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Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Sevgili Öğrenciler,

Bültenimizin yeni sayısına başlamadan önce tarihin en eski yerleşim birimlerinden biri olan 
Konya’mızın 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti olmasından duyduğum memnuniyeti ifade 
etmek isterim. A.Hamdi Taşpınar’ın:

“Bir Başkent Daima Başkenttir.” 

Sözünün ispatı olarak değerlendirilebilecek olan bu gelişme, Konya için önemli bir mihenk taşı 
olarak değerlendirilmelidir. Şehir için turizm potansiyelini artırma olanağı taşıyan, tanınma ve 
uluslararasılaşma anlamında yeni ufuklar açma fırsatları sunan bir gelişme olarak ele alınmalıdır. 
Bu anlamda şehrin tüm dinamiklerinin bir arada ve elbirliği içinde çalışmalarına olan gereksinim 
de altını çizmek isterim. Konya’ya değer katma olasılığı bulunan her projede yaptığımız gibi; bu 
ulvi görevin de gereklerini yerine getirmek hususunda üniversite olarak üzerimize düşeni en iyi 
şekilde yapmanın çalışmalarını planlamış durumdayız. Bilimsel ve sosyal çok sayıda etkinliği diğer 
paydaşlarla işbirliği içinde hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Paydaşlar demişken KOTEV’e (Konya 
Tanıtma ve Eğitim Vakfı) ayrıca değinmek gerektiğini düşünüyorum. Zira yeni hizmet vermeye 
başlamasına rağmen bu süreçte önemli çalışmalara imza atmaktadırlar. Konya’nın sosyo-kültürel 
hayatına önemli katkılarda bulunacak olan Vakıf, bilimsel ve sanatsal etkinliklerin niceliğinin 
yanında niteliğinin artırılmasında öncü olacaktır. Bu vesile KOTEV’in hayata geçirilmesinde emeği 
geçenleri yürekten kutluyorum.   

Üniversitemiz bülteninin bu yeni sayısının hayırlı temenni eder; bültenin yayına hazırlanışı 
sürecinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Meram Tıp Fakültesindeki öğrencilerimizin 
kaybından duyduğum üzüntülerimi ifade etmek isterim.  Öğrencilerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve Üniversitemize başsağlığı dilerim. 

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör



Konya elli yedi İslâm ülkesinin yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "2016 İslam 
Dünyası Turizm Başkenti" seçildi. 

Konya’nın “İslâm Dünyası Turizm Başkenti” seçilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısına Vali 
Muammer Erol, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi  Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, İslam Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü aynı zamanda UNESCO Daimi 
Temsilcisi Musa Kulaklıkaya katıldı.

İslâm Dünyası Turizm Başkenti kapsamında şehirde başlaması, geliştirilmesi veya tamamlanması öngörülen 
projelerin anlatıldığı toplantıda konuşan Vali Muammer Erol, Konya’da güzel işlerin yapıldığını söyledi. Vali 
Erol, bu güzel işleri yapanlara teşekkür etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, 2015 yılında Kudüs, 
2016’da Konya ve 2017’de de Medine’nin İslam Başkenti olma payesiyle hizmet vereceğini söyledi: Çıpan, bu 
kapsamda yapılacak faaliyetlerin tanıtım, kültür, sanat, fuar, yeni yapılar, sportif etkinlikler, restorasyonlar, 
çevre düzenleme faaliyetleri olarak belirlediklerini belirtti. 

"Bir Başkent Daima Başkenttir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Kudüs’ten bu şerefli görevi 
devralmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtip, Konya Turizm Eğitim 
Vakfı başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür 
etti. Akyürek: "Bir başkent daima başkenttir demiştik ve gerçekten bu 
konum şehrimiz açısından çok önemli. Bu süreçte çeşitli programlar 
hayata geçirilecek, şehrimiz de bu noktada belli görevleri yere getirecek. 
Tüm kuruluşlara bu noktada sorumluluklar düşüyor. Ben Konyalılar 
olarak bu işin hakkının verileceğini düşünüyorum. Gösterilen ilgiye de 
ayrıca teşekkür ediyorum."

Ortak Çalışma Arzusu, Şehrin Ortak Çalışma Kültürüne Katkı Sağlıyor

Toplantıda farklı bir konuya dikkat çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. 
Önder Kutlu, bu tür faaliyetlerin beraber çalışma kültürüne katkı sağladığını söyledi. Konya’nın “İslâm 
Dünyası Başkenti” olma yolunda aylardır çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Kutlu, "Ortak çalışma 
ve işbirliği zeminini oluşturmak için yürütülen bu çabaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bizler Üniversite olarak bu çalışmalarda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Bu payenin şehrimize 
kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 
2016 yılını İslam Dünyası Başkenti olarak geçirecek olan Konya’da çok sayıda sanatsal, kültürel ve sportif 
etkinliğin yapılması planlanıyor.  

2016 İslam Dünyası 
Turizm Başkenti 

Konya 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) işbirliğinde, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele 
alan bildirilerin sunulduğu Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nin ikincisi 
Konya’da düzenlendi.

Programa Kosova Kültür Bakan Yardımcısı Recep Hoti, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Valisi 
Muammer Erol, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, akademisyenler, uluslararası 

öğrenciler, yerli ve yabancı konuklar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, kongre ve sunumlar hakkında kısaca bilgi verdi. 
 
"Dünyanın Bizim Medeniyetimize İhtiyacı Var"

Hz. Mevlana’nın, "Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa 
düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözüyle konuşmasına başlayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker böyle önemli bir kongreyi düzenlemiş olmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyerek:  "Türkiye, dünyaya 
yeni şeyler söylemek üzere hükümetiyle, STK’larıyla, üniversiteleriyle bir çaba içerisinde. Çünkü dünyanın 
bizim medeniyetimize ihtiyacı var. İnsanların zulüm gördüğü, tarihin kültürün katledildiği bir dünyada 
yaşıyoruz. Buna dur demek için yeni bir nesil oluşturmak, nitelikli insan yetiştirmek istiyoruz. Kapitalizmin 
ortaya koyduğu süreçlerde ya bu zulmü işleyenler ya da ortak olanlar oldu. Biz bu zulme ortak olmak değil 
dertleri savmak, acıları ve mutlulukları paylaşmak istiyoruz" dedi.  

"Türkiye Elinde Tuttuğu Güçle Bütün Dünyaya 
Destek Oluyor"

Kosova Kültür Bakan Yardımcısı Recep Hoti ise böyle bir 
çalışmanın hem devlet hem de millet için önemli olduğunu 
söyleyerek Türkiye’ye teşekkür etti. Kosova’daki Türklerin 
haklarının anayasa tarafından korunduğunu belirten 
Hoti şunları söyledi: "Onların varlığı bizleri mutlu ediyor. 
Türkiye’nin Batı ile ilişkileri iyi, aynı anda İslami gücü de 
elinde tutuyor. Türkiye artık kendi fikrini oluşturuyor, 
sadece kendine değil bütün dünyaya destek oluyor. Önemli 
politikalara imza atıyor. Bunlar tesadüf değil"

"Dünya Üzerinde Akraba Olmadığımız Bir 
Topluluk Yok"

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise Necmettin Erbakan Üniversitesinin kuruluş felsefesinin sosyal bilimler 
olduğunu hatırlatıp gerçekleştirilen programın da bu felsefeye uygun olduğunu söyledi. Sorgun, dünya 
üzerinde akraba olmadığımız bir topluluğun olmadığının altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 
onlarca ülkeden öğrencimiz, akademisyenimiz var. Burada herkes huzur içinde yaşıyor. Dünyada da böyle 
yaşayabiliriz aslında. Katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, kongrenin hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum"

"Yeni Türkiye Vizyonunda Yürüyüşümüz Emin Adımlarla Devam Ediyor"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kudret Bülbül Konya gibi inşa edici bir şehirde bulunmaktan 
memnun olduğunu dile getirdi. Bülbül şunları söyledi: "Bu vesile ile gördük ki uluslararası öğrenciler aslında 
unuttuğumuz değerleri bizlere öğretiyorlar. Bu anlamda memnunuz, Yeni Türkiye vizyonunda yürüyüşümüz 
emin adımlarla devam ediyor. Görüyoruz ki Türkiye uluslararası öğrenciler açısından da güvenli bir liman. 
Şu durumda çok önemli bir noktadayız." dedi. Bülbül, "Genç akademisyenlerimiz, genç öğrencilerimiz bir 
araya gelsinler istiyoruz. Kosova, Karadağ, Meksika’dan öğrenciler bugün burada. Çok önemli bildiriler 
burada sunulacak ve kitaplaştırılacak. Bu kongrenin en önemli yanlarından biri de bir farkındalık oluşturacak 
olması" dedi. Kosova ile ilişkilerimizin de çok güçlü olduğuna değinen Bülbül, ilerleyen günlerde de Kosova’ya 
katkılarının devam edeceğini dile getirip Konya’da açılan bu ufkun daha geniş alanlara dağılmasını umut 
ettiklerini ifade etti. 
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KUTLU DOĞUM HAFTASI VE İSLAM DÜNYASI 
TURİZM BAŞKENTİ ÖZEL PROGRAMI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültür ve Turizm Komitesinin, 2016 yılı için Konya'yı 'İslam Dünyası Turizm Başkenti" 
seçtiğinin anımsatan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Geçen yıl Filistin'in Kudüs şehri turizm başkenti seçilmişti, 
önümüzdeki yıl da Medine. Ne güzel bir tevafuk, Kudüs'ten emaneti aldık, Medine'ye devredeceğiz. Kudüs 
ve Medine Konya'nın kardeşidir, Konya'nın ilham aldığı şehirlerdir. Kudüs'te bütün gecesini Mescid-i Aksa'da 
geçirmiş biri olarak şunu ifade edeyim, ben Kudüs'te Konya'nın kokusunu aldım, Konya'da da hep Kudüs 
kokusu alıyoruz. İnşallah her iki şehirde de Medine kokusu alıyoruz. Medine olduğu için, Kutlu Peygamber 
Medine'yi Yesrip'ten Medine haline dönüştürdüğü için Kudüs var oldu, Konya var oldu. Konya'dan Kudüs'e, 
şehirler şehri Medine'ye gönül dolusu, muhabbet dolusu selamlar. İnşallah birgün özgür Kudüs'te hep beraber 
bu havayı teneffüs edeceğiz. Özgür Kudüs aşkını burada yaşıyoruz." İslam Dünyası Turizm Başkenti unvanını 
alan Konya'nın, İslam ülkeleri ile geliştireceği iş birliği, bilim, kültür, tanıtım faaliyetleri, karşılıklı ziyaretler ve 
ağırlayacağı misafirler ile daha sıcak, samimi ve birbirini anlamaya yönelik bir gelişimin kapısını aralayacağını 
belirten Başbakan Davutoğlu, bu etkileşimin Müslümanlar arasına sokulmaya çalışılan ihtilafların önüne 
geçilmesine ve ön yargıların giderilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerde 
Konya'ya hiçbir sınır tanınmayacağını, her türlü hizmetin şehrin emrinde olacağını vurgulayan Davutoğlu, 
bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacağını bildirdi. Konya'nın İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak 
bu yıl gerçekleştireceği nitelikli faaliyetlerle bundan sonra bu unvanı üstlenecek şehirler için güzel örnek 
teşkil edeceğine inancını dile getiren Başbakan Davutoğlu: "Her yıl bir İslam şehrinin atmosferini teneffüs 
etmek ne büyük bahtiyarlık" değerlendirmesinde bulundu. Konya’nın kültür ve inanç turizminde öncü bir 
şehir olmaya devam edeceğini dile getiren Başbakan Davutoğlu, "Büyükşehirlerin her birine 1 milyonluk 
kütüphaneler yapacağız. En büyük kütüphanelerden birini de Konya’ya yapacağız. Konya Müzesini de dünya 
standartlarında bir müze olarak inşa edeceğiz" müjdesini verdi.

Yusuf İslam da Katıldı

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam’ında yer aldığı programda Yusuf İslam, kendisine hediye edilen Mevlana’nın 
şiirlerinin olduğu kitap için teşekkür etti. İslam, kitabın hakikatin kapılarını açtığını belirtti. Suriyelilere kucak 
açtıkları için Konyalılara ve Türkiye’ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dr. 
Ömer Faruk Abdullah ve Yusuf İslam’a günün anısına hediye takdim etti.

Mustafa Ceceli Sahne Aldı

Daha sonra sevilen sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı. Birbirinden güzel ilahileri seslendiren sanatçıya bir 
ilahide Başbakan Ahmet Davutoğlu da eşlik etti. Ceceli, Yusuf İslam’ın bir eserini yine sanatçıyla birlikte 
seslendirdi. Yoğun ilgi gören programa, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, milletvekilleri, Büyükelçiler, İslam ülkelerinden temsilciler ile binlerce Konyalı katıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin de düzenleyicileri arasında yer aldığı İslam 
Dünyası Turizm Başkenti Konya Tanıtım Programı ve Kutlu Doğum Özel Programı, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre 
Merkezi'nde yapıldı.

Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Hafız Mehmet Bilir’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 
konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın İslam Dünyası Turizm Başkenti 
bayrağını Kudüs’ten aldığını ve Medine’ye devredeceğini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Kutlu Doğum 

programında Peygamber Efendimizi sevgiyle andıklarını belirten Başkan Akyürek, "Cenab-ı Hak Peygamber 
Efendimizin şefaatine nail eylesin, bizleri yolundan ayırmasın diye dua ediyoruz" dedi. Konya Valisi Muammer 
Erol, kadim başkent Konya’nın asli kimliğine yakışır şekilde 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinden 
onur duyduklarını ifade etti. Erol, Başbakan Davutoğlu’nun desteğiyle Konya’nın el birliği, gönül birliği içinde bir 
şehrin ulaşabileceği en üst seviyeye ulaşmak için hızla ilerlediğini dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir 
Ünal, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2015 yılında Kudüs ile başlatılan İslam Dünyası Turizm Başkenti 
ödülünün 2016’da Konya ile devam ettiğini belirterek, İslam ülkeleri arasında kaynaşmaya vesile olmasının 
amaçlandığını vurguladı. Bakan Ünal, Konya’nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyada tanıtımı için 
bakanlık olarak yoğun bir tanıtım faaliyetine başlayacaklarını söyledi.

"Konya, İslam Dünyasının Aşk ve Muhabbet Merkezidir"

Programda Konyalılarla buluşan Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, "Konya, ülkenin kalp merkezi, İslam dünyasının 
aşk ve muhabbet merkezi" dedi. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Konya’nın kültür ve inanç turizminde öncü bir 
şehir olmaya devam edeceğini söyledi. Konya'nın İslam 
Dünyası Turizm Başkenti olarak bu yıl gerçekleştireceği 
nitelikli faaliyetlerle bundan sonra bu unvanı üstlenecek 
şehirler için güzel örnek teşkil edeceğine inancını dile 
getiren Başbakan Davutoğlu, "Her yıl bir İslam şehrinin 
atmosferini teneffüs etmek ne büyük bahtiyarlık" 
değerlendirmesinde bulundu. Dr. Ömer Faruk Abdullah, 
Yusuf İslam ve ilahileriyle Mustafa Ceceli’nin sahne aldığı 
program yoğun ilgi gördü.
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Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da katıldığı 
“Devlet Üniversitelerindeki Hastanelerin Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
toplantısı gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi olan devlet üniversitelerinin rektörlerinin yer 
aldığı toplantıya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celalettin Vatansev ile Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin de katıldı.

Yükseköğretimdeki son gelişmelerin de ele alındığı ve 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında yapılan 
toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. 

A. Yekta Saraç, üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkılarının 
arttırılmasına yönelik bir süreç başlattıklarını söyledi. 
Üniversitelerin kendi misyonlarını gözden geçirmeleri, kurumsal 
farklılık ve çeşitliliğe yönelmeleri gerektiğini vurguladı. Sağlıkta 
dönüşüm programının ana aktörleri olan tıp doktorlarının ve 
tüm sağlık çalışanlarının eğitildiği üniversite hastanelerinde 

yoğun sorunlar yaşandığını belirten Başkan Saraç, eğitimin kalitesinde olumsuzluklar yaratmadan 
sorunlara hep birlikte ve acil olarak çözüm bulanabileceğini belirtti. 93 Tıp Fakültesinde 52 bin öğrenci, 
12 bin öğretim üyesi bulunduğunu belirten Saraç, bu fakültelerin yeni açılanlarında sıkıntılı süreçler 
yaşandığını, alt yapı sorunları kadar öğretim üyesi bulmakta da yoğun zorluklarla karşılaşıldığını açıkladı 
ve olası çözüm önerilerini SGK tarafından ödenen tıbbi işlem fiyatlarının (SUT) gözden geçirilmesi, 
üniversite hastanelerinde yoğun yaşanan uzman hekim, araştırma görevlisi ve özellikle hemşire ve 
diğer yardımcı sağlık personeli açığının kapatılması, denge tazminatının özel bütçeden karşılanması. 

4B'li çalışan maaşlarının ve hizmet alım 
bedellerinin özel bütçeden karşılanması 
ve Sağlık Bakanlığı üzerinden tıbbi 
malzeme temini şeklinde sıraladı. 
Toplantıda konuşan Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, üniversite bütçelerinin 
olabildiğince performans esaslı bir 
yapıya kavuşturulması gerektiğini 
belirtti. Yerli ilaç sanayiinin gelişmesi 
için düzenlemeler yapacaklarını belirten 
Bakan Ağbal, bu alanda önemli teşvikler 
getirileceğini, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi 
cihaz alanında kendi ihtiyaçlarını 
karşılamakla yetinmeyip ihracatçı ülke 
konumuna gelmesi gerektiğini ve bu 
konuda üniversitelere çok büyük görev 
düştüğünü vurguladı. Nitelikli eğitimi, 
kalkınmanın en öncelikli unsuru olarak 
belirlediklerinin altını çizen Ağbal, 
yükseköğretime erişim noktasında 
da önemli mesafe kat ettiklerini dile 
getirdi. Hükümet olarak yeni kurulan 
üniversitelere önemli kaynak ayırdıklarını 
belirten Ağbal, Gelecekte yükseköğretim 
alanında gerçekleştirilmesi düşünülen 
çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Yeni 
Yükseköğretim Kanununun hazırlanarak 
Meclis gündemine getirileceğinin 
de bilgisini veren Bakan, üniversite 
bütçelerinin performans esaslı bir yapıya 
kavuşturulması gerektiğini söyledi.  

Üniversite Hastanelerinin 
Sorunları Tartışıldı

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
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“Ağaç Sabırla Büyür”

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise bizlere emanet edilen çevreye, elimizdeki hazineye değerini bilmeden 
yakarak, keserek zarar verildiğini, bu duruma çözüm üretme derdinde olduklarını ifade edip, sözlerine şöyle 
devam etti: "Konya'nın 'ağaçlarla kaplı bir orman' şeklinde olduğunu kitaplardan okuyoruz. Şimdi çevremize 
baktığımızda bu ormanların yok olduğunu ve kaybolduğunu görüyoruz. Son dönemde yapılan ciddi çalışmalar 
ve ağaçlandırma faaliyetleriyle belirli bir aşamaya ulaşıldı. Ağaç geç büyüyor, sabır ve koruma istiyor. Her 
zaman ağaçlandırma faaliyeti içinde olacağız. Bize destek veren Orman Genel Müdürlüğüne ve Orman Bölge 
Müdürlüğüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. On beş yirmi sene sonra yeşil ve çok güzel bir 
kampüsü siz gençlere emanet etmiş olacağız.  Ülkemizde; ağaçlara da canlara da kıyılmayan, yaratılanın hoş 
görüldüğü, hayatı kutsal gören bir medeniyetin çocukları olarak sağlık ve huzur dolu bir gelecek olması dileği 
ile saygılarımı sunuyorum.”

Törenin ardından Köyceğiz yerleşkesindeki ağaçlandırma alanına geçilerek sedir, erguvan, selvi, kızılçam başta 
olmak üzere yirmi çeşit fidan toprakla buluşturuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Yerleşkesinde geleneksel 
ağaçlandırma bayramının üçüncüsü düzenlendi.

Ağaçlandırma bayramına; Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Konya Valisi Muammer Erol, NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile Prof. Dr. Önder Kutlu, 
Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, Fakülte Dekanları, Daire Başkanları, akademik ve idari 

personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez konuşmasında Konya’nın yeşile ihtiyacı olduğunu, ve bu amaçla 
Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsünün yetmiş altı hektarlık alanına yetmiş dört bin fidan dikildiğini 
açıkladı. Üçüncüsü düzenlenen bu etkinlikte ise bin üç yüz fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Üzmez, 
‘Konya İçinde Yeşil Değil Yeşil İçinde Konya’  sloganı için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

3. Geleneksel 
Ağaçlandırma Bayramı

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
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  Yöresel yemeklerin tanıtılması amacıyla Turizm Fakültesi tarafından 
 her yıl düzenlenerek  geleneksel hale getirilen "Anadolu Selçuklu ve Konya
 Mutfağı" adlı yarışmanın 3.’sü düzenlendi. 

Konya Mutfağı ve Suriyeli ailelerin katılımı ile Suriye Mutfağı olmak üzere bu yıl iki kategori daha 
eklenen yarışmaya ilgi hayli fazlaydı. 120 katılımcı alanında uzman jüri üyeleri karşısında dereceye 
girebilmek için ter döktü. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya yarışmanın Suriye ve 

Konya mutfağının yanında ana yemek, hamur işi ve tatlı olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirildiğini 
söyledi ve emeği geçenler ile destek verenlere teşekkür etti. 
Yarışmanın bu yıl önemli bir farklılık gösterdiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker Suriye 
mutfağını tanıtmak üzere açılan yeni kategorinin farklı kültürleri tanıtmaya hizmet edeceğini belirtti. 
Konya mutfağının; Selçuklu, Anadolu kültürü ile bezenmiş derin kökleri ile dünyada tanınır hale geldiğini 
ifade eden Şeker, bu yarışmanın unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeniden hatırlatması açısından 
ayrı bir değerinin bulunduğunu söyledi.  Sağlıklı nesillerin yetişmesi için hızlı yemek kültürünü bırakıp 
özümüze dönmemiz gerektiğini vurgulayan Şeker bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın bu anlamda 
ciddi katkılar sağlayacağına dikkat çekti. Konuşmaların ardından jüri üyelerine ve yarışmaya katkıda 
bulunanlara teşekkür plaketleri takdim edilirken, dereceye giren yarışmacılara da ödülleri protokol üyeleri 
tarafından verildi.

Torunlarının Israrını Kıramadı 
Yarışmada Derece Aldı

75 yaşındaki Hediye Kılıç da yarışmaya tatlı 
kategorisinde katıldı. Torunlarının ısrarı 
üzerine yarışmaya katıldığını ve Konya’nın 
olmazsa olmazı zerde tatlısını hazırladığını 
belirten Kılıç: "Burada çok güzel bir gün 
geçirdim. Yarışmada derece almış olmaktan 
dolayı da büyük mutluluk duydum. Ömrüm 
olursa seneye de katılmayı düşünüyorum" 
dedi.

Suriyeliler Yarışmaya Ayrı Bir Değer Kattı

Suriyelilerin bu yıl yarışmaya ayrı bir değer kattığını söyleyen Jüri Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şehabettin Kırdar, 
Suriye masasına ilginin hayli fazla olduğunu ve katılımcıların da tattıkları yemekleri beğendiğini kaydetti. 

Yarışmada; 

- Tatlı kategorisinde kayısı tatlısı ile Rahime Tosun birinci, zerde ile Hediye Kılıç ikinci, kenevir helvası ile 
Zeynep Berna Su üçüncü,  
- Hamur işleri kategorisinde nişastalı börek ile Emine Yüce birinci, tandır böreği ile Hatice Büyükşen ikinci, 
çarşaf böreği ile Müşerref Büyükavcı üçüncü,
- Ana yemeklerde lahana sarması ile Çiğdem Kaman birinci, ekmek üstü ile Rahşan Dikici ikinci, kuzu 
göbeği mantar dolması ile Hatice Yıldız üçüncü,
- Konya mutfağı kategorisinde Erdinç Ünlüer et tiridi ile birinci, Fadime Doğaner etli kuru kayısı yahni ile 
ikinci, Ayşe Elikol keşke ile üçüncü oldu. 
- Suriye Mutfağında ise toplu olarak yemek hazırlayan katılımcıların yemekleri arasından fırında patates 
birinci, tebellü ikinci, sarma üçüncü olarak ilan edildi. 
- Jüri özel ödülüne ise ıspanaklı tavuk dolması ile Emin Topal layık görüldü.

"Anadolu, Selçuklu ve Konya Mutfağı" 
3. Kez Yarıştı

'nın katkılarıyla
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14 Mart Tıp Bayramı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
tarafından gerçekleştirilen çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 
törenle başlayan kutlamaların etkinlik 
kısımları Ankara’daki terör saldırısı 

nedeniyle iptal edildi. Kutlamalar 
kapsamında NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Hasan Küçükkendirci’yi ziyaret etti. 
Ardından Prof. Dr. Asım Duman Konferans 
Salonu’nda yapılan törenle devam eden 
tıp bayramı etkinliklerine Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali 
Gökpınar, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek 
ile Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Konya 
İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Küçükkendirci, Konya Tabip Odası Başkanı 
Halil Öztürk, Meram Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Meram Tıp 
Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin 
ile öğretim üyeleri ve aileleri katıldı. 

Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatansev, 
Meram Tıp Fakültesinin gelecek yıl yeni 
binasına taşınacağının ve sağlık alanında 
bölgenin parlayan yıldızı olarak yoluna 
devam edeceğinin bilgisini verdi. Her gün 
3 bin kişiye poliklinikten, 150 hastaya 
operasyonlarla ameliyathaneden bin 
250 hastaya da yatarak sağlık hizmeti 
verdiklerini belirten Vatansev, bilimsel 
alanda da yükseköğretime katkı sunma 
çabası içinde olduklarını söyledi. 

"Birlik Olarak Terörün Üstesinden Geleceğiz"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasına teröre lanet mesajları vererek başladı. Bu milletin zor 
zamanlarda hem kendinden olana hem de diğer mazlumlara kol kanat gerdiğini vurgulayan Rektör Şeker: 
"Atalarımızdan aldığımız bu toprakları, başkalarına bırakmamak üzere ant içmiş bir nesiliz ve bizim 
çocuklarımızın da bu yolda yürüyeceğinden şüpheniz olmasın. Bu tür girişimlerle kimse bize zarar verdiğini 
ya da vereceğini düşünmesin. Her zaman olduğu gibi bu millet zor zamanlarında bir araya gelecek ve yine 
geçmişte olduğu gibi kendine ve diğer mazlumlara kol kanat gerecektir. Birlik ve beraberlikle cana kast eden 
terörün de üstesinden geleceğiz" dedi.  

Cübbe Giyme Töreni 

Konuşmaların ardından başarılı bilimsel faaliyet gösteren öğretim üyeleri 
ödüllendirildi ve akademik yükselme hakkı kazananlar için cübbe giyme törenine 
geçildi. Törende Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin 
Demirci’nin cübbesi Türkiye Tarihinin Efsane Komutanlarından Kazım Karabekir 
Paşa'nın kızı Timsal Karabekir tarafından giydirildi. Karabekir, Prof. Dr. Şerafettin 
Demirci’ye babasından kalan bir madalyayı da hediye etti.

Program 14 Mart Fotoğraf Sergisi'nin açılmasıyla sona erdi.

14 Mart Tıp Bayramı 
Buruk Kutlandı

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

14 MART 
TIP BAYRAMI
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Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen ikinci programda  "Sağlık Turizminde Türkiye’nin 
Geldiği Nokta ve Beklentiler” konulu konferans düzenlendi.

14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürü Dr. H. Ömer Tontuş’un konuşmacı olduğu programa, Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Konya İl Sağlık Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Diken ve Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin katıldı.

Sağlık Turizmi Geleceğin Sektörü Olacak

Sağlık turizminin geleceğin sektörü olacağını vurgulayan Dr. H. Ömer Tontuş, tıp fakültelerinin de bu 
sektörün içinde yer alması gerektiğine dikkat çekti. Devletlerin hastaların güvenilir ülkelere seyahat 
etmesini desteklediğini belirten Tontuş, Türkiye’nin her zaman sağlık turizminde iddialı olan 3 ülkeden 

biri olacağını belirtti.  Avrupa’da 6.5 milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığını ifade eden Tontuş bu 
vatandaşların hemen hemen her hastalığın tedavisi için Türkiye’ye geldiğini anlattı.

Türkiye Sınır Aşırı Göz Ameliyatlarında Birinci Sırada

Türkiye’nin sınır aşırı göz ameliyatlarında birinci sırada olduğunu 
ve marka değer haline geldiğini söyleyen Tontuş, sağlık 
turizminin gelişmesi için kalite, ulaşım, akreditasyon ve sınır 
ötesi sigortanın önemli faktörler arasında yer aldığını belirtti. 
Dr. H. Ömer Tontuş, akreditasyon konusunda Türkiye’nin en 
iyi ikinci ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Sağlık turizmi 
konusunda Türkiye’nin istatistik anlamında yetersiz olduğunu 
ifade eden Tontuş, hastalara sunulacak güvenilir verilerin 
bulunmadığını bu konunun ülkenin en büyük zaafiyeti olduğunu 
vurguladı.

14 Mart Tıp bayramının üçüncü etkinliği, NEÜ ve TÜBA ortaklığından yapıldı. 

14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) ortaklaşa düzenlediği "Bilim Zihniyeti ve 
Sağlıkta TÜSEB İhtiyacı" Konferansı TÜBA Konsey Üyesi ve TÜSEB Başkanı dünyaca 
ünlü bilim adamı Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur’un katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonunda yapılan programa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ile Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Celalettin Vatansev, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, İlahiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, Meram Tıp 
Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Türkiye’deki bilimin tarihini Selçuklulardan başlayarak anlatan Keleştimur; Balkan, Çanakkale ve Birinci Dünya 
Savaşlarında okumuş gençleri ve bilim insanlarını da kaybettiğimizi hatırlattı ve bu nedenle bilimde bir dönem 
ilerleme gösterilemediğini ifade etti. Keleştimur "Bugün niye Almanya’yı yakalayamıyoruz?” sorusunun 
cevabının burada gizli olduğunu söyledi. 

Bilim adamı, Önyargısız Olmalı

Evrensel bilgiyi üreten bir toplum olamadığımızı belirten Prof. 
Dr. Fahrettin Keleştimur bilim adamlarında bulunması gereken 
özellikleri de sıraladı. "Bilim adamı münevver, entelektüel, serbest 
düşünce sahibi, ön yargısız olmalı” diyen Keleştimur bir aydının 
içinde bulunduğu toplumu iyi tanıması gerektiğini vurguladı ve 
Türkiye’nin kendi değerlerine uzaklaştığını hatırlatarak "Kendi 
değerlerine bu kadar uzaklaşan başka bir millet yok." dedi.

Açık Görüşlü Aydın Bilim İnsanı Yetiştirmek Devlet Politikası Olmalı

Bilim adamının merak ve tecessüs sahibi olmasının elzem olduğuna da dikkat çeken Keleştimur, evrensel bilgiyi 
üretmek için öncelikle kavgayı ve çatışmayı bırakmak gerektiğini vurguladı. Değişim ve gelişimin sürekliliğinin 
sağlanmasını tavsiye eden Keleştimur: "Öğrenci olmadan, öğretmenin olmasının bir anlamı yoktur bu yüzden 
bilgiyi paylaşmaktan kaçınılmaması gerekmektedir." dedi. Türkiye’de araştırıcı bilim insanı bulma konusunda 
sıkıntılar yaşandığını söyleyen Keleştimur, açık görüşlü aydın bilim insanı yetiştirmenin devlet politikası 
olması gerektiğine dikkat çekerek bu konuda ciddi çalışmalar yapılmakta olduğunun müjdesini verdi.

TÜSEB Türkiye’nin Birçok Sorununa Derman Olacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur, Türkiye’nin 
sağlık alanında karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek ve olası sorunlar için tedbir almak amacıyla TÜSEB’in 
kurulduğunu anlattı. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Keleştimur’u NEÜ’de görmekten dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti. "TÜSEB Türkiye’nin birçok sorununa derman olacak" diyen Şeker, Necmettin 
Erbakan Üniversitesinin de bu süreçte ortak projelerle TÜSEB’in yanında olacağını vurguladı. 

Sağlık Turizminde Türkiye’nin Geldiği Nokta ve Beklentiler "Bilim Zihniyeti ve Sağlıkta TÜSEB İhtiyacı" Konferansı 
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“Gelenekten Geleceğe Aile Çalıştayı” 
Konya’da Yapıldı

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Meram Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği "Gelenekten Geleceğe Aile Çalıştayı” yapıldı.

Çalıştaya, Düzce Milletvekili ve TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Komisyonu Başkanı Ayşe Keşir, 
Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürü İzzet Güneş, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Köse, sivil toplum kuruluşlarından 
temsilciler ve diğer misafirler katıldı.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, açılış konuşmasında, böyle bir çalıştaya 
imza atmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti. Evlilik öncesi, evlilik sonrası mutlu bir aileyi nasıl 
kurmamız gerektiğine dair önerilerin konuşulacağını söyleyen Görgülügil, aile yapısını değerlendirirken din 
konusunun da göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu belirtti. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, geleceğin emin ellerde olmasının altında yatan şeyin sağlıklı aileleri 
muhafaza edebilmek olduğunu belirtti. Ailelerin ne kadar güçlü olursa sosyal dokunun da o kadar güçlü 
olacağını belirten Toru, aile kurumunun korunması gereken bir yapı olduğunu hatırlatıp katılımcılara teşekkür 
etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İzzet Güneş, konuşmasında aile yapısının sağlam temeller üzerine inşa 
edildiği toplumlarda medeniyetler kurup onu sağlıklı bir şekilde, sonraki nesillere ulaştırmanın daha kolay 
olabileceğini belirtti. 

