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Rektörden
Merhum Necmettin Erbakan'ı Rahmet ve Minnetle Anıyoruz
Aybüke Öğretmeni Son Yolculuğuna Uğurladık - Öğrencimiz Hayatını Kaybetti
15 Temmuz
2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni
TÜBA Ödül Töreni
Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu
Ramazanoğulları Beyliği Sempozyum
Yıllık Genel Değerlendirme Yapıldı
Şeb-i Arus Törenlerinin Tema'sı: "Birlik Vakti"
YÖK'ten Öğrencilere Doktora Bursu
I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi
Alzheimer Yaşam Merkezi Konya'da Açıldı
Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu Seçimleri Yapıldı
Meram Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi (METKO)
Gevale Kalesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor
NEÜ, Fenilketonüri Hastaları ile Buluştu
"Bilim Genç" Konya Bilim Merkezinde
TÜBİTAK Öğrencileri Ödüllendirdi
48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
11. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi
"TÜBİTAK Haberleri
TÜBA
3. Milli Kültür Şurası Yapıldı
Nasreddin Hoca Anıldı
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü İlk Öğrencilerini Alacak
Çocukların Hayalleri Gerçekleşti
SEDEP Etkinlikleri
"Otizm için Tek Ses, Tek Yürek"
Medeniyet Okulu Değerlendirildi - I. Konya Biyoteknoloji Günü Düzenlendi
Beceri ve Davranış Kazandırma Konferansı
8. Uluslararası Üniversiteler Birliği Konya'da
Konya Şeker Organ Bağışında Örnek Oldu
Meram Tıp Haberleri
Tütün Bağımlılığı ve Zararları Anlatıldı - Yüksek Özgüven, Düşük Hata
Sağlıkta Similasyonlu Eğitim Dönemi - Sağlık Turizmi
Türkiye Bursluları 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
NEÜ-SÜ İşbirliği "Kültürü Filmle Öğreniyorum"
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Açıldı
Hukuk Alanına Yeni Halka: NEÜ Hukuk Fakültesi
İlk Gyrocopter Kadın Pilotu NEÜ'de - Çanakkale Zaferi'nin 102. Yıl Dönümü
Rengarenk
Editör'den
Prof. Dr. Mehmet Akgül - Prof. Dr. Mehmet Biber
Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu
ArtAnkara'da NEÜ Büyük İlgi Gördü
Asım'ın Nesli Milli Gençlik Projesi - AKEF'ten Muhteşem Türk Sanat Müziği Konseri
Prof. Dr. Mahmut Kaya İnce Minare'de - "Değerler Sistemi Medeniyetin Kalbidir"
GEYESE 2017
Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler - 5. Geleneksel Spor Şenlikleri 
Konya Sanayi Odasından Bilgi Günleri - Başarılı Öğrencilere YÖK'ten Tebrik Mektubu

Engelli Öğrencilerle Sohbet - "Science 20 Dialogue" Toplantısı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Arasında İşbirliği - 4. Devfest Etkinlikleri NEÜ'de
Sağlık Yönetimi Konferansı - Öğrenciler Eserlerini Sergiledi
ÜNİKOP'ta KTO Dönemi - Topluma Hizmete Devam - Sanat İle Tedavi Ettiler
11. Kongre'yi Konya'da Yaptılar - Daha Kaliteli Su İçin...
Devlet Konservatuvarında Yeni Dönem - NESA Uluslararası Robot Yarışması'nda
Gıda Mühendisliği Zeytinyağı Üretmeye Başladı - Havacılık Emniyeti
Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğu'ndan Bir Dizi Etkinlik
NEÜ İle Priştine Üniversitesi Protokol
Turizm Gelişiminin Geleceği Çalıştayı - 30 Üniversite Konya'da Buluştu
Öğretmenler Günü Etkinliği - Şehir Konferansları
Konya Turizmine Katkı Sağlayacak- Sanat Tarihi Konferansları Devam Ediyor
Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlandı
NEÜ'ye Yapılacak Metro Hattı
Konya'da Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı
2016 Yılı Akademik Performans Karnesi
Uluslararası Öğrenciler Buluştu
Anatomi Kongresi 2017
Katılım Bankacılığı Geliştikçe... 
Seydişehir'de Kamu-Sanayi İşbirliği - Şehitler Anısına Fidan Dikildi
Sporda Başarı Ödüllendirildi
Gençler Ataları için Yürüdü- Ereğli’de Kan Bağışı Günleri - Hüseyin Bölük NEÜ’de 
Deniz Orhun NEÜ’de - Sahrap Soysal ve Gökmen Sözen NEÜ’de
Okul Öncesinin Geleceği Tartışıldı - Unutanları Unutmadılar
İktisat Öğrencilerinden Büyük Başarı - Rektör Akgül Uğurlandı
Kitaplar İhtiyaç Sahiplerine Gönderildi
Havacılığı Uzmanları Anlattı  - Özel Öğrenciler El Ele
7. Ulusal Alzheimer Kongresi  - Tercih Edenlerin Önü Açık
Stada Kitapla Geldiler 
Atiker Konyaspor’u Tebrik Ediyoruz 
“Herkes İçin Spor ve Rekreasyon” - Çanakkale Türk’ün Destanıdır
Okullar Tuval Oldu - Seydişehir MYO’dan Özel Etkinlik
Rekabet Kurumu Başkanı NEÜ’de - Uygulayarak Öğreniyorlar 
”Nasihat” Dinleyenleri Büyüledi - Turizm Fakültesi Kaldığı Yerden 
Primer İmmün Yetersizlik Tanısı ve Tedavisi - Geçmişten Günümüze Kadın Paneli...
Deneyimsel Tasarım Öğretileri Anlatıldı - SASAD’tan Konferans 
Anadolu Mektebi Açıldı
Türkiye’nin Rengini Unutmayacaklar - Teknolojik Rekabette Önde Olacak 
Yerli Arama Motoruna İhtiyaç Var - Emeklerini Sergilediler
KONDİL’de İftar Vakti - Basın ve STK İftarda Buluştu 
Ulusal Mimari Fikir Yarışmasında Ödül Aldılar
Hedefi 12’den Vurduk - NEÜ’yü İtalya’da Temsil Ettiler 
Uluslararası Öğrencilerin Mezuniyet Töreni - Üniversitemiz Fuar da 
Öğrenci Otomasyonu Cep’te - “İslam Ülkeleri Birlik Olmak Zorunda”
Cumhurbaşkanlığı Sistemi - Güzel Sanatlar Fakültesinde İki Konferans
Konuşmakta Yarıştılar - Doğa Yürüyüşü Yapıldı
Görenler Şaşırıyor - “Mozaik” Gönül Tellerini Titretti
Turizmde Sosyal Medya’nın Rolü Tartışıldı - Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Etkileri 
Kermes Düzenlendi - Materyaller Sergilendi
İlahiyatta Arapça “Final” - Diş Sağlığı Projesi İlkokul’da
Fora Göstere’de - Öğrencilere Umut Oldular
Ziyaretler
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 T
opluma yol gösterme, yön verme, sorunlarına çözüm üretme, her şeyden önemlisi toplumla 
beraber olması beklenen üniversitelerin ülkemizin başta uzun dönemli 2023, 2053 ve 
2071 gibi stratejik hedeflerine ulaşmasında, kısa vadede ise değişim/dönüşüm yönetimi 
sürecinin yürütülmesinde sorumluluğunun büyük olduğuna inanıyoruz. Eğer üniversiteler, 
eğitim kurumları buna inanıp gereğini yerine getirirlerse, toplumun diğer katmanları da 

buna inanacaklar ve uzak olduğu düşünülebilecek hedeflerin gerçekleşmesinin bile ne kadar kolay olduğu 
görülecektir.

 Bu sorumluluğun bir parçası olarak, 7. yılında 7’den 70’e tüm toplumu kucaklama düşüncesinden 
kopmadan, ilkleri başaran bir kurum haline gelen Necmettin Erbakan Üniversitesi ailesi yoluna emin 
adımlarla devam etmektedir. Çok hızlı bir büyüme ivmesi yakalamış olması, yatay ve dikey büyüme fikrini 
hiç ihmal etmeden çalışmalarını sürdürmesi, topluma ve insanlığa karşı görev şuuru içinde hareket etmesi 
Ailemizi ön plana çıkaran ilkelerdir. Bunu mutlulukla ve gururla ifade ediyoruz.

 Elinizdeki bülten yine dolu dolu çıktı. Birbirinden zengin, birbirinden değerli çalışmalar ve heyecan 
uyandıran haberler sizlere ulaştırıldı. Bunun için herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Payı olan herkesi 
kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversitemiz değer üretiyor, topluma katkı sağlıyor ki, bültenimiz 
de buna bağlı olarak zenginleşiyor.

 15 Temmuz’un yıldönümünde,  coşkuyla yaşadığımız birlik ve beraberlik ikliminde işimizi en iyi 
şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. İnanıyoruz ki, toplumun tüm bireyleri ve kurumları işlerini layıkıyla 
yerine getirirlerse bir daha 15 Temmuz’lar, millet iradesine ipotek koyma girişimleri olmaz. 

 Unutma ve unutturma 

 Aklını ve kalbini bir yerlere kiralamış ya da ipoteklemiş bir güruh maalesef milli olma vasfını 
kaybederek ihanet çukuruna yuvarlanmış; safi duygularla onlara kanmışları da ateşe atacak şekilde ülkenin 
demokratik hayatına kastetmişlerdir. Ülkemizin insan sermayesi olan nitelikli insan kaynağının heba 
edilmesine neden olan bu süreç insanımız arasındaki güven duygusunun dinamitlenmesini doğurmuştur. 
Bir yıldır yaşanan olumsuzluklar ve derin etkileri maalesef uzun yıllara yansıyacaktır. Üniversiteler olarak 
bu hain kalkışma sürecinin analizini iyi yapmak, toplum ve bireylerle beraber gerekli dersleri çıkarmak 
zorundayız. Bu günlere nasıl gelindiği, nerelerde hata yapıldığı, olumsuz etkilerin azaltılması için neler 
yapılması gerektiği üzerinde çalışarak, fikir üretmek suretiyle demokrasi ve birlikte yaşama kültürümüze 
katkıda bulunmalıyız.
 
 Hayatın ve insanın olduğu her yerde bulunmaya gayret gösteren bir Üniversite olarak, sürekli 
ilerleme fikrine, iki günümüzün eşit olmaması düşüncesine inanıyoruz. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, 
mensuplarımızdan iyi haberler alıyor, onların başarılarından mutluluk duyuyoruz. Kendimizi geliştirme 
adına tecrübelerimizden ders çıkarıyoruz.

 Bilimi, sanatı, toplumu, kültürü ve inancı gerektiği şekilde önceleyerek yürütmekte olduğumuz 
çalışmalarla kendimizi göstermek istiyoruz. Geleceğe güvenle bakabilmek için buna ihtiyacımız bulunuyor.

REKTÖR'DEN
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker; Üniversiteye 
ismini veren merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 5. yıl dönümünde bir mesaj 

yayımladı.
Şeker mesajında: “Türkiye’nin yetiştirdiği nadir devlet adamlarından, başarılı bilim 
insanı niteliğiyle tanınan ve siyasete getirdiği özgün yaklaşımıyla ön plana çıkan Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ı, vefatının beşinci seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Kendisi oldukça renkli kişiliği, siyasi sorunlara farklı bir üslup getiren tarzı ve insanımızı 
kucaklayıcı hüviyetiyle toplumun tüm katmanları tarafından yakından tanındı ve sevildi. 
Dünya barışının sağlanmasında, mazlum coğrafyalara dönük yaklaşımıyla özellikle tebarüz 
etti. Bugün üzüntüyle takip ettiğimiz, etrafımızdaki ülkelerde ortaya çıkan insan hakkı 
ihlalleriyle, içeride devletimize ve milletimize karşı yöneltilen tehditleri anlama ve gerekli 
tepkiyi verme bakımından O’nun fikir ve yaklaşımını bir kez daha okumak ve üzerinde 
düşünmek zorundayız. Ayrıca, bir mühendis olarak milli ekonomi ve kaynaklarımızın 

geliştirilmesi için çaba sarf etti, icatlar yaptı.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan; genç nesillere ve eğitim çağındaki tüm bireylere azim, 
kararlılık, ciddiyet, şahsiyet, milli duruş ve özgüven aşılama noktasında hayatı, eserleri ve 

ilkeleri iyi bir şekilde anlaşılmalıdır.
Bu vesile ile kendisine bir kez daha rahmet, sevenlerine ise başsağlığı diliyoruz.” 

şeklinde görüş ve değerlendirmelerini ifade etti. 

Merhum Necmettin Erbakan’ı 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz
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Üniversitemiz Mezunu 
Şenay Aybüke Öğretmene 

Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz..

Müzik öğretmeni olarak görev yaptığı 
Batman’ın Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen 
terör saldırısında hayatını kaybeden Şenay 
Aybüke Yalçın, memleketi Çorum’un 
Osmancık ilçesinde sevenleri tarafından 
son yolculuğuna uğurlandı. Helallik 
alınması için ilk önce baba ocağına 
getirilen şehit öğretmenin cenazesi daha 
sonra Osmancık Kaymakamlığı önünde 
düzenlenen cenaze töreninin ardından 
Beyler Çelebi Camii'ne getirildi. Osmancık 
Kaymakamlığı önünde düzenlenen 
törende kızının tabutu başında konuşan 
Sadık Yalçın, Türklerin 5 bin yıldır bu 
topraklarda olduğunu söyleyerek, "5 
bin yıl değil, 500 bin yıl daha buradayız 
Allah'ın izniyle. Kimse bizleri yıldıramaz. 
Bu vatan tarihte Türk kalmaya devam 
edecek. Bugün de Türk, yarın da Türk ne 
mutlu Türküm diyene" dedi. Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, gözyaşlarına hakim 
olamadığı konuşmasında, “Milli Eğitim 

camiası olarak yastayız. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Terör hiçbir zaman 
kazanamayacaktır kaybetmeye mahkumdur. 80 milyon birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizin yarınını daha 
iyi ve güzel yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aybüke’nin hatırasını yaşatacağız. Milletimizin 
başı sağolsun.” diye konuştu. Beyler Çelebi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehit öğretmenin 
cenazesi Asri Mezarlık’taki Şehitlikte toprağa verildi. Üniversitemiz Halk Oyunları Topluluğu Eğitmen ve 
Koordinatörü Hüseyin Vehbi Karakaya, toplulukta beraber görev aldığı arkadaşları ve Üniversitemiz Müzik 
Eğitimi Bölümü’nden beraber mezun olduğu sınıf arkadaşları Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı son 
yolculuğunda yalnız bırakmadı. 

Aybüke Öğretmeni Son 
Yolculuğuna Uğurladık

Öğrencimize Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencimiz İlyas 
Karaaslan boğularak hayatını kaybetti. 
Tatil için memleketi Adapazarı’na giden 19 yaşındaki 
Yasin Karaaslan arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü 
Serdivan Esentepe mevkiine gezmeye gitti. Yaklaşık 
10 kişilik bir gruptan bazıları yüzmek için göle girdi. 
Gölde açılan arkadaşları kıyıya döndüklerinde durumu 
farkederek Yasin Karaaslan’ı aramaya başladılar. Bir 
süre sonra kendisini baygın halde bularak kıyıya 
çıkardılar. 112 Acil Ekibi tarafından Sakarya Eğitim 

ve Araştırma hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma 
alınan Karaaslan, doktorların tüm müdahalelerine 
rağmen kurtarılamadı. 
Arkadaşları arasında oldukça neşeli, konuşkan ve 
şakacı tavırlarıyla bilinen Karaaslan’ın ölümü okul 
çevresini de yasa boğdu. Öğrencinin cenazesinin ikindi 
namazını müteakiben Adapazarı’nda defnedileceği 
belirtildi. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı dileriz.

Öğrencimiz Hayatını Kaybetti
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2016-2017 Yükseköğretim 
Akademik Yılı Açılış Töreni  
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 
Beştepe Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde düzenlendi.  
Törene Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir 
Yüksek ve Prof. Dr. Önder 
Kutlu ile dekanlar ve çok sayıda 
öğretim üyesi katıldı.

Y
ükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç, 
yükseköğretimin 
akademik yıl açılışının 

ilk defa üniversite boyutundan 
ulusal boyuta taşındığını ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile devlet erkanının 

huzurunda gerçekleştiğini ifade 
etti.
Türkiye'nin birlik ve beraberliğe 
daha çok ihtiyaç duyduğu 
bugünlerde, bütün üniversiteleri, 
millet ve devletin birliğinin, 
dirliğinin sembolü olan bu 
Külliye'de bir araya getirmenin 
kendileri için tarihi bir anlam 
taşıdığını dile getiren Saraç, 
Türkiye akademisine ve yeniden 
yapılanma sürecinde "Yeni YÖK"e 
güç katan ve bunu teşvik eden 
açılış için teşekkür etti.
Son yıllarda yükseköğretimde 
sistemin hem nitelik hem 
de nicelik olarak çok önemli 
gelişmelere sahne olduğuna 
dikkati çeken Saraç şunları 
söyledi: "Bilindiği üzere Cumhuriyet 
döneminde 1933 yılında 
İstanbul Darülfünunu, İstanbul 
Üniversitesine dönüştürülerek ilk 
üniversite kurulmuştur. 1933'ten 

2003 yılına kadar geçen 70 yıl 
içinde ülkemizde 77 üniversite 
kuruldu. 2003 ve 2016 yılları 
arasında ise 104 üniversite 
kurulmuştur. Öğrenci sayısı 
bakımından bir karşılaştırma 
yapıldığında, bu sayının 7 milyonu 
aştığını görmekteyiz. Bu da 
neredeyse yükseköğretimde 
okullaşmanın 3 kat arttığını 
göstermektedir. Türk yükseköğretim 
tarihini inceleyen gelecek çağın 
tarihçileri 2003-2016 yılları 
arasındaki dönemi yükseköğretim 
tarihinin olağanüstü sıçrama yılları 
olarak nitelendireceklerdir." dedi.
Yükseköğretim Kurulu olarak 
artık politika belirlerken bir 
taraftan dünya akademisindeki 
değişimi dikkate almaya, diğer 
taraftan ise ülkemizin gerçeklerini 
ve önceliklerini de göz ardı 
etmemeye çalıştıklarını dile 
getirdi.

İnsana Yönelik Adımlar Atılmalı

Yükseköğretim Kuruluna 
tüm üniversitelerin katılımıyla 
akademik yıl açılış töreni 
düzenlediği için tebriklerini 
ileterek konuşmasına başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış 
töreninin bir ilk olduğunu, her yıl 
devam ederek geleneksel bir hal 
alacağına inandığını söyledi.
2006'da kurulan 40 üniversitenin 
arasından seçilen 5 yükseköğretim 
kurumunun bölgesel kalkınma 
için ihtiyaç duyulan alanlarda 
özel olarak teşvik edileceğini 
ve destekleneceğini ifade 
eden Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Burada 5 üniversitemizi 
ve desteklenecekleri alanları 
açıklıyorum. Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi hayvancılık 
alanında, Düzce Üniversitesi 
sağlık ve çevre alanında, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
tarım ve jeotermal alanında, 

Bingöl Üniversitesi tarım havza 
bazlı kalkınma alanında, Uşak 
Üniversitesi tekstil, dericilik, 
seramik alanında Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşması 
Projesi'nin pilot yükseköğretim 
kurumları olarak belirlenmiştir. 
Üniversite ve şehirlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu demek 
değildir ki 40 üniversite bu 5 ile 
bitti. Hayır, bu devam edecek. 
Bundan sonra da bu sürece 
girebilecek üniversitelerimiz 
olabilir."

Rektör Seçimleri

Yaşanan tecrübelerin 
yükseköğretim sistemini 
hem üniversite hem de YÖK 
bakımından yeniden bir 
yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu 
gösterdiğine dikkati çeken 

Erdoğan, şunları söyledi:
"Üniversitelerimiz halen var 
olan, rektör adaylarının öğretim 
elemanlarının oylarıyla tespit 
edildiği sistemin kendisi bir sorun 
haline dönüşmüştür. Görünüşte 
demokratik olan rektörlük seçimleri 
üniversitelerde gruplaşmaları, 
hizipleşmeleri, kırgınlıkları artıran 
bir işleve bürünmüştür. Üniversite 
içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde 
yaşanan bu süreç YÖK'ün ve 
cumhurbaşkanının takdiriyle daha 
da sıkıntılı bir boyut almaktadır. 
Bunun için rektör atamalarındaki 
mevcut usulden vazgeçilmesi, 
üniversitelerimizin de ülkemizin 
de yararına olacaktır diye 
düşünüyorum. Aynı şekilde genel 
olarak yüseköğretim sisteminin 
ciddi bir yeniden yapılandırılmaya 
tabi tutulması gerekiyor."
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"İstiklal Marşı'nın Tamamını 
Ezbere Bilmeyen Evladımız 
Kalmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanat 
ve spor alanlarında okulların 
çok farklı bir konuma gelmesi 
gerektiğine değinerek, şu 
görüşlere yer verdi: "Mesela 
baskette şu anda biz dünyada 
finalleri zorlayacak bir ülke 
konumuna geldik. Aslında 
finallerin değişmezi olabilecek 
potansiyele Türkiye sahiptir. 80 
milyon nüfusumuz var. Eskiden 
İstanbul Teknik Üniversitesinin 
filan bu tür basket takımları 
vardı ama şimdi neredeyse hiç 

kalmadı. Ben buradan tüm 
rektörlerimize sesleniyorum; gelin 
hepiniz lütfen üniversitelerinizde 
basket takımlarınızı, voleybol 
takımlarınızı, masa tenisi 
takımlarınızı imkânlarınız varsa 
yüzme sporuna yönelik olarak 
bütün öğrencilerimizi buna teşvik 
edelim ve gençlerimiz sporla 
beraber ilmi tahsil etsin. Bu onlara 
çok şey katacaktır diye inanıyorum. 
Batı dünyasının şu anda spor, sanat, 
ilim, bunları bir arada yürüttüğünü 
düşündüğümüzde burada büyük 
bir açığımızın olduğunu açık ve net 
görürüz. Çünkü fiziki mekânlarımız 
bu kadar güzel yapılırken projelerin 
de bunlara yönelik yapılması 

halinde bu açığımızı giderebiliriz. 
Altyapı meselesinde bunu 
projelendirmek önem arz ediyor. 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
atılımlarını gerçekleştirdik ama 
içerikte maalesef aynı mesafeyi 
kat edemedik, yani insan meselesi. 
İnsana yönelik bu adımların 
atılması meselesi. Bana göre artık 
bizim, belki ileriye gidiyorum ama 
anaokulu dahil, ilkokullarımızda, 
ortaokullarımızda mesela İstiklal 
Marşı'nın tamamını ezbere 
bilmeyen, bu marşın ifade ettiği o 
ruh halini tüm hücrelerine kadar 
hissetmeyen tek evladımız bile 
kalmamalıdır. Bunu başarmalıyız."

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) Ödülleri  törenle sahiplerine verildi.
 

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleşen törene;  Başbakan Yardımcıları Nurettin 
Canikli ve Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, YÖK Başkanı Yekta Saraç, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Konsey Üyeleri, yerli ve yabancı bilim adamları ile çok 
sayıda akademisyen ve davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada; “Unutmayalım 
ki, her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Ecdadımızın en güzel 
ibadethaneleri inşa etme gayesi ile yaptığı camilerle birlikte o camilerin inşasında kullanılan teknik ve teknoloji de 
bizim medeniyetimizi yansıtır. Ticaret yolları üzerindeki hanlar, kervansaraylar, köprüler aynı şekilde birer medeniyet 
mirasıdır. Eğer siz, kendi teknolojinizi, kendi biliminizi üretemiyorsanız, onun kültüründe ve değerinde de belirleyici 
olamazsınız.” dedi.

Ödül Alan Bilim İnsanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademi ödülünün sahibinin, bu alandaki çalışmalarıyla dünya çapında takdir toplayan 
Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Akademi ödülünün sahibinin, kanser konusundaki çalışmalarıyla 
öne çıkan Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi ödülünün sahibinin ise kimya 
alanında önemli bir isim olan Prof. Dr. Omar Yaghi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hocalarımızı 
bilime ve insanlığa yaptıkları katkılar için, şahsım, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.” dedi. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, 2016 yılı Genç Bilim 
İnsanları Ödül Programı kapsamında 
çeşitli bilim dallarından 31 bilim 
insanını ödüllendirdiklerini  belirtti. 
Bilimsel Telif ve Çeviri Programı 
(TEÇEP) çerçevesinde mühendislik 
ve sosyal bilimler alanlarında iki bilim 
insanını, Kayda Değer Telif ve Çeviri 
Eser Ödülleri kapsamında da 4 bilim 
insanını ödüllendirdiklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kendilerini 
ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bilimin, 
bilimsel çalışmaların gelişmesine 
verdikleri katkı sebebiyle Türkiye 
Bilimler Akademisi’nin Sayın Başkanını 
ve değerli üyelerini kutluyorum.” diye 
konuştu.

Türkiye Bilimler Akademisi 
Ödülleri 
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                Doğumunun 90. Yılında 
Erbakan Sempozyumu 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Selçuklu Belediyesi 
işbirliğiyle “Doğumunun 
90. Yılında Erbakan 
Sempozyumu” 
düzenlendi.

17 Üniversite ve 4 
Kurumdan Toplam 31 
Tebliğ Sunuldu

P
rogramın açılış konuşmasını yapan 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın; sempozyuma 
70’in üzerinde başvuru yapıldığını, 55 tebliğ 
özetinin kabul edildiğini 3 gün boyunca 

17 farklı üniversiteden 27, diğer kurumlardan da 
4 tebliğin sunulacağını söyledi. Akın ayrıca farklı 
disiplinler dahilinde Erbakan’ı ve mücadelesini 
açıklamaya çalışan akademik çalışmalar, yüksek lisans 
ve doktora tezleri yapılmaya devam edeceğini ifade 
etti. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdıran 
Necmettin Erbakan’ın Türkiye ve İslam coğrafyasında 
iz bırakan önemli bir lider olduğunu söyledi.

“Hocamız Anadolu İnsanının Sesi Olmuştur”

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Erbakan hocanın 
ülkesini gerçekten seven bir politikacı ve aynı zamanda, 
ümmetin bilinçlenmesine katkıda bulunmuş bir lider 
olduğunu vurguladığı konuşmasında bu sempozyumun 
bir vefa göstergesi olduğunu söyledi. Şeker: “Hocamız 
Anadolu insanının sesi olmuştur, gecesini gündüzüne 
katarak gençlerin yetişmesinde soluksuz bir şekilde çaba 
sarf etmiş bir insandır. Allah gani gani rahmet eylesin. 
Eğer 15 Temmuz’da bir kalkışma olduysa, bu kalkışmaya 
Anadolu halkı Cumhurbaşkanımız önderliğinde dur 
dediyse, bu dur deyişte rahmetli hocamızın öğrettiği 
bilinç, aşıladığı milli duruş mutlaka anılmalıdır, altı 

çizilmelidir.” diye konuştu.Erbakan 
hocanın gelecek kuşaklara 

aktarılması gerektiğini belirten 
Şeker, NEÜ olarak bu görevi 
hakkıyla yerine getirmeyi 
umduklarını belirtti.

“Tarih Yazan Önemli 
Bir Mücadele İnsanı”

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek 

konuşmasında: “Bazı insanlar 
vardır tarih onları yazar; bazı insanlar da 

vardır, onlar tarihi yazar. Erbakan hocamız yeni 
nesillere de anlatmamız gereken, tarih yazan önemli 
bir mücadele insanı, büyük bir dava adamıdır. Hepimiz 
Erbakan hocamızdan çok şey öğrendik. Erbakan 
hocamız bir mektepti. Çok sayıda insanın yetişmesine 
vesile oldu.” ifadelerini kullandı. Erbakan Vakfı Genel 
Başkanı Fatih Erbakan da: “Başarılı bir akademisyen, 
başarılı bir mühendis, işadamı, yatırımcı, devlet adamı, 
azmiyle akıllarda kalan merhum Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ı anma sempozyumunda bulunmak gurur verici. 
Milli Görüş hareketi hocamızın 1969 yılında Konya’dan 
bağımsız adaylığını koyması ile başladı. Konya’dan 
başlayarak tüm dünyaya yayılan bu hareket artarak 
devam edecektir” diye konuştu.

“Erbakan Ülkesi ve İslam Âlemi İçin Çalışmalar 
Yaptı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ise, Necmettin Erbakan'ın 
yerli bir insan olduğunu ancak hiçbir zaman yerel 
olmadığını ifade etti. Erbakan'ın her zaman ülkesi ve 
İslam âlemi için çalışmalar yaptığını belirten Sorgun: 
“İslam dünyasında onunla aynı zamanda başka ülkelerde 
yola çıkanlar, önleri kesildiğinde belki şiddete saptılar. 
Ama hocamız hiç bir zaman şiddete yönelmedi. Onun 
hayatından alacağımız çok şey var.” dedi.
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3 gün süren sempozyumda; Milli Görüşün Temel 
Karakteristiği, Türkiye Siyaseti ve Milli Görüş, İktisadi 
Sistem ve Adil Düzen Fikri, Dünya Siyaseti ve Milli 
Görüş, Milli Görüş ve İslamcılık, Milli Görüşün Siyasal 
İletişimi, 28 Şubat Post Modern Darbesi ve Milli Görüş 
ve Mühendis ve Sanayici: Siyaset Öncesi Erbakan 
konularının yer aldığı 8 farklı oturum gerçekleşti.
Sempozyumun kapanış oturumunda konuşan Prof. 
Dr. Önder Kutlu; siyasette önemli başarılara imza 
atan kişilerin siyaset öncesindeki yaptıkları işlerde 
de çok başarılı olduklarına dikkat çekerek: “Erbakan 
Hocamız da bunlardan birisidir. Siyaseti; hizmet etmek 
ve amaca ulaşmak için bir araç olarak değerlendirmiştir. 
Siyasi hayatının öncesinde edindiği bilgi birikimi onun 
çok yönlü ve zengin bir kişilik olarak siyasete de zenginlik 
katmasına vesile olmuştur.” dedi. Oturumlarda Sedat 
Özgür; “Siyaset Öncesi Erbakan: Gümüş Motor ve 
Sanayileşme Fikri”, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir; 
Milli Görüş Hareketinin Sanayileşme Tasavvuru ve 

Yeni Bir Sanayileşme Okuması”, Yrd. Doç. Dr. Necati 
Ataberk; “Siyasal Yaşamı Öncesinde Necmettin 
Erbakan”, Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise “Bir Dünya 
Lideri Erbakan” başlıklı konular hakkında sunumlar 
yaptılar.
Sedat Özgür “Siyaset Öncesi Erbakan: Gümüş 
Motor ve Sanayileşme Fikri” başlıklı konuşmasında 
30’lu yaşlarda genç bir mühendis olan Erbakan 
Hoca’yı Gümüş Motor Fabrikasını kurmaya yönelten 
durumlara değinerek dönemin iktisadi şartlarından 
bahsetti.Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir ise Necmettin 
Erbakan’ın sanayileşme sürecinde önemsediği 
hususları anlatarak: “Hoca’ya göre iyi bir sanayileşme 
için; ‘Sağlam bir fikri alt yapı, kararlılık, sermayeyi 
öz kaynaklardan çıkarmak, dış borçlanma yollarını 
olabildiğince kapalı tutmak ve iki dünyayı da mamur 
edecek bir amacın güdülmesi.’ olmazsa olmaz şartlardı.” 
dedi.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necati Ataberk 
konuşmasında siyasal yaşamı öncesinde Necmettin 
Erbakan hakkında bilgiler vererek onun akademik 
çalışmaları ve bu çalışmalarının siyasi hayatına 
yansımalarını anlattı.
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise “Bir Dünya Lideri 
Erbakan” başlıklı sunumunda Erbakan Hoca’nın 
iyi bir işadamı, iyi bir sanayici, iyi bir yönetici ve iyi 
bir öğretim üyesi olarak birçok özelliğiyle ve attığı 
adımlarla bir dünya lideri olduğuna dikkat çekti.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı kapanış 
konuşmasında sempozyum süreciyle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan isminin ağırlığı altında ezilen bir sempozyum 
olacağı korkusuyla bugüne kadar geciktirilmiş bir 
çalışmayı sonlandırdıklarını ifade eden Şeker: “Zor 
bir sempozyumdu. Sempozyumlarda belirli kriterlerle 
objektif bir değerlendirme yapmak, bilimsel boyut, etik 
ve ahlaki çerçevelerin korunması, tebliğ sunanlar ve 
konuşmacıların seçimi gibi konular ciddi zorlayıcı unsurlar. 
Arkadaşlarımızın bu sempozyumda bunları hassasiyetle 
ortaya koyduklarını görüyorum. Hamasetten ve gündelik 
siyasetten uzak bir çalışma olarak sempozyumu 
yürütmek bundan sonraki süreçler için de önemli.  
Sempozyumun başarılı geçtiğini düşünüyorum.” dedi. 

“Sempozyumun devamı gelecek”

Yapılan bu sempozyumun devamının geleceğine 
vurgu yapan Şeker: “Üniversite olarak inşallah bir 
görev ve vefa adına Erbakan Hoca’nın gelecek nesillere 
aktarılmasının bir zorunluluk olduğu bilinciyle hareket 
ederek bu çalışmaları devam ettirecekler" dedi. Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker bundan sonraki çalışmalarda tematik 
konu başlıklarını seçmenin önemine de değinerek: 
“Hocamızın akademisyenliği ve şahsiyetinin yanı sıra 
çalıştığı konu başlıkları ve siyasal hareketinin dünyaya ve 
Türkiye’ye yansımaları ve katkıları göz önüne alındığında 
devasa çalışma alanları çıkmaktadır. Bu çalışmalar 
devam edecektir. Herkesin Necmettin Erbakan ismi 
anıldığında akıllardaki berraklık ve kalplerdeki olumlu 
hissiyatla bizlere destek verdiklerini ve bu durumun 
çalışmalarımıza yansıdığını görüyoruz. Bunun için 
müteşekkiriz. Hocamızın bize bıraktığı bu mirasa 
özen gösteriyor ve elimizden geldiğince layık olmaya 
çalışıyoruz. Hem Üniversite, hem de şehir olarak onun 
yaptıklarının ve bize bıraktığı mirasın gelecek kuşaklara 
sağlıklı aktarılması anlamında yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve Erbakan Vakfı ile iletişim halinde 
bunları sürdüreceğiz.” dedi.
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“Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-3 
Ramazanoğulları Beyliği” Çukurova Üniversitesinde yapıldı.

S
empozyumun açılış oturumuna Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali 
Şahin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü 
Orhan Büyükalaca ve çeşitli üniversitelerden 70 bilim insanı katıldı. 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker, 
Anadolu Beylikleriyle ilgili olarak 2009 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan teklif üzerine bir çalışma 
başlatıldığını ve bu çerçevede ilk defa 2010 yılında Aydınoğulları Beyliği ile ilgili bir sempozyumun 
düzenlendiğini ifade etti. Şeker; “Batı Anadolu Beylikleri dizisinin ardından 
Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, 
Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu ise 2014’te 
ilk olarak Eşfrefoğulları Beyliğine, ikinci olarak 
da Karamanoğulları Beyliğine ayrıldı ve bu yıl 
da Ramazanoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum 
gerçekleştirilmektedir.” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Şeker: “Beyşehir’de Eşrefoğulları 
Beyliği, Karaman’da Karamanoğlu Beyliği ve son 
olarak da Ramazanoğulları Beyliği ile ilgili başlatılan 
bu sempozyumların gerçekleşmesinde ana sponsor 
olarak Türk Tarih Kurumu ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Tarih Bölümünün katkıları oldukça büyük 
olmuştur.” dedi.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 
konuşmasında, “Atalarımızın Anadolu’ya yerleşme 
sürecinde devlet geleneğinin devamlılığı Selçuklu, 
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ile 
yaşatılmıştır. Bu toplantıların amacı devlet geleneğimizin 
gelecek kuşaklara aktarılmasına ve yeni nesillere bilgi 
verilmesine katkı sağlamaktır” dedi.
Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin anlaşılabilmesi için 
beylikler ile ilgili tarihin iyi bilinmesi gerektiğini belirten 
Şeker, tarih kitaplarında eksik bırakılan bilgilerin bu 
toplantılarla ikmal edileceğinin altını çizdi. Bu şekilde 
bütün beyliklerle ilgili bilgileri içeren bir külliyat oluşmuş 
olacağını söyleyen Şeker; “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, 
ülkemizin içerisinde bulunduğu ağır şartlar göz önüne 
alındığında gelecek kuşaklara sağlam bir ülke bırakmanın 
yolu bu toplantılardan geçmektedir” dedi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da, 
Adana’nın sekiz bin yıllık bir tarihinin, zengin 
bir sosyal alt yapısının olduğunu ifade ederek 
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu kentin 
görkemli bir geçmişe sahip olmasını sağlayanlar 
250 yıl boyunca Çukurova’da izler bırakan 
Ramazanoğulları Beyliği, onun devamında da 
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'dir.”
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik 
Turan, yaptığı konuşmada millet olmanın kültür 
ve topyekûn tarih gerektirdiğini söyledi.  Turan; 
“Milletlerin sorunları vardır. Örneğin Türkiye’nin 

Ermeni ve Batı Trakya sorunu, Bosna gibi sorunları vardır. Bu sorunlardan kaçamazsınız, aksi halde millet olmaktan 
feragat etmiş olursunuz. Biz tarihimizle varız. Tarihimizde 13. yüzyıl önemli bir yüzyıldır. En büyük kırılma bu yüzyılda 
olmuştur. En büyük kırılma noktası Türklerin İslamiyet’e girmesi ve Anadolu’nun Türklerin eline geçmesidir. Bu yüzyıl 
hem en zengin yüzyıldır hem de aynı zamanda buhran yüzyılıdır. Aynı yüzyıl Moğol istilası nedeniyle buhran yüzyılı 
haline gelmiştir.” dedi.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de yaptığı konuşmada Anadolu 
beyliklerinin ele alınmasının oldukça önemli bir hadise olduğunu söyledi. “Bu çalışmalar, Türk tarihinin ve 
müfredatının bir eksikliğini gidermiş olacaktır. Tarih sadece Osmanlıyı anlatmakla geçiştirilmiştir. Beyliklere ise 
sadece değinilmiştir.” diyen Örs, tarihin, sadece "Osmanlı bakış açısından değil, kendi tarih hakikati açısından 
beylikleri anlatması ve onların varlık haklarını da teslim etmesi gerek." dedi.
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ise konuşmasında, Anadolu’nun medeniyetler beşiği olduğunu, bunun 
da gurur duymamız için yeterli bir neden olduğunu ifade etti. Şahin, Anadolu medeniyetler coğrafyasının insanlık 
için bir umut ışığı olduğunu belirterek medeniyet inşasının sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda kültür 
ve sanatsal alanlarla da kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da konuşmasında; “Ramazanoğulları Beyliği’nin Anadolu’nun İslamlaşması ve 
Türkleşmesinde büyük katkısı olmuştur. Tarih kitaplarında beyliklerle ilgili daha fazla bilgi verilmesini ümit ediyorum.” 
şeklinde konuştu. Sempozyuma yurtiçinden altmış dört, yurtdışından ise Mısır, Ürdün, Kuveyt, Azerbaycan ve 
Hollanda’dan olmak üzere  6 bilim insanının katıldığı Sempozyum boyunca 45 bildiri sunuldu.

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, 
Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu

Ramazanoğulları Beyliği
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker Üniversitenin Sosyal Tesislerindeki 
Lezzan Restoran’da bir basın toplantısı düzenledi. 
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı ile ilgili genel 
değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Şeker 
ayrıca,  gündeme dair açıklamalarda da bulundu. 
 
"Zalime Merhamet Mazluma İhanettir"

T
oplantıya 15 Temmuz Şehitlerini rahmet 
ve minnetle anarak başlayan Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, şehit ve gazilere millet 
olarak minnettar olduklarını söyledi. 15 
Temmuz’un milli şuur ve değerlere bağlı 

eğitimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ve 
üniversitelere büyük görevlerin düştüğünü belirten 
Şeker: “Bu süreçte insanlarımız devletimizin ve 
memleketimizin bekası için bir araya gelerek yekvücut 
oldular. 15 Temmuz;  mili şuur ve tarih bilinciyle 
farkındalık oluşturma açısından özellikle gençlerimize, 
pahalı bir ders olmuştur. Ama Türk Milleti, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreçten yüzünün 
akıyla çıkmıştır. ” dedi.  

"Bugüne Kadar 54 Kişi Kamu Görevinden 
Çıkarıldı"

Yaşanan bu olay sonrasında her alanda olduğu gibi 
üniversitelerde de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 
mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Şeker; bu 
süreçte KHK ve YÖK’ün direktifleri çerçevesinde 
bu yapıyla irtibat ve iltisak tespit soruşturmalarının 

yürütüldüğünü belirtti. 51’i akademik, 3’ü idari olmak 
üzere toplam 54 kişinin kamu görevinden çıkarıldığını, 
bu konudaki çalışmaların devam etmekte olduğunu 
söyleyen Şeker, bundan sonrakilerin daha ziyade 
itiraz başvuruları veya yeni gelen bilgiler çerçevesinde 
olacağını belirtti. Şeker: “Zalime merhamet mazluma 
ihanettir. FETÖ/PDY ile mücadelemizde ‘Adalet var, 
merhamet yok’ düsturu ile hareket edilmiştir.” dedi.

"Tarihin Tekerrür Etmemesi İçin Çıkarılması 
Gereken Dersler Vardır"

“Bundan sonra hepimizin, ülkemiz adına ne kadar katma 
değer oluşturabileceğimiz hususuna yoğunlaşmamız 
gerekir” diyen Rektör Şeker şöyle devam etti: 
“Zaman; olanlardan ders çıkartarak geleceğe bakma 
ve ülkenin üretimini nitelikli insan gücünü arttırarak 
ve uluslararası ilişkilerini sürekli yenileyip özel stratejik 
planlar geliştirerek yürüme zamanıdır. Tarihin tekerrür 
etmemesi için çıkarılması gereken dersler vardır. Bu 
konuda devletin kurumlarına birçok görev düşmektedir. 
En önemli görev de eğitim ve ilahiyat camiasınındır ve 
sorumluluğumuz büyüktür. Görevimiz; gençlerimizi daha 
iyi eğitmek ve dünyadaki her türlü emperyalist bakışlara, 
çıkar ilişkilerine ve sömürü düzenlerine karşı onları 
uyanık tutmaktır. Bu kapsamda yapacaklarımızı diğer 
kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşları ile plânladık 
ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

Yıllık Genel Değerlendirme Yapıldı
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Bu süreçte kapatılan vakıf 
üniversitelerinden ciddi bir öğrenci 
yükü aldıklarını söyleyen Şeker, 
aldıkları öğrencilerin en yasal hakkı 
olan öğrenme hakkını koruyarak 
ayrım yapmadan eşit muamele 
etmek için özel çaba sarf ettiklerini 
ve Türkiye’nin geleceği gençler için 
bu konunun hassas olduğunu söyledi. 

Rektörlük Seçimlerinin 
Kaldırılması Ülke İçin Hayırlı Bir 
Hizmettir

Üniversitelerde Rektörlük seçimlerinin 
yapılmasının kaldırılması hususuna da 
değinen Şeker şunları söyledi: “Konuyla 
ilgili görüşlerimizi karar çıkar çıkmaz 
sosyal medya üzerinden de paylaşmıştık. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak 
bu konudaki tavrımız bellidir. Daha 
öncelerde de yapmış olduğumuz akademik 
kurullarda üniversite mensuplarımızla bu 
yönde paylaşımlarımız olmuştur. Seçimlerin 
üniversitelere zarar verdiği ve gelişmesini 
engellediği kanaatimizi yeniden belirtmek 
isterim. Büyük bir reform yapılmıştır. Ülke 
için hayırlı bir hizmettir.”

87 Farklı Ülkeden Öğrenci Eğitim-
Öğretime Devam Ediyor 

2010 yılında eğitim-öğretim hayatına 
başlayan Üniversitenin ciddi yol kat ederek 
belirli bir seviye yakaladığını söyleyen Şeker; 
21’i yabancı uyruklu olmak üzere bin 620 
akademik personel, bin 154’ü memur ve bin 
735’i taşeron olmak üzere toplam 2 bin 889 
idari personel sayısı ile hizmetlerini devam 
ettirdiklerini ifade etti. 87 farklı ülkeden 
993’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 
37 bin 968 öğrencinin üniversitelerinde 
eğitim-öğretime devam ettiğini belirten 
Şeker, üniversite tercihlerinde ilk sıralarda 
tercih edilir hale geldiklerini, bu durumun 
kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

Yeni Bölümler Öğrenci Aldı

Rektör Şeker; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Ereğli Eğitim Fakültesinde İlköğretim 
Matematik, Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim ve Grafik, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fakültesinde Dil Bilimi, Seydişehir Meslek Yüksek Okulunda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinin öğrenci 

aldığını söyledi.  Üniversite yerleşkesinin farklı yerlerde devam eden inşaatları hakkında 
da bilgi veren Rektör Şeker, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının 2017 yılında 

tamamlanacağını söyledi. Şeker, Köyceğiz Yerleşkesindeki Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi idari ve derslik blokları, laboratuvar 

inşaatı ile çevre düzenlemesi yapım işi ve kampüs altyapı inşaatlarının peyderpey 
2017 ve 2018 yıllarında tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Bilimsel Araştırma Projelerine Destekler Devam Ediyor

NEÜ’nün 19 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye’nin en çok 
Araştırma ve Uygulama Merkezine sahip üniversitelerinden biri haline 

geldiğini vurgulayan Şeker, bu merkezlerde farklı bilim dallarında 
önemli faaliyetlerin yürütüldüğünü kaydetti. NEÜ’nün yeni kurulan 

bir üniversite olması nedeniyle alt yapı projelerine özel önem 
verdiklerini belirten Şeker, bu konuda Kalkınma Bakanlığı ve 

Bilimsel Akademik Projeler (BAP) kaynakları ile ulusal ve 
uluslararası proje teşvik fonlarından istifade edildiğini söyledi. 

Şeker bu kapsamda 2015-2016 yıllarında bin 383 projeye 
yaklaşık 24 milyon TL destek verildiğini belirtti. Rektör 

Şeker, yakın zamanda gerçekleştirilen Şehir ve Âlimleri 
Sempozyumu ve Necmettin Erbakan Sempozyumlarının 

ardından çok olumlu dönütler aldıklarını ifade etti. 
Şeker, yakın zaman Konya Âlimleri ve merhum 

Necmettin Erbakan’la ilgili tematik özel başlıklar 
ile bu sempozyumların sürekliliğini sağlamayı 

plânladıklarını söyledi. Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Türk Tarih Kurumu ve İslâm Tarihçileri Derneği 

ile 3 yıldır ortaklaşa yapılan Uluslararası 
Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi 

Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumunun; 
Eşrefoğulları, Karamanoğulları ve 

Ramazanoğulları özel konu başlıkları 
ile devam ettiğini ve bundan sonra da 

devam ettirmeyi hedeflediklerini 
sözlerine ekledi. Basın toplantısı 
soru-cevap bölümünün ardından 

Meram Tıp Fakültesinin yeni binası, 
Köyceğiz Yerleşkesinde devam eden inşaat 

alanları, Meram 15 Temmuz Yerleşkesi ile Simülasyon 
ve Modelleme Araştırma ve Uygulama Birimine düzenlenen 

teknik gezi ile sona erdi.
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7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Konya Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlık ettiği 
toplantıya Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.

K
onya Valisi Yakup Canbolat, bu yılki aktivitelerin ana temasının Hz. Mevlana’da zirveye ulaşan Kur’an 
ve sünnet doğrultusunda getirdiği mesajlarda hep bahsettiği ‘Birlik Vakti’ olduğunu belirtti. Türkiye’nin 
ve tüm Müslümanların birlik olmaya çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Vali Canbolat: “Dolayısıyla bu 
yıl bu tema üzerinden aktivitelerimizi düzenledik. İnşallah Şeb-i Arus aktivitelerimiz vatanımızda birlik, 
beraberliğe, huzura, hoşgörüye ve sevgiye vesile olur.” dedi.

Şeb-i Arus törenlerinin Türkiye’nin en önemli kültürel etkinliği olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek de: “Şeb-i Arus törenleri hem bir manaya hizmet ediyor, hem de şehrimizi eğitiyor. Şeb-i 
Arus çok önemli bir anlamı temsil ediyor. Tüm Konyalılar olarak, Türkiye’de yaşayan insanlar olarak bunun farkında 
olmamız gerekiyor. Bu yönüyle şehrimiz eğitiliyor, şehrimiz güç kazanıyor. Ziyarete gelenlerin en güzel şekilde 
karşılanması, misafir edilmesi gerekiyor. Halkımıza, esnafımıza görevler düşüyor. Sevgi ve kardeşlik yürüyüşünde 
halkımıza çağrı yapıyoruz. Bu yürüyüşü kadın, erkek, genç, yaşlı hep beraber daha büyük katılımla gerçekleştirelim 
ve Türkiye’ye mesaj vermiş olalım.” diye konuştu. 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, açılış programının ardından toplam 105 program 
gerçekleştirileceğini ifade etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de; Konya’nın 
Aralık ayında daha farklı bir havayı teneffüs ettiğini,  içinin daha kıpır kıpır olarak misafir ağırlayacak ev sahibi 
hüviyetine büründüğünü ve adeta bir şenlenme havası yaşadığını söyledi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Birlik Vakti seçimi son derece doğru bir seçim olmuş. Çünkü yaşadığımız günlerde en çok ihtiyacımız 
olan davranışların başında birlik olmak gelmektedir.” dedi. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade ise, “Bu şehirde Hz. Mevlana’dan kaynağını alan huzur ve sevgi iklimi yılın her mevsimi, her ayı, her günü 
yaşıyoruz.” diye konuştu. Son olarak söz alan Hz. Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü ve Valilik ile beraber hazırladıkları programın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Şeb-i Arus Törenlerinin Tema'sı
“Birlik Vakti”
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Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Mevlana’yı Anma Törenleri (Şeb-i Arus) 
İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

P
rogramda konuşan Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Konya’nın gelişiminde tasavvufun 
önemine değinerek, “Belh’ten kalkıp yaklaşık 
10 günü aşan bir yolculukla Konya’ya gelen 
Sultan-ı Ulema ve oğlu Hz. Mevlana’nın 

Konya’nın dününe bugününe ve bundan sonraki 
dönemine katkısı açıkça görülebilir.” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ise, “Çok kıymetli hocalarımız var. Çok kıymetli 
misafirlerimiz var. Onların fikirlerinden istifade etmek 

isteriz ve Konya’mız adına, kültürümüz adına hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Ama her yıl birçok tartışma 
yaşıyoruz ihtifallerle ilgili. Şimdi kültürel miras deyince 
aslında kültürel mirasın korunması için çok sayıda kuruluş 
oluşturulmuştu. Aslına uygun olarak muhafazası çok 
önemlidir. O nedenle ihtifallerde de çok yeni ve hikmetli 
kimsenin önünü kesmek istemem ama çok önemli 
değişiklikler yapmak mümkün değildir. Çünkü somut 
olmayan kültürel miras, somut kültürel mirasta aslının 
korunması için kültürel miras olarak adlandırılmıştır. Bu 
noktada tabi ki aslına uygun icrası için alınması gereken 
tedbirler konusu önemlidir, bu değerlendirilmelidir. 
Eksikler varsa onlar giderilmelidir. Usule aykırı yapılan 
varsa onlar düzeltilmelidir.” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, “Hz. Pir’in 
’bulanmadan, donmadan akmak ne 
hoş’ sözü çerçevesinde şimdiye 
kadar yapılmış etkinliklerin de 
benzer çerçeveye oturtularak 
yozlaşmadan, istismar 
edilmeden, aslına uygun 
olarak icra edilebilmesi için 
yine ’bulanmadan donmadan 
akmak’ için hep beraber 
istişari bir toplantıdayız. 
Hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. İnşallah buradan 
çıkacak olan sonuçlar da yerel ve 
uluslararası alanda bu konunun sosyo-
kültürel anlamda etkilerini geleceğe yönelik 
yansımalarını oluşturmuş olacak.” ifadelerini 
kullandı. 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, “Üniversitemizin Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi 
şu an 6 tane bölüme kavuştu. Bu etkinliklerde aktif 
olacak bölümlerimiz, akademik personellerimiz, 
altyapımız mevcut. Bize düşen her türlü görevi yapmaya 
hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” diye konuştu. 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar 
ise düzenlenen istişare toplantısıyla, Mevlana’yı Anma 

Törenleri’nin daha kaliteli, daha cazip hale 
getirilmesinin, kültürel yozlaşmaya 

karşı milli ve manevi değerleri 
koruyarak geliştirmenin 

amaçlandığını belirtti. 
Mevlana Hazretlerinin 
insanlık için büyük bir 
nimet olduğunu söyleyen 
Yarar, “Onun eserleri, 
hatıraları, yaşayışı ve 
bize bıraktığı düşünceler 

dün olduğu gibi bugün de 
önümüzü aydınlatmaya devam 

edecektir. İşte bugün açılışı 
yapılmakta olan istişare toplantısı 

Hazretin hizmetini layıkıyla yapma 
çabamızın bir sonucudur. İki gün sürecek 

olan bu toplantı da dört ana başlıktan ilk ikisini 
Mevlevilik geleneğiyle kültür sanat etkinlikleri açısından 
Mevlana’yı Anma Törenleri’ni istişare edeceğiz. Bu 
toplantı sürecini takip eden zaman sürecinde yapılacak 
olan ikinci etap istişare toplantısında ise diğer iki başlığı 
yani, Turizm Tanıtım ile Basın Yayın ve Enformasyon 
açısından Mevlana’yı anma törenlerinin ilgili hocalarla 
ve yetkililerle istişaresi yapılacaktır.” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri toplu 
fotoğraf çektirdi.

Mevlana'yı Anma Törenleri 
İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Altıntaş Hz. Mevlana’da Birlikte Yaşama 
Kültürünü Anlattı

NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş ise Şehit Mehmet – Lütfi Gülşen Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde “Hz. Mevlana’da Birlikte 
Yaşama Kültürü” konulu konferans verdi. İlk olarak 
Hz. Mevlana’nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi 
veren Altıntaş, Hz. Mevlana’nın bir İslam alimi olduğu 
vurguladı. O’nun bu yönüyle pek fazla anlatılmadığını 
aktaran Altıntaş, birlikte yaşama kültürü ve İslam’ı 
daha iyi anlatmak için dili geliştirmenin önemli 
olduğuna dikkat çekti.

Müftü Akpınar Mevlana Düşüncesinin 
Temellerini Aktardı

Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar da Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde “Mevlana 
Düşüncesinin Temelleri” başlıklı konferansında 3 türlü 
Mevlana anlayışı olduğunu belirtti. “Ben, gizlenen, 
gözlenen ve izlenen Mevlana olarak bu 3 anlayışı 
sınıflandırıyorum. Benim çocukluk yıllarımda Aralık ayında 
şehir, altında Mevlana imzası olan dövizlerle donatılırdı. 
Bu dövizlerde ‘aşk’, ‘şarap’, ‘kadın’ temalarında sözler 
olurdu. Maalesef o dönemde Hz. Mevlana’nın aşk, 
kadın, şarap konularının dışında şiirleri yokmuş gibi bir 
imaj oluşturuluyordu. Ya da hümanist Mevlana, sema 
eden Mevlana gibi algı oluşturuluyordu. Şimdi de öyle… 
Hz. Mevlana denildiğinde fesli, entarili dönen adamları 
hatırlıyoruz. Halbuki Mevlana’nın hayatında bir ya da iki 
kere sema ettiği söyleniyor. Dolayısıyla Mevlana gizlendi. 
Bugün de başka türlü gizlemek isteyenler olabilir.” diyen 
Akpınar Mevlana’nın böyle aktırıldığı bir ortamda yer 
almamak gerektiğini belirtti. 

Mevlana düşüncesini benimsemeyenlerin Mevlana’yı 
özlediği şeklinde algı oluşturduğunu ifade eden 
Akpınar Müslümanların uyanık olması gerektiğini 
anlattı. 

Küçük, Hz. Mevlana’nın Ailesi ve Sosyal 
Çevresini Anlattı

NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya 
Küçük, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesinde Hz. 
Mevlana’nın ailesi ve sosyal çevresi hakkında bilgi 
verdi. “Hz. Mevlana büyük bir misyonerdi aslında… 
Yani bütün insanlara güzel yönünü göstererek, güzel 
davranarak insanları İslama çekiyor ve onları Müslüman 
ediyordu.” diyen Küçük, etrafta onu farklı tanıtmaya 
çalışan insanların Mevlana imajlarının eksik olduğunu 
kaydetti. Onun bütün eserlerini okumayan insanların 
şu veya bu şekildeki değerlendirmelerinin yüzeysel 
olduğunu aktaran Küçük bu bilinçle hareket etmek 
gerektiğini söyledi. 

Gürer “Mevlana ve İnsan” Konulu Konferans 
Verdi

NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Dilaver Gürer’in ise Uluslararası Mevlana Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde verdiği konferansın ana teması 
“Mevlana ve İnsan” dı. Gürer öğrencilere ilk olarak 
Mesnevi hakkında bilgiler verdi. Mesnevi’nin 6 cilt 
ve 25.000 beyitten oluşan bir eser olduğuna dikkat 
çekerek dünyada en çok okunan kitaplardan birisi 
olduğunu söyleyen ve 2000’li yıllarda Amerika’da en 
çok satan kitapların başında geliyordu diyen Gürer: 
“İkinci dünya savaşından sonra insanların ülkeleri 
daha rahat gezmesiyle birlikte burayı ziyaret edenler 
sayesinde Batıda müthiş bir Mevlana hayranlığı oluştu. 
Mevlana Türbesi Türkiye’de ziyaretçi sayısı bakımından 
birinci sırada bulunan Topkapı Sarayı’ndan sonra ikinci 
sırada gelmektedir. Her yıl 2 milyon kişi Mevlana’yı 
ziyaret ediyor.” dedi. Mevlana’nın insana verdiği büyük 
değere de değinen Gürer: “Allah bu alemi insanoğlu 
için yaratmıştır. Peygamberimiz de yaratandan ötürü 
insana değer verir.  Mevlana da her zaman Allah’ın ve 
peygamberimizin yolundan gitmiş biri olarak insana çok 
değer vermiştir.” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Hazreti Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası 
Anma Törenleri kapsamında önemli etkinliklere imza attı. Etkinlikler kapsamında Konya’daki liselerde 
Hz. Mevlana’yı farklı yönleriyle anlatan konferanslar düzenlenerek, 3 dilde Mesnevi’den Damlalar 
sergileri de öğrencilerle buluşturuluyor.

Öztürk “Hz. Mevlana ve Sanat” Konulu Konferans Verdi

N
EÜ tarafından gerçekleştirilen konferansların ilkinde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Çetin Öztürk, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerle buluştu.  'Hz. 
Mevlana ve Sanat' konulu konferansta öncelikle sanat nedir, sanatın gerekleri olan etkileşim, 
seziş, gereklilik, estetik, ritim, ahenk, denge ve kompozisyon konuları ele alındı. Öztürk, duygu 
ve aklın sanat ile olan ilişkisi ve Hazreti Mevlana’nın bu konulardaki fikirlerini öğrencilerle 

paylaştı.  Mevlevilik kültürüne de değinen Öztürk; Mevlevihanelerin sanat akademisi ve sanatçı yetiştirmedeki 
fonksiyonları ile Mevlevihanelerde öğretilen sanat dalları ve sanat öğretim terbiyesi hakkında da bilgiler verdi. 
Konferansta ayrıca Hz. Mevlana’nın eserlerinden ve Mesneviden örnekler verildi.

Şeb-i Arus Etkinlikleri
NEÜ Vuslat Etkinliklerini Liselere Taşıdı
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“Hz. Mevlana’da Birlik ve Beraberlik” 
Konferansı

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret 
Karapınar da Konya Türk Telekom Sosyal 
Bilimler Lisesinde “Hz. Mevlana’da Birlik 
ve Beraberlik” konulu konferans verdi. 
Hz. Mevlânâ’nın eserlerinde “birlik ve 
beraberlik” konusu üzerinde önemle 
durduğunu vurgulayan Karapınar: “Onun 
eserlerinde ve düşüncesinde ‘birlik yani 
cemaat’ kavramı birbiriyle ilişkili üç anlamda 
kullanılmıştır: 1. İnsanoğlu arasında birlik ve 
beraberlik. 2. Müslümanlar arasında birlik 
ve beraberlik/vahdet. 3. Varlığın birliği.” 
dedi. "İnsanlığın birlik ve beraberliğine çağrı yapan Hz. Mevlânâ’nın, ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanmaya 
özen gösterdiğini anlatan Karapınar sözlerini şöyle sürdürdü: “O, birbirinin kadri kıymetini bilmeyenlere: ‘Gel de 
birbirimizin kadri kıymetini bilelim; çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden…’ diyerek insanlar arasındaki kardeşlik 
ve dayanışmaya dikkat çekmektedir.”

“Mevlana ve Biz” Konulu Konferans 

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Baykan Meram Fen 
Lisesinde “Mevlana ve Biz” konulu 
konferans verdi. Mevlana’nın ölüme, 
geçici olan dünya hayatından kurtulup 
ebedi hayata geçme olarak baktığı için 
Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) dediğini 
söyleyen Baykan, ebedi hayata inananların 
başkasına gözünü kırpmadan kötülük 
yapamayacağını vurguladı. Baykan: “Batı 
medeniyetiyle bizim aramızdaki en temel 
fark budur. Biz sizin bilim sahibi olmanızı 
çok istiyoruz. Hem bilim sahibi olun hem de 
bu kötülerin ellerinden insanlığın zararına 
kullandığı teknolojiyi alın ve bilimi; iyiliğin, 
güzelliğin hakim olması için kullanın.” dedi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Atik, Konya Lisesinde 
“Mesnevi Bize Ne Söyler” konulu konferans verdi. 

K
ulaktan dolma bilgilerle Hz. Mevlana’yı tanımanın ciddi sorunları beraberinde getireceğini ifade 
eden Atik, Mevlana isminin ticarethanelere ya da gıda ürünlerine verilmesini eleştirdi. Atik, Batı 
dünyasının insanın sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayan bir doktrinle ortaya çıktığı için orada 
yaşayanların maddi imkânları olsa bile mutlu olamadığını, hayatını anlamlandıramadığını aktardı. 
“Mevlana bizden hayatı anlamlandırmamızı, niçin yaşadığımızın farkında olmamızı istiyor.” diyen Atik, 

Mevlana’nın Anadolu coğrafyasına adeta bir maya çalar gibi hoşgörünün, sevginin ve muhabbetin mayasını 
çaldığını söyledi. 

