertliği ve bir medeniyet göstergesi olduğunu belirterek, 
bölge halkına teşekkür etti.
Vali Vekili Fazlı Akgün ise, Kilistra ve onun gibi tarihi yerlerin 
gerçekten koruma-kullanma dengesiyle birlikte turizme açılmasıyla 
hem tarihi ve kültürel mirasın korunmuş olacağını, hem de şehrin 
turizmine katkı sağlanacağını vurguladı.
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Röportajlar: Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulduklu - Öznur Alkan

"Londra’da Bir Yalnız Türk"
Yıllar önce Tokat’ın Reşadiye ilçesinin 
şirin bir köyünde doğan ve daha 
sonra şansını denemek için İngiltere’nin 
yolunu tutan bir başarının hikayesi. Türk 
girişimciliğinin örnek isimleri arasında 
yer alan Hüseyin Özer bu sayının 
röportaj konuğu. Özer, İngiltere’de 
Sofra ve Özer Restaurant olmak üzere 
iki lokanta ile İngiltere’de Türkler’in 
yanı sıra İngilizlerin de ilk sırada 
tercih ettikleri mekânları oluşturmuş 
başarılı bir iş adamı. Onu dinlerken 
azmin nasıl zafere dönüşebileceğini 
öğreniyorsunuz. İşte bir solukta 
okuyacağınıza inandığımız o röportaj: 

- Kendinizden kısaca bahseder 
misiniz?
- Ben köylü çocuğuyum. Tokat 
Reşadiye’de tepede iki köy var biri 
annemin biri babamın köyü. Annem ve 
babam ben küçükken ayrıldılar. Kışın 
dağlara gider keçi güderdim. Bazen 

azık verilirdi kuru ekmek bazen hiç verilmezdi. Okul zamanı geldi. Kasabadaki okula yazılmama 
karar verildi. Ancak daha sonra yaşanan bazı ailevi olaylar yüzünden okula gitme fikrinden de 
vazgeçildi. Annem beni Ankara’ya gönderdi. Yaşamak için çalışmak zorundaydım. Orada çalışıp 
para kazanmaya başladım. Çok zor koşullarda, meyhanede çalışıyor, kömürlükte yatıyordum. Aldığın 
bahşişler de fena değildi. Sonra pastanede çalışmaya başladım. Okuma yazmam yoktu. Kendi 
kendime okuma yazmayı öğrenmeye karar verdim. 

- Kendi kendinize okuma yazmayı nasıl öğrendiniz?
- Okuma nedir ki; gerçekten kendi kendime bu okumayı öğreneceğim diye söz verdim. Önce harfleri 
kömürle duvarlara yazdım. Fırsat bulduğumda çubukla toprağa kazır onları tek tek tekrar ederdim. 
yazardım.  Derken önce harflerin hepsini tanıdım. Sonra bulduğum kitabı eve getirir onları okumaya 
çalışırdım. Kendi paramla aldığım ilk kitap, namaz hocası kitabıdır. Sonra dini bazı kitaplar da aldım.

- Daha dili yeni öğrenen birinin İngiltere’ye gitmesi ve İngilizce öğrenmesi ilginç değil mi?
- Elbette size ilginç geliyor. Ama insan bir şeye karar verdi mi? zor diye bir şey kalmaz. Ben Ankara’da 
çok uzun süre kalmadım. Biraz hayatı öğrenmeye başlayınca benim İstanbul’da olmam gerektiğine 
karar verdim. Zaten kaybedecek bir şeyi olmayınca insan kolay karar veriyor. Ankara’dan çıkıp 
İstanbul’a geldim. Okumayı yazmayı öğrenmiştim. İstanbul’da İngilizce öğrenmeye karar verdim ve 
bir İngilizce Hocasından ders almaya başladım.  Derken bu arada 17 yaşına geldim. Nüfus hüviyet 
kayıt falan derken o arada yani 17 yaşımda kendimi askere aldırdım. 19 yaşında askerden döndüm 
ve evlendim. Evlendim ama eşim beni beğenmedi ve beni terk etti. Onun beni terk etmesi benim 
de memleketi terk etmem gerektiği gibi bir inancı kalbime yerleştirdi. Zaman kaybetmeden ben de 
evin eşyalarını sattım İngiltere’ye gittim. İngiltere’ye ilk gittiğimde beni talebe zannettiler. Hocadan 
öğrendiğim İngilizceye güveniyordum. Zaten karşılaştıklarımda hep İngilizcen iyi diyorlardı. Daha 
İngiltere’ye ilk gittiğim gün tüm dünyayı dolaşacağım diye karar aldım. Zengin olacağım dedim. 
Düşünün hiç evim olsun, apartmanın olsun değil; dünyayı merak ediyor ve dolaşmak istiyordum. 
Yoksa para kazanmak ve ev, mal, mülk sahibi olmak aslında kolay iş; gidersin bir inşaatta herkesin 
2 katı çalışıp kazanır ev de alırsın araba da alırsın. Ama benim gibi büyük ideallerin varsa farklı 
düşünmek ve uzun süreli plan yapmak zorundasın.

- Bu noktada bir şey sormak istiyorum. İngiltere tercihi bana oldukça ilginç 
geldi. Zira sizin bahsettiğiniz dönem revaçta olan Almanya’ya gitmekti. 
Neden İngiltere?  
- Aslında bir amacı yoktu. Belki İngilizceyi öğrenmiş olmamdı. Hatta o zamanlar 
Mehmet Emmi diye biri vardı. Teybe ses aldırır, herkesin eşine dostuna o kasetleri 
gönderirdi. Ben de anneme ben İngiltere’ye gidiyorum diye ses kaydı yaptım 
gönderdim. Çok şaşırmış herkes. İşte öyle Londra’ya gittim. 5 sene sonra Rolls 
Royce arabayla köye gittim. Okul arsası almaya geldim dedim. Okul yaptırıp 
çocuk okutacağım dedim. Hatırlıyorum annem bana kızmıştı. Niye bir ford 
getirmedin külüstür bu arabayla geldin falan dedi. Annemi mahcup ettim. 
Geçenlerde dünya yemek ödülü verdiler bana. Dünyanın en büyük yemek ödülü 
verildi. Ayakta alkışlandım. Konuşma yaptım. Orada da köye arabayla gittiğim 
olayı anlattım. Herkes şaşırdı elbette. 

- Gelelim şu restoran işlerine… Ne kadar süre sonra restoran açtınız?
- Gittikten 3.5 sene sonra restoran açtım. 

- Gider gitmez yemek işine mi girdiniz? İstanbul’da yemek işiyle ilgilendiniz 
mi?
- Sokak çocuğuyum ben açım. Mesleğim de yok. Karnımın doyabileceği yerlere girip çalıştım. O yüzden yemek işine girdim. 
Bildiğim iş oydu. 

- İlk nerede çalıştınız?
- Bir Kebapçıda çalıştım. Türk idi sahibi. Ne kadar para verirseniz verin dedim. Yeter ki lisan okuluna gidebileyim İngilizcemi 
geliştireyim dedim. Ama onlar bana bir süre sonra ortaklık teklif etti. 

- Nasıl yani 3,5 senede ortak mı oldunuz? Ortak olmanız nasıl gerçekleşti ?
- Dürüst olursan ve işini iyi yaparsan ortaklık teklifi zaten gelir. 

- Sadece dürüstlük yeterli  bir kriter midir ortaklık teklifi için?  
- Cin gibi akıllı, zalim, iş becerir adam olursan dürüst olmuyorsun. Saf gariban olursan dürüst oluyorsun fakat hiçbir işe yaramıyor. 
Ben cin gibi akıllı becerikli bilgiliydim ama dürüsttüm. Tehlikeli bir tarafım yoktu. Aklım ve zekamı da kullanabilen biriyim. Onun için 
diyordum ki ben sadece işimi yaparım. Başka da şansım zaten yoktu. Ama para kazanarak iş yapacağımı hiç düşünmedim. Birisi 
beni kullanarak hem kendi hem benim kazanacağımı söyledi. Nitekim öyle de oldu. İşler de tam benim planladığım gibi gitti.   

- Gelelim sizin kendi işyerinize… Hem paranız yoktu. Hem para vermeden ortak oldunuz. Peki sonra kendi yerinizi nasıl 
açtınız?
- Evet ve param yoktu. Bir arkadaşım oldu İngiltere’de ve parayı o koydu ben işletmecisi oldum açtık. Aslında çalışan bir 
restoranı devraldık. Daha işe başladığım ilk hafta o restoranın iş kapasitesini üçe katlamışız. Ondan sonra da aldı başını gitti. 
Hatta restoranı bize satan kişi iki misli para verip geri almak istedi ve tabi ki biz vermedik. O ara bankadan kredi de aldım 
biraz da kendi birikmişim vardı ve o işyerini tümden devraldım. Kredi demişken bir anımı da anlatayım;  Bankadan para almak 
istiyorum. Banka müdürü de müşterim. Bir akşam beni aradı ve birlikte yemek yiyelim teklifinde bulundu. Ünlü bir otele beni yemeğe 
götürdü. Hesabı ben ödemek istedim. Müdür bey, bu teklife şiddetle karşı çıktı. Sebebini sorduğumda da  “sen benim patronum 
olacaksın. Senin paranı ben ödeyeyim ki yi müdür olarak beni tanı dedi.” Bunun ne anlama geldiğini sorduğumda “senin gibi 
hiçbir sermayesi olmayan adama hem para verip hem yemek ısmarlayarak risk aldığımı biliyorum. Ama sen kazanacaksın ve ben 
de kazanacağım” dedi. 5.000 pound para aldım o zaman bu bankadan. Sonra da hep o müdürle çalıştım. Ona da çok para 
kazandırdım anlayacağınız.  
- Söyleşinizde bir şey dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki ısrarla ben yiyorsam yaparım. Yemek benim yemeğim. O halde Tük 
Mutfağını ben temsil ederim. Ben iyi yapıyorsam Tük algısı ve Türk Mutfak Kültürü algısı iyi olur. Aksi durumda da kötü 
olur. Buna göre sizin Türk Kültüründen anladığımız “Yapan Türk ise bu yemek de Türk Kültürünün ürünüdür” şeklinde 
açıklanabilir mi?
- Kesinlikle bunu söylüyorum. Ben yemekte hangi yörenin hangi ilimizin mutfağından diye düşünmem. Ben yemeğimi kendi 
bildiğime, öğrendiğime ve tecrübeme göre yaparım. Ben de Türküm ve o halde benim kültürüm Türk Yemek Kültürü’nün 
yansımasıdır. Benim lokantama gelen Türk Lokantasında şunu yedim demiyor mu? Oradan buradan alırsam, yabancı bunu 
seviyor diye onların kültürüne ait yemekleri yaparsam “uyduruk” olur.   100



- Yine öğrencilerle söyleşide “Türk Mutfağından döneri kaldırdım” dediniz. Bu ne anlama geliyor?  
- Doğru ben lokantalarımda döneri kaldırdım. Çünkü dönerin yemek olduğuna inanmıyorum. Döner haftada bir gün yiyebileceğiniz bir fast 
food türüdür.  

- Ama bunun doğru olduğunu söylemek biraz fazla iddialı olmaz mı? Avrupa’da döner denince akla ilk Türk Mutfağı gelmiyor mu? 
- Öyle olsa bile bu döneri her önüne gelen yapabiliyor ve o kadar kötü döner yapanlar var ki; ben bu riske girmem dedim. Zaten en büyük 
sahtekarlığı da döner üzerinden yapıyorlar. Bizim hemşerilerimiz de bunu yapıyorlar. Ben de döner koyduğumda onlarla aynı kapsamda 
değerlendirilmeye imkan sağlamış oluyorum. Onlara benzememek için de böyle bir karar verdim ve lokantalarımdan döneri kaldırdım. Yine 
hijyen konusu da ayrı tabii. Bu arada zaten söyledim. Ben dönerin yemek olmadığını düşünüyorum. 

- Tespit doğru mudur bilmiyorum ama ben İngiltere'de yaşadığım yemek deneyimlerine istinaden sizin restoranlarınızın çoğunda 
doğu güneydoğu kültürünün olduğunu düşünüyorum. Mesela sizin menülerinizde Karadeniz mutfağından ve Orta Anadolu’dan 
yemek görmedim. Yanılıyor muyum?
- Ben Türkiye’yi gezdim dolaştım baktım. İki üç arkadaşı da gönderdim. Siz öğrenin ben onu geliştiririm dedim. Hatta biri Fransızdı arkadaşın. 
Güney kuzey yok.  Ben Türk yemeği olarak yapıyorum. Türk zevkine ve Türk damak tadına göre yapıyorum. Benim menüm o kadar geniş ki. O 
gün onu yersiniz 3 ay önce başka bir şey yemişsinizdir. Siz geldiğinizde menüye başka bir şey koymuş, onları kaldırmışızdır. 

- Zaman içinde sürekli menü değiştirdiğinizden mi söz ediyoruz?
- Aynı menü olmaz. Öyle restorancı olunmaz zaten. Hep geliştirmen lazım bıkmadan. Müşteriye yenilik yapmak zorundasındır. Köfte yaparsın 
mesela. Bir sürü çeşidini yaparsın. Baharatlı yemek yaparsın onun da birçok çeşidini yaparsın. Bakın burada bir tespitimi söyleyeyim: İlim 
kitaptan değil adamdan çıkar; kitaba girmesi sonradır. Siz hocalara şimdi anlatıyorum. Siz bunu başka yazıyorsunuz. Adına da ilim deniliyor 
işte. 

- Türkiye’de bizim Üniversite de dâhil pek çok Turizm Fakültesi ya da Gastronomi bölümü açıldı. Konunun akademik boyutunu 
nasıl değerlendirirsiniz?  
- Kalıplaşmış buluyorum. Çünkü kalıp aşçılar kalıp adamlar gönderiyorlar. Gerçi müesseseler de buna prim veriyor. Bana hususi şu yemeği 
yapan adam gönder diye talepte bulunuyorlar. Ezberlemişler. Tek taraflı adamlar yetiştiriyorlar. Yabancılardan gelip de Türk yemeği yiyene 
rastlamıyorsun. Adam otele yemek yemeğe gitmez zaten. Biraz daha kapsamlı düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.

- Peki biraz da sizin restoranlara yabancıların ilgisinden söz etmek isterim. Yine benim gördüğüm kadarıyla çok sayıda yabancı 
ve başta İngilizler sıkça sizin işyerlerine yemeğe geliyorlar. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz?
- Ben kendi kendime kritik yapıyorum. Kendimi eleştiriyorum. Müşteriye soruyorum. Lezzeti yakalamaya çalışıyorum. Emek veriyorum. Bu işin 
ilmini bilimini ben yapıyorum. Böyle olunca da her milletten adam geliyor. Ben basmakalıp yemek yapmıyorum ki tek bir kitleye hitap edeyim. 
Güncel şeylere de zaman ayırıyorum. 

- Kaç tane restoranınız var?
- Azalttım şimdi. İki tane burada açıyorum. İki tane de Londra’nın merkezinde var. İstanbul’un da göbeğine iki restoranı yakın zamanda açmış 
olacağım. Biri Karaköy’de diğeri boğazın hemen girişinde Kuruçeşme’de yapılıyor. 

- Dönmek niyetiniz var mı Türkiye’ye?
- Allah döndürmesin diyorum. Orada mutluyum. Green Park’ta atıma biniyorum, yemeğimi yiyorum arkadaşlarımın çoğu orada. Kendi 
yemeğimi de yapabildiğime göre halen orada yaşamaya devam edebilirim. Bu arada başarılı da bir iş kariyerim var. Bakın benim 
restoranlarım her yıl ‘Michelin Guide’ tarafından tavsiye edilen “Dünyanın ilk ve tek Türk lokantası” olarak tescil ediliyor. Dünyada Michelin 
Guide’ın beğendiği tek Türk lokantasıyım. Tek Türk şefi de benim. Kısacası böyle mutluyum.  

- İstanbul’da da konsept İngiltere ile aynı mı olacak?
- Elbette. Konseptten taviz vermem. 

- Türkiye’yi oradan da takip ediyorsunuz herhalde?
- Takip ederek bir şey değiştiremem yapamam da. Futbolu da siyaseti de sevmiyorum. Siyasi parti de futbol takımı da tutmuyorum.

- Reşadiye ile ilgili oraya bir şeyler yaptığınızı söylüyorsunuz...
- Vakıfımı ben oraya ilk kazandığım paralarla kurdum . Benim yaradılışımda yardım etme işi var. Bundan çok mutlu oluyorum. Kumar oynamak 
bana keyif vermez. Birilerinin sorununu çözmeyi seviyorum.  

- Reşadiye ile ilgili bir travma var çocukluğunuzda yaşadığınız. Buna rağmen oraya yardım etme çabasındasınız. Hiç intikam 
duygusu hissetmediniz mi?  
- Kötü bir şey yok içimde. İyi ki de olmuş diyorum. İntikam almak ahmak işidir. 