Ailenin Korunması İçin Saha Çalışmaları Büyük Önem Taşıyor

Programda bir diğer konuşmayı yapan Ayşe Keşir, TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Komisyonlarının 
sınırlı ve süreli bir komisyon olduğunu, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ile üniversitelerin ilgili araştırmalarını 
dinleyerek, saha araştırmaları yaptıklarını belirtti.
Ayşe Keşir, ailenin konumuna ve şekline dair en sağlıklı bilgiyi almak için de saha çalışmalarının büyük önem 
taşıdığını dile getirerek değerler eğitimi noktasında büyük ebeveynlerin çocuk eğitiminde payının çok büyük 
olduğunu söyleyip, çalıştaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, toplumun ana birimi olan aile kavramının üzerinde durularak 
sorunlara çözümler bulunması gerektiğini vurguladı. Ailenin kendi içerisinde alarm verdiğini belirten Şeker, 
"Boşanmalardaki artışlar, geleceğimiz açısından çok sağlıklı işaretler vermiyor. Ailenin yaşamış olduğu 
değişimler de bu konudaki hassasiyeti artırıyor. Sıkıntılarımıza tez zamanda çözüm bulmamız gerekiyor. 
İnşallah kısa sürede toparlanma yaşarız. Bu toplantının da bu sürece katkısı olacağını umuyorum." dedi.
Konuşmasında Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, aile kurumuna katkı sağlayacak bu konularda yapılan 
çalıştayların önemine değinip, güçlü 
bireyler için aile kurumuna gereken önemin 
gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "Birbirini 
sevenler için nikâh kadar güzel bir şey 
görülmemiştir" hadisini hatırlatan Erdoğan, 
sevgi ve şefkatle yarım asrı aşan evliliklerin de 
anımsanması gerektiğini söyleyip, çalıştayın 
hayırlara vesile olmasını diledi.
NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Köse, 
irfan, ihsan, adalet, merhamet, istişare gibi 
kavramların günümüzde geriye atıldığını 
söyleyip günlük ilişkilerimizi Batı toplumunun 
inşa ettiği şeyler üzerinden yürüttüğümüzün 
altını çizdi. Gelenek içerisinde problem 
olduğunu kabul ettiğini kaydeden Köse, 
modernitenin de hayatımızda her konuda, 
her meseleye çözüm getiremediğini belirtti.
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Türkiye ve Gana Arasında 
Kardeşlik Köprüsü Kurulacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı ortaklaşa 
bir eğitim projesi düzenledi. "Türkiye'de 
Öğrenim Gören Ganalı Öğrencilere 
Yönelik Eğitim Projesi" kapsamında 
Ganalı öğrencilere kişisel gelişim eğitimi 
verilecek. Projenin asıl hedefi ise iki ülke 
arasındaki bağları güçlendirmek olarak 
ifade edildi. 

NEÜ Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (AGUM) koordinatörlüğünce 
hayata geçirilen "Türkiye'de Öğrenim Gören 

Ganalı Öğrencilere Yönelik Eğitim Projesi"nin 
açılışında konuşan NEÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Barbaros Yalçın, Türkiye ve Gana arasındaki 

kardeşlik köprüsünü daha da güçlendirmek için 
projeyi başlattıklarını söyledi. Yalçın: "Bu köprüyü 
oluşturmak için en büyük ihtiyacımızın, Ganalı 
arkadaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmak olduğunu gördük. Mezun olduktan 
sonraki süreçte yapacakları çalışmalara katkıda 
bulunmak istedik. Böylece iki ülke arasındaki 
bağın da güçleneceği düşüncesindeyiz. 40 
öğrencinin eğitim göreceği proje kapsamında 
yapılması gerekenlerin neler olabileceği konusunda 
araştırma yaptık ve kişisel gelişim süreçlerine katkı 
sağlamanın en doğrusu olacağına karar verdik. 
Diploma almanın bir anahtar olduğu düşüncesiyle 
bundan sonraki hayatlarında başarılarını artırmak 
ve daha geniş vizyon sahibi olmalarına katkı 
sağlamak için bu projede iletişim becerileri üzerine 
bir temel oluşturduk. Proje, uzun soluklu ve kendini 
geliştiren bir çalışma olacak. Bundan sonraki 
süreçte iki ülke arasındaki iletişimlerin daha sağlıklı 
hale gelmesi bizim en büyük arzumuz." dedi.

Ganalı Öğrenci Musa Anılarıyla Salondakileri Güldürdü

Gazi Üniversitesinde okuyan Ganalı Musah Mohammed: "Aslen Ganalı, şahsen Kayseriliyiz. Başbakanımız 
Ahmet Davutoğlu Konyalı olduğu için ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Konya'da yaşadığı için biz de aynı 
zamanda Konyalıyız" esprisi ile salondaki uzun süre güldürmeyi başardı.  Mohammed: "Gana'dan İstanbul'a 
indim, oradan da Kayseri'ye geçtim. Damak tatlarımızın hiç uymadığı, dilimizin aynı olmadığı zamanlardan 
bugüne geldim. Türkiye'de çok güzel anılarım oldu. Geldiğim yıllarda bize farklı bakılıyordu ama çok şükür 
şimdi öyle bir şey kalmadı. Hem biz Türklere hem de Türkler bize alıştı. Bu çok güzel bir gelişmedir. Buraya 
gelmek için çaba gösteren fakat gelemeyen nice arkadaşlarımız var. Biz onlara göre çok şanslıyız. O 
yüzden biz buradaki imkanları değerlendirmeye çalışalım. 'Türkçe öğrenmek ne işime yarayacak' demeyin 
ve Türkçe'ye sarılın, öğrenin. Çünkü mezun olduğunuzda çok işinize yarayacak. Bir dil bir insan iki dil iki 
insan bu sözü unutmayın." ifadesini kullandı.

Ülkenize Donanımlı Bireyler Olarak Döneceksiniz

Daha sonra sözü alan Yazar Mustafa Efe ise Afrika Kıtası’nın ciddi 
acılarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı ve öğrencilere kendilerini 
geliştirmeleri için yapmaları gerekenleri anlattı. Efe öğrencilere; 
yüksek lisans tezlerinde, doktora tezlerinde Türkiye’deki konulardan 
ziyade kendi ülkelerini geliştirebilecek konuları tercih etmelerini 
söyledi. "Bu konularda çalışmak isteğinizi danışmanlarınıza söyleyin” 
diyen Efe, öğrencilerin Türkiye’de öğrenimlerini tamamladıktan sonra 
kendi ülkelerine donanımlı bireyler olarak döneceklerini vurguladı.
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Başarılı Bir Operasyon Daha… 
Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi 

(EKİP42) Tanıtıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Osman Balcı önemli bir başarıya imza 
attı. 

Aşırı kanama ve şiddetli ağrı şikâyetiyle 
hastaneye gelen 43 yaşındaki hastayı, hasta 
güvenliğini de tehlikeye sokmadan ve açık 

ameliyat yapılması bile zor olmasına rağmen 
tamamı laparoskopik (kapalı) olacak şekilde ameliyat 
ettiklerini belirten Balcı şunları söyledi:  "Laparoskopik 
histerektomi (kapalı yöntemle rahim alma ameliyatı) 
diğer laparoskopik ameliyatlar gibi son yıllarda 
giderek artan şekilde uygulanmaktadır. Histerektomi 
yani rahmin alınması ameliyatı çoğu zaman açık 
yöntemle uygulanan bir ameliyat olsa da uygun 
hastalarda kapalı yöntemle yani laparoskopik olarak 
gerçekleştirilmesi mümkündür. Kapalı yöntemle 
rahmin alınması (laparoskopik histerektomi) 
ameliyatı en yaygın olarak myom, adenomyozis, 

tedaviye dirençli vajinal kanama, premalign 
lezyonlar (kansere gidişat gösteren), endometrial 
hiperplazi (rahim duvarı kalınlaşması) gibi nedenlerle 
uygulanabilir. Ayrıca rahim kanseri ve erken evre 
yumurtalık kanserinde de uygulanabilmektedir."
Yaklaşık altı yüz gram ağırlığındaki birçok myom 
içeren hastanın rahim ameliyatının çok kısıtlı görüş 
alanları olmasına rağmen, Laparoskopik ameliyatta 
karında biri 1 santimetre diğer ikisi 0.5 santimetre 
olan 3 tane delik açıldığını ve özel aletler ve kamera ile 
bu deliklerden ameliyatın yapıldığını ifade eden Doç. 
Dr. Osman Balcı,  açık ameliyatlara göre bu ameliyatla 
hastaların karnında ameliyat kesesinin ve izinin çok 
az olması, karın içinde daha az yapışıklık olması, çok 
daha az ağrısının olması, kısa sürede ayağa kalkması, 
daha kısa sürede işine ve normal hayatına geri 
dönebilmesi gibi üstünlükleri olduğunun da söyledi. 
Laparoskopik olarak yumurtalık kisti ameliyatlarının 
da uzun yıllardır başarı ile yapıldığını hatırlatan Balcı, 
yumurtalık kistlerinde boyutların 6-8 santimetreyi 
geçmesi durumunda laparoskopik cerrahiden çok 
açık cerrahinin tercih edildiğini belirtti.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Konya genelinde uygulanmaya başlanan 
"Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42)"nin tanıtım programı yapıldı.

Program; Konya protokolünün ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin okumanın önemine vurgu yapan 
özlü sözlerinin yer aldığı proje filminin izlenmesiyle başladı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, düzenlenen program sırasında yaptığı açıklamada, projenin Konya'nın 
7'den 77'ye kitap okumasını sağlamasının yanında, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu 
söyledi. Konya'da bulunan tüm paydaşlarla bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Gürsoy: 
"Geçen yıl özellikle pilot uygulamalar yaparken öğrencilerimize 
elektronik ortamda bir takım sorular sorduk ve kitap 
okuyamama nedenlerini araştırdık. Bu sorular neticesinde 
nasıl bir yol izleyeceğimize karar verdik" dedi.
Konya'nın Türkiye ortalamasının üzerindeki akademik eğitim 
kalitesine vurgu yapan Gürsoy, ilk amaçlarının iyi insan 
yetiştirmek olduğunu belirterek: "Akademik başarı tüm 
bunların ardından zaten gelecektir. Zira sadece akademik 
başarıya yönelirsek milli ve geleneksel açıdan yetişmeyi 
engelleyecektir. Bunu canlı olarak zaten gözlemliyoruz. Şehri 
imar ederken nesli ihmal etmemeliyiz. Akademik başarı, iyi 
insan ve güçlü nesil profilini birlikte tasavvur ediyor ve birlikte 
geliştirmek istiyoruz" dedi. Vali Muammer Erol da bu projeyi 
en başından beri sahiplendiklerini ve desteklediklerini ifade 
ederek: "Peygamber Efendimizin ilk aldığı emir de okumaktı. 
Bu projeden faydalı şeylerin çıkacağını umuyoruz. Dolayısıyla 
insan yetiştirmeyi amaç ve hedef haline getirerek eğitim 
kalitesini arttırmak istiyoruz" dedi.
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Okyanustaki Sesler: 
"Özlem" Konseri

 Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Çalıştayı Düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör 
Konferans Salonu’nda Okyanustaki Sesler "Özlem" Konseri verildi. 

İlginin hayli fazla olduğu programda tanınmış sanatçılardan kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir, ud 
sanatçısı Yurdal Tokcan, keman sanatçısı Baki Kemancı ve viyolonsel sanatçısı Özer Arkun verdiği konser ile 
izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.  

"Özlem" adlı konseri gönüllere yapılan bir müzik yolculuğu olarak tanımlayan Kanun-i Bestekâr Göksel 
Baktagir, musikinin okyanusa benzer uçsuz bucaksız derinliklere sahip olduğunu vurguladı. Programın 
sonunda teşekkür konuşması yapan Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, böyle bir konseri özlemle beklediklerini 
belirtti ve sanatkârları bundan sonra da üniversitede 
görmekten mutluluk duyacağını ifade etti. Organizasyonda 
emeği geçen Müzik Eğitimi Anasanat Dalı Öğr. Gör. Adnan 
Kılıçarslan’a da teşekkür eden Şeker, Kılıçarslan’ın özel 
eserini dinlemekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Doğu-
Batı karma eserlerle birlikte Türkiye’nin yeniden Türk Sanat 
Müziği ile tanıştığını dile getiren Şeker, bu müziğin gelecek 
kuşaklara aktarılmasında müzik bölümü hocalarının ve 
Okyanustaki Sesler gibi toplulukların önemli gayretlerinin 
olduğuna dikkat çekti. Şeker: "Türkiye, kendi köklerine 
değerlerine bağlı müzik kültürünü yeniden şekillendiriyor.” 
dedi.  

Afyonkarahisar'da  ikincisi düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Çalıştayı"na Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf 
Güner, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Çorum Milletvekili İlksen 
Ceritoğlu ile birlikte Türkiye’nin bir çok üniversitesinden akademisyenlerin 

katıldığı etkinlikte ekonomik açıdan oldukça önem arz eden Türkiye’de tıbbi ve 
aromatik bitkiler konusu değerlendirildi. Başta ilaç sanayii olmak üzere, gıda, kimya, 
kozmetik, boya ve benzeri birçok sanayii kolunda yoğun olarak kullanılan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin öneminin vurgulandığı etkinlikte Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu;  3.5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek; "Allah'a 
şükür fidan üretiminde büyük bir mesafe kat ettik. Şu anda her yıl 333 milyon fidan 
üretiyoruz. Türkiye'yi yemyeşil yapmak istiyoruz. İnşallah bu konuda çok daha hızlı 
hareket edeceğiz. Şehirlere has bir takım fidanları dikiyoruz. O şehrin mührü olsun 
diye. Afyonkarahisar'da özellikle  100 bin tane leylak fidanını, mesela İstanbul'da 
100 bin erguvan veya ıhlamuru toprakla buluşturuyoruz ki o şehrin özellikle sembol 
bir ağacı olsun.” diye konuştu.

"Dünyada Orman Varlığı Azalıyor"

Türkiye'deki tıbbi bitkilerin kıta Avrupası’ndan daha fazla olduğunu vurgulayan 
Bakan Eroğlu şunları söyledi: "Takriben 12 bin tane tabi bitki türü var. Bunun 4 bine 
yakını endemik türler yani sadece bizde var. Dünyanın pek çok ülkesinde orman 
varlığı azalıyor ama bizde orman varlığı hem alan olarak hem de odun serveti olarak 
artıyor. Bakın 2002 yılında hükümetimizden önce normalde orman varlığı 13 yılda 
1.5 milyon hektar arttı. Yani 15 milyon dekar arttı Bu kayıtlarla sabit. Geldiğimiz 
nokta gerçekten dünyanın  takdir ettiği bir husus . Marifet iltifata tabidir. Erozyonla 
o kadar çok mücadele ediyoruz ki, yılda 500 milyon ton toprak denizlere akarken, 
biz bunu şu anda 167-168 milyon tona indirdik. İnşallah ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, çölleşmeyle mücadele, fidan üretimi çalışmalarıyla biz Türkiye’yi daha ileri 
noktalara taşıyacağız." Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri 
günün anısına çalıştaya katılan oturum başkanlarına plaket verdi.

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Eğitimi Programı ve TÜBA Bilim ve 
Eğitim Stratejileri Çalışma Grubu Heyeti Türkiye'de bulunan Bilim Merkezlerinde 
incelemelerde bulundu.

TÜBA Konsey Üyesi olan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı 
ve TÜBA Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi ve Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, TÜBA Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Adil Denizli, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Taşar, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
TÜBA Üyesi Prof. Dr. Erol Pehlivan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Bakan 
Danışmanı Doç. Dr. Bekir Gür ve bilim merkezi yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda heyet; 
merkezlerin kuruluşu, işleyişi, hedefi, mali ve idari yönetim sorunları hakkında brifing aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde kentteki resmi kurum 
ve sivil toplum kuruluşlarının da 
katkılarıyla hazırlanan proje ile 
Türkiye’de TÜBİTAK tarafından 
desteklenen ilk Bilim Merkezi 
olma özelliğini taşıyan Konya Bilim 
Merkezi’ni ziyaret eden heyet daha 
sonra farklı illerde incelemelerine 
devam etti. TÜBA heyetinin bir sonraki 
durağı Eskişehir Bilim Deney Merkezi 
oldu. Buradaki incelemelerin ardından 
Afyon’da çeşitli temaslarda bulunan 
heyet geçtiğimiz günlerde Kocaeli 

Bilim Merkezi’ne de detaylı bir gezi düzenledi. Burada merkezin özellikleri hakkında bilgi alan heyet kendi 
deneyimlerini de yetkililerle paylaştı. Kocaeli’nde Bilimin Sultanları Sergisini de gezen heyet daha sonra 
atölyeler hakkında bilgi aldı. Atölyelerde çocuklarla oturup çalışma yapan heyet, bir kez daha erken yaşta 
bilimi sevdirmenin önemine değindi. TÜBA heyetinin son durağı ise Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi oldu. Bir 
dizi incelemenin sonunda heyet, bilim merkezlerinin işlevinin nasıl artırılacağı ve daha fazla gelişmesine nasıl 
katkı sağlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Rapor Sunulacak

Türkiye'de bulunan bilim merkezlerinin yerinde incelenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin araştırılması ile tespiti 
için kurulan heyet; bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmeyi 
hedefliyor. Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık 
yapmak kanuni görevleri arasında yer alan TÜBA; heyetin incelemeler neticesinde yapacağı değerlendirmeleri 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na hazırlayacağı bir raporla sunacak.

Türkiye’deki 
Bilim Merkezlerini 
Gezdi
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Türkiyeli ve Suriyeli 
NEÜ Çocuk Korosu Beğeni Topladı

Neonatoloji Hekimleri 
Konya’da Buluştu

Kızılay’ın Suriyeli çocuklarla ilgili başlattığı 
proje kapsamında Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı öğretim üyeleri tarafından Türkiye’de 
ilk defa Türkiyeli ve Suriyeli çocuklardan 
çocuk korosu oluşturuldu.

Koro, geçtiğimiz günlerde yapılan Türk Kızılayı 
Olağan Genel Kurulunda ilk kez sahne aldı. 
Türkçe ve Arapça şarkılar söyleyen çocuklar 

performanslarıyla büyük beğeni topladılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı Türk Kızılayı Olağan 
Genel Kurulunda Türkiyeli ve Suriyeli çocuklardan 

oluşan koro Genel Kurula renk katarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriyeli çocuklar el işi 
kâğıdıyla yaptıkları Türk bayrağı hediye ettiler. Başbakan Ahmet Davutoğlu da bir Konyalı olarak Suriyeli ve 
Türkiyeli çocuklardan Konya’da böyle bir koro oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Türk Neonatoloji Derneği Konya İç Anadolu Bölge toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
Konya, Ankara, Kayseri, Eskişehir, İstanbul ve Malatya’dan çocuk hekimleri ve 
yenidoğan uzmanları katıldı. 

Toplantıya ev sahipliği yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi 
Örs açılış konuşmasında: "Ülkemizde yenidoğan ölümlerinde önemli bir azalma gerçekleşti. Artık 

binde 10’un altında bir orandan bahsediyoruz. Ülkemizde bir yılda dünyaya gelen bebeklerin yaklaşık olarak 
yüzde 12’si prematüre doğuyor.  Bu bebeklerin yaşaması ile birlikte artık iyi yaşasınlar, kaliteli yaşasınları 
konuşuyoruz.  Bebeklerin daha iyi yaşaması ve bakımları için daha iyi donanıma sahip olmalıyız." dedi.
Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç ise yenidoğan sağlığı konusunda çok iyi yerlere gelindiğini, 
ancak daha çok çalışılması gerektiğini belirterek Konya’da yapılan bu toplantıya gösterilen büyük ilgi ve 
katılımın kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kurdoğlu 
da guatr bezinin yetersiz çalışması ile gözüken hipotiroidinin yenidoğanlarda topuk kanında birkaç damla 
kandan tanınabildiğini, ancak tarama testi sonrası yapılan tetkiklerin doğru yorumlanmasının çok önemli 
olduğunu dile getirdi. Özellikle erken doğan prematüre bebeklerde topuk kanı alma zamanının öneminden 
bahseden Kurdoğlu, bebekleri yakından doğru takip etmenin önemli olduğunu ancak gereksiz laboratuvar 
tetkiklerinden de kaçınmak gerektiğini belirtti. 

Anne Sütü Erken Doğan Bebekler İçin de En Öncelikli Besin 

Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Altunhan ise prematüre bebek beslenmesinin önemli 
olduğunun altını çizerek, anne sütünün erken doğan bebekler için de en öncelikli besin maddesi olduğunu, 
bebeklerin büyümesini sağlamak için zaman zaman özel ürünlerin kullanılabileceğini anlattı. Toplantının son 
oturumunda yenidoğan bebeklerde nadir görülen sorunlarla ilgili konular tartışıldı.
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SATURK 
1. Yıl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’nun (SATURK) 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş başkanlığında Ankara’da yapıldı.

YÖK’ü temsilen SATURK Üyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
katıldığı ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ömer Tontuş’un konuşmasıyla 
başlayan toplantıda kurulun 1 yıllık çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca sağlık turizmini geliştirmek için 

gereksinimler ve çözümler ile 2016 hedefleri konuşuldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş 
toplantıda çıkan sonuçların Bakanlık tarafından değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca toplantıda 10. Kalkınma 
Planı 2014-2018 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı ele alındı. Bu programla Türkiye’nin Dünya’da 
yükselen pazar konumuna geldiği; medikal turizm, termal turizm ve yaşlı-engelli turizmi alanlarındaki hizmet 
kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün 
artırılmasına katkıda bulunduğu vurgulandı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Hatiboğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde “Yeni Türkiye'de İslami İlimler Vizyonu" konulu bir 
konferans verdi. 

Konferansa Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Emin Aydın ile Prof. Dr. Önder Kutlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr.  Ramazan Altıntaş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Karapınar, Öğretim 

Üyeleri, öğrenciler ve diğer misafirler katıldı. Türkiye'deki İlahiyat Fakültelerinde 
500 bin kadar öğrencinin tahsil gördüğünü ifade ederek alim yetiştirme konusuna 
değinen Hatiboğlu, ülkemizde sayısal olarak İlahiyat Fakültesi sayısının yeterliliğine 
dikkat çekti. Hatiboğlu, "Bugünün Gazalisi bu fakültelerden çıkacak. Buhari bu 
nesil içerisinden çıkmalı. İslami ilimler algımız bu zemin üzerinde yetişmelidir.” 
dedi. İslam aliminin toplumdaki yozlaşmayı durdurmak gibi bir misyonu olması 
gerektiğini belirten Hatiboğlu, “Bizim İlahiyat eğitimimiz amelle ilimi birarada 
götürmelidir. Dindar nesil yetiştirmenin temelinde ibadet vardır. Bizim dinle 
aramızda mesafe var. Dindarlıkla da var. Aynı şeyleri konuşmayı bırakmalıyız. 
Felsefe de okuyacak, dini ilimleri de takip edecekler. İlahiyat algımızın değişmesi 
gerekmektedir." ifadelerini kullandı. 

Google'da Tarama Yapmakla 
İslam Alimi Olunmuyor

İslami ilimler vizyonunu yakalamak 
için bilim dalları arasında ayrım 
yapılmaması gerektiğinin altını 
çizen Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, 
Google'da tarama yapmakla İslam 
alimi olunamayacağını dile getirdi. 
Fıkıh okumanın ne işe yaradığı 
bilinmezse, bu okumaların hiçbir işe yaramayacağını belirten Hatiboğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Ellerinizdeki kitapları çok kere okumalısınız, ama okumuyoruz. 
Çocuklarımız Kuran'ı Kerim okuyamıyor. Bir ayeti tercüme edemiyor. Hadisleri 
bilmiyor. Bu nesilin dindarlaşmaya nasıl bir katkısı olsun? Gelecek nesillere 
nasıl aktarsın? Edinmek,  yorumlamak ve aktarmak. Bunları en doğru şekliyle 
yürütebilmeliyiz."

 Yeni Türkiye'de 
İslami İlimler 

Vizyonu
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 
düzenlenen "Ümitlerin Ötesinde" 
konseri Konevi Kültür Merkezinde 
gerçekleşti. 

Konsere, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı 

Prof. Yusuf Akbulut, Meram Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Meram 
Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Adnan Özdemir,  AKEF Dekan Yardımcısı 

Prof. Dr. Muhittin Dinç, Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil ve diğer misafirler 
katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, konser 
sonunda yaptığı kısa konuşmasında ülke olarak 
geçirdiğimiz zor günleri hatırlatarak bu günlerde 
birlik ve beraberliğin diri tutulması gerektiğini 
belirtip bu ülkede tüm farklılıklarımızla kardeşliği 
yaşatabilmeyi temenni ettiğini kaydetti ve 
konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Görevlisi, Adnan 
Kılıçarslan’ın yönettiği konser dinleyenlerden 
büyük beğeni aldı.

Hoş Sedası..
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne 
bağlı hizmet verecek olan medya 
uygulama ve araştırma merkezi açıldı. 

Öğrencilerin Sinema, Reklam ve Tanıtım 
Yeteneklerinin Uygulamalı Olarak 
Geliştirilmesi ve Üniversitenin medya 

ve tanıtım işlerinin yapılmasını amaçlayan 
medya uygulama ve araştırma merkezi NEÜ 
Akademedya, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Yazar ve Reklamcı A. Selim Tuncer, öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve basın mensuplarının katılımıyla açıldı.  Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, özellikle 
medya alanında uygulamalı eğitimin oldukça önemli olduğunu, NEÜ Akademedya’nın da bu alanda 
önemli katkıları yapacağına inandığını söyledi. Rektör Şeker: "Medya ve özellikle halkla ilişkiler ve 
reklamcılık uygulamaları öğrencilerin bu işin mutfağından gelmesine gereksinimin olduğu alanlardır. 
Akademedya; laboratuvar, medya araştırmaları ve üniversitenin ajansı olarak hizmet vermek için 
hayata geçirilmiş bir projedir. İnanıyorum ki alanda önemli bir boşluğu doldurmanın yanında geleceğin 
medya profesyonellerinin yetişmesinde de kilometre taşı olacaktır" dedi. Açılışta konuşan A. Selim
  Tuncer, alanda çoğunlukla teorik eğitim yapıldığını, iletişim ile ilgili eğitim veren
  fakültelerin uygulama boyutunu ihmal ettiklerini belirtti. 

Tuncer, üniversitelerin sadece uygulama ya da sadece teori odaklı eğitim yerine iki alanda da eğitim 
vermesinin gerekliliğine vurgu yaptı ve medya pratisyenlerinin üniversitelerde eğitim alırken hangi alanda 
çalışacaklarına karar vermelerinin önemine işaret etti. Özellikle uygulamaya dönük eğitim alanların 

sonraki yıllarda daha başarılı olmaları için bu 
türden merkezlere ihtiyaç olduğunu söyleyen 
Tuncer, uygulamalı eğitimin çalışma hayatına 
başlarken de önemli avantajlar sağladığının 
altını çizdi. Açılıştan sonra "Marka Marka 
Dedikleri" adlı konferansta öğrencilere 
alandaki deneyimlerini anlatan bir konferans 
veren A. Selim Tuncer, markanın çeşitli 
boyutlardan oluştuğunu ve bunun temelinin 
bir tür kavramsallaştırma ile ilişkili olduğunu 
söyledi. Tuncer: "İsimler bile birer markadır. 
Her isim farklı bir çağrışım yaratan kodlardan 
oluşmuştur. Esasen marka kişilerin 
soyutlama becerilerinin bir ürünüdür. Bazı 
ürünler vardır ki onların fiziksel sermayeleri 
ortadan kalksa da marka değerleri hiç yok 

olmaz. Tüm bunların nedeni ise bireylerin zihinlerinde ortaya çıkarılmış olan algıya dayalıdır. Her şey 
marka olabilir ve marka yönetilebilir bir kavramdır. Bu haliyle marka her şeydir" dedi. Öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği konferans soru cevap bölümünün ardından Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in; A. Selim Tuncer’e 
plaket vermesi ile sona erdi.   
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TÜBİTAK ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ortaklığıyla yürütülen 47. Ortaöğretim Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Programı, Konya Bilim Merkezindeki yapıldı. 

Törene; Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, 
TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü AKEF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ecir Yılmaz ile davetliler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. 

Ecir Yılmaz: "İbn-i Sina’nın 'İlim ve sanat iltifat görmediği yeri terk eder’ sözünden hareketle, ilme ve sanata 
değer vermemiz, itibar göstermemiz gerekiyor. Albert Einstein’in ifade ettiği gibi ego ile bilgi ters orantılıdır. 
Bilgimizi artırırsak egomuzu düşürürüz. Zaten Yunus Emre de 'Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır’' 
ifadesinden bilgiyi bilirken kendimizi de bilmek gerektiğini anlatmak istemiştir." dedi.

Projelere Değerler Eğitimi ve Teknolojik Tasarım Alanı Eklendi

Yılmaz: "Bu sene on proje alanına iki ayrı alan daha eklendi. Bunlar Değerler Eğitimi ve Teknolojik Tasarım. 
Teknolojik Tasarım alanıyla, Teknik Sanat Liselerinin de proje yapmasını hedefledik. Türkiye genelinde on 
üç bin otuz üç proje, Konya Bölgesinden ise dokuz yüz bir adet proje başvurusu yapıldı. Dokuz yüz bir proje 
ince elenip sık dokunarak yüz adet proje sergiye layık görülmüştür. Bu konuda şeffaflığı önemsiyoruz. Tüm 
değerlendirme süreçleri web sayfasından ve facebook üzerinden takip edilebilmektedir." şeklinde konuştu.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da konuşmasında: "Hayal kurmadan geleceği inşa etmek 
mümkün olmuyor. Dolayısıyla yarının ümitlerini, hayallerini inşallah sizlerin bugünkü çalışmalarıyla 
gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Konya olarak geçen yıllardan çok daha iyi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Üflüyoruz, üfledikçe inşallah projeler artıyor. Projeler arttıkça çalışan beyinler çoğalıyor. Gayret edenler 
arttıkça hayret edenler çoğalıyor. İnşallah bu şekilde ülkemizi Türkiye’mizi diğer ülkelerle yarışır hale getirmek 
ve bize hedef gösterilen hakikaten o medeniyet değerinin de ötesine geçmek suretiyle bu sorumluluğu hep 
birlikte yerine getirmek durumundayız. Gece gündüz demeden katkı sunan öğrencilerimize, velilerimizi ve 
emek veren herkese teşekkür ediyor onları yürekten alkışlıyorum." ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların 
ardından kurdele kesimiyle proje sergisi açıldı. Katılımcılar; proje stantlarının başında bulunan öğrencilerden 
projeleri hakkında bilgi aldılar. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölgesinde; Antalya, Burdur, 
Denizli, Isparta ve Konya şehirleri bulunuyor. 

TÜBİTAK 
47. Ortaöğretim Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Sergisi Açıldı
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Üniversite Hastaneleri Birliği’nin 18. Toplantısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 
yapıldı.  

Toplantıya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Başkan Vekili ve Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Meram Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Celalettin Vatansev ile Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, bazı bakanlıkların üst düzey yöneticileri; 
hastanesi olan üniversitelerin Rektörleri, Rektör Yardımcıları, Dekan ve Başhekimleri de katıldı. Toplantının 
açılışında konuşan Başkan Saraç; 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 3. Maddesinde Uygulama ve Araştırma 
Merkezleri olarak tanımlanan üniversite hastanelerinin; sağlık sorunlarının çözümünde üst düzey rol aldığını, 
uzman ve akademisyen yetiştirdiğini, tıp eğitimi ve üçüncü basamak diye tanımlanan sağlık hizmeti verdiğini 
dile getirdi. 2015 yılı verilerine göre dünyada 2420 civarında tıp fakültesi olduğunu belirten Saraç, dünyadaki ve 
ülkemizdeki  istatistiklere dikkat çekerek: "Çin'de, Hindistan'da, ABD'de ve Brezilya'da ve diğer bazı ülkelerde tıp 
fakültesi sayıları 150'nin üzerinde. Dünyanın 7 milyar nüfusuna oranla 2420 tıp fakültesinden yılda ortalama 
389 bin hekim mezun oluyor. Diğer taraftan 2015'te 36 ülkede hala hiç tıp fakültesi yok. Sahra Afrika'sında 
26 ülkede 1 veya 2 tıp fakültesi mevcut. Ülkemizdeki Tıp Fakültesi sayılarına baktığımızda, Türkiye'de 64'ü 
devlet üniversitesinde ve 29'u vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 93 tıp fakültesi var. Bu fakültelerdeki 
öğrenci sayımız 52 bin, öğretim üyesi sayımız 12 bin civarında. 2014 yılı verilerine göre, Türkiye'deki hekim 
sayısı 130 bin civarında, bunların 28.500'ü üniversitelerde." Türkiye'de hastanelere yatan hastaların yüzde 
15'inin, polikliniğe başvuranların da yüzde 8'inin üniversite hastanelerinde tedavi olduğunu belirten Başkan 
Saraç, üniversite hastanelerinin diğer sağlık kuruluşlarında teşhis, tedavi yapılamayan hastalara hizmet 
sunan kurumlar niteliğinde olduğunu belirtti. Yükseköğretim Kurulu olarak hedef ve amaçlarının toplumun 
sağlığını koruyan, hastalandığında onlara iyi bakan, memleketini iyi tanıyan yetenekli hekimler yetiştirmek 
olduğunu belirten Saraç, genç hekimlerden beklentilerini ise şu şekilde belirtti: "Yetiştirdiğimiz genç 
hekimlerden beklentimiz; hizmet sunmayı esirgememeleri, karar verici olmaları, tüm dünyayı ama özellikle 
hizmet verdikleri toplumu iyi tanımalarıdır. Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilmelidirler ve mezun olduktan 
hemen sonra bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış olmalıdırlar."