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş Mehmet Zahid Kotku Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde “Hz. Mevlana’da Birlikte 
Yaşama Kültürü” konulu konferans verdi. Konya’nın 
tarih boyunca bir barış adası kimliğini muhafaza ettiğini 
anlatan Altıntaş, dışarıdan gelen insanların Konya’yı bir 
başka gördüğünü sözlerine ekledi. Müslümanların kendi 
arasında kardeşliği hâkim kılmak zorunda olduğunu 
vurgulayan Altıntaş, Hz. Mevlana’nın rubailerinde iyilik 
ve cömertliği öğütlediğini ayrıca hoşgörüye büyük 
önem verdiğini aktararak birlikte yaşama kültürü için 
de bu değerlerin gerekliliğine dikkat çekti.

MEVLANA ETKİNLİKLERİ 
Atik, “Mesnevi Bize Ne Söyler” Konulu Konferans Verdi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından Hazreti Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası 
Anma Törenleri kapsamında düzenlenen “Suriyelilerin Gözünde Hz. Mevlana ve Konya” konulu panel Konya İl 
Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. 

P
rogramın açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker: “Büyük Mutasavvıf Mevlana Hazretlerinin her bir sözünde 
hikmetler var. Ama bazıları tarafımızdan daha çok biliniyor ve okunuyor, 
aklımızda kalıyor. Mesnevinin ve külliyatın daha çok anlaşılması için özel 
okumalara, özel oturumlara ihtiyaç var. Bu toplantılar da bunun bir parçası. 

Sonuçta dünyanın en çok okunan eserleri arasında bulunan Mesnevinin Mevlana 
Hazretleri tarafından oluşturulması ve bu günlere gelmesi İslam ümmetinde de 
etkiler bıraktı. Bu etkilerin anlaşılması ve daha sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara 
aktarılması için de bu faaliyetleri önemsiyoruz.” dedi. 

"Halep Bizi Ziyadesiyle Üzüyor"

“Halep içimizde kanayan bir yara olarak bizi ziyadesiyle üzüyor. İnşallah kardeşlerimiz  feraha kavuşurlar.” diyen 
Şeker, kışla beraber şartların daha da ağırlaştığını söyledi. Hz. Mevlana’nın “Bulanmadan, donmadan akmak ne 
hoş” sözünü hatırlatan Şeker, insanlığın Halep’te hem bulandığını hem donduğunu hem de imtihanı kaybettiğini 
vurguladı. Panelde Suriyeli Şair-Yazar Kemal Kıjjeh Mevlana’nın kitaplarıyla nasıl tanıştığını ve kitaplarında 
bulunan rumuzların, sembollerin, şiirlerin ne anlamlar ifade ettiğini anlattı. “Mesnevi evrensel bir kitap haline 
dönüşmüştür. Bundan dolayı Mevlana, Doğuda ve Batıda kalplere sahip olmuştur hükmetmiştir.” şeklinde dünyaca 
ünlü şairlerin ve düşünürlerin görüşlerinin bulunduğunu aktaran Kıjjeh Mevlana’nın eserlerinden bazı örnekler 
de sundu. NEÜ Öğr. Gör. Sami Naddah da Hz. Mevlana’nın insani değerleri ve Mevlana Müzesindeki hat 
eserlerine yansıması konusunda bilgi verdi. Hz. Mevlana’nın sandukası başındaki hat ve süslemelerin Halepli 
Abdurrahman Muhammed tarafından yapıldığını hatırlatan Naddah konuşmasına, “Halep halkına selam olsun.” 
diyerek son verdi. Gazeteci Hamza Mansor ise Hz. Mevlana’nın eserlerinde İslami yansımaların olduğunu 
hatırlattı ve Konya’dan Halep ve Şam’a göç eden birçok çelebi olduğu için o çelebilerin Mevlana’nın fikirlerini, 
hayatını, düşüncelerini yaşadıkları bölgeye aktardığını belirtti. Program konuşmacılara hediye takdimi ile sona 
erdi.

Suriyelilerin Gözünde 

Hz. Mevlana ve Konya

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 
Türkiye’de her bin kişiye bir doktoralı 
insan hedefi kapsamında, ilk kez başlatılan 
ve 100 tematik alanda 2 bin kişiye yönelik 
aylık bin 550 Lira doktora bursu verilecek 
üniversiteler ve programları açıklandı. 

N
ecmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) de 
7 alanda 38 kontenjanla 
en fazla burs imkânı 
verilen üniversiteler 

arasında yer aldı.  NEÜ’de Tümör 
İmmunolojisi, Moleküler Farmakoloji 
ve İlaç Araştırmaları, Hadis, Yoksulluk 
Çalışmaları, Yeni Nesil Kompozitler ve 
Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler, 
Katılım Bankacılığı, Manevi Danışmanlık 
alanlarında doktora yapacak toplam 38 
öğrenci YÖK bursundan faydalanacak.

"Kalkınma İçin Doktoralı İnsan 
Sayısı Artmalı"

Ülkenin kalkınmış ülkeler arasındaki 
sıralamasını yükseltmek için doktoralı 
insan gücünün artırılması gerektiğinin 
altını çizen YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç, “Biz de bu bağlamda bin/bir 
hedefini koyalım diyoruz. Yani bin kişiye 
bir doktoralı kişi. Buradaki maksadımız 
aslında endüstriye de sanayiye de bir 
doktoralı iş gücü, doktoralı insan gücü 
kazandırmak.” dedi. “100/2000 YÖK 
Doktora Bursları Projesi” kapsamında 
Türkiye için öncelikli alanlarda nitelikli 
bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan 

kaynağına olan ihtiyacı karşılamak 
üzere, devlet üniversitelerindeki 
doktora programlarında öğrenim 
gören öğrencileri desteklemek için 
yükseköğretim tarihinde ilk kez 
doktora bursu verileceğini hatırlatan 
Saraç, dünyanın da üniversitelerden, 
ürettikleri bilginin kullanımında etkin rol 
oynamasını beklediğine işaret etti. Artık 
üniversitelerin sadece kitlesel eğitim ile 
yetinmediğini, ürettikleri ve öğrettikleri 
bilginin kullanımının ekonomik, sosyal 
alanlarda değer bulmasını takip ettiklerini 
ve hedef olarak gördüklerini ifade 
eden Saraç, YÖK olarak bu amaçla 
üniversitelerdeki enstitülerin, araştırma 
merkezlerinin girişimci doğalarını, 
disiplinler üstü ve disiplinler arası 
çalışmalarını desteklemeye kararlı 
olduklarını vurguladı. 

YÖK
7 Alanda Doktora Çalışmalarında 

38 NEÜ Öğrencisine Burs Verecek



40

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

41

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Kongresinin açılış programı, Sağlık Bakanı Prof. 
Dr. Recep Akdağ ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere konuyla 
ilgili olan tüm kesimleri Konya’da buluşturdu.

Y
aptığı açılış konuşmasında Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker kongrenin ülkemiz 
için önemine değindi. Şeker; “Bu 
faaliyetlerin bilimsel çerçevede yürütülmesi 
için mevzuat düzenlemeleri yapıldı ve teşvik 

programları ilan edilip, bilim insanlar davet edildi. Bozkır 
steplerinden, Mezopotamya’ya, Anadolu’dan Balkanlar’a 
geniş bir coğrafyanın bitki dokusunun birikimini taşıyan 
medeniyet kültürümüzün zenginliğinin bir nişanesi 
olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üzerine gerçekleştirilen 

bu bilimsel çalışmaya, deneyimlerimizin paylaşılacağı 
kongremize hoşgeldiniz.” dedi. 1543 katılımcının 
başvurusunun değerlendirildiğini söyleyen Şeker, 
Kongreye 520 Öğretim Elemanı, 483 Öğretim Üyesi, 
429 öğrenci ve 111 sektör temsilcisinin başvurduğunu 
kaydetti. Şeker şunları söyledi: “Maalesef gerek sosyal 
medya üzerinden gerekse de televizyonlar üzerinden 
ciddi şekilde yanıltılarak istismar edildiği bir alan 
üzerinde yapılan mevzuat düzenlemeleri, bize nefes 
aldırmış durumda. Artık konu ilaç sanayinin bilimsel 
ürünleriyle hastanelerde de karşılık bulmakta. Ülkemiz 
ilaç sanayine ciddi bir katma değer üretecek olan bu 
alanda yapılacak olan bilimsel çalışmaların giderek 
artacağını düşünüyoruz. Toplantının düzenlenmesinde 
bizleri teşvik eden başta Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep 
Akdağ olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerimi 
sunuyorum. Başarılı, verimli bir kongre diliyorum.” dedi.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek de, yurt içinden ve 
yurt dışından kongreye katılım 
gösteren ve Konya’ya teşrif 
eden herkese teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. Akyürek; 
“Kongrenin düzenlenmesiyle 
ilgili Bakanlıklarımızın ve 
Üniversitelerimizin ne kadar yoğun 
çalıştıklarına bizzat şahidim.  Konya 
olarak Kongreden sonra buradaki 
sunumlardan da istifade ederek hangi 
çalışmaları yapabiliriz diye bazı hazırlıklar 
yaptık. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Parkı isimli bir 
proje hazırladık. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu’nun da destekleriyle bu projemizi de hayata 
geçireceğimize inanıyorum." dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş de insanların binlerce yıl önce bitkilerin tedavi 
edici gücünü tanıdığını, sağlıklı yaşayabilmek için 
onlardan faydalandığını aktardı. Sentetik ilaçların 
kullanımı sonucu ortaya çıkan ciddi yan etkilerin doğal 
ürünlere talebi artırdığına değinen Daniş, son yıllarda 
Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı ile 
bunlardan elde edilen ürünlere talebin arttığını belirtti. 
Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu 
da konuşmasında kongrenin uluslararası yönüyle 
ilk olma özelliğine değindi ve katkı veren tüm 

kuruluşlara teşekkür etti. Babaoğlu şunları 
söyledi: “Türkiye’de Orta Anadolu’da 

bir ihtisaslaşmanın oluşarak tıbbi 
bitkilerin üretimine teşvik edecek 
mekanizmaların ortaya konmasının 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Orta Anadolu’da tıbbi bitkilerin 
geniş alanlarda üretimi ve onlardan 
katma değerli yeni ürünler üretme 

konusunu Türkiye’de acilen 
belirlememiz gerekiyor.”

"Bitkisel Kökenli İlaç Hammaddesi 
Üretiminin Ülkemiz Gündemine Hızla 

Taşınmalı"

Konya Valisi Yakup Canbolat ise konuşmasında: “Kongre 
için bitki çeşitliliği açısından en zengin bölgelerinden biri 
olan Konya’nın seçilmiş olması önemlidir. Bitkisel tedavi 
hep önemli bir yere sahip olmuştur. Ülkemiz oldukça 
zengin bir bitki çeşitliliğine sahip ancak tıbbi amaçlı 
kullanılan bitki sayısı arzu edilen seviyede değildir. Bu 
durum kongrenin ne kadar gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem 
verilmesi ve bitkisel kökenli ilaç hammaddesi üretiminin 
milli politika olarak ülkemiz gündemine hızla taşınması 
önem arz etmektedir.” diye konuştu. 

Uluslararası bir kongrenin Üniversitede yapılmasının 
takdire şayan olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep Akdağ, Türkiye’de son derece zengin 
bir endemik bitki örtüsü olduğunu vurguladı. Akdağ: 
“Bu bitkilerden, bitkisel ilaç geliştirilmesi mümkün. Hem 
Türkiye’de hem yurt dışında tedavi amaçlı kullanılması 
mümkün… Bakanlık olarak binlerce yıllık kültürümüzde, 
özellikle tıp geleneğimizde barışma yoluna gittik. 
Mesele, yıllarca Türkiye’de ihmal edilmiştir.” dedi. 
Meselenin merdiven altından çıkarılmasının insan 
sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Akdağ 
ehil olmayan tedavilerin ileri derecede zarar verdiğini 
kaydetti. 

"2023’e Kadar Ruhsatlı Ürün Sayısı 100 
Olacak"

İster kimyasal isterse bitkisel yollarla elde edilmiş 
olsun, insan üzerinde kullanılacak her ürünün güvenli, 
kanıtlanmış olması gerektiğinin altını çizen Akdağ, 
önemli olanın insan sağlığı olduğuna dikkati çekti. 
Recep Akdağ, Türkiye’de bakanlığa başvuran ve 
ruhsat alan 12 geleneksel bitkisel ürün olduğunu 
aktararak, şunları kaydetti: “2023’e kadar bunun 
sayısının 100 olmasını arzu ediyoruz. Her türlü desteği 
vermeye hazırız.”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise 
Konya’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
hükümetin son 13 yılda 35 milyar lira yatırım yaptığını 
kaydetti. Kongreyi düzenleyen kurumlara teşekkür 
eden Eroğlu, özellikle Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in göstermiş olduğu ev sahipliğinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurak alanda çiftinin 
katma değerini artırmak ve gelir seviyesini yükseltmek 
maksadıyla lavanta üretimine başladıklarına işaret 
eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de 
24-25 milyon hektar tarım arazisi var. O zaman kurak 
bölgelerde bu şekilde tıbbi aromatik bitkiler üretip ama 
bunu hammadde olarak değil, sanayisini de kurmak 
suretiyle böyle bir çalışma yapmamız şarttır. Bütün 
gayretlere rağmen tıbbi aromatik bitkilerde ancak 600 
milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. İhracattaki sıramız 
18'incidir. Ama bu Türkiye için yeterli değil. 2023’e 
kadar 5 milyar dolarlık ihracat yapar hale gelmeliyiz. 
Bu potansiyelin olduğunu görüyorum. Hedef koymamız 
lazım." 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’in Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’na, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a ve 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş’e hediye takdimlerinin ardından açılış programı 
sona erdi. 
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Necmettin Erbakan Üniversitesinin de paydaşı 
olduğu, yapımı Karatay Belediyesince tamamlanan 
Türkiye’deki ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde 
üniversitenin desteğiyle hastalara hizmet ve eğitim 
verilecek.

A
çılış töreninde ilk olarak söz alan Türkiye 
Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı 
ve Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Figen Güney, ülkemizde yaşlı 
nüfusunun giderek artmakta olduğunu 

buna paralel olarak yaşlılarda görülen hastalıklardan 
Alzheimer’ın da gün geçtikçe yaygınlaştığını belirtti.
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral 
Kulaksızoğlu  Alzheimerin 40'lı yaşlarda görülmeye 
başlandığını söyledi. Sürekli bakım gerektiren 
Alzheimer hastaları için böyle bir tesis yapmakla 
geleceğe yatırım yapıldığını dile getiren Kulaksızoğlu 
emeği geçenlere teşekkür etti. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli 166 günde tamamlanan 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi binasının 1500 
metrekare kapalı alanda kurulduğunu söyleyerek 
merkezde Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
desteğiyle hastalara eğitim verileceğini  ifade etti.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ise konuşmasında üniversitelerin 
eğitim, öğretim ve araştırmanın yanı sıra toplumun 

sorunlarına çözüm üretme ve bu konularda sosyal 
projelere destek verme görevini de yürüttüğünü 
dile getirerek böyle bir projenin gerçekleşmesinden 
mutluluk duyduğunu belirtti. Şeker: “Burada hayırlı 
bir hizmet için bir aradayız. Bir binayı yapmak önemli 
bir iş… Tefriş etmek önemli bir iş… Buradaki hizmeti 
düzgün programlayıp sürdürülebilirliğini sağlamak daha 
da önemli… Bu sürdürebilirlik sürecinde Konya olarak 
daha önceki projelerde el birliği ile yürüttüğümüz 
şekliyle yine yerel yönetimler, merkezi yönetimler ve 
Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde hep beraber başarılı 
bir örneğe imza atacağımızı düşünüyorum.” dedi.

“Öğrencilerimiz Bu Merkezde Araştırma ve 
Staj Yapacak”

Merkezde gençlere yönelik de bir kurumsal 
desteğin şekilleneceğini aktaran Şeker sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Burada görev alacak eğitim fakültesindeki 
arkadaşlarımızdan tutun, sağlık bilimleri fakültesine, tıp 
fakültesine kadar gençlerimiz araştırmalarını, stajlarını 
gerçekleştirmiş ve hizmet üretmiş olacaklar.”
Son olarak söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu ise sağlık alanında önemli projenin hayata 
geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Ortaklaşa bir çalışmayla ortaya güzel bir hizmetin 
çıkmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden 
Mehmet Babaoğlu, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’de İlk Olan 
Alzheimer Yaşam Merkezi Konya’da Açıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türkiye 
Alzheimer Derneği Konya Şubesi ve Karatay 
Belediyesinin işbirliği ile hayata geçen Yaşlı Bakım 
– Eğitimi Uygulama ve Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi önemli faaliyetlerin altına imza atıyor.

N
EÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Meram Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Meram 
Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. 

Ahmet Tekin’in de katıldığı programda NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen 
Güney, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. Ardından gerçekleştirilen toplantıda merkezde 
ileriye dönük olarak yapılabilecek etkinlikler de 
masaya yatırıldı. TÜİK’in 2016 verilerine göre 65 yaş 
üstü 6 milyon 495 bin kişi olduğunu söyleyen Güney, 
yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 8.2 
olduğunu, 2050’de ise bu oranın yüzde 17.6 olacağını 
ifade etti. Alzheimer görülme sıklığının her 5 yılda bir 
iki katına çıktığını belirten Güney, 65 yaşından sonra 
yaklaşık yüzde 10, 85 yaşından sonra ise yüzde 30 ile 
50 arasında Alzheimer görüldüğünü aktardı. 

Alzheimer Belirtileri

Alzheimer hastalığının en belirgin özelliğinin bellek 
bozukluğu olduğunu dile getiren Güney: “Aynı soruyu 

tekrar tekrar sorma, aynı olayı tekrar tekrar anlatma, 
konuşma bozukluğu, kelimeleri söylerken ‘falan, filan, 
şey’ gibi boş kelimelerle doldurmaya çalışmak, ‘bardak, 
kalem’ gibi kelimelerin hasta tarafından kelimelerle 
ifade edilemez olması ve yazmak için, içmek için gibi 
kelimelerle tanıtılmaya çalışılması, yön tayin edememe, 
kaybolma, aşina kişileri unutma, daha önce kullanılan 
cihazları kullanamama, çorbayı çatalla içmeye çalışma 
gibi durumlar Alzheimer belirtileridir.” dedi.  

NEÜ Türkiye’de Bir İlki Gerçekleştirdi

“NEÜ bir öncü olarak Türkiye Alzheimer Derneği Konya 
Şubesi ve Karatay Belediyesinin işbirliğiyle yaptığı bir 
çalışma sonucunda 2016 yılında inşaatı tamamlanan 
özel olarak Alzheimer hastalarına göre tasarlanmış bir 
binada hizmet vermeyi planlamıştır.” diyen Güney, 
amaçlarının Alzheimer hastalarının huzurlu ve 
güvenli bir ortamda kendilerini yalnız hissetmeden 
kendilerini yeterli görmelerini sağlayacak fiziksel, 
zihinsel, psikomotor aktivitelerle desteklenmesini 
profesyonel ellerle sağlamak olduğunu vurguladı. 21 
Ocak’ta halkı bilinçlendirmek için önemli bir program 
yaptıklarını anlatan Güney, hasta yakınlarının yüzde 
85’inin hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti. 
Merkezde 3 araştırma projesinin yürütüldüğünü 
aktaran Güney, 32 Alzheimer hastasının 9-17 saatleri 
arasında hizmet aldığını dile getirdi. Böyle bir merkezin 
Konya için büyük önem taşıdığını vurgulayan NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de bu hizmetlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. 
Paydaş kuruluşlarla birlikte ailelere ve bunların dışında 
kalan herkese görev düştüğünü ifade eden Şeker, 
üniversite, yerel yönetim ve sivil toplum işbirliğinin 
de güzel sonuçlar oluşturduğunu aktardı. Heyet daha 
sonra merkezdeki vatandaşlarla sohbet etti ve onlarla 
yakından ilgilendi.

Alzheimer Merkezi 
Örnek Olmaya Devam Ediyor

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Üniversitesinde 
yapıldı. Genel Kurulda Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Üniversite 
Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine yeniden seçildi.
 

Y
önetim Kurulu Asıl Üyeliklerine 
Rektör Şeker ile birlikte; 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erkan İbiş, Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hasan Gönen, Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet 
Güven ile Üniversite Hastaneleri Birliği 
Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Haluk 
Özsarı seçildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Pamukkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Mersin 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cüneyt Hoşcoşkun 
seçildi. Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine ise; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahattin Güzel, Prof. Dr. Yeşim Taşova; Denetim Kurulu Yedek 
Üyeliklerine de; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Dr. Yılmaz 
Keskindemirci, Prof. Dr. Atilla Aral seçildi.Yönetim Kurulu Üyeleri, yaptıkları görev dağılımı ile; Prof. Dr. Erkan 
İbiş’i Başkan, Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı’yı Genel Sekreter, 
Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı Sayman olarak belirledi.

Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu 
Seçimleri Yapıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Meram Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi” bir otelde yapılan açılış 
programıyla başladı.

P
rogramda ilk konuşmayı Meram Tıp Fakültesi Stajyer Doktoru 
Süleyman Taygurt yaptı. Konuşmasına Üniversitenin her türlü 
imkânını kendilerine sunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e 
teşekkür ederek başlayan Taygurt şunları söyledi: “Bilim ve sanat 
itibar görmediği toplumları terk eder düsturuyla hareket ediyor, edep 

öğrenilmeden ilmin öğrenilemeyeceğini biliyoruz. Geleceğe daha umutla ve 
kararlılıkla baktığımız şu günlerde bilime, sağlığa ülkemiz ve tüm insanlık için 
gelecekte atılacak tüm adımlarda kongremizin büyük motivasyon kaynağı 
olacağını düşünüyoruz.” Meram Tıp Fakültesi Dekanı ve Kongre Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Üniversite ve Tıp Fakültesi hakkında 
genel bir bilgilendirme yaptı. Meram Tıp Fakültesinin 2016 yılında 
performans sıralamasında Türkiye 9.’su olduğunu belirtip, Fakültede 
bin 600 öğrenci, 400 araştırma görevlisi, 2 bin 250’nin üzerinde 
öğretim üyesi ve 2 binin üzerinde de sağlık çalışanı bulunduğu bilgisini 
verdi. Bölgenin sağlık güvencesi olmaya devam edeceklerini söyleyen 
Vatansev, kongre vesilesi ile bir araya gelmekten de memnun 
olduklarını sözlerine ekledi. Memorial Hastanesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise tıp alanının 
çok uzun ve zor olduğuna vurgu yapıp öğrencilerin hangi zorlu 
yollardan geçmeleri gerektiğinin üzerinde durdu. Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin ciddi bir özveri gösterdiklerinin altını çizen Sönmez, 
kongrenin başarıyla tamamlanmasını temenni etti. 

İşini Seven ve Çalışan İnsan Her Şeyi Başarır

Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu da konuşmasında şunları 
söyledi: “İyi ki doktor oldum. Çok zordu ama her dakikasından 
büyük mutluluk duydum. Sevmeniz lazım. Çalışmanız lazım. İşini 
seven ve çalışan insan her şeyi başarır. Öğrenmek isteyen insanların, 
emek veren insanların yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Her 
birinize kolaylıklar diliyorum.”

İnsanlığa Hizmet Etmekten Mutlu Olun

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Türk sağlığına uzun yıllar 
hizmet etmiş ve gelecekte de hizmet edecek olan hocaları ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şeker: “Kim bir iyilik yapar ve bu iyilik 
gelecek kuşaklara aktarılırsa bunun katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. 
Bu anlamda hocalarımız da ülkemize sağlık alanında ciddi anlamda 
katkıda bulundular” dedi. Sağlık alanında hızlı değişim ve dönüşümlerin 
olduğunu belirten Şeker; küreselleşmenin ortaya koyduğu yeniliklerle 
beraber sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti. Şeker 
şöyle devam etti: “Bireyin hekim olarak kendi başına başa çıkamayacağı 
şekilde, multidisipliner alanlarla işbirliği içerisinde ortaya koyduğu yenilikler, 

alanı daha yetkin ve geniş hale getirdi. Yapılan toplantılar, çalışmalar farklı disiplinlerle iç içe geçmekte ve sağlığın 
boyutu bizim klasik eğitim alanlarımızın dışına çıkmaktadır. Bu alanda ne yapılacaksa başka bilim disiplinleriyle 
birlikte yapılacak. Sizlerin de insanlığa hizmet etmekten mutlu olmanızı temenni ediyorum.” Açılış programının 
sonunda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu ve Prof. Dr. Bingür Sönmez’e onur 
belgelerini takdim etti. 

Körfez Savaşlarında Yanık Tedavisi Zirve Yaptı

Açılış programının ardından sunumlara geçildi. İlk sunumu “Tıbbın Arasındaki Savaş Teknolojisi” konusuyla Prof. 
Dr. Bingür Sönmez yaptı. Sönmez, Bir Alman Nazi Doktoru olan Josef Mengele’nin yaptığı acı verici ölümcül 
deneylerden bahsetti. Sönmez: “Genetik biliminin babası olarak bilinir ancak Yahudileri, çingeneleri, cüceleri ve 
ikizleri denek olarak kullanmıştır. İnsanların kafasını telle bağlayıp kafalarının ne kadar basınca dayanabileceğini 
bilimsel olarak tespit etmeye kalkmıştır.” dedi. Kunchi çivileri, göz içi lens cerrahisi, yanık tedavilerinin hep 
savaşlardan sonra ortaya çıktığını belirten Sönmez şunları söyledi: “Körfez savaşlarında yanık tedavisi zirve yaptı. 
Fosforlu bombaların en mükemmelini İsrail kullanmıştır. Suda bile yanabilen bu bombalar Filistinlilere karşı çok 
cömertçe kullanılmış ve dünyada buna sessiz kalmıştır. Savaşlarda o kadar çok parçalanma oldu ki ortez ve protez 
cerrahisi de gelişti. Umarız ki savaşların son bulduğu barışın hâkim olduğu günleri daha çok anlatabiliriz.”

Organ Nakillerinde Başarı Oranı Arttı

Karaciğer naklinde dünyanın en önemli birkaç isminden biri olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu da yaptığı sunumda 
organ naklinin dünü ve bugünü hakkında bilgiler verdi. Karaciğer naklinin sadece ameliyatla ilgili bir işlem 
olmadığını vurgulayan Kalayoğlu, hazırlık ve nakil sonrası takip sürecinin de önemine dikkat çekti. Dünya tarihinde 
bu nakillerin önemine vurgu 
yapan Kalayoğlu, Türkiye’de 
eski dönemlerde başarı oranının 
düşük olduğunu şimdi ise 
karaciğer nakillerinde çok ciddi 
başarılara imza atıldığını söyleyip 
Konya’nın da bu başarılarda iyi bir 
yeri olduğunu kaydetti.Kongre 
öğrencilerin sunumlarıyla 3 gün 
devam etti.
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Konya’ya hâkim en yüksek konumda bulunan Takkeli Dağın zirvesinde 
yaklaşık bin 700 metrede yer alan Gevale kalesinde çalışmalar hız 
kesmeden devam ediyor. 

2
012 yılında başlayan kazı çalışmaları Selçuklu Belediyesi, 
Kültür Bakanlığı, Konya Müzeler Müdürlüğü ve 
Üniversitemizin işbirliği ile sürüyor. 2012 yılında yüzey 
çalışmalarıyla başlayan proje dört yıldan bu yana kazı 
çalışmalarıyla devam ediyor.   

Kale Tamamen Ortaya Çıktıktan Sonra Restore Edilecek

Akademedya ekibi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü hocaları Gevale Kalesi arkeolojik 
kazı alanını ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında, Sanat Tarihi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, çalışmalar hakkında bilgi verip, 
kalenin ortaya çıktıktan sonra restorasyonun yapılacağını söyledi. 
Çaycı: “Gevale kalesinin Konya’ya turistik anlamda kazandırılması için 
Kültür Bakanlığının isteğiyle küçük çaplı restorasyon çalışmaları devam 
etmektedir. Bunun yanı sıra kazılar sırasında ortaya çıkan literatürde 
küçük obje olarak adlandırılan buluntulara rastlanmıştır.” dedi. 
Kalenin tarihin bir döneminin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını 
umduklarını söyleyen Çaycı, Selçuklu Belediyesinin çalışmalara 
verdiği desteğin özellikle altını çizdi. 

Konya Turizmi Canlanacak

Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana önemli mesafe kat 
edildiğini söyleyen Çaycı, altmışın üzerinde sarnıcın ve bir adet 
de tapınağın mevcudiyetini saptadıklarını söyledi. Tapınak ile ilgili 
literatür eksenli çalışmaların devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı, şu anda bazı ziyaret talepleri geldiğini, ancak henüz 
Konyalıların göreceği düzeyde bir organizasyon için alanın hazır 
olmadığını belirtti. Prof. Dr. Ahmet Çaycı, yaklaşık beş yıl içinde kazı 
çalışmalarının sonlandırılacağını ve buranın Konya turizmine önemli 
katkıda bulunacağını ifade etti. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Murat Yeşil, kazı ekibinin özverili çalışmalarına 
destek vermek amacıyla geziyi düzenlediklerini söyledi. Yeşil, 
önemli buluntuları yerinde görmenin farklı duygular çağrıştırdığını 
ifade edip önümüzdeki günlerde öğrencilerin de içinde olduğu bir 
ekip ile tekrar ziyaret edeceklerini belirtti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi. 

Gevale Kalesinde
Çalışmalar Devam Ediyor
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Fenilketonüri (PKU) hastalığı ve beraberinde 
gelen yaşam şekline dikkat çekmek amacıyla NEÜ 
Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ve PKU Aile Derneği işbirliği ile “Fenilketonüri 
Hastaları ile Buluşma” etkinliği düzenlendi.

A
ile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Barbaros 
Yalçın, özel diyetli çocukların sesini 
duyurmak, toplumu bilinçlendirmek ve 
sorunlarını çözebilmek adına bir araya 

geldiklerini söyledi. PKU hastalığının hem anne hem de 
babadan genler yoluyla geçerek ortaya çıkan kalıtsal 
bir metabolizma  hastalığı olduğunu belirten, Yalçın: 

“Bu hastalık, karaciğerdeki bir enzimin eksik çalışması 
ya da çalışmamasından kaynaklanır. Ülkemizde her 20-
25 kişiden biri bu hastalığı taşımaktadır.  Bu sebeple  
Türkiye, fenilketonüri hastalığının görülme sıklığı ve 
sahip olduğu hasta popülasyonu açısından dünyada 1. 
sırada yer alır.” dedi.

Ülkemizde kayıtlı kayıtsız yaklaşık 15 bin PKU’lu birey 
olduğunu söyleyen Yalçın şunları söyledi: “PKU tanısını 
alan bebek,  karaciğerindeki enzim eksikliği nedeni ile 
yaşam boyu  özel düşük proteinli gıdalardan oluşan bir 
diyet ve tıbbi mama  tedavisi ile hayatını sağlıklı bir 
birey gibi  idame ettirebilir. Eğer bebek, erken teşhis 
edilmez ya da edilse bile  diyet ve tıbbi mama tedavisine 
başlanmaz ya da düzenli devam ettirilmez ise,  kalıcı 
beyin hasarı oluşur ve zihinsel engelli olur.” dedi.
Hastaların beslenme sorunlarına dikkat çeken Yalçın, 
firmalara da çağrı yaptı. Gıdaların üretiminin zor 
olmadığının altını çizen Yalçın, firmaların bu anlamda 
iyi bir altyapıya sahip olduklarını söyledi. Tanı 
konulduğu andan itibaren özel diyetler çerçevesinde 
çocuklarıyla ilgilenen hasta yakınları da yaşadıkları 
problemlere değinerek nelere dikkat ettiklerini 
anlattılar. Çocuklarının yiyebildikleri belli ürünler 
olduğunu söyleyen aileler, dışarıya çıktıklarında, okul 
ortamında veya özel bir yere gidildiğinde hastanın 
çok fazla alternatife sahip olmadığının ve mevcut 
durumun kendilerini zora soktuğunun altını çizdiler. 
Etkinlik çocukların yiyebileceği gıdaların ikramı ve 
fotoğraf çekimiyle son buldu. 

NEÜ, Fenilketonüri Hastaları ile 
Buluştu
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TÜBİTAK’ın Bilim Genç dergisinin alanında uzman bilim adamlarını gençlerle buluşturarak sohbet 
etme imkânı sağlayan, Bilim Genç Kafe etkinlikleri kapsamında Aralık ayı ilk etkinliği Konya Bilim 
Merkezinde gerçekleştirildi.

NEÜ Rektörü Şeker Sürpriz Konuk Oldu

B
ilim Genç Kafe’nin "3’ü 1 Arada" adlı etkinliğine Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisat Bölümünden 
Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Tevfik 
Metin Sezgin ve Gebze Teknik 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümünden Prof. 

Dr. Işıl Aksan Kurnaz konuşmacı olarak 
katıldı. Etkinliğin bir de sürpriz konuğu 
vardı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de kısa süreliğine de olsa etkinliğe 
misafir oldu ve deneyimlerini gençlerle 
paylaştı.
Genç katılımcılar, yapay zekâ ile insan 
bilgisayar etkileşimleri, molekül biyoloji 
ve genetik alanındaki gelişmeler ile 
kariyer planlamada nelere dikkat 
etmeleri gerektiği konularında konuk 
bilim insanlarımızla sohbet edip 
tecrübeleri hakkında bilgiler aldılar. 
11 farklı liseden çok sayıda öğrencinin 
katıldığı etkinlikte ayrıca Medeniyet Akademi 2023 projesi kapsamında 
yaklaşık 30 lise öğrencisi de hazır bulundu. Programa dair memnuniyetlerini bildiren öğrenciler, TÜBİTAK 
Bilim Genç Dergi ekibinden ileri bir tarih için başka bir programın sözünü aldı. 

Bilim Genç 
Konya Bilim Merkezinde 
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 
(TÜBİTAK), üniversite öğrencilerine yönelik sanayi 
odaklı lisans bitirme, girişimcilik ve yenilikçilik ile yazılım 
projelerine ilişkin yarışmalarında 508 başvuru arasında 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

T
ÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilen ödül 
töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Yardımcısı 
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, gençleri hayata 
hazırlamak ve dünya ile rekabet edebilen geleceğin 
Türkiye’sini oluşturmak için bu tür yarışmaların 

önemli olduğunu söyledi.
Yarışmalardaki amaçlarının gençlerin proje yapma isteklerini 
artırmak ve onları sanayicilerle, girişimcilerle bir araya 
getirmek olduğunu vurgulayan Arcaklıoğlu: "Bu yarışmalarda 
öğrencilerimiz yeni bir fikir, yeni bir ürün ortaya koymuş oluyor. 
Ayrıca projelerinin doğrudan üretime geçmesi için de girişimcilik 
tecrübesi almış oluyorlar. Bu yarışmalar nitelikli genç insan gücü 
sayısını artırırken, girişimci ve yenilikçi bir nesil yetişmesine de 
imkan sağlamış oluyor." dedi. Arcaklıoğlu, sanayiciler ile proje 
üreten, fikir geliştiren gençler arasında sağlam bir bağlantı 
kurmak ve bunu kalıcı hale getirmek zorunda olduklarının 
altını çizerek, bu alanda kendilerine ciddi görevler düştüğünü 
söyledi. Arcaklıoğlu, gençleri cesaretlendirmek, katkı sağlamak, 
kabiliyetlerini, becerilerini ortaya çıkarmak için onlara destek 
olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından yarışmada 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Girişimcilik, yazılım 
ve sanayi alanlarından her biri için birinci olan öğrencilere 10 bin, 
ikincilere 7 bin 500, üçüncülere ise 5 bin lira para ödülü verildi.
Coşkulu bir kalabalığın izlediği törene Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TOBB-ETÜ 
Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları 
Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,  Gazi 
Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Metin U. Salamcı, 
RTÜK Üyesi Nurullah Öztürk, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan 
ve Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Çufalı katıldılar.

Öğrencileri Ödüllendirdi
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TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme 
Daire Başkanlığınca lise öğrenimine 
devam etmekte olan öğrencileri temel, 
sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında 
çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla 
gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri yarışmasının Konya Bölgesindeki 
100 eser Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde sergiye çıktı. 

A
çılış programında kürsüye gelen 
NEÜ Öğretim Üyesi ve Yarışmanın 
Konya Bölge Koordinatörü 
Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş 
yarışmaya Türkiye genelinde 

14 bin proje başvurusu alındığını, 12 ayrı 
bölgede yarışmanın gerçekleştirildiğini belirtti. 
Konya’dan bin 300 proje alındığını aktaran 
Erişmiş başvurular arasından 100 eserin sergiye 
çağırıldığını dile getirdi. Konya İl Milli Eğitim 
Müdür Vekili Servet Altuntaş ise ilim ve bilimin 
bu toprakların mayasında olduğunu vurguladı. 
Gençlerin bu hakikati dünyaya ispat edecek 
güç ve kudrete sahip olduğunu dile getiren 
Altuntaş sergiye çıkan öğrencileri, danışman 
öğretmenleri ve aileleri tebrik etti. 

Yarışmaya Dâhil Olan Herkes Kazançlı 
Çıkıyor

Bu yarışmaya katılanların eserleri sergilenmese 
ya da dereceye giremese de kaybının 
olmadığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker TÜBİTAK’ın bu yarışmasının önemli 
bilim adamlarının yetişmesine vesile olduğunu 
ifade etti. Proje kültürünün Türkiye’de yeni 
olduğunu ve daha da gelişeceğini vurgulayan 
Şeker, emeklerin boşa gitmediğinin altını çizdi. 
Afyon, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman 
ve Konya’dan; Biyoloji, Coğrafya, Değerler 
Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, 
Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, 
Türk Dili ve Edebiyatı alanlarındaki 100 eserin 
sergisi açıldı. Sergi büyük ilgi gördü.

Başarılı Projeler NEÜ'de Sergilendi
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48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Kazananları 
Ödüllerini Aldı

48
. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Koordinatörü NEÜ Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş açılış konuşmasına Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e 
teşekkür ederek başladı. Yaklaşık olarak 2 bin 500 ziyaretçinin geldiği harika bir bilim 
şöleni geçirdiklerini kaydeden Erişmiş şunları söyledi:  “Buraya 100 tane proje geldi. Şimdi 
de 17 tanesi birincilik ödülü alarak Ankara’ya gidecek. Lütfen bize, jüri üyelerimize kızmayın. 

Gerçekten çok özverili çalışmalarda bulundular. Biliyoruz ki bu projelerden her biri değerlidir, belki 5 sene sonra bir 
yerde karşılaştığımızda ben bilim insanlarının yaptığı harika çalışmaları görüp onlarla gurur duyacağım. Hepinizi 
tebrik ediyorum.”

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, 
bu proje yarışmasının kaybedeninin 
olmadığını hep beraber kazanıldığını 
kaydetti. Şeker; “Başarının gelebilmesi 
için her daim istikrarlı çalışmak gerekiyor. 
Tüm arkadaşlara katılımlarından dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum ve gelecek için 
de devamlılık diliyorum. Allah yolunuzu 
açık etsin. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan 
mutlu olduk belki önümüzdeki yıllarda 
Konya’da okuyacaksınız her birinize 
üniversite hayatlarınızda da başarılar 
diliyorum.” dedi.

Ödül alan Konya Bölge 3.’lerinin isimleri şöyle;
Biyoloji Alanı; Ali Günalp Çelik ve Ekin Nur Numanoğlu. Coğrafya Alanı; İpek Duygu Özdemir, Mert Can Çetiner. 
Değerler Eğitimi Alanı; Hasan Yaylagülü, Gizem Çarkacı. Fizik Alanı; Rabia Beril Özdemir, Şehla Nurefşan Sancak. 
Kimya Alanı; Feyzan Topbaş, Neriman Bilge Muslu. Kodlama Alanı; Kerem Peker, Aykut Durgut. Matematik Alanı; 
Ali Bacaksız. Psikoloji Alanı; Osman Aslan, Arda Bilgili. Sosyoloji Alanı; Şükran Kurt, Kadriye Öztürk. Tarih Alanı; 
Arife Erdoğan. Teknolojik Tasarım Alanı; Özgür Kuzucu, Ege Arda İnan. Türk Dili ve Edebiyatı Alanı; Zeynep Güneş, 
Münire Tosun.

Ödül alan Konya Bölge 2.’lerinin isimleri şöyle;
Biyoloji Alanı; Bahriye Büşra Kaya. Coğrafya Alanı; Emine Büşra 
Arslan. Değerler Eğitimi Alanı; Fatma Kılınç, Zafer Artıkoğlu. Fizik 
Alanı; Arif Emre Kiraz, Ömer Enes Akgül. Kimya Alanı; Ali Çalışır. 
Kodlama Alanı; Buket Naz Zeren, Ahsen Bölükbaşı. Matematik 
Alanı; Ömer Talip Akalın, Faruk Avcı. Psikoloji Alanı; Simge Gürcan, 
Aylin Arıduru. Sosyoloji Alanı; Ahmet Fırtına, Ali İhsan Şencan. Tarih 
Alanı; Fatmanur Eker, Merve Çiçek. Teknolojik Tasarım Alanı; Gamze 
Aksoy, Betül Gürler. Türk Dili ve Edebiyatı Alanı; Pakize Yanık, Melek 
Çolak.

Ödül alan Konya Bölge Finalistlerinin isimleri ise şöyle;
Biyoloji Alanı; Bora Şener, Hamide Nur Kol, Mehmet Can Dursun, Özge 
Ceren Apalı. Coğrafya Alanı; Cerengül Taşbaş, Pınar Porsuk. Değerler 
Eğitimi Alanı; Şeyma Nur Çiçek, Sena İrem Çakal. Fizik Alanı; Yeşim 
Öksün, İrem Özbek, Abdullah Hafi Bingöl, Mehmet Hüseyin Dikici. 
Kimya Alanı; Murat Şakar, Mei Melisa Chen. Kodlama Alanı; Tanıl İnci, 
Aydın Gary Yıldız. Matematik Alanı; Halil Salih Orhan. Psikoloji Alanı; 
Reyhan Ceren Akdoğan, Ebrar Şahin. Sosyoloji Alanı; Mehmet Ali Şimşek, 
Nurhayat İlgin, Müstecep Büyükkeçeci,  Semra Sevinç. Tarih Alanı; Fatma 
Neval Günay, Erkan Ülker, Buse Dikmen. 
Teknolojik Tasarım Alanı; Mehmet Bal, Ayşegül Kaçar, Mevlüt Furkan Demir, Muhammed Ali Çaylak. Türk Dili ve 
Edebiyatı Alanı; Birsen Mantaş, Fulya Gedik. 
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NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde 11. 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya 
Bölge Yarışması Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

A
çılış konuşmasını yapan Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve yarışmanın Konya 
Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet 
Akif Erişmiş, yarışmanın bilimsel bir 

şölen olduğunu söyledi. Yarışma hakkında bilgi veren 
Doç. Dr. Erişmiş, “Türkiye çapında yaklaşık olarak 
11 bin öğrencinin 8 bin proje ile başvurduğu, Konya 
Bölgesi özelinde ise 500’ün üstünde başvurunun alındığı 
bilimsel şölenden bahsediyoruz. Bu projelerin, 4 ayrı 
alanda ön değerlendirmesi gerçekleştirildikten sonra 
50’si sergimize davet edilmiştir. Bu 50 projeden bazıları 
Eskişehir’de final yarışmasına katılacaktır.” dedi. 
Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, bu yarışmada herkesin 
kazandığını belirterek, “Özellikle Türkiye kazanıyor. 
Çünkü genç bilim insanları, daha küçük yaşta bilimsel 
çalışmanın nasıl olduğunu eğlenceli ve uygulamalı bir 
şekilde öğrenme fırsatı buluyor. Bu çalışmalar sayesinde 
kendi potansiyellerini keşfediyorlar. Umuyorum ki bu 
ve benzeri çalışmalar sayesinde genç, pırıl pırıl bilim 
insanları maddi, manevi, karakter ve bilimsel olarak 
kendilerini çok güzel şekilde geliştirecek ve hayalleri 
olan, çalışkan, üretken, etkili ve erdemli bilim insanları 
olarak ülkemize, coğrafyamıza ve insanlığa faydalı 
çalışmalarda bulunacaklardır.” diye konuştu.
Çocukların ve gençlerin geçmiş yıllara göre daha 
üretken olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, “Türkiye tarihine baktığımızda 
şunu görüyoruz. Aslında bu millet her şeyi yapabilecek 

güçte. Ama birtakım vesayetler nedeniyle bunun önü çok 
fazla açılamamış. İnşallah öğrencilerimiz yeni Türkiye 
vizyonuyla ülkemizi kat kat daha ileriye götürecek, buna 
inanıyoruz. Allah, Türkiye’deki insanlara daha az akıl, 
Japonya’dakilere daha fazla akıl vermiyor. Sadece aklı 
ortaya çıkaran eğitim metotlarını kim iyi kullanıyorsa 
onlar daha üretken oluyorlar. Öğrencilerimize sunulmak 
istenen imkan bu. Hiç kimsenin bugüne kadar aklına 
gelmediği projelerle insanlığın yaşantısını kolaylaştıracak 
yeni buluşlara, yeni icatlara zemin hazırlamak da onlara 
düşüyor.” şeklinde konuştu. Bu coğrafyanın çok önemli 
insanlar yetiştirdiğini hatırlatan Gürsoy, “Bir kısmının 
patentini batılılar aldı ve tekrar bizlere sattı ama artık 
bütün bunlardan kurtulmak istiyoruz ve kendimize 
güveniyoruz. Neslimize de güveniyoruz, çocuklarımıza 
da güveniyoruz. Daha iyisini yapabileceklerine de 
yürekten inanıyoruz. 529 projenin hepsi de birbiriyle 
aynı derecede değerli. Çünkü hepsine çocuklarımız 
kafa yordular, öğretmenlerinin rehberliğinde çalıştılar, 
emek verdiler ve bir ürün ortaya koydular. Önemli olan 
bir şeyi ortaya koyabilmek. Kuran’da Cenab-ı Allah, 
amel-i salihten bahseder. Der ki, ‘Amel-i salih herkesin 
beğenisini alabilen, herkesçe beğenilen şeydir ve onu 
yapan gittikten sonra da takdire şayan olan ameldir.’ 
Üreten insanı Kuran teşvik ediyor, dinimiz teşvik ediyor. 
Dolayısıyla yeni gençliğin, yeni neslin objektif düşünceyle, 
herhangi bir önyargısı olmadan bütün bunları bizlerden 
daha iyi yapacağına olan inancımı yinelemek istiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

11. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması 

Sergisi Açıldı 
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Dereceye Girenler Ödüllendirildi

TÜBİTAK ve Üniversitemiz işbirliğinde düzenlenen 
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya 
Bölge Yarışması Ödül Töreni AKEF Erol Güngör 
Konferans Salonunda yapıldı.

"Her Çalışan Başarılı Olamıyor Ama Başarılı 
Olanlar Da Çalışanlardan Çıkıyor"

P
rogramın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yarışmanın Konya Bölge Koordinatörü ve 
Öğretim Üyemiz Doç. Dr. M. Akif Erişmiş, 
bu süreçte kendilerine destek olan başta NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere 

katkı sunan herkese teşekkür etti. 50 tane projenin 8’inin 
finalist olacağını geri kalan 42 projenin 4’ünün 2.lik, 4’ünün 
de 3.lük alacağını kaydeden Erişmiş, bir çalışmanın belki bin 
kişi tarafından ele alındığını ancak sadece bir iki tanesinin 
meşhur olduğunu kaydetti. “Her çalışan başarılı olamıyor 
ama başarılı olanlar da çalışanlardan çıkıyor.” diyen Erişmiş 
bütün projelerde çalışan, çabalayan öğrencileri tebrik etti.

Kaybedeni Olmayan Yarışma

Gerçekleştirilen programda Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise; finale 
doğru yürüyen gençlerin hep beraber alkışlandığını ama bu süreçte 
alkışlanması gereken, emeği geçen çok fazla kişi olduğunu söyleyip 
şöyle devam etti: “Jüride yer alan hocalar, projelere danışmanlık yapan 
hocalarımıza ve Akif hocam ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Gençler 
için de kaybedeni olmayan yarışmalar bunlar. Herkes kazanıyor, herkes bir 
şeyler öğreniyor. Tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını 
diliyorum.” Süreci bir maraton olarak değerlendiren Yarışmanın 
Konya Bölge Koordinatör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ramazan Eker ise; “Bu maratonun sonunda bizi heyecanlandıran bu tablo ortaya çıktı. İşimizi kolaylaştıran herkese 
teşekkür etmek istiyorum. Bu maratonun sonunda aklıma gelen ilk şey bir Çin Atasözü: ‘Aç olanın karnını doyurmak 
istiyorsan ona balık verme, balık avlamayı öğret.’ Öğretmenleriniz size balık avlamayı öğretiyorlar ve sizi gelecek 
yıllara hazırlıyorlar. Özverili çalışın, ideallerinizin peşinde koşun ve nihayetinde göreceksiniz ki bir gün bir sonuca 
varacaksınız.” diye konuştu. Ardından geçilen ödül takdim töreninde ise protokol üyeleri kazananlara ödüllerini 
takdim etti.

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Bölge 3.’leri:
Biyoloji Alanı; Umut Çandır
Fizik Alanı; Arda Torunoğlu, Eray Özdemir
Kimya Alanı; Şerife Uygur, İrem Ünlü
Matematik Alanı; Emine Türk.

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Bölge 2.’leri:
Biyoloji Alanı; Hakan Ege Tosun
Fizik Alanı; İrem Nur Yaşlı, Tuana Yılmaz

Kimya Alanı; Sudenaz Hoyraz, Mehmet Enes Arslan
Matematik Alanı; Rozerin Uçgun, Kübra Akıncı

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Bölge 1.’leri:
Biyoloji Alanı; Eylül Söğüt, Ceylin Aktürk, Kısmet 
Bahçe
Fizik Alanı; Ömer Faruk Doğan, Fahri Çiçekçi
Kimya Alanı; Edanur Gürer, Defne Güvendik
Matematik Alanı; Süleyman Dikici, Miraç Başakın
Ahmet Eray, Eymen Hasan Kartal
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Tıp Fakültesi Öğrencileri 
Akademik Becerilere Giriş ve Proje Eğitimi: TÜBİTAK Bilim Okulu Konya 2016” Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde derslere başladı. 

P
rogramın açılışını gerçekleştiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK’ın ciddi bir 
yük aldığını ve çok geniş bir alana yayıldığını belirtti. “TÜBİTAK, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 
yaptığı faaliyetlerden üniversite öğrencileri ve akademisyenlere, sanayi kuruluşlarına, ülkenin ASELSAN 
ve HAVELSAN gibi savunma sanayine yönelik kurumlarına destek veren yelpazesi ile çok geniş kapsamlı 
olan ve ileri teknolojiyi takip etmek üzere de birçok merkezler kurmuş olan bir yapı. Bu kadar geniş bir 

alandaki hizmeti tek çatı altında toplamanın ve devam ettirmenin güçlüğü ve zorluğu yaşanan sıkıntılarla beraber 
ortaya çıktı. Yeniden yapılandırmayla beraber daha farklı bir yönlendirme yapılacak. Kısımlara, bölümlere ayrılacak. 
TÜBİTAK’ın yapmakta olduğu, yapmış olduğu ve bundan sonra da yapılması gereken faaliyetler bir şekilde bir çatı 
altında yürütülecek.” diyen Şeker, Üniversitenin TÜBİTAK ile birlikte yürütmüş olduğu birçok proje bulunduğunu 
hatırlatarak gençliğe yönelik projelerin kendilerini daha çok heyecanlandırdığına dikkat çekti. Rektör Şeker: 
“Sizlerin araştırma geliştirmeye yönelik yapacağı çalışmaların planlanmasından, kurgulanmasından yayınlanmasına 
kadar geçecek olan süreçlerde neyin, ne için, nasıl yapılması gerektiğini sağlam temellerde kurgulayıp yürütebilmeniz 
için danışmanlık hizmeti gören bu tür projeler gelecek açısından önemli.” diyerek,  Konya’da TÜBİTAK’ın ciddi 
yatırımlarının söz konusu olduğunu hatırlattı ve öğrencilere Bilim Merkezini gezmelerini tavsiye etti.

"Aziz Sancar Benzeri Hedefiniz Olsun"

Şeker öğrencilere Aziz Sancar benzeri hedeflerinin olması gerektiğini söyledi. Bu ülkenin çocuklarının üretken 
bir şekilde başka diyarlarda değil kendi memleketinde gayret ve çaba göstererek bir yerlere gelmesinin, bir 
şeyler üretmesinin; dünyaya, insanlığa ve bilime katkıda bulunmasının bu sıralardan başladığını kaydeden Şeker, 
öğrencilere başarılar diledi.
30 kişi kontenjanı olan projeye çok yoğun ilgi olduğunu söyleyen etkinlik koordinatörü ve NEÜ Meram Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kutlu, projenin 4 gün süreceğini teorik ve uygulamalı derslerin farklı 
üniversitelerden 6 öğretim üyesi tarafından verileceğini dile getirdi. Kutlu sözlerini şöyle sürdürdü:  “4 günlük 
eğitim sonunda öğrencilerin bilimsel ve akademik konularda bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz 
bilim, bilim felsefesi,  proje yapma kültürü, TÜBİTAK’ın burs ve proje imkânları, ulusal ve uluslararası kariyer imkânları, 
bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığı gibi konularda bilgi ve beceri kazanacaklar.”

 “TÜBİTAK Bilim Okulu Konya” 
NEÜ’de Derslere Başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 267. Bilim Kurulu Toplantısını 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya 
Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 

T
ÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, 
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer 
Torlak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile 
birlikte Bilim Kurulu Üyeleri ve Başkan yardımcılarının 
katıldığı toplantının ardından heyet ilk olarak Konya 
Bilim Merkezini ziyaret etti. Buradaki sergilerle ilgili 
detaylı inceleme yapan heyet Bilim Merkezinin kent 
ve bölge için büyük önem taşıdığını ve sergilerin 

bilimin gelişmesinde ciddi katkısını olacağını söyledi. 
Heyetin bir sonraki durağı Kelebekler Vadisi oldu. 
Burada yetkililerden bilgi alan bilim adamları Konya’da 
böyle bir eserin olmasının büyük avantaj olduğunu 
belirterek Kelebekler Vadisinin kente ayrı bir renk 
kattığını kaydetti. Konya’da da kısa bir gezi yapma 
fırsatı bulan bilim adamları kente hayran kaldı. 

Konya Protokolü ve TÜBİTAK Heyeti İftarda 
Buluştu

TÜBİTAK heyeti son olarak NEÜ ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, NEÜ Rektör 
Yardımcıları ve diğer davetlilerin de katıldığı iftarın 
ardından TÜBİTAK Bilim Kurulunun Konya programı 
sona erdi. 

TÜBİTAK 
Bilim Kurulu Konya’da Toplandı
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Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), bilim temelli 
rehberlik ve danışmanlık işlevi çerçevesinde; TÜBA 
Kanser Çalışma Grubu ile Gıda ve Beslenme Çalışma 
Grubu’nun ortaklaşa düzenlediği “Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması 
Sempozyumu” gerçekleştirildi.

N
ecmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in de katıldığı 
sempozyumda; Sağlık Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eczacılık ve üretimle 
ilgili dernek ve toplulukların yetkilileri, devlet ve vakıf 
üniversitelerinin öğretim üyelerinden oluşan 200’ü 
bulan katılımcı yer aldı. “Sempozyumda; Geleneksel 
ve Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünler ile İlgili Ülkemizde 
ve Dünyada Mevcut Uygulamalar ve Ruhsatlandırma 
Mevzuatı”ndan “Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Uygulamalarının Günümüzde Kullanımı ve 
Sonuçları”na “Türkiye’de Tıbbi Amaçlarla Kullanılan 

Bitkisel Ürünlerin Mevcut Durumu”ndan Basın 
ve Medyanın Rolü” oturumlarında pek çok konu 
başlığı masaya yatırıldı ve ayrıca “Geleneksel ya da 
Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünlerin Ruhsatlandırılması: 
Tarım Bakanlığı mı, Sağlık Bakanlığı mı?” sorusunun 
cevabı arandı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar konuşmasında başta kanser, obezite gibi pek 
çok hastalıkla giderek çok daha sık karşılaşıldığını ve 
bunların tedavisinde modern tıbbi yöntem ve ilaçların 
yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi ürünlerin de 
kullanımının artarak son yıllarda büyük bir pazar haline 
geldiğini söyledi. Acar: “Kontrol dışı birçok girişim var. 
Bu ürünlerin modern tıbbın ve eczacılığın ürünü olan 
ilaçlarla etkileşimiyle birlikte hiç umulmadık, hatta 
ölümle sonuçlanan etkiler göstermesi ciddi bir sorun. 
Özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin 
çok disiplinli bir şekilde ele alınmış olması çok önemli. 
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin yanı sıra gıda 
takviyelerinin ve ilaçların iyi tanımlanması gerekiyor.“ 
dedi.

TÜBA Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü ve TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, bu tür ürünlerin 
çoğunun kanserle ilişkilendirilerek piyasa sürüldüğünü; 
dünyada kansere yapılan yıllık harcamanın bir 
trilyon lira, Türkiye’de bu rakamın 3 milyon dolar 
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demirer Türkiye için 
bu rakamın 2030’da 9 milyar dolara çıkacağını dile 
getirdi. Demirer: “Alternatif ürünler, aslında alternatif 
değil tamamlayıcı ürünlerdir. Modern tıbbın alternatifi 
olmaz. Genelde modern tıbba ilaveten alternatif denilen 
ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak 
etkin bir şekilde denetlenmesi ve en önemlisi eczanelerde 
satılması gerekiyor.” dedi. TÜBA Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu Yürütücüsü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Kazım Şahin: “Gıda supplementleri söz konusu 
olduğunda Tarım Bakanlığı, söz konusu ilaç olduğunda 
ise Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma yapıyor. Bu ürünlerin 
kontrolsüz, rastgele kullanılması çok zarar verici 
olabilir. İhtiyacımız olmadığında nasıl ilaç almıyorsak, 
ihtiyacımıza uygunluğun dışında bu ürünleri kullanmak 
çok yanlış.” dedi. Prof. Şahin, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de tıp fakülteleri içerisinde 

Beslenme Bilim Dalının kurulmasının çok önemli 
olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

"Toplumun Doğru Bilgilendirilmeye İhtiyacı 
Var"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise ülkemizin 
doğal bitkiler açısından zengin ve bu konuda tarihi 
bir birikime sahip olduğunu belirtti. Halkın bu 
deneyimlerden yıllardır yararlandığını hatırlatan Şeker, 
tıp, diş, sağlık bilimleri ve eczacılık fakülteleri gibi 
sağlık alanında eğitim veren tüm akademik birimlerin 
eğitim müfredatında sağlıklı bilgi verecek ders 
içeriği belirlenip yer almasının sağlanması gerektiğini 
vurguladı. Şeker: “Toplumun doğru bilgilendirilmeye 
ve şarlatanlardan korunmaya ihtiyacı var.” dedi. Yurt 
dışından getirilen, kalitesiz ve halkın sağlığını riske atan 
ürünlerin satışının önüne geçilmesinin gerektiğini dile 
getiren Şeker, bir taraftan da bu ithalatlar nedeniyle 
yurt dışına gereksiz kaynak aktarımı yapıldığına dikkat 
çekerek bu durumun da önlenmesinin şart olduğunu 
sözlerine ekledi. 

Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin 
Ruhsatlandırılması Sempozyumu
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TÜBA 51. Genel Kurulu, TÜBA üyelerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’a NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. 

T
ÜBA 51. Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu Prof. Dr. Şerif Mardin Akademi Şeref Üyesi, 2015 
yılı Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü sahibi Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ise Akademi 
Asli Üyesi seçildi.
Genel kurulda konuşan Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Aralık 2016’da gerçekleştirilen 
50. Genel Kurul’dan bu yana Akademi’nin 

faaliyetleri, plan ve projelerinden bahsederek TÜBA 
kanununun çıkması ve Akademi’ye bina tahsisi ile ilgili 
çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Acar, üyelik 
süresi sona eren üyelerin yanı sıra yeni üyelik için 
önerilen bilim insanları hakkında bilgi verdi. 
Prof. Dr. Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Maalesef 
Türkiye olağanüstü koşullar altında bir dönemden geçiyor. 
Türkiye Cumhuriyeti resmen bir savaş ile karşı karşıya, 
ancak bu savaş geleneksel savaşlar gibi değil. Melez bir 
savaş, vekalet savaşı denen unsurları içerisinde ziyadesiyle 
barındırıyor. Artık savaş ilan eden ülkeler hedef ülke ve 
bölgelere, doğrudan silahlı kuvvetlerini yığmıyorlar. Halkları 
birbirine kırdırma yoluna gidiyorlar. Bunlar Müslüman 
halklar, İslam dünyası olarak bu oyuna geliyoruz. 
Olağanüstü dönemler, olağanüstü, koşullar ve sonuçlar da 
ortaya çıkarıyor. Biz bu dönemde de bilim akademisi olma 
sorumluluğumuza riayet ettik. Bu olağanüstü dönem öncesinde de ifade ettiğimiz, yerli ve milli yaklaşımımızı her 
zaman savunduk. En başından beri Türk devletinin ve milletinin birliğine, bütünlüğüne, bağımsızlık ve bekasına karşı 
sadakat borcunu asgari yerlilik olarak görüyoruz. Bunun dışında başka siyasi vb. başka bir ölçümüz yoktur. Çizgimiz 
bu yönde devam edecektir.”

Prof. Dr. Şerif Mardin ve Ord. Prof. Dr. Niyazi 
Serdar Sarıçiftçi TÜBA Üyesi seçildi

Siyaset Bilimi ve Sosyoloji alanında çalışma konuları 
bakımından yenilikçi ve öncü olan, Türk düşünce 
tarihi, sivil toplum, din-siyaset ilişkisi çalışmalarında 
tabu sayılan hususları ilk ele alan isimlerden İstanbul 
Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif 
Mardin, TÜBA Genel Kurulunda yapılan oylama 
sonucunda TÜBA Şeref Üyesi seçildi.
Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi de yine 
Akademi Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 
TÜBA Asli Üyesi seçildi. 

Akademi Konseyi’ne Yeni Üyeler

TÜBA Akademi Konseyi’nde görev süresi sona eren 
üyelerin yerine, yapılan oylama sonucunda TÜBA 
Asli Üyeleri; Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. Feridun 
Cahit Tanyel, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. İzzet 
Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Solak Akademi Konsey 
üyesi seçildi. 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike 
Togan’dan Genel Kurul Konferansı: “Biz ve 
Ötekiler Türklerin Tarihinde Çevre Faktörü” 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan, “Biz ve 
Ötekiler Türklerin Tarihinde Çevre Faktörü” başlıklı 
Genel Kurul Konferansı’nda  “insanın, kişinin gelişimi 
ve kendisini algılamasında çevre faktörü ve tarihte 
odak noktaları” üzerinde durdu. “Türklerin Avrasya 
içinde farklı zamanlarda, çok değişik coğrafyalarda 
varlık göstermiş oldukları göz önüne alınınca, 
Türklerin tarihini çevreleri ve komşularıyla beraber 
öğrenmek bizi dünya tarihi ile tanıştırır.” diyen Prof. 
Dr. Togan, dünya tarihi ve Türklerin tarihi hakkında 
bilgiler verdi. Konferansın ardından Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, Prof. Dr. İsenbike Togan’a teşekkür 
plaketi takdim etti.