-Gidiyor musunuz Reşadiye’ye Türkiye’ye geldiğinizde ?
- Gidiyorum tabi ki. Şimdi de gideceğim. Tokat ‘a ve Zile’ye de gideceğim. Oralarda  da işadamlarıyla bir araya geleceğim ve 
üniversitede de konuşmalar yapacağım. 

- Bir şey dikkatimi çekti lokantanızda yetiştirdiğiniz adamlara öğrencim diyorsunuz...
- Gayet tabii. Benim yetiştirdiğim adamlardan başarısız olanı yok.  Çoğu iyi yerlerde ve iyi kazanıyorlar. O zaman iyi yetiştiriyorum. İyi hocayım 
yani..

- Türkiye’de yemek akademisi diye bir şey düşünmediniz mi?
- Benim dükkânım akademi zaten. Ayrı bina yapmaya gerek yok. Gelsinler yetişsinler yanımda. Benim yanımda 3 ayda yetişir çabucak mezun 
ederim ben istekli olanı...

- Herkesi alır mısınız yetiştirmek için. Seçme kriteriniz var mı ?
- İnsan olsun dürüst şerefli namuslu olsun. Türkiye’yi yurtdışında iyi temsil etsin yeterli. Bakın tekrar söylüyorum; Türkler yemeğinden dolayı kötü 
biliniyorlar. Türkler orada lokanta açtığı zaman benim yanımdan eleman alırlar. İş yapar tuttururlar. Transfer için ücret verirler. 

- İki restoranınız da akşamları dolu oluyor. Dediğim gibi başta Türkler, Ortadoğulular ve İngilizler var. Ortalama günde kaç 
kişiye yemek veriyorsunuz?
- Günde 1000 kişi bizim restoranlarda yemek yer. Yani iki restoranın toplamı 1000 olur. Yaz aylarında bu rakamın 1.500’lere çıktığı da olur.   

- Sizin pozisyonunuzda bir şef olması için öğrencilere ne tavsiye edersiniz?
- Yüzde yüz dürüstlük ve çalışkanlık tavsiye derim. Gerisi kolay öğrenilir. 

- Pişmanlıklarınız var mı giderken veya gittikten sonra ?
- Allah pişman etmesin. Bir tane bile pişmanlığım yok.

- Kendinizle hep barışık oldunuz öyleyse ?
- Kendi kendime dürüst oldum her zaman. Kişiliğinden bir şey kaybetmediğiniz sürece pişman olmazsınız. 

- Son olarak sizin Vakıftan da biraz bahsedelim mi?
- Bundan sonraki hayatımda çocuk okutmak için sürekli çalışmalar yapacağım ve geliştireceğim bir vakıf kurdum. Çabalarıma da devam 
ediyorum. Vakıftan hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitim gören gençler yararlanabiliyor. Şimdi merkezi de İstanbul’a açıyoruz.  

- Kaç öğrenci okutuyorsunuz? Kaçı sizi ziyaret eder? 
- Hiç bilmiyorum. Kimse benimle konuşamaz. İrtibata geçemez. Çünkü bana minnet etmesin. Eğilmesin. Eğilmesin diye okutuyoruz çünkü biz 
onları. 

- Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. 
- Ben çok teşekkür ederim. Umarım tekrar sizlerle görüşme imkanı buluruz.



Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu’nun düzenlediği programa 
Oracle Türkiye Ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konevi Amfisinde yapılan konferansta yapılan 
sunumlarla öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojileri, kullanıcıları ve eğitimlerine 
yönelik gerçekleştirilen çalışmalar konusunda bilinçlendirildi. Sunumlarda hem 

sektöre yönelik bilgileri hem de bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonun 
sağlanmasına yönelik bilgilere yer verildi. 
Oracle’ın geliştirdiği yeni teknolojiler, Cloud sistemler, mobil uygulamaların kullanılması 
ve içerik geliştirilmesine yönelik sunumların da yer aldığı program sonunda Yrd. Doç. Dr. 
Agah Tuğrul Korucu tarafından Oracle yetkililerine plaket verildi.  

ÖĞRENCİLER BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Mevlana Amfisinde Selçuklu Medeniyeti Seminerlerinin 
birincisi düzenlendi. Düzenlenen seminere Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdulkadir Buluş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş konuşmasında Selçuklu Medeniyetini 
anlamanın ve anmanın büyük tarihi önem arz ettiğini söyledi. 

Geçmişimizi bilmeden geleceğimizi göremeyeceğimizin altını çizen 
Altıntaş; bu büyük medeniyetin tüm insanlığı aydınlattığını Selçuklunun 

sadece taşa, tuğlaya, çiniye ışık tutmadığını, her şeyden önce Selçuklu Medeniyetinin farklılıklarla bir arada yaşamanın pratiğini, bugünün 
insanına gösterdiğini ifade etti.

Selçuklu Üzerine Daha Çok Çalışmak Gerekiyor

Programın hem tarihi anlamlandırmak hem de bu çerçevede öğrenci 
topluluklarının bir araya gelip birlikte çalışma yürütmüş olmalarının 
kıymetini kavramak adına birlikteliğin önemine değinen Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, ortak çalışmaların, beraberce bir şeyler üretmeyi ve 
kardeşliği artıracağını kaydetti. Osmanlıyı anlamak isteyenlerin önce 
Selçukluyu iyi okuması ve iyi anlaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. 
Şeker, Selçuklu’nun İran’da, Irak’ta bulunan akademisyenler tarafından 
çalışıldığını, ülkemizde de Selçuklu üzerine daha çok çalışmak 
gerektiğine de vurgu yaptı. Toplantının öğrenciler için verimli olacağını 
söyleyen Rektör Prof. Dr. Şeker, Konya’nın bir Selçuklu başkenti olarak 
koruduğu değerlerle, eserlerle ciddi bir birikime sahip olduğunu da 
sözlerine ekledi.
Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mikail Bayram ise Türkiye 
Selçukluları Dönemindeki Anadolu’nun fethi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Anadolu’nun fethinin hiç kolay olmadığını kaydeden 
Bayram, Müslümanların bu fetihte neler yaşadığını anlattı. Anadolu’nun ancak Selçukluların zuhurundan sonra fethedildiğini belirten 
Bayram şunları söyledi: “Kendisi tarihçi olan Uzun Firdevsi, Selçukluların Anadolu fetihleriyle ilgili olarak Velayetname eserinde fethin nasıl 
gerçekleştirildiğini anlatıyor. Orada Türklerin 3 ayrı zamanda Anadolu fethettiklerini söylüyor. Birincisi Selçuklu Devleti kurulduktan sonra 
Bizans’ın olduğu bölgeleri istila etmesiydi. Bu tarih Malazgirt Meydan Muharebesinden önceye dayanır. İkincisi Türkler’in-Oğuzların 
Anadolu’ya gelişi, üçüncüsü ise Selçukluların Malazgirt Zaferidir. Bu zaferle Anadolu fiilen fethedilmiş oldu.”
Romen Diyojen’in generallerinin Alparslan’ın eline esir düştüğünü de hatırlatan Bayram, bu askeri zaferden sonra Türklerin Anadolu’ya 
gelmelerinin resmiyet kazandığını söyledi. Öğrencilerin sorularının Prof. Dr. Mikail Bayram tarafından cevaplanmasının ardından program sona 
erdi. 105



6-8 Mayıs tarihleri arasında Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda yapılan sempozyuma Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Tıp Dekanları Konsey Başkanı Prof. Dr. Muhammed 
Güven,  dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasında Tıp eğitimindeki sorunların önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı çözümlere kavuşturulacağını 
umduğunu söyledi. İnsanlığa nitelikli hizmet üretecek yetkin meslek erbabı yetiştirmek ve hekimliğin dünya genelinde benzer standartlar 
içerisinde icra edilmesine Türk hekimlerinin de katkıda bulunabileceği bir eğitim kalitesini korumak, daha üst seviyeye çekmek yönünde 

konunun tüm paydaşlarının ön prensip anlaşmasının bulunduğunu hatırlatan Şeker, tıpta teknoloji konusuna da değindi. Teknolojinin tıp 
eğitiminde ciddi bir ekonomik maliyet oluşturduğunu ancak bir taraftan da olmazsa olmaz noktada bulunduğunu ifade eden Şeker: “Ölçme 
değerlendirme altyapısından tedavinin birçok aşamasına kadar yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Bu anlamda sempozyumun geleceğe ışık 
tutacağını ve ülke kaynaklarının tıp eğitiminde daha uygun kullanımı için de önemli bir yol gösterici olacağını düşünüyorum” dedi.  
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celattin Vatansev ise teknolojinin gelişmesiyle tıbbın da geliştiğini belirtti ve öğrencilere “Özellikle fizik 
muayeneyi es geçmemiz doğru değil, teknolojiyi de fizik muayeneyi de  kullanmak zorundayız” dedi. 
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Doç. Dr. Levent Altıntaş da tıp alanındaki akademisyenlerin müstesna bir iş yaptığını ve yetiştirilen 
öğrencilerin en az 50 yıl hizmet verdiklerini belirtti. Altıntaş: “Türkiye’de çok sayıda tıp fakültesi var ve bunların önemli bir kısmında tıp eğitimi 
anabilim dalı var. En önemlisi tıp eğitiminde ortak konuşma zemini oluşturabilmemizdir” dedi.
Mini bir konserin ardından program farklı başlıklardaki sunumlarla devam etti.

Harita Mühendisliği Bölümü ve Başarsoft işbirliğinde 
öğrencilere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) anlatıldı. 

Tanıtım toplantısının başlangıcında konuşan Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Kalaycı düzenlenen bu türden 
etkinliklerin öğrencilerin yararına olacağını ve eğitimlerine önemli 

katkılar sağlayacağını söyledi.  Başarsoft adına toplantıya konuşmacı 
olarak katılan Kadriye Toy, öğrencilere Coğrafi Bilgi Sisteminin ne 
olduğunu, iş hayatında CBS’nin nasıl kullanıldığını ve bu konuda 
yapılan çalışmaları anlattı. 

Coğrafi Bilgi Sisteminin temel bileşenlerini ve görevlerini anlatan 
Toy: “Bir yol, bir bina, bir elektrik direğinin harita üzerinde gösterim 
şekline getirmeniz CBS’ye dâhildir. Bir haritayı sayısallaştırabilirsiniz, 
CBS zaten pek çok haritada kullanılabilir. CBS bir amaca hitap 
etmelidir. CBS başta çevre sorunları olmak üzere pek çok konuda 
kolaylıklar sunmaktadır. Örneğin orman yardım kulesi yapacaksanız 
onun mesafesini, hangi açıdan ormanı daha rahat göreceğinize 
dair verileri CBS ile elde edebilirsiniz. Deprem olduğunda yine bu 
sistemle insanlara en uygun sığınak yerinin neresi olduğunu da tespit 

edebilirsiniz.” dedi. CBS’nin her alanda analiz yapabilme imkânı 
sunduğunu söyleyen Toy, bu programı bilmenin de Harita Mühendisliği 
ve Coğrafya Bölümü öğrencilerinin önünü açacağını hatırlattı. 
Öğrencilerin, öğrencilik yıllarında kendilerini geliştirmeleri gerektiğini de 
tavsiye eden Toy, Necmettin Erbakan Üniversitesinin öğrencilerine de 
staj imkânı sunabileceklerini belirtti.

MERAM TIP'TA YAPILDI

CBS ANLATILDI
Coğrafi Bilgi Sistemleri
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1987’den	beri	her	yıl	31	Mayıs	tarihi	Dünya	Sağlık	Örgütü	
(WHO)	üye	devletlerince	Dünya	Sigarasız	Günü	olarak	
kutlanıyor.	Bu	günde	sigarayı	bırakmayı	teşvik	edecek	
çeşitli	etkinlikler	gerçekleştiriliyor.	

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı, Sigarayı Bırakma Merkezi de Kule Site’de vatandaşları 
sigarayı bırakmayı teşvik etme amaçlı olarak bilgilendirdi. Etkinliğe 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya 
İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya Halk 
Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek katıldı. 
Sigara bırakmayla ilgili birçok yöntemin gündemde olduğu 
söyleyen Rektör Şeker, toplumda sigara tüketmesine rağmen sigara 
tüketmekten rahatsız olan ve ‘bir fırsat olsa da bıraksam’ diyen 
insanların olduğuna dikkat çekti. Bu durumda olan vatandaşlara 

yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak adına 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’nde böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Şeker, 
sigaranın hayatın birçok alanında insanları asosyalleştirdiğini vurguladı; bu alışkanlığın sağlığa ve ekonomiye ciddi zararlarının bulunduğunu 
belirtti. Sigaraya başlamayanların bu zararlı ürünü hiç denememeleri 
gerektiğini anlatan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sigara tüketicilerinin de bir an 
önce bırakmak için gayret göstermeleri gerektiğini söyledi. Sigarayı bırakmak 
isteyenlerin profesyonel destekle bu süreci yürütmesinin doğru olacağını 
dile getiren Şeker, sigara içenlerin dolaylı olarak ülke ekonomisine ve sağlık 
harcamalarına ciddi zarar verdiğini anlattı. Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalının sigara bırakma konusunda profesyonel destek verdiğini 
söyleyen Rektör Şeker: “Sigara herkesin ortak sorunu bu sorunu beraberce 
çözmek zorundayız.” dedi. Sigara içenlerin çevresine ve çocuklarına zarar 
verdiğini dile getiren Muzaffer Şeker, böylece kul hakkına da girildiğini belirtti. 
Şeker kampanyanın başarılı olması temennisiyle sözlerini noktaladı.  Meram 
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu, 
gençlerin sigaraya başlamaması konusuna ciddi önem verilmesi gerektiğini 
ifade etti. Kutlu, toplumun önde gelenlerini ve gençlerin örnek aldığı 
isimleri sigaraya özendirici davranışlardan uzak durması konusunda uyardı. Kutlu, sigarayı bırakmak isteyenlere polikliniklerinde yardımcı 
olabileceklerini vurguladı.

DUMANSIZ HAVA SAHASI İÇİN… 
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YÖK ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan Trafik Güvenliği İş Birliği Protokolü kapsamında yapılan 
toplantılardan altıncısı; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf 
Avan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ile öğretim üyeleri ve 
emniyet teşkilatından yetkililer katıldı.

Programda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu toplantının Üniversitelerinde yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Trafik akışının daha iyi koşullara sahip olması için elbirliğiyle çalışmak gerektiğini vurgulayan Şeker, yapılacak toplantının bu 
sürece katkıda bulunmasını dilediğini sözlerine ekledi.  
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ise konuşmasında trafik güvenliği alanında yapılan çalışmalar, bu alanda personel 
yetiştirme, alanda yapılan eğitimler hakkında bilgiler verdi. Trafik güvenliği toplantılarının altıncısının Necmettin Erbakan Üniversitesinde 
gerçekleştiğini söyleyen Günay konuşmasına şöyle devam etti: “Amacımız Protokolü tanıtmak, konuklardan görüş almak ve çalışmalarımızı 
geliştirmektir. Sorunlarınızı dinleyecek ve sizin görüşlerinizle de bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız. Gerek okullardaki trafik ders saatlerinin 
az olması, gerek trafikte başarısız olmada yol durumunun etkileri, gerekse üniversite içinde trafik düzenlemesi gibi konularda notlarımızı 
alacağız. Mevcut durumun daha iyi olması için önerileriniz ve yapacağınız çalışmalar dikkate alınacaktır. Toplantının başarılı geçmesini 
diliyorum.” Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf Avan ise konuşmasına Rektör Şeker’e organize edilen toplantı için teşekkür 
ederek başladı. Protokolün kapsamı ve amacıyla ilgili olarak: “Toplumda üniversitelerimizin de görev üstlenmesi gerekiyor. Hocalarımızın 
trafik açısından da topluma yön vermeleri lazım. Ülkemizde trafik güvenliği alanında yetişmiş eleman ihtiyacı var, herkes trafikten iyi 
anladığını düşünüyor ancak trafikten pek de anlamıyoruz. Bu anlamda personel ihtiyacımız üniversitelerimizden karşılanmalıdır. Üniversitelerle 
çalışmamızın amacı da daha iyi hizmet vermek içindir. Seçmeli derslerle veya üniversitelerde düzenlenen konferanslarda trafik konusu 
işlenebilir. Toplum trafik konusunda bu sayede bilinçlendirilebilir.” dedi. Gündemlerinde otobüs kaptanlığı bölümünden mezun olanlara 
sürücü belgesi verilmesi konusu olduğunu dile getiren Avan; mevzuat düzenlemesine gidilebilmesi hususunda gerek Milli Eğitim Bakanlığı, 
gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Avan sözlerine şöyle devam etti: “Ticari araç, otobüs ya da ağır vasıta 
kullanabilecek olanların 26 yaşında olmaları gerekirken bu bölümden 20 yaşında mezun oluyorlar. Bu yaş sınırını aşmaya çalışıyoruz. Sizlerin 
de görüşlerini alarak bir çalışma yapabiliriz.” Trafik kazalarında veri toplama konusuna da değinen Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı 
Yusuf Avan; verileri toplarken ilk önce yaralıları, ölenleri tespit ettiklerini, 2013 yılında geliştirdikleri bir sistemle yaralıların tümünün T.C kimlik 
numaralarının kaydını öngörecek bir sistem oluşturduklarını söyledi.
Özel otomotiv sektöründen bir yetkili ise program kapsamında "Trafik	Hayattır" isimli projeyi tanıttı. Firma yetkilisi sunumunda; projeyle on 
yıldır pek çok farkındalık çalışması yürüttüklerini, ilkokullarda ders verdiklerini, şirket olarak kamu spotları çektiklerini, 
toplumda trafikte saygı kültürünü oluşturmaya yönelik işler yaptıklarını ifade etti.