Üniversite Hastaneleri Birliği 
18.inci Toplantısını Yaptı 
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2010 yılında başlayan ve 5 yıldır devam eden Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi 
Projesi kapsamında, Ürdün’de bir toplantı yapıldı. 

Almanya Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı tarafından 
desteklenen ve 11 farklı ülkeden 

35 ortağı olan proje  toplantısına 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın da katıldı. Atıksuyu 
sulama alanlarında kullanmak 
için yürütülebilecek çalışmaların 
gerekliliğini bildikleri için bu projenin 
içinde yer aldıklarını söyleyen Aydın: 
"Üniversite olarak ortağı olduğumuz 
projenin nasıl ilerleyeceğine 
yönelik bir toplantı yapmış olduk. 
Almanya’dan 3, Ürdün’den 2, 
Mısır'dan 1 ve Türkiye’den iki hoca 
olarak katıldık. Oldukça verimli 
geçen bir toplantı oldu" ifadelerini 
kullandı. 2019 yılının sonuna kadar 
projenin devam edeceğini hatırlatan 
Aydın, projenin Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Bölgesi koordinatörlüğüne 
bağlı olduklarını dile getirdi. 5 bölge 
koordinatörlüğünün olduğunu 

belirten  Aydın şunları söyledi:  "Nisan ayında Ürdün’de bir  çalıştay yapacağız. Hem projelerin nasıl devam 
ettiğiyle ilgili görüşmeler yapacağız hem de Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi ile ilgili herkes kendi 
çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacak. Proje desteklenir ve projeyi gerçekleştirirsek Türkiye’deki 
çeşitli şehirlerde kanalizasyon sistemlerindeki takibin yürütülmesi için sürekli ve ekonomik bir yöntem 
olacak. Eğer bunu Türkiye’de geliştirebilirsek kaçak detarj konusunun da önüne geçilebilecektir. Vatandaşlar 
da cezai yaptırımları olacağı için bunu yapmayacaktır. Deniz, akarsu ve doğada çevre hasarlarını önlemiş 
olacağız." dedi. Sistemin Almanya’da kanalizasyon sisteminin takibinde başarılı şekilde yürütüldüğünün 
altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Türkiye’de de bu sistemin yürütülmeye 
başlandığında önemli ölçüde faydalarının görüleceğini de hatırlattı. 

Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi 
Koordinasyon Toplantısı 

Ürdün’de Yapıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi 
bölümü tarafından düzenlenen Sanat Tarihi Konferanslarında Selçuklu mimarisinde 
malzeme konusu değerlendirildi. 

Sanat tarihi bölümü tarafından dördüncüsü düzenlenen konferansların 
sonuncusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Bakırer konuşmacı olarak katıldı. 

Konferansa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, 
Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı ile öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. “Selçuklu Mimarisinde Malzeme" başlıklı bir sunum 
yapan Prof. Dr. Ömür Bakırer, dinleyenlere Türklerin yerleşik hayattan önce 
ve sonra olmak üzere yapılaşmada kullandığı malzemelere dair bilgiler verdi. 
Yapılaşmada kullandıkları malzemeleri; Yalnız tuğla, yalnız taş, tuğla-taş sentezi 
ve ahşap malzemeler gibi dört ana gruba ayrılabileceğini belirten Bakırer bunların 
büyük ve küçük ölçekli yapılarda değişiklik gösterdiğini ifade etti. Türklerde 1176 
yılı Miryokefolon Zaferine kadar yapılaşmanın yoğun olmadığını söyleyen Bakırer: 
"Türkler bu dönemde daha çok, var olana yeni işlevler kazandırmakla yetinmelerine rağmen bu zaferden 
itibaren yerleşik hayata da geçilmesiyle birlikte, 1243 yılına kadar özellikle kuvvetli sultanların da gelmesiyle 
yapılaşma hızlı bir tempoyla artış göstermiştir. Özellikle gücün zenginliğin göstergesi olarak ihtişamlı 
kervansaraylar ve camilerde bunu gözlemlemek mümkündür" dedi. Yapı malzemeleri hakkında detaylı bilgiler 
veren Bakırer: "Türkler Horasan’da Orta İran’da kullandıkları geleneksel tuğla kullanımını Anadolu’ya da 
taşımışlardır. Fakat tuğla kullanımı zamanla azalmış ve mescit, türbe ve kervansaraylarda daha çok tuğla-
taş birlikte ya da tek başına taş kullanılmıştır. Tuğla daha çok bezemelerde kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu 
mimarisinde tuğla kullanımı, malzeme açısından ön uygulamalarla bir süreklilik gösterse de bunların bir 
kopyası ya da devamı yoktur. Tek başına tuğla daha çok küçük ölçekli yapılarda kullanılmıştır. Ayakta duran 
yapılar arasında, sürekliliğin en iyi tanıkları Konya'da İplikçi Camii ile yine zaman içerisinde onarımlar geçiren 
Kayseri/Pınarbaşı ve Erzincan/Kemah'ta iki türbedir. Zamanımıza çeşitli onarımlar geçirmiş olarak gelen 
ancak beden duvarlarında hâlâ özgün yapının izlerini taşıyan 1202 tarihli İplikçi Camii'nde tuğla salt yapısal 
amaçla beden duvarları ve üst örtüde kullanılan, Anadolu'da büyük ölçekli ilk ve tek yapıdır" dedi Öğrencilerin 
sorularının cevaplanmasının ardından program sona erdi. 

Selçuklu Mimarisinde Malzeme

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından "Yeme Bozuklukları Çalıştayı" düzenlendi.

Düzenlenen çalıştayda NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Doç. Dr. Sabri Hergüner; Yeme bozukluklarının toplumumuzda yüzde 10 oranında görünen 
bir tanı grubu olduğuna dikkat çekerek, ergenlik dönemindeki genç kızların, bilinçaltlarına yerleşen "ne 

kadar zayıf olursam o kadar güzel olurum" anlayışı nedeniyle yemeyi reddettiklerini söyledi.  Çocuk hekimleri 
ve çocuk psikiyatristleri olarak bu alana eğilinmesi gerektiğini aktaran Hergüner, Konya’da buna bir farkındalık 
oluşturabilmek için toplantı düzenlendiğini ifade ederek: “ İzmir ve İstanbul'dan katılan hocalarımız var. 
Toplantıya çok farklı illerden gelen pediyatristler, çocuk ergen psikiyatristleri var. Burada yeme bozukluklarının 
her yönünü tartışacağız." dedi.

Yeme Bozuklukları Çalıştayı
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RÖPORTAJ:
MUHSİN KALELİ

Kullandığı renklerle kişiye 
canlılık duygusu yaşatan ve 
yaptığı resimlerle Mevlevi 
kültürünü aksettiren ve 
geçtiğimiz günlerde “Derviş” 
adlı resim sergisi açan Sayın 
Muhsin KALELİ ile onu farklı 
kılan kendine özgü çalışmaları 
hakkında bir söyleşi yaptık.  

AKADEMEDYA:  Sayın Kaleli, 
kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 
Resim yapmaya ne zaman 
başladınız? 

- Ben Konya'nın Beyşehir ilçesinin 
Yenidoğan köyündenim ancak İzmir'in Urla ilçesinde doğdum. İlkokulu da İzmir'in Bergama ilçesinde 
okudum. Babamın emekli olmasıyla Konya'ya döndük ve ortaokulu Konya'da okudum. Daha sonra yüksek 
öğrenim için yine İzmir'e gittim. Böylelikle İzmir ile bağlantım hiç kopmadı ve bugün de devam ediyor.  
Resim ile tanışıklığıma gelince; İlkokul yıllarına kadar gitmek gerekir. İlerleyen eğitim aşamalarında da 
başta hocalarım olmak üzere çevremdekiler beni resim yapma konusunda cesaretlendirdiler. O günden 
bu yana resim yapmaya devam ediyorum. Konya'da bulunan atölyemde bu çalışmaları sürdürmeye gayret 
ediyorum.  

AKADEMEDYA: Okul yıllarında hatta ilkokulda resim yapmaya başladığınızı söylediniz. İlerleyen yıllarda 
özel bir eğitim aldınız mı? Sadece okulda aldığınız eğitimler ve size cesaret verenler mi resim becerinizin 
gelişmesinde etkili oldu?

- Biraz önce de ifade ettiğim gibi benim resimle tanışmam ilkokulda oldu. İlkokulda çizdiğim resimler 
hocalarımın dikkatini çekti. Bunun üzerinde bana destek oldular ve beni bu alana yönlendirdiler. Sonra 
ilerleyen yıllarda da yine eğitim aldığım okullarda buna benze destekler gördüm. Lise yıllarında yaptığım 
resimler duvar gazetelerine asıldı. Dolayısıyla hiç özel resim eğitimi almadım. Hatta eğitim hayatım 
boyunca sadece bir yıl resim dersimize alanı resim öğretmenliği olan bir hocam oldu. Diğer tüm resim 

öğretmenlerim, farklı branşlardan hocalardı. O 
dönem için bunu hep büyük bir eksiklik olarak 
gördüm. Resim derslerine gereken önemin 
verilmediğine şahit oldum. İsterim ki ülkemizin 
her yerinde resim derslerine hak ettiği önem 
verilsin. Tabi burada resmi konuşuyoruz; Ancak 
tüm sanatsal etkinliklere önem verilmeli. Sanat 
eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Zira; insanlığın sanata ihtiyacının fazla olduğu bir 
gerçek. İnsanı bir materyal gibi görmekten ziyade; 
ruhu olan bir varlık olarak görmek için sanata 
ihtiyacımız var. Bunun için yeni nesilde de sanata 
yönlendirmeyi, resim müzik gibi ders saatleri 
artırmayı ihmal etmemek gerekir.  
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AKADEMEDYA: Bir sergi açtınız ve 
sergiyi de Ali Gav Medresesi'nde 
açtınız. Bu noktada sizin tarihsel ve 
kültürel ögelere yoğunlaştığınızı da 
biliyoruz. Serginiz hakkında biraz 
bilgi alabilir miyiz? 

- Her ressam resimlerinde kendine 
özgü, kendi dünyasını ön plana 
çıkartacak resimler çizer. Ben resim 
hayatıma 2005 yıllında başladım. 
Kendi kendime çizdiğim resimlerden 
sonra 6 yıl Azeri bir hocadan eğitim 
aldım. Eğitim aldığım süreçte 
öğrenmek amacıyla çok değişik 
resimler çizdim. Sürekli öğrenmeye 
çabaladım ve hala öğrenmekten 
çok keyif alıyorum. Öğrenmenin de 
sonunun olmadığına inanıyorum. Bu 
arada belli bir yaşa ve deneyime de 
sahip olmaya başlıyorsunuz ve her 
geçen gün ve her yaşadığınızdan etkileniyorsunuz. Ben de öğrenirken ve yaşarken etkilendiğim şeyleri ve 
kendi dünyamı yansıtmaya çalışıyorum. Yaşamak ve gelişmek derken kendi çocukluğumdan da bir şeyleri 
yansıtmaya çalıştığımı söylemem gerekir. Tabi sıradan bir yansıtma değil, benim çocukluğum bir cami 
avlusunda geçti ve aslında yaptıklarım o günden bu yana gönlüme nakşedilenlerdir. İşte bu nakşedilme 
beni resimlerimde Konya’yı ve özellikle de Selçuklu tarihi eserlerini anlatmaya zorladı. Bu biraz da benim 
hissettiğim içsel bir zorunluluktu diyebilirim. Çünkü onlardan bize kalan öyle bir mirastır ki bunları 
yansıtmam gerekiyordu. Bunları yapmaya başladım ve gerçeğe uygun olsun diye özellikle dikkat ettim. 
Onlar bu eserleri yaparken özen ve itina göstermişler ben de resimlerime yansıtırken özen, hassasiyet 
göstermem gerek dedim. Tabi ben günümüzdeki hallerini yansıttım resimlerime. Çalışmalarımdaki bu 
tarihi motiflerin olması, burada sergini açılması ve eserlerin bende bıraktığı etkiden kaynaklanmaktadır. 

AKADEMEDYA: Konya ve kültür dedik; Konya ve onun kültürüne sizin bakışınız tespite dönük bir şeyler 
söylemek ister misiniz?  

Ben ilkokulu bitirdikten sonra Konya'ya geldim. Konya’nın kendine has özel bir kültürü var. Elbette 
bunların en belirgini ve en önemlilerinden biri hepimiz ve hatta ütün dünyayı etkileyen Hz. Mevlâna’dır. 
Yine Şems-i Tebrizi Hazretleri de bu anlamda zikredilmesi gereken bir değerdir. Bu büyük alimlerden 
Konya’da yaşayan herkes gibi ben de etkilendim. Zaten şu anda gördüğünüz bu sergini adının “Derviş” 
olması da bu etkilenmenin neticesidir. Resimlerimde bir Hz. Mevlana, Hz. Şems, Yunus Emre var; bir derviş 
var. Resimlerimdeki derviş figürleri onları yansıtır. Ama yansıttığım onların şeklinden ziyade anlatmak 
istedikleridir. Bize ulaşan onların beyitleridir, mesajlarıdır. Ben de bu mesajları toplumumuza sanatla; 
resimle aktarmaya çalışıyorum. Çünkü günümüz insanı gerçekten stres ve koşuşturma içerisinde çok şeyi 
ihmal ediyor. Bu şekilde hem onları sanata çekmek hem de günlük sorunlardan bir nebze uzaklaştırmak 
istedim.

Çok teşekkür ederiz. 

RÖPORTAJ:
MUHSİN KALELİ
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Osmanlı’nın kazandığı en önemli zaferlerden biri olan Kut’ül Amare’nin Yıldönümü, 
Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 

Etkinlikler kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Caner Arabacı, 1.Dünya Savaşının temel muharebelerinden biri olan ve Osmanlının İngilizleri 
büyük yenilgiye uğrattığı Kut’ül Amare Zaferi hakkında katılımcılara bilgi verdi.  İngilizlere karşı o dönem 

"Hasta Adam" olarak bilinen Osmanlı’nın kazandığı en önemli zaferlerden biri olarak tanımladığı Kut’ül 
Amare’nin detaylarını anlattı.  Aldıkları yenilginin İngiltere’yi o dönemde şaşkına çevirdiğini belirten Prof. 
Dr. Caner Arabacı, "Hasta Adam telkini dünyada bu kadar yaygınken, tarihinde Kut gibi bir yenilgiye şahit 
olmamış İngiltere’ye bunu tattırdınız. Kut’tan hemen önce Çanakkale’de böyle bir yenilgiyi yaşatmışsınız, 
nasıl bir utanç yaşadıklarını tahmin edebilirsiniz" dedi. İngilizlerin o coğrafya ile manevi bir alakalarının 
olmadığının altını çizen Arabacı, bölgedeki petrol yataklarını ise çok iyi bildiklerini esas amacın ne olduğunun 
da doğru okunması gerektiğini söyledi. Dinleyenlerin kafasında şekillenmesi adına, o dönemin haritaları 
üzerinden konuyu anlatan Arabacı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İngilizler bu coğrafyanın insanı değil, herhangi 
bir komşuluğu yok. Peki, Basra’dan Kut’a, İngilizler çıkartmayı neden yapıyor? Çünkü İngilizler emperyalist. 

Hindistan’ı işgal etmişler, Hint yolunu garanti altına alacak bütün önemli 
yerlerle de ilgileniyorlar. Görülüyor ki o dönemde bizde uyku onlarda 
uyanıklık hâkim" dedi. Konuşmasında İngiliz General Townshend ile ilgili 
önemli detaylara da değinen Prof. Dr. Caner Arabacı: "Bu General: ‘Biz 
Basra’yı bir gece yürüyüşüyle işgal ettik, savaşla değil.’ diyor. İngilizler 
büyük bir güçle çıkartma yapınca Osmanlı Kuzey’e doğru çekiliyor. 
Tabii İngilizler durmak bilmiyor. Hedefin Bağdat olduğunu da İngiliz 
General kendi hatıralarında yazıyor. Bu arada Osmanlı yeni kuvvetler 
göndermeyi düşünüyor. Orduya Sakallı Nurettin Paşa, kumandanlık 
ediyor. Selman-ı Pak’ta yoğun siper harpleri ve meydan muharebesi 
oluyor. Burası Osmanlı’nın Kuzey’e çekilişinin son durağı oluyor. Yine 
aynı süreçte birliğiyle birlikte Halil Paşa devreye giriyor. Kut teslim 
alınıncaya kadar yirmi meydan muharebesi ve siper harbi olmuştur. 
İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri, ağır kayba uğrarken devletimiz de 
önemli bir başarıya imza atmıştır. Kıymetini bilmemiz gereken bir 
zaferdir bu" dedi. 
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Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, AKEF 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve diğer konuklar katıldı. Moderatörlüğünü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zarife Seçer’in yaptığı 

panelde konuşmacılardan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu; kadın ve erkek cinsiyetleri arasındaki 
farklılıkların güzel olduğunu ama bunun eşitsizliğe düşmeden devam etmesi gerektiğini, kızların okullaşma 
oranının ve kadın istihdamının düşük olduğunu, aksine toplumsal gelişmede kadınların paylarının büyük 
olduğunu söyledi. Kutlu, kadın erkek eşitliğinin gözetildiği, ailenin korunması gibi kanunlar hakkında Aile 
Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde çalışmalar yürütüldüğünü, bu çalışmalarla birlikte kamusal ve özel 
hayatın her yerinde eşit olunmayı önemsediklerini ifade etti.

"Kadına Uygulanan Şiddet Sadece Fiziksel Değil"

KADEM Konya Sorumlusu Kübra Solak ise şiddetin sadece fiziksel olmadığını cinsel şiddet, psikolojik şiddet, 
ekonomik şiddet gibi türlere ayrıldığını söyledi. KADEM’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Solak, 
"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeterli olmadığını görüyoruz. Kadın ve erkeğin farklılıkları göz önünde 
bulundurularak adalet kavramının benimsenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kadın olarak sosyal hayatta 
kendimizi temsil edebilmeliyiz" dedi.  KADEM olarak "Erkeksen öfkeni yen", "Önce adam ol" gibi kampanyalarla 
farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Solak, şiddet uygulayanlara toplumsal olarak karşılık verilmesi 
gerektiğini vurguladı. Halep doğumlu NEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Noura Akeel’in 
mülteciler ve yaşadığı sorunlar hakkında sunumu ile çalıştay sona erdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aile Hekimliği 
Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından organize 
edilen Kadına Şiddet, Göç ve Mülteciler Paneli AKEF 
Erol Güngör Konferans Salonunda düzenlendi. 

Kadına Şiddet, 
Göç ve Mülteciler 
Paneli
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Necmettin Erbakan Üniversitesi  (NEÜ) ve İnnopark arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik toplantıların ilki yapıldı. 

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir,  Konya’nın 60. Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi olarak  seçildiğini söyledi. Türkiye’nin 60. Teknoloji bölgesi olan şehirde çalışmaların 
İnnopark tarafından yürütüldüğünü belirtti. İşletmelerin inovasyona dayalı büyümesinin hedeflendiği 

program kapsamında bölgedeki üniversitelerin, odaların ve büyük üretim tesislerinin işbirliğinin gerektiğini 
ifade etti.  

Üniversitenin Birikimini Sanayiye Aktarmayı Amaçlıyoruz

İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih 
Botsalı, Konya’da teknoloji geliştirme bölgesi kurma hedeflerini gerçekleştirdiklerini  
söyleyerek İnovasyonun anlamı hakkında da bilgiler verdi. İnovasyonun bilginin 
ticarileştirilmesi ve ekonomiye dönüştürülmesi anlamına geldiğini ifade eden 
Botsalı: "Üniversitenin birikimini sanayiye aktarmak için, üniversitelerde üretilen 
bilgiyi ticarileştirmeyi, katma değere dönüştürmeyi ve bu amaçla bölgedeki 
kurumlar arasında teknoloji transferine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 
teknolojinin yoğun olduğu alanlarda yatırım ve araştırma olanakları oluşturmanın 
yanı sıra vasıflı kişilere iş imkanı geliştirmek de temel hedeflerimiz arasındadır." 
dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi En Güçlü Ortağımız

İnnopark’ın 30 ortaklı girişim olduğunu söyleyen Botsalı, teknolojik üretim faaliyetlerine önem verdiklerini  
söyledi. İnovasyonda olması gereken aktörlerle işbirliğini hedeflediklerini dile getiren Botsalı, tasarım 
merkezindeki elemanların hepsinin Necmettin Erbakan Üniversitesinden olmasını istediklerini ve NEÜ’nün 
programa önemli katkılar sağlayacağını umduğunu ifade etti.   

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 95. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü 
Paneli yapıldı. 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) tarafından düzenlenen anma paneline Aksaray Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) AKEF Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fatih Tepebaşılı, NEÜ AKEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ateş konuşmacı olarak 

katıldılar. Panelin başkanlığı AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık tarafından yapıldı. Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un edebiyatımızda önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Dekan 
Kırbıyık, Ankara’daki saldırıyı kınadı. Panelistlerden ilk konuşmayı "Mehmet Akif Ersoy ve Modernleşme" 
konusuyla, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre yaptı.  Akif’in kendi döneminde 
sosyal bilimlere dikkat çektiğini belirten Emre, 18. ve 19. yy’da ortaya çıkan tüm çalışma disiplinlerinin Avrupa 
dışındaki memleketlere, sahip oldukları zaafları kullanarak bir zihniyet götürmenin aracı olarak kullanıldığını 
söyledi. Mehmet Akif’e yakışır bir nesil olmak isteniyorsa insanların sadece kendi dertleriyle dertlenmemeleri 
gerektiğini vurgulayan Emre: "Dünyanın neresinde bir dengesizlik varsa, nerede bir zulüm varsa, oraya gidip 
gerekirse kendinizden taviz vererek onurlu bir hayat inşa edeceksiniz.  Akif hep gayrete, çalışmaya işaret 
etmiş. Bunu yapmalısınız, kendiniz için yaptığınızı başkası için de yapabilen insanlar olmalısınız. Ümitsiz 
olmayacağız, onu anlayan insanlar olacağız." dedi.

İstiklal Marşı, İstiklal Harbinin Ruhunu İfade Eder

AKEF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tepebaşılı ise "İstiklal Marşı Algısı" üzerine bir konuşma yaptı. İstiklal 
Marşı okunurken zihinlerden neler geçtiğine dair düşüncelerini paylaşan Tepebaşılı, İstiklal Marşı’nda diriliş, 
uyanış, yeniden doğuş, İslam, egemenlik, umut, mücadele gibi kavramlara vurgu yapıldığını belirtti. Tepebaşılı, 
İstiklal Marşı’mızın Türk milletinin ebediliğini, Anadolu’nun milli mücadelesini, İstiklal Harbinin ruhunu ifade 
ettiğinin altını çizdi. NEÜ AKEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ateş, "Türk Milli Marşının Doğuşu ve Temel 
Kavramlar" konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ateş, Mehmet Akif’in yazdığı şiirin, 1 Mart 1921 yılında 
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey tarafından meclis kürsüsünden okunduğunu ve vekillerin alkışlarıyla 
karşılandığını anlatarak, 12 Mart günü oy çokluğuyla milli marş olarak kabul edildiğini söyledi.  

Teknoloji Geliştirmeye NEÜ Katkısı 
Hakkıdır Hakka Tapan 
Milletimin İstiklâl
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Yenidoğan Bebeklerde 
Hedefe Yönelik Ekokardiyografi

Üniversite-Sanayi İşbirliği ile 
Türkiye’de Bir İlk: 4 Sıra Silaj Makinesi 

Kanada Manitoba Üniversitesinden Dr. Yasser Nabawy Elsayed, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalının ev sahipliği yaptığı 
toplantıya misafir konuşmacı olarak katıldı. Meram Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans 
Salonunda yapılan toplantıda Dr. Elsayed dinleyenleri yenidoğan bebeklerde hedefe 
yönelik ekokardiyografi konusunda bilgilendirdi. 

Kanada’da fonksiyonel integre neonatal 
ekokardiyografi konusunda en deneyimli 
yenidoğan uzmanlarından biri olan 

Dr. Elsayed, yenidoğan bebeklerde kalbin 
ekokardiyografi ile bebeğin bütün bulgularının 
birlikte değerlendirilmesinin, yenidoğan yoğun 
bakım hastalarında çok önemli olduğunu, 
bebeğe uygulanacak tedavilerin planlanmasında 
hayati önem taşıdığını söyledi. Toplantıda 
özellikle erken doğan bebeklerde görülen 
problemlerin değerlendirilmesi, bebeklerde 
akciğer damarlarında görülen yüksek tansiyon 
tedavisi, şoktaki hastanın tedavisi gibi daha çok 
yoğun bakımı ilgilendiren hastalarla ilgili konular 
tartışıldı. Yoğun bakımda izlenen yenidoğan 
bebeklerin çocuk kardiyologları ve yenidoğan 

uzmanlarının birlikte ekip çalışması ile takibinin bebekler için çok ciddi yarar sağladığı belirtildi. Toplantıya 
Konya'da görev yapan tüm yenidoğan uzmanları ile birlikte çocuk kardiyologları da katıldı. Toplantıya 
ev sahipliği yapan Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Örs, yenidoğan 
bebeklerde hedefe yönelik fonksiyonel ekokardiyografi uygulamasının dünyada yeni ortaya çıkan ve gelişen 
bir kavram olduğunu, bu konunun Konya’da konuşulmasından, yeni bir tıbbi yaklaşımın tartışılmasından 
ve gündeme gelmesinden çok mutlu olduklarını, bu tür yaklaşımların yoğun bakım kalitesinin artırma 
yönünde önemli bir adım olduğunu dile getirdi. 

Kendi yürür 4 sıra silaj makinesi Türkiye’de ilk kez üniversite-sanayi işbirliği ile 
Konya’da üretildi. 

Teknokent, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 
ile Mofem Makine’nin ortaklaşa yürüttüğü ve Ar-Ge projesiyle TÜBİTAK tarafından desteklenen proje 

başarıyla tamamlandı.  
Proje Danışmanlığını Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Tınkır’ın yaptığı proje 2 yılda tamamlandı. Türkiye’de ilk kez Konya’da imal edilen proje, üniversite-
sanayi işbirliğinin önemini de ortaya çıkardı.  

Yeni Proje: 6 Sıralı Silaj Makinası

Projede Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tınkır ile birlikte çalışan SÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri 
Mühendisliği Bölümü Arş. Gör.  Dr. Ali Yavuz Şeflek, makinenin 4 sıra iş genişliğinde mısır; diğer yonca, fiğ gibi 
yem bitkilerinin de 3 metre iş genişliğinde silajını yapabildiğini söyledi. Yeni projenin 6 sıralı bir makine imalatı 
olduğunu belirtti. 
  Firma Genel Müdürü Feyzullah Özdemir, üniversite-sanayi işbirliği ile ileri yıllarda daha iyi işler
   yapacaklarını, Türk çiftçisi için daha önce yapılmayan bir makineyi yapmanın da çok
    gurur verici olduğunu söyledi. 
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Yerel Yönetimler ve Turizm Çalıştayı 
Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 

168. Yılı Kutlandı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Yerel 
Yönetimler ve Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Konya’nın 2016 Yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, 
Büyükşehir Belediyelerinden yöneticiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri, iki gün süreyle Konya’nın 
ve ülkenin turizm potansiyeli, altyapı ve şehir planlaması, tanıtım ve pazarlama gibi konuları ele aldılar. 

Programda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Turizm sektöründe neler yapılması 
gerektiğiyle ilgili çeşitli çalışmaları paydaş kurumlarla istişare ederek yürüttüklerini söyleyip çalıştayın Konya 
turizmi açısından nitelikli bir veri oluşturulması bakımından önemli olduğunun altını çizdi. Konya Büyükşehir 
Belediyesine ve NEÜ’ye teşekkür eden Çıpan, "Konya bu yıl kendisine yüklenen bu misyonu layıkıyla yerine 
getirecektir" ifadelerini kullandı.

Şehrin Sahip Olduğu Zenginlikler Bütün İnsanlığa Tanıtılmalı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de yaptığı konuşmasında Konya’nın bir açık hava müzesi 
konumunda, önemli ve tarihi bir şehir olduğunu belirterek, şehrin sahip olduğu bu zenginliklerin ortaya 
çıkarılması ve bütün insanlığa tanıtılması gerektiğini söyledi. Konya’da her türlü turizm çeşidine ait imkân 
olduğunu dile getiren Akyürek, "İslam Dünyası Turizm Başkenti sıfatı Konyadayken bu fırsattan istifade 
etmemiz gerekiyor. Bu sıfatı devraldığımız şehir Kudüs, devredeceğimiz şehir Medine, bu anlamda da çok 
önemli" dedi.

Yerel Yönetimlerin Yerel Değerler Üzerinden Dünyaya Söyleyeceği Çok Şey Var

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, her geçen gün yerel yönetimlerle birlikte yerel değerlerinde hak ettiği yere 
yükseldiğini belirterek bunun Türkiye’nin geleceğinin yerel değerler üzerine inşa edilmesi anlamı taşıdığını 
belirtti. Konya’nın 2016 İslam Turizm Başkenti seçilmesiyle tarihten almış olunan mirası yaşatmak, gelecek 
nesillere aktarmak anlamında önem arz ettiğini söyleyen Şeker: "Bu vesileyle bu alandaki eksikliklerimizi 
de giderme imkânı bulacağız. İslam Dünyası kendi içinde dağınık vaziyette, umulur ki turizm gibi herkesin 
üzerinde anlaştığı bir alanda bir araya gelerek çözüm odaklı birliktelikler kurularak İslam kardeşliğinin de bir 
gereğini yerine getirmiş oluruz. Bu toplantıları insanlığın sorunlarına çözüm getirmesi 
anlamında önemsiyorum" dedi. Yerel yönetimlerin yerel değerler üzerinden dünyaya 
söyleyeceği çok şey olduğunu ifade eden Şeker, Konya’nın bu anlamda zengin bir 
birikime sahip olduğunu kaydetti. Ülkemizin bu güne kadar getirdiği mirası koruyarak, 
gelecek nesillere aktarmanın da bilim insanlarının görevi olduğunu belirten Şeker, 
Üniversitelerin de bu anlamda çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. Türkiye Otelciler 
Birliği (TUROB) Genel Müdürü İsmail Taşdemir de, turizm sektörü adına düzenlenen 
çalıştayın önemli olduğunu belirterek, toplantıyı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesine teşekkür etti.

Öğretmen okullarının kuruluşunun 168. Yılı etkinliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde (AKEF) düzenlenen törenle kutlandı. 

Kutlama törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İsa Korkmaz ve Prof. Dr. Muhittin Dinç, Sınıf Öğretmenliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Muammer Muşta, fakülteden 2015-2016 yıllarında emekli olan akademisyenler 

ile öğretmenler, öğrenciler ve diğer misafirler katıldı. Açılış konuşmasının AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kırbıyık tarafından yapıldığı programda Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer Muşta da 
katılımcılara seslendi. Muşta, bir var oluş mücadelesi içerisinde olduğumuzu ve bu mücadelede kalem tutan 
ellerin önemine vurgu yaptı, öğrencilere daha gayretli olmaları gerektiğini ifade etti. Türkiye’de Tarihsel 
Olarak Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Politikaları hakkında bir konuşma yapan AKEF Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. İsa Korkmaz eğitimin öğretmen, program ve öğrenci temeline oturduğunu söyledi. Korkmaz, Osmanlı 
dönemindeki eğitim sisteminden yakın tarihe kadar alanda neler yapıldığına dair bilgileri dinleyenlerle 
paylaşarak: "Türk eğitim sistemini tarihsel olarak incelemeye başladığınızda 19.yy’ın ikinci yarısından 
itibaren eğitimde ıslahat ve yenileşme hareketlerinin hız kazandığını görürsünüz" dedi. 

2015-2016 Yıllarında Emekli Olan Öğretim Elemanlarına Vefa

Programda AKEF'e hizmet vermiş ve geçtiğimiz yıllarda emekli olmuş Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erdal Özkan, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başbuğ, Sosyal 
Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Sarıkoç, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Öğretim Görevlisi Emin Ali Turhan, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Abdullah Şimşek, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ali Avcıoğlu’na plaket verildi. 
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Sanat Tarihi Konferansları: 
"Konya Kültürü ve Mevlevilik"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen 
Sanat Tarihi Konferansları’nın 3.sü 
düzenlendi. Dr. Hasan Özönder’in 
konuşmacı olarak katıldığı programda 
"Konya Kültürü ve Mevlevilik" konusu ele 
alındı.    

Konya isminin nereden geldiği ile ilgili 
tartışmalara açıklık getiren Özönder: "Konya, 
Bizanslardan beri bilinen kullanılan bir isimdir. 

Hz. Mevlana ile hiçbir irtibatı yoktur bu ismin" dedi. 
Konya’nın prehistorik devirlerden beri meşhur 
bir şehir olduğunu ifade eden Özönder; kentin 
Selçuklular, Osmanlılar, beylikler zamanında da 
varlığını, şöhretini, değerini muhafaza ettiğini hatta 
geliştirerek sürdürdüğünü vurguladı. 

Memleketini ve Değerlerini Bilmeyen, 
Sevmeyen Memleketini Koruyamaz

"Böylesine tarihi değeri olan şehrin kültürü de 
derin bir maziye dayanmaktadır" diyen Özönder; 
Konya’nın turizm yönünden de zengin birikime 
sahip olduğunu, gezmekle bitirilemeyecek kadar 
geniş ölçekte kültürel varlıklarının bulunduğunu 
anlattı. Bunun farkına varıp şehrin değerini bilmek 
gerektiğini sözlerine ekleyen Özönder, 8 Selçuklu 
hükümdarının Alaaddin Camiinin avlusunda 
yattığını hatırlatarak onların ziyaret edilmesini 
tavsiye etti. Böyle tarihte önemli bir yerde bulunan 

pek çok şahsiyetin Konya’da ebedi istirahate 
çekildiğini belirten Dr. Hasan Özönder: "Bir Mevlevi 
aşçısının vefatı üzerine kabrinin üzerine türbe 
yapılmıştır, Ateşbaz-ı Veli Türbesi, bunun dünyada 
başka bir örneği yoktur" dedi ve bu değerlerin 
iyi bilinmesini önerdi. Özönder, memleketini, 
değerlerini bilmeyen ve sevmeyenlerin memleketini 
koruyamayacağını vurguladı. 