TÜBA'da 51. Genel Kurul
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TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını 
Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) 
kapsamında ödüllendirilen, üstün başarılı 
genç bilim insanlarının akademik 
çalışmalarının sunulması ve 
değerlendirilmesi ile bilim 
insanları ve kuruluşları 
arasındaki ilişki ve iş birliğini 
geliştirmeyi amaçlayan 
geleneksel TÜBA-GEBİP 
Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı, Kastamonu 
Üniversitesinin ev 
sahipliğinde yapıldı.

T
oplantı Kastamonu 
Üniversitesi Ahmed 
Yesevi Konferans 
Salonu’nda Kastamonu 
Valisi Mesut Yıldırım, Kastamonu 

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, 
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Daday 
Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Üyeleri, TÜBA 
GEBİP Ödül sahipleri ile çok sayıda akademisyen ve 
öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Toplantının ardından 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak 
“Türk Din ve Tasavvuf Tarihçiliğinin Kurucusu Fuad 
Köprülü” ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Halil Berktay “Bitmemiş Proje: Fuad Köprülü” 

başlıklı akademi konferanslarını verdi.Değerlendirme 
Toplantısı’nın ikinci günü, Kastamonu Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde dört ayrı eş 

zamanlı oturumda GEBİP Ödülü sahipleri; 
Fen, Yaşam ve Sağlık, Mühendislik ve 

Sosyal Bilimler alanlarındaki proje 
ve çalışmalarına ilişkin sunum ve 

değerlendirmelerini Akademi 
Üyeleri ve katılımcı GEBİP 
Ödül sahipleri karşısında 
gerçekleştirdi. İsteyen 
tüm bilim insanlarının 
katılımına açık olan 
toplantılar akademisyenler 
ve öğrenciler tarafından 

büyük ilgi gördü. Prof. 
Dr. Acar, TÜBA’nın Batı 

ülkelerindeki akademi 
geleneğine göre oluşturulduğunu 

ifade ettiği konuşmasında  Akademinin  
Türkiye’nin mali, idari ve bilimsel açıdan 

özerk, tüzel kişiliğe sahip bütün bilim alanlarını 
kapsayan ulusal bir akademi olduğunun altını çizdi. 
Türkiye’nin onur duyduğu Gazi Yaşargil, Aziz Sancar 
gibi birçok bilim insanının TÜBA çatısı altında 
bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Acar, Akademi’nin an 
itibarıyla 106 Asli, 57 Asosye ve 37 Şeref üyesi olmak 
üzere toplam 200 üyeye sahip olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Acar, GEBİP kapsamında 373 bilim insanı 
ödüllendirildiğini ve bu bilim insanlarının hem ulusal 
hem uluslararası düzeyde Türk biliminin yüzünü 
ağartmaya devam ettiğini dile getirdi.

TÜBA-GEBİP 
Yıllık Değerlendirme Toplantısı 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Emekli Öğretim Üyesi TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Emel Arınç, Üniversitemizde “Kimyasal 
Kanserojenez ve Bazı Gıdaların Kanser Önleyici 
Etki Mekanizmaları” konulu bir konferans verdi. 
Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Akyürek, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

K
onferansında kanser hastalığının tedavisi, 
tedavi sürecinde faydalı gelebilecek 
yiyecekler, doğru beslenme gibi konulara 
değinen Prof. Dr. Emel Arınç, bazı kimyasal 
kanserojenez etki mekanızmaları hakkında 

da bilgi verdi.
Prof. Dr. Emel Arınç, 2012’de 14.1 milyon yeni 
kanser vakası ve 8.2 milyon kanser ile ilgili ölüm 
öngörürken, 2025’de yeni kanser vakasının 19.3 
milyona ulaşacağının öngörüldüğünü kaydetti.

"Kanser Önlenebilen Bir Hastalıktır"

Prof. Dr. Emel Arınç; “İnsanlarda görülen kanserlerin 
yüzde 85’ine çevresel faktörler, bunların içinde yüzde 
75-80’ine ise kimyasallar neden olmaktadır. Sigara 
ve aşırı alkol kullanımının bırakılması, beslenmede 
yapılan değişiklikler kanser insidanslarını azaltılacağını 
göstermektedir. Kanser belirli aşamalar yerine 

getirildiğinde önlenebilen bir hastalıktır.” ifadelerini 
kullandı. Çevresel faktörlerden birisi olan kimyasalları 
anlatan Arınç, bu kimyasalların sularda, havada, 
yiyeceklerimizde bulunduğunun altını çizdi.

"Sarımsak Kanser Engelleyici Etkilere Sahip"

Sarımsağın (diallilsülfürün), antikanserojenik, kanser 
engelleyici etkilere sahip olduğunu belirten Arınç; 
sarımsağın içinde bulunan bir enzimin ısıtmaya gerek 
olmadan tüketildiğinde kansere karşı son derece 
faydalı olduğunun altını çizdi. Arınç; “Tahta bir cismin 
üzerinde ellerinizi yumruk yaparak sarımsağı kırabilir, 
yemeklerinizde kullanabilirsiniz” dedi.
Resveratrol maddesinden bahseden ve antikanser 
özelliği taşıdığını ifade eden Arınç, bunun en çok 
kırmızı üzümün kabuğunda ve kırmızı şarap da bol 
miktarda bulunduğunu kaydetti. Arınç, greyfurt suyu 
ile ilgili de bazı ilaçları alan hastaların tüketmemesi 
gerektiği bilgisini verdi.

"Sigarayı Bebek Büyüyene Kadar Bırakmak 
Gerekir"

Sigaranın en tehlikeli kanserojenlerden biri olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Emel Arınç, hamileyken sigara 
kullanan anne adaylarının bebeklerini daha dünyaya 
gelmeden ciddi bir tehlikenin içine attıklarını, bu 
konuda her bir bireyin dikkat etmesi gerektiğinin 
altını çizdi. Arınç, “Hiç olmazsa sigarayı bebekler 
büyüyene kadar bırakmak gerekiyor, çocuklarınızı daha 
doğmadan zehirlemeyiniz.” diye konuştu.Konuşmasının 
sonunda Prof. Dr. Muzaffer Aksoy’u da anan Arınç, 
kendisinin benzenin lösemiye yol açtığını kanıtladığını 
ve uluslararası tıp literatüründe son derece önemli 
bir isim olduğunu da sözlerine ekledi. Arınç, Prof. 
Dr. Muzaffer Aksoy’un, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü 
alan Aziz Sancar'ın da hocası olduğunun altını çizdi. 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in, ODTÜ Emekli Öğretim 
Üyesi TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emel Arınç’a ödül 
takdiminin ardından program sona erdi. 

"Kanser Önlenebilen 
Bir Hastalıktır"
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığında “Kök 
Hücre ve Embriyo Uygulamaları Eğitim Sempozyumu” düzenlendi.

T
ÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer yaptığı açılış konuşmasında 
Kök Hücre ve Embriyo Uygulamalarının son 20 - 25 yıldır teologlar 
düzeyinde, hükümetler düzeyinde çok konuşulan bir konu olduğunu 
söyledi. Demirer; “Kök hücre gibi bir konu hiç beklenmedik disiplinleri 
bir araya getirebiliyor. Bu konularda Hristiyan dünyasında bir pozisyon 

oluştu, ancak İslam dünyasında da içtihat belirtmeleri gerekir. Bu nedenle hem 
teologların bilgilendirilmesi hem de görüş alışverişinde bulunulması anlamında bu 
sempozyum önemli.” diye konuştu. Sempozyuma ev sahipliği yapan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, toplantının Konya’da yapılıyor olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Toplantının disiplinler arası ortak görüş 
ve sinerji oluşturmaya katkı sağlaması bekleniyor. Bu anlamda hem tıp camiasının, hem 
İslam hukukçularının, hem tıbbi hukuk alanında çalışan hocalarımızın ortaklaşa bir fikir jimnastiği 
gerçekleştirmeleri amaçlandı.” Şeker, programın tüm bilim camiasına, ülkemiz insanına hayırlar getirmesini 
temenni ederek katılımcılara teşekkür etti. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise sempozyumun, 
Kök Hücre ve Embriyo Uygulamaları gibi Türkiye’de hızla gelişen ve ülkemizin de iyi bir seviyede olduğu bu 
alanda, özellikle işbirliği yapması zarureti bulunan bilimsel paydaşlar arasındaki irtibatı sağlamak adına önemli 
bir çalışma olduğunu kaydetti.

"Türkiye’de İlme Fiili Önem Vermemiz Gerekiyor"

Acar; “TÜBA olarak bize verilen imkân ve görevler çerçevesinde görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de 
ilme fiili önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin bilimsel ve topyekûn kalkınması için hepimize görev düşüyor. Topyekûn 
kalkınmada bilimsel gelişme de hayati önem taşıyor. Bu bakımdan tüm araştırma geliştirme, eğitim ve yenilikçilikle 
ilgili kurum, kuruluş ve bireylerin üzerine düşen görev ve sorumluluğun çok büyük olduğuna inanıyorum.” dedi. Millet 
olarak farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirerek birlik ve beraberlik içerisinde çalışma vurgusu yapan 
Acar, vatanımıza milletimize sahip çıkma zorunluluğumuz olduğunun da altını çizdi.  Açılış programının ardından 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Prof. Dr. Taner Demirer’e 
plaket takdim edildi. 
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Konya, Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar başta olmak üzere 
akademi üyeleri ve Asya Bilim 
Akademileri ve Toplulukları 
Birliğinden (AASSA) yöneticiler 
ile bilim adamlarını ağırladı. 

M
ülteciler ve 
Göçmenler:Küresel 
Bir Sorun Mu 
Yoksa Bir Fırsat Mı? 
konulu Uluslararası 

Sempozyum ve AASSA Genel Kurul 
Toplantısına katılan bilim adamları 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ev sahipliğinde Konya’nın 
tarihi ve turistik mekânlarını 
ziyaret etti. Heyete ziyaretleri 
sırasında Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu ile üniversiteden 
akademisyenler eşlik etti. Heyetin 
ilk durağı Karatay Medresesi oldu. 
Asya Bilimler Akademilerinden 
gelen bilim adamları buradaki 

mimariye ve eserlere hayran 
kaldı. Daha sonra İnce Minareli 
Medreseye geçen ziyaretçiler 
Selçuklu Devri taş işçiliğinin en 
güzel örnekleri arasında yer alan 
Taçkapının işlemesini uzun süre 
inceledi. Selçukluların sembolü 
çift başlı kartal ve kanatlı melek 
figürlerinin en güzel örnekleri 
hakkında da NEÜ Turizm 
Rehberliği Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet 
Berk’ten bilgi alan ziyaretçiler 
bu eserlerin önünde fotoğraf 
çektirmeyi ihmal etmedi. Heyetin 
sabırsızlıkla beklediği noktalardan 
biri de Mevlana Müzesiydi. Burada 
ilk olarak ziyaretçilere rehberlik 
eden Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet 
Berk, Hz. Mevlana’nın hayatı ve 
Müze hakkında bilgi verdi. Heyet 
daha sonra Müzeyi ziyaret etti ve 
sergilenen eserleri tek tek inceledi. 
Konya’da tarihi ve turistik açıdan 
önemli bir konumda bulunan Sille 
de ziyaretteki duraklardan biriydi. 
Heyet burada Aya Elena Kilisesini 
ilgiyle inceledi ve Berk de kilisenin 

tarihi ile özellikleri hakkında 
misafirleri bilgilendirdi. 
Avrupa’nın en büyük Kelebekler 
Vadisi’ne gelen ziyaretçiler burada 
hayli eğlenceli dakikalar geçirdi. 
Bir kelebeğin oluşumunun tüm 
evreleri hakkında bilgi alan ve 
farklı kelebek türlerini canlı olarak 
inceleme fırsatı bulan heyetteki 
ziyaretçiler bol bol fotoğraf 
çektirdi. Daha sonra Konya 
Bilim Merkezi ziyaret edildi. 
Heyettekiler, gençlerin bilime 
ısınması ve bilim adamlarının 
yetişmesi için bu merkezin önemli 
bir işlev gördüğüne dikkat çekti. 
Konya ziyaretinde son durak 
Mevlana Kültür Merkezi oldu. 
Ziyaretçiler önce sema gösterisi 
hakkında bilgi aldı sonra gösteriyi 
ilgiyle takip etti. “Mülteciler ve 
Göçmenler: Küresel Bir Sorun 
Mu Yoksa Bir Fırsat Mı?” konulu 
sempozyumun sosyal programı 
kapsamında Kapadokya gezisi de 
düzenlendi. 

AASSA Konya'da
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Yaklaşık 200 bilim insanı ve yöneticinin katılımıyla düzenlenen “TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz 
Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı”’na  Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazmi Zengin, Prof. Dr. Saim Açıkgözoğlu, 
Prof. Dr. Selçuk Duman, Prof. Dr. Tahsin Murat Aktan, Prof. Dr. Mehmet Artaç ve Doç. Dr. B. Cem 
Soner de katıldı.

T
ürkiye’de klinik araştırmaların ilgili kurallara uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı, 
Türkiye’nin dünyadaki bilimsel etkisinin artırılmasını, milli ilaç sanayinin gelişmesini, biyobenzer 
ürün üretimi ve Türkiye’nin uluslararası araştırma fonlarından yararlanma oranının artırılmasını 
amaçlayan ve bu anlamda büyük önem taşıyan çalıştay iki gün sürdü. 

Hasta ve kamu farkındalığı, hayvanlar üzerinde yapılan 
çalışmalar, hücresel tedavi ve rejeneratif tıp, biyobenzer 
ilaçlarla yapılan çalışmalarda etik kurallar, ilaç dışı klinik 
araştırmalar dahil 12 farklı konunun masaya yatırıldığı 
çalıştayda; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu (TİTCK) ve üniversitelerin yanı sıra dernekler 
de yer aldı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. 
Dr. Hasan Ali Çelik çalıştayın açılış konuşmasında; bilimin 
temel amacı olan “ne, nasıl, niçin?” sorulanın cevaplarını 
aramanın çok değerli olduğunu dile getirdi. Çelik: "Bilimsel 
verilere ulaşırken verdiğimiz uğraşta, mücadelede nasıl bir 
yol izleyeceğiz? Her devirde tartışılan bu sorunu cevabı 
oldukça karmaşıktır. Cevabı bulmaya yönelik bugün yaptığımız 
çalıştay gibi dünyanın her tarafında çalıştaylar, toplantılar, 
sempozyumlar yapılmakta ve yapılmaya devam ediyor. Şu hiçbir 
zaman unutulmamalıdır. 'Bilimin temeli dürüstlüğe ve erdeme dayanmalıdır.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da Türkiye'nin yenilikçi ekonomiler arasına girmesi için, özellikle 
ilaç ve sağlıkla ilgili alanlarda da yenilikçi bir düzeye ulaştırılması gerektiğini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. 
Millî Kültür Şûrası’na katıldı. Lütfü Kırdar Kongre 
Merkezi’nde; Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile kültür ve 
sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla 
gerçekleşen şûrada Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 
konuşma yaptı.

Ş
ûranın ülkeye, millete, kültür ve sanat 
dünyasına hayırlı olması temennisinde 
bulunarak ve şûranın 28 yıl sonra yeniden 
toplanmasını sağlayan Kültür ve Turizm 
Bakanı Nabi Avcı ve ekibini tebrik ederek 

konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin; farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, 
insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin 
mirasçısı olduğunu söyledi. Mimariden musikiye, 
görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her 
alanında çok önemli eserlerin olduğu bu büyük mirasın 
arkasında; muayyen bir varlık tasavvuru ve dünya 
görüşünün yattığına işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Buna göre tabiat âlemi bize verilmiş bir 
emanettir. Tabiatı suistimal ederek, yani kullanarak, 
üreterek ortaya koyduğumuz kültür ve sanat ürünleri 
de, insana ve onun ahlaki kemale ulaşmasına hizmet 
etmelidir.” diye konuştu.

“14 Yılda Kültür Alanında Çok Önemli 
İşler Yapıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 
2015’te Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
müzeleri olan Ayasofya’yı 3,5 milyon, 
Topkapı Sarayı’nı 3,2 milyon, Mevlana 
Müzesi’ni 2,3 milyon kişi gezerken Paris’teki 
Louvre Müzesi’nin 9 milyon kişi tarafından 
ziyaret edildiği, UNESCO’nun, 54 ülkeden 
116 şehrin bulunduğu ‘Yaratıcı Şehirler 
Ağı’nda Türkiye’den sadece gastronomi 
alanında Gaziantep’in bulunduğunu hatırlattı.

“Kimliğimizi Terk Edersek Yığınların 
İçinde Kaybolup Gideriz”

Şûranın katılımcılarından, Türkiye’nin 
2023 vizyonuna uygun, derinliği ve 
gelecek vizyonu olan uygulanabilir bir yol 
haritası hazırlamalarını beklediğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu çok iyi 
çalışın, biz de bunu hem çalışalım, hem 
uygulama alanına koyalım. Bu şûrada ortaya 
konacak her makul ve uygulanabilir önerinin 
bizzat takipçisi olacağımı, bununla ilgili bir 
heyeti de oluşturacağımı burada özellikle 
açıklamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi: “Bugün burada Millî Kültür Şûramızı 
topluyor olmamız da işte bu gayeye yöneliktir. Unutmayalım ki, medeniyetimizden koparsak her şeyimizi kaybederiz. 
Kültürümüzü kaybedersek yok oluruz. Kimliğimizi, kişiliğimizi, özgünlüğümüzü terk edersek yığınların içinde kaybolup 
gideriz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüzden eğitim ve kültürdeki eksiklere dikkat çekip yeni dönemde bu alanlara 
yoğunlaşılması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, şûrada bu konuların enine boyuna tartışılıp 
geleceğe ışık tutacak müşahhas tekliflerin ortaya konacağına inandığını söyledi ve konuşmasını şûraya katkı 
verenlere teşekkür ederek tamamladı.

 3. Millî Kültür 
Şûrası Yapıldı
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"Türk-İslam Dünyasının Gülen Yüzü"

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ise: “Atasözü haline gelen kıssalarıyla her zaman aramızda olan 
Nasreddin Hocamız; hayat anlayışı, ince zekâsı ve yüzyıllardır dillerde dolaşan fıkralarıyla düşünce dünyamıza ışık 
olmuştur. Nasreddin Hoca aynı zamanda iyi bir eğitimci, sosyolog ve psikologdur. Çünkü onun eğitimciliği sadece 
medrese ve oradaki öğrencilerle sınırlı olmaz. Onun eğitimciliği toplumla da ilgilidir. Toplum içerisinde de yanlış 
bulduğu her şeyi eleştirmekten, işin doğrusunu göstermekten geri kalmaz.” ifadelerini kullandı.Yaşadığı dönem 
boyunca kadılık ve müderrislik gibi görevlerde bulunan Nasreddin 
Hoca’nın Türk-İslam Dünyasının gülen yüzü 
olduğunu belirten Akkaya; Hoca'nın sevgi, 
barış ve kardeşlik önermeleriyle dolu 
mesajları olduğunun altını çizdi.

"Nasreddin Hoca’nın 
Bilgeliğinden Beslenerek 
Yetişen Bir Nesle İhtiyaç Var"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 
Nasreddin Hoca’nın bilinmesinde, 
tanınmasında emeği geçen Prof. 
Dr. Ali Berat Alptekin ve Prof. 
Dr. Sami Sakaoğlu’na teşekkür 
ederek konuşmasına başladı. Halk 
Edebiyatında Nasreddin Hoca’nın 
büyük yeri olduğunu belirten 
Şeker, Hocanın içinde olduğu 
metinlerde hem letafet hem de 
uyarıcı özellikler bulunduğunuda belirtti. 
“İyi ki, Nasreddin Hoca gibi bir 
şahsiyete sahibiz. Gençlerimize, 
çocuklarımıza, öğrencilerimize bunu 
aktarmak vazifemiz” dedi.
Konuşmaların sonrasında Prof. 
Dr. Ali Berat Alptekin “Nasreddin 
Hoca’nın Fıkralarından Hareketle 
Düşünce Yapısı”, Prof. Dr. Sami 
Sakaoğlu ise “Nasreddin Hoca’ya 
Sahip Çıkmanın Delilleri Üzerine” 
konulu sunumlarını dinleyicilere aktardı.

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, 
Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek 
amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri kapsamında Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde bir konferans düzenlendi.

"Nasreddin Hoca, Bizim En Önemli Değerlerimizden Birisi"

A
çılış konuşmasında AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Akşehir Belediyesinin yapmış olduğu 
faaliyetlerin buraya taşınmasının anlamlı olduğunu vurgulayarak: “İnşallah bu konferans gelecek 
yıllarda daha kapsamlı, daha geniş bir kitleye, daha farklı yapabileceğimiz programlara bir örnek 
teşkil eder. Nasreddin Hoca, bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Nasreddin Hoca’yı tanıtmak 
zorundayız. Nasreddin Hoca bir mizah ustasıdır. Eğer bir meseleyi mizahla halledebiliyorsanız, kavgaya, 

gürültüye, patırtıya, insanlık dışı işlere gerek yok diye düşünüyorum. Nasreddin Hoca bu zekasıyla Türk Milletini 
temsil etmiştir. Temsil etmeye de devam edecektir.” dedi.

Nasreddin Hoca Anıldı
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Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ve Geleneksel Türk Sanatları 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Baysal 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak olan 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile ilgili bilgiler verdi. 

G
eleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Baysal bölümün Hat, Kalem 
İşi, Tezhip-Minyatür, Eski Çini Onarımları, Cilt ve Yazma Eser Onarımı, Halı Kilim Eski Kumaş 
Dokumaları Ana Sanat Dalı olmak üzere 6 ana sanat dalından oluştuğunu kaydetti. Fakültenin 
şehir merkezinde, ulaşım ve konaklamanın kolay olabileceği yerde olduğuna dikkat çeken Baysal;  
“Binamızın büyüklüğü, genişliği ve yeni olması bizim diğer bir avantajımız. Biz bölüm olarak Tezhip Ana 

Sanat Dalında, Geleneksel Klasik Osmanlı Tezhibini uygulamayı düşünüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız bunun içinde 
Selçuklu Tezhibini de çalışacaklar.” dedi.

2017-2018 yılında Hat, Tezhip - Minyatür ve Kalem İşi Ana Sanat 
Dallarına Öğrenci Kabul Edilecek

Kalem İşi Ana Sanat Dalının Türkiye’de çok fazla olmadığını söyleyen Baysal, 
bu alandan mezun olan öğrencilerin hem restoratör olacaklarını hem de yeni 
yapılacak inşalarda kalem işi sanatını icra edeceklerini kaydetti. Konya’da pek 
çok önemli hattat yetiştiğini hatırlatan Baysal, Hat Ana Sanat Dalından mezun 
olan öğrencilerin de Hattat olacaklarını bu anlamda yeni arkadaşların yetişmesi 
anlamında bölümlerinin de önemini vurguladı. “Bu yıl ilk yılımız olması hasebiyle 
biz Hat, Kalem İşi, Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dallarına öğrenci almak üzere 
kontenjanlarımızı ayarladık. İnşallah gelecek yıllarda diğer dallarda da öğrenci kabulüne başlayacağız.” diyen 
Baysal şöyle devam etti: “Cilt ve Yazma Eser Onarımı Ana Sanat Dalımız var. Burayı da hayata geçirdiğimiz zaman, 
Türkiye’nin yazma eserler kütüphanelerindeki hem ciltlerin tamirini hem kâğıtların tamiriyle ilgilenecek arkadaşların 
yetişmesine imkan sağlayacağız.”
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kontenjanları hakkında da bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Baysal; “28 Haziran 
ve 9 Temmuz tarihleri arasında ön kayıtlarımızı yapacağız. 17 ve 19 Temmuz tarihlerinde de iki aşamalı bir sınav 
yapacağız. İlk aşamada desen sınavı yapılacak burada başarılı olan öğrenciler ikinci aşamada kendi alanlarına 
göre sınavlara girecekler. Bizim bölümümüzü tercih edecek olan arkadaşların bu tarihleri göz ardı etmemelerini 
bekliyoruz.” diye konuştu. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne Öğrencilerimizi Bekliyoruz

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ise; “Üniversitemizin 
misyonu ve vizyonu ile doğrudan ilgili olarak, ki geleceğe güvenle bakan bir 
üniversite, geleceğe güvenle bakan bir gençlik ve geleceğe güvenle bakan 
bir toplum için Güzel Sanatlar Fakültemiz 3 bölümü ile hizmet vermektedir. 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü de bu yıl inşallah faaliyete geçecek. 
Uzman arkadaşlarımız şuanda programı yeniden düzenlediler. Öğrencilerimizi 
bekliyoruz.” diye konuştu.
Güzel Sanatların çok önemli olduğunu ancak çok az uzmanın yetiştiği bir alan 
olduğunu kaydeden Kuşpınar, Üniversite olarak uzman isimleri toplamayı 
başardıklarının altını çizdi. Kuşpınar en kısa zamanda büyük bir şevk ve 
iştahla Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün faaliyete geçeceğini belirtip, 
öğrencileri beklediklerini ifade etti. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü İlk 
Öğrencilerini Alacak
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Topluma 
Hizmet dersi kapsamında gerçekleştirilen Konya 
Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve hayırsever 
vatandaşlar tarafından desteklenen “Hayaller 
Gerçek, Gerçekler Gelecek Olsun” sloganıyla 
yürütülen Dilek Ağacı Projesinin hediye dağıtım 
programı Meram Ali Yaman İlkokulunda yapıldı. 

P
rogramda konuşma yapan Meram Ali Yaman 
İlkokulu Müdürü İsmail Dinç, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerine 
teşekkür ederek okullarındaki öğrencilerin 
yüzünün gülüyor olmasının kendilerini 

memnun ettiğini söyledi. NEÜ Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Proje 
Koordinatörü Doç. Dr. Nurten Sargın ise, “Lütfen 
hayal edin, hayalleriniz hiç bitmesin. O hayaller bir gün 
mutlaka gerçek olacaktır. Unutmayın insan hayal ettiği 
müddetçe yaşar.” ifadelerini kullandı. NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Kırbıyık projenin hayata geçmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Üniversitelerin en önemli 
görevlerinden birinin toplumla bütünleşmek olduğunu 
belirten Kırbıyık, paydaşların ve öğrencilerin vesilesiyle 

bu projeyi yaptıklarını ve bu anlamda projenin çok 
önemli olduğunu hatırlattı. Konya Barosu Başkanı 
Av. Mustafa Aladağ da yaptığı konuşmada çocukların 
geleceğimiz olduğunu ve onların hayallerinin 
gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyledi. “Hayallere 
ortak olabilirsek ne mutlu bizlere...” diyen Aladağ, 
projede emeği geçen her bir kişiye teşekkür etti. 
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de bu 
projenin çok farklı olduğunu ve bu tarz çalışmaları 
çok önemsediklerini söyledi. Miniklerin ileride 
vatana millete hayırlı evlatlar olacaklarını umduğunu 
belirten Yüksek, projeyi hayata geçiren öğrenciden 
öğretmene, yaşlıdan gence herkese ayrı ayrı teşekkür 
etti. NEÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
son sınıf öğrencilerinden Koray Karapınar, bu projeyle 
kendi hayallerinin de gerçek olduğunun altını çizdi. 
Miniklere proje kapsamında çeşitli hediyeler alındığını 
ve bu konuda kendilerine çok sayıda yardım ulaştığını 
belirten NEÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü son sınıf öğrencilerinden Büşra Gülpınar; “Biz 
10 hafta boyunca gerek okullarda pasta börek satarak 
gerek farklı etkinliklerle vatandaşlara bunu duyurarak 
projemizi genişlettik. Çocuklarımızın isteklerini onlara 
hediye ediyor olabilmek bizim için çok değerli. Projenin 
herkese örnek olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

Çocukların Hayalleri Gerçekleşti



88

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

89

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
paydaşlığında 5 yıldır başarıyla uygulanan SEDEP, 
uluslararası nitelik kazandı. 

S
elçuklu Değerler Eğitimi Projesi, “SEDEP 
ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor” adıyla 
6 balkan ülkesi ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde uygulanacak. Bu kapsamda 
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 
SEDEP projesini benimsediklerini ve uygulamaya 
destek olacaklarını belirterek, “Projeyi ülkemizde 
uygulama kararınız nedeniyle teşekkür ediyoruz. Türkiye 
her zaman yanımızda oldu. Türkiye güçlü bir devlet 
ve daha da güçlenmesi gerekir. Türkiye olmazsa bizde 
olmayız, Suriye’den daha kötü durumda oluruz.” dedi.  
Projenin ilk uluslararası uygulaması, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde 4 okulda, SEDEP Halk Oyunları Ekibi 
ve Mehter Takımı gösterileri ile başladı. SEDEP Halk 
Oyunları Ekibi ve Mehter Takımı’nın; Lapta İlkokulu, 
Anafartalar Ortaokulu ve Lisesi, Haspolat İlkokulu 
ve Hala Sultan İlahiyat Kolejinde gerçekleştirilen 
etkinlikleriyle ilk uluslararası uygulaması başlamış oldu. 
Düzenlenen törende; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Müdürü 

Hüseyin Kavaz, karşılıklı görüşmelerin ardından 
Girne ve Lefkoşe’de 4 okulda değerler eğitimi 
projesinin uygulanmasına yönelik karar alındığını 
ve işbirliği protokolü imzalandığını ve bu protokol 
kapsamında SEDEP’in, Selçuklu dışında ilk kez Kıbrıs 
ta 4 okulda uygulanmasından dolayı memnuniyet 
duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar 
da konuşmasında, 5 yıldır üç kurum tarafından 
başarıyla uygulanan projenin, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ndeki okullarda da gerçekleştirilecek 
olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Selçuklu 
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya ise, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Selçuklu Değerler 
Eğitimi Projesi’ nin uluslararası düzeyde uygulanabilir 
olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 6 Balkan 
Ülkesinde ilk uygulamaların başladığını belirterek 
yetkililere teşekkür etti. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde uygulanmasını Üniversitemiz 
adına takip eden proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Barbaros Yalçın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerine böyle 
bir projeye uygulama imkânı verdikleri için teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, "Selçuklu’da üç kurum 
tarafından 5 yıldır başarıyla uygulanan projenin, Türkiye 
dışına açılmış olması son derece sevindirici. Üniversite 
olarak Değerler Eğitimi konusunda oldukça duyarlı 
davranıyoruz. Paydaşı olduğumuz bu projeye olduğu gibi 
benzeri benzer projelere her zaman akademik destek 
vermeye devam edeceğiz.” dedi.

SEDEP KKTC'de
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SEDEP'te Durmak Yok

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) eğitim seminerleri kapsamında Eğitimci-Yazar Musa Mert 
öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. 

S
elçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi’nin, Selçuklu Belediyesinin en çok gurur duyduğu proje olduğunu 
söyledi. Ulular: “Bizi en çok mutlu eden insana hizmet etmek. Birde bu işin 
içinde gençlere hizmet etmek olunca ve sizlerin de desteği ile geleceğe daha da 
umutla bakıyoruz. SEDEP sizlerin sayesinde 5.yılında sınırları aşarak ismini yurt 

dışında da duyurdu. Projeye emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

"SEDEP Emin Adımlarla Yoluna Devam Ediyor"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ise konuşmasında: “Bu kadar uzun 
dönemli bir projenin bu kadar heyecan ve katılımla devam ediyor olması, projenin doğru bir proje, hayırlı bir faaliyet 
olduğunu gösteriyor. Değerlerimizi çocuklarımıza, gelecek nesillere miras bırakacak SEDEP projesi ödüller alıyor ve 
projemize yeni yeni destekler sağlanıyor. SEDEP emin adımlarla yoluna devam ediyor." dedi.  

"SEDEP İle Topluma Faydalı İnsanlar Yetiştiriyoruz"  

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da yaptığı konuşmasında şunları 
söyledi. Eğitimci-Yazar Musa Mert verdiği seminerde, gerçek hayat hikayeleri ile 
değerlerin başarı üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Yeryüzünün en değerli varlığının 
insan olduğunu ifade eden  Mert, anne-baba ve çocuk ilişkisinde yapılan yanlışlara 
dikkat çekti. Anne babaların sürekli çocuklarını diğer bireylerle karşılaştırmalarının 
çocuk üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirterek: “İnsan olarak bizim 
yeryüzünün nadide bir parçası olduğumuz bilincine varmalıyız ve kendi içimizdeki 

yeteneğimizi keşfetmeli ve ortaya çıkarmalıyız. Bundan dolayı her birimiz kendimizle yarışmayı öğrenmeliyiz. Bende 
olan ve geliştirebileceğim ne var onu düşünmeliyiz.” dedi.

'te Durmak Yok

SEDEP'te 15 Temmuz Etkinliği

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) beşinci yılına muhteşem bir etkinlikle başladı. Kültür Parkta 
gerçekleştirilen “15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz”  programı ile 15 Temmuz darbe girişiminde 
vatanı ve milleti için şehit ve gazi olan vatandaşlar anıldı. 
Coşkulu kalabalığı tebrik ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “5 yıldır 
Türkiye’nin en değerli eğitim projesi SEDEP ile sizlere değerlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama şunu fark ettik 
ki siz zaten bu değerleri biliyormuşsunuz, biz sadece üzerindeki kabuğu kaldırıyoruz ve aktif hale getiriyoruz. 15 
Temmuz akşamında milletimizin köklerinden gelen değerlerle sahip olduğunu, bir tehlike gördüğünde vatanına nasıl 
sahip çıktığını, tankların önüne canını hiçe sayarak nasıl durduğuna hepimiz şahit olduk. Kolayca eleştirdiğimiz siz 
gençlerin korkusuzca meydanlarda sabahlara kadar nöbet tuttuğuna şahit olduk. Değerler Eğitimi Projesi'nin ne 
kadar önemli bir işlevi olduğunu hep birlikte görmüş olduk.” dedi.

“Allah Bu Milleti Vatansız Bırakmasın”

5.yılına girdiğimiz SEDEP’ in değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor diyen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Bizler, 
kendi öz değerlerine sahip gençlik yetiştirmek için Selçuklu Değerler Eğitimi Projesine önem veriyoruz. SEDEP beşinci 
yılına girerken her yıl kendisini yenileyerek ve her yıl kendi değerlerimizi nasıl daha iyi veririz şeklinde özeleştiri 
yaparak yoluna devam ediyor. Türkiye’de birçok proje uygulandı ama beşinci yılına girmiş bu türde bir proje pek yok. 
O yüzden bu başarılı projeye nice yıllar diliyorum.” dedi.
Şeker: “Bizler vatanımızı her şeyden daha çok seviyoruz. Allah bu milleti vatansız bırakmasın. Aklını, kalbini 
başkalarına teslim etmiş olanların nasıl ihanet içinde olabileceğini yaşadık. Allah bizleri aklını hür, vicdanını hür ve 
bu millete hizmet eden bireyler olarak yaşatsın. Başkalarının güdümünde olan ve ne yaptığını bilmeyen zihinlerden 
de bizleri korusun.” şeklinde konuştu. “15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz” programında Atatürk Anadolu 
Lisesi öğrencileri Esra Miraç Sağlam ve Bedirhan Demir tarafından okunan şiirler duygu dolu anlar yaşattı.
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SEDEP Öğretmenler Günü'nü NEÜ'de 
Kutladı

24 Kasım Öğretmenler Gününde Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi önemli etkinliklere ev sahipliği 
yaptı. 

 

R
ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar ile akademisyenler ve öğrencilerin 
katılımıyla ilk olarak 24 Kasım Öğretmenler 

Günü Öğretim Elemanları Fotoğraf Sergisi ardından 
da Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) 
Ürün Sergisi açıldı. Fotoğraflar, resimler ve ders 
materyallerini dikkatle inceleyen heyetin bir sonraki 
durağı SEDEP çalıştayı oldu.

Konya’nın Yüz Akı SEDEP Uluslararası Alana 
Taşınıyor

SEDEP’in 5. yılında olduğunu hatırlatan Rektör Şeker, 
şimdiye kadar belirgin aralıklarla farklı büyüklüklerde 

değerlendirme toplantıları yaptıklarını, bunların 
geri bildirimlerinden de istifade ederek SEDEP’e 
yön vermeye gayret ettiklerini vurguladı. “SEDEP 
Konya’nın, Selçuklu Belediyesinin yüz akı olarak başladı 
ve bugünlere geldi. Artık Türkiye’nin yüz akı olarak 
inşallah Kıbrıs, Balkanlar ve diğer uluslararası alanlara 
da taşınmış olacak. Bu süreci sağlıklı götürebilmek, 
hatalarımızı en aza indirebilmek önemli ve gençlere 
değerlerimizi aktarırken Mevlana’nın dediği gibi, 
‘Bulanmadan, donmadan akmaya devam etmek’ 
gerekiyor. Biz her yıl belirgin farklılıklar katarak SEDEP’i 
hem geliştirmiş hem de büyütmüş oluyoruz.” diyen 
Şeker projenin mutfağında olanlara, çalıştaya katkı 
veren akademisyenlere, öğretmenlere ve Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.
SEDEP’in artık sınırları aştığını sadece Konya, Türkiye 
değil uluslararası marka haline dönüştüğünü ifade 
eden Başkan Uğur İbrahim Altay: “Bu yıl Başbakanlık 
Tanıtma Fonunun desteğiyle Balkanlarda ve KKTC’de 
uygulama yapacağız. Bununla birlikte şehir dışından 
bu projeyi örnek alanlar oluyor. Bu yapacak işlerin 
tamamlandığı anlamına gelmez. Eksikleri tamamlamak, 
yeni ufuk çizmek bizim için çok önemli." 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da 
SEDEP’in böylesine bir çalışma ile bugün taçlandığını 
aktardı. Kayacılar, “SEDEP 5 yıldır sürekli gelişiyor, 
büyüyor. Bunda üç kurumun yetkilileri ve personelinin 
katkısı yanında fikir beyan eden akademisyenlerin ve 
hocaların katkısı büyüktür.” dedi.

SEDEP Değerler Meclisi Toplandı

Necmettin Erbakan Üniversitesinin de paydaşı 
olduğu Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) 
kapsamında oluşturulan “Değerler Meclisi” 2016-
2017 eğitim-öğretim yılının ilk meclis toplantısını 
gerçekleştirdi. 

Ö
ğrenci gözüyle SEDEP’in 
değerlendirildiği meclis toplantısında, 
SEDEP uygulama ve faaliyetleri 
konuşularak “Değerler Meclisi” 
üyelerinin proje hakkındaki görüş ve 

önerileri alındı. SEDEP Değerler Meclisi, Selçuklu 
ilçesindeki okullardan seçilen okul öğrenci meclisi 
başkanlarından oluşuyor. 
SEDEP Selçuklu Belediyesi’nin en değerli ve en 
önemli projesi olduğunu ifade ederek konuşmasına 
başlayan Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk 
Ulular: “SEDEP kapsamında proje paydaşlarımız olan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün yanı sıra öğretmen ve öğrencilerimin 
özverili gayretleriyle değerler eğitimi noktasında çok yol 
aldık. Sizler sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz.” dedi. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, okullardan 

değerler meclisine seçilen öğrencileri kutlayarak: 
“Ben gençlerimizi şimdiden seçilebilecek özelliğe sahip 
olmak gibi çok değerli bir kazanım elde ettiklerinden 
dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Onların bu 
halde bilinçlenmelerini sağlayan öğretmenlerimize ve 
bir araya gelmelerini sağlayacak şekilde projelendirerek 
böyle bir organizasyona ana paydaş olarak ev sahipliği 
yapan Selçuklu Belediyemizi ayrıca tebrik ediyorum.” 
şeklinde konuştu. Konuşmasına Değerler Meclisi'nin 
yeni öğretim yılındaki ilk oturumunun hayırlı olması 
temennisinde bulunarak başlayan Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar: “Selçuklu Değerler 
Eğitimi Projesi kapsamında akademik eğitimin yanı 
sıra sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve sanatsal birçok 
etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerle zaman zaman 
sosyal sorunlara değiniliyor, toplumsal mesajlar veriliyor 
ve bir duruş sergileniyor. Bilimsel bir derinliği olması 
ve eğitsel yönü itibari ile bu çalışma da ayrı bir anlam 
ve güzellik taşıyor.” dedi. Konuşmaların ardından 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi Ebrar Alemdar, Kaşgarlı Mahmut 
Ortaokulu öğrencisi Melih Bora Erbaş, Cemil Meriç 
İlkokulu öğrencisi İlayda Yiğit ve Uluslararası İmam 
Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Beşir İncesu oluşan 
Değerler Meclisi Divan Kurulu üyeleri katılımcılara 
tanıtıldı.
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Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE),  önemli bir programa ev 
sahipliği yaptı. Türkiye’de Otizm alanında faaliyet gösteren tüm dernek ve 
vakıfların temsilcileri, Ulusal Otizm Sivil Toplum Kuruluşları toplantısı için 
Konya’da buluştu.  

M
oderatörlüğünü Sivil toplumu Geliştirme Merkezi Derneği Kurucu 
Üyesi Sunay Demircan’ın yaptığı çalıştayda Türkiye Otizm Meclisi 
(TOM)  ismi ile üst bir yapının oluşturulması karara bağlanırken,  9 
yönetim kurulu ve 1 sekreterya için seçim yapıldı. İki gün süren ve 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında  (SOBE) açılış konuşmaları 

ile başlayan çalıştaya Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sosyal 
Politikalar Başkanı Uzm. Dr. Hasret Yavuz,  Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, CHP Kayseri Milletvekili Çetin 
Arık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata 
Katılım Daire Başkan Vekili Elçin Er’in yanı sıra, Türkiye’de Otizm konusunda 
çalışma yürüten 50'nin üzerinde dernek ve vakıf temsilcileri katıldı. 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Otizm konusunda 
faaliyet gösteren dernek ve vakıfların güç birliği yapmalarının, bir çatı altında faaliyet 
göstermelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.  “Ektiğimiz tohumun artık yeşerdiğini 
görmek çok büyük bir sevinç...” diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Başlangıçta bu konuyla ilgili çok bir bilgiye sahip olmadan yola çıktık ama hep 
iyi insanlarla karşılaştık. Proje aşamasında, yapım aşmasında sonra vakfın kurulma 
aşamasında hep karşımıza güzellikler çıktı. Burada o güzel insanlarda bulunuyor, 
huzurunuzda onlara da teşekkür ediyorum. Merkezimiz tamamlandı ve vakıf kuruldu, 
sizlerin desteği ile bu bina otizm konusunda önemli bir işlevi yerine getirecektir.” dedi.
Toplantının, Otizm Eylem Planı’na önemli katkılar sunacağını ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı konuşmada bu toplantının çözüm odaklı paydaşların bir 
araya geldiği, sorunların rahatça paylaşıldığı ve çözüm üretme açısından ortak bir 
reçete sunma adına çok önemli bir çalıştay olduğunun altını çizdi. Binlerce aileyi 
ilgilendiren Otizm Eylem Planına Üniversite olarak ellerinden gelen tüm desteği 
verdiklerini belirten Şeker; Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile birlikte 
gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Şeker: “Yapılacak işlerde kurumlar olarak 
elimizi ne kadar çabuk tutarsak ve birbirimize yardımcı olursak bir sonraki adıma daha 
çabuk geçmiş oluruz ve ülkemiz de bu alanda hızlı bir mesafe kat etmiş olur. Eskiye göre 
daha iyi noktadayız ama yeterli değil. Daha yapmamız gereken bir çok iş var. Bu toplantı 
da yapılacak işlerin altının çizilmesi için önemli bir fırsat. Önümüzü aydınlatacak bir 
çalışma olmasını diliyorum.” dedi.

Otizm İçin Tek Ses, Tek Yürek
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Necmettin Erbakan Üniversitesinin de  paydaşı 
olduğu Medeniyet Okulu Projesi'nin değerlendirme 
toplantısı yapıldı. 

T
oplantıya Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
de katıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde 
yapılan toplantıda konuşan Proje 
Koordinatörlerinden ve NEÜ Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak proje 

hakkında bilgiler verdi. Her alanda bilimde, sanatta, 
sporda, edebiyatta, mimaride medeniyetlerin 
varlıklarının hissedildiğini belirten Mızırak: “İnsan 
gücünün önemini yine söylemek zorundayız. Bizler de 
Medeniyet Okulumuzda belli vasıflarıyla öne çıkan 
çocukları bir araya getirdik. Nitelikli insan yetiştirme 
konusuna eğilmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da, eğitim, 
kültür ve medeniyetin bir başka guruba, cenaha ihale 
edilemeyeceğini, bütün işlerin tüm sorumluluğunun 
kendilerine ait olduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Medeniyet Okulu 
Projesinin hayata geçirilmesinde öncülük yapan 
Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, projenin 
Türkiye’ye örnek bir proje olarak yürütülmesinin 

önemine dikkat çekti.  Yapılamayanların, yapılanların 
ve ileride yapılacak olanların bir çalıştayla 
değerlendirilmesinin iyi olabileceği konusuna vurgu 
yapan Şeker: “Daha sağlıklı değerlendirme toplantılarının 
yapılması önemlidir çünkü yapmış olduğumuz bir yanlışın 
telafisini kolay kolay ortaya koyamıyoruz.” dedi.
Medeniyet Okulu Projesi’nin taşrada büyük bir 
karşılık bulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kılca da, “Konya’da son yıllarda 
çok güzel bir yatırım hamlesi oldu. Bilim Merkezi gibi bir 
değerimiz var. Hedefimiz Bilim Merkezimizde, bir tane 
Cezeri yetiştirebilmek, Mimar Sinan çıkarabilmek.” diye 
konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin ise şunları söyledi: “Bilgehane ve 
kütüphanelerimizle Konya merkez ve ilçelerimizde 
toplam 7 bin 476 gence hizmet veriliyor. İyilik tohumunu 
nereye atarsak atalım, karşılığını iyilik ve güzellik olarak 
mutlaka vermektedir. Medeniyet Okulu toplumu bütün 
katmanlarıyla değerlendiren bir iyileşme hareketidir. 
Bu hayır ve hizmet yarışında bize destek veren bütün 
paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” Toplantıda değerler 
eğitimi alan öğrenciler tiyatro gösterisi yaptı.

Medeniyet Okulu Değerlendirildi

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, otizmli 
bireyler için rehabilitasyon merkezi olması 
hedefiyle yola çıktı. 

O
tizmli bireylerin aileleri ve çocuklar 
bu merkezde bir araya gelerek 
sosyal bir dayanışma içinde olacak 
çocuklar kendileri ile aynı özellikleri 
taşıyan yaşıtlarıyla birlikte zaman 

geçirecek. Merkezde; konferans salonu, berber, 
kafeterya, mutfak ve yemekhane, çamaşır yıkama 
ve kurutma odaları, spor ünitelerinin olduğu salonlar 
yer alacak. Otizm tanısı alan çocukların eğitim, 
rehabilitasyon ve terapi konusundaki gereksinimlerini 
dünya standartlarında karşılamak, Türkiye’de otizm 
konusunda çalışan kurumlar için bir model kurum 
olmak ve ihtiyaç duydukları konularda bilgi paylaşımı 
sağlamak için yola çıkan merkez gelecek günlerde 
Türkiye’nin göz bebeği olmaya aday haline geldi. 
SOBE Vakfı Mütevelli Heyetinde yer alan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in ve NEÜ bünyesindeki bazı akademisyenlerin 
destekleriyle Konya’da, otizm hakkında farkındalık 
oluşturulmaya çalışılıyor. Hem Üniversite, hem diğer 
paydaş kuruluşların destekleriyle sosyal sorumluluk 

projesi olarak yürütülen çalışmalarda kurumlar arası 
iletişimi, işbirlikleri sağlamak ve bilgi paylaşımı adına da 
önemli bir adım atılıyor. Otizm spektrum bozukluğu; 
bireyin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını geniş 
bir yelpazede etkileyen, hayat boyu süren gelişim 
bozukluğudur. Otistik çocuklar/bireyler, insanların 
yüzüne ve çevredeki çeşitli nesnelere bakmazken 
hareketli ve renkli nesnelere dikkat ederler. Ayrıca 
işitme problemi yaşamadıkları hâlde, özellikle erken 
çocukluk döneminde, çevreyle iletişime çok açık 
olmamaları sebebiyle çağrıldıklarında seslere tepki 
vermemektedirler. Fiziksel teması reddederler. 
Nesneleri tanımaya çalışırken nesnenin üzerinde 
parmaklarını gezdirme, nesneyi koklama, ağza alma 
gibi farklı tepkiler gösterirler. Dili temel iletişim 
aracı olarak kullanamamalarından sosyal hayatta 
çeşitli problemler yaşarlar. Göz temasında bulunmak 
istemezler. Kendilerine gülümsendiğinde karşılık 
vermezler. Oyun kurmakta zorlanırlar, akranlarıyla 
oyun oynamak istemezler. Canlılara ilgisiz veya 
az ilgi gösterirlerken cansız nesnelerle daha fazla 
ilgilenebilmektedirler. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı (SOBE), NEÜ Otizm Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve beraberinde şehirdeki pek çok 
kuruluş Otizm alanında faaliyet göstermeye devam 
ediyor. 

Otizm Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Tohum 
Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi işbirliğiyle AKEF 
Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu’nda   
“Otizmli Çocuklara Yeni Beceri ve Davranış 
Kazandırma” ile  “Problem Davranışlar ve Başa 
Çıkma Stratejileri” üzerine anlamlı bir program 
düzenlendi.  

T
ohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi 
Koordinatörü Deniz Yılmaz’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı programa öğretim 
elemanları, özel eğitim öğretmenleri, 
Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri 

Yardımlaşma Derneği (KOÇAYDER) üyeleri, otizmli 
çocukların aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık bu seminerin 
bir adım olarak önemli olduğunu söyleyerek: “Önemli 
bir toplantıda bulunuyoruz. Buradan çıktıktan sonra 
genel anlamda özel eğitim, özel anlamda da otistik 
çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı noktasında ve söz 
konusu bireylerin problemli davranışlarının nasıl kontrol 
edilebileceğine yönelik daha da bilinçlenmiş olacağız. 
Katılımcılarımıza ve uzmanımıza katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda 
Erken Tanı Önemli”

Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü 
Deniz Yılmaz, özel eğitim bölümlerinin önemine 
değinerek eğitim fakültelerinde okumanın çok ciddi 
sorumluluklar getirdiğini  ifade etti. Otizm Spektrum 
Bozukluğunu tanımak adına öğrencilere 30 soruluk 
test yapan Yılmaz, salonda bulunanların otizmle alakalı 
ne kadar bilgi sahibi olduklarını da ölçmüş oldu.
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara erken tanı 
konulmasının önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, 
bu çocukların özel eğitimi ile topluma kazandırılması 
gerektiğini söyledi.
“Çocuğunuzda aynı yaştaki diğer çocukların 
davranışlarından farklı davranışlar gözlemliyorsanız bu 
konuyu ciddiye almalısınız.” diyen Yılmaz, her çocuğun 
birbirinden farklı olduğunu da söyleyerek aileleri bu 
konuda özenli davranmaları konusunda uyardı. 

Beceri ve Davranış Kazandırma 
Konferansı

"Otizmli Çocuklara Yeni Beceri ve Davranış Kazandırma"
"Problem Davranışlar ve Başa Çıkma Stratejileri"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Prof. 
Dr. Erol Güngör Konferans Salonu’nda 1. 
Konya Biyoteknoloji Günü gerçekleştirildi. 

P
rogramın açılış konuşmasını yapan 
NEÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Gürbüz Çomak programla 
ilgili olarak, “İlaç sektöründen enerji 

sektörüne kadar, biyoteknolojinin çözüm olarak 
nasıl kullanıldığını bizlerle paylaşacak konuşmacılarımız var. Özellikle öğrencilerimiz gelecekle ilgili nasıl donanımlar 
elde etmeleri konusunda fikir sahibi olacak.” dedi. NEÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Esra Martin ise, biyoteknolojinin birçok ihtiyaca çözüm ürettiğini belirterek, “Biyoteknoloji, su kalitesinin 
iyileştirilmesi, yenilenebilir enerjinin temini, insan ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, 
hastalık, yabani ot ve zararlılarla biyolojik mücadele ve daha verimli yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, istilacı 
türlerin tespiti, doğadaki türlerin aşırı miktarda çoğalmasının önüne geçilerek onlardan elde edilecek faydaların 
biyoteknolojik yöntemlerle sağlanması gibi birçok konuda teknolojik yenilikler için çözüm sağlayabilir. Nüfus artışı, 
yaşlanma, kaynakların yetersizliği gibi faktörlerin etkisiyle artan ihtiyaçlara cevap olarak kullanımı birçok alanda hızla 
yaygınlaşan biyoteknoloji uygulamaları, dünyayı bir biyoekonomi süreci içerisine sokmuştur.” diye konuştu. NEÜ 
Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nesip Aktan, ülkemizin bilimsel anlamda gelişime ihtiyaç duyduğu, bu 
alanda çok önemli adımlar attığı bir zamanda bu önemli toplantıyı gerçekleştiren ve programda emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

"Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Odaklanmalıyız"

Bugüne kadar üretilmiş olan teknolojiyi kullanarak, transfer ederek bugünlere gelindiğini ifade eden Konya 
Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü de, “Artık teknoloji transferiyle 
ve üretilen teknolojiyi kullanarak gidilebilecek yolun sonundayız. Bundan sonra 
yol alabilmemiz için teknoloji üretmemiz gerekiyor. Yani kendi teknolojimizi 
üretmemiz gerekiyor. Eğer kendi teknolojimizi üretemezsek, takıldığımız 10 bin 
Dolar olan kişi başına düşen milli gelir seviyesinin üstüne çıkabilmemiz mümkün 
değil. Kendi teknolojimizi üretebilmemiz için de üç önemli konuya odaklanmamız 
gerekiyor. Bunların başında biyoteknoloji alanı, hemen arkasından nanoteknoloji 
ve bilgi-iletişim teknolojileri alanı geliyor. Bu üç ana sektör, alt sektörlerle birlikte 
ülkenin tüm teknolojik sektörlerini yukarıya çekmeye kendi teknolojimizi üretmeye 
imkan verecek ve yol açacak ana konularımız. Biz ülke olarak artık bu konulara 
odaklanmalı ve bu konuları öncelikle, özellikle desteklemeliyiz.” şeklinde konuştu. 
KSO Başkanı Kütükcü ayrıca, bu alanda çalışmalar yürüten Necmettin Erbakan 
Üniversitesine de teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara 
geçildi. Alanında uzman akademisyenler ve biyoteknoloji sektöründen temsilciler, 
biyoteknolojinin farklı alanlarında katılımcıları bilgilendirdi.

I. Konya Biyoteknoloji Günü 
Düzenlendi



100

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

101

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

“Dental İmplantoloji” başlığı ile düzenlenen 8. 
Uluslararası Üniversiteler Birliği Konferansı’na 
bu yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev 
sahipliği yaptı. 

N
EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yağmur Şener açılış konuşmasında 
yakın coğrafyadaki kardeşlerimizle 
birlikte böyle bir organizasyonun 
içerisinde yer almaktan duydukları 

memnuniyeti dile getirdi. Şener: “Uluslararası 
Üniversiteler Birliği ve Diş Hekimliği Fakültemiz 
Öğretim Üyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir 
organizasyon bu. Arap Üniversiteler Birliği ve Lübnan 
Diş Hekimleri Birliği de bu toplantıya destek veriyor. 
Bu birlikteliğin kardeşliğimizi pekiştireceğini umut 
ediyor, destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Muhammed Hayır Al Ğabbani de konuşmasında: 
“Allah insanı en güzel bir şekilde yarattı ve temiz kıldı, 

bu yüzden diş temizliğinin dinimizde ayrı bir önemi 
vardır. Dişler sayesinde güzel konuşma ve kendini ifade 
etme gerçekleşir. Diş insana bir güzellik verir bu konuda 
özel birimlerin oluşturulması da önemlidir.” ifadelerini 
kullandı. 
Arap Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Sultan Aledvan ise konuşmasına başta NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere programda 
emeği geçenleri selamlayarak başladı. Ağız sağlığı, 
diş bakımı gibi konularını önemsediklerini belirten 
Aledvan, bu konuya eğiliyor olmanın da önemli olduğu 
söyledi. Aledvan, Araplar ve Türkler arasındaki bu 
ilişkinin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek 
konuşmasına son verdi. Lübnan Diş Hekimleri Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Carlos Hayrullah da; “Her ne kadar 
renk, dil, ırk, mezhep farklı olursa olsun bizi bir araya 
getiren ilmi bir toplantı olmasını önemsiyorum.” dedi. 
Bu iki ülke arasındaki birlikteliğin, iki ülkenin insanları 
için hayır kapısı olacağını ifade eden Hayrullah, bu 
programları beraberlik açısından da önemsediklerini 
kaydetti.

Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Küçükkendirci konuşmasında, Peygamberimizin 
sünneti olan ağız ve diş sağlığının korunması 
konusunda yapılan bu çalışmadan duyduğu 
memnuniyeti belirterek; “Bu bilimsel birliktelik ilerde 
daha büyük organizasyonlara vesile olacaktır. Biz de 
Sağlık Bakanlığı olarak gerek Koruyucu Ağız ve diş sağlığı 
konusunda gerekse Tedavi Edici Ağız ve Diş Sağlığı 
açısından tüm Türkiye’de çalışmalar yapmaktayız. 
Kongrenin hayırlara vesile olmasını ve başarılı geçmesini 
diliyorum.” dedi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ise konuşmasında şunları söyledi: “Bir başkent 
daima başkenttir sözündeki gibi Selçuklu başkenti Konya 
da böyle bir başkenttir. Böyle tarihi geçmişe mirasa 
sahip olan bir şehrin ülkemizde bulunmasından 2016 
İslam Turizm Başkenti olarak seçilmesinden büyük onur 
duyuyoruz. Dünyada şehirler vardır savaşla anılır, şehirler 
vardır kumarla kötülükle anılır, şehirler vardır barışla 
huzurla anılır. Konya da barış ve huzurla anılır."

Allah’ın insanlara bahşettiği güzellikleri bulma ve 
aramada çalışarak paylaşarak bir yere varıldığını, 
tarihte de günümüzde de bunun görüldüğünü 
ifade eden Şeker: “Bizler de birer Müslüman olarak 
Peygamberimizin dediği gibi ‘İlim Çin’de de olsa arayıp 
bulunuz’ sözü emri gereğince ilim nerede yeşerdiyse 
oradan derlenip insanlığın hizmetine sunulması ve 
gelecek kuşaklara aktarılmasının bir görev olduğunu 

düşünüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz.” şeklinde 
konuştu. “Günümüzde dünya genelinde üniversitelerin 
birbirleriyle işbirliği yapması artık daha kolay” diyen 
Şeker, hem Ürdün, hem de diğer İslam ülkelerinin 
bir kısmı ile karşılıklı protokoller imzaladıklarını 
söyledi. İslam Ülkelerinin birbirine destek olmaktan, 
birbirlerinin önünü açmaktan ve birbirlerini koruyup 
kollamaktan başka çıkar yollarının olmadığını belirtti.

8. Uluslararası Üniversiteler Birliği 
Konferansı Konya'da
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Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) ev 
sahipliği yaptığı, bu yıl “Dental İmplantoloji” 
başlığı ile düzenlenen 8. Uluslararası Üniversiteler 
Birliği Konferansı kapsamında Diş Hekimliği 
Fakültesinde gerçekleştirilen implant ameliyatını 
katılımcılar canlı yayınla izledi. 

A
meliyat öncesinde Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur 
Şener, katılımcıları Konya’da 
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını 
söyledi ve üniversiteler arası işbirliğine 

açık olduklarını vurguladı. “Dental İmplantoloji” 
konferansına katılan yabancı ve yerli misafirler ile 
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin bulunduğu 
salonda fakültenin ameliyathanesinde gerçekleştirilen 
implant ameliyatı canlı olarak yansıtıldı. Ameliyat 
sırasında katılımcılar merak ettikleri konularda 
ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Bozkurt Kubilay 
Işık’tan bilgi aldı. Ameliyatla ilgili tüm detayları ayrıntılı 
bir şekilde katılımcılara anlatan Işık, salondan gelen 
sorulara uygulamalı olarak cevap verdi. Konferans 

Başkanı Prof. Dr. Wissam Kamal Sharrouf Konya’da 
gerçekleştirilen programın bilimsel açıdan büyük 
önem taşıdığını belirtti. Her birinin 400 üyesi bulunan 
Uluslararası Üniversiteler Birliği ile Arap Üniversiteler 
Birliği arasında bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşma 
kapsamında akademisyen ve personel değişimleri 
ile ortak programlar yapılacağını söyleyen Sharrouf, 
bu kapsamda NEÜ Diş Hekimliği fakültesine de sık 
sık ziyaretler düzenleyeceklerini ve ortak bilimsel 
etkinliklerin sayısını artıracaklarını belirtti. Sharrouf, 
konferansa emeği geçen ve katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti. 

Canlı Canlı İmplant Ameliyatı

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, 
Konya Şeker çalışanlarının yaptığı 3 bin 20 adet 
organ bağışı ödül töreni Konya Şeker Konferans 
Salonu'nda yapıldı. 

T
örende, Organ bağışının önemi ve 
Türkiye’de organ bekleyen hastalar 
hakkında bilgi verilirken, organ nakli için 
bilinçliliğin artırılmasına vurgu yapıldı. 
Konya Torku Şeker’in yaptığı 3 bin 20 

adet organ bağışının örnek bir sosyal sorumluluk 
projesi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı 
Öğütken, organ bağışının Türkiye’de artırılması 
için 2000 yılından bu yana çalışıldığını söyledi. Sağlık 
Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken: “Konya Torku 

Şeker’in yaptığı organ bağışları tüm Türkiye’ye örnek 
olmuştur. Ülkemizde organ bağışı verimliliğini artırmak 
amacıyla 2000 yılı başında bakanlığımızda ulusal organ 
ve doku nakli koordinasyon merkezi kurulmuştur. Organ 
bağışı dinimizde de ‘Candan cana en büyük sadakadır’ 
sözüyle desteklenmektedir. Organ bağışı bekleyenler 
listesinde de 25 bin 361 hastamız vardır. Organ bağışının 
yetersiz olması nedeniyle her yıl 3 bin hastamız hayatını 
kaybetmektedir. Organ bağışı konusunda tüm masraflar 
bakanlığımıza aittir.” dedi.

“Kararan hayatların tekrar aydınlığa 
kavuşturulması herkesin sorumluluğudur”

Konya Torku Şeker olarak yapılan organ bağışlarının 
her yıl artığını söyleyen Ak Parti Karaman Milletvekili 
Recep Konuk: “Kararan hayatların tekrar aydınlığa 
kavuşturulması herkesin sorumluluğudur. Konya Şeker 
Ailesi olarak biz bu sorumluluğu üstendik.2007 yılında 
başlattığımız organ bağışlarıyla ilgili 2012 yılında da ödül 
almamız bizleri daha da teşvik etti. Konya Şeker ailesi 
2016 yılına gelindiğinde organ bağışı sayısını 3 bin 20 
olarak gerçekleştirdi. Ülkemizde organ bağışı bekleyen 
hastaları bekleyenlere yardım etmeliyiz. Konya Şeker 
ailesi yaptığı organ bağışıyla sadece organ bekleyenleri 
değil, ülkeyi de mutlu etti.” açıklamasında bulundu. 