ÜNİVERSİTELER 
TRAFİK HAKKINDA 

BELİRLEYİCİ OLMALI

İLAHİYAT VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ
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İlahiyat ve Edebiyat konulu bir konferans İlahiyat Fakültesi Mevlana Amfisinde düzenlendi. Dumlupınar Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin konuşmacı olarak katıldığı konferansa; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş da katıldı. 

Prof. Dr. Bilal Kemikli, insanlığın başlangıcıyla birlikte var olan sözü edebiyatla 
buluşturduğumuzda mesajın daha doğru bir şekilde ulaştırılabileceğini ifade ederek 
başladığı konuşmasında; edebiyat kelimesinin Tanzimat Dönemi ile birlikte 

Fransızcadan çevrildiğini ve  yeni bir kavram olduğunu söyledi. Kemikli: 
“Türk İslam Edebiyatının söz varlığı büyük ölçüde şiir üzerinedir. Öyle ki matematik, 
tıp, dil kitapları ve felsefi bir kısım metinler bile manzum, mesnevi ve kaside tarzında 
yazılmışlardır. Eski Türk edebiyatında şairler aynı zamanda din adamlarıydı. 
İslamlaşmayla beraber Ahmet Yesevi, Yunus Emre ile birlikte tasavvuf,  tekke şiiri, 
benim deyimimle irfani şiirler ortaya çıkmıştır. Bu şiirlerde söylenilen sözler aynı 
zamanda şifanın da kaynağıdır. İnsanların sözlerle telkin edilmesi, pozitif ve makul 
söyleyişler bizim medeniyetimizin ana damarlarındandır. İlahiyat açısından 
baktığımızda birçok fakih ve hadisçi de aynı zamanda şairdir. Buna en iyi örnek 
İmam-ı Şafii, Muhammed Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Yesevi ve 
daha eskiye gidersek Ebu Said Ebu’l Hayr ’dır.” dedi. Son yıllarda yazılan 
eserlerde toplumsal ve siyasi müdahaleler nedeniyle inandığımız değerlerin çok fazla ortaya 
konulamadığını söyleyen Kemikli özellikle  Süleyman Çelebi’nin İslâm Edebiyatı’nda bir edebî tür olan 15. yüzyıl tarihli 
"Vesîletü'n Necât" (Kurtuluş Vesilesi) ismini taşıyan manzum eserine  değindi. Bu eserle birlikte Anadolu’nun yeniden birlik ve 
dirliğe çıktığını belirterek : “Süleyman Çelebi’nin Mevlidi Osmanlının doğuş metnidir. Osmanlıyı anlamanın yolu 
"Vesîletü'n Necât" ı anlamakla mümkün olur.” dedi.

 “Çok söz hayvan yüküdür. 
  Az söz erin yüküdür
  Bilene bir söz yeter
 Canda cevher var ise…”



ÇOCUK KOROSU
AFYON'DA SAHNE ALDI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çoçuk Korosu'ndan 
MÜZİK ZİYAFETİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Minik Sanatçılar Çocuk Korosu Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarının düzenlemiş olduğu Ulusal 23 Nisan Çocuk Korosu Şenliklerine katıldı.

Ulusal 23 Nisan Çocuk Korosu Şenliğinde NEÜ Çocuk Korosu; ulusal eğitim müziği ve çocuk şarkıları dağarcığından eserlerle 
birlikte halk türkülerimizden eserleri de Orff çalgıları eşliğinde seslendirdi. 35 çocuk korosunun katıldığı şenlikte; Çocuk Korosu 
başarılı bir performans sergileyerek izleyenlerin beğenisini kazandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Minik Sanatçılar Çocuk Korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları kapsamında "Minik Kalbimin Sesini Dinle" temalı bir konser verdi. Konsere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Yöneticileri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şarkıların konularının da koro üyeleri tarafından dramatize edildiği konser büyük beğeni topladı. İyilik, hoşgörü, sevgi, saygı, vatan 
sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi gibi değerlerin ana tema olarak seçildiği şarkılar, başarılı şekilde icra edildi. 
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Diş Hekimliği Fakültesinin organize ettiği; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) Araştırma 
Destekleri Programları Başkanlığı (ARDEB) Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
(ULAKBİM) Müdür Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Ömer Faruk Keser’in panelist olduğu “Ulusal Akademik ARGE Destekleri 
ve Fikrin Patente Dönüşüm Süreçleri” konulu panel; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) Konferans Salonunda 
düzenlendi.

Panele; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. 
Mehmet Emin Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yağmur Şener, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Selman Türker, SBBF Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir 
Buluş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.  Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener açılış konuşmasına; “Ulusal 
Akademik ARGE Destekleri ve Fikrin Patente Dönüşüm Süreçleri” 
başlıklı toplantının fakültelerinin ilk bilimsel etkinliği olduğunu 
belirterek başladı. Şener: “Fikri patente dönüştüreceğiz ve 
patente dönüştürdüğümüz o fikirleri de zaman içerisinde ürüne 
dönüştüreceğiz. Olması gereken süreç budur. Fakülte olarak bu 
konuda gayretle çalışacağız.” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tahir Yüksek ise, her çalışmanın usulüne göre yapılması gerektiğine 
dikkat çekerek, bazı projelerin sırf yanlış yollar kullanıldığı için 
kabul görmediğinin altını çizdi. TÜBİTAK, ULAKBİM tarafından “ARGE Projesi nasıl hazırlanır?” konularında ciddi çalışmaların yapılmasıyla bu 
sorunların azaltıldığına vurgu yapan Yüksek konuşmasını şöyle sürdürdü: “BAP Koordinasyonluklarının da ciddi faydaları oldu. Projeler usulüne 
göre hazırlanınca sonuca da rahat ulaşılır. Araştırma alanında çalışma yapacaklar için de bu toplantının faydalı olacağını düşünüyorum. 
Umarım istifade edeceğimiz bir toplantı olur.”

Ödenen	Burs	Miktarları	Artırıldı
Panelde Prof. Dr. Mustafa Alişarlı “Ulusal Akademik ARGE Destekleri” ve “Proje Hazırlama ve Yazılımında Dikkat Edilecek Hususlar” konularında 
sunum yaptı. Yıllara göre ARGE harcamaları, araştırmacı sayısı, araştırma grupları ve önlerine koydukları hedefleri detaylandıran Alişarlı; 
projelerin özgün değerlendirmelerden geçtiğini, ilk seferde reddedilmesinin normal olduğunu ve araştırmacıların vazgeçmemeleri 
gerektiğini ifade etti. TÜBİTAK tarafından ödenen burs miktarlarının da artırıldığını belirten Alişarlı; yüksek lisans öğrencilerinin 1500 TL’den 
2200 TL’ye, doktora öğrencilerinin 1800 TL’den 2500TL’ye, doktora sonrasındakilerin ise 2250 TL’den 2850 TL’ye kadar burs miktarlarının 
artırıldığını ifade etti. İdeal bir proje hazırlama süresinin 3-6 ay arasında olduğunu belirten Alişarlı,  projeler reddedilse bile ısrarla yeniden 
gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı projenin farklı destekleme kurumlarına verilemeyeceğini kaydeden Alişarlı, bu konuların hassasiyetine 
dikkat edilirse emeklerin zayi olmayacağını da dile getirdi.

Doktora	Yapma	Sözüne	1500	TL	Burs
Doç. Dr. Ömer Faruk Keser ise; “Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Burs ve Destek Programı” konusunda bir sunum yaptı. Üstün 
yetenekli gençlerin genç yaşta keşfedilmesine destek olduklarını belirten Keser sözlerine şöyle devam etti: “Lisans, lisansüstü öğrencilerine ve 
doktora sonrası araştırmalara yönelik olarak; yurtdışı hareketliliğe yapılan destekleri ifade etmemizde yarar var. Otomotiv, makine ve imalat, 
bilgi ve teknoloji alanları bizim için önemli. Tam burs alanlar herhangi bir yerden geliri olmayanlar, kısmi burs alanlar ise bir yerden maaşı 
olanlardır. Eğer yüksek lisans yapan öğrenci TÜBİTAK’a burs başvurusunda bulunduysa ve ilgili şartları sağlamışsa aylık 1000 TL burs desteği 
alır. Şayet yüksek lisans yapan arkadaşlar doktora yapacağının sözünü verirse bursları 1500 TL olur. Buradaki amacımız doktora yapmaya 
teşviktir.” Tanıtım yapmaya, bu desteklerin varlığından haberdar etmeye çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Ömer Faruk Keser, proje çalışanların 
TÜBİTAK resmi sitesinden sürekli olarak kod numaralarını, önemli tarihleri takip etmelerinin gerekli olduğunun da altını çizdi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından soru cevap bölümü ile toplantı sona erdi.

SZOLNOK COLLEGE 
İLE PROTOKOL İMZALANDI

NEÜ	ile	Macaristan	Szolnok	College	arasında	iş	birliği	protokolü	ve	Erasmus	Anlaşması	imzalandı.	

Üniversitenin davetlisi olarak Konya’ya gelen Szolnok College Rektör Yardımcısı Dr. Márta Kóródı ve beraberindeki akademisyenler 
Anita Mondok,  Dr. Zoltán Máté, Dr. György Czıfra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret 
esnasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve Dr. Márta Kóródı tarafından bilimsel araştırma, öğrenci ve akademisyen 

değişimi, ortak yayın, araştırma ve ortak projeler geliştirme, ayrıca tecrübe paylaşımını ön gören bir protokol ve Erasmus anlaşması imzalandı.
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1966 yılında Adı Selçuk Eğitim Enstitüsü olan bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde bulunan Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Edebiyat Bölümünden mezun olan öğretmenler 50 yıl sonra Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden gelerek kendi okullarında buluştular.

A ralarında Milli Eğitim Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Bakanlık Müşavirliği, okul müdür ve müdür yardımcılığı, öğretmenlik gibi 
görevlerde bulunmuş olan heyet, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık’ı da makamında ziyaret etti.  Ziyaretten memnun kaldığını ifade 
eden Kırbıyık, böyle bir buluşmanın çok anlamlı olduğunu bu olaya tanık olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Heyet Dekan Kırbıyık’a, 

üzerinde 50 yıl önceki sınıfta bulunanların fotoğrafının olduğu bir çiçek takdim ettiler. Heyette bulunan Yazar Seyit Küçükbezirci de 50 sene 
sonra okullarında ağırlanmaktan büyük memnuniyet duyduklarının altını çizerken Dekan Kırbıyık’a da kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür 
etti. Ayrıca eski edebiyat mezunları da yeni mezun olan öğrencilerimizle, okul önünde fotoğraf çektirerek tarihe anlamlı bir not düştüler. 
Programa katılan eski mezunlarımızın isim listesi ise şöyle: Ayten Sucaettin Çam, Seyit Küçükbezirci, Yüksel Alaylı Bahadır, Ayşe Alper Taşoluk, 
Sabahat Kaya İleri, Fazilet Görgün Aksoy, Sami Hamamcı, Hasan Aslan, Aşir Ceylan, Mevlüt Selek, Muzaffer Çavuşoğlu, Halil Tekkeşin, Naim 
Yardım, Tufan Demir, Nafiz Somuncu, Ramazan Kuntoğlu, İsmail Varol, Ahmet Kabayel, Ünal Özlü, Nafi Ergun Helimoğlu, Hami Köse, Tuncer 
Bedir.

50 YIL SONRA BULUŞTULARMADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Valiliği, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gül Madde 
Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği arasında 
Madde Bağımlılığının Önlenmesi, Bağımlıların 
Kurtarılması ve Rehabilitasyonuna Yönelik İşbirliği 
Protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinde imzalanan protokol hakkında 
konuşan Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik 
Derneği Kurucu Başkanı Yakup Özkurt, protokolün 

Konya’da ve ülkemizde madde bağımlılığı yaşayanların 
kurtulmasına vesile olmasını diledi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, madde bağımlılığının toplum için 
büyük bir felaket olduğunu vurgulayarak: “Bizim de Belediye 
olarak Valiliğimiz koordinasyonunda Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin de katkıları ile rehabilitasyon merkezi oluşturmak, 
mesleki eğitim kursları düzenlemek, geleceklerini planlayacak 
imkanları sağlamak ve madde bağımlılığından kurtarılmaları 
için ne yapılması gerekiyorsa bunun fiziki şartlarını oluşturma 
konusunda kararlılığımız var.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise yaptığı konuşmada; madde 
bağımlılığı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini 
belirterek, imzalanan protokolün bu duyarlılığı besleyeceğini, 
yapacağı pozitif katkılarla bu sıkıntıya düşenleri kurtaracağını 
söyledi. Şeker, bu sorunun büyümemesi için hep birlikte hareket 
edeceklerini ifade etti.
Konya Valisi Muammer Erol da uyuşturucu ve diğer 
kötü alışkanlıklarla mücadelenin merkezi idarenin hizmet 
alanlarından birisi olduğunu ama bu konuda başarılı 
olmak için yerelden ve sivil toplum kuruluşlarından konuyu 
sahiplenenler olması gerektiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından; Konya Valisi Muammer Erol, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İzzet Güneş ve Gül Madde 
Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği Başkanı Dr. Özgür 
Öz işbirliği protokolünü imzaladılar.

T.C.
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1966 yılında Adı Selçuk Eğitim Enstitüsü olan bugün Necmettin 
Erbakan Üniversitesi bünyesinde bulunan Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi (AKEF) Edebiyat Bölümünden 50 yıl önce mezun olan 
Araştırmacı Yazar Seyit Küçükbezirci’yle o günlerin hasretini, bu 

güne kadarki süreci ve geleceğe dair beklentilerini konuştuk.
Konya’da sunduğu eserlerle adından sıkça söz ettiren ve özellikle kültürel 

toplantılarda kendisiyle sık sık karşılaştığımız Seyit Küçükbezirci söyledikleriyle bizi 
o günlere döndürdü. Üstada paylaştıklarından ötürü teşekkür ediyoruz. 

- Araştırmacı-Yazar Seyit Küçükbezirci 50 yıl önce, bugünün Necmettin 
Erbakan Üniversitesinden o günün Selçuk Eğitim Enstitüsü’nden 

mezun oldu. Bugün baktığınızda ne hissediyor geçen 50 yılı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

- Bu duygu kelimelerle ifade edilemez bunu yaşamak lazım. Sizlere de Necmettin 
Erbakan Üniversitesi öğrencilerine de mezun olduğunuz okullara 20 sene 30 

sene sonra gidip, yıllar sonra kendi sınıflarınızda toplanmayı tavsiye ediyorum. 
Sağ kalan hocalarla birlikte sınıfta yoklama yapmanızı tavsiye ederim. Belli 
yıllarda okulunuzu ziyaret etmek ve eğer vefat edenler varsa onlara “öldü” 

yerine “sır oldu” demek lazımdır. Bunlar güzel duygular, kıymetli hatıralar biriktirdik.

- 50 yıl sonra aynı sınıftan mezun olan 
arkadaşlarınızla buluşmak size neler hissettirdi?

- İlk gittiğimizde bomboş tarlaydı oralar. Dolmuş, otobüs yok belki birkaç 
saatte bir geçerdi. 50 yılda çok şey değişti. Gittiğimizde AKEF Dekanı Prof. 

Dr. Mehmet Kırbıyık bizi ağırladı. Ev sahipliğinden son derece memnun kaldık. 
1964 yılında Sultan Veled Caddesindeki Eğitim Enstitüsünde başlamıştık. Bir 
yılı orada diğer bir yılı da Meram’da okuduk. Meramdaki okulun ilk mezunları 

biziz. Bugün baktığınızda duygulanıyorsunuz. Çok zaman geçmiş gibi ama 
hiçbir şey değişmemiş gibi. Havuz başı dediğimiz bizim ağırlandığımız yerdeki 

ağaçlar mesela; o ağaçları bir ağaç bayramında bizler dikmiştir. Bunları yeniden 
hep birlikte görmek bizim için çok önemli şeyler ve çok duygulandık. Şimdi size 
romantizm gibi gelebilir ama hayır değil. O kadar zaman sonra karşılamak ve 

sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibi hissetmek, tarifi mümkün olmayan bir his. 