"Selçuklulardan önce Romalılar ve Bizanslılar 
döneminde Konya bir kale ile kuşatılmıştır ve 
gayet sağlam surlarla çevrilidir. Selçuklular bu 
şehri fethettikten sonra surları yenilemiş ve 
güzelleştirmiştir. 12 kapısı vardır bu surların. Bu 
kapılardan halk istifade etmektedir. Maalesef bu 
surlar zamanla yıkılmış sadece Zindakale civarında 
bazı kalıntıları ve Alâeddin’in İnceminare'ye bakan 
yönündeki kalıntıları 1-2 metrelik yükseklik 
halinde hala varlığını sürdürmektedir" diyen Hasan 
Özönder böyle bir mirasa sahip olmanın büyük 
önem taşıdığını ifade etti.

Kadıköy Konyalı Hızır Çelebi’nin Adını ve 
Mülkünü Taşır

Kadıköy’ün Konyalı olan ve İstanbul’un ilk belediye 
başkanı olarak görev yapan Hızır Çelebi’nin adını ve 
mülkünü taşıdığını ifade eden Özönder, Fatih Sultan 
Mehmet’in Hızır Çelebi’ye yaptığı hizmetlerden 
dolayı bugün ki Kadıköy semtini bağışladığını 
söyledi. Program soru-cevap bölümünün ardından 
sona erdi. 

Kanser Hastalarına Sunulan 
Hizmetin Kalitesi Artırılacak

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve beraberindeki heyet Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede Meram Tıp Fakültesi eski Öğretim Üyesi ve Mersin Milletvekili Doç. Dr. 
Yılmaz Tezcan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet 
Koç, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ile Başhekimi Prof. Dr. 

Ahmet Tekin de hazır bulundu. Heyet; Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ile Konya’daki kanserli 
hastaların daha konforlu ve etkili hizmet alabilmesi için görüş alış-verişinde bulundu. 
Bu kapsamda Sağlık Bakanına; Konya’daki kanserli hastalara daha modern, etkili ve hızlı 
hizmet verilebilmesi için Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki radyasyon onkolojisinde 
kullanılan tıbbi cihazların yenilenmesi ile ilgili bilgi vererek taleplerini ilettiler.  
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Çanakkale zaferinin 101. Yıldönümü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) 
konferans salonunda düzenlenen bir programla kutlandı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Önder Kutlu, AKEF Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Kırbıyık, Dekan Yardımcısı 

Prof. Dr. Muhittin Dinç, öğretim üyeleri ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Sevgi 
ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan’ın konuşmacı 
olarak katıldıkları panelin başkanlığını AKEF 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Köstüklü yaptı. 
Çanakkale zaferini doğru idrak etmekle ilgili 
bir konuşma yapan Köstüklü panelin, konuya, 

hamasetten öte bilimsel ve metodolojik bir dille yaklaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Nuri Köstüklü, Çanakkale muharebeleri ve zaferinin İslam Felsefesi ve tasavvuf ilminin savunduğu bilgi 
nazariyesini teyit eden veriler sunması açısından önemli bir vakıa olduğunu belirtti. Köstüklü, "Olağanüstü 
şeylerin olduğu Çanakkale Zaferini pozitivist mantıkla açıklayamayız. Çanakkale Muharebelerini layıkıyla 
anlayabilmeye katkı sağlayabilecek önemli bir metodolojik yaklaşım da disiplinler arası ilişki ile meselenin 
ortaya konabilmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Milli Değerlere Sahip Çıkılmalı
Prof. Dr. Ahmet Sevgi ise, Çanakkale zaferi gibi milli günlerin hatırlanması ile değer yargılarına sahip 
çıkılmasının önemli olduğunu hatırlattı ve Türk Edebiyatı’ndan Çanakkale muharebeleriyle ilgili örnekler 
sundu. Sevgi, Bedrin Aslanları şiirini okuyup, Çanakkale zaferinin edebiyatımızda çok önemli olduğunun altını 
çizdi. Hassas dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde milli değerlere sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Sevgi, 
milli ve dini değerlerimizden aldığımız güçle şer odaklarına karşı gerekli cevabı vermemizin önemli olduğunu 
söyledi. 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Arıkan ise Çanakkale 
şehitlerinin mektupları üzerinden 
değerlendirmelerde bulundu. 
Mektuplarda çeşitli edebi sanatların 
kullanılışına dikkat çeken Arıkan, 
arşivlerdeki mektuplara bakıldığı 
zaman o günkü gerçek ruhun nasıl 
olduğunun anlaşıldığını belirtti. 
Çanakkale üzerine çok fazla kitap, şiir 
yazıldığını belirten Arıkan, şimdiye 
kadar yazılan hiçbir şiirin Mehmet 
Akif’in Berlin Hatıralarındaki 
Çanakkale Şehitlerini andığı kısma 
yaklaşamadığını da söyledi.

101. Yılında 
Çanakkale Zaferi 
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âğûşunu açmış duyuyor Peygamber..

M.Akif Ersoy
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Tarihi "İpek Yolu" 
Yeniden Canlandırılıyor

"Medeniyetimiz Açısından Önemli Bir Hizmet"

Tarihi ve kültürel çalışmalara her zaman destek veren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de programdaki 
konuşmasında şunları söyledi: "Bizlerden uzak tutulmuş olan bu kervansaraylarla yeniden buluşmak, 
devletimizin en üst makamından gelen destekle beraber ciddi bir süreç kazanmıştır. Tarihimiz ve 
medeniyetimiz açısından önemli bir hizmet olduğu kanaatindeyim. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim"

"Her Beldenin Hikâyesi Aktarılacak"

Filmin Yönetmeni Fatih Sezgin belgeselin 12 bölümden oluştuğunu belirterek şöyle konuştu: "Her bir bölüm 
yarım saat şeklinde tasarlandı. Filmin her aşamasında klişe metotlardan ziyade yenilikçi bir anlayışla çekim 
yaptık. Film yönetmenin gibi gözükse de kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Bu bir hayaldi, yavaş yavaş gerçeği 
dönüşüyor. Galada ne denli büyük bir iş yaptığımız ortaya çıkacak" Oyuncuları temsilen konuşan Yılmaz 
Şerif de belgesel filmin bir medeniyetin yol hikâyesini anlattığını belirterek, "Böyle büyük bir proje içinde yer 
almaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim anlayışımızda kervan demek birkaç at ve deve ile yük ile yürümek demek 
değildir. Kervan medeniyetimizi taşıyan, İslam ve Türk medeniyetini farklı coğrafyalara taşıyan manevi yönü 
olan bir araçtır. Amaç ise kervan metaforu ile medeniyetimizin kadimliğini artırmak. Ben belgeselde masalcı 
rolünü üstlendim. Kervan yolundaki her şehrin bir hikâyesi var. Tüm kervansarayların köprülerin bir hikâyesi 
var. Kervan, tüm bu hikâyeleri izleyiciye aktaracak. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması amacıyla hazırlanan "Kervan; Bir 
Medeniyetin Yol Hikâyesi" adlı belgesel filmin tanıtımı yapıldı. 

Konya'da gerçekleştirilen programa Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Mehmet Babaoğlu, Hacı Ahmet 
Özdemir, Vali Muammer Erol, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci 

Gündoğan, davetliler ve film ekibi katıldı. Belgeselin Genel Koordinatörlüğünü yapan İbrahim Dıvarcı, Anadolu 
Selçuklu döneminde yaptırılan Konya-Aksaray karayolundaki Zazadin Han'da gerçekleştirilen tanıtım 
programında, Iğdır'dan yola çıkan kervanın Konya'ya ulaştığını söyledi. 13. asır Anadolu Selçuklu Döneminin 
canlandırılacağı belgesel için, otantik ögelerin kullanıldığı kervanın yürüyüşünü, Iğdır Harmandöven Şerafettin 
Ejder Han'dan başladığını belirten Dıvarcı, Antalya'ya kadar olan bin 920 kilometrelik İpek Yolu'nun belgesel 
kapsamında çekiminin yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Başbakanlık desteğiyle 
sürdürülen belgeselin yapımcılığını üstlenen Tamer Yiğit ise belgeselin maliyetinin 1 milyon dolar olduğunu 
belirtti. Ekipte 80 kişi bulunduğunu aktaran Yiğit, galayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla yapmayı planladıklarını söyledi. 
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I. Ulusal Hippoterapi Kongresi
Selçuklu Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve Uluslararası 
Katılımlı I. Ulusal Hippoterapi Kongresi başladı. 

Uluslararası Katılımlı Ulusal Hippoterapi Kongresi’nin açılış programına Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagu, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya,  Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamı katıldı. Necmettin 

Erbakan Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Belgium University College Ghent, Nederland Faculteit Sociale 
Zuyd Hogeschool ve Nederland Open Universiteit Heerlen'den uzmanların katıldığı kongrede ; Hippoterapinin 
Önemi ve Uygulama Esasları, Otizmi Anlama, Eğitim Stratejilerinin Kullanımı, Otizmde Davranış Endişeleri, 
Hayvan Destekli Müdahaleler, Otizm Hayvan Destekli Müdahale Etkileri, At Destekli iskelet Hakkında Teorik 
Bilgi  gibi farklı konuların masaya yatırıldı. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinin (SOBE) uzun süredir 
üzerinde çalışılan yoğun bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 
"Bu yolculukta merkezin fikir aşamasından, projelendirilmesine ve bugüne getirilmesine kadar çok önemli 
destekler aldık. Tüm aşamalarda bizimle birlikte olan ve desteklerini esirgemeyen Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörümüze ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Sayın Kaymakamımıza, Aile 
Sosyal Politikalar İl Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum" 
dedi.

Bir Mum Yakıyoruz

"Biz burada hep birlikte bir mum yakıyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Bu mumun 
etrafında birçok mumun yanmasına ve ülkemizde bu sorunun aydınlığa kavuşmasının yanı sıra 
çocuklarımızın ve ailelerinin yaşamına bir katkı sağlayacağına inancım tamdır. Kongre ile 6’sı yabancı toplam 
10 hocamızdan hippoterapi ile ilgili önemli bilgiler edineceğiz. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, I. Uluslararası katılımlı Hippoterapi Kongresi’nin ülkemize, şehrimize, otizmli ve diğer engelli gruplu 
ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kendi Kültürümüze Özgü Bir Ekol 
Oluşturacağız

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nin 
(SOBE) Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın gönül verdiği ve öncülük 
yaptığı bir çalışma olduğunu ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, projenin bu 
günlere ulaşmasını "Bunun adı aşk" sözleriyle 
tanımladı. Şeker: "Ülkenin böyle bir merkeze 
ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacın Konya’da 
gideriliyor olması, öncülük ediliyor olması 
önemli. Bu vesile ile kurumumum ve şahsım 
adına Selçuklu Belediye Başkanı ve ekibine 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu noktaya 
kolay gelinmedi. Bu birikimi oluşturmak 
ülkemiz için önemliydi. Emeği geçen herkese 
gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah 
burada eğitim teknikleri ve sağlık alanındaki 
gelişmelerle birlikte harmanlanmış ve kendi 
kültürümüze yönelik bir ekol oluşturmak için 
çaba sarf ediyoruz" dedi.

Toplumsal Bir Sosyal Sorumluluk Projesi

"Dezavantajlı bireylerinin topluma katılma oranları 
o toplumun refah seviyesini gösteren en önemli 
bulgudur." diyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sadettin Hülagü: "Uzun zamandır Kartepe 
yerleşkesinde eğitim faaliyetlerini devam ettiren 
Atçılık Meslek Yüksek Okulumuzun, hastanemizdeki 
dezavantajlı engelli personelimizin topluma 
kazandırılması noktasında çok ciddi gayretleri ve 
girişimleri var. Bizde bunu desteklemek adına yapılan 
çalışmaları bir kongre ile buluşturma fikrini olumlu 
bulduk. Selçuklu Belediyesi’ne I. Uluslararası Katılımlı 
Ulusal Hippoterapi Kongresine olan katkısından 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu projeye destek 
veren tüm idari ve akademik personele, bilimsel katkı 
vermek suretiyle yurt içinden ve yurt dışından teşrif 
eden değerli akademisyenlere çok teşekkür ediyorum. 
Toplantının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum" dedi. Açılış konuşmalarının 
ardından Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, programa katılan protokol üyelerine Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’ni (SOBE) gezdirdi. 
Kongre, Marc Serryus’un slayt sunumu ile devam etti.
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Orman Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su İşleri ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ereğli Eğitim 
Fakültesi tarafından ortaklaşa 
yürütülen proje ile yedi yüz adet 
fidan toprakla buluştu.

Programa Ereğli Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran, Halkapınar Kaymakamı 
Erdal Çetinbaş, Karaman Ayrancı 

Kaymakamı Fatih Kaşıkçı, Ereğli Garnizon 
Komutanı Binbaşı Adem Tol, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif 
Aktaş, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri 
Vardar, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Selçuk Peker, Polis Meslek 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 
Müdürü Ali Kurbi, Ereğli ve Halkapınar 
protokolü ve Ereğli Eğitim Fakültesi 
Öğretim Görevlileri katıldı. 

Proje ile dikilen her fidanın koordinatının 
GPS sistemi üzerinden  fidanı diken 
öğrenci tarafından izlenmesinin sağlandığı 
belirtildi. Böylelikle öğrenci, isminin verilmiş 
olduğu koordinat ile ağacının gelişimini 
internet üzerinden gözleyebilecek ve 
aradan yıllar geçse de uydu aracılığı ile 
ağacının yerini bulabilecek.  
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YEŞİLE Dijital Katkı

Öğrenciler Fidanı İzleyebilecekler…
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Necmettin Erbakan Üniversitesinin de paydaşı olduğu Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi (SEDEP) kapsamında, "Unutulmayan Değerler Sizlerle Unutulmayacak" isimli 
etkinlik gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisinde gerçekleşen ve Değerler Eğitimi konusunda eğitimcilerin 
öğrencileriyle yaşadığı gerçek hayat hikayelerinin yer aldığı "Unutulmayan Değerler" kitabının 
tanıtımının da yapıldığı gecede Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Dilmaç bir sunum yaptı.

"Değerler Eğitimi Ailede Başlar"

Değerlerin insanların davranışlarına yön veren inançlar sistemi olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Dilmaç: "Birey 
değerler eğitimi sistemine ilk olarak aile içinde başlar. Okul çağına kadar aile içinde alınan değerler eğitimi 
çocuğun gelecek yaşamı için önemli bir süreçtir. Değerler Eğitimi konusunda anne, baba ve eğitimcilerin 
içinde bulunduğumuz ortam ve çevrenin istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmeye uygun olup 
olmadığı sorusuna cevap araması gerekiyor" dedi. 
Ortak değerleri olmayan toplumların toplumsal 
çözülme yaşamasının kaçınılmaz olduğunu ifade 
eden Dilmaç: "Çocuklarımızın zihinlerini bilgi 
ile donatırken gönüllerini de sevgi ile donatıp 
onların ahlaklı bir fert olarak yetişmeleri için 
okullarda değerler eğitiminin verilmesi büyük 
önem taşıyor. Değerler eğitimi bireyi ve toplumu 
kötü ahlaktan korurken çocuğun kişiliğinin 
gelişmesine de katkı sağlar" şeklinde konuştu.
Program "Unutulmayan Değerler" kitabında 
makalesi bulunan öğretmenlere kitap takdimi ile 
son buldu.

"Değerler Sizlerle Unutulmayacak"

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında okullar arasında düzenlenen 
münazara yarışması Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek 
Ortaokulu arasında yapılan final ile sona erdi.

Çevrenin korunmasında eğitim mi, yoksa kanunlar mı önemlidir ? konusunun ele alındığı ve kıyasıya 
tartışıldığı münazara da öğrenciler bilgi ve hitabetleriyle izleyicilerden tam not aldı. 36 okul ve 128 
öğrencinin katıldığı yarışmanın finalinde,  yarışmanın birincisi Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 

oldu. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında gerçekleştirilen münazara yarışmasına katılan 
tüm okul ve öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 
"Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) Türkiye’nin en önemli eğitim projelerinden biri haline geldi. 
Uygulamalarda artık taşlar yerine oturdu ve gayet güzel etkinlikler, güzel işler ortaya çıkıyor. Bu proje 
aslında tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin hatta servis şoförlerimizin ve 
velilerimizin birlikte katıldığı bir iyilik hareketine dönüştü. İnşallah bunun meyvelerini de ülkemiz ilerleyen 
yıllarda alarak ciddi kazanımlar sağlayacaktır" dedi.

Kıyasıya rekabette dostlukta kazandı

Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu arasında kıyasıya rekabetin 
yaşandığı final, yarışmanın sonunda çevrenin korunmasında eğitim önemlidir tezini savunan Adnan 
Hadiye Sürmegöz Ortaokulu öğrencileri, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede birinci olmaya 
hak kazandı. Jürinin yarışma sonucunu açıklamasının ardından büyük bir coşku yaşayan Adnan Hadiye 
Sürmegöz Ortaokulu öğrencileri sevinç gözyaşlarını tutamadı. Rekabetin kıyasıya yaşandığı münazara 
finallerinin sonunda dostluk da kazandı. Final yarışmasının birincisi Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 
öğrencileri, ikinci olan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencilerine kitap hediye ederek teselli ettiler. 
Yarışmada birinci olan Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu öğrencileri bisiklet ve mp4 oynatıcı kazanırken, 
ikinci olan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri de bisiklet kazandı. Finale kalan iki okula da notebook 
hediye edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirilerek SEDEP Münazara 
yarışmasında kaybedenin olmadığı bir kez daha hatırlatıldı.

SEDEP Münazara Şenliği
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SEDEP Buluşmaları-Öğretmen 
Semineri Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’ nın katılımıyla gerçekleşti.

SEDEP eğitim seminerlerine, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanı 
sıra, Vali Muammer Erol, Milli Eğitim 

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti 
Konya İl Başkanı Musa Arat,  Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk 
Ulular, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Turan Kayacılar, akademisyenler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
"Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nde (SEDEP) görev alan danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. 
Tecrübelerini, birikimlerini ve meslek aşklarını genç arkadaşlarımızla paylaştıkları için hepsine ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ki sloganını sizlere 
hatırlatmak istiyorum. 'İnsan, insan gölgesinde yetişir.' Şimdi siz bu güzel birliktelikle bunun en güzel 
örneğini sergiliyorsunuz." dedi. 

İnandıktan sonra olmaz diye bir şey yok

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) 
kapsamında değerler eğitiminin farkındalığını 
arttırmak için yapılan etkinlik kapsamında 
Yazar Canten Kaya, öğrenci ve öğretmenlerle bir 
araya geldi. Programlarda Kaya, ilk olarak lise 
öğrencilerine hitap etti. Günün ikinci programında 
da öğretmenlerle buluşan Kaya, farklı hayatlardan 
anlattığı başarı hikayeleri ile başarılı olmanın 
sırrının çok çalışmak olduğunu söyledi. "Selçuklu 
Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) bu şehirde 
yaşayan öğrenciler için büyük bir şans" diyen 
Yazar-Kitle Eğitimcisi Canten Kaya, "İnandıktan 
sonra, destek olduktan sonra neler yapılabileceğini 
gösteren harika bir ekip. 

Türkiye’nin her yerini geziyorum konuşmalar 
yapıyorum, belediyelerle, eğitim camiasıyla, 
özel kuruluşlarla çalışıyorum ama bu proje 
inanın kurumların bir araya geldiği zaman neler 
yapılabileceğini gösteren ender bir proje, harika bir 
organizasyona imza atılmış" dedi.
Sorumluluk yüklenen çocukların başarılı olduğuna 
vurgu yapan Kaya şunları söyledi: "Çocuk için 
aile her zaman önemli bir kale. Aile içerisinde 
çocuklarımızı geleceğe donanımlı hazırlamalıyız. 
Çocuklarımız kendi ayakları üzerinde durmalı, 
onlara sorumluluk yüklemeliyiz. İş hayatına 
girdiklerinde stres ile mücadele edebilmeliler. Bu 
da küçük yaştan sorumluluk almakla çözülebilir. 
Geleceğin liderleri küçük yaştan sorumluluk 
alabilen ve zorluklarla mücadele edebilen insanlar 
arasından çıkacak. Aşırı korumacı aileler maalesef 
sorumluluk alamayan, paylaşımcılıktan uzak ve 
bencil bireyler yetiştirmektedir."

Bakan Avcı 
SEDEP Seminerlerine Katıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'nin 
101. yıldönümü münasebetiyle flashmob* adlı bir gösteri düzenlendi.    

NEÜ Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü ile Halk Oyunları Topluluğu öğrencileri flashmob 
olarak adlandırılan bir etkinliği Kule Site Alış-veriş Merkezinde sergilediler. Birbirlerini hiç tanımayan ve 
daha önceden prova hazırlığı yapmayan öğrenci grupları; NEÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatma Arslan, 

Doç. Dr. Ahmet Ertan Soğancı ile Hüseyin Vehbi Karakaya’nın organize ettiği flashmob etkinliğinde buluştular.
“Seferberlik Başladı!” duyurusuyla başlayan etkinlikte asker kıyafeti giymiş bir grup öğrenci toplanarak 
Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılımı temsili olarak canlandırdılar. Ardından ortaya Halk Oyunları 
Topluluğu öğrencileri kahramanlık temalı oyunlarını sergilediler. Halk oyunlarının tamamlanmasının 
ardından diğer öğrenciler tarafından açılan dev bir bayrak altında toplanan tüm öğrenciler gösterileri coşkulu 
bir biçimde tamamladılar.

*Flash mob, birbirini tanımayan bir grup insanın internet üzerinden, e-posta veya sosyal ağlar vasıtasıyla 
daha önceden belirlenen yer ve zamanda, yine önceden kararlaştırılan bir eylemi gerçekleştirdikten sonra 
dağılmaları esasına dayanan sosyal bir aktivitedir.

Çanakkale Zaferini "Flashmob" ile Kutladılar
Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Solo 
Ses ve Solo Çalgı yarışmalarında Necmettin Erbakan Üniversitesi  büyük bir başarıya 
imza attı. İki birincilik ve iki ikincilik alan öğrenciler katılımcıların beğenisini kazandı.

Başkent Üniversitesi İhsan 
Doğramacı Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve toplamda 

11 üniversitenin katıldığı 
yarışmada 7 TRT sanatçısından 
oluşan jüri karşısında öğrenciler 
yeteneklerini sergiledi. NEÜ 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı’ndan yarışmaya katılan 
öğrenciler performansları ile 
salondaki dinleyicilerden tam not 
aldı.  Yarışmaya Doç. Dr. Attila 
Özdek ve Yrd. Doç. Dr. Soner Algı 
sorumluluğunda katılan NEÜ 
Türk Halk Müziği Ekibi öğrencileri 
Türk Halk Müziği Solo Ses ve 
Çalgı Yarışması'nda Solo Ses 
Alanı'nda Eda Güngörcü ile 1.'lik, 
Nursel Acar ile 2.'lik; Solo Çalgı 
Alanında Okan Ertürk ile 1.'lik ve 
Abdurrahman Koray Demirci ile 
2.'lik aldı. 

Başkentte NEÜ Rüzgarı
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Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen 
"KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Staj Konsorsiyumu” projesinin tanıtım toplantısı 
yapıldı. 

Toplantıya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, KTO Karatay 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Niğde Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Murat Alp, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yıldırım,   

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, UNIKOP Genel Sekreter Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin, NEÜ Erasmus Kurum Koordinatörü ve SBBF Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek ile Erasmus Koordinatörlüğü’nden yetkililer ve diğer misafirler katıldı. Staj 
Konsorsiyumu’nun detaylarını anlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Konsorsiyum’un liderliğini 
üniversitemizin yaptığını belirterek: "Bu proje bölgemizde faaliyetlerini sürdüren Selçuk Üniversitesi, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesinin yanında Büyükşehir Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Ticaret Odası ve 
Sanayi Odasıyla birlikte planladığımız ve AB fonlarına başvurduğumuz bir projemizdir. Bu kapsamda 2 yıl 
süre ile yürütecek olduğumuz bu proje iki yüz civarında öğrenci ve personele AB Üniversite ve işletmelerinde 
staj imkânı sağlamak üzere hazırlanmış bir projedir." dedi.

Projenin 2023 Hedeflerine ve Vizyonuna Ulaşma Noktasında Ciddi Bir Katkı 
Sağlayacak

Konsorsiyumun akredite olduğunu da söyleyen Kutlu, bunun yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin AB 
nezdinde tanınacak olması anlamı taşıdığını belirtti. Projenin aynı zamanda bir network oluşturma 
faaliyeti olduğunun da altını çizen Kutlu: "Bu network sayesinde bünyemizde bulunan proje başvurusunu 
yaptığımız kurumlarımızın ortaklarıyla da ilişki kurma, görüşme fırsatımız olacak. Üniversite olarak çok 
önemsediğimiz bir proje. Çünkü teorikle pratiğin birleştirilmesi fevkalade önemli. Yurtdışında staj imkânı 
yakalayanlar kariyerleri için önemli bir imkânı elde etmiş olacaklar. Bu durumun 2023 hedeflerine ve 
vizyonuna ulaşma noktasında mutlaka ciddi bir katkısı olacaktır" dedi.

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından işyerinde motivasyon eğitimi 
düzenlendi. 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Bülent Dilmaç’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitimde risk, başarı, inanç gibi kavramlar 
ele alındı. Dilmaç, sağlam adımlar atmak için insanın kendisini motive etmesinin çok önemli olduğunu 

söyledi.

Kendinizi Zamana Değil Hayata Endeksleyin

Zaman kavramına yanlış bir bakış açısıyla yöneldiğimizi hatırlatan Dilmaç, 
"Daha işe giderken saate bakıp nasıl geçecek koca gün diye düşünmeye 
başlıyorsunuz. Böyle bir bakış açısıyla o saatler geçmez zaten. Kendinizi 
zamana değil hayata endeksleyin. Ancak o zaman mutlu olacaksınız, ancak 
o zaman kazanacaksınız." diye konuştu. Zamanı yeniden yapılandırmanın 
ve onu verimli kullanmanın başlı başına motive edici bir yardım olduğunu 
belirten Dilmaç, her insanın zaman yönetimini doğru yaparsa mutlu olmaya 
adım atmış olacağının altını çizdi.

İşyerinde Motivasyon İçin Ne Yapabiliriz?

Çalışma hayatında belli konulara hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Bülent 
Dilmaç sözlerini şöyle sürdürdü: "İşyerinizde dürüst olun, adil davranın, saygı gösterin, arkadaşlarınızın 
düşüncelerine değer verin, zaman zaman bir araya gelip neler yaptığınızı değerlendirin. Kuralların dışında 
bir araya gelen insanların aidiyet duygularının daha çok geliştiği bir gerçektir. Birlikte yemek yiyin, sohbet 
edin. Nelerin değiştiğini göreceksiniz." dedi.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 
Staj Konsorsiyumu 

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İşyerinde 
Motivasyon Eğitimi Verildi
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Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) koordinatörlüğünde yapılan Erasmus+ 
Gençlik Hareketliliği faaliyeti çerçevesinde "Gelecek İçin Geçmiş Projesi" geleneksel 
el sanatları ve girişimcilik konulu proje hayata geçirildi. 

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında NEÜ ev sahipliğinde 
18-24 Nisan tarihleri arasında Romanya’dan gelen 10 kişilik heyete Konya tanıtıldı. Romanya’dan 8 
öğrenci, 2 grup lideri, NEÜ’den de Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat Erdoğdu, grup lideri Uzman 

Kevser Çınar ve Turizm Fakültesi öğrencilerinin katılımları ile beş gün boyunca konuyla ilgili çeşitli faaliyetler 
ve atölye çalışmaları yapıldı. Ayrıca Konya’nın tarihi ve kültürel güzellikleri de çeşitli gezi ve ziyaretlerle 
Romanyalı gruba tanıtıldı. İlk olarak Turizm Fakültesini ziyaret eden öğrencilere projenin amacı hakkında 
bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya: "Proje ile hem Anadolu’da hem de ortak ülke 
Romanya’da kaybolmaya yüz tutan el sanatlarının gençlere tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu proje ayrıca 
gençler arasında kültürlerarası bir farkındalık oluşturulması ve internet ortamına bağlı yaşayan gençlerin 
aktivite çerçevesinde akranlarıyla tanışmasına da zemin oluşturacak ve aynı zamanda bir el sanatı 
öğreterek gençlerin gelecekte iş imkânı bulabilmelerine veya boş zamanlarını değerlendirmelerine de katkı 
sağlayacaktır." dedi. Romanya ve Türkiye’nin pek çok kültürel ortak noktasının olduğunu ifade eden grup 
lideri Lanra Maria bu proje ile bu konudaki farkındalığın daha da artırılabileceğini söyledi. Öğrenci grubu 
adına konuşan Dumne Rucsamdiva da ilk kez Türkiye’de bulunduklarını ve tekrar gelmeyi düşündüklerini 
ifade etti.

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda 
"Yabancıların Gözüyle Kutlu Doğum" 
konulu bir panel düzenlendi. 

Farklı ülke ve kültürlerden akademisyen ve 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda 
Ürdün’den Öğr. Görevlisi Dr. Ahmad Attyeh 

Daifallah Alsaodı ve Öğretim Görevlisi Dr. Afify 
Ramadan Afify ile İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç.Dr. Kemal Enz. Argon ve Şam’da  Öğretim Görevlisi 
Mosab Al-Refaaie panelist olarak yer aldı. Programa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ile öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dekan Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’ın selamlama konuşmasının ardından 
Öğretim Görevlisi Dr. Afify Ramadan "Hz. Peygamber’in Tarihte Meydana Getirdiği Değişim" üzerine bir 
sunum yaptı.  Ramadan Hz. Peygamber’in medeniyeti, tarihi ve tüm hayatı bir bütün olarak değiştirdiğinin 
altını çizerek: "İslam öncesi medeniyetler putperest olarak karanlık bir devirde yaşıyordu.  Hz. Peygamberin 
bu karanlığı aydınlığa çevirdi. İnsanlığı bir çok ilaha inanırken tek bir ilaha, Allaha inanmaya çağırdı" dedi.  
Doç. Dr. Kemal Enz. Argon ise konuşmasında Hz. Peygamber’in İsra ve Miraç olayındaki  rivayetlerden 
bahsetti. Hz. Peygamberin Hz. Cebrail tarafından Kudüs'e götürüldüğünü ve orada Hz. İsa, Hz. Musa ve 
Hz. İbrahim ile konuştuğunu, selamlaştığını ve sonrasında tek başına Miraca yükseldiğini belirterek birinci 
kat semada da Hz. Adem  ile selamlaştığını ve birbirlerine rahmet dilediklerini söyledi. Argon, bu olayın 
Müslümanların birbirleriyle olan diyaloglarına da bir örnek teşkil etmesi gerektiğini  ifade etti. Hz. Peygamber 
sevgisi üzerine bir konuşma yapan Öğr. Görevlisi Dr. Ahmad Attyeh Daifallah Alsaodı sunumunda; bizim 
bin dört yüz yıl öncesine gidemeyeceğimizi fakat onun getirdiği kuran ve uygulamaları ile bizlere ulaştığını 
söyledi. "O yanımızda olsaydı bizlere ne söylerdi?" sorusunu her zaman kendimize sormamız gerektiğinin 
altını çizdi. Son olarak söz alan Şam’da Öğretim Görevlisi Mosab Al-Refaaie ise: "Hz. Peygamber sevgisi ile 
ilgili onun ümmetinden olduğumuz için bunun büyük onurunu ve gururunu yaşamalıyız." diyerek başladığı 
konuşmasında Hz. Peygamberimizin neden bu kadar sevildiği üzerine araştırma yaptığını söyledi. Bunun 
sebebinin sevgi, aşk ve muhabbet olduğunu vugulayarak: "Hz. Peygamber hem kendisine inananları hem 
de inanmayanları sevdi. Bir rivayete göre bir gün sahabeye 'Ben kardeşlerimi özledim onları görsem keşke' 
dedi ve bunun üzerine sahabe: 'Biz kardeşlerin değil miyiz?' diye sordular. Resulullah da: 'Sizler benim 
arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim beni görmedikleri halde bana inananlardır. Onlarla kavuşacağım anı 
özledim' şeklinde buyurmuşlardır. Gerçek sevgi gönülden içten olmalıdır." dedi. Al-Refaaie ayrıca Şam’da 
her sabah yapılan salavat meclisleri ile ilgili bir videoyu da katılımcılara izletti.

Romanyalı Gençler NEÜ'de… "Yabancıların Gözüyle Kutlu Doğum" 
Konulu  Panel  Düzenlendi
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Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, sağlık kurumlarında 
malzeme yönetiminin önemi üzerine Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde (AKEF) 
Konevi Konferans Salonunda bir konferans verdi.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kübra Küçükşen, Sağlık 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uludağ, 

öğretim üyeleri, öğrenciler ve misafirler katıldı. Sağlık Sektöründe Modern 
Malzeme Yönetim Teknikleri sayesinde stokların düzenli kontrol edildiğini 
belirten Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, RFID ve Pxid Uygulamalarının  bu 
alanda iş yapımını kolaylaştırdığını söyledi. Yöneticilerin, kurumların 
malzeme yönetimi konusunda hassas davranmaları gerektiğini belirten 
Tengilimoğlu şunları söyledi: "Eskiden çok daha fazla israf yapılıyordu. Bu 
uygulamalar zaman gibi, maliyet gibi konularda tasarruf sağlamamıza 
yardımcı oluyor. Eskiye nazaran ülkemizde son yıllarda malzeme yönetimi 
konusunda belli çalışmalar yapılıyor ancak bunun devamlılığının olması 
önemli" dedi.