Konya Şeker, 
Organ Bağışında Örnek Oldu
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Seydişehir Makine Mühendisliği Topluluğu öğrencileri 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisini 
ziyaret etti. 

B
ir lösemi hastasının sağlığına kavuşmasındaki 
en büyük etkenin moral ve motivasyon 
olduğunu duyan Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi öğrencileri Umut 
Ağacı projesi kapsamında önce ağaca 

güzel sözler yazıp lösemili çocuklara gönderdi sonra 
da Meram Tıp Fakültesinde tedavi gören çocukları 
bizzat ziyaret edip moral verdiler. 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
öğrencisi Sevda Kara umut ağacıyla lösemi hakkında 
farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. 
Fakülte tarafından temin edilen ağaca, çocuklara 
destek olacak güzel sözler yazıp fotoğraflarını 

gönderdiklerini anlatan Kara, projenin devamı olarak lösemili çocukları bizzat ziyaret etmek için Meram Tıp 
Fakültesine geldiklerini söyledi. 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan da Seydişehir’deki projenin 
devamı olarak öğrencilerini lösemili çocuklar ile buluşturmak istediklerini ifade etti. “Ağaçtaki mesajların 
uygulaması olması ve söylemden eyleme geçmiş olmak için bu ziyareti düzenledik.” diyen Arıkan, moral ve 
motivasyon için lösemili çocuklarla buluştuklarını belirtti.

Umut Olmaya Geldiler
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Kalp kapakçığında doğuştan eğilme ve 
göğüs kafesinde daralma rahatsızlığı 
olan ve bu rahatsızlıkla 45 yıldır 
mücadele eden Fadim Dikyol 
aniden fenalaşarak hastaneye 
kaldırıldı. Karaman’daki 
ilk müdahalenin ardından 
Meram Tıp Fakültesine (MTF) 
sevk edilen hasta başarılı 
bir ameliyat sonrası sağlığına 
kavuştu.
 

D
oktorların, ameliyat olursan 
masada kalabilirsin şeklindeki 
sözlerini hatırlatan Fadim Dikyol: 
“Şu anda çok şükür çok iyiyim. Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesindeki bütün 

doktorlara ve çalışanlara teşekkür ederim.” dedi. 
Karaman’daki doktorların kendisine ulaştıklarını ve 
MTF’de hasta için yer ayarlandığını anlatan MTF 
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Niyazi Görmüş: “Solunum cihazına bağlı 
bir şekilde hasta buraya getirildi. Tansiyonu son derece 
düşüktü. Büyük tansiyonu ilaçlarla ancak 7 – 7.5 
civarına getirilebiliyordu. Perşembe gece bize gelmişti. 
Cuma sabahı tansiyonları düşüktü, ekosu yapıldı ve 
kapakta ciddi bir yırtık ile kaçak görüldü. Daha sonra 
uyutuldu ancak tüm müdahalelere rağmen hastamızın 
tansiyonunu 8 – 8.5 üstüne çıkaramadık. Genelde bu 
süreç kısır döngüye girip hastanın hayatını kaybetmesiyle 
sona erer.” dedi. 
Dr. Görmüş: “4 - 5 ayrı hamle ile güzel bir kapak onarımı 
oldu. Kapakta herhangi bir kaçak kalmadı. Şu an kapak 
ameliyatıyla hastamız rahatladı. Ameliyata girdiğimizde 
hastamızın 7 – 8’ lerde olan tansiyonu ameliyat 
masasında kalbini çalıştırdığımızda 12’ ye yükseldi. 
Bu hastanın iyi bir durumda olduğunun göstergesiydi. 
Ameliyat sonrasında reanimasyon ünitemizden ve göğüs 
hastalıklarındaki arkadaşlardan yardım aldık. Onların 
destekleriyle solunum cihazını ayarladık. Bu iş bir ekip 
işi.” dedi. 

Bu tür hastalara erken müdahalenin büyük 
önem taşıdığını aktaran Dr. Görmüş, 

Fadim Dikyol’un kalp kapaklarını 
çalıştıran alttaki iplerin uzayıp 
gevşedikten sonra koptuğunu 
en sonunda da akciğer ödemine 
girdiğini söyledi. “Zaten sınırlı 
bir akciğer kapasitesi vardı. 
Üzerine bir de akciğer ödemine 

girince hayatını kurtarması hayli 
zor hale geldi. Bu hastalar deyim 

yerindeyse sırat köprüsündedir.” diyen 
Dr. Görmüş bu tanıyı aldıktan sonra 

çok fazla gezmeden hemen doktoru 
bulup gerekli müdahalenin yapılması gerektiğini 

ve Meram Tıp Fakültesinin kapısının her zaman 
açık olduğunu vurguladı. “Kapak ameliyatlarında ilk 
tercihimiz kapak onarım yapmak. Hastalar zamanında, 
ilk aşamada gelirlerse onarım yapma ihtimali çok 
daha yüksek.” diyen Prof. Dr. Niyazi Görmüş kapak 
onarımını tecrübeli merkezlerin yapmasının önemli 
olduğuna dikkat çekti. 

“Bugünü değil 20 sene sonrasını düşünüp 
ameliyatlar yapıyoruz”

5 sene sonra küçük kesilerle ameliyat yapmayanlara 
kimsenin gidip ameliyat olmayacağını dile getiren Dr. 
Görmüş, “Biz şimdiden o işleri rutin hale getirdik. Bugünü 
değil 20 sene sonrasını düşünüp ameliyatlar yapıyoruz. 
Bir ameliyathanemiz hibrit ve orada anjiyo cihazımız var. 
Hastanın hiçbir yerini kesip dikmeden kasığından girerek 
damar içinden damarlar koyuyoruz ya da balon ve stent 
işlemlerini yapıyoruz. Hastanemizin bu sistemi kurmak 
için yatırdığı paranın ve maddi olanakların en az üç - 
dört katını hastanemize ve devletimize kazandırmıştır.” 
dedi. Dünyadaki bütün gelişimlere açık bir şekilde 
bütün imkânların MTF’de mevcut olduğunu aktaran 
Dr. Görmüş, sürekli kendini geliştiren bir genç ekiple 
çalıştıklarını da vurguladı.

Meram Tıp Başarıya Doymuyor
İnsan vücudu, tıp eğitiminin 
en temel derslerinden 
biri olan anatominin 
kullandığı en önemli 
öğretici… Ölü insan 
vücudunun (kadavra) 
tüm ayrıntıları 
ile geleceğin 
doktorlarına 
tanıtılması ve 
öğretilmesi tıp 
eğitiminde büyük 
önem taşıyor.  
 

T
ürkiye’de 
çok büyük 
oranda kimsesiz 
sahipsiz ölülerin 
tıp fakültelerine 

verilmeleriyle kadavra ihtiyacı 
karşılansa da tıp eğitiminin olmazsa olmazı 
kadavra sayısı hala yetersiz düzeyde. Konya’da 
bu alanda bir ilk yaşandı ve 75 yaşındaki Celil 
Özayvar Meram Tıp Fakültesine vefatının ardından 
tıp eğitiminde kullanılması amacıyla bedenini 
bağışladı. Celil Özayvar için hazırlanan teşekkür 
belgesinin takdim töreninde konuşan Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev 
bedenini kadavra olarak tıp bilimine bağışlayan 
Celil Özayvar’ın bir ilk olma özelliği taşıdığını 
belirtti. Türkiye’nin organ bağışında bile Avrupa’nın 
çok gerisinde olduğunu ve böyle bir dönemde 

Özayvar’ın bedenini kadavra olarak 
bağışlamasının büyük önem 

taşıdığını söyleyen Vatansev: 
“Tıp fakültelerinde anatomi 

eğitimi verilirken mutlaka 
canlı organizmaya 

ihtiyaç duyuluyor. Bu 
da kadavradan elde 
edilebiliyor. Öğrencinin, 
doktor olacak bireyin; 
dokuyu, kası, kemiği ve 
vücudumuzda bulunan 
organları tanıyabilmesi 
açısından kadavranın 

temini büyük önem 
arz ediyor. Kadavra elde 

edememek çok sık yaşanan 
bir sorun. Yeni açılan ve 

kadavrası olmayan tıp fakülteleri 
var. Şükür ki fakültemizde böyle 

bir sıkıntı çekmiyoruz. Kadavramız 
uzun yıllardır var. Ama Celil Özayvar bedeniyle 

bize ilerde katkı sağlayacak.” dedi. Daha önce tüm 
organlarını bağışladığını belirten Celil Özayvar da 
insanlığa hizmet olması için bedenini de bağışladığını 
söyledi. Bu kararı severek aldığını ancak sonrasında 
birkaç hastanede bağış yapmak için uğraştığını ve 
kendisine yardımcı olamadıklarını söyleyen Özayvar: 
“Duyarlı vatandaşları bu üniteye davet ediyorum. 
Ben Meram Tıp Fakültesinde sonuca ulaştım. Böyle 
bedenini bağışlamak isteyenlere de sağlık bürokrasisi 
kolaylık sağlamalı, yol göstermeli.” dedi.

Öldükten Sonra 
Tıp Bilimine Hizmet Edecek
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Meram Tıp Fakültesinde Şifa Buldu

Defne Karakuyun… Çok nadir görülen bir 
hastalıkla dünyaya geldi. Ailesi onu kucağına 
aldığında kendi kafasından büyük doğumsal 
kafatası anomalisi vardı. Annesi kızının bir an 
önce sağlığına kavuşması için ciddi araştırma 
yaptı. Sonunda internette gördüğü bir haberle 
umudu yeşerdi. Meram Tıp Fakültesinde daha 
önce aynı rahatsızlığı olan başka bir hastanın 
sağlığına kavuştuğunu öğrenen Karakuyun 
ailesi Çanakkale’den Konya’ya kızlarının 
tedavisi için geldi.

37 
günlük Defne bebeği sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Meram Tıp 
Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Kalkan: “Her 
5-10 bin doğumda bir görülen doğumsal beyin anomalisi ile dünyaya gelen minik Defne başarılı 
bir operasyonla sağlığına kavuştu. Ensefalosel (kranium bifidum ) adı verilen ve doğum sırasında 
ikinci bir kafa gibi beynin ve kafatasının devamı olan adeta ikiz kafalı gibi doğan minik Defne 

şu anda tüm yeni doğan reflekslerine sahip, nörolojik muayenesi doğal…” dedi. Dr. Kalkan bu anomalinin anne 
karnında fetal dönemde santral sinir sisteminin gelişimindeki bir eksiklik sonucu beyin zarı ve kafatasındaki açık 
kalan bölümden beyin dokusu ve zarlarının ayrı bir kafatası derisi içine fıtıklaşması olarak tanımlanabileceğini 
belirtti. “Bu doğumsal açıklık alında, burun hizasında ya da ensede olabilir. Nadir görülen bu doğumsal anomali 
bu olgumuzda bu güne kadar gördüklerimizin en büyüğü. Genetik ve çevresel faktörler bu anomalide etken 
olabilmektedir. Tanısı doğum öncesi anne karnında yapılacak tetkikler ile konulabilir. Yeni doğan ünitesi olan bir 
merkezde uzman bir ekip tarafından tedavisi yapılabilir.” diyen Dr. Kalkan, tek tedavinin yeni doğan döneminde 
yapılacak cerrahi operasyon olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Erdal Kalkan başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Fatih Erdi, anestezist Prof. Dr. Atilla Erol ve Yeni Doğan Ünitesi Sorumlusu Doç .Dr. Hüseyin Altunhan’dan  
oluşan ekip tarafından ameliyat edilen Defne bebek şu anda hayata gülümsüyor. Defne birkaç gün içerisinde 
taburcu edilecek.

"Aileler Hamileliği Sonlandırmasın"

Defne bebeğin annesi Emine Karakuyun, hamilelik sırasında pek çok 
merkeze gittiğini kendilerine genelde hamileliğin sonlandırılmasının 
önerildiğini söyledi. Karakuyun: “Bebeği dünyaya getirmeye karar verdim. 
Bebek dünyaya geldikten sonra da internette daha önce Prof. Dr. Erdal 
Kalkan’ın aynı hastalığı tedavi ettiğini gördüm ve Konya’ya geldim. Şu 
anda bebeğim sağlığına kavuştu. Meram Tıp Fakültesine, Dr. Kalkan ve 
ekibine çok teşekkür ediyorum. Benim gibi bebek sahibi olan annelere de 
sesleniyorum. Asla hamileliği sonlandırmasınlar tedavisi var.”

Konya'da idrar torbası şişen, böbreklerinde genişleme görülen ve yaşamını sağlayan suyu azalan 
anne karnındaki ikiz bebeklerden birine, henüz 320 gram ağırlığındayken hayati bir operasyon 
gerçekleştirildi.

K
onya'da idrar torbası şişen, böbreklerinde genişleme görülen 
ve yaşamını sağlayan suyu azalan anne karnındaki ikizlerden 
birinin, henüz 320 gram ağırlığındayken gerçekleştirilen hayati 
bir operasyonla yaşaması sağlandı. Filiz (33) ile Murat Kırkaş (35) 
çifti, 11 yıl önce evlendi. Çocukları olmayan çift, başvurdukları 

merkezdeki üçüncü tüp bebek denemesinde 4,5 ay önce ikizleri olacağını 
öğrendi. Bebeklerinden birinin böbreklerinde sıkıntı olduğunu ve yaşamını 

yitirebileceğini öğrenen çift, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine başvurdu. Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, yapılan kontroller sonrası 
bebeğe anne karnındayken müdahale kararı aldı. Bebek küçük ve ikiz olduğu için 

oldukça riskli olan idrar torbası ameliyatı, Acar ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

"Nadir ve riskli işlemlerden birini gerçekleştirdik"

Operasyonun ayrıntılarını AA muhabirine anlatan Acar, bebeklerden birine konulan böbrek rahatsızlığı teşhisinin 
ardından, ailenin de onayı ile zaman kaybetmeden ameliyat kararı aldıklarını söyledi. Aynı zamanda bebeklerin 
yaşamını sağlayan suyun azaldığını da tespit ettiklerini aktaran Acar, şunları kaydetti: "Çocuğun idrar torbası 
dolu, idrar çıkışı kapalıydı. Her iki böbreği 
de sıvı dolmuştu. Anne karnında bebeklerin 
kaybedilme ihtimalleri yüksekti. İkiz 
gebeliğe yapılan nadir ve riskli işlemlerden 
birini gerçekleştirdik. Bu şekilde her iki 
çocuğun da yaşaması sağlandı. Operasyonu 
çocuk 320 gram ağırlığında 18 haftalıkken 
gerçekleştirdik. Bir ucu idrar torbasına, diğer 
ucu da bebeğin karnının dışına yerleştirilen 
1,5 milimetre çapında, 10 santimetre 
boyundaki 'şant' adı verilen ince uzun 
elastik, teflon bir kateter ile çocuğun idrarını 
çıkarması sağlandı. Bu şekilde böbrekler 
rahatlatıldı. Anne karnında ameliyat olduğu 
için zorluğu olan bir operasyondu. İyi bir 
ekip çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon 
sonrası çok şükür gebelik normal seyrinde 
devam ediyor."

Anne Karnındaki Bebeğe 
Müdahale Ettiler
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde, 
bağışlanan bir kornea iki hastaya başarılı bir şekilde nakledildi. 
Gelişen teknik ve ekipmanlar sayesinde gerçekleştirilen kısmi 
nakil operasyonunun Konya’da yapılabiliyor olmasının hastalar 
açısından pek çok avantajı bulunuyor. 

N
akli gerçekleştiren NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Refik Oltulu ilk olarak kornea nakli hakkında bilgi 
verdi. “Kornea nakli (göz nakli) gözün ön kısmında saat 
camı şeklindeki saydam kısım olarak tarif edebileceğimiz 

korneanın saydamlığını yitirdiği durumlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir." diyen Oltulu, son yıllarda gelişen 
teknik ve ekipmanlar sayesinde hastaların daha hızlı iyileştiğini ve daha fazla kişinin sağlığına kavuştuğunu ifade 
etti. Son yıllarda lamellar (kısmi) kornea nakillerinin daha sık yapılır hale geldiğini anlatan Oltulu, bu yöntemle 
hastanın korneasında sorunlu olan bölgenin tespit edilerek sadece bu kısmın nakillerinin gerçekleştirildiğini 
belirtti. Oltulu: “Kliniğimizde uzun bir süreden beri yapılmakta olan tam kat ve korneanın ön yüzeyinin değiştirildiği 
nakillerin ardından kısa bir süre önce korneanın arka yüzeyinin değiştirildiği dikişsiz nakil diye tarif edebileceğimiz 
nakiller başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Şu an için çok az merkezde yapılan bu ameliyatın Konya’da yapılabiliyor 
hale gelmesi bizim ve hastalarımız için son derece önemlidir. Kısmi kornea nakilleri ile daha az sayıda kornea ile daha 
fazla hasta ameliyat edilebilmekte olup bu ameliyatın da dikişsiz olması hastaların daha kısa sürede iyileşmelerini ve 
red ihtimalinin daha düşük olmasını sağlamaktadır.” dedi.

5 yıldır kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 75 yaşındaki 
İbrahim Baydilli’nin karnındaki ana aort damarının çapı 11.5 cm 
büyüklüğe ulaştı. Ancak doktorları bu durumu fark edemedi. 

K
arnındaki küçük bir kavun büyüklüğündeki şişlikten rahatsız olan 
Baydilli hayli zor ve riskli bir operasyonla Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde (MTF) sağlığına 
kavuştu. “Karnımda iki büyük şişlik vardı. Ancak bunun aort 
damarındaki genişlikten olduğunu tahmin etmedim. Kemoterapi 

ve radyoterapi tedavisi sırasında da doktorlarım böyle bir hastalığım olduğunu 
fark etmemişler.” diyen Baydilli MTF’ye geldiğinde hastalığını öğrendiğini 
ve burada sağlığına kavuştuğunu söyleyerek doktorlarına ve hastaneye 

teşekkür etti. Operasyonu gerçekleştiren MTF Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Niyazi 
Görmüş ise “Bu yaş grubunda aort tedavisinde açık ameliyatlar yapmak zordur. Hastamızdaki anevrizmanın 
boyutları 11,5 cm’ye ulaşmış. Benim şimdiye kadar ameliyat ettiğim en büyük çaptaki anevrizma.” dedi. Dr. 
Görmüş, bütün aort incelendiğinde yukarıdaki bölümde de ülseratif yaraların olduğunu, bu nedenle 3 hafta 
arayla kapalı teknik kullanılarak iki ameliyat yaptıklarını, ikinci ameliyatta 11.5 cm çapına ulaşmış damarı 2 saate 
yakın sürede kapalı ameliyat tekniği ile içine yeni bir suni damar koyarak tedavi ettiklerini söyledi.  Dr. Görmüş 
: “Ameliyatın kapalı yapılması, bu çaptaki bir anevrizmanın güzel bir şekilde kapatılması, iki basamaklı ameliyatın 
başarıyla yapılması önemli. Riskli bir operasyondu, başarıyla tamamladık ve hastamız da bugün gayet iyi.” dedi. 

Bir Göz, İki Nakil

MTF'de Başarılı Aort Ameliyatı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. 

P
rof. Dr. Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir, Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet 
Tekin, öğretim üyeleri, doktorlar ve tıp öğrencileri ile aileler katıldı.

"Yeni Hastanenin Müjdesi Verildi"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev Konyalılar için önemli bir müjde verdi. “Fakülte bu yılın son 
çeyreğinde yeni yerine taşınacaktır.  Böylece hem bölgemize kaliteli ve 
bilimsel bir sağlık hizmeti vermiş olacağız hem de akademisyenler, 
hastaların dokümanlarından bilimsel çalışmalar yapabilecek.” diyen 
Vatansev ülke gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 
70 düvel dahi Türkiye’nin üzerine gelse milletin yılmayacağını 
vurgulayan Vatansev, devletimizin dimdik ayakta duracağını belirtti. 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca ülkemizin ve dünyanın 
oldukça önemli günlerden geçtiğini söyledi. Karaca: “Bu durum 
çerçevesinde biz hekimlere de ayrı görevler düşüyor. Sıkıntıların olduğu yerde 
hekim olmak zorunda… Gerek savaş hallerinde gerekse psikolojinin bozulduğu 
ortamlarda hekim mutlaka orada var. Hekim çelikten bir psikolojiyle o ortamda 
varlığını devam ettirmek zorunda.” dedi.

"G20 Ülkeleri İnsanlığını Kaybetse de Biz Mazlumun Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Almanya’da G20 zirvesinin alt komisyonunda Science 20 (S20) komisyon toplantısında Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur ile beraber Türkiye’yi temsil ettiklerini hatırlan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker sağlıkla ilgili dünyanın sorunlarının liderlere iletilmesi için bir metin 
hazırladıklarını söyledi. “Göçlerden savaşlara, açlıktan susuzluğa, ekolojik dengenin bozulmasından tıp eğitimine 
kadar birçok alanı kapsayan bu metnin önümüzdeki hafta Almanya Başbakanı Dr. Angela Merkel'e teslimi 
gerçekleşecek. Merkel de bunu dünya liderlerine paylaşarak imzaya açmış olacak. Bu süreçte G 20 ülkeleriyle yapmış 
olduğumuz toplantıda gördük ki mazlumun, acı çekenin, ekmek - doktor bulamayanın, hastaneye gidemeden can 
verenin dostu yok. G20 ülkeleri kendi menfaatleri içerisinde ilaç sanayiini yeni teknolojileri konuşuyorlar ama insanlığı 
kaybetmişler. Sınır anlaşmazlığı göçler ve savaşlar nedeniyle oluşan göçmenlerin sağlık sorunlarını yazdırabilmek için 
vermiş olduğumuz mücadele yaklaşık 1 saat sürdü. 20 ülkenin temsilcilerine sorunları teker teker anlattık.” diyen 
Şeker bu kadar gelişmiş ülke tanımına girmiş olan bu topluluğun vicdanının körelmiş olduğunu gördüğünü ve 
bu durumun kendisini yaraladığını belirtti. Şeker Türkiye’nin insana hizmet etmeye, çevreyi korumaya devam 
edeceğini de vurguladı. Konuşmaların ardından Tıp öğrencilerinin konseri büyük beğeni ile izlendi. Başarılı 
bilimsel faaliyet gösteren öğretim üyelerinin ödüllendirilmesi ve akademik giysi töreni ile program sona erdi.

 Mazlumlara Karşı Duyarsız 
Kalan Dünya Eleştirildi
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Tam 10 yıl karnında her geçen gün büyüyen kitle 
ile yaşadı. Son 1 yıldır nefes alamaz hale geldi. 
Diğer rahatsızlıkları da dayanılmaz hale gelince 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesine başvurdu. Karnında 10 Kg kitle 
olan hasta sağlığına kavuştu. 

N
EÜ Meram Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Balcı 
ve ekibi, 10 kg ağırlığındaki kitleyi 
başarılı bir operasyonla çıkardı.

“Hasta bize karnında kitle, nefes darlığı, kabızlık ve sık 
idrara çıkma şikâyetleri ile başvurdu. Hastadan 10 yıldır 
karnında giderek büyüyen kitle olduğu ve son 1 yıldır 
bu şikâyetlerinin giderek arttığını öğrendik. Yaptığımız 
ilk muayenede hastanın karnının görünüşü 9 aylık gebe 
görünümündeydi ve elle muayenede çok sert bir kitle 
mevcuttu. Ultrasonografide karında dev boyutlarda, 
yaklaşık 40 cmlik, ultrason ekranına sığmayacak kadar 
büyük kitle saptadık. MR görüntüleme de bizi doğruladı 
ve uterus yani rahimden kaynaklı yaklaşık 40 cm'lik 
kitle ve yanında daha küçük boyutlarda myom olması 
muhtemel kitleler şeklinde raporlandı. Biz de gerekli 
ameliyat hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyona 
aldık.” diyen Dr. Balcı karın açıldığında rahimden 
kaynaklı yaklaşık 40 cm boyuta ulaşan birden fazla 

kitle olduğunu gördüklerini söyledi. Kitleleri rahimle 
birlikte çıkarttıklarını ifade eden Dr. Balcı kitlenin 10 
kilogram geldiğini belirtti. Hastanın da 60 kilodan 50 
kiloya düştüğünü ve ameliyattan hemen sonraki gün 
özellikle nefes darlığı başta olmak üzere şikâyetlerinin 
düzeldiğini aktaran Dr. Balcı hasta kadının ameliyatın 
ardından “kuş gibi hafifledim.” dediğini sözlerine 
ekledi. Dr. Balcı hastanın şu an durumunun gayet iyi 
olduğunu vurguladı. 

Hayli Zor Bir Ameliyat Başarıyla Tamamlandı

“Bu tip ameliyatlar zor ameliyatlardır çünkü kitlenin 
bağırsaklar, idrar yolları, mesane ve büyük damarlar gibi 
organlarla komşu olması nedeniyle bunlara yapışıklığı 
veya bunlarda anatomik olarak yer değişikliği yapması 
sık karşılaştığımız durumlardır. Ayrıca kanama riski 
de oldukça fazladır. Nitekim bu hastamızda özellikle 
anatomik yer değişikleri ile karşılaşmamıza rağmen sorun 
olmadan ameliyatı tamamladık.” diyen Prof. Dr. Osman 
Balcı bu tip rahim alma ameliyatlarını laparoskopik 
yani kapalı yöntemle de yapmakta olduklarının altını 
çizdi. Laparoskopik ameliyatta hastanın karnında 
biri 1 cm diğerleri 0.5 cm olan 3 tane delik açıldığını 
ve özel kamera ve aletlerle bu deliklerden ameliyat 
yapıldığını anlatan Dr. Balcı: “Açık ameliyatlara göre 
hastanın karnında ameliyat kesisinin ve izinin çok az 
olması, karın içinde daha az yapışıklık olması, çok 
daha az ağrısının olması, kısa sürede ayağa kalkması, 
daha kısa sürede hastaneden taburcu olması, daha 
kısa sürede işine ve normal hayatına geri dönebilmesi 
gibi üstünlükleri vardır. Ancak bu hastada rahim ileri 
derecede büyük olduğu için laparoskopi mümkün değildi. 
Uterusun (rahmin) karın içerisinde yeterli çalışma alanı 
bırakmayacak kadar büyük olduğu durumlarda ve ciddi 
karın içi yapışıklıklar olduğu durumlarda laparoskopik 
yöntem genellikle tercih edilmez.” dedi. Ekibine zor bir 
ameliyat olan 10 kilogramlık kitlenin çıkartılmasında 
gösterdikleri çalışma için teşekkür eden Dr. Balcı, 
böylesi ameliyatların her işte olduğu gibi iyi bir ekip 
çalışması gerektirdiğini belirtti.

10 Yıllık Yükten 
MTF'de Kurtuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
personeli ve öğrencilere yönelik, “İç Hastalıkları 
Günleri” gerçekleştirildi. 

P
rogramın açılış konuşmasını yapan Meram 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Yılmaz 
Selçuk, “İç Hastalıkları bünyesinde bilgi 
güncelleme maksadıyla yapılan ilk toplantı. 

Bu toplantının konularını seçerken güncel ve gelişmiş 
ülkelerde yapılan toplantılardan esinlendik. Daha sonra 
asistan arkadaşlarımız arasında anket düzenleyerek, 
hocalarımızla da akademik kurulda görüşerek toplantıda 
üzerinde duracağımız konuları belirledik. Toplantının 
yararlı geçmesini diliyor ve katılımcılara teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

"Öğrencilerimizin Yüzde 84’ü Uzmanlık 
Programına Yerleşiyor"

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev, Meram Tıp Fakültesinin bir ‘Bilim Ocağı’ 
olduğunu belirterek, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin yüzde 

84’ü bir uzmanlık programına yerleşiyor. Bu mutluluk 
verici bir şey. Dekanlık olarak bilimsel çalışmalara ışık 
tutmamız, yön vermemiz gerekir. Onun için bu programa 
destek veriyoruz ve devamının gelmesini istiyoruz.” diye 
konuştu. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ise, mezuniyet sonrası güncelleme ve bilgilendirme 
toplantılarının bölgede geciktiğini belirterek, 
“Bölgenin buna ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı bundan sonra 
inşallah sürdürülebilirliğini sağlayarak başarılı bir şekilde 
yürütmüş oluruz. Son dönemde bilginin aşırı hızlı şekilde 
hem üretilmesi hem dolaşıma girmiş olmasıyla birlikte 
bilginin kullanılamadan tüketildiği süreci yaşıyoruz. 
Bilginin bu kadar çabuk eskitilmesinden kaynaklanan 
birçok sorun da beraberinde geliyor. Bunu belki hastaya 
yansıtmıyoruz ama kurumsal olarak kendi içimizde, 
çalışmalarımızda ve işlemleri yaparken hem lisans 
hem lisansüstü eğitimde bir hayli zorluklar yaşıyoruz. 
Geçmişte genel dahiliyenin yürütmüş olduğu işlevin bir 
çok farklı kürsü tarafından yürütülüyor olmasının ortaya 
koyduğu avantaj ve dezavantajlarıyla beraber, yenilikler, 
değişimler bu toplantılarla güncellenmiş olacak. Bu 
toplantılarla biz Üniversite, Fakülte ve kürsü olarak 
bir görevimizi daha yerine getirmiş olacağız.” şeklinde 
konuştu. Program alanında uzman doktorların 
sunumlarını gerçekleştirdiği oturumlarla devam etti.

İç Hastalıkları Günleri Düzenlendi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Tuncer 
Uzun, Ameliyatlarda anestezi uygulamaları açısından havayolu açıklığının 
sağlanması ve korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek zor havayolu 
kontrolü düşünülen hastaların deneyimli personele sahip tam donanımlı 
hastanelere gitmeleri gerektiğini söyledi.

“Havayolu Kontrolünü Sağlamak Hayati Önem Taşıyor”

H
avayolu kontrolünü sağlamanın hayati önemi olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Sema Tuncer Uzun, “Anestezi uygulamalarında kullandığımız ilaçlarla, 
hasta kendi kendine solunumunu kontrol etme yeteneğini kaybeder. Bu aşamada 
kontrol anesteziste geçer. Eğer bir hastada havayolu açıklığını sağlamaz veya korunamazsa başta beyin 
olmak üzere birçok hayati organda kalıcı hasar, hatta ölüm gibi  ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Hayati 

önemi çok büyüktür. Hastanın zor hava yolu kontrolü öyküsü (daha önceki anestezi uygulamalarında hava yolu 
kontrolü ile ilgili sorun yaşaması), ameliyat öncesi anestezi ön değerlendirmesinde böyle bir sorunla karşılaşılabileceği 
düşünülürse, hastaya mutlaka bu konuda çok deneyimli kişilerin olduğu bir anestezi ekibi müdahale etmelidir. 
Sadece deneyim de yetmeyebilir. Hasta, deneyimli kişiler ve alternatif yöntemlerin kullanılabileceği malzeme ve 
cihazların olduğu merkezlere yönlendirilmeli, hastanın anestezi uygulaması orada olmalıdır.” dedi. Havayolunun 
zor olabileceği durumlarda dakikaların önemli olduğunu söyleyen, Prof. Dr. Uzun, “Eğer havayolu açıklığını 
sağlayamıyorsak 3-5 dakika içinde hastada bir beyin hasarı, hayati organlarında kalıcı hasar olabileceği hatta ölümle 
sonuçlanabileceği unutulmamalı. Bu nedenle hastalar, anestezi konusunda eğitimli, deneyimli personele sahip 
ve bunun yanında farklı yöntemlerin uygulanabileceği malzeme ve cihazların olduğu merkezlere gönderilmelidir. 
Hastanın hayatı açısından çok önemlidir.” diye konuştu.

“Hastanemiz Her Türlü İmkana Sahip”

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olarak oldukça büyük bir 
klinik olduklarını belirten Uzun, “Hastanemiz her türlü imkana sahip ve 24 ameliyathane ile hastalarımıza hizmet 
veriyoruz. Her türlü ameliyatı yapabilecek yetenekli, deneyimli, bu konuda özel eğitim görmüş öğretim üyelerimiz 
var. Sadece havayolu açısından değil diğer gerekli olan tüm malzeme ve cihazlarımız  hastanemizde mevcut. Ayrıca 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı olarak, Yoğun Bakım Bilim Dalı  14 yatağı ile, Algoloji Bilim 
Dalı poliklinik ve servisi ile hizmet vermektedir.  Endoskopik işlemler, radyoterapi uygulamaları, MR görüntüleme 
gibi ameliyathane dışındaki hastaları rahatsız edici, ağrılı, sakinleştirme ve anestezi uygulaması gereken tüm teşhis 
ve tedavi hizmetleri Anabilim Dalımız tarafından oluşturulan 3 ayrı ekip ve modern cihazlar eşliğinde konforlu bir 
şekilde gerçekleştirilmektedir.  Hastalarımız iyi hazırlanırsa ve birlikte bir ekip olarak bu işi yürütürsek herhangi bir 
sorun olmadan hastalarımızı evlerine göndermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun, 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olarak, havayolu yönetimi kursu gerçekleştirdiklerini kaydederek, 
“Anestezi derneğimiz yılda birkaç kez havayolu yönetimi kursları düzenlemekte. Fakat bizim her asistanımızı bu 
kurslara gönderme şansımız yok. Kendi kliniğimizde, ana bilim dalı öğretim üyelerimizle birlikte asistanlarımıza böyle 
bir kurs vermeyi planladık. Ameliyat öncesi hastanın, havayolu açıklığı açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, 
bir zorlukla karşılaşıldığında hangi alternatif yöntemlerin uygulanabileceğini anlattık. Aynı zamanda her asistanımıza 
maket üzerinde bu yöntemleri tek tek uygulattık” ifadelerini kullandı.

Konya'da bir hastanın büyük olduğu için normalde işlem yapılamayan karaciğer taşına, 2,6 milimetrelik 
ultra mini cihazlarla müdahale edilmesi, operasyonu gerçekleştiren doktorlara göre dünya tıp 
literatüründe ilk oldu. 

E
ski Sanayi 
Sitesinde işçi 
olarak çalışan 
Seyit Esen 
(38), şiddetli 

karın ağrısı ve gözlerinde 
sararma şikâyetiyle 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine 
başvurdu. Tetkiklerde 
karaciğerinde 3 santimetre 
çapında taş olduğu 
tespit edilen Esen'e, 
müdahale için hastane 
doktorları harekete geçti. 
Hastanenin Cerrahi Tıp 
Bilimleri Üroloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Ahmet Öztürk, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Belviranlı, Girişimsel Radyoloji 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Bakdık ve üroloji doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Giray Sönmez'den 
oluşan ekip, ultra mini cihazlarla karaciğere müdahale ederek taşları temizledi.

Tıp dünyası Türk doktorları konuşacak

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatı ekip 
çalışması sayesinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel bir değerlendirme sonrası açık ameliyattan 
ziyade endoskopik yöntemlerle taşın kırılması gerektiği fikrinin oluştuğunu aktaran Öztürk, karaciğerde irili, 
ufaklı taşlar olduğu için ameliyatın neredeyse imkansız olduğuna işaret etti. Endoskopik yöntemle karaciğer 
içerisindeki safra kanalına girerek taşların parçalandığını, bir kısmının dışarıya ve bağırsağa itilerek müdahalenin 
tamamlandığını anlatan Öztürk, şöyle devam etti: "Karaciğer çok kanamalı bir organ. Kanallar küçük. Buradaki 
işlemler tahribata neden olabilir. Bizim kullandığımız aletlerle kanallarda rahat hareket edip, taşa ulaştık. Kanama 
ihtimalini en az düzeye indirdik. Ameliyattan sonra açılan delik daha çabuk kapandı. 'Ultra mini' diyebileceğimiz 
yaklaşık 2,6 (8F) milimetrelik aletleri kullanarak müdahaleyi yaptık. Yurt dışında daha kalın, yaklaşık 1 santimetreye 
yakın aletlerle yapılmış ender uygulamalar var. Biz ultra mini dediğimiz aletlerle bu işi dünyada ilk yapan klinik olmanın 
gururunu yaşıyoruz. Şu anda ameliyat görüntülerini hazırlıyoruz. Uluslararası camiaya bunu duyuracağız. Video 
sunumlarla uluslararası toplantılarda uygulamayı anlatacağız. Endoskopik taş tedavisi tecrübemizi karaciğerdeki 
taşa uyguladık. Sonuçta hastamızın da bizim de yüzümüz güldü. Hepimiz mutluyuz."

"Anestezide Havayolu Açıklığı Hayati Önem Taşıyor" Tarihe Geçtiler
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Hematoloji 
ve Onkoloji Servisi ve Çocuk 
Acil Servisinde tedavi gören 
çocuklar için yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesinde anlamlı bir 
etkinlik düzenlendi.

E
tkinliğin 
düzenlenmesinde 
emeği geçenlere 
teşekkür eden Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ümran Çalışkan, 

“Konya’da kanser hastalıklarının 
özellikle löseminin teşhis ve tedavi 
edildiği tek merkez Meram Tıp 
Fakültemiz. Hastane personelimiz, 
doktorlarımız, hemşirelerimiz güzel 
bir Ramazan gününde gönüllerinden 
ne koptuysa hastalarımızla 
paylaşmak, hediyeleşmek üzere 
faaliyet düzenlediler. Birçok 
kurum ve tüzel kişiliklerden 
böyle bir talep var. Ancak 
servis içerisinde hastalarımızın 
özelliği nedeniyle her zaman bu 
aktiviteleri kabul edemiyoruz. 
Belli bir disiplin içerisinde farklı 
yerlerde icra ediyoruz.” dedi. Her 
yıl çocuklarla bu tür eğlence 

programları düzenlediklerini 
söyleyen Hemşire Famila Polat, 
“Çocuklarımızın mutlu olması için 
çalışıyoruz. Onlar mutlu olunca 
biz de mutlu oluyoruz. Allah’ın 
bize verdiği sevgiyi kendimize 
saklamanın bir mantığı yok. Bu 
sevgiyi çocuklarımızla paylaşmak 
için buradayız. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
servislerde tedavi gören çocuklara 
doktorlar ve hemşireler tarafından 
hediyeleri takdim edilirken aileler 
de çocuklarının mutluluklarına 
eşlik etti.  

Çocuklar Sevindirildi
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Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde “Sağlığın 
Gelişiminde; Sağlık Dergileri ve Bilimsel Dergilerin Geleceği” konulu panel düzenlendi. 

P
rogramın açılışını gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü 
Dergisinin 10. yayın yılı olması ve 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri dolayısıyla böyle bir programın 
düzenlendiğini söyledi.

"Bilimi Anadilde Yaparsanız, Sizin Düşünce Biçiminizle Dünya Şekillenir"

Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Zengin’in moderatörlüğünü yaptığı panelde; Medipol 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İngilizce dergi çıkarmanın kolaycılık olduğunu söyledi ve 
bilimin anadilde yapıldığını vurguladı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilimi anadilde anlatmak zorunda değilsiniz 
başkalarına. Bilimi kendi dilinizde yaparsanız o bilimsel kavramları kendiniz türetirsiniz ve sizin kavramlarınızla 
dünya düşünmeye başlar. Sizin düşünce biçiminizle dünya şekillenir. Siz başkasının diliyle bilim yaparsanız o bilim 
sizin olsa bile düşünce yapısı sizin olamaz. Siz o zaman başkasının düşünce metoduyla kendi ürettiğinizi pazarlamaya 
kalkarsınız ki bu çok zor bir süreçtir. Kültürel bir yok oluşa bile gidebilir.” 
Hastane Enfeksiyonları, Grip ve Boğmaca Bilimsel Danışma Kurulları Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk ise bilimsel 
yayınların niceliğinin arttığını ancak niteliğin kötü durumda olduğunu söyledi. Türkiye’deki yayınların yüzde 
50’sine pratik olarak atıf yapılmadığını ifade eden Öztürk bu durumu düzeltmek için yapılması gerekenleri de 
sıraladı. Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Hanefi Özbek de bir yayın hazırlanırken 
araştırmacıların etik konularında duyarlı olması gerektiğini vurguladı. İstatistiği farklı bir gözle iyi bir şekilde 
öğrenmenin gerekliliğine dikkat çeken Özbek, insanların dertlerini unutabileceği bir uğraşının olması gerektiğini 
kaydetti. Özbek şiir, müzik, fotoğraf ve resim gibi bir uğraşı edinenlerin bilimsel eserlerinde de niteliğinin 
arttığını söyledi. Konuşmaların ardından hediye takdimi ile program sona erdi.  

Sağlık Dergileri ve Bilimsel Dergiler
Masaya Yatırıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Meram Tıp 
Fakültesi Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından “Dünya Hemşireler Günü Çalışan 
Güvenliği Sempozyumu” düzenlendi. 

P
rogramda NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Zorlular 
çalışma ortamının özelliklerinin çalışanların sağlığının korunması ve sürdürülmesi için önemli olduğunu 
söyleyerek; “Hastaneler gibi çok riskli çalışma ortamında hasta ile uzun süre birlikte çalışan hemşireler, 
çalışma şartlarının olumsuzluklarından etkilenen sağlık elemanlarından biridir. Bugünkü sempozyumda 
sağlığımızın ve güvenliğimizin korunması konusunda sağlık çalışanları olarak nelere dikkat edeceğimizi 

konuşacağız. Programın hepimiz için verimli geçmesini temenni ediyorum.” dedi. 
NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Ege ise, hemşirelerin bireylerin 
ve toplumların sağlığını iyileştirmek için bu mesleği seçmiş kişiler olduğunu söyleyerek çalışan güvenliğinin 
sürdürülmesi açısından sempozyumun önemine vurgu yaptı. Ege, hemşirelerin sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini öğrenmesi ve katkıda bulunması gerektiğini söylerken,  bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin 
insanların ve ailelerin sağlığının gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal da; “Hemşirelik sevgi, saygı, bilgi, özveri gerektiren kutsal 
bir meslektir. Bugün düzenlenen sempozyumda insan yaşamı için önemli rolü olan 
hemşirelerin daha verimli çalışabilmeleri için gerekli hayati bilgileri içeren çalışan 
güvenliği teması belirlendi. Programın faydalı olmasını temenni ediyorum” diye 
konuştu. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise; “Sağlık hizmeti 
verilirken hekimler tarafından yapılması gereken çoğu işler hemşireler 
tarafından yapılıyor. Hemşireler bu işleri yapmazlarsa hekimlerin işi daha 
da artacaktır. Böyle ilginç de bir durum vardır.” dedi. Bölüm öğrencilerine, 
bir şeyi öğrenmek için teorikten ziyade uygulamanın önemli olduğu 
tavsiyesini veren Yüksek, hem öğrencilerin hem çalışan hemşirelerin bu 
özel günlerini kutlayarak sözlerini tamamladı. Meslekte 10. yılını dolduran 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi hemşirelerine plaket takdimiyle program sona 
erdi. 

Dünya Hemşireler Günü Çalışan Güvenliği
Sempozyumu Yapıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve 
Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi 
başta Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri 
olmak üzere pek çok kesime uygulamalı sağlık 
eğitimi veriyor.  

Gerçek Hayatın Taklidi

M
erkezin Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sema 
Soysal Tıp fakültesinde öğrencilere 6 
yıllık öğrenim hayatları boyunca bilgi 
yüklendiğini, zaman zaman da maketler 
üstünde beceri kazandırıldığını 

hatırlattı. Öğrencilerin sahaya çıktıklarında bir süreci 
yönetmeleri, bir hastaya müdahale edebilmeleri 
gerektiğini, bir hekimin de en çok korktuğu konulardan 
birinin ani kalp durması yaşamış bir hastaya müdahale 
olduğunu söyleyen Soysal: “Hasta güvenliği, hasta 
mahremiyeti açısından artık öğrencilerimizi hastaların 
üzerinden eğitemiyoruz. O nedenle de biz burada gerçek 
hayatın taklidini yapıyoruz. Hasta yerine bilgisayar 
destekli simülatörler kullanıyoruz. Burada son sınıf 
öğrencilerimizin sahaya çıkmadan önce kazandıkları 
bilgi ve becerileri, süreç yönetimini izliyoruz.” dedi. 

Merkezde öğrencilere Temel ve ileri kardiyak yaşam 
desteği bilgi beceri edindirme medikal simülasyon 
eğitimlerini yürüttüklerini anlatan Soysal, iletişim 
simülasyon eğitimlerine de başladıklarını belirtti. 
Soysal: “Hastanemiz sekreterlerine hastanemiz 
personellerine ve hemşirelerine yönelik simülasyon 
eğitimleri veriliyor. Onlarda da örneğin hemşire ilk 
hastaya yatış kabulünden, enjeksiyon yapmasına, bir 
yabancı cisim kaçmasına kadar değişik senaryolarda 
süreç yönetimlerini izliyoruz.” dedi.

Amaç Hatayı En Aza İndirmek

Hata yapmayı en aza indirmeyi amaçladıklarını anlatan 
Yrd. Doç. Dr. Sema Soysal “Hastanelerimizde sıfır 
hata ile çalışmamız lazım. Öğrencilerimize de vermeye 
çalıştığımız, hataları model maket üstünde yapsınlar ama 
gerçek hasta üstünde bunu yapmasınlar, hatalarından da 
ders alsınlar. Burada yapılan hatalarda senaryo hastanın 
kaybına kadar gidiyor. Bunu gerçek hayatta yapmayalım 
diye burada eğitimlerini yapıyoruz.” dedi. Simülasyon 
eğitiminin ardından öğrencilerin performanslarını 
tekrar izlediklerini ve bu konuda konuştuklarını 
ifade eden Soysal, onları hayata, sahaya hazırlamaya 
çalıştıklarını vurguladı. Öğrencilerin eğitimden çok 
memnun olduklarını aktaran Soysal: “İntörn öğrenciler 
özgüven kazandıklarını söylüyor. ‘Bütün tıp eğitimimiz 
boyunca birileri bize yapmamız gerekenleri gösterdi ama 
biz burada vaka ile karşı karşıyayız. O yüzden hep merak 
ediyorduk ne yapabileceğiz tek başımıza diye. Burada 
bunu denemiş oluyoruz. O yüzden de özgüven kazandık.’ 
şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Çok memnunlar. 
Kendi performanslarını izleyebildikleri için çok yararlı 
görüyorlar.” dedi. Böyle bir merkezi üniversiteye 
kazandırdığı için Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e 
teşekkür eden Soysal toplumun farklı kesimlerine 
de eğitim verdiklerini ifade etti. Soysal ayrıca bu 
merkezde Konya İl Sağlık Müdürlüğünün de benzer 
eğitimler verdiğini aktardı.

Yüksek Özgüven, Düşük Hata
Özel Enderun Lisesinde düzenlenen etkinlikte 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Gökşin “Tütün 
Bağımlılığı” konusunda bir sunum yaptı.
 

S
igaranın hastalıkların ve erken ölümlerin 
sebebi olduğunu söyleyerek sözlerine 
başlayan Cihan, sigaranın dünyada 6 milyon 
ölüme neden olduğunu ve bunlardan 600 
bininin de kendisi içmediği halde yanında 

içenlerden etkilenen basit içiciler olduğunu belirtti. 
“Ben bağımlı değilim günde bir tane içiyorum gibi bir 
açıklamamız olamaz. Kişi günde bir tane içiyorsa ya da 
ömrü boyunca yüz tane içtiyse biz bu kişiyi bağımlı kabul 

ediyoruz” diyen Cihan, sigaranın içinde 4 bin tane 
kimyasal madde olduğunu ve bunlardan 55 tanesinin 
kesin kanser yaptığını söyledi. 
Sigara içenlerin saçlarının daha erken beyazladığını, 
olduklarından daha yaşlı göründüklerinin altını çizen 
Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan, tüp bebek tedavilerinin 
bu kadar yaygınlaşmasının da sigara kullanımının 
artmasıyla ilgili olduğunu belirtti. 
Bağımlılığın çok zor bir durum olduğunu söyleyen 
Cihan, sigara bırakma merkezlerine başvuran 3 kişiden 
yalnız 1 tanesinin sigarayı bırakabildiğinin altını çizerek 
şunları söyledi: “Bunun hiç tadına bakmamanız, hiç 
ağzınıza almamanız lazım. Çünkü sigara eroinden çok 
daha fazla bağımlılık yapan bir maddedir.” Soru cevap 
kısmının ardından  program sona erdi. 

Tütün Bağımlılığı ve Zararları 
Anlatıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Simülasyon ve Modelleme Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz 
arasında ortak kullanım protokolü 
imzalandı.
 

N
ecmettin Erbakan 
Üniversitesi ve Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından öğretim 
elemanlarının, sağlık 

personelinin, öğrencilerin ve halkın 
sağlıkla ilgili eğitimleri uygulamalı 

olarak Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezimizde gerçekleştirilecek. Protokolün 
imzalanmasından önce bir sunum yapan Merkezin Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sema Soysal simülasyon ile entegre 
edilmiş eğitim ve araştırma faaliyetlerini tüm sektörlere ulaştırabilen bölgesinde öncü bir merkez olma vizyonuyla 
hareket ettiklerini söyledi. Mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde çok yönlü düşünebilen, analiz edebilen, iletişim 
becerileri gelişmiş, mesleki uygulamalarda kendine güven duygusu tam olan bireyler yetiştirmeyi kendilerine 
misyon edindiklerini belirten Soysal merkez hakkında ve şimdiye kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında 
detaylı bilgi verdi. İl Sağlık Müdürlüğünün de Üniversitenin de ortaklaşa bir faaliyet için beraberce bir kararlılık 
gösterdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker bu işbirliğinin büyük önem arz ettiğini ve ülkedeki 
ortaklaşa çalışma kültürüne katkıda bulunacak bir örneklik teşkil edeceğini vurguladı.

"AB Projesi Çıkmalı"

Farklı kaynaklarla merkezi geliştirecek ve zenginleştirecek projelerin çıkması gerektiğini söyleyen Şeker: 
“Buradan Avrupa Birliği projesi çıkmalı. Örneğin ilkokul öğrencilerine diş sağlığı, ilk yardım gibi pek çok alanda kurslar 
düzenlenebilir.” dedi. Şeker ayrıca hastaya yönelik eğitim süreçlerinin de kurgulanması gerektiğini ifade etti. 
“Diyabet hastasına diyabet sürecini öğreten, çocuk bakımı sürecinde anne eğitimini öğreten, özel çocuklara yönelik 
anne ve bakıcıların yetiştirilmesini sağlayan ve ilgili alanlarda eğitim fakültesindeki öğrencilerle alakalı kursların 
sertifikasyon boyutuyla beraber düzenlenmesinde yarar var.” diyen Şeker, merkezin hafta sonları da dahil sürekli 
çalışan ve hiç boş kalmayan pek çok alanda eğitim veren bir yer olması gerektiğini söyledi.

"Modül Eğitimleri Çok Önemli"

Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Hasan Küçükkendirci ise çok ciddi bir 
eğitim sirkülasyonu içine girdiklerini 
belirtti. Bir grup sağlık çalışanlarının 
liseden mezun olarak 17-18 yaşlarında hiç 
hasta görmeden çalışmaya başladığını ve 
ne yapacakları konusunda tereddütlerinin 
bulunduğunu söyleyen Küçükkendirci, o 
tereddütleri kaldırma açısından bu modül 
eğitimlerinin çok işe yaradığını vurguladı. 
Çalışanların güvenini oluşturmak açısından 
da bu eğitimlerin büyük önem taşıdığını 
aktardı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek ise merkezde her eğitim alanında 
birden fazla kişinin eğitici olmasının elzem 
olduğunu belirtti. Yüksek ayrıca şu anda 

eğitim veren hocaları bilgi, birikim, tecrübe yönünden geçebilecek bireylerin yetişmesinin önemli olduğunu 
aktardı. Konya İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Osman Ulusal ise ambülanstaki doğumlar için simülatörler 
oluşturup bütün personeli her doğuma hazırlayabilecek şekilde bir eğitimi vermenin önemini anlattı ve bu 
konuda ciddi adımların atıldığını belirtti. Konuşmaların ardından protokol Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci tarafından imzalandı.

Sağlıkta Simülasyonlu Eğitim Dönemi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesinin düzenlediği "Sağlık Turizmi" konulu Panel 
gerçekleştirildi. 

S
ağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali 
Aydın, sağlık turizminin dünyada 3 ana başlıkla sıralandığını 
söyleyerek: “Bunlar; Medikal Turizm, İleri Yaş-Engelli Turizmi 
ve Termal Turizm. Ülkemizde kaliteli ve uygun hizmetler 
veriyoruz. Tercih edilen bir ülkeyiz. En son sağlık teknolojilerini 

sunma özelliğine sahibiz. Coğrafi konumumuz dolayısıyla 1 saatlik uçuşla 
12, 4 saatlik uçuşla 57, toplamda ise 1 buçuk milyar insana hitap eden 
çok önemli bir konumda.” dedi. Aydın: “Plastik cerrahi, göz hastalıkları, 
onkoloji, kalp ve beyin cerrahisi, omurga ve bel fıtığı cerrahileri, organ nakli, 
saç ekimi, tüp bebek tedavileri gibi branşlarda ciddi anlamda hasta talebi 
alıyoruz. Dünyadaki durum şöyle, 30 milyon uluslararası hasta trafiğinden 
bahsediliyor.  Türkiye’de ise, medikal turizm anlamında 32 tane şehir 
hastanesi yatırımımız var. 89 Eğitim Araştırma ve 68 Üniversite Hastanesi 
bu hizmeti şu an bile sunabilecek durumda. 900 kamu hastanesinin 32 
tanesinde şu an uluslararası hasta birimlerimiz var.” dedi. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ise sunumunda ilk defa 
Türkiye’de termal sağlık turizminde yeni bir yaklaşımdan bahsederek, Üniversite-

özel sektör işbirliği kurduklarını ve Üniversite olarak bütün otellerle irtibat 
halinde olduklarını kaydetti. Solak; “Türkiye’ye tedavi için gelen hastaların büyük 
çoğunluğu yaz aylarında geliyor. Sağlık hizmetleri ile turizm birlikte yapılıyor. 
Tıbbi operasyon maliyetlerimiz diğer ülkelere göre yüzde 50-60 daha ucuz, hasta 
başına gelir 2 bin dolardan başlıyorken medikal turizmde bu 12 bin dolara kadar 
uzanıyor. Yani turist olarak gelmiş ve sağlık hizmeti almışsa kamuda 2 bin dolar 

özel sektörde 4 bin dolarlık bir gelir bırakıyor.” diye konuştu.
Ankara Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. M. Fatih Somuncu da yaptığı 

sunumda, sağlık amacı ile bulunduğu bir ülkeden başka bir ülkeye gidip o ülkede 
en az 24 saat geçirmenin sağlık turizmi olarak tanımlandığını kaydetti. Yabancı dil 

konusunun önemine de değinen Somuncu şöyle devam etti: “Irak’tan, Afganistan’dan 
gelmiş bir hastaya bizim hemşirelerimiz hijyen açısından sıkıntılıymış gibi davranıyorlar. Personelimizi bu hastaların 
döviz kazandırıcı bir etken olduğu konusunda eğitmek gerekiyor. Ülkemizde sağlık turizmi bilincini oluşturmamız 
gerekiyor.” dedi.
Konya Tabip Odası Başkanı ve TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Dr. 
Seyit Karaca ise Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulunun (SATURK) ülkemiz için 
önemine değinip konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hasta gideceği hastaneyi değil 
ama ülkeyi seçiyor. Son 2 yıldaki düşüşü bu anlamda ülkemiz üzerinde oynanan 
algı operasyonlarının bir neticesidir diye yorumluyorum.” Klinisyenlerin kalitesi, 
hizmete erişiminin hızı, ücret ve seyahat kolaylığının turistlerin tercih 
faktörlerini etkilediğini kaydeden Karaca şunları söyledi: “Hastalar özellikli ve 
kompleks işlem için sağlık turizmi arayışında. Türkiye’nin hinterlandında yer alan 
yaklaşık 700 milyonluk bir nüfustan söz edebiliriz ki çoğuyla kültürel 

birlikteliğimiz, geçmişimiz var. Aslında bu ülkelerle çok 
kolay bir takım ilişkiler kurup, geliştirip sağlık turisti, 

alacak durumdayız.” Programın Moderatörlüğünü 
yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Sağlık Bi l imleri, 
Tıp, Diş Hekimliği ve Turizm Fakültesinin yanı sıra Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesinin de belli alanlarını ilgilendiren uluslararası sağlık turizminin 
önümüzdeki dönemde daha çok gündeme geleceğini söyledi.

Sağlık Turizmi
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Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nin 
bu yıl altıncısı büyük bir coşku içinde TOBB 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin 
81 ilindeki üniversitelerden mezun olan dünyanın 
116 ülkesinden Türkiye Burslusu uluslararası 
öğrenciler, Türkiye’ye veda etti. Düzenlenen 
törene Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ile mezun uluslararası öğrenciler 
katıldı.

T
örende konuşan Başbakan Yardımcısı 
Tuğrul Türkeş, Türkiye’nin iç politikada 
attığı demokratik adımlara, dış politikada 
çizdiği yepyeni ufuklara, ülkede öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin de şahit 

olduğuna işaret etti.  Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
öğrencilerin aynı çatı altında mezuniyet heyecanı 
yaşadığına dikkat çeken Türkeş, “Türkiye’nin son 
yıllardaki bu atılımları sayesindedir ki bugün burada, 
sayısız ülkeden gelen öğrenciler, aynı çatı altında 

mezuniyet törenlerini kutluyorlar. Dünyada çok az ülkeye 
nasip olacak bu rengarenk tablo karşısında, Türkiye 
olarak bizim de gurur duymamamız elde değil. Sizlerin 
hayatınız boyunca unutamayacağınız anılarınızda bu 
şekilde yer alabilmek, Türkiye'nin en değerli kazanımıdır.” 
diye konuştu.

"Ülkelerinizin İhtiyaçları İçin Hizmet 
Vereceksiniz"

Türkiye Burslarının, ülkelerin ihtiyaçlarının göz 
önünde bulundurularak planlandığını anlatan Türkeş, 
“Şimdi sizlerin de aldığınız eğitimin sonucunda, geriye 
dönüp ülkelerinizin ihtiyaç alanlarında yetişmiş insanlar 
olarak kendi vatanınıza en güzel şekilde hizmet etmek 
için can attığınızı görebiliyorum. Bugün bütün ülkelerin, 
üstesinden gelmeye çalıştıkları çeşit çeşit sorunları 
mevcut. İşte bu sorunların çözümü için artık önünüzde 
bir fırsat var. Ülkelerinizin mühendis, doktor, iktisatçı, 
tarihçi, muhasebeci, sanatçı ve daha birçok kadrolarını 
sizler teşkil edeceksiniz.” dedi.

"Türkiye Burslusu Öğrencilerimizle Dünya İle Dostluk Köprülerini Kuruyoruz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yeni Türkiye vizyonuyla 
ortaya koyduğu çalışmaların gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlar gerekse soydaşlarla ilişkileri güçlendirdiğini, 
ekonomik ve sosyal ilişkileri tesis ettiğini bildirdi. Yılmaz, “Bu çalışmaların katkısıyla bugüne kadar 160 ülkeden 60 
bin öğrenci misafir oldu. Dünyanın dört bir yanında gönüllü elçilerimiz olan Türkiye burslusu öğrencilerimizle dünya ile 
dostluk köprülerini kuruyoruz. Her geçen yıl bu köprülerin sayısını da artırıyoruz. Birlikte herkes için daha iyi bir dünya 
inşa edeceğiz.” dedi.

"Türkiye Yüzbinlerce Gence Işık Tutuyor"

6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreninde mezun olan öğrenciler adına konuşmalar gerçekleştirildi. 
Zimbabveli Timoty, “Biz Afrika’nın yoksul olmadığını Türkçede öğrendiğimiz gibi adaleti tutup kaldırmayı ve savunmayı 
Türk milletinden öğrendik” diye konuşurken, Kırgızistanlı İzmira ise “Arkadaşlar, gururla diyorum ki, en büyük 
kazancım sizlersiniz ve hepimizin ortak paydası olan Türkiye’dir.” dedi. Hindistanlı Nawaz da, “Bugün Türkiye, Orta 
doğudan uzak Asya’ya, 
Avrupa’dan Hint alt 
kıtasına kadar yüzbinlerce 
gence ışık tutuyor.” 
şeklinde konuştu.
Programın ardından, 
Başbakan Yardımcısı 
Yıldırım Tuğrul Türkeş 
ve Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanı İsmet Yılmaz 
okullarını derece ile 
tamamlayan mezun 
öğrencilere hediyeleri 
takdim etti.

Türkiye Bursluları
6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Yapıldı
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Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi tarafından 
dört yıldır düzenlenen 
“Kültürü Filmle Öğreniyorum” 
etkinliğinin sezon finali, 
Köyceğiz Yerleşkesinde yapıldı.  

Ü
n i v e r s i t e m i z 
Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü 
ve İletişim Çalışmaları 
U y g u l a m a 

ve Araştırma Merkezinin 
(AKADEMEDYA) dört yıldır 
düzenlemekte olduğu “Kültürü 
Filmle Öğreniyorum” etkinliği 
2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılının son gösterimi, Selçuk 
Üniversitesi ile birlikte yapıldı. 

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Aytekin Can'ın yapımcılığını ve 
yönetmenliğini yaptığı ''''Oxford'lu 
Ziyaretçi: Gertrude Bell”  adlı 
belgesel filminin gösterimine 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ile Afyon Kocatepe 
Üniversitesi (AKÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Solak katıldı. 
Programın başlangıcında NEÜ 
Tarih bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Caner Arabacı tarafından ünlü 
İngiliz ajan Gertrude Bell hakkında 
bilgi verildi. NEÜ Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nuri 
Paşa Özer'in moderatörlüğünde 
yapılan final gösterimine iki 

üniversiteden çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci katıldı. 

"İki üniversitenin işbirliği 
önemli"

Filme ilişkin bilgi veren ve 
katılımcıların sorularını yanıtlayan 
Prof. Dr. Can, iki üniversitenin 
işbirliğinin hem eğitimin niteliği 
hem de Konya açısından önemli 
olduğunu söyledi. Film yapım süreci 
ve yaşanılan sorunlar ile ilgili bilgi 
veren Can, öğrencilere yapacakları 
işi sevmeleri tavsiyesinde bulundu.  
Prof. Dr. Aytekin Can, iki üniversite 
arasında olduğu kadar disiplinler 
arasında işbirliği yapılması yoluyla 
başarılı işlere imza atılabileceğini 
gösterdiklerini söyledi. Can, 
belgeselin bu güne kadarki en 
geniş izleyici kitlesiyle buluşmasını 
sağlayan etkinlik koordinatörü 
NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Yasin Bulduklu'ya ve ilgilerinden 
dolayı hem NEÜ Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’e hem de AKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’a 
teşekkür etti.  