- O zamandan bu zamana hangi değişimler dikkatinizi çekti? Bugün 
baktığınızda gördüğünüz tabloyla dünü kıyaslamanızı istesek ne 
söylersiniz? 
- Kız Muallim Mektebi, Erkek Öğretmen Okulu gibi binalardan bu güne 
gelindi. Eğitimcilerin tarihi çok eski. 1962 Selçuk Eğitimin açılışına dayanan 
bir geçmişimiz var.  Bugün tabii değişti gelişti. Kazanımlar oldu. Zamanla eski 
aynı yerinde hatıra olarak kalsa da yeni şeyler de güzellikleriyle geliyor. 

- Sizi yetiştiren hocalarınız bugün hayatta olsa onlara ne söylemek 
isterdiniz?
- Yeniden öğrencileri olmak istediğimi söylerdim. Kıymetlerini bilemediğim 
kanaatindeyim. Onlara karşı borçlu olduğumuzu hissediyorum. Mesela 
kabirlerini ziyaret etmek arkalarından bir Fatiha okumak manevi anlamda bir 
şeyler yapıyor hissi uyandırır. Bu da bizim boynumuzun borcudur.

- O zamanki üniversite öğrenciliğiyle bu günün üniversite gençliği 
arasında bir değerlendirme yapmanızı istesek?
- Öncelikle sorunuz için teşekkür ediyorum. Eğitim Enstitülerine gelen 
öğrencinin yüzde 70’i öğretmendi. Diğer kalanı ise lise mezunuydu.  Bizde 
idareten eğitim yoktu sıkı eğitimden geçtik. Ölçme değerlendirme yine 
hocalarımız için de aynıdır bir ders anlatacaklarsa beş kez çalışırlardı. 
Bugün aydınlatarak tükenme anlayışı yok. Bugün çalıkuşu olmak isteyen kaç 
tane öğrenci vardır? Eskiden herkes Çalıkuşu olmak isterdi o kuşak hayalleri 
ardından gitti. Bugün bu işlerin bu kadar ciddi yürütüldüğü sanmıyorum ama 
umalım ki daha başarılı bireyler yetişsin daha iyi insanlar yetiştirelim.

- Peki, bugün Necmettin Erbakan Üniversitesinin bünyesinde olan 
öğrenci arkadaşlara tavsiyeleriniz var mı? Varsa nelerdir? 
- Eğitim Fakültesi öğrencileri özel bir görev üstlendiklerini bilmeliler. Öğretmen 
olmak vebal işidir, sorumluluk işidir. Mühendis olursanız taşın toprağın, 
öğretmen olursanız insanların sorumluluğunu alacaksınız. Öğretmen yetiştiren 
fakültelerin öğretim elemanları da bu ideali benimseyen isimler olmalı 
öğrencilerin de sıradan değil stratejik bir iş yaptıklarını bilmeleri lazım.  
Yaptıkları hatalar ileride telafi edilemez boyuta gelebilir bunun bilincinde 
olmak gerek.  İyi bir öğretmen olmalılar, Cumhuriyet gençlere emanet 
edilmiştir gençleri yetiştirecek olanlar da öğretmenlerdir. Ayrıca okulda 
aldıkları derslerle yetinmemeliler, mesleklileriyle ilgili kendi evlerinde kütüphane 
kurmalılar. Meslekleriyle ilgili mümkün olduğunca okuma yapmalı güncel 
olayları takip etmeliler. Vatanlarına, milletlerine sorumluluklarını bilmeliler. 

Röportajlar: Hümeyra Uslu - Mustafa Güngör
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İMZALAR "DEĞİRMENCİLİK" İÇİN ATILDI 

Konya Sanayisi'nin lokomotif sektörlerinden biri olan değirmencilik alanında Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Ticaret 
Borsası (KTB) -Konya Sanayi Odası (KSO) -Konya Ticaret Odası (KTO) –Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ve  
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği (OAUSAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.  

Protokolde konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 2 senelik bir çalışmanın ardından programın faaliyete geçtiğini, talebin sektör 
temsilcilerinden geldiğini, yapılan protokolle alandaki ihtiyacın karşılanmasının amaçlandığı söyledi. Ülkenin ve şehrin talebine yönelik 
nitelikli insan gücü oluşturma görevini üstlendiklerini söyleyen Şeker, Konya gibi bir bölgede böyle bir programın açılıyor olmasının 

önemli olduğunu sözlerine ekledi.

2014 Yılında Ülkemizde 2 Milyon 200 Bin Ton Un İhracatı Yapıldı

Konya	Ticaret	Borsası	(KTB) adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ise üniversite ve sanayi iş birliğinde çok önemli bir 
adımın atıldığını söyledi. Türkiye’de yedi yüz un fabrikası olduğunu, ülkenin kurulu kapasitesinin 40 milyon ton civarında olmasına rağmen; fiili 
kapasitesinin 13 milyon ton olduğunu belirten Çevik, Konya'daki un sanayisinin yılda bir milyon altı yüz bin tonu üreterek Türkiye un üretiminin 
yüzde 15 ini karşıladığını ifade etti. Çelik, dünyada ülkeler arasında 10 milyon ton civarında un ticareti yapıldığını da belirtti. 2014 yılında 
ülkemizde 2 milyon 200 bin ton un ihracatı yapıldığını hatırlatan Çevik, Konya’nın değirmencilik alanında; un fabrikaları ve değirmencilik 
makine sanayisi ile öncü olduğunu ve bu anlamda programın bu sektöre yetişmiş teknik eleman temini konusunda önemli düzeyde katkı 
sağlayacağını söyledi. Bu alanda çalıştırılacak yetişmiş teknik elemana büyük ihtiyaç duyulduğunun da altını çizen Çevik, açılacak 
programla birlikte bu sorunun da çözülecek olmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.
Konya	Ticaret	Odası	(KTO) adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk bu çapta bir girişimin Türkiye için hayırlı olacağını; bu 
programdan yetişen kişilerin ülkede var olan açığı kapatacağını söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesine özel sektörle işbirliği yaptığı 
için teşekkür eden Öztürk: “Program, sanayi için iyi olmasının yanında genç kardeşlerimize de hayata ellerinde meslek olarak başlamaları 
olanağını sunacaktır.” dedi.
Konya	Sanayi	Odası	(KSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Veli Tekelioğlu ise bu örnekle ve teşebbüsle hocaların sanayicilere, 
sanayicilerin de hocalara güveninin artacağını ve iyi eğitimli kişilerle sektörün aşama kat edeceğine inandığını söyledi.
Orta	Anadolu	Un	Sanayicileri	Derneği	(OAUSD) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hekimoğlu da programı, un sanayisinin içinde olanlar 
olarak oldukça önemsediklerini, yeni açılacak olan bu programın hayırlara vesile olacağını umut ettiklerini ifade etti. 
Türkiye	Un	Sanayicileri	Federasyonu	(TUSAF)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Aydınalp konuşmasında: “Türkiye dünya un ticaretinin 
yüzde 25’ini elinde tutuyor. Un ve Unlu Mamuller makine ihracatı yapan sanayicilerimiz de dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyor. 
Burada makine montajları ve un sanayiinde ara eleman noktasında sıkıntı çekiliyor. İnşallah atılan bu adımla büyük katkı sağlanacağını 
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Stajyer Öğrencilere Destek Verecek

İmzalanan protokol törenine davetli olarak katılan Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Muzaffer Akgün de İŞKUR olarak bu 
bölümde okuyan öğrencilerin iş yerlerinde staj yaparken harçlıklarını ve sigorta ödemelerini yapacaklarının altını çizdi. Bunun işveren ve 
çalışan açısından yardımcı bir etken olduğunu söyleyen Akgün programın hayırlı olmasını temenni etti.
İmzalanan protokol çerçevesinde; öğrenimi ve stajlarını tamamlayan başarılı öğrenciler protokole dâhil olan kurumlarda staj sonrası 
çalışmaya başlayacak. 

Birlikte Üretmek Ve Paylaşmak Temalı Bakanlıklar 
arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama 
Kurulu (BHİKPK ) Olağan Genel Kurul Toplantısı 
Ankara’da yapıldı.

Olağan Genel Kurul Toplantısıyla birlikte, Ulusal 
haritacılık kurumu olan Harita Genel Komutanlığı ile 
Üniversiteler arasında haritacılık alanında proje, 

araştırma-geliştirme amaçlı ortak çalışmalar yapılması 
hedeflenmişti. Bu kapsamda işbirliği hususlarını düzenleyen 
bir protokol imzalandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katıldığı protokol imza 
töreninde çeşitli üniversitelerden de temsilciler bulundu. 
Törende Harita Genel Komutanlığının, kamu kurum/
kuruluşları, belediyeler ve üniversiteler dâhil olmak üzere 
gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu harita ve harita 
bilgilerini üretirken, ihtiyaç sahibi birimlerle birlikte çalışmaya 
ve üretimin koordine edilmesine yönelik ihtiyacın her 
geçen gün arttığı belirtildi. Harita bilgilerinin paylaşımı ve 
üretiminin kurumlar arası paylaşımı gerektirdiği vurgulanırken 
üniversitelerin bu paylaşımın önemli ögelerinden biri olduğu 
da ifade edildi.

HARİTA GENEL 
KOMUTANLIĞI İLE 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALANDI
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan Cihat 
Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) müzik kurslarının 2. dönem sonu konser ve sertifika töreni Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonunda düzenlendi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, 
KONSEM Müdürü Prof. Dr. Raif Parlakkaya, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Sarıgül, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. 

Programda bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, CAKA için çaba sarf eden Üniversite Müzik Bölümü Öğretim 
Üyelerine böyle bir etkinliğe imza attıkları için teşekkür ederken konserde emek veren minikleri ve ailelerini de tebrik etti. Müzik Eğitimi 
Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ergan ise salonun dolu olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu 

tarz organizasyonların hem gençler için hem yetişkinler için hem de Üniversitenin genel imajı için son derece önem arz ettiğini söyledi. 
Çocukların minik değerler olduğunu söyleyen Ergan, her birinin ayrı bir özene ihtiyacı olduğunu belirterek bu özeni gösterdikleri için 
ailelerine de teşekkür etti. 2 yaşından 50’lili yaşlara kadar pek çok katılımcının sahnede olduğu konserde gerek çocukların gerekse 
yetişkinlerin performansı göz doldurdu. Konserin birinci bölümünde keman ve piyano dinletileri yer aldı. İkinci bölümde ise Aileler ve Çocuklar 
Ritim grubu bir gösteri sunarken yine piyano eşliğinde keman, bağlama ve gitar dinletileri de sunuldu. Program yetişkinlerin sunduğu Türk 
Sanat Müziği konseri ve sertifika takdimiyle sona erdi.

CAKA'DA SERTİFİKA ZAMANI

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri Erol Güngör Konferans Salonu’nda düzenlenen  törende mezun 
olmalarının büyük heyecanını  yaşadılar. Büyük bir coşku içerisinde kutlanan mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, fakülte yönetimi, öğrenciler ve aileleri katıldı.  

Öğretmenlerin millete karşı sorumluluğunun ömür boyu devam ettiğini söyleyen AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, mezun olan 
öğrencilerin başarılarını daha üst noktalara taşımaları gerektiğini belirtti. Kırbıyık ailelere seslenerek: “Milletimize değerli çalışkan 
evlatlar armağan ettiğiniz için teşekkür ederim.” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ise mezun olan öğrencilerin 

öğretmenlik yaparken de bilgilerini güncellemesinin önemli olduğunu ifade etti. “Milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmenizi 
bekliyoruz.” diyen Aydın, kültürümüzde öğretmenlere büyük değer verildiğine dikkat çekti. Mezuniyet törenine geçilmeden önce Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun ablası Ayşe Çalık’ın manevi oğlu, doğuştan kas hastalığı nedeniyle solunum cihazıyla yaşamak zorunda olan Emrah 
Savsar’a fahri mezuniyet belgesi verildi. Manevi oğluna mezuniyet belgesini veren Ayşe Çalık törende yaptığı kısa konuşmada; gençlerin 
Emrah Savsar’ı örnek alması gerektiğini söyledi. Emrah Savsar da “Bir imtihandan geçiyorum, tek isteğim Allah’ın benden razı olması..." 
diyerek mezunlara başarılar diledi. Daha sonra 22 anabilim dalında ilk üç dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri ve plaketleri 
takdim edildi.  Öğrencilerin mezuniyet coşkusu ailelerini de sararken veliler, heyecan, sevinç ve gururla töreni izlediler. Öğretmen yemininin 
ardından öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ'NDE 
MEZUNİYET HEYECANI
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Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesinde ilk mezuniyet töreni düzenlendi.  

Törene; Seydişehir Kaymakamı Tuncay Sonel, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cengiz Holding Eti Alüminyum A.Ş. Genel 
Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir Baro Başkanı Mehmet Koyuncuoğlu, Seydişehir Müftüsü Kemal Demirel ve sivil toplum kuruluşlarından 
temsilciler ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, Seydişehir Müftüsü Kemal Demirel’in yapmış olduğu duadan sonra 

yapılan protokol konuşmaları ile devam etti. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Türker, ilk üçe giren Ümit 
Ağbulut, Sefa Ünal ve Serkan Uzun’a diplomalarını verdi. Tören çeşitli etkinliklerle sona erdi. 

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
İLK MEZUNLARINI VERDİ

"Hayatboyu	Öğrenme	Programı"	Leonardo	da	Vinci	Ortaklık	
Projeleri	kapsamında	AB	Ulusal	Ajansı	tarafından	da	desteklenen	
"Start-Up	Communities"	başlıklı	proje	paydaş	ülkelerinden	
Almanya,	Fransa,	Portekiz,	Finlandiya	ve	İngiltere’den	gelen	
misafirler,	projeye	katkılarından	dolayı	Necmettin	Erbakan	
Üniversitesi	(NEÜ)	Rektörü	Prof.	Dr.	Muzaffer	Şeker’i	makamında	
ziyaret	etti.		

Ziyaret esnasında bir açıklama yapan Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Sekreteri Şenol Metin, misafirlerin proje çerçevesinde 
NEÜ’yü ziyaret ettiklerini söylerken projenin kapsamıyla da ilgili bilgi 

verdi. Metin: “Bu proje çerçevesinde girişimcilik destekleniyor, dezavantajlı 
toplum gruplarının yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bunu, bizim iş 
melekleri olarak tanımladığımız iş kurmaya yönelik projelerin desteklenmesi 
adına işlev gören bir faaliyet olarak da açıklayabiliriz.” dedi. Katılımcı 
ülkelerin Konya’daki çalışmaları kapsamında Konya Sanayi Odası, 
Konya Ticaret Odası, KOSGEB’te girişimciliğe yönelik destek programları 

yapıldığını da söyleyen Metin, bu anlamda akademik alanda desteklerini 
esirgemeyen Rektör Şeker’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

'START-UP COMMUNİTİES' LEONARDO VİNCİ PROJESİ 
Paydaş Ülkeler Heyetinden Ziyaret
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Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubunun düzenlemiş olduğu ‘Ulusal Aritmi Toplantısı’ Konya’da yapıldı.  
Toplantıya; Konya Valisi Muammer Erol, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Şahin, Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Enver 
Atalar, Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mesut Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa 
Çıpan ve davetliler katıldı. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan; Toplantının Konya’da yapmayı kararlaştırdıkları 
için Türk Kardiyoloji Derneğine teşekkür ederek başladığı konuşmasında katılımcılara 
Konya’nın konaklama, salon imkânları, operasyon kabiliyetleri açıcından ciddi mesafe 

kat ettiğine vurgu yaptı. 
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise; genç bir kardiyoloji ekibini görmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek; Kardiyovasküler cerrahlar ile kardiyologlar arasında 
rekabetin olduğu günümüzde kaliteli sağlık hizmeti verme adına bir araya gelinerek 
kardiyovasküler cerrahlar ve kardiyologların birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini 
vurguladı.
SÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Şahin konuşmasında; Konya’nın kardiyoloji açısından çok 
şanslı olduğunu, gerek Selçuk ve gerekse de Necmettin Erbakan Üniversitesinde ve özel 
hastanelerde başarılı kardiyoloji ve kalp damar cerrahları olduğunun altını çizdi.
Türk Kardiyoloji  Derneği  Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Enver Atalar; 1963 yılında 
kurulan Derneğin en eski tıp derneklerinden bir tanesi olduğunu ve Aritmi Çalışma 
Grubunun da ilk çalışma grubu olduğunu belirterek, Kardiyolog uzmanlık süresinin 5 yıla 
çıkarılması için Sağlık Bakanlığı ile mutabık kaldıklarını ifade ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Aritmi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mesut Demir; pratiğe yönelik karşılıklı bilgi alış-veriş ortamını oluşturmak için uğraş verdikleri bir toplantı 

gerçekleştirdiklerini ifade ederek çalışma grubunun faaliyetlerini 
katılımcılarla paylaştı.
Konya Valisi Muammer Erol konuşmasında; kendisi ve hitap 
ettiği kardiyologlar ve toplantı konusu olan aritmi ile ortak 
bir yön bulmakta zorlandığını; görevi gereği yönettiği kurum 
ve vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyip idari aksaklık 
meydana gelmemesi açısından çözüm üretmekle karşı karşıya 
kaldığını anlatarak; bu anlamda Valiliğin de şehrin kalbi şeklinde 
görülebileceğini, kurum ve vatandaşların karşılaştığı sorunların 
kalpteki aritminin tedavi edildiği gibi çözüme kavuşturulduğunu, 
belki bu anlamda ortak bir iş ve işlem yaptıklarının 
söylenebileceğini samimi ve esprili bir şekilde anlattı. Şefkat ve 
merhametle, devletin imkânlarını nezaketle ikram ederek sorunları 
çözüme kavuşturduklarını ifade eden Vali Erol; Konya’nın tarihi, 

doğal güzelliklerine ve kültürel zenginliklerine değindi. Erol; Konya’nın orman alanı büyüklüğünün Bursa’dan fazla olduğunu vurgulayarak; 
Konya’nın rahat yaşanılan, kolay alışılan ve zor bırakılan bir yer olduğunu ifade etti. Erol; 4 üniversitedeki 120 bin öğrencinin yaklaşık 
yarısının kız öğrenci olduğuna değinerek; yapılan bir anket neticesinde; Konya’nın özellikle kız anne babalarının kendi şehirlerinin dışında 
kızlarını okutmak için göndermek istedikleri ilk şehir olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Erol; hayır çıtasının da Konya’da oransal olarak çok 
yüksek olduğunu, Konya’daki  dernek, vakıf ve hayırsever 
insanın sayısının fazlalığını ifade etti.
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Dost Eli Derneği tarafından hazırlanan ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin de paydaşı olduğu Bugünün Gençleri 
& Yarının Liderleri Projesinin Açılış ve Tanıtım Toplantısı yapıldı. Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, Dost Eli Derneği Başkan Yardımcısı Mevlüt Yıldırım, Proje Koordinatörü 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Harun Sönmez, öğretim üyeleri ile öğrenciler ve aileleri 
katıldı. 