RFID teknolojisi Sahte İlaçların Engellenmesi İçin Çok Önemli

İlaç takip sistemi, RFID (Radyo Frekans Sistemi), barkod gibi teknolojilerin dünyada aktif olarak kullanıldığını  
belirten Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, RFID teknolojisinin Türkiye’de çok yaygın olmadığını dile getirdi. Bu 
teknolojinin; tıp alanında hasta takibinde, hasta tanımlamada, sahte ilaçların engellenmesi  gibi konularda 
kullanıldığının altını çizen Tengilimoğlu, "Bu geliştirilen son teknolojiler hasta güvenliğinin iyileştirilmesi 
anlamında çok önemli. Güvenlik endişeleri, teknik riskleri olmadığını söyleyemeyiz ancak artı yönlerinin 
çok daha fazla olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Pxis sisteminin amacının ise doğru hastaya doğru 
dozda, doğru ilacı vermek olduğunu belirten Tengilimoğlu, sistemin yetkin olmayanların ilaç erişimlerini de 
engellediğini söyledi. Bu sayede yanlış hastaya yanlış ilacın verilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığını 
da vurgulayan Tengilimoğlu, son gelişmelerle her alanda bir üst sisteme geçilebileceğini ifade  etti. 

Efective Leadership And Management in Inclusive Schools (ELMIS) 2016 Uluslararası 
Özel Eğitim Kongresi değişik ülkelerden ve yurtiçinden gelecek akademisyenlerin 
katılımıyla 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ereğli'de yapılacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, Ereğli Belediyesi ve Özel Sporcular Spor Federasyonu 
işbirliğiyle gerçekleştirilecek kongre için paydaşların katılımıyla istişare toplantısı yapıldı. Ereğli Eğitim 
Fakültesinde yapılan toplantıya kongre koordinatörü NEÜ AKEF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sarı 

ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan da katıldı.  

Sağlık Kurumlarında 
Çağdaş Malzeme Yönetimi Teknikleri 

Konferansı 

Ereğli’de ELMIS Heyecanı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen Ortaöğretim 
Öğrencileri Bölge Yarışması Ödül Töreni Konya Bilim Merkezi'nde yapıldı.

Programa Konya Valisi Muammer 
Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Garnizon Komutanı 

Hava Pilot Tümgeneral Haluk Şahar, NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve 
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 

Gürsoy, TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Ecir Yılmaz, TÜBİTAK yetkilileri, öğretim üyeleri, proje 
sahibi öğrenciler ile danışman öğrenciler ve diğer misafirler katıldı TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. 
Dr. Ecir Yılmaz, İnovasyon, girişimcilik gibi çağımızın anahtar kelimelerini gençlerin önemsemesi gerektiğini 
söyleyerek gençlere bilime olan meraklarını güçlendirmelerini tavsiye etti. Konya ile beraber Antalya, 
Burdur ve Isparta illerinin de yarışmaya katıldığını belirten Yılmaz: "Burada olmanız gösteriyor ki bilimi 
seviyorsunuz. Konya Bölgesi genelinde 901 proje başvurusunun jürinin değerlendirmeleri sonucunda 100 
proje sergiye katılmaya layık görüldü. Jüri üyeleri gerek yerinde gerekse öğrencilerden dinleyerek bu 100 
proje arasından her alanda üçüncü, ikinci ve Ankara finaline gidecek olan birincileri tespit etmiştir. Bugün 
bu gençlere destek olmak amacıyla ödüllerini veriyoruz.” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise 
çalışmalarda emeği geçen tüm yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri tebrik ederek gelecek yıl Konya’dan 
daha çok projeyle yer almak istediklerini ifade etti. TÜBİTAK Proje Yarışmasının bilim insanı kaynağımızın 
gelişmesi açısından önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ise bu çalışmaların devamlılığını önemsediklerini ifade etti. Şeker: "Muasır medeniyet seviyesini yakalamak 
istiyorsak bilimsel proje yarışmalarında ortaya çıkacak orijinal fikirlere ihtiyacımız var. Bilimsel temelli 
araştırmalara ihtiyacımız var. Çok güzel projeler gördük burada, bunlar proje kültürünün gelişmesi için de 
çok önemlidir." dedi. Buradaki sürecin diğer illerden gelen projeci gençlere de farklı bir deneyim yaşattığını 
hatırlatan Şeker sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte biz de 
Konya dışından gelen kardeşlerimizden istifade ettik. Karşılıklı 
paylaşım ile gelişen bu süreç kapsamında, proje üretmeye ve 
paylaşmaya devam etmenizi temenni ediyor, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum." Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek de konuşmasına projelere destek veren 
herkese teşekkür ederek başladı. Yeni bir üniversite olmasına 
rağmen Necmettin Erbakan Üniversitesinin, Konya’ya ve 
ülkemize büyük katkı yaptığını hatırlatan Akyürek şunları 
söyledi: "Ödül alan gençlerimizi tebrik ediyor, yarışma için 
proje sunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu tip 
yarışmalarda katılımcı olmak, projesiyle kendini ortaya koymak 
bir ayrıcalıktır. Sizler geleceğin bilim insanları olacaksınız. 
Hepinizi bu açıdan da tebrik ediyor başarılarınızın devamını 
diliyorum." dedi.

Projeleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

Ödüle layık görülen öğrenciler:
Bilgisayar Dalı: 3.’lük Ödülü, Denizli Özel Servergazi Fen Lisesi, Ömer Erkam Pektaş ve Ataberk 
Akyalçın
2.’lik Ödülü, Isparta Yenişarbademli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Nazife Tosalak ve Mehmet Şener
Finalistler, Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, Muhammet Efe ve Mevlüt Furkan Demir.
Biyoloji Dalı: 3.’lük Ödülü, Antalya Bilim ve Sanat Merkezi Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi,  
Doğa Yılmaz ve Berk Sarıgöl
2.’lik Ödülü,  Antalya Özel Envar Fen Lisesi, Şevval Cengiz ve Sena Mutlu
1. Finalistler, Denizli Erbakır Fen Lisesi, Zeynep Boran ve Reyyan Yüksel;
2. Finalistler, Antalya TED Koleji Özel Lisesi, Pelin Yüksel ve Başak Bektaş.
Coğrafya Dalı: 3.’lük Ödülü,  Denizli Lisesi, Kezban Esma Çetin ve Büşra Alvin Şenocak
2.’lik Ödülü, Isparta Atabey Anadolu Lisesi, Muhammet Aydın Akçay
1.Finalistler, Antalya Özel Bahçeşehir Alanya Fen Lisesi, Engin Toraman ve Emre Şaşmaz;
2. Finalistler, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Serkan Balcı ve Deniz Açıkel.
Değerler Eğitimi Dalı: 3.’lük Ödülü, Antalya Hüseyin Girenes Fen Lisesi, Talha Özdemir ve Ahmet 
Emir Dalcı
2.’lik Ödülü, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Şerife Acar ve Bilge Salman
Finalistler, Isparta Şarkikarağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Cahit Can 
ve Ayşe Rabia Demiralay.
Fizik Dalı: 3.’lük Ödülü, Konya Özel Profesyonel Eğitim Anadolu Lisesi, İrfan Çözge ve Muhammet 
Bahattin Çakırlar
2.’lik Ödülü, Denizli Özel Servergazi Fen Lisesi, Şafak Çallıoğlu ve Yavuz Yarıcı
1.Finalistler, Isparta Şehit Latif keçeci Anadolu Lisesi Süleyman Şişci ve Fatma Uslukuş;
2. Finalist, Konya Enderun Anadolu Lisesi, Abdülhamit Şamil Doğan.
Kimya Dalı: 3.’lük Ödülü, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Sude Nur Yılmaz ve Ayşe Keziban 
Çevikbaş
2.’lik Ödülü, Antalya Çağlayan Anadolu Lisesi, Şafak Çallıoğlu ve Yavuz Yarıcı
Finalistler, Konya Enderun Fen Lisesi, Ömer Faruk Arıcı ve Hüdai Osman Gül.
Matematik Dalı: 3.’lük Ödülü, Konya Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi, Halil Salih Orhan
2.’lik Ödülü, Denizli Özel Servergazi Fen Lisesi, Feyza Duman ve Ayşe Pelin Özcan
Finalistler, Denizli Özel Servergazi Fen Lisesi, Mehmet Saim Elma ve Ahmet Hakan Mirza.
Psikoloji Dalı, 3.’lük Ödülü, Denizli Özel Servergazi Fen Lisesi, Mehmet Fatih Ermumcu
2.’lik Ödülü, Denizli Özel Servergazi Günay Fen Lisesi,  Sevde Nur Kumral ve Merve Kaya
Finalistler, Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, Mehmet Öztürk ve Enes Özdemir.
Sosyoloji Dalı: 3.’lük Ödülü, Antalya Hüseyin Girenes Fen Lisesi, İrem Yağmur Gebedek ve Ege Akçay
2.’lik Ödülü, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Melike Sever ve Gamze Dağtekin
Finalistler, Denizli Özel Servergazi Günay Fen Lisesi, Zeynep Altınsoy ve Ayşe Koca.
Tarih Dalı: 3.’lük Ödülü, Denizli Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi, Erçin Yavuz ve Emrah Çetin
2.’lik Ödülü, Isparta Bilim ve Sanat Merkezi Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Tuğba Elif Gürcan
1. Finalistler, Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi ve Burdur Kızılkaya Hacı İbrahim Çelik Çok 
Programlı Anadolu Lisesi, Yağmur Damla Bural ve Gülseren Erüstündağ;
2. Finalistler, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Reyhan Ceren Akdoğan ve Ebrar Şahin.
Teknolojik Tasarım Dalı: 3.’lük Ödülü, Konya Özel İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emre 
Uysal ve Ahmet Metin Bozkurt
2.’lik Ödülü, Konya Özel İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeliha Şekerci ve Berna Beydili
Finalistler, Antalya İstek Özel Antalya Yeditepe Anadolu Lisesi, İlayda Misem Koyuncu ve Ecenur 
Kulaksız.
Türk Dili ve Edebiyatı Dalı: 3.’lük Ödülü, Antalya Özel Antalya Doğa Fen Lisesi, Aydın Barış Üstün
2.’lik Ödülü, Isparta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merve Karakara ve Ayşe Kalay
1. Finalistler, Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Büşra Özyurt ve Betül Duru;
2. Finalist, Denizli Aydem Fen Lisesi, Fatmanur Doğu.
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Empathy "Parental Training in Families of Children with Disabilities" başlıklı Avrupa 
Birliği Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Keçiören 
Belediyesi, Arahan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile İngiltere, Slovakya ve Macaristan’dan 
katılan ortaklarla birlikte yürütülen Empati Projesi hakkında katılımcıları, Proje Sorumlusu Ahmet 

Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Sarı bilgilendirdi. Projenin 
ebeveynlere odaklandığını belirten Sarı, engelli bireylerin ailelerinin eğitiminin önemine vurgu yaptı. Engelli 
bireylerin gelişimleri, hayata katılımları noktasında ailelerinin son derece önem arz ettiğini belirten Sarı: 
"Aileler iyi eğitilirse, engelli bireylerin hayata erken atılmaları da kolaylaşır. Ailenin özellikle içinde olduğu, 
eğitim programlarına ihtiyaç olması hasebiyle Empati Projesiyle yurtdışındaki ortaklarımızla da bir arada 
çalışma yürüterek bu alandaki ihtiyaca cevap vermeye çalışacağız. Umarız bu çalışmalar daha yaygın bir 
hale gelir ve proje önemli bir boşluğu dolduracaktır." şeklinde konuştu.

Önemli Olan Empatinin Sempati ile Yapılması

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek konuşmasına Özel Eğitim ve Rehabilitasyon konusunda var olan 
açığı kapatma noktasında emeği geçen her bir katılımcıya, kurum ve kuruluşa teşekkür ederek başladı. 
Yüksek: "Sağlıklı bireyin yerine geçme anlamını taşıyan empati, donuk ve soğuk yapılırsa bir anlam ifade 
etmez. Empati iyi niyetle yapılırsa bir anlam ifade eder. Bunun bilimsel ve toplumda kabul görecek 
şekilde yapılması önemlidir. Sempati ile yapılan empatinin anlamı vardır. Ulaşılan, temas kurulan bu tür 
ebeveynler, ne kadar fazla olursa etkileri de o kadar geniş çapta olur diye ümit ediyorum" dedi. 2 gün süren 
bilgilendirme toplantısında proje ortakları, proje ile ilgili görev dağılımı, yapılması gereken faaliyetler gibi 
konularda bilgi paylaşımında bulundular.

Engelli Ailelerine Destek 
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde (AKEF) 
Konya’nın Meram 
ilçesindeki tüm 11. Sınıf 
öğrencilerinin katıldığı 
Meslek Tanıtım Fuarı 
düzenlendi.  

Meram İlçesi Mesleki Yönlendirme Çalışma Grubunun organize ettiği fuar hakkında bilgi 
veren Meram Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Durlanık: "Üniversitelerin 
bütün bölümleri ve bölümlerin imkânları ile mezuniyet sonrasındaki iş fırsatlarına dair 

öğrenciler yetkililer tarafından bilgilendirildi. Öğrencilerin hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin 
imkânlarından nasıl yararlanabilecekleri konusunda ilk ağızdan bilgi alabilmeleri açısından bu 
etkinlik çok önemli. Katılım ve memnuniyetin de hayli fazla olması bizi memnun etti" dedi. 

NEÜ'de 
Meslek Tanıtım Fuarı 

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
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- Bir konferansınızda Rusların Hz. Mevlana’yı İranlı bir şair olarak tanıdıklarını söylemişsiniz. 
Bu yanlış bilinci ortadan kaldırmak için sizce neler yapılmalı?

Doğrudur, Rusya’da Hz. Mevlana’yı, İranlı bir şair olarak biliyorlar. Ben bunun nedenini sadece onun 
eserlerinin Farsça olmasından kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Rus şark şinasları Sovyet döneminden 
beri onu ünlü Farsi-Tacik şairi olarak tanıtıyor. Diğer taraftan da İran İslam Cumhuriyetinin Moskova 
Büyükelçiliği başta olmak üzere İranlı aydınların da Rusya’da Celaleddin Rumi’yi geniş çapta öz büyükleri 
olarak tanıtma yönünde aktif faaliyet gösterdiklerini biliyorum. Mesela, son yıllarda Hz. Mevlana’nın 
‘Mesnevi’ eseri altı cilt olarak Rusçaya tercüme edildi, çeviri işine Rusya’nın önde gelen İranistleri (O. 
Akimuşkin, A. Hismatullin, O.Yastrebova, N. Prigarina v.s.)  üstlendi ve ne yazık ki, Türkologlar bu işe 
dâhil olamadılar. 1972 yılında tanınmış yazar ve araştırmacı Radiy Fiş tarafından kaleme alınan bir kitap 
dışında, Celaleddin Rumi’yi Türklerle, Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı toprakları, Konya şehri ile yakından 
bağlantılı olarak tanıtan başka bir eser, maalesef ortaya çıkmadı. Bu yüzden, ben Rusya Türkologlarına 
ve Türkiye akademisyenlerine seslenerek, onlara bu yönde yoğun şekilde ortak çalışmalar yapma, kitaplar 
yazma, sempozyumlar düzenlemelerini tavsiye etmek isterim. 

- Size göre Kazan Tatarları Mevlana Celaleddin Rumi’yi ne kadar tanıyorlar? Bu konuda yapılan 
çalışmalar nelerdir? Bilgi verebilir misiniz?

- Rusya Federasyonu içinde yaşayan Kazan Tatarları da aynı şekilde Mevlana’yı biraz önce sözünü 
ettiğimden farklı tanımıyorlar. Okullarda bu konuda bir bilgiye yer verilmiyor.  Üniversitelerin Filoloji 
fakültelerinde Doğu edebiyatları kısmında İran edebiyatı çerçevesinde Celaleddin Rumi ismi de geçiyor, 
ama genel olarak hiçbir eseri okutulmuyor. Bu yüzden Rusyalılar genel olarak Mesneviyi bilmiyorlar 
diyebiliriz. Enteresan olan başka bir durum da şudur ki, Türkiye’ye, İstanbul’a turist olarak gelenler, az 
çok Mevlevi dervişinin sembolünü görmüş, hatta bazıları semayı bile izlemiş olsalar da, Mevlana’nın aynı 
zamanda şair Celaleddin Rumi olduğundan haberi yoktu. Kazan Tatar edebiyatında Hz. Mevlana’nın etkisi 
olduğunu edebiyatçılarımız bilmektedir. Mesela, Ebilmenih Kargalıy, Hibatulla Salihov gibi 19 yy. şairleri 
kendi eserlerine Mesnevi’den alınmış kıssaları, ders verici hikâyelerin kurgularını güzelce kullanmışlardır. 
Sovyet dönemi ünlü Tatar şairi Hasan Tufan, Rumi’nin bazı eserlerini mükemmel şekilde Tatarcaya 
aktarmıştır. Bendeniz de Kazan’da ‘Miras’ dergisinde ve 2000 yılında bastırdığımız ‘İlahi Aşklar Yolundan’ 
adlı kitabımıza Hz. Mevlana ve Mevleviye tarikatını anlatmaya çalışmıştık.

- Bu noktada sizin “İlahi Aşklar Yolundan" kitabınızdan da biraz söz edebilir miyiz? Nasıl geri 
dönüşler aldınız?

- Tatar edebiyatında tasavvuf konusunu çalıştığım için, tüm Türki âlemde mevcut olan tarikatları 
da araştırmıştım. Bu konuda o zamana kadar Tatarca kitaplar yazılmamıştı, bu nedenle ben Tatar 
okuyucusunun rahat anlayabileceği bir dille Hoca Ahmet Yesevi, Süleyman Bakırgani (Hakim Ata) 
ve Yeseviye tarikatı, Yunus Emre, Haci Bektaş Veli ve Bektaşilik, şeyh Necmeddin Kübra ve Kübraviye 
tarikatı, Hoca Bahauddin Nakşibendi ve Nakşibendiye tarikatı, Hz. Mevlana ve Mevlevilik konularını 
anlatmıştım. Bazılarının eserlerinden Tatarca’ya aktardığım parçaları da vermiştim. Hala bu ve diğer 
kitaplarım Tataristan’da tasavvufla ilginenler için kaynak olmaya devam ediyor. Okurlardan geri dönüş 
ise araştırmacılar tarafından kitaplarımın kaynak olarak gösterilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 
Çalışmalarımın birçoğuna internetten erişilebilir.  

RÖPORTAJ:
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- Tatarlar ile tasavvuf ilişkisinden de biraz söz eder misiniz?  

- Şimal Türkleri veya İdil-Ural Türkleri diye de adlandırılan Kazan Tatarları, Müslüman dünyasının en kuzeyinde 
İdil-Ural havzasında yaşamaktadırlar. Tatar-Bulgarlar arasında İslam dini 8-9.  yy. da yayılmaya başlamış, 
922’de İdil Boyu Bulgar devletinin dini olarak resmi şekilde ilan edilmiştir. Sünniliğin Hanefi mezhebine bağlı, 
İmam Maturidi itikadına dayalı müslümanlığa göre iman eden Tatarlar, asırlar boyu gayrimüslim halklar ile 
birlikte yaşamışlar ve tarihin en ağır şartlarında bile İslam’a sadık kalmışlardır. Belki bundan dolayı diğer 
halklar tarafından Sakin Müslümanlar şeklinde adlandırıldılar. Tasavvuf cereyanı Tatarlarda islamla beraber 
yayılmaya başlamıştır diyebiliriz. 12. Yüzyılın ünlü Orta Asyalı şairlerinden Hoca Ahmed Yesevi ve Süleyman 
Bakırgani’lerin eserleri kendileri hayattayken İdil-Ural bölgesinde şöhret kazanmıştır. Bu bölgede mevcut 
olan tasavvuf hareketinin en büyük özelliği resmi din ile tasavvufun birbirinden ayılmazlığı, birbirine destek 
olmasıdır. Tasavvufun resmi islamla iç içe olduğunun en güzel misalini Kazan Hanlığının büyük ruhanisi, 
Han Camiinin baş imamı ve aynı zamanda tasavvuf şairi olan Kul Şerif’te  (1552. yılında Yavuz İvan’ın 
Kazan’a hücumunun ilk gününde şehit giden) görüyoruz. Türk-Tatarlar arasında Nakşibendiye tarikatı ve 
genelde onun Orta Asya’dan gelen Müceddidiye, Türkmeniye kolları yaygın olmuştur. Bu tarikatın özellikleri, 
ayrıca da hafi (gizli sessiz- hareketsiz) zikri Rusya İmparatorluğu içinde yaşayan ve zorla Hristiyanlaştırma 

siyasetine maruz kalan Tatarlar için en uygun tarikat olmuştur. 
Asırlar boyu Orta Asya şeyhlerinin Tatarları yetiştirmekte büyük 
bir payı görülür. Nakşibendiye tarikatının Halidilik kolu ise19.yy’ın 
ikinci yarısında bu bölgede yayılmaya başlar. Bunun genel nedeni 
de Rusya Müslümanlarının tam bu dönemde yoğun bir şekilde 
hac yolculuğu yapmaya başlamaları ile ilgilidir. 1826 yılında hacca 
gittiğinde Mevlana Halid-i Bagdadi hazretleri, tarikatının Müslüman 
dünyada yayılması için Mekke’nin ne denli önemli olduğunu 
anlamış ve Şeyh Abdullah’ı Mekke’deki baş halifesi olarak atamıştı. 
Halidiliğin Osmanlı topraklarının ötesinde yayılması konusunda 
Şeyh Abdullah el-Mekki’nin katkılarının gayet büyük olduğu 
şüphesizdir. Rusya’nın merkez tarafında Muhammed şeyh Zakir 
Kamalov Halidiye önderi olsa, güney-doğu tarafında da diğer bir 
ünlü şeyh Zeynullah b. Habibullah Rasuli hazretlerinin (1833-1917)  
büyük otorite olarak yer aldığı görülür.  Eskiden Müceddidiye koluna 
mensup olan Zeynullah Rasuli, 1869’da İstanbul’a gelmiş ve burada 
meşhur Halidi şeyhlerinden Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (1813-
1893)’ye bağlanmıştır. Zeynullah işan sayesinde Halidilik Rusya 
müslümalanları arasında Müceddidilkle parallel bir şekilde yayılır. 
Halidilerin o zamanda Rusya müslümanlarının gündeminde olan 
kadimci-cedidçi tartışmalarında daha çok yenilik ve terakkiyat 
tarafdarları olduğu göze çarpmaktadır. Sufiliği eğitimle birleştiren 
Halidilik, şeriat kurallarına uyulması, inancın sağlamlaştırılması 
ve sünnet yolundan gidilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ahmed 
Ziyaüddin Gümüşhanevi örneğinde halk için açık kütüphaneler, 
islami bankalar kurmak da Zeynullah Rasuli’nin önem verdiği 
konulardandır. Onun faaliyetleri 1917 yılında vefat etmesi ve 
Rusya’da ekim ihtilalının patlaması sebebiyle durmuştur. Bolşevik 
devriminden sonra İdil-Ural bölgesindeki genelde tasavvuf yok 
edilirken, Nakşibendiye tarikatı  Sovyet döneminde Rasuli’nin 
Dağıstan’daki halifelerinin  gayreti ve gizli çabaları ile ayakta 
kalmıştır. 

- Bu Konya’ya ilk ziyaretiniz mi? Konya için ne söylemek istersiniz? 

- Daha önce 1990'lı yıllarda da bir kez Konya'ya gelme olanağı bulmuştum. O zaman Mevlana Müzesini 
gezme fırsatı bulmuşsam da, Şeb-i Arus törenini canlı olarak izlemeyi hayal etmiş, fakat hiç fırsat 
bulamamıştım. Bu gelişimde Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katkılarıyla bu imkânı buldum. Bu vesileyle 
sayın Rektöre ve çok değerli hocalarına canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Konya etrafında bulunan 
Tatar köylerini ve orada yaşayan soydaşlarımı da ziyaret etmek istiyordum. Önce Sibirya Tatarlarının 
oturduğu Böğrüdelik köyüne gittim. 1905 yılında Abdurreşid İbrahim’in desteği ile buraya gelip yerleşen 
Tatarlar hala kendi kültürlerini ve dillerini korumaktadırlar. Onlarla görüştüm, Tatar yemekleri pişirdik, 
ninelerle maniler söyledik, bol bol Tatarca dertleştik. Yine, Konar köyünde misafir oldum, onların hayat 
koşulları ile tanıştım. Her yerde çok sıcak karşıladılar, cana yakın insanları görüp çok sevindim.

- Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Özellikle akademik anlamda bazı tavsiyelerde 
bulunmanızı istesek neler söylersiniz? 

- Son yıllarda Türkiye’de her türlü bilim dalında ilerleme göze çarpıyor. Bu, genç kuşak akademisyenlerin 
daha geniş ve derin çapta ciddi araştırmalar yapmasından kaynaklanıyor olmalı. Mesela, on beş sene önce 
Rus arşivlerinde veya kütüphanelerinde oturup çalışan Türk görmek imkânsızdı. Şimdi Rusça bilen ve iyi 
araştırmalara odaklanan birçok tanıdığım var. Sibirya taraflarına kadar gidip küçük köy ve kasabalarda 
alan araştırmaları yapanlar var, bunlara seviniyorum. Gençlere ilk olarak yabancı dilleri iyi öğrenmelerini 
tavsiye ederim. İkinci olarak da çalıştıkları konuya ve alanlarına bağlı olmalarını öneririm, sevmediğin 
işi yapmaktansa, yapmamak daha iyi. Seçtiğin dala vefa ve sadakatin çok önemli olduğunu vurgulamak 
isterim. 
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi 
ve Yeditepe Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin 
"Kontrol Edilebilir Antimikrobiyal ve 
Antiviral Formülasyonların Geliştirilmesi 
ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde 
Kullanılması" konusunda Meram Tıp 
Fakültesinde konferans verdi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Fikrettin Şahin, 
Hijyenin insanoğlunun faaliyet gösterdiği her 
alanda her türlü eşyanın ve ortamın insan 

sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmalardan 
arındırılması anlamına geldiğini belirten Şahin, 
sanitasyonla ilgili yapılan çalışmaların da hijyenin 
kuralları arasına girdiğini ifade etti. Tıbbi hijyenin 
hastalıkların yayılmasını önleyen veya sınırlandıran 
her türlü tıbbi bakım uygulamalarını da içine alması 
gerektiğinin altını çizen Şahin sağlık açısından bu 
konunun ciddi önem arz ettiğini söyledi.

Dünyada Olmayan Bir Teknolojiyi 
Geliştirdik

Dünyada hijyen konusunda geliştirilen 
uygulamalardan bahseden Şahin, yeni bir teknolojiye 
ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Şahin: "İnsan sağlığını 
riske eden her türlü mikroorganizma ve beraberinde 
ajanlar ile viroitleri de kontrol edebilecek teknoloji 
geliştirirseniz bu günkü teknolojiden farklı bir 
teknoloji geliştirmiş olursunuz. Günlük hayatınızda 
kullandığınız hemen hemen her şey işlenmiş ürün 
grubundan oluşuyor ve bu ürünlerin üretiminde 

mikroorganizmalar kontrol edilemez. Buna göre 
hedef kabul ettiğimiz ajan ve mikroorganizmaları 
da yok edecek bir teknolojiye gerek var. Bu teknoloji 
o kadar hızlı çalışmalı ki olası kontaminasyonlardan 
da ürünü korumalı. Biz böyle bir iddiayla yola çıkmış 
grubuz ve iddiamız bu teknolojinin henüz dünyada 
olmadığı yönünde. Bu teknoloji ile biz malzeme 
adına kabul edilen her ürüne girebiliyoruz ve 
girdiğimiz her ürünün de niteliklerini kaybetmeden 
yeni nitelik yeni özellikler kazandırabiliyoruz." dedi. 

Hastanenin Her Alanında 
Kontaminasyon Riskleri Yok Edilebilir

Hastanede kapı kolundan filtresine kadar her 
alanda mikroorganizmaların olduğunu söyleyen 
Şahin, bu teknoloji ile aynı zamanda doktorun giydiği 
önlüğün ve kullanmış olduğu cihazların da sterilize 
edilebileceğini söyledi.  

Türkiye Bilim İnsanlarına Sahip Çıktığı 
Müddetçe hem 2023 hem de 2071 
Hayal Değil

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ise Türkiye’nin bilim insanlarına sahip çıktığı 
müddetçe 2023, 2071 gibi hedeflerini kolaylıkla 
gerçekleştirebileceğini belirterek, TÜBA üyesi 
ve Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Fikrettin Şahin’e çalışmaları için teşekkür etti. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından “Yabancı Dil 
Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay düzenlendi. 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Sarıgül yaptığı açılış 
konuşmasında düzenledikleri çalıştay ile Türkiye’de dil alanındaki sorunlara 
önemli çözüm önerileri getirmeyi 

hedeflediklerini ifade etti. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu, "Türkiye olarak yabancı 
dil konusunda çok iyi değiliz. Bunun nedeni 
öğrenci, öğretmen, dil yapımız ya da öğretim 
materyalimiz olabilir" dedi.  Bu soruna bir 
an önce çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat 
çeken Kutlu, çalıştayda sadece sorunların 
değil çözüm önerilerinin de konuşulmasının 

büyük önem arz ettiğini belirtti ve çalıştay raporunun ilgili kurumlara 
ulaştırılacağını böylece çözüm noktasında ciddi bir adım atılmış 
olacağını belirtti.  Çalıştayda ; "Materyal ve Ders Etkinlikleri Geliştirme, 
Testler ve Değerlendirme Süreçleri, Mesleki Gelişim ve Olanakları, Ders Planı ve Derslerin Müfredatını 
Geliştirme" başlıklı konular ele alındı. 

Meram Tıpta

9392



Konya Valiliği ve NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi'nin birlikte düzenlediği "İslam Medeniyetinin İhya Davası" başlıklı konferans 
yapıldı. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın 

konuşmacı olarak katıldığı ve Konya 
Valisi Muammer Erol’un da dinleyiciler 
arasında olduğu programda Bolay, 
İslam medeniyetinin yeniden ihyasının 
mümkün olduğunu vurguladı. 
Medeniyet ile uygarlık kavramlarının 
birbirinden ayrı olduğunu söyleyen 
Bolay: "Uygarlık uydurma bir kelimedir. 
Ben Batı medeniyetine uygarlık 

diyorum. Bizim medeniyetimize, medeniyet diyorum. Medeniyet kelimesi Medine’den gelmektedir. Bizim 
medeniyetimiz kuruluşu itibarıyla en eski en köklü medeniyettir." dedi. Medeniyetin, toprağın iman 
etmesiyle başladığını söyleyen Bolay, kökü böyle sağlam temellere dayanan bu İslam Medeniyetinin ihya 
edilebileceğini dile getirdi. İslam medeniyetinin çökmediğini ifade eden Bolay, sadece bazı şeylerin üstünün 
küllendiğini ifade ederek "O külü kaldırıp közü yeniden alevlendirmeliyiz. Böylece medeniyetimiz ihya 
edilmiş olacaktır" dedi. 

İnce Minare Tekrar İhya Ediliyor

İnce Minarede iki yıldır devam eden Darulhadis dersleri ve konferansları hakkında bilgi veren Uluslararası 
Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Konya’nın kültürüne 
hizmet için Konya Valisi Muammer Erol ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katkısıyla bu merkezin tekrar 
ihya edildiğini söyledi. Bu merkezde tarihten gelen bilimsel misyonuna uygun olarak yüksek seviyede hadis 
derslerinin verildiğini ifade eden Kuşpınar, ayrıca ayda bir defa kültür ve medeniyetimizin değişik yönlerini 
ele alan Türkiye’nin önemli düşünür, yazar ve alimlerinin Konyalılarla buluşturulduğunu belirtti. "Güncel 
konularda bilmemiz gerekenler de işin ehli tarafından bu merkezde anlatılıyor. Sırçalı medresede de Fıkıf 
Dersleri veriliyor. Bu faaliyetler devam edecek." diyen 
Kuşpınar, Konya’nın İslam dünyasının önemli bir 
ilim, irfan ve sanat şehri olduğuna dikkat çekti. "Ülke 
olarak misyonumuz bilimsel ve kültürel anlamda 
İslam dünyasına model olabilecek çalışmaları hep 
beraber gerçekleştirmek" diyen Kuşpınar, bu yıl 
Konya’nın İslam Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini 
hatırlatarak bu hizmetlerin bu açıdan da önem arz 
ettiğini vurguladı.  

Pakistan Bilimler Akademisi (Pakistan Academy of Science) ile Asya Bilimler 
Akademileri Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia) 
tarafından birlikte organize edilen Artan Gıda İhtiyacını Karşılamak İçin Su Güvenliğini 
Sağlamada Yaşanan Zorluklar Çalıştayına Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da 
katıldı. 

Çalıştayda ayrıca Pakistanlı Bakan Zahid Hamid, Pakistan Bilimler 
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Anwar Nasim, Kore Teknoloji ve Bilimler 
Akademisi (Korean Academy of Science and Technology) yöneticisi 

Prof. Dr. Yoo Hang Kim de yer aldı. Programda "Atık Suların Yeniden Sulama 
Suyu Olarak Kullanılması ve Konya’daki Tecrübeler" konulu bir sunum 
yapan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, sunumunda 
Konya’nın büyük tarım alanlarına sahip olduğunu ancak yeterince yağış 
alamadığı için devletin bu alanda sağladığı destekleri anlattıklarını ifade 
etti. Devletin başta KOP olmak üzere sulama üzerine yaptığı yatımları da 
paylaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın NEÜ ve KOSKİ ile 
beraber yürütülen projelerdeki sonuçları aktardıklarını söyledi. Toplantı 
sonunda Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın’a sunumlarından dolayı Pakistan 
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Anwar Nasim ile Kore Teknoloji 

ve Bilimler Akademisi Yöneticisi Prof. Dr. Yoo Hang plaket verdiler. Ayrıca Aydın’a Bakan Zahid Hamid 
tarafından teşekkür belgesi verildi.  