Bu coğrafyada hep birileri 
oyun oynadılar

Filmin analizi sırasında söz alan 

Rektör Şeker, sinema ve dolayısıyla 
sanatın tarihi, kültürü ve değerleri 
aktarmaktaki etkisinin en güzel 
örneğinin bu belgesel ile ortaya 
konulduğunu söyledi. Şeker, 
disiplinler arası işbirliğinin önemine 
vurgu yaptı ve “Her bir alan kendi 
birikimlerini aktarmak suretiyle 
işbirliği yapmalıdır. Tek başına 
bilgi veya tek başına yeteneği icra 
etmek yerine farklı bakış açıları 
bir araya gelerek sinerji yaratabilir. 
Bu çalışmada değerli tarihçilerimiz 
ile iletişim uzmanları güzel bir 
eser ortaya çıkarmışlar. Güzel bir 
çalışma olduğunu vurgulamamız 
gerekir. Film bize bu coğrafyada 
her dönem birilerinin farklı 
amaçlara yönelik faaliyetler içinde 
olduklarını göstermiştir. Umarım 
bu türden çalışmalar ile geçmiş 
aydınlatılmaya ve yarına ışık 
tutulmaya devam edilir.” dedi. 
Etkinlikte söz alan AKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Solak, yapılan 
çalışmaya iki üniversitenin 
katkı vermesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Örnek 
bir çalışmada aynı şehrin iki 
üniversitesinin farklı disiplinleri 
içeren bu türden işbirliklerinin 
önemine dikkat çeken Solak, 

geçmişe ilişkin konuların 
yorumlanmasında sanatın 
kullanılmasının önemini vurguladı. 
Katılımcıların filme ilişkin 
görüşlerini paylaştıkları film analizi, 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
Prof. Dr. Aytekin Can'a günün 
anısına plaket takdimi ile sonra 
erdi.  

Çöl Kraliçesi ve Arabistanlı 
Lawrence'in Akıl Hocası 
Gertrude Bell Kimdir? 

Oxford'lu Ziyaretçi Gertrude Bell 
belgeseli, 1900'lü yıllarda başta 
Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 
içinde Anadolu'nun da yer aldığı 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarını 
arkeolojik amaçlı ziyarete gelen 
Oxford Üniversitesi Arkeoloji 
bölümünü birincilikle bitiren kadın 
arkeolog Gertrude Bell'in yaşamını 
konu almaktadır. Ortadoğu'nun 
şekillenmesinde de rol oynayan ve 
İngiliz İstihbarat Servisi'ne Ortadoğu 
hakkında bilgi aktaran Bell'in Konya 
ve Karaman günlüklerinden yola 
çıkılarak hazırlanan belgeselin 
çekimleri ise Londra, Newcastle, 
Çanakkale, Balıkesir, Mardin, 
Hatay, Karaman ve Konya'da 
gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de de vizyona 
giren yönetmenliğini ise Werner 
Herzog'un yaptığı Çöl Kraliçesi 
(Queen of the Desert) filmi de 
Getrude Bell'in yaşam öyküsünü 
konu almaktadır. 

NEÜ – SÜ İşbirliği
Kültürü Filmle Öğreniyorum
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Hukuk 
Fakültesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 
kontenjanları hakkında bilgi verdi. 

N
ecmettin Erbakan 
Üniversitesi Hukuk 
F a k ü l t e s i n i n 
geçtiğimiz yıl 
Bakanlar Kurulu 

Kararıyla kurulduğunu kaydeden 
Kutlu, NEÜ’nün hem fen 
bilimleri, hem sağlık bilimleri 
hem de sosyal bilimler alanında 
güçlü fakülteleri olan bir üniversite 
olduğunu söyledi. 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim ve İlahiyat Fakülteleri gibi 
Türkiye’de çok prestijli fakültelere sahip olduklarını 
kaydeden Prof. Dr. Önder Kutlu; “Biz Hukuk Fakültesi 
açarak buna yeni bir halka eklemek istedik. Özellikle 15 
Temmuz süreci hukukun ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koydu. Üniversitemizin vizyonunun ne kadar doğru bir 
vizyon olduğunu ortaya koydu. Şu an itibariyle hukukun 
farklı alanlarında 8 tane öğretim üyemiz var. 22 civarında 
araştırma görevlimiz var. Çok ince eleyip sık dokuduk ve 
ciddi bir çalışma yürüttük. Konya’dan, Konya dışından 
Türkiye’nin her yerinden mümkün olabilecek öğretim 

üyeleri ile temasa geçip onları davet ettik. Çok iyi bir 
kadro oluşturduk bu bakımdan şanslıyız.” diye konuştu. 
Doğru şartlarda sağlıklı eğitim verebilecek tesisleri 

temin etmek bakımdan geçtiğimiz 1 sene 
boyunca yapılanmayı tamamladıklarını 

kaydeden Prof. Dr. Önder Kutlu 
şunları söyledi: “Üniversitemizin en 

yeni yerleşkesi olan 15 Temmuz 
Yerleşkesini Hukuk Fakültemiz için 
tahsis ettik. Orada aynı zamanda 
hukuk kütüphanesi, bilgisayar 
laboratuvarlarını oluşturduk. 
Üniversitemiz tarafından 

yapılanlarla Fakültemiz çok sağlıklı 
bir yapıya kavuştu.”

YÖK’ün kararıyla öğretim 
elemanı kadrolarının, altyapılarının, 

fiziksel yapılarının araştırıldığını ve hukuk 
eğitimlerinin asgari şartların çok üstünde olduğunun 
tescillendiğini belirten Kutlu; “100 kontenjan normal 
60 kontenjan ikinci öğretim olmak üzere bu yıl 160 
kontenjan verildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam 
ettirmeyi, sürdürmeyi planlıyoruz. Biz daha çok kalite 
odaklı sıfırdan yeni bir akademik kültür oluşturuyoruz. 
Muhtemelen fakültemiz Türkiye’de en az öğrenci alan 
Hukuk Fakültelerinden biri olacak. Bu bakımdan her 
anlamda en seçkin öğrencilerin Üniversitemizi ve Hukuk 
Fakültemizi tercih edeceklerini düşünüyorum.” diye 
konuştu.

Hukuk Alanına Yeni Halka:
NEÜ Hukuk Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesi (MTF) Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Merkezinin açılışı, Sağlık Bakanlığı Geleneksel, 
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire 
Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, NEÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, MTF Dekanı 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Uysal, MTF 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, 
doktorlar ve sağlık personelinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

G
eleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama 
merkezlerinin üniversite ve eğitim 
araştırma hastanelerinde açılabildiğini 
söyleyen Kalaycı: “Şu an Türkiye’de 21 
tane uygulama merkezimiz var. Uygulama 

merkezinin ek bir görevi eğitim ve ARGE çalışmaları 
yapmak. Eğitim merkezi olarak 11 merkez var. NEÜ 
12. olarak başvurdu. Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu 
tarafından başvuru değerlendirildikten sonra bu merkez 
Geleneksel, Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim 
Merkezi olacak.” dedi. Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu iki yıl önce merkezin 
açıldığını, doktorların alanla ilgili gerekli eğitimleri 
aldığını ve üç ay önce de hasta kabulüne başladıklarını 
söyledi. Başlangıçta 7-8 hastaya baktıklarını ancak 

talebin her geçen gün arttığını söyleyen Kutlu, 
merkezlerini genişlettiklerini, yeni odaların açıldığını 
söyledi. 
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Alp ise merkezlerine ağırlıklı 
olarak obezite hastalarının geldiğini söyledi. Migren 
hastalarının da akupunkturla ilaç sayılarının azaldığını 
ifade eden Alp, hacamat uygulamasıyla birlikte bu 
hastaların da ağrısız periyotlarının uzadığını vurguladı. 
Alp ayrıca sigara bırakma ve cilt hastalıkları gibi pek 
çok alanda da akupunkturun uygulandığını dile getirdi. 
Yrd. Doç. Dr. Metin Şener de 15 Şubat tarihi itibariyle 
3 aydır bu uygulamaları yaptıklarını şu anda devam 
eden akupunktur ve hacamat uygulamalarına ilave 
olarak ozonterapi ve proloterapi de yapacaklarını 
belirtti. 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi 
Açıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) TULPAR Havacılık Topluluğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk kadın 
gyrocopter (kaldırma kuvvetini serbest olarak dönen rotor pallerinden itme kuvvetini ise motor ile sürülen rotor 
düzlemine dik olan bir pervane aracılığıyla sağlayan helikopter) pilotu olan Hatice Nur Gündoğdu’yu ağırladı. 

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesinde akademisyenler ve 
öğrencilerle buluşan Hatice Nur 

Gündoğdu,  hem 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü hem de Dünya Havacı Kadınlar 
Haftası vesilesiyle bir konferans verdi. 
Konferansta Pilot Hatice Nur Gündoğdu 
gyrocopterin temel özelliklerinden 
bahsedip, yer hizmetler memurluğundan 
başlayarak pilotluğa kadar olan tecrübelerini 
öğrencilere aktardı. Havacılıkta kadının 
önemine değinen Gündoğdu; ilk kadın 
savaş pilotu Sabiha Gökçen, Akrobasi Timi 
Türk Yıldızları'nın ilk kadın pilotu Esra Özatay, Türk yapımı ilk eğitim uçağı olan Hürkuş’un başmühendisi Aylin 
Ararat ve Türkiye’nin ilk F-16 kadın pilotu Binbaşı Berna Şen'i öğrencilere örnek gösterdi. Havacılıkta tüm 
birimlerin bir bütün olarak hareket ettiğini vurgulayan Gündoğdu; “Dispatcher, operasyoncu, kabin memuru, 
pilot... Ne olursanız olun havacı olun.” ifadelerini kullandı.

“Neyi Arıyorsan Osun Sen”

Konuşmasını, Mevlana’nın; “Neyi arıyorsan O'sun sen” sözleriyle bitiren Hatice Nur Gündoğdu, Dünya Havacı 
Kadınlar Haftası dolayısıyla, IWOAW; merkezi Kanada'da bulunan ve ülkelerin etkinlik yarışı içerisinde olduğu 
Dünya Havacı Kadınlar Haftası Enstitüsü Pembe Uçak Uçurma Etkinlikleri kapsamında, IWOAW portalında 
Türkiye'ye yarışmada destek olan TULPAR Havacılık Topluluğu ve öğrencilerle birlikte pembe kağıt uçak 
uçurdu. 

Hatice Nur Gündoğdu kimdir ?
Hatice Nur Gündoğdu İstanbul 1985 doğumludur. Eğitimini Psikoloji alanında almış olsa da, kendisi 12 yıldır havacılık 
sektörüne hizmet etmiştir. Üniversite hayatının ilk yıllarında Çelebi Hava Servisinde 'Yer Hizmetleri' departmanında 
göreve başlamış sonra Onur Hava Yolları'nda uçuculuk hayatına ilk adımı atmıştır. Birçok havayolu tecrübesinin 
yanı sıra, özel jetlerde 'business cabin chief’ olarak görev almıştır. Aynı zamanda pilotaj eğitimi de alan Hatice Nur 
Gündoğdu, Türkiye ve Avrupa’nın ilk kadın gyrocopter pilotudur. Hususi Pilot Lisansı ve Ultralight Pilot Lisansına 
sahiptir. Havacılık dergilerine yazarlık yapmış pek çok TV programına konuk olmuştur. Gökyüzü Fotoğrafçılığı da 
yapan Gündoğdu, pek çok sayıda sosyal sorumluluk projesi oluşturup sergiler açmıştır. Türkiye'nin İlk İstihdam 
Garantili Kabin Memuru Eğitim Projesini Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştiren Hatice Nur Gündoğdu; 
Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Onur Hava Yolları için "İstihdam Garantili Kabin Memurluğu Eğitimi" 
projesini yürütmektedir.

Türkiye ve Avrupa’nın 
İlk Gyrocopter Kadın Pilotu NEÜ’de

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde “102. Yıl 
Dönümünde Çanakkale Zaferi” konulu panel 
düzenlendi.

P
anel Başkanlığını Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Osman Akandere’nin yaptığı programda 
Çanakkale Zaferi  farklı başlıklarda ele 
alındı. Akandere; “Çanakkale’de çok ciddi 
kayıplar verdik. Çanakkale’deki şehit sayımız 

55 bin 127, yaralı sayımız 100 bin 177, kayıp sayımız 
10 bin 67, hastalıktan ölen asker sayımız 21 bin 498, 
hastalık sebebiyle hava değişimi alıp memleketine 
gönderilen asker sayısı 64 bin 440’dır. Genç neslimizi 
Çanakkale’de kaybettik.” diye konuştu. SÜ Sosyal 
Bilimler MYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Semiz, 
1 askere 20 düşman askerinin düştüğü bir ortamda 
düşmanın denize döküldüğü belirtti. Semiz, “General 
Hamilton’un "Bugün biz orada sadece Türklerle 
savaşmadık. Muhtemeldir ki biz Türklerle savaşsaydık 
zafere ulaşırdık ama Türklerin ilahları da oradaydı ve biz 
kaybettik."  ifadelerine dikkat çekti. Çanakkale’de 3 bin 
500 kişilik 57. alaydan sadece 26 kişi kaldığının altını 
çizen Semiz; “Milli Mücadele döneminde ve sonrasında 
bu vatan için hizmet eden herkesi rahmetle anıyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı. Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı da konuşmasında 

Çanakkale Muharebeleri'nde Almanların insan kaybının 
artmasındaki etkileri üzerine önemli bilgiler verdi. 
Türk ordularında 15 bin Alman Subayının olduğunu 
söyleyen Arabacı; “Almanya müttefik ama sırtımızdan 
vuruyor. Mehmetçiği neden dilini bilmeyen, dinini 
bilmeyen, gönül bağı olmayan tercüme ile komuta 
edecek insanlar yönetti? Bu önemli bir soru. İçinize 
dert olmalı.” dedi. Alman kumandanların işgale 
izin verdiklerinin altını çizen Arabacı, Almanların 
hiçbir Türk evladına acımadığını ‘Çanakkale giderse 
Osmanlı da gider’ gibi korkunç bir zihniyete sahip 
olduklarını kaydetti. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal 
Güven ise  Çanakkale Muharebeleri yaşanırken 
sağlık hizmetlerinin önemine dair bir sunum yaptı. 
Güven, aynı anda 500 bin insanın boğaz boğaza geldiği 
Çanakkale’de sağlık konusunun çok önemli olduğunu 
kaydetti. Doğal olarak sayısız insan cesedinin ve 
yine sayısız hayvan leşinin, gıda artıklarının, mikrop 
üretecek pek çok materyalin bolca bulunduğu yerde 
hastalıkların kol gezdiğini belirten Güven, bu noktada 
ciddi zayiatların verildiğini belirtti. Program teşekkür 
belgelerinin takdimiyle sona erdi. Programın ardından, 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında bulunan 
Çanakkale kara ve deniz savaşlarıyla ilgili belge ve 
fotoğraflardan oluşan tabloların yer aldığı “Çanakkale 
Savaşları Belge ve Fotoğraf Sergisi”nin açılışı da yapıldı.
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Üniversite Genç TEMA Topluluğu, çölleşme ile 
mücadele etmek ve bu konuda bilincin artmasını 
sağlamak için farklı etkinliklerin altına imza atıyor. 
Geleneksel olarak devam eden “Ağaç Renklendirme” 
etkinliğinin amacı da çölleşmeye dikkat çekmek.

A
hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin (AKEF) 
kapısından girenleri rengârenk ağaçlar 
karşılıyor, Genç TEMA Topluluğu üyelerince 
kurdelelerle süslenen ağaçlar fakülteye 
gelenler üzerinde önemli bir etki oluşturuyor. 

Ağaçların üzerinde yazan  “Türkiye Çöl Olmasın” yazılı  
mesajı her gün binlerce öğrenci görüyor. Ayrıca hafta 
sonlarında farklı kurumlar tarafından yapılan sınavlara 
gelenlerle birlikte bu mesajlar yüzbinlerce kişiye ulaşıyor. 
Topluluk Başkanı Fatma Büşra Akalın geleneksel hale 
getirdikleri ağaç renklendirme etkinliği sayesinde pek çok 
insana doğanın ve ağacın önemini anlatmaya çalıştıklarını 
ve her sene bunun gibi pek çok etkinliğe imza attıklarını 
söyledi. Akalın: “Yılbaşında çam ağaçlarının kesilmemesi 
adına okulumuzda çam ağaçlarının önünde pankartlarla 
farkındalık etkinliği düzenledik. Her sene en az 2 defa 
fidan dikimi etkinliği gerçekleştirerek Konya’nın çölleşmeyle 
mücadele bölgesi olan Karapınar ve Kozağaç’ta bulunan 
ağaçlandırma sahasını ziyaret ederek fidanlarımızı toprakla 
buluşturuyoruz. Meşe palamudu toplama, doğa için bisiklet 
turları ve doğa yürüyüşü etkinlikleri, farkındalık oluşturma 
amaçlı uçurtma şenlikleri, doğa hakkında eğitimler ve 
seminerler de düzenliyoruz. Ayrıca eğitim küçük yaşta 
başladığı için anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ziyaret edip 
onlara doğa eğitimi veriyoruz. Öğrencilerle birlikte fidan 
dikimi etkinlikleri düzenliyoruz. Doğa gönüllülerimizle birlikte 
ve okulumuzun desteği ile insanları bilinçlendirmek için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Rengârenk
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Tarihin 1. Yılı Milletin bir ve beraber olduğunu, mevzu vatansa 
gerisinin teferruat olduğunu göstereli tam bir yıl oldu. Başka 
hiçbir milletin hayal bile edemeyeceği; yedi düvelin aklına bile 
getiremeyeceği; topyekûn seferber olarak kalkışmaya karşı 
çıkalı bir yıl oldu. Geçmişte defalarca tarih yazan, tarihin seyrini 
değiştiren bir milletin modern dönemlerde de tarih yazdığını 
gösterdiğinden bu yana tam bir yıl geçti. 
 Tam bir yıl önce milletin ve devletin imkânlarını takiyye 
kültürüyle ele geçirip; milletin  malı ile millete saldırdılar. Yaşlısı, 
genci, sağcısı, solcusu, Alevi’si, Sünni’si  ve nihayet toplumun 
tüm kesimleri, gövdelerini hainlerin emellerinin önünde siper 
ettiler. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia edenlerin uşaklarına 
karşı nöbetler tutuldu. Haftalarca bıkmadan usanmadan ve 
yorulmadan nöbetlerinin başında duranlar, mabedlerinin göğsüne 
namahrem elini değdirmediler. Tek yürek olduklarını ve vatan 
söz konusu olduğunda tek millet olduklarını dünyaya eğilmeden 
gösterdiler. Şehidiyle, gazisiyle atalarının torunları olduklarını bir 
kez daha gösterdiler. Çanakkale’de bir milleti yeniden hayata 
döndüren, kurtuluş savaşında makus talihi yenen ecdatlarına 
layık olma sınavını başarıyla geçtiler. Aziz Milletin evlatları, 
Yenikapı’da dünyaya “biz BİR milletiz” mesajını da verdi. 
Yaşananlar; istenen, özlenen ve elbette beklenen tabloyu hep 
birlikte sergilediler. Modernizm, postmodernizm, pragmatizm 
gibi ifadelerle nitelenen yeni dönemde değerlerin millet 
olmaktaki gücünü gösterdiler. Zira Aziz Millet için değerleri 
korumak, bir namus borcuydu. Şehitleri, bu borç için canını verip 
“Makam-ı Mahmud’a eriştiler. Gaziler, gelecek nesillere vatan 
için ne yapılması gerektiğini göstermek için hayatta kaldılar. 
 Hain kalkışma, ardında çok acı bıraktı. Çok şeyi de gün 
yüzüne çıkardı.  En başta herkesi  ve her kesimi vatan sevgisi, 
bayrak sevgisi etrafında birleştirmişti. Tüm milletin aynı amaç 
etrafında hareket edebildiğini göstermişti. Aziz Milletin her ferdi, 
aynı yere bakabildiğini, aynı şeyi söyleyebildiğini ispat etmişti. 
Sanatçısı, sporcusu, politikacısı ve devlet adamları bir olduklarını 
dünyaya duyurmuştu. Devletin bekası ile sorunu olanları su 
üstüne çıkarmıştı. Milletin ve devletin sevdalıları için ise düşman 
ortaktı. Tüm dünya biraz şaşkın, biraz da imrenerek gelişmeleri 
izlemişti. Aziz Millet, onun yöneticileri ve siyasetçileri, devlet 
adamlığı sınavı veriyorlardı. 
 Temmuz’un 15’i denildiğinde akla hep hain kalkışma 
gelecek. O gecenin kara bir gece olduğu elbette unutulmamalı. 
Ama o kara geceyi aydınlığa çevirenleri  de unutmamak ve 
unutturmamak gerekir. Zira 15 Temmuz aynı zamanda “Bir 
Millet”in yeniden doğuş gecesidir; yeniden varoluş gecesidir. 
Nihayet yeniden kurtulduğu; bağımsızlığını tekrar ilan ettiği 
gecedir. 

 O gece yıllarca kalkışmayı yapan kuklalarının kazanması 
üzerine planlarını yapanları, sınırlarda akbaba rolüne soyunanları, 
unutmamak ve unutturmamak gerekir. Halkın imanının nelerin 
üstesinden geldiğini gelecek nesillere durmadan, yorulmadan 
aktarmak gerekir. Gazetelerin yazdığı veya televizyonun gösterdiği 
ile yetinmeyip; kahramanları ve kahramanlıkları kitapla, sinemayla 
ve diğer iletişim araçlarıyla tarihe yazmak gerekir. O gece adı 
anılmayan milyonları; Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, bu saldırıyı 
püskürten, sokaklarda canını hiçe sayan binleri, evinde saklanmak, 
yurdu terk etmek planları yapmak yerine tankların önüne yatanları 
gelecek nesillere de aktarmak gerekir. Başta Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM, Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm yurttaki milli 
mücadeleyi geçmişteki ile birlikte öğretmek gerekir. Asımın Nesli’nin 
ne olduğunu; nasıl çiğnetmediğini namusunu tekrar tekrar yazmak 
gerekir. Ama sonraki süreçte devlet adamı kimliğini takınanları 
ve vatanı için benliğini hiçe sayanları da takdirle anlatarak... 
Zaman içinde bazılarının dik durduğunu; ancak diğerlerinin sınavı 
kaybettiğini de aktararak...Yine  Başkasının gemisine binenlerin 
o gemide kalması gerektiğinin altını çizerek... Samimi olanların, 
vatanını gerçekten sevenlerin milleti ile aynı safta olduğunu 
vurgulayarak... Milli olmanın ve millet ile bir olmanın değerini 
hatırlatarak...
 Elbette unutturamayız; güncel olaylardan bile 
nemalanmaya çalışanları; her bir sıcak gelişmede ülkeyi dünya 
kamuoyunda zor durumda bırakmaya çalışanları... Kriptoların yine 
takiyye kokan sözde pişmanlıklarını ve tövbeyi bile beceremeyen 
korkakları… Uyanık olmalı herkes, iftiracı fırsatçılara, hain 
işbirlikçilerine ve fitne fesat dolu dezenformasyonlara karşı...  
 Tam bir yıl oldu, tarihe bir sayfa daha ekleyeli; tarihi 
yeniden yazalı. Olağanüstü hikayeler yaşandı o gece. Ama tam 
okunabildi mi? Ders çıkarıldı mı? Bunları konuşmak lazım. Daha 
sağlıklı değerlendirmeler yapılmalı; bilimsel olarak analizler 
ortaya konulmalı... Bugünleri bir kez daha yaşamamak için iyi 
tespitler yapılmalı; nelerin yapılması gerektiği nerede nasıl yanlış 
yapıldığı ortaya konulmalı. Toplumda güveni, adaleti, huzuru tesis 
etme ve milli değerlere bağlı kalma adına aklı-selim ile özgün 
değerlendirmeler için kafa yorulmazlı...
 Sonuç olarak zafer olarak kutlanmalı 15 Temmuz; 
kurtuluşun, özgürlüğün, demokrasinin ve milletin zaferinin günü 
olarak... İyi okunmalı aslında 15 Temmuz. Bugün okunduğundan 
daha iyi...

Gelecek kuşakların istikbali için;  
UNUTMAYACAĞIZ... UNUTTURMAYACAĞIZ...

15 Temmuz Demokrasi Bayramınız Kutlu Olsun. 

Editör'den
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’ün başarılı bir akademisyen ve Dekan olarak hizmet ettiğini 
belirterek, kendisinin yeni görevinde de başarılı ve hayırlı işlere imza atacağına 
inandığını söyledi. Şeker, üniversiteleri bünyesinde bir akademisyenin böyle 
kutlu bir göreve getirilmesinden duyduğu memnuniyete dile getirerek 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. 

Mehmet Akgül’e yürüteceği yeni görevinde başarılar diledi.

Üniversitemiz Ereğli 
Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Akgül 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörlüğüne 

Atandı

Üniversitemiz Fen 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Biber 
Ardahan Üniversitesi 
Rektörlüğüne Atandı

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Biber Ardahan 
Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi. Başarılı bir akademisyen olan Biber’in Rektör 
olarak da Ardahan’da ve Ülkemizde önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını 
vurgulayan Şeker, Biber’e yeni görevinde başarılar diledi. Şeker, NEÜ bünyesinde 
görev yapan akademisyenlerin ülkenin geleceğini inşa edecek bireyler yetiştirmek 
üzere Rektörlük görevlerine getirilmesinin ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti. 
Şeker, Ardahan Üniversitesinin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını sözlerine 
ekleyerek iki üniversite arasında ülkenin  kalkınması için önemli işbirliği çalışmalarının 

gerçekleştirilmesini umut ettiğinin altını çizdi.
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Geleceğe güvenle bakan üniversitenin yemyeşil bir 
kampüsü olması için gerekli adımları attıklarını belirten 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, öğrencilere 
yeşil, güzel bir kampüs teslim etmeyi amaçladıklarını 
vurguladı. Şu anda büyümüş olan ağaçlarla beraber 
güzel bir yürüyüş parkuru oluştuğunu söyleyen Şeker: 
“Bursa’da Uludağ Üniversitesinin kampüsüne ben 
öğrenciyken diktiğim fidanlar bugün devasa ağaçlar haline 
geldi. Selçuk Üniversitesine ve Beyşehir yoluna diktiğimiz 
ağaçlar da bugün orman görünümünde. Bu bizleri mutlu 
ediyor. Bunlar hepimizin birebir insanı olarak yapmak 
istediği ve katkıda bulunduğunda mutlu olduğu etkinlikler. 

Elbette kutsal bir görev… ‘Kıyametin kopacağını bilseniz 
dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ emrine uygun olarak biz her 
bir fidanı toprakla buluşturmak için gayret ediyoruz.” 
dedi. Şeker, üniversitenin yeşillendirilmesinde 
emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü başta olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek 
konuşmasını noktalandırdı. Daha sonra öğrenciler ve 
protokol üyeleri tarafından yüzlerce fidan toprakla 
buluşturuldu. Etkinlik Konya’nın geleneksel pilav 
ikramıyla sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz 
Külliyesi’nde Konya Orman Bölge Müdürlüğü 
ile ortaklaşa düzenlenen “IV. Geleneksel 
Ağaçlandırma Bayramı”nda yüzlerce fidan 
toprakla buluştu

A
çılış programında kürsüye gelen Konya 
Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, 
erozyonla mücadeleyi vatani bir görev 
olarak gördüklerini ifade etti. Karacabey: 
“Bu vatan toprakları aziz şehitlerimizin 

kanlarıyla sulanmış, onların canları pahasına bize emanet 
ettikleri aziz topraklardır. Bu toprakların erozyonla 
yok olmasını önlemek o yüzden vatani bir görev… Bu 
maksatla ülkemizin her yerinde olduğu gibi Konya’da 
da 1946 yılından bu yana çok ciddi ağaçlandırma 
faaliyetleri yürütülmüştür. Cumhurbaşkanımızın 2003 
yılında başlattığı üniversite kampüsleri ağaçlandırma 
faaliyetleri kapsamında da Konya’daki üniversitelerde 
her öğrenci için bir fidan etkinlikleri düzenledik ve 281 bin 
fidan toprakla buluştu. Bunun 75 bin adedi Necmettin 
Erbakan Üniversitemizin kampüsünde dikildi.” dedi.

Yüzlerce Fidan 
Toprakla Buluştu
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Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya Türkiye ve 19 ülkeden toplam bin 800 eser 16-
19 Mart tarihlerinde ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
7 Üniversitenin katıldığı fuarda Necmettin Erbakan Üniversitesi standı büyük ilgi gördü. Ayrıca 

üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin eserleri de fuara damga vurdu. 

A
TO Congresium’da 

üçüncü kez 
sanatseverlerle 

buluşan ARTANKARA 
fuarında resim, 

heykel, seramik, özgün baskı ve 
fotoğraf gibi sanat eserleri 100’ü 

aşkın galeride sergilendi. NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi de bu 

önemli organizasyonda yer aldı.  

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Sırada

 Doç. Dr. İsa Eliri bu tür organizasyonların ülkenin, sivil toplum kuruluşlarının, 
sanatçıların ve sanat eğitimi verilen gençlerin tanıtımında çok etkili olduğunu söyledi. 
“Bu teşhir alanlarına biz düğün diyoruz. Burası hasat zamanı çünkü teşhire çıkıyoruz.” diyen Eliri 2013 yılında kurulan 
Güzel Sanatlar Fakültesinin Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in büyük destekleriyle çok hızlı bir ivmeyle büyüdüğünü 
ifade etti. Fakültelerinin devlet üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakülteleri arasında 5. Sırada yer aldığını anlatan 
Eliri: “Bu memnuniyet verici. Bundan sonra Konya’yı tercih edecek öğrenciler için bu bir vitrin… Burada 6 – 7 fuayede 
üniversitemizin yüksek lisans öğrencileri sanatçı kimliğiyle teşhir ve temsil ediliyor. Onların eserleri de var. Bu çok önemli 
bir gösterge… Demek ki üniversiteler sadece bilim yuvaları olmanın dışında sanat merkezleri kültür merkezleri olarak da 
aktif akademik yaşamına devam ediyor.” dedi. Yaklaşık bin kişiye üniversiteyi tanıtıcı materyaller dağıttıklarını belirten 
Eliri, çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı. Üniversitemizin standını ziyaret eden binlerce kişinin fakültelerini 
gelip görmek istediğini kaydeden Doç. Dr. İsa Eliri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra sanatsal etkinliklerle 
ilgili şunu biliyorlar. Güzel Sanatlar Fakültemiz sanatta da var. Kültürde de var. Sosyal entelektüel yapıda da var.”

Eliri’nin 12 Eseri Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuldu 
4 gün devam eden organizasyonda Eliri’nin 12 eseri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eliri sanatın 
insanın var olduğu her yerde dünyayı güzelleştirdiğini, dünyaya renk kattığını, ifade ederek “Bizler sanat 

eğitimcileri olarak bir renk katabiliyorsak, bir dokunuş yapabiliyorsak ne mutlu.”dedi. 

ARTANKARA’da 
NEÜ Büyük İlgi Gördü
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NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalının 30. Kuruluş yılı 
münasebetiyle Öğretim Görevlisi 
Adnan Kılıçarslan yönetiminde 
gerçekleştirilen “Ayrılsak da 
Beraberiz 2” Türk Sanat Müziği 
Konseri Mevlana Kültür Merkezinde 
gerçekleşti. 

N
EÜ Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalının 
ilk mezunlarından bu 
güne kadar ki öğrencilerin 

birlikte yer aldığı konseri Öğr.Görevlisi 
Adnan Kılıçarslan yönetirken, sunulan 
müzik şöleni dinleyenleri büyüledi. 
Konsere NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Adnan Özdemir, Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Kırbıyık, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan 
İlknur Uysal, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Muhittin Dinç ve çok sayıda müziksever 
katıldı. Orkestranın ortaya koyduğu 
üstün performans izleyenlere unutulmaz 
bir gece yaşattı. Konser Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Önder Kutlu’nun, 
Öğr. Görevlisi Adnan Kılıçarslan’a 
hediye takdimiyle son buldu. 

AKEF'ten Muhteşem

Türk Sanat Müziği Konseri

Tarihi ve kültürel mekânların anlatılacağı “Asımın Nesli Milli Gençlik 
Projesi" başladı.

 

B
üyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gençlik programlarında 
geçmişle bağlantı kurduklarını, gençlerin tarih, siyaset, medya bilinci 
gibi konularda eğitim aldığını söyledi. AK Parti Konya Milletvekili 
Prof. Dr. Ahmet Özdemir, “İstiklal Marşını yazan Akif, Çanakkale’yi 
geçirmeyen o nesli selamlıyordu. Sizler, dünyayı değiştirebileceğiniz 

bir dönemde yaşıyorsunuz.” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Medeniyet Okulu projesi çerçevesinde büyük bir değerler eğitimi 
çalışması yürüttüklerini belirterek, belediye olarak özellikle toplumsal eğitime, 
hayat boyu eğitime önem verdiklerini, önemli kaynak aktardıklarını söyledi.
Asımın Nesli Milli Gençlik çalışmasına katılanların lider konumundaki gençler 
olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Gençlik programlarında geçmişle bağlantı 
kuruyoruz. Gençlerimiz tarih, siyaset, medya bilinci gibi konularda eğitim alıyor. İdeali olmayan ve bu ideali 
doğrultusunda bir vizyon oluşturmayan insanın bu topluma çok katkısı olmaz. İdeali siyaset bilinci ile birleşmezse 
bu, arzu edilen sonucu doğurmaz. Siyaset bilinci demek yönetime talip olmak demektir. Olaylara yön vermeye talip 
olmak demektir. Yeniden büyük Türkiye idealinde rol almaya karar vermek demektir.” dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, hak ve batıl savaşının dün olduğu gibi bugün 
de devam ettiğini belirterek, “Elbette Asımın Nesli konuları ile ilgili sadece güncel, siyasi ve benzeri konularla 
ilgilenen bir gençlik değil, öz güveni olan kendini yetiştirmiş, sadece Türkiye için değil dünyaya katkısı olacak gençlik 
yetiştirmek istiyoruz. Dünyanın gittiği yönü iyi tespit edip ona göre adım etmemiz gerekmektedir.” diye konuştu. 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serhan Güngör ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Said Çelik de 
projenin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptılar. Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ilçelerden getirilen gençler, uzman eğitimcilerden farkındalık ve değerler eğitimine tabi 
tutulduktan sonra başta Mevlana Türbesi ve Bilim Merkezi olmak üzere şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını 
ziyaret ediyor.

Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi
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Prof. Dr. Mahmut Kaya 
İnce Minare'de

Konya Valiliği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi işbirliğinde yapılan ve İnce Minareli Medresede 
gerçekleştirilen Darulhadis Konferansları devam ediyor. 
Bu hafta gerçekleştirilen “Edebiyatımızda Şiir ve Hikmet” 
konulu konferansa Prof. Dr. Mahmut Kaya konuşmacı 
olarak katıldı.
 

P
rograma Konya Valisi Yakup Canbolat, NEÜ Rektörü 
Prof. Muzaffer Şeker, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, Uluslararası 
Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, fakülte dekanları, 

akademisyenler ve diğer misafirler katıldı. Kültürün en büyük 
taşıyıcısının dil ve edebiyat olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, 
sanatımızı, ilmimizi, medeniyetimizi, dille yaptığımızı dille 
kurduğumuzu belirtti. “Dilimiz ne kadar zengin olursa ortaya 
koyacağımız eser ve medeniyetimiz o kadar esaslı o kadar tutarlı 
olur.” diyen Kaya yakın geçmişte dilimizin bazı sarsıntılara 
uğradığını söyledi. Şiirin insan hayatından kesitleri ifade ettiğini 
söyleyen Kaya: “Bizim edebiyatımız çok zengin. Dini edebiyat söz 
konusu olunca Efendimiz Döneminden itibaren birçok isim var. 
Bunlardan birisi de Hasan İbn-i Sabit. Kendisi Mekkeli müşriklere 
karşı şiirler yazarken onları kınarken eleştirirken, Efendimiz: ‘Ya 
Hasan devam et. Cebrail seninle beraberdir.’ buyuruyor." dedi. 
Prof. Dr. Kaya: “Peygamberimizin dünyaya teşriflerini konu alan 
kasideler, naatlar ve mevlidler var. Bütün İslam şairleri kendi 
dillerinde mevlidler yazmışlar. Bizim tarihimizde de en meşhur 
mevlid Süleyman Çelebi’nin mevlididir. 700 senedir din duygusunu 
peygamber sevgisini canlı tutan bir eserdir. Bunlara inanacak 
mıyız? diyenler var. Bunlar fıkıh metni akaid metni gibi okunmaz. 
Şiirde önemli olan duygudur. Belki saatlerce konuşsan o duyguyu 
veremezsin. Gönülleri titretemezsin. İşte bu edebiyatın sanatın 
gücüdür.” şeklinde konuştu. “Sanatsız bir din olmaz.” diyen 
Kaya; dinin ancak hayatın her alanına yayılırsa yaşayabileceğini 
belirterek: “Din, iş hayatına, günlük hayata,  musikiye, türkülere, 
manilere yansırsa yaşar. Dini soyut olarak yaşatamazsınız.” dedi. 
Konferansda Mevlana’ya da değinen Prof. Dr. Mahmut Kaya; 
“Mevlana büyük bir gönül adamı, şair ve düşünür. İslam’ın ahlaki 
güzelliklerini erdemlerini ete kemiğe büründürerek menkıbeler 
şeklinde anlatmıştır. Mesnevisi daha çok halka yönelik olarak 
yazılmıştır. Ders verir, ufuk açar. Onun rubailerine baktığınız 
zaman muhteşem olduğunu görürsünüz. Bir insan fikren, ruhen 
nasıl bu kadar yükselebilir?” diyerek Mevlana’nın rubailerinden 
örnekler verdi. Güncel tartışmalardan Gazali'nin İslam Felsefesi 
ilk temsilcilerinden Farabi ve İbn-i Sina ile ihtilafına yapılan yanlış 
yorumlarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Konya Valiliği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin ortaklaşa olarak düzenlediği Darulhadis Konferanslarının konuğu Prof. Dr. Bekir 
Karlığa oldu. Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı görevini yürüten Prof. Dr. Karlığa 
İnce Minareli Medrese’de “Yeni Dünya, Yeni Türkiye Yeni Medeniyet Algısı” konulu bir konferans 
verdi.

K
onferansa NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, İl Kültür Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, 
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, 

Prof.Dr. Önder Kutlu ile akademisyenler ve 
vatandaşlar katıldı. Konuşmasının başında 
medeniyetin tanımını yapan Karlığa: “Medeniyet; 
insanoğlunun yaptıkları faaliyetlerin etkinliklerin en 
özgün ve içeriği tamamen açığa çıkmış olan eseridir.  
Medeniyetlerde değerler sistemi önemli yer teşkil 
eder. İnsanlar önce kültür üretirler. Alışkanlıklar 
dini inanç giyim kuşam bunların hepsi kültürü 
oluşturur. Kültürler de zenginleşerek yaygınlaşarak 
medeniyetleri oluştururlar. Kültür yöresel, medeniyet 
evrenseldir.” dedi. Medeniyet kelimesinin; Eski adı 
Yesrib olan fakat Peygamberimizin hicretinden 
sonra Medine adını alan şehirden geldiğini ve 
adeta İslam medeniyetiyle özdeşleşmesini ifade 
edecek şekilde dilimize geçtiğini söyleyen Karlığa; 
Medeniyetlerin inşasının zor ancak yıkmanın 
çok kolay olduğunu Mehmet Akif Ersoy’un şu 
dizeleriyle hatırlattı:

“Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen,
İki kazma kürek, iki de ırgat gerek,
Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen,
Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.”

Yalnızca dünya görüşü ile değerler ve inanç sistemleri  sağlam olanların  medeniyet inşa edebildiklerini belirten 
Karlığa medeniyetin temel unsurlarına da değindi. Medeniyetin en önemli göstergesinin devlet nizamı olduğunu 
söyleyerek: “Sağlıklı bir devlet yapısı şart. Sağlıklı bir devlet yapısı olursa medeniyetin diğer göstergeleri de ardından 
gelecektir. Bunlar bilim ve teknoloji ile mimari ve şehirciliktir. Her medeniyet kendi şehrini üretmiştir.” şeklinde 
konuştu. Karlıağa son olarak medeniyeti esas kılan hususun birlikte yaşama tecrübesi olduğunun da altını çizdi. 
Medeniyetin ancak farklı düşüncede farklı dinden farklı mezhepten ötekine saygı duyarak birlikte yaşayabilen 
insanlarla oluşturabileceğini belirtti.

Değerler Sistemi Medeniyetin Kalbidir
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"Toplum Olarak Bu Bireylere Sahip Çıkmamız 
Lazım"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci 
Gündoğan ise; bereketli bir günde Yunus Emre’nin 
şehri Eskişehir ile Mevlana’nın şehri Konya’yı 
birleştiren sempozyumda olmaktan mutlu olduğunu 
ifade etti. Gündoğan, Anadolu Üniversitesinin 
özel eğitime gerçekten önem veren bir üniversite 
olduğunun altını çizip özel eğitimin Üniversitelerinde 
hizmet veren öncelikli alanlarından biri olduğunu 
kaydetti. Gündoğan şunları söyledi: “Otizm gibi, Down 
Sendromu gibi birçok engelli grubu dünyada da önemli 
bir konu. Ülkemizde de nüfusun yarısını ilgilendiren 
bir konu. Toplum olarak bu bireylere sahip çıkmamız 
lazım. Bu sadece merkezi hükümete bırakılamayacak 
kadar önemli bir konu. Hepimiz üzerimize düşen görevi 
yapmak durumundayız. Ne kadar birlikte olursak o 
kadar faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Gönül veren 
herkese teşekkür ediyorum.”

"Bilimsel Bilgiyi Topluma Yansıtmamız 
Gerekiyor"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu konuların 
Türkiye’de biraz gecikmiş şekilde gündeme geldiğini 
bu duruma gelinmesinde son yıllardaki merkezi 
hükümetin ortaya koyduğu politikaların önemine 
vurgu yaptı. Şeker şunları söyledi: “Yerel Yönetimlerin 
Türkiye’de rutin hizmetlerinin dışında toplumun her 
bireyini ilgilendiren gerek farkındalık çalışmaları, gerekse 
de eğitim rehabilitasyon süreçlerine de dokunuyor olmaları 
ülkemizin ulaştığı refah seviyesinin de bir yansıması. 
Selçuklu Belediyesi ile çok projede beraber hareket 
ediyoruz. Beraber yürüttüğümüz projeler yenileniyor ve 
verimli projeler çıkıyor. Üniversiteler gerek ulusal gerek 

uluslararası çapta yaptıkları işbirlikleriyle bu çalışmalara 
katkıda bulunmak durumundalar. Sadece otizmle ilgili 
hem Amerika, hem Hollanda, hem Belçika ile yapılan 
işbirlikleri de bunun bir yansıması.” Üniversitelerin 
toplumun sorunlarına çözüm ürettikleri takdirde 
kıymetli olduklarını kaydeden Şeker; “Bilimsel bilgiyi 
uygulamak ve bunu yansıtmak çok önemli. Bilimsel bilgiyi 
özellikle gündemimizde sürekli tutmamız gerekiyor 
ve bunu da uygulamalarımızla topluma yansıtmamız 
gerekiyor. Bu anlamda sempozyum umarım verimli olur, 
örneklerinin çoğalmasını temenni ediyorum. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

"Yetersizlik Kelimesi İyi Bir Buluş"

Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir 
ise yetersizlik kelimesinin iyi bir buluş olduğunun 
altını çizdi. Özdemir; “Engeli ortadan kaldırdığınızda 
engelli, engelsiz oluyor. Merdivene rampa koyduğunuz 
zaman merdiven engel olmaktan çıkıyor.” diye konuştu. 
Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, devletin yasal 
düzenlemelerle, teşviklerle bilinç olarak toplumun 
önüne geçtiğini kaydetti. Özdemir şöyle devam etti: 
“Bir kültürel ve toplumsal farkındalık oluşturmadıkça bir 
yere varamayız. Üniversitelerimizin, SOBE’nin, Selçuklu 
Belediyesinin bu konuya eğilmesi benim için fevkalade 
önemli. Siyasetin bir kolu olarak sizinle işbirliğine 
hazırım.” Açılış programı toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi. 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma 
Enstitüsü, Üniversitemiz, Selçuklu Belediyesi 
ve SOBE Vakfı ortaklığında düzenlenen 3. 
Ulusal Gelişimsel Yetersizlik “Bilimsele Bilgiyi 
Uygulamaya Yansıtma” Sempozyumu açılış 
programı yapıldı.

P
rogramda ilk konuşmayı Sempozyum 
Başkanı Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
İbrahim Halil Diken yaptı. Diken; her yıl 
Anadolu Üniversitesi olarak düzenledikleri 

ve amaçlarının da doğrudan pratik bilgiyi hedef kitleye 
aktarabilmek olan bu sempozyumun 3.’sünü Konya’da 
düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

"Bu Konuya Kayıtsız Kalmamak Ülkenin 
Geleceği İçin Önemli"

Diken; “Bildiğiniz üzere ülkemizde 8 buçuk milyon 
yetersizliği olan birey var. Gelişimi normal bireyden 
farklı olan kişilerin sayısı düşünüldüğünde bu konu 
nüfusun yarısını doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu 
konuya kayıtsız kalmamak ülkenin geleceği için önemli 
bir nokta. Bizde hepimizin refahı bağlamına nasıl 
katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve bu amaçla böyle 
bir sempozyum düzenliyoruz.” diye konuştu. SOBE 
Başkanı Dr. Mustafa Ak ise Selçuklu Belediyesi Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfıyla ilgili dinleyenleri bilgilendirdi. 
Konuşmasında tesiste neler olduğu konusuna 
değinen Ak, amaçlarının otizmli bireyler ve ailelerinin 
hayatlarında küçük de olsa bir rahatlama sağlamak 
olduğunu söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’e de katkılarından dolayı teşekkür eden Ak, 
sempozyumun başarıyla tamamlanmasını diledi.

"Merkez Türkiye’ye Örnek ve Model Bir Proje "

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
konuşmasına paydaşlara teşekkür ederek başladı. 
Altay; “Belediye olarak bu konuya ilgimiz 5. yılında. 
Otizm konusunda bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Her 
başımız sıkıştığında bir kapı açıldı bu da iyi niyetle yola 
çıkmamızın bir sonucudur diye düşünüyorum. Bu konuda 
bize bilimsel konularda ve her türlü desteğini yanımızda 
hissettiğimiz Necmettin Erbakan Üniversitesine sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Projenin model 
olarak da desteklenmesinin önemli olduğunu söyleyen 
Altay, Belediye, Üniversite ve Vakıf ortaklığında bir 
çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti. Altay, SOBE 
Vakfının Merkezinin Türkiye’ye örnek ve model 
bir proje olduğunu söyledi.  Bu konuda Türkiye’de 
yapılması gereken çok şey olduğunu kaydeden Altay, 
bu işin üstesinden hep birlikte geleceklerinin inancına 
sahip olduklarını kaydetti. “Merkezimiz inşallah başarılı 
olacak, diğer şehirlerde de uygulamaya geçileceğine 
inancımız tam. Bu model inşallah başlangıç olacak ve tüm 
Türkiye’de aileler ile birlikte önemli adımlar atılacak.” 
diyen Altay, destek veren herkese şükranlarını sundu.

3. Ulusal 
Gelişimsel Yetersizlik 

Sempozyumu
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 
5. Geleneksel Spor Şenliklerinde başarılı olan takımlar ödüllendirildi.  

P
rof. Dr. Asım Duman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül 
törenine NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve 
Prof. Dr. Önder Kutlu, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celalettin Vatansev, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmihan İlknur Uysal, idareciler, akademisyenler ve öğrenciler 

katıldı. Programda konuşan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah 
Atıcıgil, yaklaşık 700 öğrencinin şenliklere 
katıldığını, olaysız, dostluğa ve kardeşliğe 

yönelik bir turnuva düzenlediklerini dile 
getirdi. Spor yapmanın önemine dikkat 

çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, “Üniversitemiz bünyesinde birimlerimiz 

arasındaki müsabakaların önümüzdeki yıllarda belki şehrimizdeki 
diğer üniversitelerle ortaklaşa düzenlenecek müsabakalara dönüşmesi dileğiyle 
sporcularımızı kutluyorum.” dedi. Konuşmaların ardından turnuvalarda başarılı 
olan takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.

5. Geleneksel Spor Şenlikleri 
Ödül Töreni Yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığının düzenlediği “Orta 
Çağ İslâm Dünyasında Seyyahlar 
ve Seyahatnameleri” konulu 
uluslararası bilgi şöleninin açılış 
töreni AKEF Erol Güngör 
Konferans Salonu'nda yapıldı.

A
tatürk Kültür 
Merkezi Başkan 
Vekili Zeki Eraslan 
açılış konuşmasında, 
Konya’nın en önemli 

kadim medeniyet merkezlerinden birisi 
olduğunu hatırlatarak programda tarihi eskiye 
dayanan ve modern zaman seyyahlarıyla ilgili tebliğler 
sunulacağını belirtti.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ülkemizin 
Asya ile Avrupa arasında özel jeopolitik pozisyonu 
nedeniyle yıllardan beri seyyahların güzergâhı 
olduğunu söyleyip konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 
“Seyyahların seyahatnameleri sayesinde Anadolu ve 
çevremizde bizden önce yaşayan atalarımız gerek ticari, 
gerek sosyal hayatı, gerek siyasi ilişkileri olmak üzere  
sağlıktan, sanata, komşuluk ilişkilerinden, eğitime kadar 
birçok bilgiyi elde ediyoruz. Bu kıymetli eserler belli başlı 
bir şekilde çevrildi, okunuyor ama sağlıklı analiz adına 
bu tür toplantılara ihtiyaç var. O dönemdeki kültür ve 
sosyal birikimlerin fay hatlarının gelecek kuşaklara 

sağlıklı aktarılmasında seyahatnamelerden 
elde edilen verilerin emeği büyük.”

Seyahatnameler Tarih Yazımı 
Konusunda Son Derece 
Önemli 

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Derya Örs: 
“Seyahatnamelerin içerisinde 

bulunan tasvirler, bir takım çizim 
unsurları şehirlerimizin 100-200 

yıl önceki şehirlerimizin planlarını 
göstermektedir. Bu da bizim için 

büyük bir kazançtır. Bu anlamda bütün 
seyyahlara ve seyahatnamelere borçluyuz. 

İslam dünyasında Türk-İslam coğrafyasını, Kafkasya’yı, 
Orta Asya’yı gezmiş olan çok sayıda seyyah var.” 
dedi. Seyahatnamelerin tarih yazımı konusunda son 
derece önemli bir mevkide yer aldığını söyleyen Örs, 
programın başarılı geçmesini dilerken; programın 
devamında Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Laflı; “İbn Battuta 
Seyahatnamesi” başlıklı tebliğde seyahatnamelerin 
özellikle Doğu toplumlarının kendilerini tanıtmaları 
için önemli olduğunu söyledi. Açılış programı sonunda 
15 Temmuz Şehidi Mustafa Canbaz’ın çekimini yaptığı 
fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

“Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar 
ve Seyahatnameler”
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Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından şehre kazandırılan Innopark Konya Teknolojileri Geliştirme 
Bölgesinde "İnnovasyon" ve "Endüstri 4.0" konulu bilgi günleri programı düzenlendi. 

P
rograma Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Botsalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin 
Aydın, panelistler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü: "Dünyada artık üretmek de rekabet etmek de, satmak da eskisi kadar kolay değil. Ülke 

olarak dezavantajlarımız olsa da, halen rekabetçi bir ülkeyiz. Büyümeye istekli sanayi yapımız ve esnek üretim 
kabiliyetimizle, imalat sanayinde en fazla ihracat yapan 30 ülke içerisinde en rekabetçi ülkelerden biriyiz. Mesela 
ortalama doğrudan üretim maliyetlerimiz, Almanya'nın yüzde 23, Amerika'nın yüzde 2 altında. Ancak bu rekabet 
avantajımızı maalesef sahaya yansıtamıyoruz. Rekabetlerimiz yeterince rakamlara yansımıyor." dedi. Innopark 
Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Innopark'm 
Konya bölgesinde innovasyona dayalı ekonomik büyümeyi sağlamak, bölgede yüksek teknoloji ürünlerinin 
üretimi ve ihracatını artırmak amacıyla Konya Sanayi Odası önderliğinde başlatılan Konya bölgesinin öncelikleri 
ve ihtiyaçları göz önüne alınarak kurgulanan bir kalkınma girişimi olduğunu belirtti.

Üniversite sanayi işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığını ve böyle programlar yolu 
ile gelişeceğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın; "Biz 
Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak üniversite sanayi işbirliğinin yeterli düzeyde 
inovasyon ve inovasyon kültürüne, sanayinin rekabetçi gelişimine ve tüm potansiyeline 
katkısına yeteri kadar katkı verebildiğimiz kanaatinde değiliz. Bu yüzden de bütün 
yaptığımız toplantılarda üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik nasıl tedbirler 
alabileceğimiz konusunun üstünde durarak çalışmalar yapıyoruz.” dedi. Bu tür 
platformların aynı zamanda üniversite öğretim elemanlarıyla sanayicilerinde 
bir araya geldikleri, daha ortak hareket edebilecekleri bir ortam oluşturması 
bakımından da büyük bir önem teşkil ettiğini söyleyen Aydın, üniversite-sanayi 
işbirliğinin gelişmesi için bu tür programların daha çok yapılması gerektiğini söyledi. 

Yapılan konuşmaların ardından program, katılan panelistlerin verdiği eğitim semineriyle devam etti.

Konya Sanayi Odasından 
Bilgi Günleri Programı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. 
A. Yekta Saraç 2016-2017 eğitim öğretim yılında 
her fakülteyi birincilikle kazanan öğrencilere 
tebrik mektubu gönderdi. Üniversitemizin birinci 
öğrencileri tebrik mektubunu Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’den aldılar.

G
eleceğe güvenle bakan güzel insanlar 
yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen 
Rektör Şeker öğrencilere bundan 
sonraki eğitim hayatlarında başarılar 
diledi. Eğitimin önemine dikkat çeken 

Şeker ülkenin, bilim alanındaki gelişmelere imza 
atacak gençlerle gelecekte çok daha iyi yerlerde 
olacağını vurguladı.

2023 Hedeflerimize Sizlerle Ulaşacağız

Saraç mektubunda; “Ülkemizin geleceği ve yüksek 
hedeflerimiz için sizleri fevkalade önemsiyoruz. Sizleri 
yetiştirirken nitelikli bir meslek sahibi olmanızı, 
mesleğinizin yanı sıra evrensel değerler ve de kendi 
kültürümüzün değerleri ile donanarak yetişmenizi 
arzuluyoruz. Bu süreçte 21. yüzyıl size yaşam boyu, 

öğrenmeyi zorunlu kılıyor. Üniversite eğitimi, size 
mesleki bilginin yanında araştırmayı, ifade özgürlüğünü 
ve farklı fikirlere saygı ile yaklaşmayı da öğretecektir. 
Bilim felsefesi, insana saygı, yurt sevgisi ve iman duygusu 
en önemli hayat göstergeniz olmalıdır. Güçlü ve güvenli 
bir ülke konumunu hedefleyen Türkiye’nin geleceği, 
sizlerin elinde olacaktır. Sizler yeni beyin gücü ile 
Türkiye’nin kalkınma odağısınız. Ülkemiz ve milletimiz 
için vatanperver duygularla çok çalışmalısınız. 2023 
hedeflerimize sizlerle ulaşacağız. İnancınızın, çalışma 
ve yücelme azminizin sonsuz olmasını dilerim. Sizi ve 
ailenizi başarınız dolayısı ile gönülden tebrik eder, sevgi 
ile selamlarım.” ifadelerine yer verdi. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinden Tuba Vural, 
İlahiyat Fakültesinden Mukaddes Uyanık, Turizm 
Fakültesinden Zuhal Ayar, Seydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesinden Niyazi Üzümcü, 
Sağlık Bilimleri Fakültesinden Emine Sultan Yılmaz, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Cahit Özel, 
Meram Tıp Fakültesinden Beyza Nur Sağlam, 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Onur 
Kemal Kaytan, Diş Hekimliği Fakültesinden Zehra 
Selin Karauğuz; tebrik mektubunu Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’in elinden aldı.

Başarılı Öğrencilere
YÖK’ten Tebrik Mektubu
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Dünya Engelliler Günü nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi görevlileri ve 
öğrencileri Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile biraraya geldi. 

T
oplantı şeklinde geçen görüşmeye Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci biriminden 
sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Yahya Çıkılı, Engelli Öğrenci Birim görevlisi İsmet Çavdar, Türk İşaret Dili ve Braille Alfabe 
Kursu eğitmenleri ve engelli öğrenciler katıldı. 
Toplantıda, Rektör Şeker’e engelli öğrenci biriminin çalışmalarını içeren bir rapor sunuldu. 

Birim sorumluları yapılan çalışmalardan; görme engelli öğrencilerle ilgili sınavlara hazırlık desteği, sesli kitap 
hazırlama, Braille doküman, e-KPSS ile diğer derslerle ilgili doküman desteği ve engelli öğrencilerin eğitim-
öğretim hizmetlerinden üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla akademik personel ve yöneticileri 
bilgilendirmeye yönelik hazırlanan kılavuz hakkında bilgiler verdiler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 21 Mart 
Down Sendromlular Günü, 02 Nisan Dünya Otizm Günü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili sosyal sorumluluk 
kapsamında yapılan etkinliklere de değinilen görüşmede, Engelli Öğrenciler Birimi; farkındalığı artırmaya yönelik 
yaptıkları diğer çalışmalarla ilgili de Rektör Şeker’i bilgilendirdiler. Toplantıda engelli öğrenciler, öğrenimleri 
ile ilgili problem yaşamadıklarını, Necmettin 
Erbakan Üniversitesini katıldıkları yarışma 
ve toplantılarda gururla temsil ettiklerini ve 
diğer üniversitelerden de bu yönde takdir 
topladıklarını dile getirerek, bazı isteklerini de 
ifade ettiler. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
de üniversitede öğrenim görmekte olan engelli 
öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetleri, fiziki 
mekan erişilebilirliği ve engellilik konusunda 
farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların 
artarak devam edeceğini söyledi. Şeker, yapılan 
görüşmelerin bu sürece katkıda bulunacağını 
belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.

Engelli Öğrenciler ile Sohbet

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Science 20 Dialogue” forumunun 
Dünya sağlığı ile ilgili liderlere sunulacak sağlık sonuç bildirisinin yazım toplantısına katıldı.

S
ağlığın ve bilimin geliştirilmesi için farklı sivil toplum gruplarıyla diyaloğun büyük önem taşıdığına 
vurgu yapılan toplantıda; ilk kez bilim ve araştırma topluluğunun "Bilim20" olarak G20 sürecine dâhil 
edildiği ve bunun büyük önem taşıdığı vurgulandı. Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina ev 
sahipliğinde G20 ülkelerindeki bilim akademileri, küresel sağlığın iyileştirilmesi konusunda bilimsel 
öneriler geliştirdi. TÜBA temsilen Konsey Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Türkiye Sağlık 

Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur “Science20 Dialogue” forumunun sağlık sonuç 
bildirisinin yazım toplantısında bilim ve sağlığın gelişmesi için yapılması gerekenler konusunda düşüncelerini 
diğer katılımcılarla paylaştılar. G20 zirvesinde ise dünya ekonomisi, ticaret ve yatırım, istihdam, finansal piyasalar, 
uluslararası vergi işbirliği, iklim ve enerji, 2030 gündemi, küresel sağlık, kadının güçlenmesi, göçlerin sebeplerinin 
üstesinden gelme, terörle mücadele, tarım ve gıda güvenliği gibi öncelikli konu başlıkları konuşulacak.

“Science 20 Dialogue” 
Toplantısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeleri, 
Gaziantep’te sanatın ve sanatçının buluşma 
noktası haline gelen SANKO Sanat Galerisinde 
karma resim sergisine eserleriyle katıldılar.

G
üzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. İsa Eliri açılışta yaptığı 
konuşmada; Sanko Sanat Galerisi’ni 
yıllardır takip ettiklerini belirterek : 
“Hemen her sanatçının sergi açmak istediği 

Sanko Sanat Galerisi, Sanko’nun sanata ve sanatçıya 
verdiği değerin ifadesidir. Birçok sanatçı arkadaşımın da 
eserlerini Sanko Sanat Galerisinde sergilemek isteğini 
duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Eliri, serginin açılması 
sürecinde her türlü desteği veren Sanko Yönetim 
Kurulu Başkanı ve yetkililerine, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar’a, sergiye eserleriyle katılan sanatçılara ve 
tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz” dedi. Sergide, 
Doç. Dr. İsa Eliri, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türe, Yrd. 
Doç. Dr. Fatma Nurcan Sert, Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Tayfur Öztürk, Araştırma Görevlisi Mehmet Susuz, 
Oğuz Kaleli, Ayşegül Sutekin, Dilan Duymaz, Feyza 
Soydan, Nurhan Çamöz Açıkbaş ve Turan Vardar’a ait 
olmak üzere 37 eser yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Gaziantep SANKO Sanat Galerisinde 
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Google Developer Group (GDG) Konya ekibi tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Devfest etkinliği 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

P
rogramın açılış konuşmasını yapan NEÜ Bilgisayar Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken Google tarafından 
desteklenen Devfest serilerinin Türkiye’nin farklı illerindeki GDG 
grupları tarafından düzenlenen geleneksel bir etkinlik olduğunu 
söyledi. GDG’nin Konya’da 5 yıl önce kurulduğunu, 4 yıldır aktif 

olarak Devfest etkinliği yapıldığını ve bu etkinliğin her yıl büyüyerek devam 
ettiğini ifade eden Çıbıkdiken, 2016 etkinliğinde açık kaynak teknolojiler ve 
yeni teknolojiler hakkında 6 konuşma olacağını belirtti. Çıbıkdiken programa 
katılanların bazı anahtar kelimeleri öğrenip eve gittiklerinde yeni konularda 
araştırma yapma fırsatı yakalayacaklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Ali Osman 
Çıbıkdiken - Deep Learning, Sinan Yılmaz - Firebase Overview, Sefa Tamak - Oyun Dünyam Bilgi Depom,  
Mücahit Büyükyılmaz - Docker, Barkın İlhan - Minik Canavar: Raspberry, Hüseyin Akyol - Software Defined 
Networks başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

4. Devfest Etkinlikleri NEÜ'de

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. 
Mehmet Emin Aydın ve Prof. Dr. Önder Kutlu da hazır bulundular.