Dost Eli Derneği Başkan Yardımcısı Mevlüt Yıldırım; Dost Eli Derneği olarak yaptıkları faaliyetler hakkında kısaca bilgi vererek başladığı 
konuşmasında: “Bir zamanlar elimizde büyük bir harita vardı ve biz bu haritaya huzur ve barış tohumları ektik. Daha sonra harita 
parçalanmaya başladı, elimizde bir avuç harita kaldı. Elimizden giden parçalar arasında Balkan, Afrika, Kafkaslar yer aldı. Bütün 

bu harita yeniden çizilmeye başlandı, ancak mürekkeple değil kanla çizildi. Siz gençleri bu 
parçalanmış haritanın okuyucusu ve yeniden bir araya getirecek olan liderleri, aileleri ve 
yöneticileri olarak görüyorum.” dedi. 
Bugünün Gençleri & Yarının Liderleri Proje Koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak 
ise konuşmasının başında, Hasan el-Benna’nın “Ümitsizliğe düşmeyiniz. İnananların ahlakında 
ümitsizlik yoktur. Bugünün hakikatleri dünün hayalleriydi. Bugünün hayalleri de yarının hakikatleri 
olacaktır.” şeklindeki sözlerini hatırlatarak: “Bugünün Gençleri Yarının Liderleri projesini, Bugünün 
gençleri Yarının hayalleri olarak da zikredebiliriz. Bu proje sadece bir etkinlik veya gezi projesi 
değildir. Bu proje aslında duruş ve anlayış projesidir. Duruş sağlam olursa anlayış da sağlam olur, 
eğer kaygan olursa kişi ufkunu ve bakış açısını kaybedebilir.” dedi. Projenin içeriği ve amaçları 
hakkında bilgiler veren Mızırak projede yer alan gençlerin seçilme sürecine de değinerek İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dost-Eli Yardımlaşma derneğinin istişareleri sonucunda akademik bir 
komisyon tarafından kişinin vizyonu, duruşu, olaya bakış açısı ve olayı yorumlaması gibi kriterlerin 
esas alınarak seçim yapıldığını belirtti. Doç. Dr. Zekeriya Mızırak konuşmasını Arif Nihat Asya’nın 
“Dua” şiirini okuyarak sonlandırdı. 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş ise; projenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek: 
“Çocuklarımızı kendi yaşadığımız çağa göre değil onların çağına göre yetiştirmeliyiz. Günümüzde 
gelişmişlik eğitime verilen kalite ile ölçülüyor. Eğitim işini sadece eğitimcilere bırakacak kadar basit bir 
iş olmaktan çıkarmalıyız ve herkesi eğitime katmalıyız.” diyerek projenin sonunda çok güzel dönütler 
alınacağını vurguladı. Konuşmasında sevgi, bilgi ve çabaya dikkat çeken Rektör Prof. Dr Muzaffer 
Şeker; yaşadığımız bu döneme bir ad verecek olursak projeler dönemi demenin doğru olacağını, 
çok farklı projelerin uygulandığını ve kendi projemize sahip çıkarak geliştirmenin boynumuzun borcu 
olduğunu vurgulayarak: “Geleceğe yönelik bir nesil yetiştirmek bu projenin hedefi. Herkesin yönetici 
olması gerekmiyor, öncelikle insani özelliklerimizi kaybetmeden toplum içinde yaşamalıyız” dedi.

Gençlerin	En	Önemli	Sorunu	"Hedefsizlik"

Programda Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan gençlerin bugünkü 
dertlerinin daha iyi bir cep telefonu, bilgisayar, tablet, yemek, kıyafet olduğuna dikkat çekerek: 
“Çocuklarımızın en büyük problemleri zamanlarını iyi kullanamamaları. Çocuklarımız okuyor diye onlara 
hiçbir iş yaptırmıyor ve sorumluluk vermiyoruz. Böylece çocuklarımız zamanlarını cep telefonu, internet 
başlarında harcayarak depresyona giriyorlar. Onları çalıştırın, iş yaptırın, görev ve sorumluluk verin. 
İnternet kötü değil ama doğru kullanmayı bilmiyoruz. Onlara sorun çözme, insan ilişkilerini öğrenme 
ve okuma becerileri kazandırmalıyız. Çocuklarımıza vakit ayırıp onlarla iletişim kurmalıyız. Aksi takdirde 
yanlış kişilere yönelecekler.” dedi. Herkesin derdinin kısa yoldan köşeyi dönmek olduğunu, çalışmadan, 
emek sarf etmeden, alın teri, gözyaşı dökmeden başarılı olmak istediklerini vurgulayan Aslanhan; 
başarılı olmanın kolay olmadığını vurgulayarak günümüz gençliğinin en büyük probleminin “hedefsizlik” 
olduğuna dikkati çekti. Anne, babaların ve öğretmenlerin görevlerini tam yerine getirirlerse gençliğin 
bu halde olmayacağını söyleyen Aslanhan: “Başarı merdivenlerini alın teri dökerek çıkacaksınız 
yoksa başkalarına basamak olursunuz. Dedeleriniz gibi tozu dumana katın yoksa tozu dumanı yutarsınız. Ya sürü olacaksınız, ya 
da çoban.” diyerek Yarının Liderlerine tavsiyelerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Harun Sönmez ise konuşmasında; Konya’yı önemsediklerini ve bu projenin 
tamamen destekledikleri bir proje olduğunu söyleyerek Yarının Liderlerine hitaben: “Kökü mazide gözü atide olan bir gençlik diliyorum.” 
temennisinde bulundu.
Peygamberimizin (SAV) liderlik özellikleri konusunda sunum yapan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Dadan; insanlık tarihinde 
birtakım öncü kişilerin tarihin akışını değiştirdiğini ve bunlardan en önemlilerinin ise peygamberler olduğunu 
söyleyerek Peygamberimizdeki liderlik özelliklerini şöyle sıraladı: “Cesaret, saygınlık, temiz bir geçmiş, 
kararlılık, kriz yönetimini iyi yapabilmesi, adalet, ayrımcılık yapmamak, kabiliyetlerin 
tespiti ve değerlendirmesi, hızlı ve isabetli karar vermesi, problem çözme 
yeteneği, ikna etme gücü, sorumluluk duygusu, ileri görüşlülüktür.”

BUGÜNÜN GENÇLERİ & YARININ LİDERLERİ PROJESİ 
AÇILIŞ VE TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “Uluslararası Seviyede Lider İnsan 
İhtiyacımız” konulu konferans Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. 

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı’nın konuşmacı olarak yer aldığı 
konferansa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tahir Yüksek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 

Altıntaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akdemir, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’nin 
yakın tarihinde eğitim imkânlarının kısıtlı olduğu zamanlarda kendisini 
ve ailesini yetiştirmiş bir insan olan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı’nın 
Konya’yı ve Necmettin Erbakan Üniversitesini ziyaretinden dolayı 
memnun olduklarını dile getirdi. 
Her toplumun bir liderinin olması gerektiğini söyleyerek konuşmasına 
başlayan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, lider kavramının içinin nasıl 
doldurulması gerektiğine ilişkin bilgiler verdi. Mekanizmayı işletecek 
kişinin lider olduğunu ifade eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
lider kişiliğe örnek gösterilebileceğini söyleyen Kavakçı: “Lider işi 
ayrı bir iştir. Amerika’da bir ara her beni gören Erdoğan diyor, beni tebrik ediyorlardı. Ne olduğunu anlamıyordum, ‘one minute’ diyorlar tabii 
sonra öğrendik olanları. Yolda, alışveriş merkezinde herkes beni tebrik ediyor, ertesi gün anladık ki mesele lider meselesiymiş. O dönemde 
Türkiye’den ev almaya çalışan insanlar vardı. Pakistanlısı, Afganistanlısı, Lübnanlısı dünyanın her yerinden gelmiş Müslümanlar, buraya 
yerleşmek için yollar soruyordu, işte nedeni yine lider konusuyla ilgilidir.” Ümmetin de bir lidere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kavakçı, 
İslamsız, âlimsiz, sokakta yürümekle lider olunamayacağını, İslamiyet’in de yaşanamayacağını belirtti. Dünyada İslam’ı söyletecek liderlere, 
âlimlere ihtiyaç olduğunu belirten Kavakçı: “Akif’in dediği gibi ‘Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm'ı.’ 
Adem lazım, adamlar lazım bize. Çok ihtiyaç var. Üniversiteniz de o yola gitmeli. Eğitim kurumları bu noktada önemli. Burada sizlere de 
pek tabii görev düşüyor.” dedi. “Âlim, Rahle-i Tedrisat alan kişidir” diyen Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı eski yeni farkına da değinirken 
Âlimin; kitabı seven, kitabı cennet diye kabul eden kişi olduğunu belirtti. Liderin eski görüşleri bilmesi, hadiseye din adına hüküm verebilmesi 
gerektiğinin altını çizen Kavakçı, hep birlikte çalışarak dünyaya hitap eden liderler yetiştirmeye ihtiyacımız olduğunu belirtti. 

ULUSLARARASI SEVİYEDE 
LİDER İNSAN 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meram Tıp 
Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Erdal Kalkan, günümüzde tıbbi teknolojinin 
hızla geliştiğini, her 5 yılda bir tüm tıbbi bilgiler ve tıp 
teknolojisinin tamamen yenilendiğini ve yepyeni tıbbi 
cihazlar ve ameliyat yöntemlerinin devreye girdiğini 
ifade etti. Kalkan; beyin cerrahisi pratiğinin çok önemli 
bir kısmının da omurga ve omurilik cerrahisine yönelik 
olduğunun altını çizdi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Önder Güney’in yaptığı 
toplantıda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt 

Temiz “Spinal implantlar: dünü, bugünü, yarını” konulu sunum yaptı. 
Prof. Dr. Cüneyt Temiz, günümüzün hareketli ortamında omurga ve 
omurilik travmaları, dejeneratif omurga hastalıkları, bel ve boyun 
fıtıkları, bel ve boyun kaymaları, omurga ve omurilik tümörleri, 
doğumsal omurga ve omurilik hastalıkları nedeniyle çok çeşitli 
implantların ameliyatlarda kullanıldığını söyledi. Temiz; çok ileri 
teknoloji ve nanoteknoloji ile üretilen bu implantların gelecekte 
ulaşabileceği nitelikler ile bu implantların yetmezlikleri ve bu 
konuda yapılabilecekler hakkında da bilgi ve tecrübelerini 
katılımcılarla paylaştı. İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen 
toplantıda Konya bölgesindeki beyin cerrahları ve diğer ilgili 
branşlardan uzmanlar bu konuyla ilgili yaşadıkları sorunları 
aktardılar ve çözüm önerilerini tartıştılar. 

KONYA SPİNAL GÜNLERİ 
2. DÖNEM 4. TOPLANTISI YAPILDI
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TÜBİTAK Bilim ve Teknik-Bilim Çocuk 
Dergilerinin Bilim Söyleşileri etkinliği Konya’daki 
okullarda gerçekleştirildi.

Karatay Anadolu İmam Hatip Lisesindeki 
TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Bilim 
Söyleşisinin konuğu Gıda Mühendisliği 

Öğretim Üyesi aynı zamanda Seydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Selman Türker oldu. Prof. Dr. Selman Türker etkinlik 
kapsamında sağlıklı beslenme, doğru yiyecek 
seçimi, zararlı gıdalar gibi konularda katılanlara 
önemli bilgiler aktardı.

Bilim Çocuk Dergisi Bilim Söyleşisinin 
konuğu ise Fen Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Kara’ydı.  
Prof. Dr. Hüseyin Kara ise, Meram 
Gödene TOKİ İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencilerine bilim, 
eğitim ve bilim eğitimi 
konusunda bilgiler verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde 19-21 Haziran tarihleri arasında, TÜBİTAK 2237 Proje 
Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Prof. Dr. Selim Kutlu'nun koordinatörlüğünü üstlendiği, “Sağlık 
Bilimleri Alanında TÜBİTAK İçin Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulama Eğitimi: Konya 2014” adlı 
program düzenlendi. 

Programa farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen eğitimci olarak davet edildi. Çok sayıda öğretim üyesinin katıldığı eğitim 
programı sertifikaların verilmesi ile sona erdi. 

TÜBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ 
ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BİLİM
SÖYLEŞİLERİ
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Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise konuşmasında bu seneki Tıp Bayramına alınan 
bir kararla, özel bir anlam yüklendiğini ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma 
günüyle 14 Mart Tıp Bayramını birleştirdiğini söyledi. Genç sıhhiyelerin okullarını 
yarım bırakarak vatan müdafaasına, Çanakkale’ye koşmalarını öne çıkaran Şeker, 
14 Mart Tıp Bayramının ülke gençliği için önemine vurgu yaptı. Şeker, Çanakkale’de 
şehit düşen her bir askere Allah’tan rahmet dilerken sözlerini şöyle sürdürdü: “Yetkili 
merciler bizim sağlık sektöründeki sorunlarımızı kamuoyuma aktarıyorlar. Bu toplantılar 
ve görüşmeler de sorunları ve çalışmaları gündeme getiriyorlar faydalı da oluyor. 
Sağlık hizmeti kolay bir süreç değil, özveriyle, fedakârlıkla yürütülen bir süreçtir. 
Eğitim sürecinden başlayan bu fedakârlık ömür boyu da devam eder. Hepimiz bu 

fedakârlığın gerekliliğini bilerek tercihlerde bulunduk mesleğimizin zorluklarını biliyoruz ama hiç olmazsa bir teşekkür bir güler yüzü de hak 
ediyoruz. Şiddetle karşılaşmak istemiyoruz. Zaman zaman bizlerinde hatası oluyor ama bunların şifa dağıtan elleri öldürmeye varmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Sağlık hizmetinin içinde olanların 14 Mart Tıp Bayramlarını artık daha bayram havasında geçirmesini diliyorum.” 
dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesinin araştırma faaliyetlerinin daha üst seviyelere yükseltilmesi ve başarılı öğretim üyelerinin teşvik edilmesi 
için 2014 yılında uluslararası dergilerde yayınlanan eserlerin sahipleri ödüllendirildi.  

Meram Tıp Fakültesinde 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen bir programla kutlandı. Programa Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Programda açılış konuşmasını Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı yaptı. Özkağnıcı konuşmasında: “Fedakârca hizmet 
eden, gecesini gündüzüne katan, hayatından ödün veren tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. İnşallah geleceğe 
dönük bir takım iyileştirmeler olacağını hissediyorum. Yine her dönemde olduğu gibi bu dönemde de geleneksel hale gelmiş olan 

fakültemizde bilimsel anlamda her türlü faaliyeti yapmış olan yayınından, kitap editörlüğüne, bölüm yazarlığına kadar bazı hocalarımız 
komisyonda değerlendirilerek kendilerine ödül taktim edilecek. Şahsım ve fakültem adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞİFA DAĞITAN ELLER 
ÖLDÜRÜLMESİN”

134



TÜBİTAK 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİ BÖLGE YARIŞMASI 

SERGİSİ AÇILDI REKTÖR ŞEKER 
ORTAÖĞRETİM 

ÖĞRENCİLERİ İLE 
BULUŞTU

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 
Koordinatörlüğünde 
TÜBİTAK’ın 
“46. Ortaöğretim 
Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Bölge 
Yarışması” düzenlendi. 