İslam Medeniyetinin 
Yeniden İhyası Mümkündür Su Güvenliğini Sağlamada 

Yaşanan Zorluklar Çalıştayı

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

9594



Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol 
Güngör konferans salonunda İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker Helal Gıda üzerine bir konferans verdi. 

Son zamanlarda helal gıda konusunda toplumda ciddi bir hassasiyet olduğuna dikkat çeken Çeker, 
helal gıda tüketmenin önemini, örneklerle açıkladı. Malezya’nın helal gıda sertifikası ve standartları 
konusunda başı çektiğini belirten Çeker, şunları söyledi: "Hristiyan ve Budistlerin helal haram 

noktasında hassasiyetleri yok. Yahudiler özellikle domuz eti konusunda çok titizdirler ve onların da 
kendilerine göre damga veren bir kurumları var. Müslümanlar ise Yahudilerle Hristiyanlar arasında bir 
noktada titizlik gösteriyorlar. Ülkemizde daha fazla bu konuda çalışmalar yürütülmesi gerekiyor."

Modernizm, Beyaz Adamın Ürettiği Hayat Biçimi

Psikolojik doyma ve biyolojik doyma diye iki farklı kavrama 
dikkat çeken Çeker: "Bir insan yiyecek yiyecek, ne zaman ki canı 
bir şeyler çekmeyecek o zaman doymuş oluyor. İşte bu beyaz 
adamın daha çok satmak için uydurduğu söylemdir. Doymak 
bu değildir." ifadelerini kullandı. "Gece yatınca ne yediğinizi bir 
düşünün" diyen Prof. Dr. Orhan Çeker, düşününce akla gelen 
yiyeceklerin çoğunun psikolojik ihtiyaçlar dolayısıyla yendiğini 
vurguladı. Canın çektikçe yenmesi anlayışının üç sorunu 
doğurduğunu söyleyen Çeker sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu 
sorunlardan birincisi kilo, ikincisi obezite, üçüncüsü bunlardan 
doğan hastalıkların tedavisi. Bunların ayrı ayrı masrafları 
da var. Biyolojik doyum bu anlamda önemli. Doyma, canının 
her çektiğini değil biyolojik olarak ihtiyacın ne ise o kadarını 
yemektir. Şu anda psikolojik olarak mı yoksa biyolojik olarak 
mı doymaya çalışıyoruz? Bunu karıştırmış durumdayız."

Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın konuşmacı olarak katıldığı 
"Türkiye'nin Havacılıkta Millileşme Serüveni" konulu konferans Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Abdullah Uzun Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Haluk Bayraktar ilk olarak Türkiye’nin havacılık tarihini 
anlattı. Tarihte havacılık adına yapılan girişimlerin 
genellikle engellerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan 

Bayraktar günümüzde o önemli girişimlerden söz etmenin 
güçlüğünden söz etti. Son yıllarda tekrar havacılık adına 
ciddi girişimlerin ortaya çıkma eğiliminde olduğunu ifade 
eden Bayraktar, bu çabaların başarıya ulaşması için 
yeniliğin şart olduğuna dikkat çekti. Bayraktar insansız 
hava araçlarının bu nedenle büyük önem taşıdığını belirtti. 
 
Neden Milli Savunma?

Konu savunma ise milli olması büyük önem taşıyor 
diyen Bayraktar yurt dışından alınan bir insansız uçağın 
milyonlarca satır kodla çalıştığını ancak 2 kodla o uçağın 
ülkenin aleyhine kullanılabileceğini vurguladı. Bayraktar, 
"Savunmada milli olmayan ürünler kullanıldığında para 
ödersiniz paranızla sizi esir ederler" dedi ve bu nedenle 
milli savunma sistemlerinin önemli olduğunu anlattı. 

Helal Gıda Konferansı 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi ve Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği Türk Nöroşirürji Derneği 
tarafından da desteklenen Konya Nöroşirürji Günleri’nin 5.Toplantısı yapıldı.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Kalkan tarafından geleneksel hale 
getirilen Nöroşirürji Günlerinin 5. Toplantısının moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. M.Fatih Erdi 
yaptı. Toplantıda; Prof. Dr. Nejat Akalan ve Doç. Dr. Ender Köktekir "Çocukluk Çağı Omurga 

Hastalıkları" konusunda sunumlar yaptılar. Akalan ve Köktekir konuşmalarında; birçok fizyolojik 
ve psikolojik özellikleri erişkinlerden oldukça farklı olan çocuklarda görülen omurga hastalıklarının 
erişkin hastalıklarından belirgin farklılıklar gösterdiğinin altını çizdiler. 

Çocuklardaki Hasta Omurga Aynı Zamanda Büyümeye de Devam Ediyor

Öncelikle bu hastalıkların tedavisi ile ilgilenen 
hekimlerin büyümesi devam eden bir omurga ile 
uğraşmasının zorluğuna değinen konuşmacılar; 
hasta çocuk açısından hastalığın getirdiği 
yaşıtlarından farklı olmayı da içeren birçok 
bedensel ve ruhsal problemler ortaya çıktığını, 
bu problemlerden ailelerin de ciddi şekilde 
etkilendiğini vurguladılar.
Toplantıda; çocukluk çağı omurga hastalıklarının 
doğumsal anomalileri, travma ve tümörleri, bu 
hastalıkların cerrahi tedavilerinde dikkat edilmesi 
gereken noktalar ve yeni gelişmeler detaylı olarak 
tartışıldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme (KOSGEB) Konya İl 
Müdürü İsmail Özdemir, KOSGEB'in sunduğu destekler hakkında bilgi verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yapılan toplantıda 
konuşan Özdemir, Üniversitelerle en çok iş birliği içinde oldukları alanın "AR-GE, İnovasyon, 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı" olduğunu ve bu alanda Konya’daki bütün üniversitelerle 

protokollerinin bulunduğunu söyledi. Özdemir, bu destek programına işletmelerin veya girişimcilerin şahıs 
olarak başvurabildiğini hatırlattı. Özdemir, AR-GE İnovasyon içerikli projelerin veya geçmişinde bir AR-GE 
çalışması veya patent çalışması olan bir ürünün seri üretimi ile ticarileşmesi için hazırlanan projelerin de 
desteklendiğini belirtti. AR-GE İnovasyon kısmında destek oranının yüzde 75 olduğunu söyleyen Özdemir; 
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği’nin 150 bin TL’ye kadar 
çıkabildiğini söyledi. Aynı kalemde 300 bin TL geri ödemeli desteğin de bulunduğunu dile getiren Özdemir, 
projenin içinde çalışacak personel maaşı için 150 bin TL’ye kadar desteklerinin olduğunu anlattı. Projeyi 
geliştirmeye yönelik satın alınan hizmetler için 25 bin TL’ye kadar destek sağladıklarını kaydeden KOSGEB 
Konya Müdürü İsmail Özdemir, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kongre ve seminerlere katılım durumları için 
de desteklerinin bulunduğunu ifade etti. Program soru – cevap bölümünün ardından sona erdi.

Nöroşirürji Günlerinde Konu: 
Çocukluk Omurga Hastalıkları KOSGEB’den 

Bilgilendirme Toplantısı

NECMETTİN ERBAKAN
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Özel Ankara Güven Hastanesi ev sahipliğinde, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 
(SASDER) tarafından düzenlenen "Sağlık Yöneticisinin Gündemi" konulu panel, 
Ankara’da gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de konuşmacı olarak katıldığı panelde, Acıbadem Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Üniversite Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. S. Haluk Özsarı’nın oturum 
başkanlığında "Şehir Hastaneleri ve Gelecek" konusu da konuşuldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Opr. Dr. Reşat Bahat, Bilkent Şehir Hastaneleri Genel Müdürü Opr. Dr. Hasan Kuş oturumun diğer 
panelistleriydi.

Şehir Hastanelerine Üniversiteler Katkı 
Sağlayacak

Panelde şehir hastanelerinin Türkiye için ciddi bir 
yatırım ve yeni bir model olduğunu belirten Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Kamu-Özel ortaklığında yürütülen 
çalışmaların daha da geliştirilebileceğini söyledi. 
Şeker, mevcut modelin üniversite ile ortak çalışılması 
şeklinde daha da ilerletilerek yürütülebileceği yönünde 
görüşlerin olduğuna dikkat çekti. Şehir hastanelerinin 
sağlık turizmine de katkı sağlayacağını belirten 
Şeker, bu alanda yapılan yatırımların sağlık eğitimine, 
sağlık sektöründe kaliteye katkı sağlaması açısından 
da önemli olduğunu vurguladı. İşbirliği konusunda 
üniversite hastanelerinin iyi bir partner olabileceğini 
hatırlatan Şeker, çalışma modelini görmeden de net 
bir şey söylenemeyeceğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ise konuşmasında, üniversitelerle beraber çalışmak 
istediklerini bu konuda hiçbir tereddütlerinin olmadığını söyledi. Bu konudaki kaygıların gereksizliğini 
belirten Birinci, Türkiye’deki sağlık sistemini birlikte daha iyi yerlere taşıyacaklarının altını çizdi. Opr. Dr. 
Hasan Kuş ise panelde bazı konularda belirsizlikler gördüklerini, beraberce karar verilmesi gereken çok konu 
olduğunu anlattı. Opr. Dr. Reşat Bahat da bu konunun henüz nasıl ilerlediğinin net olmadığını söylerken, 
bu anlamda yapılacak ortak çalışmalardan iyi sonuçlar almayı temenni ettiklerini belirtti. Panel yapılan 
genel değerlendirmenin ardından sona erdi.

“Sağlık Yöneticisinin Gündemi” 
konulu Panel 
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Barışta İslam ve Dini 
Liderlerin Rolü 

Meram Tıp'tan
NRP Kursu 

İlahiyat Fakültesinde "Kıbrıs'ta İslam ve Dini Liderler Arasındaki İletişimin Barıştaki 
Rolü" konulu konferans düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'ın konuşmacı olduğu 
programa, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya Müftüsü Ali Akpınar, öğretim üyeleri ve öğrenciler 

katıldı. Toplantıda konuşan ve Kıbrıs’ta din konusunda gelinen noktanın geçmişe nazaran çok daha 
iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Talip Atalay: "KKTC'de hem ilahiyat kolejlerinde hem de camilerde ve 
dini camialarda, dini eğitim verme konusunda herhangi bir yasaklama, sınırlama söz konusu değildir" 
dedi. Kıbrıs'ta, din eğitimine destek anlamında 2011 yılında "Kıbrıs'ın imamı da Kıbrıs'ta yetişmelidir" 
düşüncesiyle ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liseleri açılmasına karar verildiğini, sıkıntılı olsa da gelinen 
noktanın başarılı olduğunu ifade eden Atalay, şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı 1973'ten bu yana 
düzenli olarak görevli gönderiyor fakat Türkiye'den gelen imamlar, neticede kısa süreliğine geliyorlar. 
Tam alışmaya başladıkları zamanda da geri dönmek zorunda kalıyorlar. Dini hizmette bu yeterli olmuyor. 
Çünkü cami ile sınırlı bir alanda kalıyorlar. İmamlar ne kadar sosyal ve kültürel anlamda donanımlı olsalar 
da Kıbrıs'ın havasından, suyundan beslenen ve kültürüne hakim İHL ve ilahiyat fakülteleri olması lazım 
dedik ve sert tartışmalar akabinde niyetimizi anlattık. İlk İHL bu şekilde açıldı." Atalay, KKTC'de "ilahiyat 
koleji" adıyla açılan okullarda dini hizmetler verildiğine dikkat çekerek, açılan ilahiyat kolejleri ve fakültesinin 
ilk mezunlarını verdiğini, hiçbir sıkıntı yaşanmadan eğitim olanağının sağlandığını belirtti. Kıbrıs'ta bugün 
artık herhangi bir yasağın kalmadığını ve dini faaliyetlerin kolayca gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Atalay, 
"Şu anda müfredatı Türkiye'deki imam hatip liseleri ile aynı olan bir ilahiyat koleji var. Bu okullara çok 
talep var fakat okullar talepleri karşılamıyor. İkinci ilahiyat şu an eğitim hayatına devam ediyor ve üçüncü 
ilahiyatın da açılma hazırlıkları devam ediyor" dedi.  

Yenidoğan bebeklere doğum sonrası doğru 
ve etkin müdahaleyi amaçlayan yenidoğan 
canlandırma kursu (NRP) Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp 
Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. 

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Rahmi Örs doğum sonu 

bebeğe dokunma olasılığı olan her hekimin kursa 
katılabildiğini, bu kursa da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
Kadın Doğum ve Hastalıkları, Anesteziyoloji alanından 
genç hekimlerin katıldığını, kursun çok verimli geçtiğini 
belirterek, Türkiye’de bebek ölümlerinde önemli bir 
neden olan doğum ve sonrası yaşanan problemlerin 
azaltılmasında bu kursların çok önemli fonksiyonu 
olduğunu ifade etti. Kurs katılımcılara sertifikalarının 
verilmesinin ardından son buldu. 
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25 Ülkeden 2 bin yarışmacının katıldığı 14. Uluslararası İstanbul Gastronomi 
Festivalinde madalya alan Necmettin Erbakan Üniversitesi  Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya 
ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Hatice Ferhan Nizamlıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Sormaz 
da hazır bulundular. 

1 Gümüş 3 Bronz Madalya

Prof. Dr. Raif Parlakkaya, 11-14 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen  25 Ülkeden 400’ü yabancı olmak 
üzere toplam 2 bin yarışmacının katıldığı, 25’i yabancı 100 jüri üyesinin oy verdiği 14. Uluslararası 
İstanbul Gastronomi Festivalinde “Üniversite Düzeyi Makarna Yarışması” dalında Barış Kahraman’ın 

gümüş madalya; “Yılın En İyi Üniversitesi”  dalında da Bulut Ertosun, Cemre Bükrük ve Ümit Güneş’in ise bronz 
madalya kazandığını söyledi.  Prof. Dr. Hatice Ferhan Nizamlıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Sormaz da bölüm 
olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. 2 mutfak 1 servis atölyesi ve 1 pastaneden oluşan 4 
ünitelik uygulama atölyesinde son teknoloji ürünü teçhizatlarla eğitim verdiklerini söyleyen öğretim üyeleri 
Türkiye’de ünlü şeflerin de zaman zaman deneyimlerini paylaşmak için üniversiteye geldiğini ve öğrencilerin 
bu etkinliklerden bilgi birikimi olarak ciddi anlamda istifade ettiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
de Gastronomi bölümünün faaliyetlerini takdir ile karşıladıklarını belirterek,  geleceğe güvenle bakan güzel 
insanlar yetiştirmek için üniversitenin tüm imkânlarını öğrencilerin kullanımına açtıklarını vurguladı. 
Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden  Şeker, bundan sonraki süreçte de maddi ve manevi 
desteklerle öğrencilerin yanında olacağının altını çizdi.  Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

NEÜ'nün Madalyalı Aşçıları Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i Ziyaret Etti 

"İktisat 
Düşüncesinin 

Pozitifleşmesi"
Konferans

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay bir konferans verdi. Konferansta 
bugünkü iktisat kavramının tarihsel kökeninden bahseden Küçükkalay, iktisadın bir 
medeniyet ürünü olduğunu belirtti.

İnsanın önce kendini, sonra doğayı keşfettiğini 
hatırlatan Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay, 
insanların kendi çıkarlarını aramalarıyla ortalığa 

kendiliğinden bir düzen çıktığını belirtti. Piyasa 
ve ekonomi kavramlarının toplumsal ilişkilerin 
tamamının içine gömülüyken, aydınlanmadan 
sonra toplumsal ilişkilerin tamamı piyasa ve 
ekonominin içine gömülmeye başladığını söyleyen 
Küçükkalay, "Akıl kâinatın bir parçasıyken 
aydınlanmayla birlikte kâinat aklın sınırlarına 
hapsedildi” ifadelerini kullandı.
Avrupa Medeniyetinin bin beş yüz yıllık tecrübesini 
yıkıp, onun yerine yeni bir şey ikame ettiğini 
belirten Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay 
sözlerini şöyle tamamladı: "Bu durumu tüm sosyal 
bilimlere taşıdılar. İktisatta bunlardan birisiydi, 
onun için de iktisat materyalistleşti"
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Lübnan Uluslararası Arees Üniversitesi, Mevlana 
Değişim Programı Protokolü kapsamında karşılıklı iyi niyet ve işbirliği protokolü 
imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Uluslararası Arees Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hayır 
Al Ğabbani’nin imzaladıkları protokole göre, 2016 İslam Turizm Başkenti Konya konsepti çerçevesinde 
iki üniversite beraber Konya’da 2 bilimsel toplantı gerçekleştirilecek. Konya’da, Necmettin Erbakan 

Üniversitesinin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Al Ğabbani: "Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ile beraber Konya’nın İslam Turizm Başkenti misyonuna uygun, Müslüman ülke üniversiteleri 
olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışacağız" dedi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Konya’nın 
İslam ülkelerindeki üniversitelere de örnek teşkil edecek çalışmalara imza atacağını söyleyip bu sorumlulukla 
hem Konya, hem İslam ülkeleri hem de dünya için bilimsel ve akademik çalışmalara hız vereceklerini söyledi.

Lübnan Uluslararası Arees Üniversitesi 
Protokol 

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

Ereğli Eğitim Fakültesi ve İvriz Sosyal Bilimler Lisesi, eğitim-öğretim alanında bir 
protokol imzaladı. 

Yapılan protokolle İvriz Sosyal Bilimler Lisesi'nin 
başta eğitim talebi olmak üzere bilgilendirme 
toplantıları ve önemli günlerde düzenledikleri 

programlar, Fakülte öğretim elemanlarınca 
desteklenecek. İvriz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri 
de özellikle güzel sanatlar alanındaki faaliyetleriyle 
Ereğli Eğitim Fakültesinin düzenlediği programlara 
renk katacaklar. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Pehlivan, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İradet Genç ve İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü 
Abdullah Ender Akçay’ın imzaladıkları protokolün ilçedeki eğitim kalitesini daha da ileri seviyeye katkı 
yapması bekleniyor.  

Ereğli’de Eğitim İşbirliği  

Uganda İslam Üniversitesi (IUIU) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında 
işbirliği protokolü imzalandı. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in ve Uganda İslam Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmad Kawesa 
Sengendo'nun katıldığı imza töreninde Prof. Dr. Sengendo, Konya gibi tarihi kökleri olan önemli bir 
şehirde eğitim öğretim hayatına başarılarını artırarak devam eden Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ile ilişkileri sürekli hale getirmekten mutluluk duyacağını vurguladı.
İmzalanan protokol kapsamında Üniversiteler alanlarına giren bilimsel sorunlara çözüm bulma konusunda 
birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacak. Öğretim üyesi ve elemanı değişimi yapılmasının da 
önünü açan protokol ile iş birliği ve öğrenci değişimi yapılması planlanıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ile Uganda İslam Üniversitesi 

Arasında İşbirliği 
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"Nevruza Dair"
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği "Nevruz’a 
Dair" konulu karma resim sergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi (AKEF) sergi alanında ziyaretçilere açıldı. 

Sergi açılışına, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder 
Kutlu ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Eliri, fakülte dekanları, akademisyenler, sergide emeği geçen sanatçılar 

ve çok sayıda öğrenci katıldı.  Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker açılış konuşmasında ülke olarak yaşadığımız 
buruk günlerden dolayı millet olarak yaşadığımız üzüntüye değinip konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 
"İnsanın insana değer vermesi gerekirken, hayatına kast etmesi bizleri üzüyor. Bizler üniversitelerde 
gençlere sevgiyi, huzuru, barışı tavsiye ederek yaşamayı tavsiye ediyoruz. Bu anlamda sanat da bu eğitimin 
bir parçası. Nevruz kutlamaları eşliğinde yeniden kardeşliğin, huzurun bu topraklarda filizlendiği günleri 
görmeyi diliyorum. Sergide emeği geçen tüm sanatçı dostlara teşekkürlerimi sunuyorum."

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Eliri ise üniversitenin Nevruz haftası münasebetiyle 
bir dizi etkinlik yaptığını, bu kapsamda sanatçıların 
da kendi renk ve perspektiflerinden Nevruz’a atıf 
yaparak, bir resim sergisi tertip ettiklerini belirtti. "İnsan 
yaşamından sanatı çıkardığınız zaman geriye manasız 
bir yapı kalıyor." diyen Eliri şunları söyledi: "Buradaki 
eserlerle bir nebze olsun üniversitemize, Konyamıza 
renk katmayı planladık. Nevruz vesilesiyle sevginin 
bedenlere yürümesini temenni ediyorum. Ayrıca güzel 
sanatlara ve fakültemize gösterdiği teveccühten 
dolayı Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e de 
teşekkür ediyorum."

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE
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- Kendinizden ve bu göreve geliş sürecinizden biraz bahseder misiniz?

- Ben Azerbaycan doğumluyum. 15 sene Azerbaycan’da okudum. Yüksek lisans ve doktoramı da 
Moskova’da yaptım. Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum.  Sovyetler Birliği’nin eğitim sistemine 
göre öğrenci üniversite diplomasını alana kadar öğrencidir. Ama öğretmen ve hoca hayat boyu öğrencidir. 
Öğrencilerine öğretmek için her zaman yeni şeyler öğrenmek zorundadır. Moskova’da stajım devam 
ederken Yıldız Teknik Üniversitesi ile Türkiye’nin yaptığı anlaşma sonrasında beni bu üniversiteye 
gönderdiler.  Bir sömestr boyunca orada staj yaptım. Şimdiki Mevlana programı gibi düşünün. Derslere 
girdik ortak çalışmalar yaptık. Azerbaycan’a döndükten sonra Türkiye’nin eğitim sistemi hakkında bana 
çok soru sordular.  Ben de daha yeterli olmak adına Azerbaycan gazetesine Türkiye’deki eğitim sistemi 
hakkındaki değerlendirmelerimle ilgili bir makale verdim. Türkiye’deki eğitim sistemi ile Azerbaycan’daki 
eğitim sistemini kıyasladım. Kendi düşüncelerimi aktardım. O dönem Türkiye’de Büyük Öğrenci Projesi 
başladı. Bizim birçok öğrencimiz kardeş ülkeye geldi. Bu öğrencilerimizle ilgilenmesi için burada bir 
eğitim ataşesi gerekiyordu Makalelerimi okuduklarını ve beni bu göreve uygun gördüklerini söylediler. 
Bunun üzerine 1995 yılında hem eğitim hem de kültür ataşesi olarak İstanbul Azerbaycan Elçiliği 
Başkonsolosluğu’nda göreve başladım. 

- İki ayrı devlet olup tek millet olmanın sorumluluğu altında yaptığınız bu görevin zorlukları 
nelerdir?

- Gerçekten de her yönden Türkiye ile biz aynı milletiz. Farkımız sadece siz burada doğmuşsunuz biz orda 
doğmuşuz. Her bir Azerbaycan vatandaşı da Türkiye’yi iki memleketinden biri olarak görüyor. Birincisi 
ikincisi şeklinde bile ayrımı yok. Biz Türkiye’ye çok hasret büyüdük. Bizim öğrencilerimize şimdi ben çok 
şanslı olduklarını söylüyorum. Ben Moskova’da öğrenciyken İstanbul’dan bir hoca gelecek ve seminer 
verecek diye bir ilan okumuştum. O hocayla görüşmeyi çok istediğimi ve heyecanımı oda arkadaşımla 
paylaşmıştım. Programa gitmek için derse bile gitmemiştim. Ama dekanlık o seminere gitmeme ve 
görüşmeme izin vermedi. Kendisine mektup mu vereceksin? Niçin görüşeceksin? şeklinde sorularla sıkıntı 
yaşatmışlardı. 

- Her ülkede eğitim ataşelikleri oluyor mu?

- Yurt dışında eğitim gören öğrenci sayısına göre belirleniyor. Bizim Cumhurbaşkanımız 2007-2015 
yılları arasında Avrupa, Amerika, Rusya ve 
Türkiye’nin birçok üniversitesi gibi listede 
bulunan 80 üniversiteye 5000 öğrenci 
gönderdi.  Buralardaki öğrencileri devletimiz 
burslu okutuyor. Harward,  Oxford kazanan 
çocuklarımız eğitim ücretinin faturasını 
devlete getiriyorlar. Devlet ödüyor. Bu bizim 
ülkemizin kalkınması için geleceğe yönelik 
bir yatırımımız.  3. Cumhurbaşkanımız 
Haydar Aliyev o dönemlerde Sovyetlerin sıkı 
rejimine rağmen öğrencileri Türkiye’ye en 
iyi üniversitelere yollamıştır. Burada eğitim 
gören öğrenciler Sovyetler Birliği dağılıp 
Azerbaycan Cumhuriyeti kurulurken önemli 
kadrolarda görev almışlardır. Aynı uygulamayı 
şimdi ki Cumhurbaşkanımız da yapmaktadır. 

GELECEĞE GÜVENLE 
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- Eğitim Ataşesi’nin görevleri nelerdir?

- Bana göre ilk esas görevi bu iki kardeş ülke arasındaki 
eğitim ilişkilerini daha yakınlaştırmaktır. Dostluğumuzu 
kardeşliğimizi sonsuza kadar götürecek adımlar atabilmektir. 
Bizim eğitim ilişkimiz yeni değildir. 19.yüzyıl sonlarında 
ve 20.yüzyıl başlarına dayanmaktadır. O zamanlar bizim 
vatandaşlarımız hiç bir anlaşma, protokol olmadan burada 
gelip eğitim görmüşler. Hatta birkaçı çok ünlü yazar olmuşlar. 
Bu bahsettiğim esas görevinin yanı sıra yurt dışında eğitim 
gören öğrencilerin sorunlarıyla ve eğitimleriyle yakından 
ilgilenerek, sık sık onlarla bir araya gelmek diyebilirim.

- Ülkelerin genel anlamda gelecekleri açısından, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin mezun 
olduktan sonra kendi ülkelerine ne gibi katkıları oluyor? 

- 1992 yıllarında büyük öğrenci projesinde burada eğitim alarak mezun öğrencilerimiz ülkemizde çok aktif 
olarak görev yaptılar ve halen de yapıyorlar. Başhekim, milletvekili, genel müdür oldular. Bu mezunları 
içerisinde kardeş cumhuriyetin bize armağan ettiği en önemli öğrenciler mesela şu an önemli başarılara 
imza atan hekimlerimizdir. 

- Azerbaycan dışında eğitim alan toplam öğrenci sayısı ne kadar?

- İngiltere’de eğitim gören birçok öğrencimiz var. Bunun yanında sadece Türkiye’deki öğrencilerimizin sayısı 
yaklaşık on iki bin civarında. Türkiye’de 2006 yılından sonra yeni açılan üniversiteler bizim ülkemiz öğrencileri 
açısından da önemli bir avantaj sağladı. Kontenjanların dolması gerekiyor ve öğrencilerimiz lise diploması 
ile üniversiteye kabul ediliyorlar.  Bizim insanlarımız zaten Türkiye’yi yabancı bir ülke olarak görmüyor. Aynı 
dil ve aynı kültürden oldukları için çocuklarını Türkiye’nin her yerine rahatlıkla gönderebiliyorlar. Öğrenci 
burada eğitim alırken sadece bilgi öğrenmekle kalmıyor aynı zamanda o yerin kültürünü öğreniyor ona göre 
kendini yetiştiriyor. İslam dinini yaşamış öğrenmiş oluyor.  Bu da bizim öğrencilerimiz için oldukça önemli. 
Fakat olumsuz yönü şu ki sınava tabi tutulmadan öğrenci kabul edildiği zaman da açıkçası çok başarı 
sağlanamıyor Örneğin İngiltere’de bizim burslu öğrencimiz çoktur.

- Peki bunun önüne geçmek için yapılan çalışmalar var mı?

- Biz en başta bu konu üzerinde çok fazla üzerinde durmamıştık. Kardeş ülkede okuyan öğrencilerin 
gerideki öğrencilere olumlu yönde örnek olabileceğini düşündük. Onlara bir süre tanıdık. Fakat 2014 
yılından başlayarak biz bunları incelemeye başladık. Transkriptlerini inceledik. 500 e yakın öğrenci geliyor 
ancak 10-11 kişi mezun oluyordu. Bu bizi de rahatsız ettiği için şimdi bu sene mayıs ayında YÖK ile yeni 
bir protokol imzalanacak ve artık bizimkilerde orda devletimizin bir sınavına girecekler ve başarılı olurlarsa 
kardeş ülkenin üniversitelerine girebilecekler. 

- Burada okuyan öğrencilerinize gerek Azerbaycan hükümeti gerekse Türk hükümeti tarafından 
sağlanan maddi ve manevi destekler nelerdir?

- Maddi anlamda başarılı öğrencilerimize burs ayarlamaya çalışıyoruz. Manevi olarak her şeyimizle 
yanlarındayız. Hastalıklarında veya kötü bir olayla karşılaştıklarında üzüntülü günlerinde hep destek 
olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin 76 ilinde öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz bizi her zaman sorunlarıyla ilgili 
arayabiliyorlar. 

- En fazla hangi ilde ve üniversitede öğrenciniz var?

- İstanbul ili olmak üzere İstanbul Üniversitesinde çok öğrencimiz var. Zaten beşbinin üzerinde öğrencimiz 
İstanbul’da.

- Geçtiğimiz günlerde Üniversitemizi Rektörümüzü hocamızı ziyaret ettiniz. Aynı zamanda 
Konya’daki öğrencilerinizle de bir araya geldiniz. Bu görüşmeleri değerlendirebilir misiniz?

- Konya’da gerek Sayın Valimiz gerekse Rektörümüz bizimle çok ilgilendiler. Orada öğrencilerimizle bir araya 
geldim. Öğrencilerimizin örneğin yurt sorunları vardı. Bunun yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı ile de bazı 
anlaşmazlıkları oluyordu. Bu sorunları valimize ilettim. O da sağ olsun çok yardımcı oldu. Vali “Bu sorun 
sadece sizin değil bizim de sorunlarımız.” dedi ve Vali yardımcısını bu sorunlarla ilgilenmesi için yönlendirdi. 
Öğrencilerle bir araya geldiğimizde Vali yardımcısı, Göç İdaresi Dairesi başkanı da toplantımıza geldi. Aynı 
şekilde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü de Rektör yardımcısını yine toplantıya yönlendirdi. Hepsi 
toplantıya katıldılar. Sorunları birinci ağızdan dinlediler ve problemlerini çözdüler. Gerek maddi gerekse 
manevi anlamda her türlü desteği vereceklerini söylediler. Rektör hocayı ziyaretimizde de kendisi bizi çok 
güzel ağırladı. Bize üniversitenin yapmış olduğu ve yapacağı çalışmalardan bahsettiler. Anladım ki çok kısa 
sürede çok iş başarmışlar. Bundan ötürü kendilerini ve ekibini tebrik ettim. Hatta hem Vali beyin hem de 
Rektör hocamızın ilgilerini ve yardımlarını Büyükelçimize de anlattım. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür 
mektubu gönderecekler.  

- Öğrencilerinizin eğitimine destek noktasında Türkiye’den beklentileriniz nelerdir?

- Kardeş Cumhuriyetimiz bize imkânlar ölçüsünde her türlü desteği veriyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın 
desteklerinden ötürü çok mutlu oluyoruz. Bizim öğrencilerimizle ilgili Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında bir 
anlaşmazlık olmuştu. Şimdiki cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Başbakanlığa gittiğimizde kendisi 
bizzat bakanlığı ve YÖK’ü arayarak Azerbaycan ile ilgili sorun çıkmamasını söyledi. Bu bize karşı çok büyük 
sevgi ve saygıdır. Beklenti değil ama belki bir öneri olarak, öğrenci buraya gelmeden ihtiyaç olan ya da 
uygun yerler belirlenirse biz öğrencilerimizi ona göre yönlendiririz ve göndeririz. Mesela sağlık alanında tıp 
öğrencilerimiz ona göre gelip stajlarını burada yaparlar.  

- Türkiye’nin Kafkaslarda, Orta Doğuda ve dünyadaki durumu ile görüşlerinizi ve tespitlerinizi 
alabilir miyim?

- Ben bir eğitimci olarak derin politikalarla işim olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bugün kardeş cumhuriyetin 
yürüttüğü politikayı beğeniyoruz ve her zaman yanındayız. Suriye’den gelen Müslümanlara karşı hem 
insanlığından hem de inancından ötürü yaklaşımlarını onlara yardımcı olmalarını takdirle karşılıyoruz. 
Kardeş cumhuriyetin çok güçlü olmasını arzu ediyoruz. O ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. 
Çünkü inanıyorum ki biz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kardeşliğe sahibiz.

- Eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı?

- Ben üniversitenize Rektör hocamıza çok teşekkür ederim. Kendisinin çalışmalarını ve gayretlerini de 
takdir ediyorum. Kendisine yaptığım ziyarette, yapacağı çalışmalarından bahsettiğinde de söyledim. Bir gün 
bu dünyadan göç edeceğiz. Önemli olan arkamızda neler bıraktığımız. Üniversitenizin yeni bir üniversite 
olmasına rağmen çok işler başarmasını ayrıca tebrik ediyorum. Daha iyiye gitmesi yolunda uğurlar diliyorum. 

Teşekkür ederim. 