K
ırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı 
Konya’da bulunmaktan ötürü 
memnun olduğunu ifade ederek, iki 
üniversitenin işbirliğini geliştirmek 

için gerekli adımların atılacağını, üniversiteler 
arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesiyle 
yükseköğretimin kalitesinin artırılacağını 
vurguladı. Ortak projelerin hayata geçirilmesinin 
önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ise iki üniversite arasında ÖYP 
kapsamında hangi alanlarda kaç kişi ile programa 
başlanacağı, bu alanda karşılıklı sorumlulukların 
ve imkânların belirlenmesi gibi konuların 
müzakere edilmesinin işbirliği için güzel bir adım 
olduğunu söyledi. Ayrıca, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi öğrencilerine Konya’da staj 
imkânları sağlanması konusunda da mutabakata 

varıldığını söyleyen Rektör Şeker, kardeş ülkelerde faaliyet gösteren kardeş iki üniversiteye bu anlamda büyük 
sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Geleceğe güvenle bakan 
güzel insanlar yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Şeker, 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile gerçekleştirilecek 
çift diploma ve ortak diploma programları gibi işbirliği 
çalışmalarının da bu amaca hizmet edeceğini belirtti. 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiyle ortak yürütülecek 
çalışmaların kardeşlik bağının güçlenmesi adına da önemli 
olduğunu belirten Rektör Şeker, bu işbirliklerinin ilerde daha 
da kuvvetlenmesini istediklerini sözlerine ekledi. Ziyarette 
nitelikli insan yetiştirmenin, ülkenin kalkınmasını sağlayacak 
bireyleri geleceğe hazırlamanın da önemi vurgulandı. Ziyaret 
karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Resim İş 
Öğretmenliği öğrencilerinin 2015-2016 eğitim - 
öğretim yılı boyunca hazırladıkları resimler ile Yrd. 
Doç. Dr. Nurcan Sert’in eserleri sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Sergi NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tahir Yüksek, AKEF Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Kırbıyık, akademisyenler ve öğrencilerin 
katılımıyla açıldı. 

S
ergiyi önemli bulduğunu belirterek bundan 
sonra da böyle sergilerin devam etmesini 
temenni ettiklerini aktaran Yüksek, 
öğrencileri de güzel eserlere imza attıkları 
için tebrik etti.  NEÜ Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nurcan Sert AKEF öğrencilerinin 2015-2016 
eğitim - öğretim yılında büyük emeklerle hazırladıkları 
eserleri sanatseverlerle buluşturmak istediklerini ve 

bu sebeple böyle bir sergiyi açtıklarını anlattı. Sert: 
“Bu sergi sayesinde öğrencilerimiz derslerdeki eserlerin 
sergilenebileceğini ve bu tür sanat etkinliklerinde 
değerlendirilebileceğini görmüş oldular. Emeklerinin boşa 
gitmediğini fark etmiş oldular. Eserlerini ifade etmeyi, 
bir serginin nasıl hazırlandığını, bir kompozisyonunun 
nasıl oluşturulduğunu, sergide nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini öğrenmiş oldular.” diyerek böyle bir 
deneyimin önemine dikkat çekti.

Öğrenciler Eserlerini Sergiledi
Sağlık İdarecileri Günü etkinlikleri kapsamında 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından 
düzenlenen “Sağlıkta Dönüşüm Politikaları ve Sağlık 
Yönetiminde İdarecinin Yeri ve Önemi” konulu 
konferans Sağlık Bakanlığı Müşaviri Yrd. Doç. Dr. 
Hakkı Yeşilyurt’un katılımı ile gerçekleştirildi. 

P
rogramın açılış konuşmasını yapan NEÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şerife Didem 
Kaya bölümleri hakkında bilgi verdi. Toplam 
178 lisans öğrencileri olduğunu ifade eden 

Kaya ilk mezunlarını bu yıl vereceklerini belirtti. 
Bölümlerinde mezuniyet sonrası istihdam sorunu 
yaşandığını söyleyen Kaya, bu alanda KPSS ile alım 
gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ülkedeki sağlık 
alanında yapılan gelişmelere değinerek: “Ülkemizde 
sağlıkta dönüşüm çerçevesinde son yıllara damga vurmuş 
bir Sağlık Bakanlığı söz konusu. Anne ve babalarımızın 
çileli teşhis-tedavi süreçleri artık geçmişte kaldı. Modern 

hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizin sayısı artıyor. 
Bu sayede iyi bir sağlık hizmeti alıyoruz.” dedi. Nitelikli 
insan gücü ve bu insan gücünün yönetilmesinin önemli 
olduğunu dile getiren Şeker: “En önemlisi insanın 
güvenebileceği bir devletinin olması ve güven  içinde 
yaşaması.  Etrafımızdaki yaşananlardan çıkardığımız 
ders bu. Türkiye’deki devlet-millet kenetlenmesi 
sayesinde çevre ülkelerde yaşanan sorunlar ülkemizde 
çok şükür ki yok.” şeklinde konuştu. 
Sağlık Bakanlığı Müşaviri Yrd. Doç. Dr. Hakkı 
Yeşilyurt; bütün ülkelere örnek bir sağlıkta dönüşüm 
programı yapıldığını söyleyerek, Türkiye’nin geçmişte 
sağlık alanında ciddi sorunlar yaşadığını hatırlattı. 
2003’ün sonunda uzman hekimlerin yüzde 91’inin 
özel muayenehanesinin olduğunu söyleyen Yeşilyurt, 
bunun çözümü için çalıştıklarını ve performansa 
dayalı ek ödeme sistemini geliştirdiklerini aktardı. 
Ek ödemede de sorun yaşandığını belirten Yeşilyurt, 
ek ödeme tavanı konulduğunu ve hala bunun 
sıkıntısını yaşadıklarını vurguladı. Sonuçta hekimlerin 
sistemlerinde kalmasının büyük bir başarı olduğunu 
dile getiren Yeşilyurt; “tam gün” ile vatandaşların eşit 
ve hakkaniyetli sağlık hizmeti almasının sağlandığını 
vurguladı. “Tam gün ömrü billah devam edecek.” diyen 
Yeşilyurt sistemin marka hekimlerin başka yerleri 
tercih etmeyeceği bir hale getirilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Sağlık Yönetimi Konferansı
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KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 
Dönem Başkanlığı Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesine geçti. 

K
onya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından 2012 
yılında kurulan ve KOP 
Bölgesi üniversiteleri 

arasında eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme, akademik ve idari iş birlikleri 
yapmak amacıyla oluşturulan KOP 
Bölgesi Üniversiteler Birliği'nde (UNİKOP) 
dönem başkanlığı görevi, düzenlenen törenle 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden KTO 
Karatay Üniversitesine devredildi. KTO Karatay 
Üniversitesinde düzenlenen törene, UNİKOP Bölgesi 
Rektörleri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı ve UNİKOP temsilcileri katıldı. Törenin 
açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Üniversitemiz hızla 
gelişen ve gelişirken de toplumun ihtiyaçlarını göz 
önünde bulunduran kadim bir kültürün temsilcisi, öncü 
bir üniversitedir. Kurulduğu günden bu yana Karatay 
Medresesi’nden devraldığı misyonu ilke edinerek 
hareket etmiştir. UNİKOP şu güne kadar çok nitelikli 

çalışmalara imza atmıştır. Bundan sonra da KTO 
Karatay Üniversitesi olarak çalışmalarımızı dönem 

başkanı bir üniversite olarak bu sorumluluk 
ile yürüteceğiz.” dedi. 

KTO Karatay Üniversitesinde üstlendiği 
görevde başarılar dileyen KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı da: “Üniversiteler arasında 
her türlü akademik ve idari işbirliğinin 

tesisini ve KOP Bölgesi'nin kalkınmasına 
öncelik verecek şekilde faaliyetler 

organize ediyoruz. Amacımız üniversiteler 
arasında her türlü akademik ve idari iş birliğinin 

gelişmesine katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı. 
UNİKOP dönem başkanlığı görevini devreden 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sabri Gökmen ise UNİKOP Bölgesi üniversiteleri 
olarak başarılı işleri daha ileri noktalara taşımak için 
hep birlikte çalışacaklarını ifade ederek Karatay 
Üniversitesine başarılar diledi. Törende devir teslimin 
ardından yapılan toplantıda UNİKOP üniversiteleri 
arasında personel hareketliliği, ortak hizmet içi eğitim 
programlarının düzenlenmesi, öğrenci toplulukları, 
öğrenci konseyleri arasında ortak faaliyetler ve 
müsabakalar ele alındı. Toplantı hediye takdimi ve 
KTO Karatay Üniversitesinin gezilmesiyle sona erdi.

UNİKOP'ta KTO Dönemi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi 
kapsamında bir dizi etkinlik yapıldı. Bu kapsamda Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri 
yazar ve emekli bürokrat Tevfik Gürbudak’ı davet etti. 

F
akültede konuşan Tevfik 
Gürbudak, "Geçmişten 
Günümüze Ereğli" adlı 
sunumunda Ereğli'nin tarihsel 
gelişimi, Sümerbankın sosyal, 

kültürel ve ekonomik hayata etkileri 
gibi konular hakkında bilgi verdi. 
Yurtdışı tecrübelerinden ilgi çekici 
örneklerle öğrencileri aydınlatan Tevfik 
Gürbudak'ın sunumlarını öğrenciler ilgi 
ile takip etti. 

Topluma Hizmete Devam

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı kliniğinde tedavi gören hastalar tarafından 
oluşturulan geleneksel kermes büyük ilgi gördü. 

H
astaların tedavi sürecinde sanatsal 
faaliyetlerle ilgilenmesinin büyük önem 
taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Rahim 
Kucur: “Hastalarımızın tedavisinin bir 
parçası olarak ürettikleri sanat eserlerini 

sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hastalarımız 
vakitlerini verimli bir şekilde geçirirken bu ürünlerle, 
yaşama sevincini kendilerinden almak isteyen ruhsal 
bozukluklara meydan okumuşlardır. Burada sergilenen 
ürünlerin arka planında hastalarımızın sıkıntıları, acıları, 
umutları ve sevinçleri yer almaktadır. Duygu ifadesinin 
sağlıklı bir yöntemi olan sanatın değişik alanlarında 
ortaya konan eserler, aynı zamanda tedavi edicidir. Bu 
eserler mutluluğun üretme ile çaba ve uğraş ile elde 
edilebileceği konusunda iyi birer örnek olmuştur.” dedi.
Açılışa katılan ve sergiye emek veren eğitmenler 
de uğraş terapisi ile insanların üretme kapasiteleri, 
sanatsal yönleri ve hayatın renkleri ile yaşama 
tutunmayı yeniden keşfettiklerini, benlik saygılarının 
arttığını, ayrıca toplumdaki ruhsal bozukluklar ile ilgili 
önyargıların azalmasına katkıda bulunması açısından 
bu tür sergilerin kıymetli olduğunu vurguladı.

Sanat ile Tedavi Ettiler
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Türkiye Organ Nakli 
Kuruluşları Koordinasyon 
Derneği’nin (TONKKD) 
Transplantasyon’16 başlığı 
ile düzenlediği bu yıl 11.’si 
gerçekleştirilen Uluslararası 
Kongre’ye ilgi hayli fazlaydı. 
450’nin üzerinde katılımcının 
olduğu programda dünyadaki 
sayılı isimlerden olan uzmanlar 
da sunum yaptı. 

P
rogramın Yerel 
Organizasyon 
Komitesi’nde yer 
alan ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 
Başhekimi olan Prof. Dr. Ahmet 
Tekin, Amerika’dan gelen 
Şükrü Emre’nin “Treatment 
of HCC: Liver Resectıon vs 
Liver Transplantation” başlıklı 
konferansının oturum başkanlığını 
yürüttü. Türkiye’de organ nakli 
ile uğraşan hocaların ve ekiplerin 
hepsinin kongrede yer aldığını 
ifade eden Tekin, programın 

Konya için çok önemli olduğunu 
vurguladı. “NEÜ Meram Tıp 
Fakültemizde organ nakilleri başarı 
ile yapılmakta.  Bu kongrenin 
burada tertiplenmesindeki önemli 
etmenlerden biri de budur. Konya’yı 
onore etmek için burası tercih 
edildi. Dünyadaki otoritelerden biri 
olan Şükrü Emre de bize çok ciddi 
bilgiler aktardı. Program Konya’ya, 
burada yaşayan hastalara önemli 
katkılar sağlayacak çünkü çok 
ciddi fikir alışverişleri oldu.” diyen 
Tekin kongrenin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese ve katkı 
sağlayanlara teşekkür etti.
 

Dünyada İkinci Sıradayız

Türkiye’de yılda 4 bine yakın 
organ nakli yapıldığını ifade eden 
Tekin, özellikle canlı vericili 
nakillerde dünyada ikinci sırada 
olduğumuzu aktardı. “Türkiye’nin 
bu anlamda dünyadaki yeri çok 
iyi… Konya’da da her yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 10 ila 20 arasında 
nakil oranını artırmaktayız. Bu sene 

yıl sonuna kadar 20 karaciğer 20 
böbrek nakli yapılması hedefleniyor. 
Bu da bizim için sevindirici.” 
diyen Tekin organ nakli bekleyen 
hastaların Konya’da rahatlıkla 
tedavi olabilmesinden büyük 
memnuniyet duyduğunu ifade etti.  
2016 yılı itibariyle 75 merkezde 
böbrek, 44 merkezde karaciğer, 
14 merkezde kalp olmak üzere 
toplamda 145 merkezde her 
türlü naklin yapıldığını dile getiren 
TONKKD Başkanı Uluğ Eldegez 
Derneklerinin ana amaçlarından 
birinin Türkiye’de kadavradan 
organ bağışı sayısı artırmak ve 
dolayısıyla kadavradan insanlara 
organ dağıtmak olduğunu 
belirtti. Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde kongreler yaparak 
nakil konusunun algısal olarak 
insanlara ulaşmasını sağlamayı 
hedeflediklerini söyleyen Eldegez, 
Konya’nın programa iyi ilgi 
gösterdiğini söyleyerek bu şehri 
tercih ettikleri için çok mutlu 
olduklarını vurguladı.

11. Kongreyi Konya'da Yaptılar

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ile şehrin su ve kanal hizmetlerinin 
kalitesini artırmaya yönelik işbirliği yaptı.
 

N
ecmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın ve beraberindeki Çevre 
Mühendisliği bölümü Öğretim Üyeleri 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 

Genel Müdürü Ercan Uslu’yu ziyaret etti. 1993 
yılından buyana devam eden KOSKİ-Üniversite 
işbirliğinin değerlendirildiği ziyarette Konya’nın su ve 
kanal hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yeni 
projeler yapılması konusunda işbirliği kararı alındı. 
Çevre Mühendisliği bölümü Öğretim Üyelerinin, 
Konya ve çevresinde akademik düzeyde araştırmalar 
yaptıklarını ve bununla ilgili su ve kanal hizmetleri ile 
ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamak istediklerini 
belirten Aydın: “Genel Müdürümüz ile KOSKİ’nin 
sorumluluk alanındaki su kaynakları, barajlar, göller, 
kuyular, ilçelerdeki su sistemleri, Konya merkezdeki 
içme suyu, atık su toplama-dağıtma sistemleri, arıtma 
tesisleri ile ilgili yapılabilecek araştırmalar konusunda 

fikir alışverişinde bulunduk. Yapacağımız işbirliğine çevre 
mühendisliği bölümü öğretim üyelerimizin büyük katkı 
sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

2017 Yılında 4 Ana Proje Hayata Geçecek

Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ayrıca: “Necmettin 
Erbakan Üniversitemiz, 2017 yılı için yapılabilecek 
çalışmalar başlığı altında İçme Suyu Dezenfeksiyonu 
ve Etkileri, Sulamada Kullanılan Arıtılmış Atıksuyun 
Dezenfeksiyonunu ve Etkileri, Konya Kanalizasyon 
Sisteminden Kaynaklı Bazı Bölgelerde Oluşan Koku 
Şikayetlerinin Giderimi ve Kanalizasyon Sisteminin 
İzlenmesi, Kaçak Deşarjlar Varsa Bunların Tespit Edilmesi 
olmak üzere 4 projeyi Çevre mühendisliği bölümü 
öğretim üyelerimiz ile projelendirme çalışmalarına 
başladık.” diyerek, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile 
birlikte 2010 yılında bir sempozyum yaptıklarını da 
sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu: “KOSKİ 
Genel Müdürlüğümüz, üniversite işbirliğine büyük önem 
vermektedir. 2017 ya da 2018’de Konya’daki çevre ve su 
sorunlarının tartışılacağı bir sempozyum yapılması ayrıca 
faydalı olacaktır. Yapacağımız işbirliğinin hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Daha Kaliteli Su İçin... 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 
kurduğu NESA takımı, Mevlana temalı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katıldı. 

N
EÜ Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği öğrencileri 
Abdülkadir Vural, Nuri Çerez 
ve Abdülrahim Çerez NESA 

takımı olarak Endüstriyel Robotik Kol 
kategorisinde yarıştı. 
Yarışmayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını 
söyleyen NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Abdülkadir Vural, 
“Ürünümüzün elektrik, elektronik, yazılım, 
tasarımı bize ait. Teknik özellikler olarak, 75 
santim uzunluğa ve 500 gram ağırlığı taşıma 
kapasitesine sahip. Saniyede 20 santim 
hareket kabiliyeti var. Okulumuzda montaj 
için yararlanabileceğimiz bütün imkanlar var 
ve ürünümüzün montajını okulda yaptık.” 
dedi.
NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan 
ise hedeflerinin proje tabanlı öğrenmeyi 
öğrencilere öğretmek olduğunu belirterek, 

“Bu tür yarışmalar hedefimizi yerine getirmek için vesile oluyor. Bu tip projelere önem veriyoruz. Geçen sene elektromobil 
yarışmasına katılmıştık, bu sene inşallah tekrar katılacağız. Seydişehir yerleşkemizde öğrencilerimiz için projelerini 
yürütebilecekleri, kendi ürünlerinin parçalarını üretebilecekleri bir tasarım ve analiz laboratuvarı oluşturacağız. 
Bunun altyapısı tamamlanmak üzere. Bu sayede öğrencilerimizin ürünlerini daha seri üretebilmelerini sağlayacağız. 
Fakültemizde okuyan bir öğrenci projesiyle geldiğinde maddi ve manevi olarak destek bulamadığı olmamıştır ve 
bundan sonra da olmayacaktır. Elimizden gelen imkanları öğrencilerimize sağlıyoruz. Bunları Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker hocamız sayesinde gerçekleştiriyoruz. Özgüveni yüksek, nitelikli, kişilikli, vatanına hizmet edecek 
nesiller, mühendisler yetiştirmek istiyoruz ve bu uğurda çalışıyoruz.” diye konuştu. Öğrencilerin ürettiği 5 Eksenli 
Endüstriyel Robotik Kol, uç tarafta bulunan bir kıskaç sayesinde nesneleri bir yerden alıp başka bir yere uzaktan 
kumanda kontrolünde yerleştirilebiliyor.

NESA Uluslararası Robot Yarışması'nda
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Senatosu tarafından Devlet 
Konservatuarının adının Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı 
olarak değiştirilmesi teklif 
kararı, YÖK Genel Kurulu 
tarafından da onaylandı.

T
ürk Müziği Devlet 
Konservatuarı Müdürü 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar; isim 
değişikliği ile Türk Musikısinin 
Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin 

gelişiminde büyük kitleleri buluşturmuş, en önemli 
ve temel sanat dallarından biri olması sebebiyle 
Konservatuarın özel olarak bu temel sanat dallarına 
hizmet edebilmesinin amaçlandığını söyledi. Prof. 
Dr. Kuşpınar: “Necmettin Erbakan Üniversitemizin 
Türk Müziği Devlet Konservatuarı, başta Türk 
Musikımizin bütün formlarının, Konyamızın yöresel 

musikısinin ve özellikle Mevlevî âyin 
formlarının araştırılacağı, öğretileceği 

ve icra edileceği bir yüksek eğitim 
kurumu olması hasebiyle, önemli 
bir sorumluluk üstlenecektir. Türk 
Musikısini her yönüyle derinlemesine 
incelenmesi ve doğru şekilde 
ortaya konup öğretilmesi birinci 

hedeflerinden olan Konservatuarımız, 
hem Konyamıza, hem ülkemize ve 

hem de dünyaya sanatsal ve bilimsel 
açıdan daha özgün ve daha faydalı katkılar 

yapacaktır.” şeklinde görüşlerini ifade etti.
Türk müziğinin tüm formlarının icra edildiği 
ve eğitiminin verildiği kendi kültürel mirasını 
koruyan ve gelecek kuşaklara aktaracak olan bir 
konservatuar için gayret ettiklerini belirten Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Türk Müziği Devlet 
Konservatuarının Türk müziğine hayırlı ve faydalı 
hizmetler yapması temennilerinde bulundu.

Devlet Konservatuvarında Yeni Dönem
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mohammad Shahriari 
İngilizce olarak “Havacılık Emniyeti” konulu 
konferans verdi. 

Uçak Kazalarının En Büyük Nedeni Pilotlar 

N
ecmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mohammad Shahriari İngilizce 
olarak “Havacılık Emniyeti” konulu 
konferans verdi. 

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. 
Abdullah Uzun Konferans Salonunda gerçekleşen 
programda havacılık emniyetinin büyük önem 
taşıdığını söyleyen Shahriari, bu alanda pek çok 
problem ve kazanın olduğunu belirtti. “Problemlerin 
büyük bölümünü oluşturan insanlar. Problemleri 
çözecek olanlar da insanlar.” diyen Shahriari uçak 
teknolojilerinin ciddi gelişme kat ettiğini, uçak 
sayısının ve seyahat için uçağı kullanan yolcu 
sayısının arttığını söyledi. 

"Uçak Kazalarının Yüzde 58’i Pilotlardan 
Kaynaklanıyor"

Ölümlü kaza oranlarının 1950’den 2014’e kadar 
önemli ölçüde düştüğünü anlatan Shahriari, uçak 
kazalarında hangi faktörün ne kadar etkili olduğu 
hakkında da bilgi verdi. Shahriari, 1960’tan 
günümüze kadar olan sürece bakıldığında 
kazaların yüzde 58’inin pilotlardan, yüzde 17’sinin 
mekanikten, yüzde 6’sının hava şartlarından, 
yüzde 9’unun sabotajdan, yüzde 10’unun ise diğer 
sebeplerden kaynaklandığını aktardı. Shahriari, 
kazaların %57.2’sinin uçakların inişi ve kalkışı 
sırasında meydana geldiğini belirtti. Shahriari, 
geçmişten günümüze kazaların rakamlara 
vurulduğunda pilot hataları oranında çok da 
değişme olmadığını söyledi.

Havacılık Emniyeti

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Araştırma ve Uygulama 
Tesisinde zeytinyağı üretimi yapılmaya başlandı. 
Zeytinyağı üretimi, öğrencilerin bizzat katılımı 
ile yapılıyor. 

G
ıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Derya Arslan zeytinyağı üretimi ile 
ilgili yaptığı açıklamada: “Bölümümüzde 
öğrencilerimize verdiğimiz eğitim ve 
öğretimde, pratik uygulamalara özel 

önem veriyoruz. Bunun için bölümümüzde laboratuvarların yanı sıra bir de Araştırma ve Uygulama Tesisine yer verdik. 
Bu tesiste birçok ürünü üretebilecek pilot işletmelerimiz var. Bunlar, un ve unlu mamuller üretim birimi, makarna 
üretim birimi, süt ürünleri üretim birimi, imbikhane birimi ve yağhane birimidir. Bu birimlerde gerçekleştirilen bilimsel 
çalışmalarımıza ilaveten, öğrencilerimiz bizzat üretime katılarak çeşitli ürünler üretiyorlar. Hem çalışıyorlar hem de 
öğreniyorlar. Böylece derslerde teorik olarak öğrendikleri konuları pratik olarak tecrübe ediyorlar. Öz güvenleri ve 
tecrübeleri gelişiyor. Elde edilen ürünler de üniversite personelimize satılıyor.” dedi.
Üniversitede Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğüne zeytinyağı üretimi ile ilgili bir proje 
verdiklerini ve projenin desteklenmesi ile zeytinyağı üretim birimini kurduklarını belirten Arslan şunları söyledi: 
“Bu proje ile soğuk sıkım natürel zeytinyağı üretiminde yağın ekstrakte edilebilirliğini artırmak ve pirina ile yağ 
kaybını azaltmak amacıyla bazı yardımcı maddelerin birlikte kullanımının verim üzerine etkilerini ortaya koymayı 
amaçladık. Üretimde kullanılan bu maddeler zeytinyağına geçmemekte pirina ve 
karasu ile birlikte atılmaktadır. Araştırma sonucu elde edilecek veriler zeytinyağı 
mekanik ekstraksiyon prosesinin optimizasyonunda kullanılabilecektir.”
Gıda sektörünün çok kapsamlı olduğu için pilot işletmelerdeki yapılan bu 
çalışmalara ilave olarak öğrencileri bir de Konya 
ve çevresinde yer alan gıda üreten fabrikalara 
götürdüklerini ifade eden Arslan : “Bu faaliyet 
bölümümüzün ders programında 3. ve 4. sınıfta 
yer alan “Proses Uygulamaları” dersi kapsamında 
yapılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz, çok 
sayıda gıda üreten işletmeye ziyaret ederek, 
üretimi yerinde görme imkânı buluyor. Öncelikli 
amacımız, öğrencilerin hem üretimde hem 
satışta deneyim kazanmaları ve böylece mezun 
olduklarında sektöre daha güvenli adım atmalarıdır. 
Önümüzdeki yıllarda bu amaca yönelik kapsam 
alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Gıda Mühendisliği 
Zeytinyağı Üretmeye Başladı



168

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

169

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğu olarak 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri Ankara’da ASELSAN’a teknik bir gezi 
gerçekleştirdi. 

G
eziye Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Arıkan, Topluluk Akademik 
Danışmanı ve Seydişehir MYO Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Yusuf Uzun, Makine 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Kayrıcı ve Uzay ve Havacılık Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ahmet Samancı da katıldı. Gezide öğrenciler 
ASELSAN Macunköy Tesislerinde kurum hakkında 
bilgi aldı ve tesislerde üretilen ürünleri inceleme fırsatı 
buldular. 
Dekan Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, ASELSAN yetkilileri 
ile yapmış olduğu görüşmelerde öğrencilerin staj 
ve istihdamı hakkında bilgiler alırken ASELSAN - 
Üniversite iş birliği çalışmaları hakkında da görüşmeler 
yapıldı. Heyet ASELSAN ziyaretini tamamladıktan 
sonra sırasıyla; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe 
Millet Camii, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve son 
olarak da AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı 
Ahmet Özdemir’in davetlisi olarak Türkiye Büyük 

Millet Meclisi ziyaretinde bulundu. Ziyarette AK Parti 
Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli de Meclis 
Kulisinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. 
Öğrenciler Meclis Genel Kuruluna girerek meclis 
gündemini canlı olarak izleme imkânı bulunduktan 
sonra gezi tamamlandı. 
Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Engelsiz Bilişim ve 
Girişimcilik Topluluğu Yönetimi; “Bu tür gezilere imkân 
sağlayarak bizlerin teknik ve sosyal yönden kendimizi 
geliştirmemize fırsat veren Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker hocamıza teşekkür ederiz.” ifadelerini 
kullandılar.

Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğundan 
Kan Bağışı Kampanyası

Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğu ayrıca Kızılay 
ile iş birliği içinde Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi ve Seydişehir Meslek Yüksekokulunda Kan 
Bağışı Kampanyası düzenledi. Kampanyaya öğrenciler 
ve personel katılım yaparak destek verdi. Kızılay 
yetkilileri şunları söyledi: “Her yıl Engelsiz Bilişim ve 
Girişimcilik Topluluğu ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu 
etkinliğe destek veren başta topluluk yönetimine, okul 
idarecilerimiz olmak üzere kan bağışında bulunan tüm 
destekçilere teşekkür ederiz.”

Priştine Üniversitesinden Türkiye’ye gelen heyet, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti. Ziyarette 
üniversiteler arası işbirliğini artırmak ve öğrenci 
ile akademisyen değişimini sağlamak üzere bir 
protokol imzalandı.

P
rotokole ilişkin yapılan açıklamalarda 
Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Myrvete Badivuku - Pantina; Türkiye 
ziyaretleri kapsamında birkaç üniversite 
ile anlaşma yaptıklarını, NEÜ ile yapılan 

bu protokolün de ileriye dönük olumlu sonuçlar 
getireceğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ise genç ve en hızlı gelişim gösteren üniversitelerden 
biri olduklarının altını çizerek, deneyimlerini 
Türkiye’deki üniversiteleri incelemek üzere gelen 
heyetlerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. 
Yıl içerisinde “13. Ufuk Turu Toplantıları” kapsamında 
Konya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Kosova’da 
yapılan programın meyvelerini vermeye başladığını 
ifade eden Prof. Dr. Şeker: "İyi niyet çerçevesinde bir 
protokol anlaşması imzalayarak öğrenci ve akademisyen 
değişimi konusunda Priştine Üniversitesindeki yetkililere 
yardımcı olabileceğimizi belirttik. Bu çerçevede kendileri 

ile iki kardeş medeniyetin çocuklarının buluştuğu 
kültürel, bilimsel platform olarak beraber hareket etme 
kararlılığımızı imza altına almış olduk. Kendilerinin 
üniversitemizde okuyan gençleri var. Kosova ile iyi bir 
ilişkimiz mevcut.” dedi. Bu yıl Kosova’dan dördüncü 
heyetin geldiğine dikkat çeken Şeker: “Biz de 
kendilerine destek vermek üzere elimizden gelen yardımı 
yapmaya gayret ediyoruz. Kosova ile ilişkilerimizin 
balkanlarda stratejik bir öneme sahip olduğunu 
düşünüyorum. Kosova’nın da Türkiye tarafından 
desteklenmesi önemli.” dedi. İki üniversite arasındaki 
protokole Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu 
ile Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı Myrvete 
Badivuku - Pantina imza attı.

Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğu 
Bir Dizi Faaliyette Bulundu

NEÜ ile Priştine Üniversitesi 
Protokol İmzaladı
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Milli Eğitim Bakanlığının 
da iştirakiyle özel bir firma 
tarafından gerçekleştirilen 
Yüksek Öğretim Günleri 
etkinliğinde 30 farklı üniversite 
Konya’da buluştu. Necmettin 
Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) 
yoğun ilgi gördüğü etkinlikte 
50 farklı liseden gelen binlerce 
son sınıf öğrencisi farklı 
üniversiteler hakkında bilgi aldı. 
 

N
EÜ standına yoğun 
ilgi gösteren 
öğrenciler 
Konya’da böyle 
bir üniversitenin 

olmasının kendileri için büyük 
bir şans olduğunu belirtti. 30 
üniversitenin yetkilileriyle görüşen 
öğrenciler yeni üniversiteleri 
tanıma imkânı bulduklarına da 
dikkat çekti. Gitmeyi düşündükleri 
alanlar hakkında da merak ettikleri 
konuları açıklığa kavuşturan 
öğrenciler 30 üniversiteyi bir 
arada görmenin tercihlerinde 
büyük kolaylık sağlayacağını 
aktardı. Yurt dışından gelen 
öğrenciler de Yüksek Öğretim 
Günleri sayesinde kendileri için 
ayrılan kontenjanlar gibi konularda 
bilgi sahibi olabildiklerini aktardı. 
Organizasyonu düzenleyen 
firmanın Kurumsal Satış 

Müdürü Zerrin Çorbacı, 12 
yıldır üniversitelerle lise son 
sınıf öğrencilerini bir araya 
getirip öğrencilerin tercihlerine 
yön vermeyi, doğru tercih 
yapmalarını ve üniversiteler 
hakkında bilgi almalarını sağlamayı 
amaçladıklarını belirtti. Etkinliğin 
24 ilde gerçekleştirildiğini 
ifade eden Çorbacı ilerleyen 
yıllarda ihtiyaç ve kapasiteler 
doğrultusunda düzenlenen illerin 
sayısının artacağını kaydetti. 

NEÜ Yoğun İlgi Gördü
30 Üniversite Konya’da Buluştu 

“Turizm Gelişiminin Geleceği" konulu Çalıştay 
düzenlendi. 

T
urizm Başkenti etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen programın açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Konya gibi şehirlerin dar kalıba 
sığmayacağını ve bu yüzden Konya’yı çok 

daha farklı boyutlara taşımak gerektiğini ifade etti. 
Konya’nın aslında potansiyel olarak bir dünya şehri 
olduğunu dile getiren Akyürek: “Bir şehir, tarihte çok 
önemli bir şehirse, çok önemli bir yerleşim yeriyse aynı 
özelliklerle sonraki yüzyıllarda da temayüz edebilir. 
Kendisini aynı şekilde geliştirebilir. Konya yeniden çok 
önemli bir gelişim içinde; yeniden kendini hatırlattı, 
tarihteki öneminin farkına vardı.” dedi. İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, 
Konya’da Turizm Gelişiminin Geleceği Çalıştayı'nda 
alınacak somut önerilerin, 2017 yılında Bangladeş’te 
düzenlenecek 10. İslam Dış İşleri Bakanları 
Konferansında sunularak evrensel ölçeğe taşınacağını 
söyledi. İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) 
Genel Direktörü El Hassane Hzaine de İslam ülkeleri 
arasındaki iş birliğinin giderek artacağına inandığını 

vurguladı. İş birliği için düzenlenen toplantılarda, 
somut tavsiyeler geliştirilmesi gerektiğine işaret 
eden Hzaine: "Turizm alanında kalkınma programımız 
var. Ekim 2017'de Mısır'da 3. İİT Turizm Fuarı 
düzenlenecek. Bunlar dışında da çok fazla etkinlik 
yapılacak. Fuarın, kamu ve özel sektör yatırımcılarının 
ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bugünkü çalıştayda 
da bilgi ve tecrübelerimizi paylaşacağız. Turizm konusu 
UNESCO'nun da koruması altında." ifadelerini kullandı. 
SESRIC, ICDT ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
ortaklığında başlayan çalıştay, oturumlarla devam 
etti. Konya’da Turizm: Mevcut Durum, Zorluklar 
ve Beklentiler başlıklı Birinci Oturumun Başkanlığını 
NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif 
Parlakkaya yaptı. Oturumda Aksaray Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sarı, Turizm Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yasin Bilim, Mevlana 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, 
Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 
Mehmet Yünden, S.Ü Turizm Fakültesinden Yrd. 
Doç. Dr. Mete Sezgin ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Müdürü Mustafa Yılmaz konuşmacı olarak yer 
aldılar. "Turizm Gelişiminin Geleceği" Çalıştayı 2 gün 
boyunca çeşitli oturumlarla devam etti. 

 Turizm Gelişiminin Geleceği Çalıştayı 
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinin birlikte hazırladıkları “Yabancı Dil 
Öğretmenleri Açısından Dil Öğretimi” konulu @Eltalks International Classroom 
Practitioner’s Perspective adlı Uluslararası Konferans düzenlendi. 
 

P
rogramda konuşan AKEF Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, yeni 
neslin kendilerinin eseri olacağını 
belirtip akademisyenlerin 
öğretmen yetiştirdiğini, 

öğretmenlerin ne kadar iyi 
yetiştirilirse o ölçüde ülkeye 
fayda sağlanmış olacağını söyledi. 
Ülkemizdeki yabancı dil eğitiminde 
yöntem meselesine değinen Kırbıyık: 
“Özellikle anadili Türkçe olan bir insanın 
talip olduğu Almanca, İngilizce, Arapça gibi 
yabancı dillerle bizim dilimizin fazla bir yakınlığı 
bulunmamaktadır. Bu sebepten iyi bir yöntemle 
bu dilleri öğrenerek bahaneleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. 
İnşallah bu toplantı da hayırlı işlere vesile olacaktır.” dedi.
Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Derin Atay ise yaptığı 
konuşmada Öğretmenler Günü'nde böyle bir programda 
akademisyenleri, öğretmenleri ve öğretmen adaylarını bir 
arada görmekten memnun olduğunu belirtti. Atatürk’ün, 
“Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir” 
sözlerini hatırlatan Atay, İngilizce olarak yaptığı 
konuşmasında eğitimin, öğretimin ve denenebilecek 
yeni metotların önemini vurguladı. Critical Thinking 
yani Eleştirel Düşünce meselesini masaya yatıran 
Prof. Dr. Derin Atay, bugün öğrencilerin hangi 
alanda olurlarsa olsunlar eleştirel düşünceye 
ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Eleştirel 
düşünme kavramının Sokrates'e kadar 
dayandığını belirten Atay, bunun 19. 
yy’da Osmanlı Devleti’nde de var 
olduğunu hatırlattı. Akıl yürütme, 
analiz ve değerlendirme gibi zihinsel 
süreçlerin öğretmedeki önemine 
değinen Atay, eğitimde yeni bakış açılarına 
ihtiyaç olduğunu ve bu geliştirilen pratikleri 
doğru şekilde uygulamak gerektiğini söyledi. 
Program hediye takdimiyle sona erdi.

Öğretmenler Günü Etkinliği

Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan Şehir 
Konferanslarında; “Anadolu’nun Vatanlaşmasında 
Selçukluların Rolü” konulu konferans düzenlendi.
 

K
onuşmacı Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Salim Koca konferansta ilk 
olarak; tarihler 1071 yılını 
gösterdiğinde iki devlet ve 

milletin Anadolu’nun kaderini tayin 
etmek için karşı karşıya geldiklerini 
söyledi. Bu karşılaşmanın Malazgirt’te 
Rahva Ovası’nda yapıldığını belirten 
Koca şöyle devam etti: “Sonuç olarak 
Selçuklular galip geldi. Bizans kaybetti ve 
Anadolu Türklere tamamen açılmış oldu. Bunun 
ardından Anadolu’da kültür savaşı başladı. Uzun süren 
bu savaşın da sonunda Anadolu Türk vatanı haline geldi.” 
Anadolu’nun Türk vatanı haline geliş sürecini ise Prof. 
Dr. Salim Koca şu sözlerle anlattı: “Bu olgu 4 faaliyet 
sonucunda gerçekleşmiştir. Birincisi Anadolu’nun fethi, 

göç ve yerleşme. İkincisi siyasi teşkilatlanma, hâkimiyet 
kurma ve devam ettirme. Üçüncüsü nüfus hâkimiyetini 
kurma ve devam ettirmek olmuştur. Dördüncüsü ise 
kültür hâkimiyetini kurma ve bunu devam ettirmedir. Bu 
hâkimiyet o günden bu güne devam etmiştir.” dedi.

"Bir Topluluk Kendi Vatanını 
Savunuyorsa Vatan Bilinci 
Oluşmuştur"

Tüm bu şartların tek birinin 
yerine getirilmemesi halinde 
ülkenin elden çıkacağını söyleyen 

Koca: “Eğer bir topluluk kendi 
vatanını savunuyorsa vatan bilinci 

oluşmuştur. Son günlerde yaşananlar 
da bunu göstermiştir. Bir topluluk boyun 

eğiyor ya da kaçıyorsa o zaman vatan bilinci 
yok demektir, orayı savunamaz” dedi. Soru cevap 
bölümünün ardından NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu’nun, Prof. Dr. Salim Koca’ya hediye 
takdimiyle program sona erdi.

Şehir Konferansları 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Konya Bilim Merkezi 
işbirliğinde 2016 yılında Erasmus+ Yüksek 
Öğretim Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde 
AB Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 
“Tourism Urban & Social Tapestry-Developing 
Soft & ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı 
projenin ilk toplantısı Konya’da gerçekleşti. 

T
oplantı kapsamında Hollanda, İtalya ve 
Romanya’dan proje ortakları bir araya 
gelerek 24 ay sürecek olan çalışma 
faaliyetlerinin planlanması yapıldı. Proje 
Koordinatörü ve NEÜ Turizm Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya, Turizm Fakültesi 
öğretim elemanları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Konya Bilim Merkezinden katılımcılarla birlikte iki gün 
boyunca sosyal medya üzerinden büyük bir veri analizi 
yapıldı. Konya’nın kentsel gelişim senaryolarının ve 
turist yol haritasının oluşturulması, turizm sektöründe 
mesleki eğitim ve öğretimin yenilikçi uygulamalarla 
geliştirilmesi için fikir alışverişinin yapıldığı 
çalışmalarda konuyla ilgili yurtdışında gerçeleştirilen 
iyi uygulama örnekleri incelendi. Projenin ayrıca, 
2016 yılında Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik 

Ortaklık Programı Kapsamında ülkemizde “turizm” 
konulu kabul edilen tek proje olmasının da Konya’nın 
turizm potansiyelinin artırılması, yurtiçi ve yurtdışında 
tanıtımının yapılması adına önemli bir kazanç olduğu 
ifade edildi.
Katılımcılara projenin amacı hakkında bilgi veren 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya; 
Proje kapsamında; Büyük veri analizi ile turistlerin 
yol haritasının çıkarılması, Konya’nın marka şehir 
olarak turistik değerlerinin internet, sosyal medya ve 
dijital platform üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak  
sunulması, sosyal medyanın turizm sektörü açısından 
nasıl okunacağı ile ilgili bir eğitim programının 
hazırlanması, turizm sektöründe konuyla ilgili 
turistlerin seyahat motivasyonlarının ve memnuniyet 
düzeylerinin belirlenmesine yönelik hizmet kalite 
analizinin yapılması gibi konularda çalışılacağını belirtti. 
Proje kapsamında geliştirilen çıktıların ilgili 
paydaşlara ve eğitim kurumlarına tanıtımının da 
yapılacağını söyleyen Parlakkaya şöyle devam etti: 
“Bu projeyle farklı yöntemleri kullanarak iş dünyası, 
bilim merkezi ve eğitim kurumları arasında işbirliğini 
artıracak yenilikçi bir eğitim programının geliştirilmesi 
hedefleniyor. Konya Turizmi ile ilgili hizmet kalitesini 
artıracak mobil uygulamaların analizlerinin yapılması ve 
şimdiye kadar çok fazla bilinmeyen, yeterince reklamı 
yapılamamış turizm destinasyonlarının gün yüzüne 
çıkarılması ve sürdürülebilirlikleri  için faaliyetlerde 
bulunulması gibi çalışmalar yapılacak.” NEÜ, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Konya Bilim Merkeziyle 
bilgi üçgeni işbirliği içerisinde bilimsel kaynakların 
ve teknolojik hizmetlerin yenilikçi turistik ürünlere 
dönüştürülmesi ve bu yönde yeni eğitim modellerinin 
oluşturulması, yapılan analizlerle elde edilen turizm 
değer önermelerinin, Türkiye ve Avrupa’daki diğer 
sektörel paydaşlar ile karşılıklı ziyaretler ve faaliyetler 
gerçekleştirilerek paylaşılması Konya’nın hem 
ülkemizde hem de yurtdışında bir marka şehir olarak 
tanıtımı açısından da ayrıca önemlilik arz ediyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde Sanat 
Tarihi Konferansları devam ediyor. Yoğun 
ilgi gören “Türk Kültüründe Taşlar” konulu 
konferansın konuşmacısı Gazi Üniversitesi 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Acun idi. 

Ü
rettiğiniz eserleri topluma sunmak, 
topluma tanıtmak ve farklılıklarla 
ortada olmanın önemine değinen 
Acun, “Farklılığınızı dile getirirseniz, 
farklılık ilgi çeker, ilgi bilgiyi doğurur, bilgi 

paylaşılmak istenir, paylaşılan bilgi gelir getirir, gelir 
toplumu kalkındırır, kalkınan toplum da dünyadaki 
değerini tamamlar ve istediğini yaptırır.” dedi. Gelişmiş 
veya gelişmemiş toplum diye bir şeyin olmadığını 
belirten Acun, eğer kültür iyi işlenir, dünyaya arz 
edilir ise o toplumun gelişmiş olduğunun altını 
çizdi. Acun, “Belki bizim taş kaya diye gördüğümüz 
birçok şeyin çok değerli olduğunu anlamamız adına 
bu konferans faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı.  
Dünya kültürleri arasında önemli bir yere sahip olan 
taşlarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Hakkı Acun, 
yerel yönetimlerin bilmedikleri için önemli taşları 
sokaklardan, caddelerden kaldırdıklarını ve bir 
kültürü yok ettiklerini fark etmediklerini kaydetti. 
Yerel Yönetimlerin bu anlamda bilinçlendirilmesi 
gerektiğinin altını çizen Acun, şehirlerin inceliklerinin 

yok edilmemesi gerektiğini önemle vurguladı. Sadaka 
taşından bahsedip örnekler veren Acun, sadaka taşı 
üzerine insanların para bıraktığını, ihtiyaç sahiplerinin 
de bu sadaka taşlarının üzerindeki paraları aldıklarını 
kaydetti. Bu geleneğin sadece İstanbul’da olmadığını 
belirten Acun; “Gelenekler modernize edilemez. 
Modernize etmeye çalışıyoruz ama yozlaştırıyoruz.” 
dedi.

"Kültürümüzdeki İncelikleri Bilirsek Daha 
Hızlı Kalkınırız"

Taşların fonksiyonlarının 
önemine değinen Prof. Dr. 
Hakkı Acun sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu 
taşlar kültürümüzün 
incelikleridir. Çok 
önemlidir. Sadece taş 
diye bakmayıp, farklı bir 
gözle bakmak gerek. Ne 
zamanki bu toplum kendi 
kültürünün inceliklerini 
bilirse, kendi kültürünün 
değerlerini bilirse o zaman çok 
daha hızlı kalkınacaktır.” Program, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir 
Buluş’un, Prof. Dr. Hakkı Acun’a hediye takdiminin 
ardından sona erdi. 

Konya Turizmine Katkı Sağlayacak 

Sanat Tarihi Konferansları 
Devam Ediyor
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal 
Hizmet ve Etkileşim Topluluğu'nun düzenlediği 
Dünya Sosyal Hizmet Günü programı AKEF Erol 
Güngör Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa 
NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek 
ile Prof. Dr. Önder Kutlu, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. 

N
EÜ Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Kübra Küçükşen, yaptığı 
açılış konuşmasında çözümleri görüp 
krizlerin üstesinden gelmenin önemini 
vurguladı. Sosyal Hizmet mesleğinin 

evrensel bir meslek olduğunu belirten Küçükşen; 
“Meslek, ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 
yapısından da etkilenmektedir. Dolayısıyla lider ülke 
olma vizyonuna sahip olan Türkiye’de yaşadığımız 

sorunlara karşı sosyal hizmet mensupları kendi iç 
dinamikleriyle çözüm bulma sahip olduğumuz kültürel 
değer ve normlarla başa çıkma stratejileri üretmek 
durumundadır.” dedi.
SÜ Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Özlem Karakuş ise, sosyal hizmet disiplinini diğer 
disiplinlerden ayıran noktanın toplumun en kronik ve 
ciddi problemleriyle uğraşmak olduğunu kaydedip, 
meslektaşlarının gününü kutladı. 
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Kamil Alptekin de, mesleğin 
gelişmesi konusunda bir kriz yaşandığının altını çizip 
şunları söyledi: “Yeni kuşakların enerjilerinin düşük 
olduğunu söylemek durumundayım. Sizlerin mesleğe 
biraz daha hevesle, mücadele azmiyle sarılmanız ve 
farkındalık oluşturmanız gerektiğini düşünüyorum.”

NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan 
İlknur Uysal ise konuşmasında mesleğin sosyal adalet, 
insan hakları, sosyal sorumluluk gibi ilkeleri merkeze 
aldığını aynı zamanda sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal 
bütünleşmeyi, insanları birleştirmeyi desteklediğini 
kaydetti. Uysal, Konya’daki 3 Üniversiteyi bir araya 
getiren ve öğrencilerin ortaklaşa hazırlamış olduğu 
programın gelecek yıllarda da yapılmaya devam 
edilmesini umduğunu söyledi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek 
de, sosyal yasaların her toplumda farklıymış gibi 
algılandığını ancak özünde hepsinin aynı olduğunu 
belirtti. Yüksek; “Diyelim ki bir uyuşturucu bağımlılığı 
Amerika’da farklı sebeplerden ortaya çıkar, Türkiye’de 
farklı sebeplerden ortaya çıkar. Ortaya çıktıktan sonra 
davranış kalıbı aynıdır, değişmez. Sosyal bir hastalık 
Amerika’da ne ise Türkiye’de de odur.” diye konuştu. 

"Motivasyon Kaynağınızı Kendi İçinizden 
Çıkarın"

Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürü 
Bilal Erdoğan, hem uzman adaylarının hem de sahada 
çalışanlarının motivasyona ihtiyacı olduğunu belirtip 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Motivasyon kaynağını bir 
yerlerden beklemeyin. Motivasyon kaynağınızı kendi 
içinizden çıkarın. Kendi kendinizi motive etmezseniz 
bir el gelip de sizi uçuramaz. Yeni Türkiye söyleminden 
bahsediyorsak ülkemizi bu vizyona hazırlamamız lazım.” 
SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz ise 
konuşmasında, Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili 
öğrencilere bilgiler verdi. Yavuz, Emekli Sandığının 
1949’da, SSK’nın 1945’te ve BAĞKUR’un 1971 
yılında kurulduğunu belirtip geçmişte bu kurumların 
farklı farklı uygulamalarının olduğunu, SGK ile bu 3 
kurumun tek çatı altında birleştiğini söyledi. Sosyal 
Güvenlik Kurumunun bütçesinden de bahseden 
Yavuz, bu bütçenin ülkemizin bütçesinin neredeyse 
yarısı olduğunu, böyle bir bütçeyi emanet edilecek 
kişilerin de bu işin ehli olması gerektiğini kaydetti. 
Türkiye’de sosyal güvenlik alanında ciddi reformlar 
yapıldığını belirten Yavuz, ilerleyen dönemlerde 
yeni düzenlemelerle mevcut durumdan daha iyiye 
gidileceğinin de altını çizdi.

Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlandı
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Cumhurbaşkanımız tarafından 
başlatılan Milli İstihdam 
Seferberliği'ne destek olmak 
amacıyla Konya iş dünyası, 
siyasiler ve kamu kuruluşlarının 
temsilcileri Vali Yakup Canbolat 
önderliğinde Mevlana Kültür 
Merkezi'nde toplandı. 
Toplantıya Üniversitemizi temsilen 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker katıldı. Vali Canbolat yaptığı 
konuşmada: "Konya iş dünyası olarak 
milli istihdam seferberliğine tüm 
imkanlarımızla katkı sağlayacağız. 
Kültür ve medeniyetimizin en 
önemli şehirlerinden olan Konya 
ilmin merkezi olduğu kadar milli 

ekonominin de en önemli yerlerinden 
biridir. Bu nedenle Konya üretir ve 
gelişirse Türkiye gelişir, başarır ve 
kalkınır. 15 Temmuz'da milli direniş 
ve duruşun destanını yazan Konya'nın 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
çağrısına da gönülden destek 
vereceğine inancımız tamdır." dedi.
Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk 15 Temmuz'dan 
sonra ekonomik bir sürecin 
başladığını ifade ederek, şunları 
söyledi: "Kredi derecelendirme 
kuruluşları önce Türkiye'nin notunu 
değiştirmeyeceğini dile getirdi. Sonra 
Türkiye'nin notunu aleyhte değiştirdi. 
Ardından döviz kuru üzerinden bir 
operasyon yapmaya çalıştılar. Doları 

3,90 seviyesine kadar çıkarttılar. 
Şimdi de işsizlik üzerinden bir 
operasyon yapılmaya çalışılıyor. Bu 
oyunları bozmak için üyelerimizle 
referandum a kadar 20 bin ek 
istihdam hedefliyoruz." dedi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek ise 15 Temmuz'dan sonra 
yaşanan durumun, yeni bir istiklal 
savaşı olduğunu söyledi. "Bugün 
bölgedeki ülkeler istikrarlı olsaydı 
Türkiye'nin ihracatı 200 milyar doları 
geçmiş olurdu" diyen Akyürek, 
şöyle devam etti: "10 binlerce 
tır, sürekli mal taşıyor olurdu. 
Sağolsun işadamlarımız ülkemiz 
için ve daha çok istihdam üretmek 
için çalışıyor. Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak bizim de mevcut 
istihdamımız 10 bindir. Karatay ve 
Selçuklu Belediyelerimizle birlikte 
15 bin doğrudan istihdam üretmiş 
oluyoruz." dedi. Toplantıya, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik, iş adamları 
ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı.

Konya'da 
Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret 
ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 
Konya Metrosunun, Yüksek Planlama Kurulu 
kararıyla 2017 Yılı Yatırım Programına alındığını 
belirterek, ihale çalışmalarının başladığı müjdesini 
verdi.

A
ltunyaldız: “Yüksek Planlama Kurulu kararı 
ile 21 kilometre uzunluğundaki Necmettin 
Erbakan Üniversitesi - YHT Garı - Meram 
hattının yapım işleri 2017 yılı yatırım 
programına alındı. Yapım bedeli 2,9 milyar 

TL olan hattın ihale çalışmaları tamamlanmak üzere. 
İnşallah 2017 yılının son çeyreğinde ilk kazma vurulmuş 
olacak.” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi - Meram Hattı 
22 İstasyon Olarak Projelendirildi

Konya’ya gelen raylı sistemlerin önemine değinen 
Altunyaldız, “Raylı sistemin ilk Konya’da başlamış 
olması 80’li yıllarda büyük bir adım ve gelişmeydi. Bugün 
geldiğimiz noktada ulaşımda bir ileri aşamayı, metroyu 
kucaklamaya hazırlanıyoruz. İki hattan oluşan metro 
projesinin Necmettin Erbakan Üniversitesi - YHT Garı 
- Meram hattı 22 istasyon olarak projelendirildi ve proje 
çalışmaları tamamlanıp onaylandı.” şeklinde konuştu.  
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de hattın 2017 
Yılı Yatırım Programına alınmış olmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek; “Necmettin Erbakan 
Üniversitesi - YHT Garı - Meram hattının 2017 Yılı 
Yatırım Programına alınmasının hayırlı olmasını temenni 
eder, emeği geçenlere şükranlarımı sunarım.” dedi. 

NEÜ'ye Yapılacak Metro Hattı 
2017 Yılı Yatırım Programında



180

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

181

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

Üniversitelerin 2016 Akademik 
Performansa dayalı teşvikten 
yararlanmak üzere Yüksek 
Öğretim Kuruluna (YÖK) 
bildirdikleri Akademik Personel 
Performans Formları ve 
Puantajları değerlendirildi.

A
kademik Teşvik 
Ödeneği 
Yönetmeliğine göre 
akademisyenler; 
proje, araştırma, 

yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, 
tebliğ ve ödül olmak üzere dokuz 
kategoride yapmış olduğu bilimsel 
faaliyetlere göre hesaplanan 
puan üzerinden akademik teşvik 
ödeneği alacaklar. Bu kapsamda, 
devlet üniversitelerinde akademik 
teşvik ödeneğine yapılan 
başvurular neticesinde ödeneği 
almaya hak kazananlara Şubat 

ayından itibaren bir yıl boyunca 
maaşları ile birlikte ödeme 
yapılacak.
memurlar.net haber sitesinde 
yer alan habere göre 
üniversitelerin web sayfalarında 
yayınlanan Akademik Teşvik 
Ödeneği sonuçlarının tek tek 
incelenmesiyle bu ödenekten 
yararlanabilecek akademisyenlerin 
sayısı tespit edildi. Ancak 
108 devlet üniversitesinden 
19’unun web sayfalarından bu 
veriler paylaşılmadığı için bu 
üniversitelerin akademik teşvik 
değerlendirmeleri yapılamadı. 
Ayrıca YÖK’ün web sayfasındaki 
istatistiki verilerinden 2016 
yılı sonunda 108 devlet 
üniversitesinde toplam 126 
bin 536 akademisyen görev 
yaptığı anlaşıldı. Teşvik almaya 
hak kazanan akademisyen 

sayısının Üniversitenin 
toplam akademisyen sayısına 
oranlanmasından elde 
edilen verilere göre Devlet 
Üniversitelerinin Akademik Teşvik 
Karnesi çıkarıldı.

NEÜ En Fazla Akademik 
Teşvik Alan 9. Üniversite 
Oldu 

2010 yılında kurulmuş olan NEÜ 
akademik teşvik sıralamasında; 
çok fazla öğretim elemanına sahip 
pek çok köklü üniversiteyi geride 
bırakarak 9. sırada yer aldı. Devlet 
Üniversitelerinin Akademik Teşvik 
Listesine göre NEÜ öğretim 
elemanlarının yüzde 44.42’si 
yani 684 Öğretim Elemanı 
akademik teşvik ödeneğinden 
yararlanabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya İl Eğitim 
Koordinatörlüğü ve Konya İl Müftülüğü tarafından 
organize edilen Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Uluslararası TDV destekli öğrencilerin 
istek ve önerilerini üniversite yönetimine 
iletmelerini sağlamak amacıyla bir buluşma 
etkinliği düzenlendi. 

D
üzenlenen öğrenci buluşmasına; NEÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. 
Dr. M. Emin Aydın katıldı. Programda 
ayrıca NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Karapınar, İl Müftü 
Yardımcıları Muharrem Biçer, Saliha Bilgiç, Selçuklu 
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet 
Poçanoğlu, TDV Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Ekrem 
Küçüksucu, TDV Şube Yöneticisi Mümtaz Nuzumra 
ve Mehmet Erarabacı da yer aldı. İl Müftü Yardımcısı 
Muharrem Biçer yaptığı konuşmada gerek uluslararası 
arenada gerekse ülkemizde yapılan çalışmaları takip 
ettiklerini, bu hayırlı çalışmalara vesile olan ve katkı 
sağlayan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti. NEÜ 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş ise, toplantının organize edilmesinin 

arkasında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
olduğunu söyleyip vesile olduğu için kendisine teşekkür 
etti. İlahiyat Fakültesi olarak yurtdışı öğrencilerinden 
memnun olduklarını kaydeden Altıntaş, Kosova’dan 
Gürcistan’a, Tanzanya’dan Moritanya’ya, Malezya’dan 
Endonezya’ya varıncaya kadar mevcut olan 
öğrencileriyle ümmet dayanışmasını sergiliyor 
olmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.  NEÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu da yaptığı 
konuşmada 87 farklı ülkeden yabancı öğrencilerinin 
olduğunu belirterek, bu çeşitliliğin artması için de 
çabalayan bir üniversite olduklarının altını çizdi. 
Öğrencilerinin kendileri için çok değerli olduğunu 
kaydeden Kutlu; “Yabancı bir ülkede eğitim öğretim 
faaliyeti sürdürmenin bir takım sıkıntıları olabiliyor. 
Sizlerin sıkıntılarını, problemlerini tahmin etmemiz zor 
değil. Sizin sıkıntılarınızı elimizden geldiğince çözmek 
isteriz. Sizlerin öneri, görüş ve tavsiyeleriniz bizim daha 
iyi çalışmalar yürütmemiz adına önemli.” dedi.  Türkiye 
olarak yabancı öğrencilere çok önem verdiklerini 
kaydeden Kutlu, öğrencilerle bir arada olmaktan 
çok memnun olduklarının altını çizerek konuşmasını 
tamamladı. Program sonunda 2016-2017 eğitim 
öğretim döneminde başarı sağlamış olan öğrencilere 
ödül takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi 
gerçekleştirildi.

2016 Yılı
Akademik Performans Karnesi Yayınlandı Uluslararası Öğrenciler Buluştu
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 
Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "2017 
Anatomi Günleri" zengin bir bilimsel programla 
tamamlandı. 

T
ürkiye'de anatomi kongresi düzenleme 
konusunda öncülük eden ve demeğin 
kurulmasında büyük katkıları bulunan 
Prof. Dr. Ahmet Çimen anısına Uludağ'da 
gerçekleştirilen bilimsel toplantıya, 

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada 3. 
nesil üniversite vizyonundan söz ederek, hedeflere 
ulaşmada multidisipliner çalışmanın önemine 
dikkat çekti.  Sekreteryası Doç. Dr. M. İlker Kafa 
tarafından yürütülen Anatomi Kış Günlerinin açılışında 

Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. İhsaniye 
Coşkun ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir birer konuşma 
yaptı.  Anatomi çekirdek eğitim programının gözden 
geçirildiği toplantıda ayrıca, teknoloji ve anatomi 
içerikli zengin sunumlar yapıldı, anatomi ile klinik 
bilimlerin ortak çalışmalarının önemi vurgulandı. 
Uludağ Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. M. Ayberk Kurt ise "Geleceğe Bakış: 
21. yy'da Tıp ve Tıp Eğitimi" başlıklı açılış konferansını 
verdi. Konferansında, gelecekte tıp dünyası ve tıp 
eğitiminde yaşanabilecek teknolojik gelişmelere 
yönelik bir projeksiyon yaptı, "Kaliteli, erişilebilir, 
uygun maliyetli, teknolojik, hasta ve çalışanların daha 
mutlu olduğu bir sağlık sistemi nasıl yaratılabilir?" 
ve "Böyle bir sistemde hizmet verecek hekim ve 
sağlık çalışanlarına nasıl bir tıp eğitimi verilmelidir?" 
sorularına yanıt aradı. 

Anatomi Kongresi 2017

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Melikşah Utku, Türkiye'deki katılım 
bankacılığının ekonomi içindeki oranının yüzde 
5,5 olduğunu belirterek, "Tüm dünyadaki katılım 
bankacılığında Türkiye'nin oranı ise yüzde 5'tir. 
Türkiye büyük bir ekonomidir. Türkiye'de katılım 
bankacılığı geliştikçe dünyada da daha fazla 
söz sahibi olmasını bekliyoruz." dedi.

"Katılım Bankacılığı: Uluslararası - 
Ulusal Düzeyde Gelişim Süreci ve 
Sorunları" adlı konferansta, faizsiz 
finans konusundaki çalışmaların, 
Türkiye'de 30 yılı aşkın, 
dünyada ise 40-45 yıla yakın 
bir zaman sürdüğünü söyledi. 
Türkiye'de katılım bankacılığının, 
arkasında herhangi bir hukuki 
düzenek olmadan Kanun Hükmünde 
Kararname ile ortaya çıktığını ifade eden 
Utku, 1999 yılına kadar bu konuda bir kanun 
olmadığını bildirdi. Utku, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu ve ilgili kamu kurumlarıyla 
faizsiz finans kurultayları yaptıklarını dile getirerek, 
faizsiz finansı bağımsız bir kanunla değerlendirecek 
bir zemine kavuşturmak istediklerini belirtti. Katılım 
bankacılığının yıllar geçmesine rağmen hala emekleme 
safhasında olduğunu anlatan Utku, "Türkiye'deki katılım 
bankacılığının ekonomi içindeki oranı yüzde 5,5'tir. Tüm 

dünyadaki katılım bankacılığında Türkiye'nin oranı ise 
yüzde 5'tir. Türkiye büyük bir ekonomidir ve katılım 
bankacılığı geliştikçe dünyada da daha fazla söz sahibi 
olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel finans krizinden sonra katılım 
bankacılığına olan ilgi çok fazla artmıştır"

İslam bankacılığının yalnızca katılım 
bankalarıyla sınırlı olmadığını ifade 

eden Utku, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Bu işin sigorta ve 
emeklilik tarafı da var. Dünyaya 
baktığımızda hızlı bir gelişme var. 
Özellikle 2008 yılında yaşanan 
küresel finans krizinden sonra 

katılım bankacılığına olan ilgi çok 
fazla artmıştır. Çünkü 2008 krizi 

katılım bankacılığını hiçbir şekilde 
etkilemedi. Dünyanın her yerinden davet 

aldık o dönemde. Çek Cumhuriyeti Merkez 
Bankası; 'bu sistemi bize anlatın' dedi. "Bireysel 

emeklilik sistemine başvuruların yüzde 50'sinin 
katılım bankasına yapıldığına dikkati çeken Utku, 
"Tanıtım yapılmadı, herhangi bir şey söylenmedi. Buna 
rağmen böyle bir başvuru ortaya çıktı. 2002'de sektör 
içerisindeki katılım bankacılığı oranı yüzde 1,5 iken 
şu an 5,5 seviyesinde. Her sene katılım bankacılığı, 
bankacılık sektörünün iki katı daha hızlı büyüyor." 
ifadelerini kullandı.