Yarışmanın Mevlana Kültür Merkezi’ndeki sergi programına Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah Sun, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Ecir Yılmaz, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Dinç ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Ecir Yılmaz: “284 proje başvurusu ile Konya, bölgesinde birinci”

Konuşmasına geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz ve bu yarışmaların hazırlık aşamasında oldukça emeği olan TÜBİTAK Konya eski Bölge 
Koordinatörü Doç. Dr. Abdullah Uzun’u rahmetle anarak başlayan TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Ecir Yılmaz; TÜBİTAK’ın her 
yıl Türkiye’de 12 bölgede, Bölge Yarışması Sergisi finalleri düzenlediğini belirterek, belirlenen finalistlerin daha sonra Türkiye Genel Sergisi 
final yarışmalarında yarışacaklarını söyledi. Yarışmaya Bölge Koordinatörlüğüne bağlı Konya, Isparta, Denizli, Antalya, Burdur olmak üzere 
toplam beş ilden 183 öğrencinin katıldığını ifade eden Yılmaz slayt eşliğinde yaptığı sunumda, 2014 ve 2015 yıllarındaki proje başvurusu 
ve branş bazında istatistikleri grafik üzerinden göstererek 2015 yılında 284 proje başvurusu ile Konya’nın bölgesinde birinci olduğunu 
ifade etti.
Yılmaz sunumu sonrası yaptığı konuşmada Yunus Emre’nin “İlim İlim Bilmektir” şiirinden mısralar okuyarak: “TÜBİTAK’ın yaptığı bu yarışma 
bana göre kendini bilme yarışmasıdır. Ülkemiz hem bilgiye hem de kendi ürettiği teknolojiye hasret bir ülke. Bilgiyi teknolojiye aktaramazsanız, 
bilgiyi üretemezseniz o teknolojinin öznesi değil nesnesi olmak durumunda kalırsınız. Nitelikli bilim insanı yetiştirmek zorundayız. TÜBİTAK’ın 

önderliğinde Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin desteği ile gençlere 
yol açmak zemin hazırlamak 
imkân sağlayıp yol göstermek 
ve bu gençlere ve rehber 
öğretmenlerine ülke olarak değer 
vermek durumundayız.” dedi.
Açılış programının ardından 
davetliler ortaöğretim öğrencileri 
tarafından sunulan yüzün üzerinde 
araştırma projeleri sergisini 
gezdiler.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  

46.Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Bölge yarışmasına katılan öğrenci ve 

öğretmenlerle bir araya geldi. Söyleşiye TÜBİTAK 
Bölge Koordinatörlüğüne bağlı 

Konya, Isparta, Denizli, Antalya, Burdur olmak 
üzere toplam beş ilden 

öğrenci ve öğretmenler katıldı. 

Söyleşinin başında Rektör Şeker, TÜBİTAK’ın bölge toplantısına ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Uzun’u kaybetmekten 
duyduğu üzüntüyü de ifade eden Şeker, TÜBİTAK bağlantılı bu projenin geleceğe 

yönelik en yararlı adımlardan biri olduğunu vurguladı. 
Amaçlarının genç bilim insanları yetiştirmek olduğunu söyleyen 

Rektör: “Organizasyonda yer alan projelerin stantlarının tamamına yakınını gezdim. 
Türkiye genelinde yapılan bu organizasyonda TÜBİTAK ve bizler üniversiteler olarak 

gençleri bilimsel projeye hazırlamak, proje kültürünü aşılamak,  araştırma yapma alışkanlığını kazandırmak ve bu deneyimlerden farkındalık 
oluşturarak geleceğe yönelik genç bilim insanlarını çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu kolay bir süreç değil. Buna bir çok hocamız destek veriyor, 
çaba gösteriyor. Bu deneyimler bir çok gencin hayatının değişmesine de vesile oluyor. Bu anlamda elbette gençlerin teorik bilgisinin az 

olduğu yetersiz olduğu veya ortaya konan fikirlerin başkaları tarafından başka şekilde modifiye versiyonlarıyla uygulanmış olabileceği veya 
çok basit kalabileceği düşünceleri olsa bile, yapılan çalışmaların her birinin başlı başına bir özel değeri var. Organizasyonda emeği geçen 

hocalarımıza ve öğrencilere teşekkür etmek istiyorum” dedi.  Türkiye’nin eğitime ayırdığı payı son yıllarda ciddi oranda artırdığını, araştırma 
geliştirmeye yönelik de farklı kurumlar üzerinden ciddi desteklerin araştırmacılara verildiğini belirten Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Yüksek oranda 

bilimsel proje artışına rağmen halen dünya sıralamasında çok iyi bir yerde değiliz. Bunun daha da artması için Türkiye’nin sırtındaki bazı 
kamburlardan kurtulması gerekiyor. Bunlar da bu çalışmalarla projelerle olabilecek bir durum. Bu kamburlardan birisi enerji maliyeti, diğeri 

savunma sanayiine yapılmış olan yüksek yatırımdır. Eğitime ayrılan payın artması için bu alanlardaki maliyetlerin biraz daha dengelenmesi 
gerekiyor. Türkiye genç bir nüfusa sahip fakat Türkiye’nin giderek yaşlanacağını da öngörmek ve projeleri buna göre tasarımlamak gerekiyor. 

Koruyucu hekimlik gibi uygulamalarla Türkiye’nin yaşam kalitesi de yükselmiş ve hayatta kalma yaşı da uzamış durumdadır. Enerji Türkiye’nin 
önünde giderek büyüyen bir talep olarak önemli bir sorun olmaya da devam etmektedir.  Alternatif enerji kaynaklarına gereksinim de 

artmaktadır. Dışa bağımlılığı en aza indirecek alternatif kaynaklar bulunmak durumundadır. O yüzden TÜBİTAK Bilim Kurulu ve Üst Kurul’un 
oluşturmuş olduğu çalışma alanları içerisinde enerji birinci sırada yer alıyor. Enerjiyi ucuzlatırsak enerjiyi kendi talebimizi karşılayarak dışarıya 
da satacak noktaya gelirsek,  daha yüksek refah seviyesine sahip bir ülke olabileceğiz” dedi.  Sağlıkta dış kaynak bağımlılığı ve dışardan 
alınan ilaçların ekonomi üzerindeki etkilerinden de söz eden Rektör Şeker, güvenlik faktörünün ülkelerin gelişmesinde önemine de değindi. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Türkiye, savunma sanayiine yönelik özellikle uzay bilimi, füze sanayi, uçak sanayi gibi alanlara da özel yatırım 
yapmaya başladı. Tabi bunların her birinin alt başlığı için de nanoteknoloji ve ciddi bir Ar-Ge alt yapısı gerekiyor. Bu saymış olduğum 

stratejiyi Türkiye yeni yeni şekillendirmeye başladı. Sistematik olarak konu başlıkları tanımlanmış ve özel alanlara özel yatırım yapan bir ülke 
haline gelmiş durumdayız. Bu anlamda TÜBİTAK oldukça önemli adımları atıyor ancak TÜBİTAK geçtiğimiz yıl kendisine tahsis edilmiş olan 
bütçenin ancak % 50 sini harcayabildi. % 50 si ise düzgün ve ciddi desteklenebilir bir proje olmadığından bu yıla devredildi.  Türkiye’nin 

proje deneyiminin az olduğunu ve hem milli eğitimde hem de üniversitelerde hocalarımızın proje yapabilmelerini teşvik için özel bir 
eğitimden geçmesi gerektiğini ve bu projelerin de yapıldıkça daha iyisinin gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Özellikle sivil toplum 

kuruluşları, sanayi kuruluşları ve yüksek lisans doktora öğrencileriyle ortaklaşa öğretim üyelerinin beraberce gerçekleştirdiği projeler daha 
teşvik edilir projeler. Ama bir çoğu projenin formatına uygun davranılmadığından red alıyor. Daha düzgün ve uygulamaya yönelik projelere 

ihtiyaç olduğu da bu noktada açık olarak ortaya çıkıyor” dedi. Öğrenci ve öğretmenlerin sorularının da yanıtlandığı söyleşi, proje 
danışmanlığı yapan Matematik, Bilgisayar, Kimya, Fizik, Coğrafya, Tarih, Biyoloji, Sosyoloji, Türk Dili Edebiyatı branş öğretmenlerine ödüllerin 

verilmesi ile sona erdi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Koordinatörlüğünde TÜBİTAK’ın “46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Bölge Yarışması”  Konya Bilim Merkezinde düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Ödül töreni programına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah Sun, 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ecir Yılmaz, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık ile öğrenci danışmanları ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz ve bu yarışmaların hazırlık aşamasında 
oldukça emeği olan TÜBİTAK Konya eski Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Abdullah Uzun’u 
rahmetle anarak başlayan TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Ecir Yılmaz sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Yarışmaya Konya Bölgesinden 832 proje başvurusu var. Konya Bölge 
finali sergisine çağrılan 100 proje oldu. Burada katılan projeleri belli bir sıraya tabi tutup, 
jüri üyeleriyle birlikte bir karar verdik. 16 tane birinci, 10 tane ikinci, 10 tane üçüncü proje 
dereceye girdi.” Yılmaz, dereceye girenleri tebrik etti.  
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise konuşmasına yarışmaya katılan derece alan veya 
almayan her bir öğrenciyi tebrik ederek başladı. Dünyanın en kaliteli tohumunun uygun hasadı 
bulamazsa herhangi bir ürüne dönüşmeyeceğini kaydeden Yüksek, insan toplumlarının da, 
tohumları zihninde taşıyan gençleri ortaya çıkarmak adına çalışmalar yapması gerektiğine 
değindi. Yüksek, bu yarışmanın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken 100 
projeden 36 projenin değişik kategorilerde değerlendirildiğini hatırlatıp Konya Bölgesinde 
yapılan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi. 
Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah Sun da emeği geçenlere teşekkür ederken 832 projenin her 
birinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek 832 projenin de birinci olduğunun altını 
çizdi.

Yarışmada	16	Proje	Birinci,	10	Proje	İkinci,	10	Proje	Üçüncü	Oldu

Konya, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta illerinden oluşan Konya Bölge Koordinatörlüğüne 2015 
yılında yapılan toplam 832 proje başvurusunda; 137 müracaatla Biyoloji alanı en fazla başvuru 
yapılan alan oldu. Biyoloji alanını sırasıyla; Fizik 135, Sosyoloji 122, Tarih 91, Kimya 81, Coğrafya 70, 
Matematik 66, Psikoloji 50, Bilgisayar 47, Türk Dili ve Edebiyatı 33 başvuru sayısıyla takip etti. Ayrıca 
en çok proje veren İl Konya, en çok proje veren okul Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi oldu
832 başvuru içerisinden ilk 100’e girmeye hak kazanan projeler arasında yapılan değerlendirmeler 
sonucunda 16 proje birinci, 10 proje ikinci, 10 proje üçüncü oldu. Birinci olanlara TÜBİTAK tarafından 
para ödülü, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından çeyrek altın, NEÜ ve TÜBİTAK tarafından 
hazırlanmış özel çanta armağan edildi. 

TÜBİTAK 46. BÖLGE YARIŞMASINDA 
KAZANANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör 
Konferans salonunda Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı’nın hazırladığı “Yare” isimli Türk Halk Müziği 
Konseri yoğun ilgi gördü. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ve AKEF Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık’ın da katıldığı Öğr. Gör. Dr. 
Attila Özdek ve Yrd. Doç. Dr. Soner Algı’nın hazırladığı 

iki bölümden oluşan konserde Türk Halk Müziği’nin en büyük 
birbirinden güzel eserleri seslendirildi. Müzik Eğitimi  
Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve lisans eğitimi alan 
sanatçılar performanslarıyla salondakilerden tam not 
aldı. Konya dışında eğitim veren akademisyenler ve 
öğretmenlerin de sahne aldığı programda toplamda 
18 eser icra edildi.  Türk Halk Müziği geleneğinde ve bu 
konserde yer alan ezgilerin çoğunun bireysel ve ilahi, 
tasavvufi aşk teması üzerinde kurulu olmasından esinlenerek 
program için “Yare” ismi tercih edildi. 139



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, Vakfın Genel Sekreteri Doğan 
Bekin, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altınöz Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek’in de hazır bulunduğu ziyarette Üniversite ile Vakıf arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konuları 
masaya yatırıldı. Vakfın, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerine yönelik özel başarı bursu vermesi, ortaklaşa belirlenecek konu 
başlıklarında lisansüstü eğitimin planlanması ve birlikte yürütülebilecek bilimsel faaliyetler konuları ele alındı. 

Ziyarette; işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin oluşturulacak heyetler tarafından şekillendirilerek bir protokol hazırlanmasına 
da karar verildi. Ayrıca, özellikle Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın bilimsel, siyasi, sosyal hayatına ve çalışmalarına 
yönelik çalışma gruplarının oluşturularak desteklenmesi hususunda da işbirliği yapılması yönünde mutabakata varıldı.

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN 
VAKFI'NDAN Ziyaret

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ATAMA

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine 
Prof. Dr. Ahmet Akdemir getirildi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, vekâleten 
yürüttüğü Dekanlık görevini Prof. Dr. Ahmet Akdemir’e 
devretti. 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda Mefkûreci Öğrenciler Topluluğu tarafından “Kuran’ın 
Müminlere Çağrısı” konulu bir konferans düzenlendi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar'ın konuşmacı olarak katıldığı programa; Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile beraber 
Mefkûreci Öğrenciler Topluluğu Başkanı İhsan Enes Şentürk, akademisyenler ve 

öğrenciler katıldı.  
İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar bu program vesilesiyle gençlere Kuran’ı Kerim'den 
bahsetmenin doğru bir hareket olacağını dile getirirken programı düzenleyen 
topluluğa teşekkür etti.  Kuranı Kerim’in bizler için neyi ifade ettiğini sorgulamak 
gerektiğini söyleyen Akpınar: "Kuran bizim neyimiz olur? Biz Kuran'dan razı mıyız? 
Kuran bizden razı mı?" sorularının önemine dikkat çekti. Kuran’ı evdeki en üst rafa 
koymakla işin bitmeyeceğini belirten Akpınar hayat düsturumuzun Kuran’ı Kerim 
olması gerektiğinin altını çizdi.

“Kuran İnsanın dünya hayatını programlamak için gelmiştir.”

Allah’ın insanı özenle yarattığını dünya üzerindeki her şeyin insanın emrine amade kılındığını söyleyen 
Akpınar: "Kuran sadece ölülerle hatırlanan bir kitap değildir. İnsanın dünya hayatını programlamak 
için gelmiştir. Kuran’ın gelişindeki temel mesele sadece okumak veya anlamak değildir. Temel hedef, 
söylediklerinin hakkıyla yaşanmasıdır. Tekil olarak insana, çoğul olarak insanlığa, toplamda 23 defa 
bizlere seslenir. Görülür ki Kuran insana inmiştir. Kuran hayatın tam içine girer. 'Ey iman edenler' ifadesi 
20 sürede 89 çağrı yapar. Kuran imanı eyleme dönüştürmeye dair harekete geçiren bir kitaptır.” dedi. 

“Benim Kalbim Temiz İfadesi Müslümana Uymaz”

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar; "Benim kalbim temiz" ifadesinin Müslümana uymadığını söylerken: "Ben 
senin kalbini göremem. İmanını hareketlerinle göstermelisin." ifadelerini kullandı. İmanın eksiklerinin 
tamamlanması gerektiğini vurgulayan Akpınar; Kuran’ın farklı ayetlerde bunu buyurduğunu kaydetti. 
Allah’ın ve Resulü’nün bizi hayat veren şeylere çağırdığını söyleyen Prof. Dr. Ali Akpınar: “Kuran ile olun, 
Kuran ile dolun, Kuran ile kalın, Kuran’a uyun, O’nun şefaatine nail olun” ifadeleriyle 
                        konuşmasına son verdi.