GELECEĞE GÜVENLE 
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Din Sosyoloğu ve Edebiyatçı Dr. Necdet Subaşı "Birbirimizin Yüzüne Bakabilmek" 
başlığıyla Kariyer Söyleşilerinin konuğu oldu. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen 
programa NEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çemrek, Sosyal Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 

Kuşpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.   Konuşmasında geçmiş 
döneme kıyasla şimdiki dönemde yaşayan gençlerin çok 
şanslı olduklarını belirten Subaşı, geçmişe oranla bugünün 
insanlarının daha hoşgörülü olduğunu söyledi. Öğrencilere, 
'İnsan olarak size düşen nedir?' sorusunu yönelten Subaşı: 
"Kendinizle baş başa kalmayı deneyin. Aldığınız bir kararı 
gözden geçirin. Yutkunmadan onu konuşamayacaksınız. 
İnsanın kendisinden kaçması kadar zor bir şey yoktur. 
Çünkü içinizde vicdan diye bir şey var. O vicdanın size 
sorduğu soruları adamakıllı bir cesaretle cevaplamanız 
gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kişinin kendi söylemlerinin 
etkisinde olduğunu söyleyen, eleştiri dilinin kurumsallaşması 
üzerine paylaşımlarda bulunan Subaşı: "İçinden geldiğimiz 
yapı sahip olduğumuz bilgilerin tartışmasız hakikat olduğunu 
öğretiyor, en doğrusu olduğu konusunda bizi ikna ediyor, 
daha da ileri gidiyor başkalarının hakikatlerine karşı bizi çok 
çetin bir savunmaya zorluyor. Benim söylediğim doğrudur, 
senin söylediklerin ciddiye alınamaz bakış açısının getirdiği 
çeşitli şeyler var. Eleştiri dilini tam olarak oturtamadık, 
kurumsallaştıramadık” dedi. Program soru cevap bölümünün 
ardından Prof. Dr. Abdulkadir Buluş’un, Dr. Necdet Subaşı’na 
hediye takdimiyle sona erdi.  

Kariyer Söyleşileri
"Birbirimizin Yüzüne Bakabilmek" 

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir 
Meslek Yüksek Okulu ve Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğu işbirliği ile Kariyer 
Günü etkinliği düzenlendi. Programın açılış konuşmalarını Konya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş ve Seydişehir Kaymakamı Regaib Ahmet Özyiğit 
yaptı.

Seydişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Arıkan’ın “Kariyer ve Yaşam” ve Öğretim 
Görevlisi Yusuf Uzun'un “Sosyal Sorumluluk Bilinci” konulu semineri ilgiyle dinlendi.  Doç. Dr. Hüseyin 
Arıkan seminerinde, kariyer planlamasında erdemli bir insan olmanın öneminden bahsetti.   Seminerde 

ayrıca Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanlarınca kuruma kayıt yaptırmaya 
ilişkin bilgiler de verildi. 

Seydişehir MYO’da Kariyer Günü  

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
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Hz. Mevlana’nın 22’nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti. 

İnsanlığın günümüzde Hz. Mevlana’nın öğretilerini anlamaya ve hayatında uygulamaya çok daha fazla 
ihtiyaç duyduğunu söyleyen Esin Çelebi Bayru bu konuda gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Rektör 
Şeker’e bilgi verdi. Bayru; büyük mütefekkir, bilgin ve şair Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin eser ve fikirleri 

üzerinde araştırmalar yapmayı, Mevlâna’nın fikir hazinesini gelecek nesillere aktarmayı, bu konuda gerek 
yurtiçi gerekse yurtdışındaki çalışmalara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi. Ziyarette Mevlana’nın 
ve öğretilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ne gibi faaliyetler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de üniversite olarak Hz. Mevlana ile ilgili pek çok faaliyetin altına 
imza attıklarını anlattı. Şeker bu konuda bilimsel çalışmaların yapılmasına da önem verdiklerini vurguladı.

Hz. Mevlana’nın Torunu
Esin Çelebi'den NEÜ’ye Ziyaret 

62 yıl aradan sonra yayın hayatına başlayacak olan Anadolu Kliniği Tıp Dergisi’nin 
Tanıtım Toplantısı ve Hayat Vakfı Konya Şubesi’nin açılışı Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun Eşi Dr. Sare Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür 
Merkezindeki programa 
Konya Valisi Muammer 

Erol, Konya Milletvekilleri 
Dr. Leyla Şahin Usta ve Dr. 
Hüsnüye Erdoğan, Kütahya 
Milletvekili ve Hayat Vakfı 
Ankara Şube Başkanı Prof. 
Dr. Vural Kavuncu, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin 
ile öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Dr. Sare Davutoğlu: "62 Yıl Aradan Sonra Güzel Bir Dönüş"

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Dr. Sare Davutoğlu, "Sizlerle 
bugün burada Anadolu Kliniği dergisinin üçüncü baharını 
gerçekleştirmiş olacağız. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Öğrenciliğimin ilk günlerinden beri çalışmaya başladığım Hayat 
Vakfı’nın böylesine güzel bir faaliyeti için buradayız. 62 yıl aradan 
sonra bugün ile birlikte Anadolu Kliniği Dergisi tıp yayıncılığına çok 
güzel bir dönüş yapacak. Ayrıca Hayat Vakfı’nın Konya’da bir şube 
açması da beni heyecanlandırıyor.  Bilgimizi kendimizin üretmesi 
çok önemli. Aynı zamanda bu bilginin kayıt altına alınırken doğru 
kullanılması da aynı derecede öneme sahiptir. Anadolu Kliniği’nin 
tekrar yayın hayatına başlamasıyla buna katkı sağlayacağına bütün 
kalbimle inanıyorum" dedi. 

Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi.

Tanıtım Toplantısı ve Hayat Vakfı 
Konya Şubesi’nin Açılışı Yapıldı
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2007 yılında kurulan ve Avrupa’daki tüm Klinik Biyokimya 
derneklerinin çatısı altında toplayan Avrupa Laboratuvar 
Tıbbı Federasyonu’nun (EFLM) iletişim komitesine bağlı 
“Promotion and Publications” adlı çalışma grubuna 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında görev yapan Uzm. 
Dr. Merve Sibel Güngören tam üye olarak seçildi. 

Avrupa’dan 40 ülkenin üye olduğu ve tüm Klinik Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı camiasının buluşma 
platformu olan EFLM’in komiteleri ve çalışma gruplarının ülkelerini ilgili konularda temsil edebilen bilim 
insanlarından oluştuğunu söyleyen Güngören, daha önce aynı çalışma grubuna 2015 yılında asosiye 

üye olarak atandığını, ayrıca EFLM çalışma gruplarına tam üye olarak atanan ikinci Türk olma özelliğini 
taşıdığını ifade etti. Uzm. Dr. Merve Sibel Güngören, EFLM çalışma gruplarının tam üyelerinin, EFLM 
çalışmalarında etkin karar verme yetkisine ve her türlü uluslararası toplantıya EFLM’i temsil düzeyinde 
katılma hakkına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), 12. Uluslararası Kongre ve Sergisi  
"Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” konulu kongre düzenledi. 

Açılışını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yapmış olduğu kongreye Necmettin Erbakan 
Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Arslan, Yrd. Doç. Dr. Lokman Gemi, Ögr. Gör. Nihat Çankaya ile Murat 
Dağgün ve İbrahim Ethem Doğanay katıldı. Üniversiteye ayrılan stantta ziyaretçilere; Un ve Unlu 

Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Bölümü tanıtım videosu ve broşürü sunulurken ayrıca üniversite, Gıda 
Mühendisliği ve Değirmencilik Bölümü hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi. Öğretim Gör. Nihat Çankaya yaptığı 
konuşmada; özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli teknik elemanların üniversite 
ve sanayi İşbirliği bünyesinde yetiştirilmesi amacı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTB-KSO-KTO-TUSAF 
ve OAUSD arasında imzalanan protokolden bahsederek; İŞKUR’un İşbaşı Eğitim kapsamında öğrencilere 
sağladığı maaş olanaklarından, sanayicilerin öğrencilerimize vermiş oldukları karşılıksız burs imkânlarına 
vurgu yaptı. 

NEÜ
TUSAF Uluslararası 
Kongresinde

Avrupa Laboratuvar Tıbbı Federasyonu
Çalışma Grubunda İkinci Türk

Akademik Kültür Topluluğu, Konya’ya has olan ve mübarek üç ayların başlaması 
vesilesiyle kutlanan özellikle çocuklar için bir bayram gününe dönen Şivlilik geleneğini 
Üniversiteye taşıyarak renkli sahnelere tanıklık edildi.

Topluluk üyeleri hazırladıkları Şivlilik panolarını, hem bir geleneği yaşatma hem de öğrencilere şivlilik 
ikram etmek amacıyla Köyceğiz Yerleşkesi, AKEF ve İlahiyat Fakültesinin girişlerine koydular. Çeşitli 
ikramlarla donatılan panoların üstünde "Şivliliğiniz Akademik Kültürden", ve "Regaib Kandiliniz 

Mübarek Olsun" gibi ifadeler de yer aldı. Öğrenciler tarafından da büyük ilgi gören etkinlik, Akademik Kültür 
Topluluğunun hazırladığı Şivlilik etkinliği gün boyu devam etti. Ayrıca Meram Tıp Fakültesinde de hastalara 
ve hasta yakınlarına da personel tarafından şeker, çikolata ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Renkli görüntülerin 
yaşandığı etkinlik vesilesiyle hasta yakınları da moral buldu. Personelin de keyifli dakikalar geçirdiği etkinlikte 
şehrimize ait olan bu geleneğin yaşatılmış olmasının mutluluğu yaşandı.

    Geleneği Üniversitede Yaşatıldı
ŞİVLİLİK 
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Kurucu üye olarak Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) de yer aldığı Engelsiz 
Dünya Platformu tarafından düzenlenen Engelsiz Kalemler Fuarı, Kocaeli’nde yapıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile çok sayıda 
kurum ve kuruluşun yöneticisinin katıldığı fuarda NEÜ’nün engellilere yönelik projeleri tanıtıldı. NEÜ standını 
ziyareti sırasında konuşan Başkan Karaosmanoğlu, belediye olarak Necmettin Erbakan Üniversitesinin 

engelliler konusundaki çalışmalarından ve deneyimlerden yaralanabileceklerini söyledi. Fuarda NEÜ 
tarafından hazırlanan ve engelliler ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve yönergelerin bir araya getirildiği "Engelli 
Tanıtım ve Bilgilendirme El Kitabı" katılımcılara dağıtıldı. 

ENGELSİZ DÜNYA İÇİN
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İkinci Türk-Arap Yükseköğretim 
Kongresi İstanbul’da Yapıldı 

İkinci Türk – Arap Yükseköğretim Kongresi İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev 
sahipliğinde Arap Üniversiteler Birliği’nin katılımıyla yapıldı. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Arap Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen kongre "Ortak 
Araştırmalar, Öğrenci Değişim Programları, Ortak Öğrenim Programları ve Uzaktan eğitim" olarak dört 
ana başlıkta yapıldı. Kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı kongrede 

Necmettin Erbakan Üniversitesini (NEÜ) Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker temsil etti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, milletlerin 
özgüvenlerinin önemi üzerinde durdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. 
Yıkılan inşa edilir, kaybolanın yerine yenisi konur ancak öz güvenini yitiren bir milletin tekrar tarih yazması 
mümkün değildir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoksulluğun, acının, kan ve gözyaşının bu toprakların kaderi 
olmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan: "Bugün yaşadığımız hadiselerin, sıkıntıların, üzerimizde dolaşan kara 
bulutların geleceğimizi karartmasına ve bizi yeise sevk etmesine asla izin vermeyeceğiz. Tarihimiz sadece 
övünç kaynağımız değil, aynı zamanda bize güç veren, ilham olması gereken çok önemli bir referanstır." dedi.

Ölçülerimizi Kaybettik

Toplumların birbirlerinin değerlendirmelerinde ölçüyü kaybettiğimizi ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: 
"Bu ölçüleri bizim yeniden yakalamamız lazım. Yeniden bizim aslımıza dönmemiz lazım. Eğer bunu 
yakalayamazsak, geçen bu sürelere yazık olur. Bakıyorsun, Arap kardeşim bana farklı bakıyor. Ben Türküm. 
Eğer Türk de Araba farklı bakıyorsa yandık. Bizim renklerimizde 
herhangi bir şey olabilir mi? Ne siyahın beyaza, ne beyazın siyaha 
üstünlüğü yoktur. Ölçü bu. Batı dünyası bu ayrımları yaparken, 
İslam dünyasında bu sıkıntı yoktu. Biz onlara bu dersleri verdik. 
Çünkü biz yaradılanı Yaradandan ötürü sevdik, renginden 
dolayı değil, kavminden dolayı değil, ülkesinden dolayı değil, 
makamından dolayı değil, rütbesinden dolayı değil. Bundan 
dolayı sevdik. Bu yanlışı gidermemiz lazım." dedi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şekerin aynı 
zamanda oturum başkanlığını yaptığı kongre, ortak raporun 
düzenlenmesi ile sona erdi. 

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen 
Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası Muğla’nın 

Marmaris ilçesinde düzenlendi. 68 üniversiteden 600’ü 
aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada Necmettin 

Erbakan Üniversitesinden 4 sporcu da yarıştı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Beşeri Fakültesinde 
eğitimine devam eden 86 kiloda sporcu Teoman Gür,  
birbirinden zorlu rakiplerini eleyip müsabakalarda Altın 

Madalya alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Teoman Gür, 8-11 
Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da yapılacak Uluslararası Kick 

Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

NEÜ’ye Altın Madalya 
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- Sayın Başkanım, öncelikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 2010 yılında 
yurtdışında yaşayan soydaşlarımız ve akrabamız olan topluluklara yönelik olarak ilişkileri 
geliştirme ve güçlendirme amacıyla kurulduğunu biliyoruz. Biraz Başkanlığınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz? YTB neler yapıyor? Hangi konularla ilgileniyor?

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba 
topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine 
etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenmektedir. Yeni Türkiye 
vizyonunu ortaya koyan kurumlardan biri olan Başkanlığımız çalışmalarıyla gerek yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızla gerekse soydaş ve akraba topluluklarla ilişkilerimizi güçlendirmek, ekonomik, sosyal 
ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis etmek amacıyla kuruldu. Biliyorsunuz 1960’lı yılların başından 
itibaren binlerce vatandaşımız yurtdışına işçi olarak göç etti ve bugün 6,5 milyonu aşan bir insanımız 
Türkiye dışında yaşıyor. Bu insanlarımız on yıllar boyunca ihmal edildi. Ancak Türkiye’nin 2000’li yılların 
başından itibaren gösterdiği siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak ülkemiz yurtdışında 
yaşayan insanlarına, soydaşlarına yönelik hizmetler yapmaya başladı. Bu hizmetlerin kurumsal bir şekilde 
tek elden yürütülmesi amacıyla YTB 2010 yılında kuruldu ve şimdiye kadar gerek yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımız, soydaşlarımız gerekse uluslararası eğitim alanında önemli hizmetler gerçekleştirdi ve 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

- Akraba topluluklar ifadesinden neyi anlamalıyız? Biz YTB’yi Türkler ve akraba topluluklar 
boyutunda biliyoruz. Ancak çalışmalarınızın Afrika, Avrupa ve Asya’da da yoğun olduğu 
görülüyor. Bu noktada görev alanınızla Kurumunuzun adı arasında bir çelişki yok mu?  Akraba 
ifadesini bu meyanda tanımlamalı mıyız?

- Kurumumuzun isminde geçen ‘Yurtdışı Türkler’ yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızı ifade ediyor. 
Akraba topluluklar ise tarihte bir şekilde tarihsel, sosyal, kültürel ilişki içerisinde olduğumuz toplumları 
kast ediyor. Bu topluluklar içerisinde Ortadoğu’dan Kafkaslara, Afrika’dan Balkanlara, Orta Asya’ya kadar 
300-400 milyonluk bir nüfusa tekabül ediyor. 
Çok değil daha 100 yıl önce bu coğrafyanın insanları olarak, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar,  çok daha 
fazla ortak bir medeniyetin çocuklarıydık. 100 yıl önce duygularımız daha fazla örtüşürdü. Dede Efendi 
bir taraftan Müslüman bir kimlikle şarkılarını bestelerken Ermeni kemancı Tatyos Efendi yine aynı şekilde 
Türkçe şarkılar besteler ve söylerdi. İstanbul’da bir dergi bu coğrafyanın hemen hemen her yerinden çok 
yakından bilinirdi. İsmail Gaspıralı’nın yazdıkları, işbirliğine davet eden pek çok çalışmaları da İstanbul’da 
çok yakından bilinirdi. Tam da yüzyıl önce bu coğrafyanın Başbakanı bir Mısırlıydı. Sait Halim Paşaydı.  
Tunuslu Hayrettin Paşa çok benzer bir biçimde bu coğrafyada yine başbakandı. Sırp asıllı Sokullu Mehmet 
Paşa on yıllarca bu coğrafyada bu millete hizmet etmişti. Keza yakın tarihten örnek vermek gerekirse 
bizim milli şairimiz olan merhum Mehmet Akif, Arnavut kökenliydi.
Bu örneklerde de görüldüğü gibi tanımını yaptığımız ‘akraba topluluklar’ ile ilişkilerimiz tarihte böyleydi. 
Biz son 100 yılda kopan bağların yeniden güçlendirilmesi için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. 
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- Çoğunlukla medyaya yansıyan konuların YTB’nin eğitim hizmetlerine ilişkin olduğu görülüyor. 
YTB’nin eğitim hizmetlerinden başka çalışmaları var mı?

- Elbette var. YTB yurtdışındaki Türk vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmalarla aynı zamanda bir diaspora 
başkanlığı. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde her alanda daha iyi konumda olmaları 
için çalışmalar yürüttürüyoruz. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm bulmak için 
onları hayatın pek çok alanında destekliyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımıza 9 başlıkta proje bazlı 
mali destek sağlıyoruz. Başta Ayrımcılıkla Mücadele, Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım, Çift Dilliliği Destek 
programı olmak üzere pek çok alanda desteklerimiz yıl boyu devam ediyor. Diğer taraftan gençlik 
programları ile yurtdışında yaşayan genç vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını güçlendiriyor, kendi kimlik 
ve kültürlerini korumaları amacıyla Türkiye’ye getiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini icracı makamlara 
iletmeye de devam ediyoruz. Örneğin, 7 Haziran seçimleri öncesinde yurtdışındaki vatandaşlarımızdan 
gelen talepleri hükümetimize rapor olarak sunduk. Sayın Başbakanımız Almanya’da 10 maddelik bir 
müjde ile vatandaşlarımızın taleplerine cevap verdi. Bugün gelinen noktada bu rapor doğrultusunda 
Başbakanımızın verdiği müjdelerin bir bir hayata geçirildiğini görüyoruz. Öte yandaş soydaş ve akrabalara 
yönelik yaptığımız çalışmalarla yönetici elitleri buluşturuyoruz. Bu anlamda Bürokrasi Akademisi, Balkan 
Düşünce Kuruluşları Buluşması, Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması ve Afrika Düşünce Kuruluşları 
Buluşmasını gerçekleştirdik. Düşünce kuruluşları buluşmalarının her yıl farklı bir ülkede yapılmasını 
planlıyoruz. Diğer taraftan Bürokrasi Akademisiyle başlattığımız akademilerin devamını da getirmeyi 
planlıyoruz. Yurtdışı vatandaşlarda olduğu gibi soydaş ve akraba coğrafyasındaki gençlerimizi de gençlik 
programlarıyla Türkiye’ye getiriyoruz. Gençlik Köprüleri Projeleri ile binlerce soydaş ve akraba gencimiz 
Türkiye’yi yakından tanıma fırsatı buldu. 

- YTB, kaç ülkede hizmet veriyor? Şube ya da temsilcilikleri var mı? Yurtdışı bağlantılar nasıl 
kuruluyor? 

- Biz Diaspora bağlamında yaklaşık 8 milyonluk insanımıza, soydaş akrabalar bağlamında 300-400 
milyonluk bir coğrafyaya, uluslararası öğrenciler bağlamında ise tüm dünyaya yönelik çalışmalar 
yürütüyoruz. YTB bu yönüyle dünya üzerinde neredeyse dokunulmadık bir nokta bırakmıyor. Türkiye 
Burslarına dünyanın hemen her ülkesinden başvurular alıyoruz. Örneğin 2015 yılında Türkiye Burslarına 
dünyadaki 193 ülkenin 182’sinden başvuru aldık. Kuzey Kore gibi başvurunun mümkün olmadığı ülkeleri 
eksiklik olarak saymazsak tüm dünya Türkiye’de okumak için sıraya girmiş diyebiliriz. Yurtdışında her 
hangi bir temsilciliğimiz bulunmuyor. Yurtiçinde İzmir ve Edirne’de bölge ofislerimiz var. 

- Farklı şehirlerde farklı ülkelerden çocuklarla iletişim kurmak güç olmuyor mu? İletişim sorunu 
varsa aşmak için neler yapılıyor?  

- Uluslararası öğrenciler özellikle Türkiye’ye ilk geldikleri dönemde kültürel farklılıktan kaynaklı ya da 
dile bağlı sorunlar nedeniyle iletişim güçlüğü yaşamakla birlikte uyum, kaynaşma ve iletişim kurma gibi 
konularda sağlanan desteklerle kısa sürede bu sorunun üstesinden gelme noktasında önemli bir aşama 
kaydetmektedir. Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de eğitim gören öğrencilere akademik eğitim 
öncesi bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi verilmekte ve Türkçeyi etkin kullanmalarına yönelik tamamlayıcı 
eğitimler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal hayatta Türkçe dil bilgilerini geliştirmelerini 
sağlamak ve Türk toplumuyla iletişimlerini ve paylaşımlarını arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel projeler 
gerçekleştirilmekte, sivil toplum kuruluşlarının bu amaca matuf projelerine mali destek sağlanmaktadır.

- İlerleyen yıllarda Türkiye’nin çabaları özellikle 
Afrika ve Asya’da üniversite kurmak ile 
sonuçlanır mı? Orada Türkiye üniversitelerinin 
şube açması gibi bir yola gidilebilir mi?

- Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde yurtdışında 
bulunan Türk üniversitelerinin arttırılması 
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Bosna Hersek, 
Makedonya, Kazakistan ve Kırgızistan’da faaliyet 
gösteren Türk üniversitelerine ek olarak Kenya’da 
üniversite açılmasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Yurtdışında Türk üniversiteleri açılması 
Türkiye’nin yükseköğretim alanında uluslararası 
bir marka olmasına hizmet etmenin yanı sıra 
üniversitelerin yapılandırılmasında idari ve akademik 
anlamda etkin planlama yapılması ile ülkemizin 
uluslararası kalkınmada önemli bir katalizör görevi 
üstlenmesine zemin hazırlamaktadır.

- 2016 yılının “Kosova Yılı” ilan edildiğini 
biliyoruz. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?   
Neden Kosova ya da daha geniş anlamda neden 
Balkanlar? 

- Ülkeler arası ilişkiler geleneksel olarak diplomasinin bir konusu olarak ilerlemekte, taraf ülkelerin 
diplomatları aracılığıyla kurulup geliştirilen bir ilişki biçimi olarak sürmektedir.  Bununla birlikte, 
uluslararası ilişkilerin her geçen gün çeşitlenen işleyiş biçimi sonucunda, geleneksel yollarla sürdürülen 
ilişkilerin, mevcut sivil yapıları ve bizzat ülke halklarını da dahil edecek şekilde çeşitlendirilmesi modern 
uluslararası ilişkiler uygulamalarının bir parçası haline gelmiştir. Bu yeni ilişki biçimi, iki ülke halklarının 
birbiriyle doğrudan temas kurma araçlarını desteklemek suretiyle, toplumlar arasında yakınlaşmayı daha 
hızlı bir şekilde sağlamakta, diplomatik ilişkilerin zeminini sağlamlaştırmaktadır.  Bu bağlam çerçevesinde, 
Türkiye-Kosova ilişkileri, başlangıcından bu yana, bir yandan dostane ilişkiler çerçevesinde diplomatik 
kanalların sürekli açtığı kulvarlar boyunca ilerlemeye devam ederken, diğer taraftan da aralarında asırları 
aşkın dostluk bağı bulunan iki ülke halklarının kendi aralarında oluşturdukları sivil bağlar sayesinde oluşan 
toplumsal bir destekten her zaman güç almıştır. Kosova Cumhuriyeti, bağımsızlığını ilan ettiği gün Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından resmen tanınmış ve o günden bu yana iki ülke pek çok alanda işbirliği içerisinde 
hareket etmiştir. STK’ların yürüttüğü çalışmalar, Türkiye’ye yönelik öğrenci hareketliliği, karşılıklı ziyaretler 
ve artan turizm hareketliliği sayesinde de Kosova-Türkiye ilişkilerinin sivil alanı sağlam bir temel üzerinde 
inşa edilmiştir.  2016 Kosova Yılı, Türkiye-Kosova ilişkilerini, işte bu sağlam temel üzerinde geliştirmek ve 
gerek devletler gerekse toplumlar nezdindeki tabanını güçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) insiyatifiyle oluşturulan 2016 Kosova Yılı Programı, 
Türkiye ve Kosova’dan ilgili kurumların da katkıda bulunduğu bir içerikle oluşturulmuştur.  Bu rehberde, 
2016 Kosova Yılı kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinliklere proje desteği sağlamak amacıyla YTB 
tarafından özel olarak hazırlanan proje programının detayları yer almaktadır. Söz konusu program 
kapsamında; karşılıklı kültürel ziyaretler; edebi, kültürel ve sanatsal programlar; konferans, sempozyum, 
kongre, düzenli eğitim programları gibi akademik organizasyonlar, araştırma ve yayın destekleri; belgesel, 
film, kısa film, sözlü tarih gibi çalışmalar, eğiticilerin eğitimi, profesyonel hareketlilik programları, STK 
kapasite gelişim eğitimleri vb. ilgili çalışmalar desteklenecektir.  2016 Kosova Yılı ve bu yıl kapsamındaki 
etkinlikleri desteklemek için oluşturulan 2016 Kosova Yılı Proje Programının Türkiye–Kosova ilişkilerini 
daha ileri seviyeye taşıyacak düşüncelerin hayata geçmesine ve Kosova’nın tanınma süreci çalışmalarına 
katkı sağlaması en büyük temennimizdir. 
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- Yurtdışından gelen öğrencilerin en çok tercih ettikleri iller hangileri ve hangi alanlar daha çok 
tercih ediliyor? 

- Uluslararası öğrenciler, tüm dünyada bir marka değeri kazanmış olmalarının da etkisiyle, İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi şehirlerimizi tercih etme eğilimindedirler. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 
Anadolu'daki diğer şehirlerimizdeki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerin daha mutlu olmaları 
muhtemeldir. Buna yönelik somut örnekler de çokça mevcuttur. Çünkü daha küçük ve yerel niteliklerini 
koruyan şehirlerde, öğrencilerin yerel halkla kaynaşmaları daha kolay olmaktadır. Birey, üniversite ve 
şehir bütünleşmesi daha yoğundur. Bilhassa bu gibi Anadolu şehirlerinde aktif olan sivil toplum hayatı, 
bu öğrencilerin Türkiye ve kültürümüzle daha yakın temas kurmalarını sağlamaktır. Hatta bu öğrenciler 
bulundukları yere alıştıktan sonra, büyük şehirlerimize gitmeyi tercih etmeyecek kadar memnun 
kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra, coğrafî sebeplerle kimi hususiyetlere mazhar olan şehirlerimiz de vardır. 
Örneğin Edirne, Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Bunun 
sebepleri hepimizce malumdur. Bunun yanı sıra Erzurum gibi şehirlerimizin de Azerbaycan ve İran 
coğrafyalarından gelen öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmesi gibi bir durum söz konusudur. 
Türkiye Bursları fen, sosyal, teknik, beşerî, sanat ve spor alanlarının tümünde, başvuru sahibi adaylara 
bölüm tercihi sunan bir uygulamadır. Bu kadar çeşitli bölümü bir arada sunan, dünyadaki sayılı burs 
programlarından biridir. Bu kadar çok bölüm tercihi sunulması, tüm dünyadaki ülkelerin farklı farklı ihtiyaç 
alanlarına sahip olmalarıdır. Türkiye Bursları, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra, tüm ülkelerin 
ihtiyaç alanlarını gözetmektedir. Böylece yapılan burslandırmalar hem Türkiye'ye hem de muhatap 
ülkeye fayda sağlamaktadır. Elbette ki bir bölüme başvuran adayların o bölüm için uygun bir altyapıya 
sahip olması da göz önünde bulundurulan hususlardandır. Bu bakımdan tıp, mühendislik, mimarlık gibi 
uluslararası geçerliliği haiz bölümlerin yanı sıra, ilgili ülkenin ihtiyacına göre antrenörlük eğitmenliği ya da 
balıkçılık gibi alanlara oldukça fazla sayıda rağbet olmaktadır.

- Lisansüstü eğitime yönelik politikalar nelerdir ve bu konuda Türkiye’nin özel bir stratejisi var 
mı?  

- Dünyada önde gelen burs programları incelendiğinde, bunların hepsinin lisansüstü düzeyde başvuran 
adaylara ağırlık verdiği, bu düzeydeki öğrencilere daha çok kontenjan ayırdığı görülmektedir. Çünkü 
lisansüstü öğrenciler, belli bir altyapıya, belli bir uzmanlığa sahip olan öğrencilerdir. Geldikleri ülkeye, kendi 
iklimlerinden bir bilgi yükünü de beraberinde getirirler. Tabiatıyla, bilinç düzeyleri de daha yüksektir. Bu 
sebeple, Türkiye Bursları, lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere 
yönelik farklı yaklaşımlar geliştirmekte ve bu öğrencilerin sayılarının artırılmasını istemektedir. Örneğin 
bu öğrenciler, uzmanlık alanlarına göre ilave eğitimlere tabi tutulabilmekte, ilgili kurumlarımızda stajlar 
yapabilmektedirler. Söz gelimi, iletişim bölümünde okuyan lisansüstü öğrencilere yönelik farklı eğitim 
programları oluşturulmakta, ülkemizde bu alanın uzmanlarından seminerler almaları sağlanmakta ve 
ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarında staj yapmalarına önayak olunmaktadır. Birçok ilimizde 
düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin amaç ve kapsamlarından biri de lisansüstü seviyedeki 
bu öğrencilerdir. Dünyanın bilgi yükünü taşıyan ya da buna namzet lisansüstü adaylara yönelik bu tür 
yararlı faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek olup bu seviyedeki öğrencilere meslekî 
anlamda farklılaştırılmış eğitim programları sunulmaya çalışılacaktır.   

- Sayın Başkanım, Konyalı olduğunuzu ve Konya ile bağlarınızın sıkı olduğunu biliyoruz. Konya 
ve Konya’nın üniversiteleri hakkında da bir şeyler söylemek ister misiniz?

- Konya ülkemizin kurucu şehirlerinden, Hz. Mevlana da ülkemizin kurucu kişilerinden birisidir. Konya gerek 
Selçuklu, Osmanlı dönemi gerekse devletimiz açısından son derece kurucu bir rol oynamıştır. Konya ve 
Horasan erenleri adeta balkanları kuran şehir ve erenlerdir. Tarihi kişiliği ve sahip olduğu kuşatıcı değerleri 
nedeniyle biz Konyamızı YTB çalışmalarımızda da aktif olarak değerlendirmekteyiz. Dünyanın pek çok 
yerinden pek çok ulusal öğrenciyi Konya’ya yerleştirmekteyiz. Eskiden Konya’dan dünyaya dağılan bir 
medeniyet yürüyüşümüz söz konusuydu. Şimdi tüm dünyadan Konya’ya en zeki öğrencilerimizi getirerek 
bu yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Sadece öğrenciler boyutuyla değil balkanlardaki etkisi nedeniyle 
Konya Sivil Toplum Kuruluşlarını paydaş Türk akraba toplulukları çalışmaları için de destekliyoruz. Bu 
çerçevede Konya’daki Sivil Toplum Kuruluşları Platformu geçen yıl Bosna’da balkanlardaki Sivil Toplum 
Kuruluşları ile buluştu. BU yıl Kosova’da benzer bir program daha yapılacak. Böylelikle Konya’nın ufuk 
turunu Türkiye ölçeğinden daha bölgesel bir ölçeğe taşımış oluyoruz. Bizim çalıştığımız alanlar açısından 
Konya’dan, Konya Üniversitelerinden ve Sivil Toplum Kuruluşları’ndan  çok şey bekliyoruz. Söylediğim gibi 
Konya bizim çalışmalarımız için de önem arz eden bir şehir. Yine bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası 
Sosyal Bilimler Kongresi’ni Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte yaptık. YTB tarafından 2016 
yılının Kosova yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle ülke çalışmaları kapsamında kongrede Kosova ile ilgili 
bildiriler sunulacak.

Teşekkür ederim.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü AkadeMedya 
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Kültürü Filmle Öğreniyorum 
etkinliğinde, bu kez bir muhabirin hikâyesini anlatan Gece Vurgunu filmi ele alındı.

Gece Vurgunu Medyanın Acıdan Kar 
Etmesini Eleştiriyor

Başrol oyuncusunun bir muhabiri canlandırdığı 
filmde karakter, gece saatlerinde kamerası 
ile sonraki günün haberleri için ölümlü 

olayları kaydediyor. Kurbanlara karşı hiçbir acıma 
hissetmediği için en kanlı görüntüleri çekiyor ve 
bu sayede kısa sürede başarılı oluyor. Çünkü yerel 
televizyon istasyonları bu tarz kanlı haberlerle 
reyting alabiliyor. Başrol oyuncusunun gece suç 
avcısı kariyeri yükseldikçe suçları kamerasıyla çekmek ile kamerası için suç yaratmak arasındaki çizgi giderek 
kayboluyor. Gece Vurgunu filmi, medyanın kirli ve çürük korkutuculuğunu ve acıdan kar yapmasını yerinde 

bir dürüstlük ile inceliyor. Filmin seyredilmesinin ardından Öğr. Gör. 
Nuri Paşa Özer’in moderatörlüğünde haberde etik konusunda analizler 
yapıldı. Öğrenciler bir taraftan hocalarının ve medya mensuplarının 
film ile ilgili analizlerini dikkatle takip ederken diğer taraftan da kendi 
görüşlerini ifade ettiler.