Katılım Bankacılığı Geliştikçe 

Türkiye Dünyada Daha Fazla Söz Sahibi Olacak
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NEÜ Ereğli Yerleşkesi öğrencilerinin 
katılımı ile 15 Temmuz Şehitleri Hatıra 
Ormanı oluşturmak amacıyla ağaç dikme 
etkinliği gerçekleştirildi. 

N
ecmettin Erbakan Üniversitesi 
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’ın 
da katıldığı etkinlikte 15 
Temmuz’da milli iradeye sahip 

çıkmak adına şehit olan 248 vatan evladı için 
248 adet çınar fidanı, toprakla buluşturuldu. 
Ereğli halkı ve Ereğli Yerleşkesi öğrencilerinin 
yoğun ilgi gördüğü program saygı duruşuyla 
başladı.  Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan; 15 
Temmuz’da vatanını savunmak adına can veren aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak adına yapılan bu etkinliğin 
oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek memnuniyetini belirtti.  Program, şehitlerin anısına hazırlanan 248 adet 
çınar fidanının ekilmesiyle sona erdi.

Şehitler Anısına 
Fidan Dikildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesinde üniversite ve sanayi işbirliği adına iki 
önemli etkinlik düzenlendi.

S
abah ve öğleden sonra olmak üzere iki 
oturumda gerçekleşen programlarda ilk 
olarak Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi ile InnoPark Konya Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi tarafından düzenlenen 

“Bölgesel Kalkınmada Teknoparkların Rolü: Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi” konulu bir konferans 
verildi. Konferansta, İnnoPark Genel Müdürü Prof. 
Dr. Fatih Mehmet Botsalı; öğretim üyeleri 
ve öğrenciler ile bir araya gelerek 
InnoPark’ın tanıtımını yaptı. Botsalı 
konuşmasında: “Öğrencilerimize 
ve öğretim elemanlarımıza 
InnoPark’ın kapısı sonuna kadar 
açık, yeter ki innovasyona yönelik 
projeleriniz ile gelin. Ülkemize 
katma değer sağlayacak projeleri 
hep beraber ortaya çıkaralım.” 
dedi. Konferansta ayrıca InnoPark 
Girişimcilik Merkezi Yöneticisi, NEÜ 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Mercan da Bireysel 
Genç Girişimci Programının tanıtımını yaptığı bir 
sunum gerçekleştirdi. Daha sonra NEÜ Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir 
Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi, Ticaret ve 
Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, MÜSİAD 
ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği Üniversite-Kamu-Sanayi 
Çalıştayı’na geçildi. Çalıştayın açılış konuşmasını 
NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan yaptı. 
Üniversitenin InnoPark ile sanayi arasında bir köprü 
olacağını söyleyen Arıkan; “Üniversite-sanayi işbirliğini 
geliştirmekteki misyonumuz nitelikli eleman sağlanması, 
projelerimiz ile sanayiciye destek vererek rehberlik 
yapmak. Bu çalıştayda sanayi, kamu, üniversite işbirliği 
noktasında neler yapılabileceğini sonuç odaklı bir şekilde 
konuşacağız.” diyerek çalıştayın faydalı olmasını diledi. 
InnoPark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet 
Botsalı katılımcılara InnoPark hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. Botsalı konuşmasında “Dünya hızla 
değişiyor. Üreticimize yol gösteren merkezlerden birisi 
de Konya’daki InnoPark’tır. Seydişehir’de değişime 
ayak uyduracak bir potansiyel olduğuna inanıyorum. 
Üniversitelerde bilginin hızlı bir şekilde teknolojiye 
dönüştürülmesi gerekiyor. Japonya ve Kore’nin dünya 

markaları böyle oluşmuştur.” şeklinde konuştu. 
Çalıştay sonunda; Seydişehir’de ETİ 

A.Ş’nin Kamu-Üniversite-Sanayi 
işbirliğinde öncü rolü oynayabileceği 

ve alüminyumda bir dünya markası 
çıkarılabileceği, ayrıca birlikte 
çalışarak ileri vadede savunma 
sanayisinin oluşturulabileceği 
görüşleri öne çıktı.

Seydişehir'de
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
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Üniversitemizin sportif faaliyetlerde dereceye 
giren sporcu öğrenci ve personellerine törenle 
ödülleri verildi. R

ektörlük binasında düzenlenen ödül 
töreninde öğrenci ve personele ödülleri 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Üniversitemizin misafiri olarak Konya’da 
bulunan Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Sabahattin Aydın, Medipol Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Hanifi Özbek, 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk tarafından takdim 
edildi.

İlk olarak; Türkiye Üniversitelerarası Erkekler Kick Boks şampiyonasında Türkiye 2.’si olan Teoman Gür ve 
Türkiye 3.’sü olan Ömer Faruk Avcı ödüllerini aldı.

Ardından; KOP 
Bölgesi Üniversiteler 
Birliği tarafından her 
yıl geleneksel olarak 
düzenlenen UNİKOP 
Spor Oyunlarındaki 
Erkekler Voleybol 
Turnuvasında 2. 
olan voleybol takımı 
adına takım kaptanı 
T ü r k m e n i s t a n l ı 
Agaman Halymov'a 

ödül takdim edildi. Ayrıca; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Birimler Arası Futbol 
Turnuvasında dereceye giren takımların personelleri de ödüllendirildi. Buna göre 1.’lik ödülü Meram Tıp 
Fakültesi takımına, 2.’lik ödülü Rektörlük takımına, 3.’lük ödülü ise Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi takımına 
verildi.

Sporda Başarı 
Ödüllendirildi
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür ve Turizm 
Topluluğu doğa yürüyüşü düzenledi. 

N
ecmettin Erbakan Üniversitesi ve 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 18 
Mart Şehitleri Anısına "Doğa Yürüyüşü" 
gerçekleşti. Doç. Dr. Abdurrahman 
Dinç, 18 Mart hatıralarını canlandırmak 

istediklerini dile getirerek, "Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Kültür ve Turizm Topluluğu ile Orman Bölge 
Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikteyiz. 
Yaklaşık 400 öğrenci topluluğumuzla birlikte hem 18 Mart 
şehitlerini anmak hem de milli birlik duygusunu arttırmak 
için bir aradalar. Öğrencilerimize bayrak ve yağmurluk 
verdik. Güzel bir yürüyüş olacağını düşünüyorum. Bu 
tür etkinliklerin arttırılması gerekiyor. Katkıları olan 
öğrencilerimize ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür 
ediyorum" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Yerleşkesi ve Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı. 
Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun katılım 
gösterdiği kampanyaya, hocalar ve personel de kan bağışında bulunarak destek verdi.

E
reğli Eğitim Fakültesi içerisine kurulan mobil kan merkezine gelen öğrenciler, yetkililer tarafından 
gerekli steril ortamda yapılan çalışma ile kan verme işlemini tamamladılar. Günümüzde kan bağışının 
büyük önemi olduğu bilinci ile hareket etmeleri gerektiğinin bilincinde olan gençler, bu anlamlı 
kampanyaya destek oldukları için mutlu olduklarını belirttiler.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Konya Ereğli Kaymakamı 

Ömer Lütfi Yaran,  İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzun, Jandarma Komutan 
Vekili Eyüp Köksal ve diğer protokol üyelerinden oluşan heyet NEÜ Ereğli 
Eğitim Fakültesini ziyaret etti. Fakülte öğrencileri ile protokolün tanışması 
ve kaynaşması amacı ile de yemek programı düzenledi. Protokol ile birlikte 
yemek yiyerek sohbet etme imkânı yakalayan öğrenciler merak ettikleri 
konular hakkında bilgi edinme fırsatı buldular. NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan; “Fakültemizdeki bölümleri daha aktif hale 
getirmek istiyoruz. Şehrimize değer katacak, güç katacak bölümlerimiz var, 
bunların çalışmalarını artırmayı hedefliyoruz.” dedi. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran 
ise öğrencilerle sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile ilgili bilgi aldı. Yemekte 
konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de, ilçenin geleceğine yönelik 
öğrencilerden fikir ve proje desteği beklediklerini söyledi. Öğrencilerin fikirlerine değer verdiğini belirten 
Özgüven, öğrencilerin geleceğin umudu olduğunu da sözlerine ekledi. Program hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle 
son buldu. 

Gençler Ataları için Yürüdü
Ereğli'de 

Kan Bağışı Günleri
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Gastronomi Topluluğu tarafından düzenlenen 
“Gastronomiye Dair Her Şey” konulu konferansa Ünlü Şef Deniz Orhun konuşmacı olarak katıldı. 

Ü
lkemizde tarım 
ürünleri olarak 
yetişen sebze, 
meyve, hububat 
gibi ürünlerin 

pişirilmesini şeflerin doğru bir 
şekilde aktarması gerektiğini ifade 
eden Orhun, yemek kültüründe 
geçmişe yönelik eğilim olduğunu 
hatırlattı ve geçmiş gelenek ve 
göreneklerin bugünün teknolojik 
bilgileriyle uygulanması gerektiğini 
vurguladı. Element, vitamin 
gibi şeylerin insanlar için çok 
önemli olduğunu aktaran Şef 
Deniz Orhun: “Bunların bazılarını 

vücudumuz üretmiyor ve dışardan alıyoruz. Bunları bizim ülkemiz o kadar güzel üretiyor ki toprağımız çok zengin. 
Özellikle de Konya bölgesi çok zengin.” dedi. 
Öğrencilere “Çok iyi bir yerde eğitim alıyorsunuz.” diyen Orhun, buranın değerinin ilerde daha iyi anlaşılacağını 
vurguladı. Konya’nın tarihi zenginliğine de vurgu yapan Orhun, mutfak kültürü köklü tarihe dayanan bir 
ilde eğitim görmenin önemli olduğunu belirtti. Mutfakta aksiliklerin olabileceğini hatırlatan Deniz Orhun 
“Ne olursa olsun moralinizi bozmadan çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Elinizdeki işi tamamlamaya gayret 
etmelisiniz.” dedi. Konferans sonrasında Gastronomi Bölümünün Uygulama Mutfağında Deniz Orhun 
deneyimlerini öğrencilerle uygulamalı olarak paylaştı. 

Deniz Orhun NEÜ’de
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Turizm 
Fakültesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü 
tarafından düzenlenen 
söyleşiye ünlü şef Hüseyin 
Bölük konuşmacı olarak 
katıldı. Bölük, öğrencilere 
Yaşayan Mutfak, mutfakta 
başarıya giden yol, uluslararası 
yarışmalarda değerlendirme 
kriterleri gibi konularda bilgi 
verdi. 

U
luslararası otellerin 
web sayfalarında 
“Misafirlerimize 
yöresel ve bölgesel 
zenginlikleri 

sunuyoruz.” şeklinde cümlelerin 
olduğunu hatırlatan Hüseyin 
Bölük, her şeyin eskiye 
döndüğünü şu anda bölgesel 
ve yöresel tatların ön planda 

olduğunu vurguladı. “Mutfağa 
başladığınızda önce yöreyi, bölgeyi 
tanıyın. Bölgenin zenginliklerine 
farklı yorumlar katarak 
misafirlerinize sunun.” diyen 
Bölük, Yaşayan Mutfağın buradan 
esinlendiğini dile getirdi. 
Patenti kendisinde olan Yaşayan 
Mutfağı hayatı resmetmek olarak 
tanımlayan Bölük yaşayan mutfak 
kapsamında misafirlerle neler 
yaptıklarını örneklerle açıkladı. 
“Saat 8.30’da misafirlerle bir köy 
kahvaltısı yapıyoruz. Saat 10.30’da 
Bodrum’un en büyük yöresel 
pazarına gidip orda misafirlere 
akşam yemeği için alışveriş 
yaparken aynı zamanda misafirlere 
tezgahları ve yöreye özgü ürünleri 
tanıtıyoruz. Misafirlerin burası çok 
ilgisini çekiyor burada bir buçuk 
saat vakit geçiriyoruz. 12.30’da 
seraya gidip sebze topluyoruz. 
Serada köylünün evinde yayık 
ayranı yapılıyor ve misafirlere 
ikram ediliyor. Orada köylünün 

yaşantısını görüyorlar. Saat 13.00’te 
zeytinyağı fabrikasına gidiyoruz. 
Burada zeytinyağı dalından sofraya 
gelene kadar hangi aşamalardan 
geçiyor gösteriyoruz. Fabrikada 
küçük eski bir evde odun ateşinde 
gözleme yapılıyor ve semaverde 
çayla beraber ikram ediliyor. 
Akşam 19.30’da akşam yemeğini 
pazardan aldığımız ürünlerle 
misafirlerle birlikte yapıyoruz.” 
diyen Bölük, böyle bir gün 
geçirmekten yabancıların büyük 
keyif aldığını kaydetti. Yabancı 
bir misafirinin böyle bir gün 
geçirdikten sonra “Biz basından 
bildiğimiz ve çevremizdeki Türklerin 
yaşantısından gördüğümüz 
kadarıyla Türkiye’yi biliyorduk. Ama 
ben Türkiye’yi gerçek anlamıyla 
bugün tanıdım.” dediğini anlatan 
Bölük, Türkiye’nin ve Konya gibi 
pek çok ilin çok zengin mutfağının 
olduğunu vurguladı. Program 
soru-cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

Hüseyin Bölük NEÜ’de
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Yemek Uzmanı Sahrap Soysal ve Food in Life Genel Yayın Yönetmeni Gökmen Sözen, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Gastronomi Topluluğu'nun bir organizasyonuyla, öğrencilerle bir araya 
geldi.

N
EÜ AKEF’te yapılan 
konferans öncesi, 
Gastronomi Bölümünün 
Uygulama Mutfağı'nda 
Sahrap Soysal öğrencilerle 

birlikte Siirt’in yöresel yemeği olan perde 
pilavını yaptılar. Öğrenciler için farklı bir 
deneyim olan bu uygulama sırasında 
Sahrap Soysal da Gastronomi Bölümü 
Uygulama Mutfağı'nı inceleme ve 
değerlendirme fırsatı buldu. AKEF Erol 

Güngör Konferans Salonunda yapılan konferansta Sahrap Soysal ve Gökmen Sözen, öğrencilere tecrübelerini 
anlattı.

"Yerel Olmadan Dünya Çapında İş Yapılamaz"

Yöresel değerlerin önemini vurgulayan ve yerel olmadan dünya çapında iş yapılamayacağının altını çizen 
Soysal, önce annelerin, babaannelerin yemek tariflerinin uygulanması ve öğrenilmesi ardından dünya mutfağına 
geçilmesinin daha doğru bir yol olacağını belirtti. “Yöresel değerleri ne kadar iyi öğrenir ve dünyaya taşırsanız o kadar 
başarılı olursunuz” diyen Soysal, yemeğin tüm hayatımızda çok ön plana çıkan bir özne olmaya başladığının altını 
çizdi. Öğrencilere farklı bir şeyleri bulmayı ve farklı şeyler ortaya koymayı öğütleyen Soysal: “Çok araştırmanız, 
her şeyi bilmeniz, çok okumalar yapmanız ve dünyayı çok iyi takip etmeniz gerekiyor." dedi.

"Kendi Coğrafyanızdaki Ürünleri İyi Tanımanız Lazım"

Food in Life Genel Yayın Yönetmeni Gökmen Sözen de konuşmasında 
tecrübe vurgusu yaptı ve bu mesleği yapacak olanlara belli konularda 
tavsiyelerde bulundu. Gastronominin sadece yemek yapmak olmadığını 
ayrıca bir yeme içme kültürü olduğunu belirten Sözen, bütün katmanlarıyla 
gastronominin ele alınması gerektiğini söyledi. Gastronomi iletişimine vurgu 
yapan Sözen, “Dünyadaki trendleri iyi bilmeniz, kendi coğrafyanızdaki ürünleri 
iyi tanımanız lazım. En önemlisi kendinize bir hedef koymanız lazım.” dedi. 
“Türkiye coğrafyasındaki ürünleri nasıl geliştiririz, bunu önce kendi halkımıza 
nasıl yediririz, dünyaya nasıl tanıtırız?” diyen Gökmen Sözen, geçmişten 
beslenmenin önemine de vurgu yaptı. Yoğun katılımın olduğu programda 
öğrenciler sevdikleri ve sosyal medya üzerinden de sürekli takip ettikleri iki 
ismi NEÜ’de görmekten mutlu oldular. Program soru cevap bölümü, toplu 
fotoğraf çekimi ve ödül takdimleriyle son buldu. 

Sahrap Soysal ve Gökmen Sözen 
NEÜ’de
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi 
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zarife Seçer’in 
danışmanlığında yürütülen 
Topluma Hizmet Uygulamaları 
Dersi öğrencileri ve Aile ve 
Gençlik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi İşbirliği ile organize 
edilen “Okul Öncesinin Geleceği” 
konulu panel düzenlendi.

D
üzenlenen panele,  İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Aile ve Gençlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Barbaros Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş ile panelistler ve öğrenciler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy yaptığı açılış konuşmasında panelin konusunun; okul 
öncesi eğitimin geleceğinden ziyade eğitimin temelini oluşturması açısından aslında Türkiye’nin 

geleceği olduğunu belirtti. Ülkemizde son yıllarda bu konunun daha fazla önem kazandığına 
dikkati çeken Gürsoy, 2019 yılından itibaren okul öncesi eğitimin zorunlu hale 
geleceğini ifade ederek, önümüzdeki yıl Konya’nın belirlenen pilot iller arasında 
olduğunu söyledi. Avrupa’daki okul öncesi eğitimi incelediklerini belirten 
Gürsoy: “Avrupa’da 0-5 yaş grubunun tamamı bu eğitime alınıyor. Bizdeki 
uygulamalardan tek farkı ve iyi tarafı bu eğitimlerde din eğitimi de veriliyor. 
Sebebi okulların yüzde 65’inin doğrudan, yüzde 35’inin ise dolaylı olarak kiliseye 
bağlı olarak onların kontrolünde olması. Bizde de bu şekilde olmalı. Ülkemizde 
eğitim hem akademik platformlarda hem de dışında sürekli tartışılmasına 
rağmen ne yazık ki doğru zemine oturtulamıyor. Bu fotoğraflar doğru okunursa 
eğitimin daha iyi bir zeminde verileceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu. 
Ülkemizde, okul öncesi eğitimlerde faydalanılan dokümantasyonların yetersiz 
kaldığını belirten Gürsoy; Batıdan tercüme edilen kaynakların kullanıldığını ve 
bu materyallerin eğitimi tam karşılayamadığını söyledi. Bu duruma etken olarak 
da Batı kültürü ve toplum değerleri ile Anadolu’daki bir çocuğun dünyası ve toplum 
değerlerinin yüzde yüz aynı şeyleri ifade etmemesini gerekçe gösterdi. Panel yöneticiliğini y a p a n 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş da yaptığı konuşmada, EKİP 42 - Eğitimde Kaliteyi iyileştirme 
projesine değindi. Çok okuyan insanların okumayan emsallerine göre daha başarılı olduklarına dikkati çeken 
Altuntaş; okuma kültürünün yerleştirilmesine yönelik devam ettirilen bu projenin içeriğinin okul öncesi eğitimle 
ilgili uygulamalar eklenmesi suretiyle geliştirileceğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. 
Panelistlerden Ayşe Çiğdem Gören: “Sınıf İçi Uygulamalar”, Gülnur Uslu: “Yönetim”, Gülizar Selçuk: “Aile 
Katılımı, Kamber Özdemir: “Değerlendirme”, Sevil Karaca: “Öğretmen Yeterlikleri” konu başlıkları ile sunum 
yaparak öğrencileri bilgilendirdiler.  

Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi “Unutanları 
Unutmayalım” sloganıyla Alzheimer hastalığıyla ilgili 
farkındalık oluşturmak için “Dayanışma Konya Pilavı” 
etkinliği düzenledi. 

P
rogramda Alzheimer hastalığı ile ilgili 
farkındalık oluşturuldu ve hastaların 
çevresindeki bireylere tavsiyelerde 
bulunuldu. Programa Karatay Kaymakamı 
Selim Parlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Türkiye Alzheimer 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, 
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi ve Alzheimer Derneği Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ve çok sayıda davetli 
katıldı. 
Gençlerin Alzheimeri umursamadığını söyleyen NEÜ 
Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Figen Güney: “Bu hastalık 
yaşlıların korkulu rüyası haline geldi. Derneğimiz bu 
hastalığın korkulu rüya olmasını önlemek ve insanları 
bilinçlendirmek için çalışıyor.” dedi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Türkiye Alzheimer Derneği 
Konya Şubesi ve Karatay Belediyesinin işbirliği ile 
hayata geçen Yaşlı Bakım – Eğitimi Uygulama ve 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin faaliyetlerini 
anlatan Güney: “2016 yılında inşaatı tamamlanan 
özel olarak Alzheimer hastalarına göre tasarlanmış 
bir binada hizmet veriyoruz. Alzheimer hastalarının 
huzurlu ve güvenli bir ortamda kendilerini yalnız 

hissetmeden fiziksel, zihinsel, psikomotor aktivitelerle 
desteklenmesini profesyonel ellerle sağlıyoruz.” dedi.
Konya halkından övgüyle bahseden ve şubeleri 
ile Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin bu halk 
sayesinde çok iyi bir yere geldiğini belirten Türkiye 
Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral 
Kulaksızoğlu: “Konya’nın bir Gündüz Yaşam Evi var. 
‘Alzheimer hastamı ben bir yere giderken nereye 
bırakacağım?’ diyen kişilerin hastalarını bırakacağı, 
sorularını sorabileceği ve her zaman ulaşabileceği bir 
mecra var.” dedi. Karatay Belediyesi öncülüğünde 
kurulan Yaşlı Bakım – Eğitimi Uygulama ve Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezinde paydaş olmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını kaydeden NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, merkezde gerçekleştirilen 
faaliyetlere akademik çerçeve oluşturmak üzere 
araştırma merkezi oluşturduklarını vurgularken 
NEÜ’nün alzheimer konusunda akademik desteğini 
sürdürüceğini kaydetti. Türkiye’de engelli ve yaşlılara 
yönelik sosyal politikalarda özel başlıklar açıldığını, 
teşvik programlarının gerçekleştirildiğini söyleyen 
Şeker, daha önce gündemde olmayan bu konuların 
günümüzde karşılık bulmasında ve hizmet kalitesinin 
artmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür 
projelere destek veren Konya Valisi Yakup Canbolat’a, 
Hayırsever İşadamı Mehmet Ali Atiker’e ve tüm sivil 
toplum kuruluşlarına da şükranlarını sunan Şeker, her 
bir bireyin de bu konuda gayret göstermesi gerektiğini 
aktardı. Program plaket takdimi ve geleneksel Konya 
pilavı ikramıyla sona erdi. 

Okul Öncesinin Geleceği 
Tartışıldı

Unutanları Unutmadılar
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NEÜ Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı görevini yürütürken 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül 
için NEÜ Ereğli Yerleşkesinde bir veda programı 
düzenlendi.

M
ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Eğitim Fakültesi ve Kemal Akman 
Meslek Yüksekokulu idareci ve 
çalışanlarının katıldığı programda 
Rektör Akgül'e Ereğli Eğitim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi. Dekan Pehlivan Prof. 
Dr. Mehmet Akgül ile aynı yerleşke içindeki komşu 
fakültelerde beraberce uyum içinde çalıştıklarını 
söyleyerek Akgül’e yeni vazifesinde üstün başarı 
temennisinde bulundu.
Ereğli’deki çalışma arkadaşlarına hitaben bir veda 
konuşması yapan KMÜ Rektörü Akgül; bugüne 
kadar akademik ve idari tüm personel arkadaşlarıyla 
uyumlu ve başarılı şekilde hizmet ettiklerini belirterek 
herkesten helallik istedi.
Veda yemeği sonrası toplu fotoğraf çekiminin ardından 
Prof. Dr. Mehmet Akgül Karaman’a uğurlandı.

Rektör Akgül Uğurlandı
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi tarafından 
düzenlenen “20.Uluslararası İktisat 
Öğrencileri Kongresi” kapsamında 
“Tasarruf, Yatırım ve Büyüme” 
konulu panel gerçekleştirildi. 

N
ecmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi 
İktisat bölümü 4. sınıf 
öğrencisi Mehmet Akif 

Koçali ve danışman hocası Arş. Gör. 
Fatih Kaleci; “Doğrudan Yabancı Sermaye 
Yatırımları ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 
1980-2015 dönemi Türkiye Örneği” 
konulu sunumu gerçekleştirdiler.
Arş. Gör. Fatih Kaleci ve öğrenci 
Mehmet Akif Koçali’nin sundukları 
tebliğ kongreye katılan 195 bildiri 
arasından, bilim kurulu tarafından “En 
iyi çalışma (Best Paper)” seçildi.
Bilim kurulu tarafından “En iyi çalışma 
(Best Paper)” seçilen çalışma teşvik 
ödülüne layık görüldü. Üniversitemizi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizi 
ve İktisat bölümümüzü başarıyla temsil 
eden hocamız Arş. Gör. Fatih Kaleci’yi 
ve öğrencimiz Mehmet Akif Koçali’yi 
tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz. 

İktisat Öğrencilerinden Büyük Başarı
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53. Kütüphane Haftası dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığının organizasyonu ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde bulunan 10 öğrenci 
topluluğu bir araya gelerek topladıkları 3 bin adet kitabı, kütüphanesi bulunmayan Çiftliközü İlköğretim 
Okuluna, Derbent Ortaokuluna ve Sızma Alparslan Ortaokuluna hediye ettiler.

N
EÜ öğrencileri ile beraber Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personeli de, Çiftliközü 
Köyüne giderek Çiftliközü İlköğretim Okulu öğrencileriyle de buluştu. Yapılan etkinlikte müzik 
dinletisi, tiyatro gösterisi, kitap okuma saati gibi faaliyetler yer aldı. NEÜ öğrencileri hediye 
ettikleri kitaplarla bu okullarda kütüphane oluşturulmasına katkıda bulundular. Ayrıca kendilerine 
kitap hediye edilen öğrenciler de bu anlamlı etkinlikten dolayı mutlu anlara tanıklık ettiler. 

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) 53. Kütüphane Haftası kapsamında “İnsan Her Yerde 
Okur” sloganıyla Fakültelerde çeşitli etkinlikler düzenledi. 

E
tkinliklerin ilki Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 
organizasyonuyla düzenlendi. AKEF'te bulunan on öğrenci topluluğu bir araya gelerek toplandıkları 
3 bin adet kitabı kütüphanesi olmayan okullara hediye ettiler. İkincisi Köyceğiz yerleşkesinde 
gerçekleştirilen programda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, üniversiteye en çok bu etkinliğin 
yakıştığına dikkat çekti. Kitap okumanın sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan 

Şeker: “Zaman içerisinde kitabın, kütüphanenin fonksiyonu ve yeri değişiyor. Eskiden kitaba ulaşmak zordu. Kitap 
sadece hattatlar tarafından el yazması olarak yazılıyordu. Daha eskiden taşlara ve farklı materyallere yazılıyordu. 
Taşınması, okunması, aktarılması zordu. Bu süreçleri insanoğlu yaşadı ve bugünlere geldi. Artık hepimizin cebinde 
ansiklopediler dolaşıyor. Hepimizin bir dokunuşla ulaştığı birçok kitap kaynağı veya kütüphane var. Bu kolaylığa 
rağmen kitaba ayırdığımız zaman dilimi çok azaldı. Eskiden kitabı ezberleyen alimler, kitabı talebelerine yorumlayarak 
şerhlerle aktaran alimlerden, kitabı olmayan ve kitaba saygı duymayan akademisyenlere geçiş yaptık.” dedi. Kitabın 
medeniyetimizdeki önemine de vurgu yapan Şeker kitaptan istifade etmek ve kitabı değerlendirmek gerektiğini 
belirtti. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. NEÜ Kütüphanelerinden en çok kitap ödünç alan Birinci 
Öğrenci Cihad Karaçaylı, İkinci Öğrenci Müberra Şaşı, Üçüncü Öğrenci Bagül Atayeva ve en fazla kitap bağışı 
yapan Büşra Tümer ödüllendirildi. Daha sonra folklor gösterisi yapıldı ve pilav ikramıyla etkinlik sona erdi.

Kitaplar İhtiyaç Sahiplerine 
Gönderildi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 
“Uzay Teknolojisine Giriş” sertifikalı eğitim 
programında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsünden duayen isimler 
öğrencilerle buluştu. 

P
rogramın açılışını gerçekleştiren Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Akdemir, öğrencilerinden 
beklentilerinin çok büyük olduğunu ve 
fakültelerinde bu büyük beklentileri 

karşılayacak bir eğitim verildiğini söyledi. Son 
dönemlerde birçok badireyi atlatan TÜBİTAK’ın 
halen ülkenin gözbebeği olduğunu söyleyen Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ülkenin yeni teknolojiler 
konusunda dünya arenasında rekabetini sağlamak 
için TÜBİTAK’a güvendiklerini belirtti. TÜBİTAK’ın 
uzay ve uydu teknolojileri konusunda alternatifsiz 
bir şekilde ağırlığını koruduğunu dile getiren Şeker 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin geleceğine bu 
anlamda yön veren birim olarak hepimizin üzerinde 
itinayla, özenle titrediği bir birim olarak önümüzdeki 
yıllarda bize bu alanda bir güvence oluşturmuş oluyor.”

"Havacılık ve Uzay Ülkelerin Kaderini 
Etkiliyor"

Bu çalıştayların farkındalığı artırmak için düzenlendiğini 
dile getiren Şeker: “Havacılık ve uzay, Türkiye’nin 
üzerine ciddi yatırım yaptığı, beklentilerin yüksek olduğu 
bir alan… Bu anlamda konunun milli, yerli olma ve 
uluslararası alanda rekabette boy gösterme ve mücadele 
alanında da önemli bir köşetaşı olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Bu tür stratejik alanların ülkelerin kaderini 
etkilediği bir gerçekliktir. Yerel değerler eşliğinde 
kendi milli politikalarımızı sanayimizi yönetmemiz ve 
başkalarının elinde oyuncak olmamamız gerekiyor.” 
dedi. 
  
Türkiye’nin Dışarıya Olan Bağımlılığı Ortadan 
Kalkacak

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Kurumsal İletişim 
Grup Lideri Necmi Demir enstitülerinin tanıtım 
sunumunu gerçekleştirdi. Gençlere ULAKBİM’i 
incelemelerini tavsiye eden Demir: “Uydu 
teknolojileriyle yoğun olarak uğraşıyoruz. Havacılık 
teknolojileriyle ilgilenmeye başladık. Görüntü ve uzaktan 
algılama konusunda oldukça iyiyiz. Yakın zamanda 
açılışını gerçekleştireceğimiz optik sistemler merkezi ile 
bu konuda Türkiye’nin dışarıya olan bağımlılığını ortadan 
kaldırmış olacağız.” dedi. 

Balistika Sisteminde Dünyada Bir 
Numarayız

Atılan bir mermi çekirdeğinin üç boyutlu olarak 
fotoğraflanması daha sonra veriler elde edilmesi ve 
bir veri tabanına atılması şeklinde çalışan Balistika 
sistemini geliştirdiklerini aktaran Demir: “Şu an 
sistemde 2 milyon görüntü var sonra o görüntüler 
birbirleri ile mukayese edilerek bir silahın Türkiye’nin 
değişik yerlerinde kullanılıp kullanılmadığını test ediyor. 
Dünyada böyle iki üç sistem var. Bizim sistemimiz 
hepsinden üstün özelliklere sahip. Balistika teknoloji 
ihracı yaptığımız bir ürün.” dedi.  

Havacılığı Uzmanları Anlattı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli 
Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Ereğli 
Şehit Mustafa Yurter Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri 
Ereğli Eğitim Fakültesinde bir araya 
geldi. Topluma Hizmet Uygulamaları 
dersi kapsamında Fakülte hoca ve 
öğrencileri ile Şehit Mustafa Yurter 
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
öğretmen ve öğrencileri, Ereğli Eğitim 
Fakültesinde güzel bir bahar etkinliği 
düzenledi. 

Ö
zel eğitime gereksinim 
duyan öğrencilerin 
hazırladığı halk oyunları, 
sema, şiir dinletisi ve 
eğlence programı Ereğli 

Eğitim Fakültesi öğretim elemanları 
ve öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi. 
Ereğli Şehit Mustafa Yurter İş Okulu 
Müdürü Abdullah Özer,  bu programın 
düzenlenmesindeki amacın hem 
Ereğli’deki bu özel okulu tanıtmak 
hem de özel eğitime gereksinim duyan 
öğrencilerin üniversite öğrencileriyle 
kaynaşmasını sağlamak olduğunu dile 
getirdi. Konuşmasının sonunda Özer, 
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Pehlivan’a yardımlarından ve 
ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Pehlivan ise bu etkinlikle birlikte 
özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin 
yüzlerini bir parça olsun güldürebildikleri 
için çok mutlu olduklarını ve projelerinin 
devam ettirilmesini gerekliliğini dile 
getirdi. Program sonunda Fakülte 
öğrencileri ve özel eğitime gereksinim 
duyan öğrenciler canlı müzik eşliğinde 
güzel bir vakit geçirdiler ve birlikte Fakülte 
yemekhanesinde yemek yediler. 

Özel Öğrenciler El Ele
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) ve Türkiye 
Alzheimer Derneği’nin 
ortaklaşa düzenlediği, “7. 
Ulusal Alzheimer Kongresi” 

gerçekleştirildi. 

P
rograma Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, 
Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Tahir Yüksek, Türkiye Alzheimer 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral 
Kulaksızoğlu, Türkiye Alzheimer 
Derneği Onursal Başkanı ve Kongre 
Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, 
Türkiye Alzheimer Derneği Konya 
Şube Başkanı ve NEÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Figen Güney, 
akademisyenler ve davetliler 
katıldı. Türkiye Alzheimer Derneği 
Onursal Başkanı ve Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Murat Emre, kongrede 
çeşitlemeler yapmaya çalıştıklarını 
kaydederek; “Kongremizde 

Alzheimer hastalığının etiyolojisinde 
neler var, tedavi konusunda hangi 
noktadayız, Alzheimer hastalığının 
biyolojik belirteçleri, görüntüleme 
özellikleri gibi konularla ilgili 
güncellemeler yaptık. Bununla 
birlikte işin sosyal, bakım, hukuki ve 
psikolojik boyutunu ihmal etmeyelim 
diye bu konularla ilgili konuşmalar 

ekledik.” dedi. 

"13 Şubemizle Türkiye’nin 
Her Yerinde Bu Hastalara 
Yardımcı Olmaya Çalışıyoruz"

Türkiye Alzheimer Derneğinin 
büyüdüğünü söyleyen Türkiye 
Alzheimer Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, 
“İstanbul, Mersin ve Konya’da 
Gündüz Yaşam Evlerimiz var. 
Konya Gündüz Yaşam Evi, dizaynı 
ve mimarisi sadece bu amaçla 
yapılmış olduğu için gerçekten 
bir ilk. Eskişehir ve Mersin’de 
de Yatılı Bakım Evlerimiz var. 13 
şubemizle Türkiye’nin her yerinde 

bilinçlendirme, bu hastalığı anlatma, 
bu hastalıktan muzdarip kişilerin 
yaşam kalitesine ve bu hastalara 
bakan kişilerin hayat kalitesine 
yardımcı olmaya çalışıyoruz.” diye 

konuştu.

"İnsanların Sağlıklı ve Daha 
Rahat Hayat Sürmesi İçin 

Yürütülen Bir Çalışma"

Hazreti Mevlana’nın, ‘Bu 
topraklara biz sevgiden başka bir 
tohum ekmedik’ sözünü hatırlatan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker; “Biz de sevgiyi çoğaltmaya 
ve büyütmeye gayret ediyoruz. 
Hızla şehirleşen ve ailenin daraldığı, 
hatta ailenin dejenere olduğu bir 
süreçte, Alzheimer hastalığının 
yansımaları sosyal boyutlarıyla daha 
sorunlu hale geliyor. Bu anlamda 
hem yerel yönetimlerin hem sivil 
toplum kuruluşlarının hem de 
üniversitenin üzerine ciddi görevler 
düşüyor. Yürütmekte olduğumuz bu 
güzel çalışmanın başka şehirlere 
de örnek olmasını arzuluyoruz. Bu 
konuda Konya’da üniversite, yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşları 
anlamında ciddi bir dayanışma var. 
Bunun insan odaklı, insanların daha 
rahat daha sağlıklı bir hayat sürmesi 
için yürütülen bir çalışma olduğunu 
yakından müşahede ediyoruz. Biz de 
buna karınca kararınca bir destek 
vermiş oluyoruz.” şeklinde konuştu. 

Alzheimer Kongresi 
Ulusal 7. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) tarafından düzenlenen 
“Türkiye’nin Uydudan 
Beklentileri, Gelinen Nokta ve 
Uydu Dünyasının Geleceği” 
konulu konferansa TÜBİTAK 
Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Lokman Kuzu konuşmacı olarak 
katıldı.

D
ünyada ve 
Türkiye’deki uzay 
çağı tarihçesini 
anlatan Kuzu, 
Türkiye’nin ilk 

uydusunun 1994’te gönderildiğini, 
uydu faaliyetlerine ise 2000’li 
yıllarda başlandığını söyledi. 
Türkiye’nin uydu konusunda 
Dünyadan 90 yıl geride olduğuna 
dikkat çeken Kuzu, Enstitülerinin 
tarihçesi hakkında da katılımcıları 
bilgilendirdi. 

Elektrikli İtki Motoru 
Geliştiriyoruz

Uydudan, önce görüntünün 
çekildiğini daha sonra indirildiğini 
son olarak da verilerin 
anlamlandırıldığını söyleyen Kuzu, 
en önemli hususun görüntüleri 
anlamlandırabilmek olduğunu 
belirtti. Elektrikli itki motoru 
geliştirdiklerini ifade eden Doç. 
Dr. Lokman Kuzu Türkiye’nin kısa 
ve uzun vadede ihtiyaç duyacağı 
itki sistemlerinin karşılanmasını 
hedeflediklerini aktardı.

İnsan Kaynağına İhtiyaç Var

Dünyada uzay teknolojileriyle 
uğraşan ülkelerde bu konuda çok 
ciddi insan kaynağının bulunduğunu 
vurgulayan Kuzu, Türkiye’de bu 
alanda yetişmiş insan sayısının 
sınırlı olduğuna dikkat çekti. 
Gençlere bu alanın önünün açık 
olduğunu söyleyen Kuzu, teknoloji 
adına dünyada ne yapılıyorsa 
ülkemizde de yapılabileceğinin 
altını çizerken çok çalışmaya ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. Öğrencilere 
başarısız olmaktan korkmamak 
ve denemekten vazgeçmemek 
gerektiğini söyleyen Kuzu, bunları 
yapanların nasıl başarılı olduğunu 
örneklerle anlattı.

Geoportal Projesi

Dünya’nın her yerinden 7,5 
metre çözünürlükte siyah-beyaz, 
15 metre çözünürlükte renkli 
görüntü alabilen RASAT’ın çektiği 
görüntüleri TÜBİTAK UZAY’ın 
Ankara’daki yer istasyonuna 
ilettiğini, otomatik görüntü işleme 
yazılımları ile işlendikten sonra 
farklı seviyelerde kullanıcıların 
hizmetine sunulduğunu söyleyen 
Kuzu, Geoportal Projesi 
kapsamında; gözlem uydularından 
elde edilen görüntülerin internet 
ortamında paylaşılabilmesi için 
GEZGİN portalı geliştirildiğini ve 
bu görüntülere e-devlet şifresi ile 
ulaşılabildiğini kaydetti. 

Tercih Edenlerin Önü Açık
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Tomurcuk İşitme Engelliler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce 
Öğrenci” projesi kapsamında Konyaspor – Bursaspor maçına gelen taraftarlar yanlarında getirdikleri 
kitapları stantlara verdi ve maçı izlemeye geçti. Başarıyla hayata geçen proje sayesinde kitaplar 
kütüphanesi olmayan okullarla buluşacak.

N
EÜ Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Arslan projenin 
Rekreasyon Plan ve Programlama dersinin projelendirmesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi. 
Taraftar, kitap ve kütüphanesi olmayan okulu bir araya getirerek sosyal sorumluluk bilincini 
ortaya çıkartmayı amaçladıklarını söyleyen Arslan projenin başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Okumuş İnsan Sayısıyla Birlikte Sporda Barış 
Artacak

“Hem taraftarlarımızın daha fazla kitap okumalarını 
arzuluyoruz hem de okudukları kitaplar çerçevesinde fair 
play’e daha uygun taraftar olmalarını istiyoruz. Dostluk 
ve barış için sporda fair play’i destekliyoruz. Fair play’in 
yolu da okumaktan geçer. Gençlerin daha fazla kitap 
okuması için bu kampanyaya katılan ve kütüphanelerin 
sayısının çoğalması için kitap bağışında bulunan herkese 
teşekkür ediyoruz.” diyen NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Türkiye’deki taraftar gruplarındaki 
okumuş insan sayısıyla birlikte sporda barışın 
artacağına inandıklarını belirtti. 

Proje Türkiye’ye Örnek Olacak

Seyircilerin okuyarak kendilerini geliştirmeleri 
için Doç. Dr. Fatma Arslan’ın başlatmış olduğu bu 
kampanyayı desteklediklerini dile getiren Şeker: “Bu 
kampanyanın Türkiye’ye örnek olmasını arzu ediyoruz. 
Bu kampanyayla Türkiye genelinde taraftarların hem 
okuma bilincinin hem de kitaba saygının aynı zamanda 
taraftara saygının ziyadeleşmesini arzu ediyoruz.  

Kampanyanın iki yeşil beyaz takımın maçında gündeme 
gelmesi önemli… Yeşil beyaz takımların kardeşliği 
olarak iki takıma da başarı diliyoruz. Sporun amacı 
dostluk buradan tüm kardeşlerimize daha fazla kitap 
kazandırmak ve kütüphane sayısını artırmak istiyoruz.” 
dedi. 

Konya Seyircisi Marka Değer Oluşturdu

Konya seyircisinin marka değer oluşturduğunu 
ve bu markayı okuma etkinliğine de taşımak 
istediklerini anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy: “Taraftarın getirdiği kitapları dezavantajlı 
bölgelerimizdeki çocuklara ulaştıracağız. Okuduğumuz 
kitaplar çoğu zaman evimizde raflarda kalıyor. O uyuyan 
kitapları da uyandıralım ve ulaşamayan çocuklara 
ulaştıralım.” dedi.  Konya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hasan Kılca ise Konyaspor taraftarının farkını 
bir kez daha gösterdiğini anlattı. Türkiye’ye örnek bir 
projenin Konya’da hayata geçtiğini belirten Kılca, bu 
şekilde birçok gencin kitapla buluşacağını ve okumaya 
da teşvik edileceğini dile getirdi. Tomurcuk İşitme 
Engelliler Derneği Başkanı Faruk Bilgili de sorumluluk 
gereği sessiz dünyanın da böyle bir sosyal sorumluluk 
projesinde olmasından dolayı mutluluk duyduklarını 
kaydetti.  Bursa Spor Yöneticileri de getirdikleri 
kitapları Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’a tevdi 
ederek, bu projenin örnek olmasını temenni ettiklerini 
ve stadyumlarda yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu 
söylediler. 15 binin üzerinde seyircinin geldiği maçta 
toplanan 5 bine yakın kitap düzenlenecek törenle bir 
okula teslim edilecek.

Stada Kitapla Geldiler
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 Atiker Konyaspor Futbol Takımımızın 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasından 
dolayı, bu başarıya imza atan başta futbolcular, teknik kadro ve idari kadro olmak üzere takıma destek veren 
tüm taraftarlarımızı ve Konyaspor camiamızı yürekten tebrik ediyorum.

 Bu vesile ile tarihinde ilk defa Türkiye Kupasını kazanarak önümüzdeki yıl ülkemizi UEFA Avrupa 
Liginde ikinci kez temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçen herkese sevgi 
ve selamlarımı sunuyorum.

          Prof. Dr. Muzaffer Şeker
               Rektör

Atiker Konyaspor'u Tebrik 
Ediyoruz
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli 
Eğitim Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet 
Uygulamaları dersi kapsamında Çanakkale 
Ruhunu Anlama Etkinliği gerçekleştirdi. 

F
akülte bahçesinde düzenlenen programa 
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Pehlivan, Ereğli Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran, Halkapınar Kaymakamı Hakan 
Güner, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı 

Lokman Göktaş, Ereğli Emniyet Müdürü Hakan 
Uzun, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç ve 
Ereğli protokolü katıldı. 

Program koordinatörlüğünü yapan Prof. Dr. 
Mustafa Pehlivan yaptığı açılış konuşmasında bu 
anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, 
Üniversitemiz Halk Oyunları topluluğunun Ereğli’ye 
gelmesinde desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’e de ayrıca teşekkür etti. Programda 
Tarihçi-Yazar Abdullah Topaç Çanakkale Zaferini 

konu alan bir sunum yaptı. Türk milletinin göstermiş 
olduğu üstün mücadele hakkında bilgiler veren Topaç: 
"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 vurgu yaptı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Halk Oyunları 
Topluluğunun Zeybek ve Çanakkale Gösterisi’nin 
ardından, Ereğli İvriz Sosyal Bilimler Lisesi 
öğrencilerinin oluşturduğu Grup Armoni tarafından 
katılımcılara Çanakkale Türküleri dinletildi. Ereğli 
Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri 
tarafından ilgiyle izlenen programda Çanakkale 
Zaferi’nin ruhu yaşatılarak duygu dolu anlar yaşandı. 
Programın sonunda Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Pehlivan; Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Eğitmeni 
Hüseyin Vehbi Karakaya, Tarihçi-Yazar Abdullah Topaç 
ve Armoni grubunun hocası İvriz Sosyal Bilimler Lisesi 
Müzik Öğretmeni Nuray Paksoy’a çiçek takdim etti. 
Programın ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Halk Oyunları Topluluğu, Ereğli İvriz Sosyal Bilimler 
Lisesinde de Konya Kaşık Oyunu ve Zeybek gösterisi 
gerçekleştirdi. 

Çanakkale 
Türk'ün Destanıdır

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rekreasyon Yönetimi Topluluğunun düzenlemiş 
olduğu “Herkes İçin Spor ve Rekreasyon” konulu 
konferans yapıldı.

R
ekreasyon Yönetimi Topluluğu Başkanı 
Nurhayat Altındağ yaptığı konuşmada 
Rekreasyonun ne olduğunu, hangi 
faaliyetlerin bu alana dâhil olduğu konusunda 
dinleyenleri bilgilendirdi. Topluluk olarak 

insanların rekreasyon faaliyetlerine katılmalarını 
sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Altındağ programın 
toplulukları için neden önemli olduğuna da vurgu 
yaptı.

Herkes İçin Spor Federasyonunun Maksadı 
Farkındalık Oluşturmak

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı 
Yasin Bölükbaşı ise, Herkes İçin Spor Federasyonu 
hakkında detaylı bilgi verdi. Federasyonun herkesi 
ilgilendirmesine rağmen tanınmadığını kaydeden 
Bölükbaşı; “Herkes İçin Spor 3’ten 93’e herkesi kapsayan 
ve herkes için faaliyetler üstlenen bir federasyon. 
Federasyonun maksadı farkındalık oluşturmak. İnsanların 
hareket ederek, sağlıklı beslenerek ve zamanlarını iyi 
geçirerek daha kaliteli bir yaşam sürmesinin mesajını 
veren bir federasyon” diye konuştu. Toplumumuz 

açısından hareket etmenin, spor yapmanın zor 
olduğunu, Federasyonun maksadının da toplumu 
harekete geçirmek olduğunu söyleyen Bölükbaşı, 
kendilerinin geliştirdikleri HisApp uygulamasını da 
anlattı. Uygulama sayesinde her zaman ve her yerde 
egzersiz yapılabileceğini kaydeden Yasin Bölükbaşı, 
uygulamanın önümüzdeki aylarda aktif olacağını da 
söyledi. 

Rekreasyon Serbest Zaman Etkinliğidir

Prof. Dr. Erdal Zorba; “Hareketli olun, egzersiz yapın, 
hamur ve tatlı şeyleri hayatınızdan çıkarın. Birçok 
hastalığın sebebi fazla kilolu olmakla alakalı. Hayatınızı 
aktif yaşarsanız sorunlarınızı belli oranda çözersiniz.” 
dedi. Dünya obezite oranlarına da değinen Zorba, 
Amerika’da ve İtalya’da yüzde 40, Türkiye’de yüzde 
35, İngiltere’de yüzde 20, İsveç’te yüzde 12, Nijerya’da 
ise yüzde 1,3 olduğu bilgisini verdi. Rekreasyona da 
değinen Zorba, rekreasyonun hareketin en keyifli 
anı olduğunu söyledi. Bir serbest zaman etkinliği 
ve aynı zamanda rekreasyon sayesinde bir şeylerin 
hayatımızın bir parçası olduğunu fark ettiğimizi 
kaydetti. Program plaket takdimi ve toplu fotoğraf 
çekimiyle sona erdi. Ayrıca yine Rekreasyon Yönetimi 
Topluluğu tarafından Şehir Kolejinde “Çocuklar İçin 
Spor, Spor İçin Hemsbol” konulu etkinlik de yapıldı. 
Çocuklara hemsbol oynadıktan sonra boyama kitabı 
hediye edildi.

“Herkes İçin 
Spor ve Rekreasyon” 
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı 
öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında çeşitli etkinlikler yaptılar. 

G
eleceğin öğretmeni olacak öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kapsamında işbirliği yapma, 
yardımseverlik gibi değerleri uygulama imkânı buldukları etkinlikler dersin yürütücüsü Yeşim 
Ermiş önderliğinde yapıldı. Mehmet Kadir Özgüzar İlkokulu, Piri Reis İlkokulu, Yenibahçe 
İlkokulu, 15 Temmuz İlkokulu, Çomaklı İlkokulu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile Danışma 
Merkezinde yapılan 6 farklı etkinlikte ilkokulların iç ve dış mekânlarında yer alan duvarlara okulun 

belirlediği resimler yapıldı. Aile ve Gençlik Danışma Merkezi içinde farklı boyutlarda tuvallere merkezle ilgili 
akrilik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, uygulamaların yapıldığı okulların okul idareleri, okul aile 
birlikleri, okul öğrencileri ve veliler de üniversite öğrencilerine destek oldular.  

Okullar Tuval Oldu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümünden bir grup 
öğrenci Öğr. Gör. Dr. Yusuf Uzun'un danışmanlığında Toplumsal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam dersi 
projesi olarak Seydişehir'de engellilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Okulunda duvarlara karakter 
çizimleri yaparak boyama yaptılar.

Ö
ğr. Gör. Dr. Yusuf Uzun proje ile ilgili yaptığı açıklamada; Toplumsal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam 
dersi kapsamında  öğrenciler ile birlikte topluma yönelik bir takım sosyal sorumluluk projeleri 
yürüttüklerini belirterek, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.  Şehit ailelerinin ziyareti, 
engellilere yönelik bir takım farkındalık projeleri, yaşlı ve hasta ziyaretleri, yetim ve öksüz 
ziyaretleri, köy okulu ziyaretleri ve fakir ailelere ihtiyaç yardımları gibi etkinlikler düzenlediklerini 

belirten Uzun: “Bu projelerden en anlamlı ve dikkat çeken proje engellilerin eğitim öğretim gördüğü Seydişehir 
Özel Eğitim Okulunun duvarlarına çizgi karakterlerin çizilmesi ve boyanması oldu. Bu ve benzeri projelerle farklı 
bölgelerden Seydişehir'e eğitim ve öğretim için gelen öğrenciler  ilçe halkı ile gönül köprüsü kuruyorlar.” şeklinde 
konuştu.

Seydişehir MYO'dan Özel Etkinlik
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Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesinde konferans verdi. 

R
ekabet Politikasının Uluslararası Rekabette 
Rolü konulu programın başında Rekabet 
Kurumu hakkında bilgi veren Torlak; 
“21. yüzyıl bilgi toplumunun bir adım 
daha ötesine geçen ama öyle bir yüzyıl 

ki, bir sınır koymadığınızda yıkıcı inovasyon 
olarak isimlendirilen sonunun nereye 
varabileceğini bilemediğimiz ve 
nihayetinde aslında iyilik gibi 
başlayıp insanlığın geleceği 
adına tehdit oluşturabilecek 
sonuçlar üreten inovasyonların 
kamu politikalarıyla bir şekilde 
düzenlenmesi gerekiyor. 
Dolayısıyla tüm dünyanın olduğu 
gibi Türkiye’nin de rekabet 
politikasına ihtiyacı var.” dedi. 

"Türkiye Olarak Rekabet 
Gücünü Arttırmalıyız"

Ülkelerin rekabet gücünü artıracak politikalar üretme 
çabası içinde olduğunu söyleyen Torlak, soğuk savaşın 
bitmesiyle beraber kaynaklara göre sonsuz büyüme 

tezinin yerini uluslararası rekabete bıraktığını anlattı. 
Torlak; “Biz de Türkiye olarak rekabet gücümüzü 
arttırmalıyız. Rekabetçi bir pozisyon kazanmak hatta bir 
aşama daha ileri gidip mazlumların umudu olmak için 
kazanmalıyız. Son yıllarda yaşadığımız olayları biliyoruz. 
Dünyanın bu kadar geliştiği bir düzende kimyasal 
silahların fütursuzca kullanıldığı ve hala insanların 
öldürülebildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla rekabetçi 
açıdan güçlü olmak zorundayız.” diye konuştu.
2023 vizyonundaki kişi başına milli gelir hedefine 
ulaşabilmek için yıllık ortalama yüzde 4,5- 5 civarında 
bir büyüme gerektiğini söyleyen Torlak, şu andaki 
durumun da bizim için yeterli olmadığını kaydetti.
Rekabet edenin yalnızca firmalar olmadığının ülkelerin 
de rekabet ettiğinin altını çizen Torlak, kalkınma 
tartışmalarının hangi çizgide ilerlediğine de değindi. 
Gelişmiş ülkelerde belli şirketlerin aşırı büyümesine 
dikkat çeken Torlak, kalkınmanın ne kadar karmaşık bir 
olgu olduğu konusunda da bilgi verdi. “Dönem dönem 
ortaya çıkan eşitsizlikler ve ekonomik krizlere rağmen 
niçin neoliberal politikalar devam ediyor?” diye soran 
Torlak şunları söyledi: “Dünya artık bu politikalardan 
vazgeçmiyor. Büyüme ve kalkınma teorilerinden 
çıkan bir mesaj varsa eğer o da kapitalizmin tek bir 

modelinin olmadığıdır. Kapitalizmin kendini yeni 
durumlara hızlı bir şekilde adapte ediyor. 

Tarih içerisinde kapitalizmin değişik 
versiyonlarından bahsediyoruz.” 

Ülkelerin rekabetçiliğini 
belirleyen unsurun teknolojik 
gelişme olduğunu kaydeden 
Torlak,  teknolojik asgari 
gerekliliği halletmeksizin 
rekabet edilemeyeceğini ifade 
etti. Torlak şöyle devam etti: 

“ABD’nin bu kadar teknolojik 
ilerlemeye rağmen istenilen inovatif 

zamanında olmadığını görüyoruz. 
Buradan şunu çıkarıyoruz evet teknoloji 

bir gereklilik ama yeterli olmayabilir. Her 
teknolojik gelişme inovatif olarak kullanılamayabilir. 

İnovatif olarak kullanmak ayrı bir beceri gerektirir.” 

Seydişehir Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
Programı öğrencileri, teorik ve uygulamalı olarak aldıkları eğitimler sonrasında arama kurtarma ve 
yangın tatbikatı yaptılar.

S
eydişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Arıkan gerçekleştirilen arama kurtarma 
ve yangına müdahale tatbikatıyla ilgili olarak: "Gayet başarılı geçen tatbikatta en kısa sürede yangına 
müdahale eden öğrencilerimiz, araç yangını ile beraber alev alan tankeri soğutma çalışması yaptıktan 
sonra söndürdüler. Arama kurtarma tatbikatında binadaki yaralıları, bina üzerinden iniş yaparak sedye ile 
tahliye işlemini gerçekleştirdiler. Başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız olmak üzere tüm 

eğitmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Günümüzde itfaiyecilik ile ilgili yeni gelişmeler, yeni projeler, 
yeni yasal düzenlemeler oluşturulduğunu, donanımlı ve 
eğitimli itfaiyecilere ihtiyaç  duyulduğunu  ifade eden 
Seydişehir Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve 
Güvenlik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Büyükipekci 
bölümle ilgili yaptığı açıklamada: "Öğrencilerimiz teorik 
dersleri Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde, uygulamalı 
dersleri Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
bünyesindeki Sancak İtfaiye Eğitim Merkezinde alıyorlar. 
Konya İtfaiyemiz Türkiye’de uygulamalı eğitim anlamında en 
iyi itfaiyelerden birisidir. Aldıkları kaliteli ve yoğun bir eğitim 
sonrası öğrencilerimiz ‘İtfaiye Teknikeri’ unvanına sahip 
olarak mezun oluyorlar." şeklinde konuştu.

Rekabet Kurumu Başkanı NEÜ'de Uygulayarak Öğreniyorlar
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Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü öğrencileri ulusal ve uluslararası alanda 
düzenlenen çeşitli yemek yarışmalarına 
katılarak ödül kazandılar.

2
5 Ülkeden 400’ü yabancı 
olmak üzere toplam 2000 
yarışmacı aşçının 70 
kategoride yarıştığı 25’i 
yabancı 100 jüri üyesinin 

katıldığı İstanbul Uluslararası 
Gastronomi Festivali Ustalar Balık 
kategorisinde Nurcan Uslu, mercan 
paradise isimli orijinal balık tabağı 
ile gümüş madalya aldı. Modern Türk 
Mutfağı kategorisinde; Burcu Yıldırım, 
Tamer Bağır, Emre Çelebi, Haticetül Kübra Erçetin; 
Güveçte pişirilmiş pirzola, pastırmaya sarılmış 
peynir dolgulu hurma ve baklava yufkasında revani 
yemekleriyle bronz madalya, Cihan Kılıçaslan tranç 
ızgara ile Üniversiteli Gençlerarası tatlı kategorisinde 

ise İpek Kılıç cennet-cehennem isimli tatlı ile merit 
ödülü kazandı.

7. Şef Mavi Fethiye Ulusal Yemek Yarışması 
Üniversite Modern Türk Mutfağı Ekip 

kategorisinde Ayşe Kayabaşı, Yücel 
Ayaz, Safa Kaya, Şevval Gemici 

1. olarak altın madalya kazandı. 
Ayrıca İstanbul Culinary 
Cup 2017 Uluslararası 
Yemek Yarışması Star Chef’s 
kategorisinde yarışan öğrenciler 
de Ayşe Kayabaşı, Yücel Ayaz, 

Safa Kaya, Şevval Gemici ve Tolga 
Toprak gümüş madalya kazandılar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümünü ziyaret eden Turizm 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya 
ödül alan öğrencileri tek tek tebrik ederek başarıları 
artarak devam eden öğrencilere ve bölüm hocalarına 
teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turizm Fakültesi Kaldığı Yerden

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 
bünyesinde hazırlanan “Nasihat” adlı Türk Halk Müziği konseri Mevlana Kültür Merkezi'nde 
gerçekleşti. Doç. Dr. Attila Özdek ve Yrd. Doç. Dr. Soner Algı tarafından hazırlanan konserde Türk 
Halk Müziği’nin unutulmaz eserleri seslendirildi.

D
üzenlenen konsere Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan 
Özdemir ile öğretim üyeleri ve çok sayıda 

müziksever katıldı.
Güzel konserlerden bir tanesini daha icra eden koroya 
teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “Özgün 
ve konusu olan bir konserle bizleri mutlu ettiler, şükranlarımı 
sunuyorum. Bu geleneğin devamı gençlerle mümkün olacak, bize 
atalarımızdan miras kalmış olan halk müziğinin yaşatılmasında 
okullarımızın da, kurumlarımızın da, buralarda görev yapan 
hocalarımızın da büyük emeği var. Sayılarının çoğalması dileğiyle, 
yeniden teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.
Orkestranın ortaya koyduğu üstün performans izleyenlere 
unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik ziyafetinin ardından, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in hediye takdimiyle 
program sona erdi.

"Nasihat"
Dinleyenleri Büyüledi
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Harvard Medical School hocalarından Prof. Dr. Talal Chatila Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Meram Tıp Fakültesinde gerçekleşen  “Diagnosis and Treatment of Primary Immunodeficiency/ 
Primer İmmün Yetmezlik Tanısı ve Tedavisi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. 

N
EÜ Meram Tıp Fakültesinde (MTF) gerçekleşen panelin 
açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev Harvard Üniversitesinden bir hocayı NEÜ’de 
ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi. NEÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise panelin spesifik bir 

konuyu ele aldığını, Konya’nın alandaki öne çıkan isimlerinin ise programa 
katılımlarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Öğrencilerin de bu alanda 
bir bilimsel şölene tanıklık edeceklerini söyleyen Yüksek, programın 
başarıyla tamamlanmasını diledi. Programda ilk sunumu MTF Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Şükrü Nail Güner, “Primer İmmün Yetmezliğe Tanısal 
Yaklaşım” konusunda yaptı. İmmünolojinin (Bağışıklık Bilimi) tarihi ile ilgili 
bilgi veren Güner, immün sistemin, yani bağışıklık sisteminin vücudumuz 
için önemine değindi. MTF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Reisli ise, 
NEÜ’de alanda hangi çalışmaların yapıldığı konusunda dinleyenleri 
bilgilendirdi. Konya’daki immün yetmezliklerle ilgili deneyimlerini dinleyenlerle paylaşan Reisli, birlikte çalıştıkları 
merkezlerin katkılarından da bahsetti.  Reisli; “İmmün yetmezlikler bildiğimizden daha sık. Akraba evlilikleri bunda 
çok önemli. Hastalar sağlıklı doğuyorlar eğer bununla ilgili klinik bilgimiz varsa bir hayat kurtarabiliriz. Erken tanı; 
ölümü, kronik hastalıklar ve gelişme geriliğini engelliyor.” dedi. Harvard Medical School hocalarından Prof. Dr. Talal 
Chatila ise Konya’da bulunmaktan memnun olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Chatila: "Bu hastalıkların 
altında yatan hücresel ve moleküler eksikliklere bağlı, düzenleyici hücre (T regülatör) eksikliği, artık ayrıntılı olarak 
anlaşılmış ve moleküler düzeyde tedavi yapılabilir olmuştur. Bu hastalarda moleküllere (LRBA ve CTLA-4 gibi) yönelik 
özgül antikor tedavileri ile bozuk Reseptörleri kapatan (Roxolitinib ve Tofacitinib gibi) ilaç tedavileri kullanılmaktadır. 
Bunların yanında kök hücre tedavisi ve gen tedavileri de gündemdedir" dedi. MTF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi 
Keleş de konuşmasında Hiper IgE Sendromu isimli bağışıklık yetmezliğinin belirtileriyle alakalı bilgiler verdi. 
Keleş; “Özellikle son dönemde Prof. Dr. Talal Chatila ile birlikte ortaklaşa çalışmalarımız devam ediyor. Bir araştırma 
laboratuvarı kurmak istiyoruz. Biz bu konudaki fonksiyonel ve genetik çalışmaları artık Türkiye’de başlatabiliriz 
diyoruz. Eğer başarabilirsek 2-3 yıl içerisinde hedeflenmiş gen çalışmalarıyla başlayıp, 8-10 yıl içerisinde de tüm 
genom ve ekzom analizleriyle birlikte Konya’da primer immün yetmezlikli hastalarımıza hizmet vermek için çaba 
sarfedeceğiz.”  dedi.