KURAN’IN MÜMİNLERE ÇAĞRISI 
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Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileri, Mimari Tasarım dersi kapsamında “Kuş Gözlem 
Kulesi ve Tanıtım Merkezi” olarak verilen tasarım problemini ele alıp bir dönem boyunca yapılan çalışmaların sonuç 
ürününü final projesinde bir sergi ile paylaştılar. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Dicle Aydın;  
tasarım alanı olarak, tarihi değerleriyle bilinen ve aynı zamanda Kuş 
Gözlemciliğinin de adresi olan Beyşehir’i seçtiklerini, bu  çalışmalarda Orman ve 

Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener’in   kendilerine 
yardımcı olduklarını ifade ederken, desteklerinden ve yardımlarından dolayı 
kendilerine teşekkür etti.  Doç. Dr. Mehmet Uysal, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Arat ve Yrd. 
Doç. Dr. Derya Arslan, dört Araştırma Görevlisi ile birlikte yürütülen sürecin verimli 
ve keyifli olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın; öğrencilerin çok başarılı ve birbirinden 
farklı tasarımlar gerçekleştirdiğini, sergileme ve paylaşım ile motivasyonun artacağını 

söyledi. Aydın; 
tasarım sürecinin 
deneyimlenmesinde 
ve tasarım yetisinin 
kazandırılmasında 
öğretim üyesi-öğrenci etkileşiminin, fiziksel ortamın ve öğrenciler arasındaki 
paylaşımın önemli olduğunu vurgulayarak; “Yetenekleriyle ön plana çıkan 
öğrenci arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. İlerleyen dönemlerde 
her birinin çok daha iyi tasarımlara imza atacaklarına inanıyorum.” dedi. 
Öğrencilerin hazırladıkları projeler Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 
sergilendi.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 
SERGİ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında 
gerçekleştirdikleri projeleri başarıyla tamamladı. Kitap dağıtımından tiyatro gösterisine sportif etkinliklerden 

okulların tamiratına varıncaya kadar geniş 
yelpazede yapılan projeler ile üniversite 
toplum kaynaşması da bir adım ileriye 
götürüldü. 

Bir yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde kitaplar 
toplandı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri köy 

okullarının ihtiyaçlarını tespit etti, tamiratını yaptı. 
Ayrıca gidilen bölgedeki çocukların diş taraması 
sonrası tedavileri yapıldı.  
Sosyal faaliyetlerle de Ereğli Eğitim Fakültesi 
öğrencileri toplumun takdirini topladı. Projeler 
kapsamında şehit aileleri ziyaretinden engellilerin 
toplumla kaynaştırılmasına kadar birçok etkinlik 
düzenlenerek ilçede eğitime devam eden ortaokul 
öğrencileri üniversitede ağırlandı ve çocuklar bu 
sayede eğitime teşvik edildi. TEOG’a hazırlanan 
öğrenciler de projelerde unutulmadı. NEÜ öğrencileri 
“Birlikte Başaracağız Projesi” kapsamında haftada 
üç gün sekizinci sınıf öğrencilerine ders anlattı. 
Peygamber Efendimizin hayatını ve ahlakını anlatan 
sergi de öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.  
Tiyatro, komedi şov, şiir dinletisi, karaoke, palyaço, 
tiyatro gösterisi, Konya Bilim Merkezi ziyareti de 
etkinliklere katılan ilçe öğrencilerinin beğenisini 
topladı.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN 
TOPLUMA HİZMET
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Gençlik ve Kültür Şöleni etkinlikleri 
kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi bünyesinde düzenlenen “Basketbol Turnuvası” 7 Mayıs 
2015’te yapılan final müsabakası ile sona erdi.

N ecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi takımını 65’e 41 yenerek Basketbol Turnuvası Şampiyonu oldu. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Takımı 2. olurken, Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi 3. oldu.
Basketbol Turnuvası Final Müsabakaları sonucunda birinciliği Meram Tıp Fakültesi, 
ikinciliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve üçüncülüğü Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi alırken dördüncülüğü ise Yabancı Diller Yüksekokulu aldı.
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Büyükatıcıgil,  
3. Spor Şenlikleri kapsamında kıyasıya geçen müsabakalarda kazananın Necmettin Erbakan Üniversitesi olduğunu belirtti.  

Erkeklerde Ereğli Kemal 
Akman Meslek Yüksek Okulu 

Bayanlarda Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 

Şampiyon oldular. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
3. Spor Şenlikleri kapsamında 

düzenlenen Voleybol Turnuvası 
Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek 
Okulu ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi finali ile sona erdi. Maçı 3– 1 kazanan Ereğli Kemal 

Akman Meslek Yüksek Okulu erkeklerde 2014 – 2015 sezonu şampiyonu oldu.  Turnuvada 
ikinciliği kazanan Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin ardından Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

üçüncülüğü elde etti.  Bayanlarda ise; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi arasındaki final müsabakasında, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi rakibini 3–1 yenerek 

şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kazandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
tarafından düzenlenen 1. Birimler Arası Personel Halı Saha Futbol 
Turnuvası başladı. Toplamda 12 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk 
maçı Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in başlama vuruşuyla Turizm Fakültesi 
ile Güzel Sanatlar Fakültesi arasında oynandı. Maçta galip gelen taraf 
Turizm Fakültesi oldu.

Açılış maçında konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, üniversite tarafından 
düzenlenen bu tür sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, “Hem çalışanlarımız hem de öğrencilerimize yönelik düzenlenen 

bu turnuvalar kurum içi kaynaşma ve sosyalleşme adına önemli bir adımdır. Sosyal 
faaliyetlerimiz adına bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. 
Öğrencilerimize ve çalışanlarımıza yönelik sosyal, sportif ve 

kültürel etkinliklerimiz artarak devam edecek. Birlik, beraberlik ve motivasyon adına önemli bir turnuva olacağına 
inanıyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Spor Şenliklerinde Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) 3. Halı Saha 
Futbol Turnuvasında ipi göğüsleyen taraf 
oldu.  

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
turnuvaya 15 akademik birim 
katıldı. Turnuvanın Ahmet 

Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ile İlahiyat 
Fakültesi arasında oynanan final maçı nefesleri kesti.  Heyecanlı final maçıyla sona ererken, 
final maçında kıyasıya bir mücadelenin sonunda Ahmet AKEF, rakibini 6-4 mağlup 
ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın 3.lüğü unvanını ise Turizm Fakültesini 
3-2 mağlup eden Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi kazandı.  

BASKETBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON 
MERAM TIP FAKÜLTESİ OLDU

VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

BAŞLAMA VURUŞU 
REKTÖR PROF. DR. MUZAFFER ŞEKER'DEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞAMPİYON

ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE TAEKWONDO 
ŞAMPİYONASINDAN DERECE İLE DÖNDÜ  

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Cem Kırmızıoğlu, 6-8 Nisan 2015 Tarihlerinde 
Manisa’da, Celal Bayar Üniversitesi Spor Salonunda yapılan Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 

dereceye girdi. Bu başarısı nedeniyle Kırmızıoğlu Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından da ödüllendirildi.  

Ödül töreninde kazanmanın büyük bir başarı olduğunu ancak kazanmanın yanında centilmence yarışmanın daha da önemli olduğunu 
söyleyen Rektör Şeker’e Kırmızıoğlu destek verdiği için teşekkür etti. Törende Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Abdullah Büyükatıcıgil ile 

Şampiyona kafilesi yöneticiliklerini ve antrenörlüklerini yapan Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatma Arslan ve Yrd. Doç. Dr. Murat Erdoğdu da hazır 
bulundu.

3. SPOR ŞENLİKLERİ SONA ERDİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı tarafından bu yıl 

3.cüsü düzenlenen 
Spor Şenliği’nde heyecan sona erdi. 

Müsabakalar sonunda; 

Futbol kategorisinde birinciliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi; ikinciliği İlahiyat 
Fakültesi; üçüncülüğü ise Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi elde 

etti.  Basketbolda birinciliği Meram Tıp Fakültesi; ikinciliği Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi; üçüncülüğü ise Mühendislik Mimarlık Fakültesi aldı. Voleybol 

erkekler kategorisinde birinciliği Ereğli Kemal Akman M.Y.O.; ikinciliği Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi; üçüncülüğü ise Seydişehir M.Y.O. elde etti. Voleybol bayanlarda ise birinciliği Mühendislik Mimarlık Fakültesi; ikinciliği 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi alırken üçüncülük ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun oldu. Masa tenisi erkekler kategorisinde birinciliği 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Furkan Kiraz; ikinciliği Meram Tıp Fakültesi öğrencisi Esat Aykan; üçüncülüğü ise 
Seydişehir M.Y.O. öğrencisi Adnan Özdamar elde etti. Masa tenisi bayanlar kategorisinde ise birinciliği; Meram Tıp Fakültesi öğrencisi 

Fatma Nur Atcı; ikinciliği Meram Tıp Fakültesi öğrencisi Cansu Ertuğrul; üçüncülüğü ise Meram Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşe Özer elde etti. 
Spor Şenliklerinin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Büyükatıcıgil: “Spor 
şenliklerimizin amacı müsabakalarda yenmek, yenilmek, mücadele etmekten ziyade; centilmenlik, dostluk ve bir araya gelmektir. Bu bir medeni 

cesarettir, yenmek de var yenilmek de. Önemli olan katılarak medeni cesaret göstermek ve dostluktur. Müsabakalara katılan fakültelerimizi, 
Yüksekokullarımızı, idarecilerimizi, oyuncularımızı tebrik ediyor, ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi. Futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisi 

kategorilerinde yapılan müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
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- Öncelikle tebrik ederiz. Şampiyonadan ve aldığın dereceden biraz söz eder misin? 
- Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Manisa Atatürk Spor Salonunda Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası düzenlendi. 
6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 83 üniversite katıldı. Ben de Necmettin Erbakan Üniversitesini temsilen katıldığım bu 
organizasyonda üçüncülük ödülü aldım. 

- Turnuva hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Kaç maç yaptın? 
- Turnuvada toplam dört maç yaptım. Beşinci maç zaten final maçı olacaktı. Maalesef beşinci maça çıkamadım. Üçüncülük ile yetinmek 
zorunda kaldım. 

- Neden Taekwondo ve ne zamandır bu sporu yapıyorsun?
- Benim spora karşı büyük bir ilgim vardı. Her çocuk gibi ben de futbol oynamaktan hoşlanıyordum.  Ama bir spor dalına yönelmek ve o 
alanda kendimi geliştirmek niyetindeydim. Babamın bir arkadaşı vesilesiyle Taekwondo kursuna başladım. Sonrasında da severek devam 
ettim. Ben bu spora başlayalı 11 yıl oldu. İlk olarak Beyşehir’de başlamıştım ve şimdi Konya’da çalışmalarıma devam ediyorum. 

- Taekwondo salon sporu ve bireysel bir spor dalı. Bireysel olmasının avantajları ya da dezavantajları nelerdir? 
- Kesinlikle öyle. Dezavantajlarına kıyasla avantajlarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. En başta kendine karşı sorumlusun ve kararı sen 
vermek durumundasın. Bu da sadece kendine ilişkin sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Öz disiplin daha çok sağlanıyor ve giderek artıyor. 
Sorumluluk, disiplin ve beden-zihin dengesi bireysel sporlarda daha fazla gelişirken takım sporlarında ekip ruhu, ait olma duygusu ve işbirliği 
yapma becerileri gelişebiliyor.

- İlk resmi maçını hatırlıyor musun?
- Türkiye Şampiyonası idi. O zaman bir buçuk senelik bir tecrübem vardı. 2007 yılında Konya’da Minikler kategorisinde yarışmıştım. 
O şampiyonada da Türkiye üçüncüsü oldum. Tabi özellikle ilk resmi maçımda aldığım bu derece beni daha da heveslendirdi ve 
motivasyonumu artırdı.

- Şu ana kadar kazandığın ödüller nelerdir ?
- 2 tane Türkiye ikinciliğim var. Biri yıldızlar, diğeri gençler kategorisinde olmak üzere. Yine gençlerde Türkiye üçüncülüğüm var.

Röportajlar: Ayhan Tekin - Öznur Alkan
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- Milli Takıma çağrıldın mı?
- Üç ay önce uluslararası müsabakaya katıldım. Open 
turnuvası olduğu için milli takıma girdim sayılıyor. Ama milli 
takım için de haber bekliyorum. Çünkü milli bir sporcu 
olmanın birçok avantajı var. Öncelikle her sporcunun 
manevi açıdan da en çok istediği şeydir bu. Ayrıca 
Dünya veya Avrupa Şampiyonaları’nda derece elde 
etmiş milli sporculara, üniversitelerin Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu bölümleri için sınavsız giriş hakkı verilir ve 
üniversitelerin hangi bölümlerinde olurlarsa olsunlar burs 
alma hakkı elde eder. 

- Sınıf Öğretmenliğinde okuyorsun.  Neden Beden 
Eğitimi Bölümünü tercih etmedin?
- Farklı bir alanda eğitim görmeyi tercih ettim. Zaten sporun 
içindeyim. Farklı bir alanda kendimi geliştirmek ve meslek 
edinmek istedim. Spor hayatı, ani bir sakatlanma ile son 
bulabiliyor. O yüzden şu an sınıf öğretmenliği bölümünde 
okumamın benim için avantaj olduğuna inanıyorum.

- Antrenmanlar nasıl gidiyor? Nasıl çalışıyorsun?  
- Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Akşamları saat 
19:00 dan 20.30’a kadar Pazar günler hariç çalışıyorum. 
Derslerime olumsuz bir etkisi de olmuyor. Aksine bu çalışmalar 
kendimi daha zinde hissetmemi sağlıyor.

- Taekwondo sporunun bir felsefesi olduğundan söz 
edilir. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin?
- Taekwondo savunma sporudur. Taekwon-Do, kelime 
olarak el ve ayakla yapılan vuruşların ilmi, felsefesi anlamına 
gelir. Tae ve kwon ayak ve el vuruşlarını ifade ederken Do, 
bu dövüş sanatının tatbiki esnasındaki izlenilecek yolun ve 
dövüşün felsefesi olan değerlerin genel adıdır. Do prensibi, 
hayatta her şeyi belli kuralına göre ve en mükemmel olarak 
yapmak felsefesidir. Temiz ahlak ve üstün karakteri temsil 
eder. Taekwondo selam ile başlar selam ile biter. 

Sporcuda aranan en önemli nitelik saygı ve disiplindir. Sporda ne kadar başarılı olursa olsun do kuralını uygulamıyorsa 
Taekwondocu sayılmaz

- Gelecekten beklentilerin 
nelerdir?
- İlerde öğretmenlik mesleğini 
yapmak istiyorum. Ama aynı 
zamanda bir spor salonu 
açmak ve antrenör olarak 
öğrenci yetiştirmek hedeflerim 
arasında yer alıyor.

“TÜRKLER 
NEVRUZ'U KUTLAMAYA 

MİLATTAN ÖNCE BAŞLADILAR”

TARİH VE KÜLTÜR 
TOPLULUĞU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında; “Türk 
Dünyasında Nevruz'un Tarihi ve Kültürel Önemi” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara katılırken, AKEF Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Kırbıyık, KONDİL Müdürü Prof. Dr. Kemal Özcan, öğretim üyeleri ve öğrenciler de hazır bulundu.

P rogramın açılış konuşmasını yapan AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Nevruz'un tarihi önemine değindi. Kırbıyık, Nevruz'un Türk 
Dünyasında bu güne kadar önemle kutlandığını, bundan sonra da aynı şekilde kutlanacağını söyledi. Konferansı düzenleyen 

topluluğa teşekkür eden Kırbıyık, bu tarz programların kendi bünyelerinde yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmasında Nevruzun tarihi dayanağına ve geçirdiği evrelere değinen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Abdulvahap Kara, Nevruz'un yıllar içerisinde değerinden bir şey kaybetmediğini  belirtti. Nevruz'un kelime olarak Farsça bir kelime olduğunu 
ifade eden Kara: “Türkler Nevruz'u kutlamaya Milattan Önce başlamışlardır. Bu bilgi Çin kaynaklarında yazıyor. İranlılar da Türklerin Nevruz'u 

kutladığını söylerler. Kutlamanın birinci sebebi yeni yıl olmasıdır. Diğeri ise bir olayın çıkış sebebini bilmeyip ona nevruz denmesidir. Türkler, 
önemli tarihlere “Nevruz” derler. 12 Hayvanlı Türk Takvimine göre de Nevruz tarihin başlangıcıdır, yılbaşıdır.” Hun Liderlerinin de Nevruz'u 

kutladığını belirten Kara: “Türklerde Nevruz ne zaman başladığını tam olarak bilmesek de milattan önceye dayandığını Göktürklerde, 
Selçuklularda, Osmanlılarda kutlanıldığını biliyoruz.” dedi. Nevruz'un kutlu bir gün olduğuna inanıldığını vurgulayan Kara, Kazak geleneğine 
göre 21 Mart gecesi Hızır’ın evleri dolaşıp rızk dağıttığına inanıldığını da söyledi. Batılıların Noel Babalarını kabul ettirdikleri gibi bizim de 

Hızır’ı sembol yapabileceğimizi kaydeden Kara, böyle bir sembolün baharın temsilcisi olabileceğini ve bunun Nevruz'un yayılması açısından 
da önemli olacağını belirtti.

Program, Türk Dünyasından ezgilerin okunması ve Prof. Dr. Abdulvahap Kara’nın Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık’a kitap hediye etmesinin ardından 
son buldu.
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Halk Oyunları Topluluğu; Akdeniz Üniversitesi tarafından 13-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlen 18. 
Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliğine; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın desteği ile Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Ertan Soğancı ve Halk Oyunları Koordinatörü Hüseyin Vehbi Karakaya idareciliğinde katıldı.