Öğrencilerin Eğitimi Açısından Bu Etkinlikler Büyük 
Önem Arz Ediyor

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Yeşil: "Öğrencilerimiz ile birlikte 
filmleri izliyoruz, daha sonra filmin değerlendirmesini ve tartışmasını 
yapıyoruz. Öğrencilerin eğitimi açısından bu etkinlikler büyük önem 
arz ediyor. Bu güne kadarki izlenimlerimiz doğrultusunda çok iyi bir yol 
kat ettiğimizi söylemem mümkün." dedi. Film gösterimlerinin ayrıca 
öğrencilere farklı kültürleri tanıma imkanı sağladığına dikkat çeken 
Yeşil: "Öğrenciler bir film izlerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini de 
uygulamalı olarak görüyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Derste Öğrenilen Bilgiler Film ile Pekiştiriliyor

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Yasin Bulduklu ise öğrencilerin iletişim kuramları ve iletişim ile ilgili 
öğrenmeleri gereken bilgileri pekiştirecek özel filmlerin gösterim için 
seçildiğini vurguladı. Bulduklu Kültürü Filmle Öğreniyorum etkinliklerinin 
öğrencilere ciddi kazanımlar sağladığını çeşitli örnekler vererek anlattı. 
"Derste anlattığımız bir kuramı tam olarak kavrayamayan bazı 
öğrencilere bu kuramla alakalı film gösterimi yaptığımızda öğrencilerin 
kuramı çok iyi anladığına defalarca şahit olduk." diyen Bulduklu, 
öğrencilerin her geçen gün bakış açısının değiştiğini ifade etti. 

Öğrenciler de bu gösterimlerin eğitimleri için büyük önem arz ettiğini 
derste öğrendikleri bilgileri bu filmlerle pekiştirdiklerini ve böylece hem 
konuyu daha iyi anladıklarını hem de bilgilerin kalıcılığının sağlandığını 
vurguladılar.

Kültürü Filmle Öğreniyorlar
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ile Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa 
düzenlediği Gençlik, Şiddet ve Sosyokültürel Etkenler Çalıştayı Konya’da yapıldı.

Uluslararası Meram Gençlik Akademisi Eğitim, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde başlayan programa; 
Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Hakan Dulkadiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası 
Gençlik Akademisi Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ve NEÜ Aile ve Gençlik Uygulama Araştırma 
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın ile öğrenci ve veliler katıldı.

Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Hakan Dulkadiroğlu yaptığı açılış 
konuşmasında gençliğe, onları şiddetten uzak tutmaya dair pek çok politikayı hayata geçirdiklerini 
belirtti. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda gençleri şiddetten uzak tutmak için daha ciddi kamu 
politikaları yürütmeye çalışacaklarını belirten Dulkadiroğlu:  "Gençlerin hayatın içinde daha etkin, faydalı 
bireyler olmaları için çalışıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı’nın bunu tek başına başarması mümkün değil. 
Üniversitelerimiz, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gençlerimizi doğru kanallara sevk 
edebileceğimize inanıyoruz.” dedi.

Anne Babalık Becerileri Çok Önemli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Füsun Çuhadaroğlu da şiddet konusuna, şiddeti önlemek için düzenlenebilecek programlara değindiği 
konuşmasında şiddetin pek çok çeşidi olduğuna vurgu yaptı. Şiddetin dünya çapında bir sorun olduğunun 
altını çizen Çuhadaroğlu gençlerin kendilerinin uyguladığı bir de başkaları tarafından uygulanan şiddetin 
olduğunu hatırlattı. Anne babalara büyük görevler düştüğünü de söyleyen Çuhadaroğlu şunları söyledi: 
"Anne babalık becerileri çok önemli. Önlemek için bir şeyler yapılacaksa bu işin köküne inilmeli. Toplumsal 
bir hareket olması lazım. Anne babaların daha küçük yaşta çocuklarına yaptığı muamele, çocukla kurduğu 
ilişki, ona uyguladığı disiplinin şekli çocuğun ileride şiddet uygulayıcı birine dönüşüp dönüşmemesi 
açısından son derece önemli.”

Çocuklar Medya Okuryazarlığı Konusunda Eğitilmeli 

Medya konusunun ciddi önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, çocukların medyaya 
karşı eğitilmesinin öneminden bahsetti. Medya Okuryazarlığı dersinin okullarda verilmesinin de gerekli 
olduğunun altını çizen Çuhadaroğlu, medyayı anlamanın şiddetin önüne geçebileceğini ifade etti. 

İki gün süren çalıştayda; eğitimde sporda sanatta şiddet, medya ve kitle iletişiminde şiddet, değerlerle 
şiddet, istihdam ve şiddet, engellilerde şiddet, toplumsal yapılar ve şiddet, suç ve şiddet başlıkları altında 
konular değerlendirildi. 

Gençlik, Şiddet ve Sosyokültürel Etkenler
Çalıştayı Konya’da Yapıldı
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Meram Tıp Fakültesi
2017'de Hizmet vermeye hazırlanıyor..
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Ereğli Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3. sınıf 
öğrencilerinin, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için oluşturdukları Kırmızı Mart 
Projesi kapsamında davetli Tarihçi Abdullah Topaç, Ereğli Eğitim Fakültesinde 
Çanakkale Zaferi konferansı verdi. 

Düzenlenen konferansta Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’ın Çanakkale ruhunu anlatan 
açılış konuşmasından sonra şiirler okundu ve Grup Armoni tarafından Çanakkale Türküleri konseri 
verildi ve Tarihçi Abdullah Topaç sunumunu yaptı. Topaç konuşmasında, “Çanakkale bir savaş ya da 

zafer değil, Türk’ün destanıdır. Tarihimizden örnekler alarak vatan topraklarımıza sahip çıkmalıyız” diyerek 
Çanakkale’nin Türk Milleti için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
Akademisyenler ve öğrencilerin ilgi ile takip ettiği program sürecinde Çanakkale Zaferinin ruhu yaşatıldı ve 
duygu dolu anlar yaşandı. Programın sonunda Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan, 
Abdullah Topaç ve Armoni grup adına Nuray Paksoy’a plaket takdim edildi.  

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Kültür Topluluğu tarafından Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Yeni Türkiye Yolunda 
Erbakan’ı Anlamak" konferansına NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve misafirler 
katıldı. 

Kur-an’ı Kerim okunmasıyla başlayan programda topluluk 
başkanı Fatih Okutan açılış konuşması yaptı. Ardından 
kürsüye gelen Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih 

Erbakan, İslam birliğinin önemine dikkat çekerek: "Soğuk savaş 
döneminde Sovyetler tehdidine karşı Batı dünyasını koruma 
altına almak için kurulan NATO gibi, Müslüman ülkeleri 
de başta İsrail olmak üzere bütün zalimlerin zulmünden 
korumak üzere dış tehdit ve tehlikelere karşı korumak üzere 
ortak bir savunma paktının yani İslam ülkeleri NATO’sunun 
Türkiye’nin öncülüğünde kurulması şarttır." dedi. Türkiye’nin 
öncülüğünde; Avrupa’nın gümrük birliği benzeri bir gümrük 
birliği anlaşmasının imzalanması gerektiğine dikkat çeken 
Erbakan, Müslüman ülkeler arasında kotaların, engellerin, 
gümrüklerin kaldırılmasının şart olduğunu ifade ederek 
ülkenin ancak bu şekilde 2023 yılında hedeflediği 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefine ulaşabileceğini anlattı. Program 
hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından 
sona erdi.  

Ereğli Eğitim Fakültesinde 
Çanakkale Zaferi Konferansı

Yeni Türkiye Yolunda 
Erbakan’ı Anlamak  
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Sosyal Eğitim ve 
Saygı Topluluğunun düzenlendiği "PDR ve Kariyer Danışmanlığı Söyleşisi" konulu 
programla üniversite öğrencileriyle buluştu. 

Gençlere kariyerin inşa edilebilir, oluşturulabilir bir şey 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, hiçbir 
şeyin emek olmadan var olamayacağının altını çizdi. 

Başarının anahtarının ne istediğini bilmek ve bu yolda emin 
adımlarla ilerlemek olduğunu anlatan Yeşilyaprak, çaba olmadan, 
sorumluluk almadan mutlu olunamayacağını belirtti.
İşini sevmenin çok önemli olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. 
Binnur Yeşilyaprak; "İşinizi severek yapın.  Severek yaptığınız 
iş sizi mutlak mutluluğa eriştirecektir. Mutlu insanların mutlu 
iş hayatları, mutlu aşk hayatları ve mutlu bir dünyaları olur. 
Sevmeyi bilin. Sevmenin sorumluluğunu alın. Hayatta sahip 
olduğunuz rolleri bilerek yaşayın. Ancak o zaman mutlu bireyler 
olur, mutlu bireyler yetiştirirsiniz. Ayaklarınızın üstünde 
durmayı bilin. Siz izin vermedikçe dışarıdan hiç kimse sizin 
dizlerinizi bükemez. Başarısızlığa değil başarılı olmaya, yaşam 
boyu öğrenmeye odaklanın" ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağaçaltı Fikir ve Medeniyet Topluluğu tarafından 
organize edilen ve TRT Savaş Muhabiri Mehmet Akif Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen 
“Kamera Arkası Ortadoğu” programı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol 
Güngör Konferans Salonunda yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, TRT Savaş 
Muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Ortadoğu’da aslında neler olduğunu, 
yaşanılanların medya tarafından nasıl manipüle edildiğini ve 

bölgenin nabzını ölçerken nelerle karşılaştıklarını dinleyenlerle paylaştı. 
Medyanın olmayan bir şeyi var gibi, var olan bir şeyi isterse hiç olmamış 
gibi gösterme gücüne sahip olduğuna değinen Ersoy, Ortadoğu’da 
yanan ateşin uzun zaman sönmesinin mümkün olamayacağını söyledi. 
Ortadoğu’daki uluslararası projelere değinen Ersoy, bölgede görev 
yaptığı dönemde korkunç sahnelerle karşılaştıklarını da söyledi. Savaş 
bölgesinde bombalar altındayken hiçbir şey anlaşılamadığını ancak 
sessizlik çöküp de bir başına kaldıklarında esas acının, esas kaybın 
ortaya çıktığını ve meselenin o noktada insanı kaldıramayacağı yüklerin 
altına soktuğunun altını çizdi.

PDR ve Kariyer Danışmanlığı 
Üzerine Söyleşi

Savaş Muhabiri’nin Gözüyle 
Ortadoğu’nun Kamera Arkası

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 
öğrencileri, Halkapınar'da, ilkokul öğrencileri için kültür, sanat ve eğlence programı 
düzenledi. 

Halkapınar Çok Programlı Arif Arık Anadolu Lisesi sosyal hizmetler salonunda, ilkokul öğrencileri 
için gerçekleştirilen programda, öğrenciler hem eğlendi, hem de ağız ve diş sağlığı konusunda 
bilgilendirildiler. Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerince, "Sosyal Bireyler 

İçin El Ele", "Sen Gülerken Dişlerin de Gülsün"  ve "Benim Kalemim Benim Zaferim'' adlı projeler kapsamında 
düzenlenen programda, Halkapınarlı ilkokul öğrencileri sosyal, kültürel, eğitim ve diş sağlığı konularında 
tiyatro, skeç, şiir dinletisi, oyunlar ve şarkılar eşliğinde güzel bir gün geçirdiler. Program sonunda üniversite 
öğrencileri yanlarında getirdikleri diş macunu, diş fırçası ve çeşitli kırtasiye malzemelerini programa katılan 
ilkokul öğrencilerine hediye ettiler.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kente Bakış Topluluğu tarafından konuşmacı 
olarak davet edilen Gazeteci Sami Atıcı, "Medya Organlarının Bulundukları Şehre 
Katkıları" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Yerel basın üzerine tespitlerini paylaşan 
Atıcı, gazetecilikte yaşadığı deneyimlerini de anlattı.

Programda kısa bir açılış konuşması yapan Kente Bakış Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Semiha 
Sultan Tekkanat, medya üzerine böyle bilgilendirici bir programın yapılmasının önemine değinip emeği 
geçen topluluk öğrencilerine teşekkür etti. Sami Atıcı, şehrin bilgi ihtiyaçlarının gazeteciler tarafından 

karşılandığını, gazetecilerin toplumu okuduklarını bu anlamda da yapılan haberlerin, röportajların, yazılan 
yazıların hiçbir zaman anlamsız olmadığını ifade etti. Atıcı: "Vatandaşlar zaman zaman bize sıkıntılarını 
iletiyorlar, bunları kendi süzgecimizden geçirmeden direk yayınlamamız mümkün değil. Gerçeği 
öğrenmeden veya bir meselede eğer taraflar varsa her iki tarafı da dinlemeden haber yapamazsınız. 
Dikkat etmeniz gereken şeyleri asla atlayamazsınız. Eğer aksi davranırsanız mesleğinize de şehrinize de 
hiçbir faydanız dokunmayacaktır" ifadelerini kullandı. 

Türkçe Öğretmenliği 
Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik

Medya Organlarının 
Bulundukları Şehre Katkıları  

GELECEĞE GÜVENLE 
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TOPLULUK
ETKİNLİKLERİ

141140



Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun organize 
ettiği "Radikalleşen Avrupalı Gençler" konulu konferansta Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müşerref Yardım Avrupa’da 
meydana gelen olaylardan yola çıkarak radikalleşme olgusu hakkında bilgi verdi. 

Konferans kapsamında katılımcılara radikalleşme, radikalizm, Avrupa’da 
radikalleşmeyi gündeme getiren olaylar, AB 
ülkelerinde radikalleşme 

sorununa karşı alınan 
önlemler gibi başlıklarda bilgi 
veren Yardım; radikalleşme, 
ayrımcılık ve ötekileşme 
konuları arasındaki ilişkiyi de 
açıkladı. 
Radikalizmin pek çok tanımının 
olduğuna dikkat çeken Yardım, 
din açısından radikalizmin 

köklere dönüş gibi bir anlamının olduğunu ifade etti. Yardım, 
Batı dünyasında radikalizm, fundamentalizm, kökten dincilik, 
İslamizm, cihadizm ve terörizm gibi kavramlar arasında 
kargaşa oluşturulduğunu ve bunu yapanın da medya organları 
olduğunu belirtti. 

Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Topluluğu 
tarafından organize edilen 
"Üniversitelerde Sosyal 
Sorumluluk ve Önemi" 
Konferansı Öğretim Görevlisi 
Yusuf Uzun tarafından 
gerçekleştirildi. Konferans 
öğrenci ve akademik personel 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Konferansta, Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Dünya ve Türkiye üniversitelerindeki sosyal 
sorumluluk etkinlikleri, öğrenci topluluk faaliyetleri ve Seydişehir’de gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
aktiviteleri anlatıldı. 

Radikalleşen Avrupalı Gençler 
Konuşuldu Üniversitelerde 

Sosyal Sorumluluk ve Önemi
Konulu Konferans Verildi

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE
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Eğitimci Yazar Sait Çamlıca’nın konuşmacı olarak katıldığı, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Mefkûreci Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen "Okuma ve 
Gençlik" söyleşisi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. 

Okumanın insana ne katacağına, 
tecrübelerin nasıl kazanılacağına, 
hangi şeylerin öğrenmeyi 

hızlandırıp kişiyi birikimli kılacağına dair 
konulara değinen Sait Çamlıca okuma 
kavramının bir insan için ne denli önemli 
olabileceği üzerine yaşadığı anılarını 
dinleyenlerle paylaştı. Asıl meselenin 
hayatı okumak olduğunu vurgulayan 
Sait Çamlıca: "Okuduklarınız eğer ki sizi 
sarsmıyorsa yanlış şeyi okuyor olabilirsiniz. 
Hayatı okumaktır mesele. Kitapla 

beraber hayatı da okumayı, kitapla beraber hayatı da öğrenmeyi 
çok önemsiyorum. Atalardan her öğrenilenin yapılması tehlikelidir, 
yaptıkları üzerine kafa yormayanlar, nerede yanlış yaptıklarını da 
bulamazlar zaten. O yüzden kendiniz tecrübe etmelisiniz. Kendiniz 
okumalı, meselelere kafa yormalısınız" dedi. 

Bu sene ikincisi gerçekleştirilen Yunus Ensari Resim Yarışmasında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans 
öğrencilerinden A. Oğuz Kaleli birincilik ödülü kazandı. İkincilik Ödülünü Mustafa 
Sönmez, Üçüncülük Ödülünü Burak Erim alırken, kazananlara ödülleri düzenlenen 
bir törenle takdim edildi.

45 farklı şehirden 425 eserin katıldığı yarışmada 6 jüri 
üyesi tarafından ilk eleme yapıldı. Elemeyi geçen 91 
eser için jüri üyelerinin ikinci değerlendirmelerinin 

ardından birincilik ödülüne A. Oğuz Kaleli layık görüldü. 
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsa Eliri de bu ödülün kendilerini 
çok memnun ettiğini dile getirerek, A. Oğuz Kaleli’nin 
başarılarının devamını diledi. 

“Okuma ve Gençlik” 
Söyleşisi 

Yunus Ensari 
Resim Yarışması Ödül Töreni Yapıldı
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Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Genç Bankacılar ve 
Finansçılar öğrenci topluluğu tarafından "Katılım Bankacılığına Genel Bakış" konulu 
bir konferans düzenlendi.

Albaraka Türk Katılım Bankası İç Anadolu Bölge Müdürü Hüseyin Tekin ve Şube Müdürü Ahmet 
Ayıcı’nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta katılım bankacılığının temelleri, gereklilikleri ve 
önemi hakkında bölüm öğrencileri bilgilendirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
tarafından 52. Kütüphane Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlendi. 

Etkinlik kapsamında İslik İlk ve Orta Okulunun yeni kurulacak kütüphanesine öğrencilerin istifade etmesi 
için bini aşkın kitap hediye edildi. Düzenlenen etkinlikteki kitaplar; Kütüphane Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı personeli ve üniversite öğrencileri tarafından götürüldü. Müzik dinletisi, kitap dağıtımı ve 

yüz boyama gibi faaliyetlerin de yapıldığı etkinlikte okul idarecileri ve öğrenciler üniversitemize teşekkür 
ederek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Katılım Bankacılığına 
Genel Bakış Konferansı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığından 

Kütüphane Etkinliği

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

TOPLULUK
ETKİNLİKLERİ

146



Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Belediyesi’nin ortak bir proje olarak hazırladığı 
etkinlikte Ereğli’nin Kuzukuyusu Köyü'ne yaklaşık altı bin adet fidan dikildi.

Ereğli Belediyesi’nin organizasyonunu yaptığı fidan dikme etkinliğine, Fakülteyi temsilen dekan Prof. 
Dr. Mustafa Pehlivan katıldı. Kuzukuyusu Köyü Muhtarı İsmail Karpuzcu ve Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’in konuşmaları ile başlayan program, Ereğli Müftüsü Yusuf Eseroğlu’nun yaptığı toplu 

dua ile devam etti.  Yapılan duanın ardından fidan dikimi için hazırlanan araziye geçilerek fidanlar toprakla 
buluşturuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü öğrencileri tarafından okul çağındaki çocuklara "Sağlıklı Beslenme, Besin 
Hijyeni, Kişisel Hijyen ve Sanitasyon" konulu bir seminer düzenledi.

İhsaniye İlkokulu'nda düzenlenen seminerde Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Nurcan Uslu, Şeyma Akbulut, İsmail Yazıcıoğlu, Mustafa Dereli 
ve Şeyma Yücel sağlıklı beslenme ve hijyen konusunda öğrencilere önemli bilgiler aktardılar. Bölüm 

öğrencileri çocukların neler yemesi gerektiğini, çocuklarda el ve vücut temizliğinin nasıl sağlanacağı ve 
sağlıklı beslenme konusunda yapılan hataları anlattılar.

Fidan Dikme Etkinliği İlkokul Öğrencilerine 
Sağlıklı Beslenme ve Hijyen 

Semineri

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi FORA Öğrenci Topluluğu faaliyetleri 
kapsamında Meram Tıp Fakültesi Çocuk 
Hematoloji Servisi hastalarına yardım amaçlı 
kermes düzenledi. 

Kermesten elde edilen gelirler ile Hematoloji-Onkoloji 
tedavisi gören miniklere çeşitli hediyeler alan FORA 
Öğrenci Topluluğu minik kalplere moral ve destek verdiler.  

FORA Öğrenci Topluluğu gönüllüleri palyaço kıyafetleri giyerek 
ve animasyon gösterileri düzenleyerek hematoloji servisine 
hastalıklarını bir nebze olsun unutturup eğlenceli saatler 
geçirmelerini sağladılar. Minikler ve yakınları da kendilerine 
gösterilen ilgiden memnun kaldı.

"Uzay Mekiği ve 
Mimarlığın Evrimi"
Konulu Konferans 

FORA Öğrenci Topluluğu 
Gönüllülerinden Minik Kalplere Moral 

Bir mobilya üretim firması olan DesignArt’ın 
kurucusu Ayşe Ören, Innovation Topluluğu 
organizasyonuyla, "Uzay Mekiği ve Mimarlığın 
Evrimi" konulu bir konferans verdi. 

2010 yılında Sanayi Bakanlığından "Tekno Girişim" sermaye 
desteği alarak kurulmuş ilk tasarım firmasını kurduğunu 
belirten Ayşe Ören, Mimarlık ve Uzay Bilimleri kavramları 

üzerinde durdu ve gençlerin sorularını yanıtladı. Uzay mimarisi 
üzerine değerlendirmelerde bulunan Ören’in anlattıkları 
öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Bilkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü mezunu olan Ayşe Ören, mekân kavramının önemine 
de değindi.  Uzaya gitmiş ve orada vakit geçirmiş astronotların 
yaşadıkları tecrübeleri anlatan Ören, dünyanın fotoğrafının 
oradan çekilmiş olmasının, o kareleri yakalayanlar ve bu alanla 
ilgilenen herkes için son derece önemli olduğunu belirtti.

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE
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Meram Tıp Fakültesi 
Geleceğin Üniversitelilerini Ağırladı

NEÜ’de Yasama Semineri

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya’da üniversiteye 
hazırlanan öğrencilere kapılarını açtı. 

Şehirdeki çeşitli liselerden gelen öğrencilere Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Meram Tıp Fakültesi, 
hekimlik mesleği ve Konya’da üniversiteli olmak hakkında bilgiler verdi.  Dekan Vatansev, Meram Tıp 
Fakültesinin Türkiye’deki en köklü eğitim kurumlarından biri olarak zengin altyapıyla donanmış klinik ve 

laboratuvarlara sahip olduğunu, ülkenin önde gelen tıp fakültelerindeki eğitimin aynısının kendi fakültelerinde 
de verildiğini ve tıpta ileri seviyede olduğu düşünülen bazı üniversitelerde bulunmayan cihazların Meram 
Tıp Fakültesinde kısa süre içerisinde kullanılmaya başlayacağını ifade etti.  Yapılan sunumun ardından 
öğrencilerin sorularını cevaplandıran Vatansev, Tıpta Uzmanlık Sınavı konusunda da fakülte olarak ciddi 
başarıya imza attıklarını öğrencilerinin önemli bir bölümünün bu sınavda istediği yeri kazandığını belirtti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından düzenlenen “Yasama Seminerleri”ne 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliği yaptı. 

2016 yılının ilk seminerinde TBMM’den gelen uzmanlar yasama ve 
denetim faaliyetleri ile TBMM idari teşkilatı ve kariyer imkânları 
hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Oluşturulan model ile öğrenciler 

meclisin işleyişini yaşayarak öğrendi. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu’nun da katıldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda öğrencilerin Meclis 
hakkında merak ettikleri pek çok soru uzmanlar 
tarafından cevaplandırıldı. 
TBMM Yasama Uzmanı Mustafa 
Ceylan Meclis faaliyetlerini anlatmak 
için küçük bir model parlamento 
çalışması yapmak için Necmettin 
Erbakan Üniversitesine geldiklerini 
söyledi. Gerçekleştirilen etkinliklerle 

yasama sürecinin nasıl işlediğini yasaların genel kurulda nasıl yapıldığına dair 
bilgi verdiklerini ifade eden Ceylan, öğrencilerin genelde Meclis faaliyetlerini 
medyadan takip ettiklerini ve yasama faaliyetlerinin nasıl geliştiğine dair 
hukuki bilgilerinin kısıtlı olduğunu belirtti. Bu nedenle öğrencileri doğru 
bilgilendirmek için üniversitelere gittiklerini ifade eden Ceylan, 2016 yılındaki 
ilk yasama seminerini Necmettin Erbakan Üniversitesinde yaptıklarını ifade 
etti. 

GELECEĞE GÜVENLE 
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Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
ve Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar açılış 

konuşmasında, Prof. Dr. Süleyman 
Hayri Bolay Hocanın ülkemizdeki felsefi 
düşüncenin gelişmesinde büyük bir yeri 
olduğunu söyledi. Kuşpınar, öğrencilerin; 
Konya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden 
biri olan Bolay Hocanın, ilmi ve irfani 
birikiminden fazlasıyla faydalanacağını 
bu anlamda konferansın büyük önem arz 
ettiğini söyledi. 

Öğrencilere, "Edebiyata, felsefeye, şiire ve 
müziğe önem verin" diyen Bolay, bu bilim 
dallarında felsefi unsurların bulunduğunu 
belirtti. Herkesin önyargılardan uzaklaşması 
gerektiğini ifade eden Bolay, "Bizden olmaz" 
gibi düşünceleri dile getirenleri eleştirdi 
ve bazı felsefe bölümlerinin sadece 
Batı felsefesi çalıştığını hatırlatarak bu 
durumun değişmesi gerektiğine dikkat 
çekti. Önce kendi kültürümüzü bilmemiz 
gerektiğinin altını çizen Bolay, kendi 
geçmişinden haberdar olmayan bireylerin 
başka kültürleri öğrenemeyeceğini söyledi. 
Türk-İslam kültüründe pek çok filozofun 
yetiştiğini belirten Bolay, Osmanlı ve 
Türkiye’nin düşünce hayatının Batıdan 
farklı olduğunu belirterek: "Yeni fikirleri ve 
düşünceleri bizim geliştirmemiz gerekir. 
Batı da bizim geliştirdiğimiz fikirleri 
kullanmalı." dedi. Prof. Dr. Süleyman Hayri 
Bolay, Batı felsefesini; Batı sömürgeciliğinin 
temellendirmesini sağladığı için eleştirdi 
ve kendi özümüze dönmemiz gerektiğini 
vurguladı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü 
tarafından düzenlenen "Felsefe ve Ben" konferanslarının üçüncüsü 29 Mayıs 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın katılımı ile gerçekleşti.

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay
Darul Hadis Derslerinde

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin düzenlediği Yuvarlak Masa Seminerleri alanında önde gelen 
isimlerin katılımlarıyla devam ediyor. 

Çalışmaların Şubat ayı konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu’ydu. Prof. Dr. Önder Kutlu’nun "Kamu Politikası Oluşturma ve Politika Transferi" konusunda 
dinleyenlere İngilizce olarak bilgiler verdiği, programa çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri ve farklı 

kurum ve kuruluşlardan dinleyiciler katıldı. Kutlu, demokrasi, insan, ekonomi gibi başlıklarla toplumların ele 
alınmasının ve gelişmenin bu noktalara odaklanmasının gerektiğini söyledi. 

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Aliya 
İzzetbegoviç Ordularının Tugay Komutanı General Halil Hulisi Brzına’nın da aralarında 
bulunduğu Boşnak heyeti ağırladı.

Ziyarette iki ülke arasındaki tarihi bağların derinliğine dikkat çekildi. Bosna Savaşında nasıl komutan 
olduğunu ve savaş esnasında yaşanan olağanüstü durumları anlatan Brzına, dünyanın birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan 

Uslu’nun da bulunduğu ziyarette Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan Brzına, farklılıkların zenginlik 
olduğunu ve şu anda İslam coğrafyalarında devam eden çatışmaların bir an önce son bulması için dua 
ettiğini söyledi. Üniversite, Konya ve Türkiye’deki eğitim hakkında Brzına ve beraberindeki heyete bilgi veren 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 70 farklı 
ülkeden 842’i yabancı uyruklu öğrenciyi 
üniversitelerinde misafir ettiklerini 
belirtti. Şeker, Bosna ve Türkiye arasında 
kardeşlik bağı olduğunu dile getirerek bu 
bağları artırarak sürdürmek için önemli 
çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Boşnak Komutandan NEÜ’ye Ziyaret

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
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24. Dönem Konya Milletvekili ve 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Gülay Samancı, Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’i makamında 

ziyaret etti.  

Ziyarette Samancı; üniversitenin yaptığı 
çalışmalardan memnun olduğunu 
belirterek olumlu görüşlerini ifade 

etti.  Rektör Şeker de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 

Konya’da eğitim gören 
Azerbaycanlı öğrencilerle ilgili 
olarak bir dizi faaliyetlerde 
bulunmak için Konya’ya gelen 
Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği 
Eğitim Ateşesi Doç. Dr. Necibe 
Nesibova Rektör Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak 
dost ve kardeş Azerbaycan’dan gelen 
çok sayıda öğrenciye ev sahipliği 

yapmaktan duydukları memnuniyeti 
ifade eden Rektör Şeker; 37 lisans, 34 
yüksek lisans, 8 doktora öğrencileri ile 
beraber Meram Tıp Fakültesinde de 5 
tane Azerbaycanlı asistanları olduğunu 

sözlerine ekledi. 
Konya’daki üniversitelerde eğitim gören 
öğrencilerin sorunlarını yerinde öğrenerek 
eğitimlerinin daha sorunsuz ve verimli 
şekilde sürdürülmesinin sağlanmasına 
katkı sunmak için Konya’ya geldiklerini 
ifade eden Nesibova da; yeni bir üniversite 
olmasına rağmen birçok Azerbaycanlı 
öğrenciye kucak açarak sahiplenen 
Necmettin Erbakan Üniversitesine 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker nezdinde 

teşekkürlerini ifade etti.  

24. Dönem Konya Milletvekili ve 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış Rektör Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’i ziyaret etti. 

Görüşmede üniversitenin gelişimi ve 
hedefleri konusunda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu. Rektör Şeker 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Başdanışman Mustafa Akış’a 

teşekkürlerini iletti. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Emin Aydın ve Prof. Dr. 
Önder Kutlu, Selçuk Üniversitesi 
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. 
Mustafa Şahin'i makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun 

temennisinde bulundular.

Rektör Şeker, Şahin'i tebrik ederek: 
"Şehrin iki devlet üniversitesi olan 
Selçuk Üniversitesi ve Necmettin 

Erbakan Üniversitesinin tatlı bir rekabet 
ortamında dayanışma içerisinde 
birlikte çalışması çok önemli. Bu şekilde 
Konyamıza, ülkemize ve bilime çok ciddi 
hizmetler üretileceğine inanıyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek sözlerine başlayan Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin ise: "Necmettin Erbakan Üniversitesi 
başta olmak üzere Konya'da bulunan 
diğer üniversitelerimizle birlikte şehrimizin 
ve ülkemizin kalkınmasına yönelik el 
ele vererek çalışacağız. Ortaya çıkacak 
projelerle hem üniversitelerimiz, hem 
şehrimiz, hem de ülkemiz önemli faydalar 
sağlayacaktır." dedi. Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve yeni 
göreve gelen ekibine başarılar dileyerek 

hediye takdim etti.

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve 
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Şahin Rektör Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker'i makamında ziyaret etti. 

Ziyarette bölgenin yükseköğretimi ile ilgili konuları 
masaya yatırılırken Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker üniversitenin gelişimi hakkında bilgiler 
verdi. Yatırım programına alınan projeler ve 
devam eden projelerin konuşulduğu görüşmede 
bölgenin eğitim niteliğinin artırılması yönünde de 

görüş paylaşımında bulunuldu. 

Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 

makamında ziyaret etti.  

Ziyarette Üniversitenin eğitim ve araştırma 
faaliyetleri hakkında karşılıklı görüşler paylaşıldı. 
Rektör Şeker, Milletvekili Hüsnüye Erdoğan’a 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
kendisine İlahiyat Fakültesinin hazırlamış olduğu  

“Selefilik”   kitabını hediye etti.

Azerbaycan Eğitim 
Ateşesinden Ziyaret

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanlarından 

NEÜ'ye Ziyaret

Selçuk Üniversitesine 
Ziyaret  

Yüksek Öğrenimde 
Bölgenin Sorunları  

Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan’dan Ziyaret

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

159158



REKTÖRLÜK

Rektör
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

0332 280 80 50
0332 28 80 51

mseker@konya.edu.tr
rektorluk@konya.edu.tr

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN

0332 280 80 53
meaydin@konya.edu.tr

Prof. Dr. Tahir YÜKSEK
0332 280 80 54

tyuksek@konya.edu.tr

Prof. Dr. Önder KUTLU
0332 280 80 52

okutlu@konya.edu.tr

Genel Sekreter
Hanifi SERT

0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Genel Sekreter Yardımcısı
Abdullah ATICIGİL
0332 280 80 38

aaticigil@konya.edu.tr

İDARİ BİRİMLER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Eyüp SOYKÖK

0332 280 80 07
eyupsoykok@konya.edu.tr

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Ahmet BÜLBÜL
0332 280 80 11

abulbul@konya.edu.tr

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı

Mustafa KARAKIŞLA
0332 323 82 20 / 5942

mkarakisla@konya.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı
Hanifi SERT

0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı
Ömer DOĞAN

0332 280 80 67
omerdogan@konya.edu.tr

İDARİ BİRİMLER

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

Abdullah ATICIGİL
0332 280 80 38

aaticigil@konya.edu.tr

Strateji Daire Başkanlığı
Tekin ARIKAN

0332 280 80 47
tarikan@konya.edu.tr

Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

Seyit Metin TEMİZ
0332 280 80 31

mtemiz@konya.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği
Ayhan TEKİN

0332 280 81 01
ayhantekin@konya.edu.tr

Hukuk Müşavirliği
M. Fatih ÇEPNİ
0332 280 80 82

mfcepni@konya.edu.tr
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