Bu sene 23 adet yurt içi üniversite ve 25 adet yabancı grubun katıldığı şenlikte; Halk Oyunları Topluluğu programda Silifke oyunlarını 
sergiledi. Katılan bütün grupların halk oyunları ve dans gösterilerinin yer aldığı şenlikte topluluk, sergiledikleri Konya Kaşık Oyunları ile 
izleyenlerin büyük beğeni ve ilgisini topladı. Ayrıca Kaleiçi’nde yapılan korteje katılan Halk Oyunları Topluluğu, diğer katılımcılarla 

birlikte çeşitli halk oyunlarını sergiledi. 

HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 
18. ULUSLARARASI AKDENİZ GENÇLİK ŞENLİĞİNDE

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Necmettin Erbakan Üniversitesi “Kültür ve Turizm Öğrenci Topluluğu”, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından organize edilen Doğa Yürüyüşü Meram’da yapıldı. Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Konya Orman Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri ve Kültür ve Turizm Topluluğu’nın yanı sıra çok sayıda öğrenci de yürüyüşe katıldı.  
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Üniversite Medeniyet Gençliği Topluluğu “Geçmişten Günümüze Canlılığın Tarihi” konulu konferans düzenledi. 
Konferansta Dünya’nın başlangıcından günümüze canlılarda değişmeyen üstün tasarımlar ve canlıların yeryüzündeki 
varoluş dönemleri hakkında bilgi verildi. 

Konferansın katılımcılarından Biyolog Onur Yıldız, dünyada 100 milyon farklı canlı yaşadığını ve fosillerden yola çıkılarak Dünya’nın 4.6 
milyar yaşında olduğunun tahmin edildiğini söyledi. İlk canlının da 3.6. Milyar yaşında olduğunu dile getiren Yıldız, bu canlının canlı 
yaşam döngüsünün en başında yer aldığını ifade etti.   

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ulaştırma ve Lojistik 
Topluluğu’nun organize ettiği ve Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Fidan’ın konuşmacı olarak katıldığı “İletişim Kurmak 
İstiyorum“ konulu konferans Süleyman Şah Salonunda 
yapıldı.  

Konferansta konuşan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okul Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Diken üniversiteli bir gencin,  aldığı eğitimin 
hakkını mutlaka vermesi gerektiğinin altını çizdi. Diken 

sözlerini: “Sizler ülkenin kıt kaynaklarına rağmen bir yerlere gelmek 
için okuyan bu hakkı kazanmış şanslı insanlarsınız. Doğru bir 
yoldasınız. Bu yolda da her zaman kalitenin peşinde olmalısınız. 
Eğitiminizde, düşüncelerinizde, boş zamanı değerlendirmenizde 
davranışlarınızda kaliteyi hep ön planda tutmalısınız. Biz sizin en 
iyi şartlar altında kaliteli bir eğitim almanız ve kişisel gelişiminize 

katkıda bulunmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.  Bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını arzu ediyorum.” şeklinde ifade etti.
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fidan, “İletişim Kurmak İstiyorum” temalı sunumunda iletişimin önemi ve 
iletişim sürecini etkileyen unsurlar hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin yoğun bir ilgiyle dinledikleri konferansta Fidan, hayata olumlu yönden 
bakmanın önemine dikkat çekerek sağlıklı bir iletişim kurabilmenin ancak bu yolla mümkün olabileceğini söyledi. Fidan, kişinin kendisiyle 
barışık olabilmesi için her bir bireyin hayatta tek olduğunu, benzerinin olabileceğini fakat asla kendisinden bir tane daha olamayacağını 
hatırlaması gerektiğini ifade etti. İletişimde beden dilinin önemine de dikkat çeken Fidan : “Bir iletişim sürecinde kelimeler  % 10, ses tonu  % 
30, beden dili ise % 60 oranında etkilidir. Beden dili; vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşur ve iletişimde 
kişinin bilinçaltını yansıtır.  İletişim teorik olarak öğrenilmesi kolay olsa da uygulamaya baktığımızda başarılı iletişim 
kurabilen insan sayısının çok az olduğunu görüyoruz.” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CANLILIK  

“İLETİŞİM KURMAK İSTİYORUM” 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Sosyal 
Organizasyon Bilgi İletişim Topluluğu (SOBİT) tarafından düzenlenen 
"Kültürü Filmle Öğreniyorum Projesi" 2.sezon finalini Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in de katıldığı film gösterimi ile yaptı.  

Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulduklu ve Öğr. Gör. Nuri Paşa Özer'in koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen projenin son filmi “Başkanın Adamları”, salonu dolduran çok sayıda 
öğrenci ve akademisyen tarafından beğeniyle izlendi. Film gösterimi sırasında filmde 

yer alan simgeler göstergebilim çerçevesinde ele alındı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ahmet 
Tarık Türkmenoğlu’nun yaptığı analiz bölümünde öğrenciler ve akademisyenler günümüz 
koşullarını da dikkate alarak sinemanın önemli bir “yumuşak güç” olduğu konusunda 
fikirlerini dile getirdiler. Rektör Şeker’in de görüşlerini dile getirdiği gösterim, medyanın 
yönetilmesi ile algı yaratma arasındaki bağlantıya dikkat çeken yorumlar çerçevesinde 
son buldu. Yaklaşık 2 yıldır devam eden projede üniversitenin çeşitli fakültelerinden farklı 
milletlere mensup öğrencilerin de katılımıyla her hafta bir gösterim yapılıyor ve programın 
sonunda semiyotik analizler yapılıyor. Haberin sonuna Film izleme etkinliği sonrası konuşan 
Rektör Şeker, bu türden etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Şeker: "Böyle 
etkinliklerle sinemanın sanat olma boyutunun yanında bir kültür aktarım aracı olduğunu 
da göstermesi açısından önemlidir. Benim kanaatim, önümüzdeki yıl bu projenin tüm 
üniversiteyi kapsayacak biçimde daha büyük bir salonda ve öğrenci, akademisyen ve 
Konyalıların katılımıyla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili olarak biz gerekli 
desteği vermeye hazırız. Projeyi hazırlayan arkadaşlarıma da ilettim. 2015-2016 Eğitim 
Öğretim Yılının başından itibaren haftada iki seans olarak düzenlenmesine ilişkin çalışmaları 
yapacaklar. Böylelikle sinemanın sadece bir eğlence aracı olmaktan fazlası olduğunu da 
pek çok kişiye öğretmiş olacaklar. Oradaki simgeleri, filmin yapıldığı kültürün aktarılış biçimini 
ve filmlerin nasıl birer kültürel aktarım aracı olduğunu da öğrenmiş olacaklar." dedi.
2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılından itibaren “Kültürü Filmle Öğreniyorum” 
projesinin daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların 
başlatıldığı öğrenildi.

KÜLTÜRÜ FİLMLE ÖĞRENİYORUM PROJESİ 
“BAŞKANIN ADAMLARI” FİLMİYLE SEZON FİNALİ YAPTI
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Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Topluluğu 
öğrencileri Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ile sohbet eden öğrenciler yaşlıların elini öperek onlara çiçek ve çeşitli 
hediyeler sundular. Ziyarette konuşan Topluluk Başkanı Mevlüt Kumdere amaçlarının 
yaşlılarımızı daima hatırlamak, kuşaklar arası sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri canlı 

tutmak olduğunu, bu tarz etkinliklerin öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkına varmaları 
açısından çok 
önemli olduğunu 
vurguladı. 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDEN 
SOSYAL SORUMLULUK ÖRNEĞİ  

Üniversite Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesinde Sosyoloji 
Topluluğumuzun organizasyonuyla 
“Sınır Aşırı Göç: Suriyeliler” 
konulu Panel düzenlendi. Sosyal 
Bilimler Konferansları kapsamında 
düzenlenen panele;  Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Birekul, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Taşgın’ın yaptığı ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tekin ve Rida-Der Yönetim 
Kurulu Üyesi Selim Doğru nun konuşmacı olarak yer aldığı panelde; sınır, göç ve Türkiye’ye göç etmiş Suriyeliler konuları ele alındı. 
Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Abdulkadir Buluş; şu an Türkiye’nin konjonktür olarak yaşamakta olduğu bir problemin masaya 

yatırılacağını belirterek, hem bilimsel hem de sahada gözlem yapan kişiler tarafından çok kıymetli bilgiler edineceklerine dikkat çekti. 
Prof. Dr. Ahmet Taşgın; sınır konularında fazla çalışma yapan bilim adamının olmadığını bunlardan birkaç tanesinin Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde olduğunu vurgulayarak: “Yaşadığımız çağda Müslümanlar yaşadıkları dünyaya dair isim ve kavram üretemedikleri ve 
ellerinde tuttuklarının farkında olmadıkları, zenginleştiremedikleri için dünyayı istediği gibi evirip çeviren, çizgilerle, sınırlarla ve ürettikleri 
kavramlarla ellerinde tutanlar bizimle sürekli oynamaktadır.” dedi. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tekin; sınır kavramının tarihsel gelişimi, anlamı ve sınır 
kavramına olan bakış açımız konuları üzerine yaptığı sunumunda: “Modernlik öncesi dönemlerde, sınırın şimdiki anlamda egemenliği ifade 
eden ve modern devletin sınırın sıfır noktasına kadar gücünü ve egemenliğini kullandığı bir sınır anlayışı yoktu. Şu an üç tarafı denizlerle 
çevrili ve dört tarafı düşmanlarla çevrili bir sınır anlayışı var. Daha düne kadar bizimle kardeş olanlar, ticaret, akrabalık, kültürel etkileşimde 
bulunduğumuz insanlar nasıl düşman oldular?” şeklinde konuştu. Sultan Abdülhamit’in vatan anlayışının ortaya çıktığı dönemde en çok 
çekindiği kavramlardan biri olduğunu vurgulayarak, şu an bizim için kutsallık mertebesinde bir kavram olduğunu ifade eden Tekin: “O 
dönemde Osmanlılık ve toprağa bağlı olmamak önemliydi. Vatana bağlı bir anlayış aslında küçük, mikro düzeyde bir egemenliği istemektir. 
Günümüzde genel bir kimlikten ziyade bölünmüş küçük parçalara ayrılmış ona dair kimliklerin oluşturulduğu bir coğrafya oluşturulmuştur.” dedi. 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Koyuncu ise; savaş nedeniyle Konya’ya göç etmiş Suriyeliler ve yaşadıkları sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği 
sunumunda: “Türkiye bu süreç içerisinde Suriye’den gelen misafirlere çok sayıda kamplar inşa etti. Sınırdan geçip gelip yerleşmeleri sürecinde 
kamplarda kalma isteği çok fazla olmadı ve insanların pek çoğu şehirlere dağıldı. Dolayısıyla Suriyelilerle ilgili sorunların ortaya çıktığı ana 
merkezler kentler oldu. Konya da bu kentlerden biriydi.” açıklamalarında bulunarak Konyalıların Suriyeliler üzerindeki, Suriyelilerin de Konyalılar 

üzerindeki tutum ve algılarını detaylı bir şekilde anlattı. 
Rida-Der’in Suriye’deki yardım faaliyetleri ve Suriye’deki 
güncel gelişmeler üzerine sunum yapan Rida-Der 
Yönetim Kurulu Üyesi Suriye Masası Sorumlusu Selim 
Doğru: “Savaş görmediğimiz için savaşın ne olduğunu 
anlayamıyoruz, dolayısıyla Suriyelileri de anlamamız 
çok zor. Suriye’de 14 farklı yere gittik, hiçbir yerde sabit 
kalmadık. İlk zamanlarda tırlarla yardım götürürken 
daha sonra kamyonlarla götürmeye başladık. Şu an ise 
dernek olarak yardımlarımız bitmiş durumda. Bize gelen 
yardım olmadığı için biz de aktaramıyoruz. Türkiye’deki 
Suriyelilerin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılayabiliriz, ama 
Suriye’de kalan insanların ihtiyaçlarının karşılanması 
imkânsız çünkü kaynakları yok.” şeklinde açıklamalarda 
bulundu.

SURİYELİLER KONUŞULDU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu ve Konya Okulu tarafından organize edilen "100 Yılın Ardından 
Türkiye'de Sosyoloji" başlıklı Öğrenci Çalıştayına birçok öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun "Türk Sosyolojisinin Geleceği" konulu verdiği konferansın ardından geçilen 
çalıştayda Türk Sosyolojisinde Epistemoloji Sorunu konulu bir sunum yaptı. Sonrasında Prof. Dr. Mahmut Atay “Türkiye'de Sosyoloji Siyaset 
İlişkisi”, Prof. Dr. Ahmet Taşğın  “Türkiye'de Sosyoloji Eğitimi”, Prof. Dr. Köksal Alver “Türkiye'de Sosyoloji Mesleği”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Koyuncu 

ise “Türk Sosyolojisinde Metodoloji Sorunu” başlıklı sunumlarıyla öğrenciler ile fikir alışverişinde bulundular.  
Sosyolojinin temel meselelerini oluşturan konuların ele alındığı çalıştaya çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. 

"100 YILIN ARDINDAN 
TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ" 
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Üniversite Genç Mühendisler Topluluğu tarafından “Bilim Dünyası Doğayı Taklit Ediyor” konulu bir konferans 
düzenlendi. Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti’nin konuşmacı olarak katıldığı programa üniversite 
öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Programda Altuğ Revnak Eti, Biyomimetik yani bilim dünyasının doğayı 
taklit etmesi üzerine araştırmalar hakkında bilgi verirken, büyük firmaların 
doğanın hangi mesajlarını doğru okuyarak, hangi teknolojik aletleri 

geliştirdiklerini anlattı. Bilim insanlarının doğadaki teknik alt yapıyı kullanarak bir 
sürü teknoloji geliştirmeye başladığını söyleyen Eti, bu konunun son dönemde 
herkes tarafından ilgi gördüğünü ve ilerleyen yıllarda da bu ilginin giderek 
artacağını ifade etti. Canlıların ilkel olmadığını vurgulayan Altuğ Revnak Eti; 
“Canlı öğrenme sürecine girmiyor, bir hamam böceği bugün her türlü arazide 
saniyede altmış adım atıp, sensörleriyle kimyasalları algılayabiliyorken, makine 
mühendisleri bir cihaz üretirken böcekleri örnek alıyorlar. Örnek alıyorlar 
çünkü en iyi sistem onlar da var.  Bataklıkta giden bir arazi aracı piyasada 
yok ancak yengeçler bataklıkta giden arazi araçlarıdır. Yani biz o kadar 
şey ürettik diyoruz ama yengeçlerden gerideyiz.” ifadelerini kullandı. İnsan 
beyninin ilham noktası görmeden bir şeyler tasarlayamayacağını söyleyen 
Eti: “Biz yaratamayız biz yaratılmış olandan model alarak tasarımlar yaparız.” 
dedi. İleride kendi bakterisini öldüren veya bakterilerin desenler oluşturacağı 
kumaşların üretileceğini söyleyen Eti, bunların her birinin doğadan örnek 
alınarak yapıldığını hatırlattı. Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti, 
bir araba firmasının bugün geliştirdiği süspansiyon sisteminin, bir tavuk örnek 
alarak yapıldığının, tavuğun kafa kısmının sabit oluşunun firma mühendislerine 
ilham kaynağı olduğunun da altını çizdi. Kuşların uçuşu üzerine araştırılmalar 
yapıldığını ve uçuş teknolojilerinin doğadaki bu mucizelere göre geliştirildiğini 
belirten Eti konuşmasını şöyle tamamladı: “Sessiz uçaklar, trenler yapmaya 
çalışıyoruz, peki vücudumuzdaki onca makine nasıl bu kadar sessiz 
çalışabiliyor? Veya bir baykuş o kanatlarına rağmen nasıl çok sessiz hareket edebiliyor? Bunlar saç telinizden bin kat daha ince teknolojik 
ayrıntılara sahip. Doğada hiçbir zaman çözüm bitmiyor ve insan hiçbir zaman doğanın hızına yetişemiyor.”

“BİLİM DÜNYASI DOĞAYI TAKLİT EDİYOR” SANAT ATÖLYELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 
TARTIŞILDI

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim 
iş Öğretmenliği bölümünden Prof. Dr. Melek Gökay ve Mimarlık 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mohammad Shahriari 
tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde “Sanat 
Atölyelerinde İş Güvenliği ve Sağlığı”  konulu seminer düzenlendi.  
Prof. Dr. Melek Gökay seminerde iş güvenliği hakkında günümüzde 
mevcut olan sanat atölyelerinin sahip olduğu şartlar, materyaller 
ve öğrencilerin bu ortamda geçirdikleri süreç hakkında bilgi verdi. 
Prof. Dr. Mohammad Shahrıarı ise, zararlı kimyasal maddelerin neler 
olduğu, ne anlama geldiği, bu kimyasalların fiziksel tehlikeleri ve 

bunlar için alınması gereken önlemler, öğrencilerin kendilerini nasıl 
korumaları gerektiği hakkında bilgiler verdi. Yabancı Diller Yüksek 
Okulu’ndan Yavuz Selim Şişman’ın çevirmen olarak katıldığı seminere 
çok sayıda öğrenci katıldı.  
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