Primer İmmün Yetersizlik Tanısı ve Tedavisi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile ve 
Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Meram 
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı iki 
farklı bilimsel etkinliğe imza attı. “Geçmişten 
Günümüze Kadın” Panelinde konuşmacılar 
katılımcıları kendi uzmanlık alanları ile ilgili 
bilgilendirdi. “Mindfulness – Bilinçli Farkındalık” 
konferansı da büyük ilgi gördü. 

A
hmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör Konferans Salonunda 
Düzenlenen panel müzik dinletisiyle 
başladı. Daha sonra Meram Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu 

“Kadınlarda Sık Görülen Kanserler, Risk Faktörleri 
ve Erken Tanının Önemi” konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi. Sigaranın bütün kanser türlerinde 
önlenebilir ve değiştirilebilir en önemli faktörlerden 
bir tanesi olduğunu söyleyen Kutlu: “Şişmanlık, obezite 
de kanseri tetikliyor. Radyasyona maruz kalma, ileri yaş, 
genetik faktörler kanserin başlıca sebepleri arasında yer 
alıyor. Özellikle meme kanserinde teyze ve annesinde 
meme kanseri olanların bu hastalığa kapılma riski 
yüksek. Dengesiz, aşırı ve yağlı beslenme de kansere 
sebep olabilir.” dedi. Adalet Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Nuran Koyuncu “Osmanlıdan 
Günümüze Kadın” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
“Eski Türk geleneklerine göre kadın devlet yönetiminde 

söz sahibi olabilen, önemli siyasi haklara sahip olabilen 
bir vatandaş durumundadır.” diyen Koyuncu, kadınların 
İslam hukukunda kendilerine tanınan ayrıcalıkları 
Osmanlıda da kullanabildiğini belirtti.  “İslam’da Kadın” 
başlıklı sunumda ise Uzman Vaize Ayşe Betül Balıkçı: 
“Peygamber Efendimiz döneminde kadınlar gerçekten 
çok mutluydular ayrıca toplumun içerisinde sosyal hayata 
aktif bir şekilde katılıyorlardı.” dedi. Bebeğin cinsiyetini 
belirleyenin Allah olduğunu hatırlatan Balıkçı, her 
doğan bebeğin eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. 
Suriyeli Psikolog Amani Kabri, Türkiye’ye uzunca bir 
süre misafir olmaya geldiklerini söyledi. “Bu misafir aç, 
yorgun, çaresiz… En önemli sıkıntılardan biri olan maddi 
imkansızlıklar nedeniyle Suriyeli çocuklar erken yaşta 
evlendiriliyor. Hatta bu yaş bazen 12’ye kadar düşüyor. 
Bu çocuklar geleceğin mutsuz anneleri oluyor. Herhangi 
bir mesleği olmayan kadınlar da ikinci eş olmayı kabul 
ediyor.” diyen Kabri bu tür durumların kadınların 
mağduriyetini artırdığını ifade etti. Konuşmaların 
ardından kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tahir Yüksek kadınlarla ilgili farklı konuları 
aydınlatan birbirinden güzel 
sunumların olduğunu belirtti 
ve konuşmacılara teşekkür 
etti. “Mindfulness – Bilinçli 
Farkındalık” konferansı 
ise Sosyal Eğitim ve Saygı 
topluluğu tarafından 
gerçekleştirilen bir 
etkinlikle başladı. Ağızları 
bantlı olarak sahneye çıkan 
topluluk üyelerinin üzerindeki 
kıyafetlerde kadınlarla ilgili önemli m e s a j l a r 
yer aldı. MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Zümra Atalay kaygı, stres gibi zorlayıcı durum ve 
duygularla baş etmede bilinçli farkındalık terapisinin 
uygulandığını aktardı. Yöntemin özünde mevcut 
anı algılamak üzerine inşa edildiğini aktaran Atalay, 
salondakilere de bunu yapabilmeleri için egzersizler 
yaptırdı.

Geçmişten Günümüze 
Kadın Paneli...
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Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesinde İletişim Ustalığı 
Zirvesi gerçekleştirildi. 
Dönüşüm Konağı Başarı 
Psikolojisi Enstitüsünden 
konuşmacıların yer aldığı 
programda açılış konuşmasını 
Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Kahraman 
yaptı. 

P
rof. Dr. Ali Kahraman 
konuşmasında sanal 
ortamdan kurtulup 
yüz yüze iletişime çok 
ihtiyaç duyduğumuz 

bu dönemde programın faydalı 
olacağına inandığını söyledi. 
İletişimin önemini anlamak 

için programın önemli bir 
fırsat olduğunu kaydeden 
Kahraman, programın başarıyla 
tamamlanmasını temenni etti. 
Deneyimsel Tasarım Öğretisi 
Danışmanlarından Zaliha Esen 
öğretinin ne olduğuyla ilgili 
öğrencileri bilgilendirdi. Esen; 
“İnsan hayatta hep gerçeği 
öğrenmek ister. Deneyimsel öğreti 
gerçekle sahteyi ayırmamızı sağlar. 

Deneyimsel öğreti gerçeklerden 
bahseder” diye konuştu.
Deneyimsel Öğretinin insan 
hayatına katkılarından bahseden 
Esen şunları söyledi: “Deneyimsel 
öğreti hayatımıza konfor sağlar. Bizi 
öngörü sahibi yapar. Hayatımızda 
iz ve işaretler vardır. İnsan bazen 
göremez, bazen de görmek istemez. 
Hayatta hiçbir şey birdenbire olmaz. 
Deneyimsel öğreti iz ve işaretler 
sayesinde öngörü geliştirmemizi 
sağlar.”
Dinleyenlere, problemleri doğru 
tespit edebildikleri ölçüde onunla 
baş edebileceklerini söyleyen 
Zaliha Esen, Deneyimsel 
Öğretinin insanlara belli stratejiler 
sunduğunu ve bu stratejilerin 
doğru uygulanmasıyla başarının ve 
mutluluğun geleceğini söyledi. 
İletişim uygulamaları kapsamında 
yapılan etkinliklerle öğrenciler 
keyifli dakikalar geçirdi. 
 

Savunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği Genel 
Sekreter Yardımcısı Yılmaz 
Küçükseyhan, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
öğrencilerine savunma ve 
havacılık sanayii hakkında 
konferans verdi.

K
onya 2. Savunma Sanayi 
Zirvesi ve Tedarikçi 
Günleri kapsamında 
düzenlenen konferansta 
konuşan Savunma 

ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği Genel Sekreter Yardımcısı 
Yılmaz Küçükseyhan, sivil üretim 
dâhil olmak üzere deniz araçları 
üretiminde dünyanın beşinci ülkesi 
olduğumuzu belirterek, Pakistan’ın 
denizaltı modernizasyonunu 
Türkiye’nin yaptığını ve ülkemizin 
de ileride kendi denizaltısını 
üreteceğini söyledi.

Yurtdışı Satış Gelirleri 2 
Milyar Dolar Civarında

2002 yılından itibaren devletin 
savunma ve havacılık sanayisine 
büyük destek sağladığını kaydeden 
Küçükseyhan; “Biz bugün dünyada 
sayılı ülkeler arasına girdik. Yurtdışı 
satış gelirleri 2 milyar dolar 
civarında. Dışarıda, Suudi Arabistan, 
Azerbaycan, Türkmenistan’da bizim 
teknik personelimiz çalışıyor. Bakım, 
onarım, modernizasyon yapıyorlar.” 
dedi.
Ülkemizin refahı ve bağımsızlığı 
için teknolojinin öz malımız 
olması gerektiğini ifade eden 
Küçükseyhan, Türkiye’de en fazla 
doktoralı mühendis istihdam eden 
sektör olduklarını da sözlerine 
ekledi. 

Radikal Tasarım Ekibi Takdir 
Topladı

Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi 
ve Tedarikçi Günleri programı 
kapsamında 28 kuruluşun katıldığı 
savunma sanayi sergisinde NEÜ 
mühendislik bölümü öğrencilerinin 
oluşturduğu Radikal Tasarım Ekibi 
de ürünleri ile yer aldı. 
2 senedir İnsansız Hava Araçları 
üzerinde çalışan ekip 2 gün 
boyunca ziyaretçilerden yoğun 
ilgi gördü. Tamamen kompozit 
malzemelerden yapılmış olan uçak 
gövdesi, otomasyon sisteme sahip 
uçağı ve geçen sene Uluslararası 
İHA Türkiye Yarışmasına katılan 
144 kilometre saat gibi yüksek 
hızlara çıkabilen uçağıyla Radikal 
Tasarım ekibi katılımcılardan 
büyük takdir topladı.

Deneyimsel Tasarım Öğretileri Anlatıldı
SASAD'tan Konferans
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Türk Hikayeciliğinin Yarım Asırlık Sesi
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında 21 şehirden gelen 92 panelist öğrencinin 
katılımıyla açılışı gerçekleştirilen "Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" panelinin devamı 
Meram Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. 

B
aşkanlığını Trabzon’dan Seba Simay 
İyiterzi’nin yaptığı panelde, panelistler 
Meram Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Kum; 
Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde fakirlik ve 
zenginlik olgusunu, Kastamonu Göl Anadolu 

Lisesi öğrencisi Nur Sima Akça; Mustafa Kutlu’nun karşı 
çıktığı hayatı,  Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 
Elif Çak; Mustafa Kutlu ve modernleşme ilişkisini, Adil 
Karaağaç Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Emirhan 
Gökgöz; Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde ideal insan 
özelliklerini anlattı. Panelin ardından değerlendirme 
konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Servet Altuntaş, emeği geçenlere teşekkür ederek; “Bugün bir etkinlik başlatalım. Evlerinizde okuma saati olsun. 
Okullarda müdürlerimiz bunu uyguluyorlar ama evde olduğu zaman lezzetini çok farklı hissedeceksiniz. Hadis, tefsir, 
hikâye, makale okuyabilirsiniz. Ama ne olur bir şeyler okuyun. Okudukça geliştiğinizi, dünyayı daha iyi okuduğunuzu, 
daha iyi değerlendirdiğinizi göreceksiniz.” dedi.

"Mustafa Kutlu Demek Bu Toprakların Hikâyesi Demek"

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Bu okuma seferberliği içerisinde Necip Fazıl’dan Mehmet Akif’e, Tarık 
Buğra’dan Cemil Meriç’e, diğer yazarlarımızla beraber Mustafa Kutlu üzerinden ‘Yazar Okumaları’ başlığı altında 
ciddi bir seri oluşturduğunu ve bu serinin, projede yer alanlara ciddi bir birikim ortaya koyduğunu da her programda 
görerek mutlu oluyorum. Mustafa Kutlu demek biz demek, bizim atalarımızın, bu toprakların hikâyesi demek. 
Mustafa Kutlu’yu okumayan varsa okuması ve kendini bulması konusunda çaba göstermesini diliyorum. 

Mustafa Kutlu, bir tutku oluşturur ve bir eseriyle başlarsınız diğer 
eserlerini de arzularsınız, okursunuz.” diye konuştu. Rektör 
Prof. Dr. Şeker, şehir hayatının olumsuz yönlerine değinerek, 
“Köye özlem, köyden kopuş, köyden kaybettiklerimiz; şehir 
hayatının kavgası, gürültüsü patırtısı, hızı, hazı içerisinde aklımıza 
bile gelmiyor. Ta ki bir pikniğe, köy ziyaretine gidene kadar. 
Maalesef şehir hayatındaki yüksek tempo, bizleri düşünmekten,  
tefekkür etmekten ve okumaktan uzak tutuyor. Bu bağlamda 
teknoloji karşıtlığının çözüm olmadığını ama ihtiyacımızı, 
gereksinimlerimizi ve bunları karşılarken meşru yollardan, israf 
etmeden, helal kazançla, aşırıya kaçmadan hayatımızı sağlıklı 
bir şekilde devam ettirebilecek şekilde bir tüketimi hepimizin bir 
şekilde hayatımıza yansıtması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş tarafından 
panelistlere hediye takdim edilmesiyle program sona erdi. 

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi 
kapsamında 21 şehirden gelen 92 panelist 
öğrencinin katılımıyla "Hikâyemizin Yarım 
Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" panelinin açılışı 
gerçekleştirildi.

P
rogramın açılış konuşmasını yapan İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, projenin 
öğrenciler üzerindeki önemine dikkat 
çekerek programın herkes için faydalı 
olmasını temenni etti. Eski Tarım Bakanı ve 

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme 
Kurulu Başkanı Sami Güçlü; “Ortaöğretim ve lise dahil 
konuya eleştirisel baktığımızda bir ümitsizlik kaplıyor bizi. 
Yani geleceğimizle ilgili konuda çok ümitli olamıyoruz. 
Çünkü gördüğümüz tablo idealizmden uzaklaşmış, 
tamamen ferdi amaçlara yönelmiş bir genç nesil. Anadolu 
mektebinin, üniversitede başlayan çalışmaları milli 
eğitim bakan yardımcımızın katkılarıyla milli eğitimin 
bünyesine taşınmasından sonra gördüğümüz manzara 
ise gösterdi ki ümitsiz olmak için hiçbir sebep yoktur. 
Maya çok sağlamdır. Bir kısım tutum ve davranışlarda 
bazı olumsuzluklarla karşılaşsak bile özü itibariyle çok 
sağlam” dedi. 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ise; “Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz 
projelerle amacımız yeni nesle değerlerimizi hatırlatmak, 

inanıyoruz ki onlar bunu zaten biliyorlar. Bu kapsamda 
belediye olarak Selçukludaki tüm lise öğrencilerini 
günü birlik olarak Çanakkale’ye götürüyoruz, bu ruhu 
yaşamaları için. İnşallah Konya öncü olmaya devam 
edecek. Biz de elimizden geldiği kadar bu tür faaliyetlere 
destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

"Gönüllülük Esasına Dayanan Bir Mektep 
Oluşturmak Herkesin Harcı Değil"

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de 
konuşmasında, genç panelistlerin konuşmalarına 
ithafen, hocalık vasıfları nedeniyle kolay kolay 
heyecanlanmadıklarını ancak hocalarını geçen 
gençleri görünce heyecanlanmamanın mümkün 
olmadığını söyledi. Şeker; “Anadolu Mektebini iğne 
ile kuyu kazarcasına ilmek ilmek dokuyarak ören Sami 
Güçlü Abimize ve bunun devamlılığı için de hep beraber 
yürümek üzere kolaylıklar diliyorum. Vefakâr, gönül 
insanı ve samimi kimselere ihtiyacımız var. Günümüzde 
bu şekilde gönüllülük esasına dayanan bir mektep 
oluşturmak herkesin harcı değil. Kolay bir iş değil, 
ortaklaşa iş yürütmek gerçekten ülkemizde sorunlu bir 
alan. Bunu başaran bir Sami Abimiz var. Allah hayırlı 
ömürler versin.” Hz. Mevlana’nın; ‘Bulanmadan, 
donmadan akmak ne hoş’ sözünü hatırlatan Şeker, 
Mustafa Kutlu’nun da bize bunu tavsiye ettiğini 
söyleyip programın gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti.  Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem de; “Geleceği inşa edecek gençlerimizin 
yerli, milli, manevi değerlere haiz donanımlı bir şekilde 
yetişmelerini bu topraklarda yapılabilecek en önemli 
faaliyet olarak görüyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve şahsım olarak her zamanda 
söylediğim gibi bu projenin içinde ve destekçisi olacağız. 
Hak yolunda yürüyen Anadolu Mektebine çalışmalarında 
başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Anadolu Mektebi Açıldı
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İnnopark Ortak Akıl Toplantısı NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İnnopark Başkan Yardımcısı 
İbrahim Bozkurt Çağlayan, Genel Müdür Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Üniversite Sanayi İşbirliği 
Merkezleri Platformu (ÜSİMP) yöneticileri, sanayiciler ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıda İnnopark’ın Konya ve Bölge ile ilgili misyonu, vizyonu ve hedefleri masaya yatırıldı.

Ü
SİMP Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest ilk olarak belirledikleri vizyon hakkında bilgi verdi. 
Serbest: “Vizyonumuz, Konya’da fikrin yaratılmasından ürün oluşmasına, ticarileşmesine kadar giden 
zincirin her noktasında fikir sahibi veya bilgi üreten ile bunun çıktılarını kullanacak olan kurum veya 
kuruluş birlikte çalışmasını sağlamak ve bölge paydaşlarının karşılıklı öğrenme fırsatını yakalayabileceği 
bir yerel açık inovasyon ortamı oluşturarak Ar-Ge ve inovasyon kültüründe ciddi bir değişim ve gelişme 

yaratarak bölge sanayisini teknoloji tabanlı rekabet üstünlüğünü kazanmış bir cazibe merkezi 
haline getirmek.” dedi. Öncelikle olarak Konya Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde 

paydaşlar, girişimciler, sanayiciler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kurumları 
arasında iletişimin güçlendirilmesi ve birlikte üretmek ortak hedefi 

doğrultusunda etkileşimin artırılmasını amaçladıklarını söyleyen Serbest: 
“Sanayi ile üniversitenin, sanayi ile sanayinin farklı ortamlarda bir araya 
getirilerek paydaşlar arasında Ar-Ge ve inovasyon farkındalığı yaratılması, bir 
güvence unsuru olarak işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
da bir diğer amacımız…” dedi. Sunumun ardından vizyon, misyon ve 
hedeflere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de vizyon, misyon ve hedeflerde bölgenin ön plana çıkarılması 

gerektiğini dile getirdi.

Teknolojik Rekabette Önde Olacak

İki Doğu İki  Batı Uluslararası Öğrenci Derneği 
tarafından düzenlenen 10. Uluslararası 
Öğrenci Buluşması düzenlendi.

E
tkinliğin açılış programına Konya 
Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Tahir Yüksek ile Prof. Dr. Mehmet 

Emin Aydın, İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci 
Derneği Başkanı Murat Arslan ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Bu faaliyetler olmazsa Konyalılar, Konya’da bu kadar yurt dışından, 
dost ülkelerden, dünyanın dört bir tarafından kardeşimizin okuduğunu bilemez. Şu anda Konya’mızda 90’dan fazla 
ülkeden öğrenci bulunuyor. Bu büyük bir zenginliktir. Bu, hem Konya’nın bir dünya şehri, bir başkent olduğunun 
göstergesidir hem de İslam kardeşliğinin ve insanlıkta buluşmanın bir örneğidir.” dedi.
Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli de Konya’da 5 bine yakın yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü 
belirterek; “Yarın bu öğrenciler mezun olduktan sonra ülkelerinde önemli görevlere gelecekler ama Türkiye’yi 
unutmayacaklar. Türkiye’nin rengini unutmayacaklar. Türkiye’nin renginde dünyayı geleceğe hazırlamak var, hak var, 
adalet var. Buradaki arkadaşlar Türkiye’nin haklı davasını anlatıp evrensel adaleti savunarak dünyada yeniden hak 
ve hukuku inşa edecekler” ifadelerini kullandı. Şehir Meydanında gerçekleşen Uluslararası Öğrenci Buluşmasının 
açılışı, protokol mensupları ve dernek başkanlarının katılımı ile yapıldı. Programda Türkiye’de öğrenim gören 
misafir öğrenciler ülkelerinin yöresel kıyafetlerini ve kültürlerini çeşitli eşyalarla birlikte kurdukları stantlarda 
ziyaretçilere tanıttılar.

Türkiye'nin Rengini 
Unutmayacaklar
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Siber Güvenlik Platformunun beşincisi Konya’da, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. “Siber güvenlikte 
en zayıf halka: Sosyal Mühendislik Saldırıları ve 
Önlemler” konulu program, Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans 
salonunda yapıldı.

K
amu Siber Güvenlik Dernek Başkanı Prof. 
Dr. İbrahim Soğukpınar derneklerinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra 
2020’de internete bağlı olan cihaz sayısının 
50 milyarı geçeceğini söyledi. 2021’de 

siber saldırıların maliyetinin 6 trilyon doları geçeceğini 
ifade eden Soğukpınar, konunun bu nedenle büyük 
önem arz ettiğini belirtti. Günde 205 milyar adet 
elektronik posta ile saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen 
Soğukpınar, bu saldırıların yüzde 23’ünün başarılı 
olduğunu kaydetti. Sosyal medyaya koyulan bilgileri 
saldırganların kullandığını hatırlatan Soğukpınar, küçük 
ihmallerin büyük kayıplara sebep olduğunu vurguladı. 

"Siber Güvenlikle İlgili Gerekli Takibatlar 
Yapılsaydı 15 Temmuz’u Yaşamazdık"

Daha sonra kürsüye gelen NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker uluslararası alanda her şeyin kayıt içine 

alındığı ve yazılımla kuşatılmış şekilde yürütüldüğü bir 
rekabet dünyası içerisinde ülkemizin ayakta durmaya, 
bireyi ve devleti korumak için belirgin tedbirleri 
almaya gayret ettiğini ifade etti. “Eğer kamu adına siber 
güvenlikle ilgili gerekli takibatlar ve analizler sağlıklı 
yapılabilseydi sanırım 15 Temmuz’u yaşamazdık…” 
diyen Şeker, geçmişten ders çıkarıp gerekli adımların 
atılmasının önemli olduğunu söyledi. Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Kılıç, 
siber saldırıların dikkatsiz davranıldığında toplumun 
tüm kesimlerini hedef aldığını ve engellemek için 
farkındalık oluşturmanın gerekli olduğunu belirtti. 
Bin 170 adet zararlı bağlantı olan site olduğunu ve bu 
siteleri yayınladıklarını kaydeden Kılıç, kişisel bilgilerin 
sosyal medyada ve diğer sitelerde yayınlandığını, 
bu bilgilerin kötü amaçlar için kullanılabileceğini 
hatırlattı. Kılıç: “Araba motorundan çok yerli arama 
motoruna, tarayıcılara ihtiyacımız var. 15 Temmuz’da 
fiziki ortamda gerçekleştiremediklerini siber ortamda 
gerçekleştirmeye çalıştılar. 15 Temmuz’dan çok ders 
aldık. 15 Temmuz sonrasında siber saldırılarda ciddi artış 
oldu.” dedi. TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı 
Ali Mantar ise sosyal mühendisliğin yeni bir kavram 
olmadığını ve bilişim teknolojileri ile sınırlı olmadığını, 
insanlık tarihi boyunca var olduğunu ve devam 
edeceğini ifade etti. “İnternetin hayatın her alanına 
girmiş olmasından dolayı sosyal mühendislik bu fırsatları 
çok iyi kullanıp amacına ulaşmak için çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. Birçok alanda internet kullanılmaktadır. 
Toplumdaki farkındalığın artırılması gerekiyor. Kişisel 
verilerin korunması kanununun çok önemli kazanımları 
olacak. Uygulandığında ciddi sorunlar çözülecek.” dedi. 
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Eşref Adalı da “Bilişim Uzayında Dolandırıcılık” 
konulu sunumunda soygunların içerden ve dışardan 
olmak üzere ikiye ayrıldığını ve yüzde 80’inin içerden 
yüzde 20’sinin dışardan olduğunu kaydetti. İnternet 
bankacılığında bankanın adını tam yazarak siteye 
girilmesi gerektiğini belirten Adalı, arama motorundan 
aratıp bankanın sitesine girmenin yanlış olduğunu ve 
güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Şehit Mustafa Yurter Özel Eğitim Mesleki 
Eğitim Merkezinde öğrenim gören özel eğitimli 
öğrencilerin ürettikleri el emeği göz nuru ürünler 
sergilendi. 

E
reğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Pehlivan’ın Ereğli Eğitim 
Fakültesini temsilen katıldığı sergide 
öğrencilerin ürettikleri ip hamaklar, metal 
plaketler, takvimler, seramik tabaklar, keçe 

anahtarlıklar, giyim atölyesinde üretilen elbiseler başta 
olmak üzere çok sayıda ürün sergilendi.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’a Şehit Mustafa 
Yurter Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi müdürü 
Abdullah Özer’in eşlik ettiği sergide öğrenciler müzik 
öğretmenleri nezaretinde şarkı ve şiirler söyledi. 
Eğitim Fakültesine daha önce yaptıkları ziyaretleri 
unutmayan öğrencilerin anlattıkları üzerinde 
duran Dekan Pehlivan, özel öğrencilerin; memnun 
edildikleri, sevildikleri yerlere ve kişilere bağlılıklarının 
takdir edici olduğunu ifade etti.

Araba Motorundan Çok 
Yerli Arama Motoruna İhtiyaç Var Emeklerini Sergilediler
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Türkçe 
Öğretim Merkezi KONDİL 
tarafından düzenlenen 
iftar programına yaklaşık 
35 ülkeden 150 civarında 
öğrenci katıldı. 

A
hmet Keleşoğlu 
Eğitim 
Fakültesinde 
gerçekleştirilen 
programa NEÜ 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Tahir Yüksek ve 
Prof. Dr. Önder Kutlu, 
KONDİL Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Özcan, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bilal Kuşpınar ve Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı 
katıldı. NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı 
konuşmada Ramazanın birlik 
ve beraberlik ayı olduğuna 
vurgu yaparak birlik ve 
beraberliğimizin daim olması 
dilekleriyle davete katılanlara 
teşekkürlerini sundu. Türkçe 
Öğretim Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Özcan da, 
katılımlarından dolayı tüm 
davetlilere teşekkür etti. İftar 
programı dua ve ilahilerle 
sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) 
geleneksel iftar programında Konya Protokolü, 
sivil toplum ve basın kuruluşları 
temsilcileri bir araya geldi. İftar 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in ev sahipliğinde, 
davetlilerin katılımıyla Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
yapıldı.

P
rograma Vali Yakup 
Canbolat, Selçuk 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Kara, İl Sağlık Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Muhsin Görgülü, 

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, NEÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet 

Emin Aydın ile Prof. Dr. Önder Kutlu, Konya 
basınından temsilciler ve diğer misafirler 

katıldı. Güzel bir atmosferde 
gerçekleştirilen iftar programında 

Ramazan ayının manevi havası 
yoğun olarak hissedildi. Yemeğin 
ardından konuşan Rektör Şeker, 
Ramazan ayını bizler kadar 
rahat ve mutlu yaşayamayan 
insanları hatırlattı. Şeker; onların 

da huzurlu ve mutlu bir Ramazan 
geçirmelerini temenni ederken, 

davetlerine icabet eden misafirlere 
de ayrıca teşekkür etti. İftar yemeği, 

okunan duanın ardından son buldu.

KONDİL'de İftar Vakti Basın ve STK İftarda Buluştu
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TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından 
düzenlenen Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi 
Yarışmasına Üniversitemiz Mimarlık Bölümünden de 
öğrenciler de katıldı.

Y
arışmaya katılan Mimarlık Bölümü 3. sınıf 
öğrencileri Muhammed Malik Doğan, 
Mehmet Kaçar, Numan Ebubekir Yüksel 
ve Süheyl Dinler yarışma sonucunda 
eşdeğer mansiyon ödülüne layık 

görüldüler. 

Bakırköy için yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren 
öğrencilerden Süheyl Dinler; “Bakırköy’ü ön plana 
çıkaran farklı bir çalışma yapmamız gerekiyordu. 
İnsanların gürültüden uzakta, kafa dinleyebilecekleri bir 
yer. Bakırköy'ün çok kültürlü yapısının açığa çıkmasında 
yerel halkın kullanabileceği alanlar kadar sanatsal 
çalışmaların yapılacağı mekânların oluşmasını da 
önemsediğimiz için kendi projemizi sunduk.” dedi.
Numan Ebubekir Yüksel ise; “İnsanları kalabalıktan 
soyutlamak için bir dinlenme, durma noktası tasarlamak 
istedik. Tasarım alanında bunu mümkün kılmak için 
insanların süregelen akstan koparılıp yolun iki kolundaki 
alanlara alınmasını amaçlayan projemiz üzerine çalıştık” 
dedi. 
Muhammed Malik Doğan da, insanların yürüdükleri 
yerle aynı seviyede bir meydan çözümlemesi 
yaptıklarında oranın da bir süre sonra aksa dâhil 
olduğunu ve yine aynı kalabalığın orada da oluştuğunu 
belirtip şunları söyledi: “Daha önce girdiğimiz bir 
yarışmadan da teşvik ödülü almıştık. Bu yarışma çok 
sıkışık bir döneme denk geldiği için pek umudumuz 
yoktu. Ona rağmen kazanmış olmak bizi son derece 
mutlu etti.” 
Mehmet Kaçar ise, düşük katlı mekânı cazip hale 
getirecek farkındalık oluşturacak bir proje ile 
katıldıklarını ve ödül almalarından son derece mutlu 
olduklarını kaydetti. 
Yarışma sonunda başarılı bulunan ilk 3 projenin 
yanında 5 proje eşdeğer mansiyon, 8 proje de de 
teşvik ödülüne layık görüldü.

Ulusal Mimari Fikir 
Yarışmasında 
Ödül Aldılar
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İtalya'da 12 ülkeden 28 genç girişimcinin 
katılımıyla düzenlenen "Social Innovation Match" 
isimli organizasyon tamamlandı.

İ
talya'da 12 ülkeden 28 genç girişimcinin katılımıyla 
düzenlenen "Social Innovation Match" isimli 
organizasyon tamamlandı. Organizasyona Sorgun 
Gençlik Derneği'ni temsilen katılan Melike 
Çölkuşu, Fikret Gündoğdu ve Hasan Düşgül, 

Sosyal İnovasyon, Gençler için sürdürülebilir bir 
yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, 
ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler 
üretmek ve bunları hayata geçirmek konulu 
projeleriyle takdir topladı. 
Sorgun Gençlik Derneğinin ortak olduğu Creativi108 
kurumu tarafından hazırlanan İtalya Ulusal Ajansınca 
finanse edilen Erasmus+ KA1 Gençlik Çalışanlarının 
Hareketliliği - İletişim Kurma Semineri kapsamında 
"Social Innovation Match" isimli proje, 15-20 

Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Bologna şehrinde 
gerçekleşti. Projede 12 ülkeyi temsilen toplam 28 
katılımcı yer aldı. Projeye Ülkemizi ve Sorgun Gençlik 
Derneği'ni temsilen Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisi Melike Çölkuşu, Fikret 
Gündoğdu ve Hasan Düşgül katıldı. Sosyal İnovasyon, 
Gençler için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, 
var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel 
sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları 
hayata geçirmek konulu projede her ülke belirlenen 
konularda ülkesel durumları ile ilgili sunumlar 
hazırlayarak katılımcılara sundu. Temsilcilerimiz 
Türkiye’de ekonomi işsizlik ve girişimci destekleri 
konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Proje sunumları 
haricinde katılımcılar arasında kültürel diyalogun 
atması için kaynaştırma organizasyonları atölye 
çalışmaları ve aktiviteler yapıldı. Projenin son gününde 
gerçekleşen kapanış organizasyonunun ardından 
katılımcılarımıza sertifikaları takdim edildi.

Genç Girişimciler 
NEÜ'yü İtalya'da Temsil Ettiler

Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi öncülüğünde gerçekleşen Üniversiteler Arası 2. Geleneksel 
Okçuluk Yarışması 2 gün boyunca yapılan etkinliklerle gerçekleşti. 

T
urnuvanın ilk 
gününde geleneksel 
okçuluk müsabakaları 
yapılırken, ikinci 
gününde ise belediye 

önünden 15 Temmuz Şehitler 
Meydanına kadar kortej yürüyüşü 
ve Uşak Belediyesi Atlı Spor 
ve Rehabilitasyon Merkezinde 
atlı akrobasi, atlı savaş sanatları 
ve atlı okçuluk gösterileri 
gerçekleştirildi. Gösterilerden 
sonra yarışmada dereceye giren 
üniversitelere ödülleri takdim 
edildi. 

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen geleneksel okçuluk müsabakalarında 1. sırayı Necmettin Erbakan Üniversitesi 
alırken 2. sırada Sakarya Üniversitesi ve 3. sıradaysa Uşak Üniversitesi yer aldı. NEÜ Geleneksel Türk Okçuları 
Topluluğu Takımı danışman hocalığını Doç. Dr. Osman Uyanık yaptı. Takımda yer alan öğrenciler ise şu şekilde: 
Mehmed Sami Karahasan, S. Ceren Yağlıcı, Fatih Özpamuk, Ekrem Özden, Ahmet Huzeyfe Özer, Sena Çalışkan.
2. Geleneksel Okçuluk Yarışması düzenlenen kortej yürüyüşü Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan 
gösterilerle sonlandı. Etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan. Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan, Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan oyuncu 
Mehmet Pala ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşünden sonra konuşan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 
Uşak'ın efeler, yiğitler ve cirit diyarı olduğunu ifade ederek; “Yörükler memleketi olan şehrimizde vatandaşlarımızı 
atla ve okçulukla buluşturuyoruz. Uşak Üniversitesi 
ve Binicilik ve Okçuluk topluluğumuzla istişarelerde 
bulunarak etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu tür 
etkinlikler, Uşak'ın atlı binicilik ve cirit sporlarında 
daha da gelişmesine ve adından söz ettirmesine vesile 
olacaktır. Şehir dışından gelerek bu turnuvamıza 
katılım gösteren üniversitelerimize ve sporcularımıza 
da teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz hayırlı uğurlu 
olsun." dedi. 
Etkinlik sonunda Belediye Başkanı Nurullah Cahan 
tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri 
takdim edildi. 

Hedefi 12'den Vurduk
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Konya’da öğrenim gören Uluslararası öğrencilerin katıldığı “Uluslararası Öğrenci Programları 
Mezuniyet Töreni” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı 
Rifat Fejzic, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, ilçe müftüleri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla 
gerçekleşti.

M
evlana Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen mezuniyet 
töreninde öğrencilere seslenen 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ramazan Altıntaş ilahiyat mesleğinin kutsal 
olduğunu vurguladı. Fakültelerinin uluslararası 
bir hüviyet kazandığını söyleyen Altıntaş, 60 
ülkeden 250 uluslararası öğrencileri olduğunu 
belirterek 34 öğrencinin mezun olduğunu ifade 
etti. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Avrupalı komşulara göğüslerinizi gere gere siz farklı inançları, 
farklı kültürleri, farklı mabetleri, yan yana yaşatma konusunda henüz çok genç ve tecrübesizsiniz demeleri 
gerektiğini belirtti. Öğrencilere desteklerinin süreceğini belirten Görmez: “Diyanet İşleri Başkanlığı yanınızda 
olacak, hizmetinizde olacak. Sizinle beraber olacak. Bu ilk öğrencilerimiz. Sorunlarınızı biliyorum. Hiçbir sorun 
kalmayacak. Gittiğiniz yerde diyanet sizin daima yanı başınızda destekçiniz olacak, birlikte çalışacağız inşallah…” 
diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 10-20 yıl gecikmiş hizmetleri yapmanın mahcubiyeti içerisinde olduklarını 
söyleyen Görmez: “Eğer biz bu mahcubiyetleri yaşamasaydık bu millet başkaları tarafından 40 yıl aldatılmayacaktı. 
Sahte Türkçe Olimpiyatlarıyla bu millet yanlış yönlere sevk edilmemiş olacaktı. Onun için hep birlikte 100 bini 
aşkın din görevlisi kardeşlerimizle beraber Türkiye’nin her tarafında kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak gezerek 
minarenin ruhunu, minberin ilmini, kürsünün nasihatini sadece camiye saklamayıp caddelere, sokaklara şehirlerimizin 
ruhlarına, evlerimize taşımak zorunda olduğumuzu buradan tekrar ifade ediyorum.” dedi. Karadağ Diyanet İşleri 

Başkanı Rifat Fejzic ise, “Aslında 
biz balkanlarda Osmanlı’dan 
İslamı kabul ettiğimiz için ne 
kadar şanslıyız diye düşünüyoruz. 
Çünkü Müslümanlara karşı olan o 
sevgiyi, İslam’a olan sevgiyi, Arap 
harflerine olan sevgiyi biz sizden 
aldık. Bu çocukları da siz burada 
öğretiyorsunuz. Böylece İslam 
tarihini tekrar canlandırıyorlar.” 
ifadelerini kullandı.

Uluslararası Öğrencilerin 
Mezuniyet Töreni

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 4 ayrı sektörü tek bir çatı altında toplayan Konya 
Gayrimenkul Fuarı, Konya İnşaat Fuarı, Konya Kent Fuarı ile Konya Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev 

Fuarı TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleşti.

F
uarda stant açan Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesinden İnşaat Mühendisliği ile Mimarlık Fakültesi Bölümünün stantlarına da ziyaretçiler yoğun 
ilgi gösterdi.  Fuara Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Metin Temiz, Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Özdemir,  Üniversitemizden akademisyenler ile Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığı personeli de katıldı. Birçok projenin yer aldığı fuarda, Üniversitemiz de 

ziyaretçilere farklı bölümlerden öğrencilerin projelerini tanıtma ve alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verme 
imkanını yakaladı. 

4 Ayrı Sektörü Tek Bir Çatı Altında Toplayan Fuara 
Üniversitemiz de Katıldı



234

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

235

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) tarafından düzenlenen "İslam 
Dünyasının Gelişmesinde İslam 
Dünyası Bilimler Akademisinin 
Rolü" konulu konferansa İslam 
Dünyası Bilimler Akademisi 
Başkanı Dr. Moneef Zou’bi 
konuşmacı olarak katıldı. 

A
hmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesinde 
gerçekleştirilen konferansın 
açılışını gerçekleştiren Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Zou’bi’ye; 

İslam dünyasının içinde bulunduğu gelişmeleri 
ve beklentileri aktarıp katılımcıları bu alanda 
bilgilendireceği için teşekkür etti. İlmi yolculukların 
insana büyük katkı sağladığını söyleyen Zou’bi 
Avrupanın karanlık çağlarda bocaladığı dönemde, 
İslam devletlerinin, yüzyıllar boyunca bilimde 

öncü konumda olduğunu söyledi. İslam 
dünyasının, ilmi ve bilimi sahiplenmesi 

için kendisini bilgi toplumu olmaya 
götürmesi gerektiğini vurgulayan 
Zou’bi ilmi yolculukların hem 
tarihe hem de insana hayli katkısı 
olduğunu dile getirdi. Zou’bi: 
“İslam Medeniyetinin müntesipleri 
olarak biz Kazan’dan Ugandaya, 

Endonezya’dan Fas’a kadar geniş 
bir coğrafyaya medeniyetimizi 

götürdük.” dedi. Pek çok İslam âliminin 
insanlığa önemli hizmetlerinin olduğunu 

söyleyen Zou’bi sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam 
ülkeleri olarak ‘Niye birlikte, yardımlaşarak faaliyette 
bulunmamız gerekir?’ sorusunu sormamız gerekiyor. 
Bunun baş sebebi İslam ülkelerinin çeşitli alanlarda 
maruz kaldığı saldırılar. Sürekli İslam ülkeleri saldırıya 
uğruyor.  Bu nedenle birlikte olmak zorundayız.” 
Program soru – cevap bölümünün ardından sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yenilenen NEU Mobil uygulaması 
ile birlikte öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemindeki bilgilerine özgün, basit ve anlaşılır bir arayüz ile erişebilecekler.

N
EU MOBİL uygulaması içerisinden veya masaüstüne eklenen widget’lar ile erişilebilen uygulamaya, 
öğrenci numarası ve tek şifre ile giriş yapılabilecek. Öğrenciler giriş yaptıktan sonra Notlarım, 
Sınavlarım, Transkript, Transkript Senaryosu, Ders 
Programı menüleri 
ile bu hizmetlere 

erişim sağlayabilecekler.
Anlaşılır arayüz ile Üniversitemiz 
öğrencileri, kendilerine ait notları 
görüntüleyebilecekler. Öğrenciye 
ait geçmiş ve gelecek sınavların 
görüntülendiği bölümün de yer 
aldığı yeni düzenleme ile öğrenciler, 
geçmiş sınavlarını, gelecek 
sınavlarıyla ilgili gerekli bilgileri 
telefonlarında görebilecekler. 
Öğrenciler, bu güne kadar aldıkları 
harf notları ve bunlarla alakalı olarak 
oluşturulmuş istatistiksel sonuçları da 
NEU Mobil ile görüntüleyebilecekler. 
Bu bölümün içeriğinde normal bir 
transkript senaryosunda bulunan ve 
öğrencinin ihtiyaç duyabileceği bütün 
bilgiler yer alacak. 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından geliştirilen arayüz 
ile öğrenciler isterlerse derslerini 
isterlerse başka bir aktivitelerini 
bulunan saatlere kaydedebilecekler. 
Ayrıca öğrenci isterse bu programı 
widget olarak masaüstüne koyabilecek 
ve uygulamayı açmadan da bilgilere 
erişebilecek.

NEU Mobil uygulamasını Android işletim 
sistemli telefonlar için şu adresten 
indirebilirsiniz: https://play.google.com/
store/apps/details?id=tr.edu.konya.
neumobil.

"İslam Ülkeleri Birlik Olmak Zorunda"Öğrenci Otomasyonu Cep'te



236

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

237

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
iki konferansa ev sahipliği yaptı. Tasarım ve baskı alanlarında 
gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerde öğrenciler merak ettiği pek 
çok konuda bilgi sahibi oldu.

İ
nönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik 
Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özdemir “Tasarım 
Bağlamında Göstergebilim” başlıklı sunumunda, grafik tasarım 
alanında kullanılan semiyoloji (göstergebilim) konusunu detaylarıyla 
ele aldı. Çeşitli örnekler üzerinde incelemelerin de yapıldığı 

programda öğrenciler göstergebilim ile ilgili sorularına cevap buldu. 

Günün ikinci konferansında ise Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Resim Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Kurtuluş 
Çevik; Özgün Baskı Sanatında Non Toxic, 
Zehirsiz Zararsız Eğilimler konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Özgün baskı 
derslerinde kullanılan ve insan sağlığına 
zararlı olan malzemeler yerine daha doğal ve 
insan sağlığına çok daha az zararlı alternatif 
malzemeler önerdiği konuşmasının hemen 
ardından bir çalıştay gerçekleştiren Çevik, 
bu zararsız, zehirsiz malzemeler ile baskı 
çalışmaları yaparak öğrencileri bilgilendirdi.

Güzel Sanatlar Fakültesinde
İki Konferans

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından 
düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi: İç ve 
Dış Politika Yansımaları” konulu panel Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.  

M
oderatörlüğünü NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu’nun yaptığı 
Panelde ilk olarak Siyaset Bilimci Dr. 
Murat Yılmaz katılımcılara hitap etti. 
15 Temmuz’u Türkiye’deki rütbelilerin 

dış ülkelerin desteğiyle yaptığını anlatan Yılmaz, 
ülkenin komşulardaki hatalara düşmediğini ve milletin 
demokrasisine sahip çıktığını belirtti. Türkiye’de uzun 
süredir bürokratik elitler sorunun olduğunu kaydeden 
Yılmaz, çift başlılığın sadece cumhurbaşkanı ve 
başbakan arasında değil aynı zamanda yürütme içinde 
de bir problem olduğunu vurguladı. 15 Temmuz ve 
arkasında olan milli iradenin dünyayı etkileyeceğini 
dile getiren Yılmaz, yeni sistemde yüzde 50’yi ikna 
etmek zorunda olan bir cumhurbaşkanı olacağı için 
demokrasinin kuvvetleneceğini belirterek siyasi 
istikrarsızlığın ortadan kalkacağını vurguladı. Yeni 
sistemle rejim değişikliğinin tartışılmadığını belirten 
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Birol Akgün: “Anayasal sistem içinde tartışılan, 
demokrasinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda, 
yasama, yürütme ve yargı erklerinin kendi içinde yeniden 
düzenlenmesini öngören kuralların değiştirilmesidir. 
Buna da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz.” 
dedi. Katılımcılara yeni anayasanın maddelerini tek 
tek anlatan Akgün, kuvvetler ayrılığının daha da 
güçleneceğini aktardı. Akgün değişikliğin gerçekleşmesi 
halinde seçim sisteminde de yeni düzenlemelere 

ihtiyaç duyulacağını belirtti. Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin de yüzde 51 ile gelen 
bir cumhurbaşkanının birleştirici görüş ve tutum 
içerisinde olmasının gerektiğini kaydetti. Bu sayede 
milli iradenin daha da derinleşeceğini aktaran Şahin, 
değişikliğin Cumhuriyeti cumhura teslim etme girişimi 
olduğunu belirtti. 
“Türkiye’deki ve Ortadoğu’daki darbelerin tamamını 
tipi bizden olup çipi bizden olmayanlar yapmıştır. 15 
Temmuz’un engellenmesinde ise tipi bizden değil gibi 
görünse de çipi bizden olanların payı büyüktür. Bu nedenle 
insanları dış görünüşüne göre yargılamamak gerekiyor.” 
diyen Şahin, yeni anayasanın 15 Temmuz’daki fiili 
birlikteliğin yasallaşması olduğunu ifade etti. Şahin 
15 Temmuz sonrasında gelişen birliktelik sürecinde 
ve yeni anayasada MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin 
katkısının büyük olduğunu anlattı ve bu konuda 
teşekkür etti. 

"Türkiye Demokrasisine Sahip Çıkmak 
Zorunda"

Panele katılanlara teşekkür eden NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Oy kullanma işlemi 
gerçekleştirilinceye kadar bilgilenme ve düşüncesini 
paylaşma süreci devam edecek ve millet iradesi ortaya 
çıkacak. 15 Temmuz’da ortaya konan millet iradesinin 
daha sağlam olması, daha derinleşmesi adına bir sürece 
girdik. Keşke daha önce uzlaşılan 66 maddeyi uzlaşı 
içerisinde oylayabilseydik. Belirli bir noktaya gelip sonra 
ben oynamıyorum demek mantıksız bir işlem. Türkiye 
demokrasisini korumak, cumhuriyetine sahip çıkmak 
zorunda… Etrafımızdaki ateş çemberinden başka türlü 
korunamayız.” dedi.  Program katılımcılara hediye 
takdiminin ardından sona erdi. 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi: 
İç ve Dış Politika Yansımaları Tartışıldı
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Bu yıl 13.sü düzenlenen Karamanoğlu Mehmet 
Bey’i Anma ve TÖMER’ler Arası Türkçe 
Konuşma Yarışması’na Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliği yaptı. Meram 
Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programda 21 üniversiteden 21 
öğrenci jüri önünde dereceye girmek için yarıştı. 

P
rogramın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
NEÜ Türkçe Öğretimi, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KONDİL) Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Özcan 2016’daki yarışmada 
öğrencileri Mümin El Hüseyni’nin birinci 

olduğunu, bu nedenle bu yılki programa ev sahipliği 
yaptıklarını ve dünyanın dört bir yanından gelen 
misafirlerini Konya’da ağırladıkları için mutlu 
olduklarını belirtti. Yarışmaya 21 üniversitenin 
TÖMER’lerinden öğrencilerin katıldığını ifade eden 
Özcan, her öğrencinin 5 er dakika konuşacağını 
jürinin puanlaması sonucunda ise dereceye girenlerin 
belirleneceğini söyledi. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise gurbette 
okumanın zor olduğunu belirterek: “5 yıl yurt dışında 
eğitim almış biri olarak o süreçte ne tür sıkıntılar 
çekildiğini bilirim. Birçoğunuzun ailesi yanında yok. 
Biz sizlere aile olmaya çalışıyoruz. Biz bir şeyler 
öğreniyoruz. Siz bir şeyler öğreniyorsunuz. KONDİL 
Benzeri TÖMER’ler size Türkçe başta olmak üzere bu 
hizmeti yürütüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 
dedi. Yarışmadan önce KONDİL öğrencilerinin mini 
konseri salondakilerin büyük beğenisini topladı. Daha 
sonra jüri üyeliğini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kaçalin, YÖK Üyesi Prof. Dr. Hayati Develi, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, Maarif Vakfı 
Daire Başkanı Osman Demirgül, TRT Spikeri 
Meltem Ersan, Doç. Dr. Abdullah Harmancı, Prof. 
Dr. Mehmet Kırbıyık ve Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu’nun 
yaptığı yarışmaya geçildi. Öğrenciler jüri önünde 5’er 
dakika kendi hazırladığı konuşmayı yaptı. Yarışmada 
dereceye giren öğrencilerden Merita Isljami birinci, 
Mariam Surmanidze ikinci, Ayah Kabouk üçüncü oldu. 
Yarışma, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile 
sona erdi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) 
sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü etkinliği 
gerçekleştirildi. Köyceğiz Kampüsünde 
düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu, 
Prof. Dr. M. Emin Aydın ile dekanlar, öğretim 
üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

R
ektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ilk olarak 
anneler gününü kutladı. Şeker:  “Biz 
annelerimizi bir gün değil, ömür boyu, 
vefatından sonra da hatırlayan bir neslin 
çocuklarıyız. Allah cennette annelerimizle 

beraber bizleri cem eylesin. Annesi sağ olanlara da 
annelerinin kıymetini bilmelerini diliyorum. Annemizin 
ve büyüklerimizin kıymetini bildiğimiz takdirde ömrümüz 
bereketlenmiş olur. Bu vesile ile annelerimizin ellerinden 
öpüyor ve kendilerine sağlık, afiyet diliyorum.” dedi.

Şeker, hem kampüsün gelişimini görmek hem de 
yerleşme alanındaki fiziki mekânın nasıl düzenlendiğini 
paylaşmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini, aynı 
zamanda da sağlık için bir yürüyüş gerçekleştirmeyi 
amaçladıklarını söyledi. Köyceğiz Kampüsünde 
gayet güzel, ağaçlıklı bölgelerin olduğunu ifade eden 
Şeker: “Buraların zaman içerisinde bir sağlıklı yürüyüş 
alanı, sağlık ormanı şeklinde dizayn edilmesi söz 
konusu… Bu sadece üniversitemize değil aynı zamanda 
Konya’mıza da hizmet edecek… Bugün ilk denemesini 
gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu etkinlik geleneksel hale 
gelecek. Vatandaşlarımız inşaatlar tamamlandıktan 
sonra bu güzergâhı kendilerine sağlıklı yürüyüş için 
alternatif bir parkur olarak değerlendirebilecekler. 
Sağlıklı yaşam için sadece yürüyüş değil, dengeli 
beslenme ve kendimize zaman ayırmanın da önemli 
olduğunu düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımıza; sağlıklı, 
bereketli bir ömür diliyorum.” dedi. Yürüyüş ve kampüs 
alanındaki incelemenin ardından etkinlik sona erdi. 

Konuşmakta Yarıştılar Doğa Yürüyüşü Yapıldı
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Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesinin aynı bölümünde görev yapan 
tek yumurta ikizi doktorlar Melek ve Dilek Çağlayan'ın, 
hastalarıyla ve çevresindekilerle yaşadıkları olaylar ve 
diyaloglar ilgi çekiyor.

T
ek yumurta ikizi 28 yaşındaki Melek ve Dilek 
Çağlayan kardeşler, hayatlarının büyük bir 
bölümünü birlikte geçirdi. Üniversite eğitiminin 
sadece iki yılında ayrı kalan Çağlayan kardeşler, 
2012'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesini başarıyla bitirdi. Üniversitenin Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında birlikte 
görev yapan ikiz kardeşler, herkesin dikkatini çekiyor. 
Hareketleri, gülüşleri, mimikleri, boyları, kiloları, saçları ve 
gözlükleri, kısacası her şeyi benzer olan doktorlar Melek ve 

Dilek'in yaşadıkları ise gülümsetiyor. İkili, benzerliklerini avantaja dönüştürüp moral motivasyonları düşük 
hastalarıyla daha iyi iletişim kuruyor. "Siz tek değil miydiniz?" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemeyen hastaların 
birçoğu, Çağlayan kardeşlerle hatıra fotoğrafı bile çektirmek istiyor.

"Beni Melek sanıp tahlil sonucu gösterenlere yardımcı oluyorum"

Hocalarının bile kendilerini ayırt etmekte çok zorlandığını anlatan Çağlayan, hasta ve 
doktorlarla yaşadıkları gülümseten diyaloglara ilişkin şunları söyledi: "Genelde 
'Hocam siz ikizmişsiniz', 'İnanmıyorum sana çok benziyor' diyorlar. Tanımadığım 
hastalar beni Melek sanarak selam veriyor, tahlil sonuçlarını göstermeye çalışıyor. 
Bazılarına kendimizi inandıramıyoruz. Hastanın biri üçüncü katta benimle 
konuştu, dördüncü katta Melek'i görünce çok şaşırmış. Durumu açıklayınca 'Siz 
ikizmişsiniz kendimden şüphelenmiştim' diyerek rahatladı. Gün boyu Melek ile 
çalışan, ikiz olduğumuzu bilmeyen asistanlardan biri gece yarısı merdivenlerden 
inerken beni görünce şok oldu, korktu. Donakaldı, bayılacaktı. İkiz olduğumuzu 
söyleyince rahatladı. Bazen beni Melek sanıp selam verenlerle sohbet etmek 
zorunda bile kalıyorum. Çünkü anlatsam inanmayacak. Bazen beni Melek 
sanıp tahlil sonucu gösterenlere yardımcı oluyorum. 'Ben değilim' deyip açıklama 
yapmaktansa yardımcı olup Melek'i durumdan haberdar ediyorum."  Çağlayan, 
mesleklerini çok sevdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Hastalar karıştırıyor, 
bizi tek insan sanıyor. Dilek poliklinikteyken hastalar yolumu kesip ne zaman geleceğimi 
soruyor. Dilek'in ben olmadığımı söylememe rağmen inanmayıp odaya bakmaya gidiyorlar. Görevlendirdiğim hasta 
bakıcılar gidecekleri binada gördükleri Dilek'e onlardan önce oraya nasıl geldiğimi soruyorlarmış. Her gittiğimiz 
yerde ilgi oluyor. İnsanlar korkuyor, 'Bu kişi nasıl benden önce gelebiliyor, az önce görmüştüm' diyor. İkimizi yan 
yana görünce rahatladıkları yüzlerine yansıyor. Çoğu zaman kendilerinden bile şüpheleniyorlar. Yana yana gelmeden 
bizim ikiz olduğumuza inanmayanlar oluyor. Bazen arkadaşlarımız, 'Onlar ikiz, onlardan iki tane var' diyerek devreye 
giriyor. Bazen inandırmaya bile çalışmıyoruz, nasılsa inanmıyorlar. Bizim yapabileceğimiz bir şeyse yardımcı olup 
gönderiyoruz."

Görenler Şaşırıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde hazırlanan “MOZAİK” adlı Türk Halk Müziği konseri Mevlana 
Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 

G
enel Sanat Yönetmenliğini Doç. Dr. Attila 
Özdek’in yaptığı konserde Türk Halk Müziği’nin 
unutulmaz eserleri seslendirildi. Düzenlenen 
konsere Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet Kırbıyık, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar ile öğretim üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı. 
Orkestranın ortaya koyduğu üstün performans izleyenlere 
unutulmaz bir gece yaşattı.  Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
emeği geçenlere teşekkür ederek konseri hazırlayan  Doç. Dr. 
Attila Özdek, Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Babacan ve Öğretim 
Görevlisi Önder Mustul’a çiçek takdim etti. Toplu fotoğraf 
çekiminin ardından program sona erdi. 

“Mozaik” 
Gönül Tellerini Titretti
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Turism,  
Stichting PRIME ve InEuropa işbirliğinde 2016 
yılında Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik 
Ortaklık Programı çerçevesinde AB Bakanlığı 
Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve 
desteklenen Turizm temalı “TOURBAN-Tourism 
Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/
Mobile Learning Skills” başlıklı projenin ikinci 
toplantısı İtalya’da gerçekleştirildi. 

T
oplantı kapsamında Türkiye, Hollanda, 
İtalya ve Romanya’dan proje ortakları 
ikinci kez bir araya gelerek ilk 9 ayda 
gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi 
ve sonraki süreçte gerçekleştirilmesi 

planlanan çalışma faaliyetleri gözden geçirildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesinden, Uygulamalı 
Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Diken, Turizm Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Ferdi 
Bişkin ve Uzman Kevser Çınar’ın katıldığı toplantıda 
katılımcı ülkelerin yaşadıkları şehirle ilgili, sosyal medya 
yoluyla turist davranışlarını ve şehri anlamaya yönelik 
tamamladıkları büyük veri ve SWOT analizi sonuçları 
paylaşıldı. Konya şehrinin turizm temelli sosyal medya 
kullanımıyla ilgili rapor sonuçlarını yurtdışı ortaklarla 
paylaşan Uzman Kevser Çınar, Konya Büyükşehir 
Belediyesinin geliştirdiği bir yazılım programı ile 

gerçekleştirilen büyük veri analizi bulgularına göre 
Konya’yı ziyaret eden turistlerin davranışlarının, 
beklentilerinin, memnuniyet düzeylerinin 
belirlenmeye çalışıldığını ifade etti. Proje faaliyetleri 
kapsamında sosyal medyanın turizm sektörü açısından 
nasıl okunması ve nasıl etkin kullanılması gerektiği ile 
ilgili bir eğitim programının hazırlanmasına ihtiyaç 
duyulduğunu söyleyen Çınar şöyle devam etti: 
“Günümüzde şehirlerin tanıtımlarının yapılmasında, 
hikâyelerinin daha etkin bir şekilde çok daha geniş 
kitlelere ulaştırılmasında sosyal medya, en önemli ve 
en etkili kanallardan biridir ve bu doğrultuda sosyal 
medyanın doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. Hazırlayacağımız eğitim programı 
kapsamında sosyal medya uygulamalarından yeterli 
düzeyde faydalanabilmek ve doğru kullanabilmek için 
turizm temelli uygulamaların yeniden yapılandırılarak, 
hikâye anlatımı yöntemiyle verilmek istenen 
mesajların nasıl oluşturulacağı, sosyal medyaya nasıl 
aktarılacağı ve bu tür kampanyaların nasıl organize 
edileceği ile ilgili gerekli kilit unsurların belirlenmesi 
gerekmektedir.” Diğer ortak ülkelerin raporlarının 
değerlendirilmesi neticesinde benzer sorunların bu 
ülkelerde de görüldüğü anlaşıldı ve bundan sonraki 
çalışma paketinde elde edilen veriler neticesinde 
oluşturulacak 5 günlük eğitim programının genel 
çerçevesi oluşturuldu. Ayrıca toplantıda “kentlerin 
hikâyesi" başlıklı, hikayeler yoluyla kentlerin tanıtılması 
konulu bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu sayede projenin 
1. çalışma paketi araştırma raporları neticesinde elde 
edilen verilerle 2. çalışma paketinde gerçekleştirilmesi 
düşünülen sosyal medya yoluyla şehirlerin tanıtımının 
daha etkin yapılabilmesine yönelik geliştirilecek 5 
günlük eğitim programı arasında bir bağlantı kuruldu. 
Bir sonraki toplantı, 9-12 Ekim 2017 tarihleri 
arasında Bükreş, Romanya’da gerçekleştirilecek olup 
TOURBAN Projesiyle ilgili detaylı bilgilere ve ilgili 
sosyal medya hesaplarına www.tourbanproject.org 
proje web sitesinden ulaşılabilir.

Turizmde Sosyal Medya'nın 
Rolü Tartışıldı

NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi ve Seydişehir 
İlçe Jandarma Komutanlığı ile 
ortaklaşa “Uyuşturucu Madde 
Bağımlılığı ve Etkileri” konulu  
bir konferans düzenlendi.

S
eydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik 
Fakültesi Seyit 
Harun Veli Konferans 
Salonunda düzenlenen 

konferansın açılış konuşmasını 
yapan Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Arıkan; “Uyuşturucu bağımlılığı ile 
ilgili herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Öncelikle bu yola 
giden tüm yolların, tüm sebepleri iyi incelenerek önleyici 

tedbirler almalıyız.” dedi. İl Jandarma 
Komutanlığı Narkotik Suçlar Kısım 

Amirliğinden J. Kd. Bşç. Tayfun 
Kara konunun hukuki mevzuatı 

hakkında bilgi verdi. Konya 
Halk Sağlığı Müdürlüğünden 
Psikolog Ayşegül Polat, 
Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri ile Seydişehir 
Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerine yönelik 
"Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 

ve Etkileri" hakkında bir sunum 
yaptı. Seydişehir İlçe Jandarma Bölük 

Komutanı Üsteğmen Burak Çelik'in 
kapanış konuşmasıyla konferans tamamlandı.

“Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Etkileri”
Konulu Konferans Düzenlendi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Toplulukları 
tarafından, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi 
yararına NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde kermes 
düzenlendi. 

K
ermeste konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, etkinliğin düzenlenmesine 
katkı sunan herkese teşekkür ederek, 
“Böyle önemli bir sosyal sorumluluk 
etkinliğinde birleşmek, böyle bir kutsal 

görevi beraberce yürütmek için bir araya gelmek önemli. 
Hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçenlerden, bu 
etkinliğe vesile olan herkesten Allah razı olsun. Toplum 
dayanışması ve küçük, büyük demeden herkesin 
katkısının olması önemli.” diye konuştu. “Bizleri de 
unutanların olmaması için, onları unutmamamız lazım. 
Çevremizdeki tüm alzheimerlı büyüklerimize saygıda, 

şefkatte, ilgide, alakada kusur etmememiz gerekir. Bu 
farkındalığın hepimizde ömür boyu devam etmesini 
temenni ediyorum” diyen Şeker, öğrencilere de 
katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan 
İlknur Uysal ise, etkinliğin Alzheimer Derneği Gündüz 
Yaşam Merkezi yararına düzenlendiğini, planlama 
aşamasında ise hem Dekanlığın hem de Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Öğrenci Topluluklarının yer aldığını kaydetti.  
Uysal; “Ülkemizde bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezinin ihtiyaçları Belediyeler ve Üniversitemiz 
tarafından karşılanıyor ama orada hem maddi hem 
manevi desteğe ihtiyaç var. Kermesteki amacımız da 
alzheimerlı hastalara çok miktarda olmasa da maddi ve 
manevi destek verip farkındalık oluşturmak. Gençlerle 
birlikte, unutanları unutmayalım amacıyla yola çıkılmış 
bir etkinlik.” dedi. Kermes gün boyu NEÜ 15 Temmuz 
Yerleşkesi'nde devam etti. 

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi ve 
Sınıf Eğitimi Anabilim Dallarının birlikte 
düzenlemiş oldukları Materyal Sergisi  
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde A 
Blok zemin katta Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kırbıyık tarafından açılışı yapılarak 
ilgililerin ziyaretine açıldı. 

S
ergide okul öncesi ve sınıf  eğitimi  
anabilim dallarında öğrenim 
gören öğretmen adaylarının hem 
yaratıcılıklarını, hem de el becerilerini 
kullanarak çeşitli konularda çok 

sayıda geliştirdikleri ilkokul ve okul öncesi döneme ait eğitim materyalleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 
Birçoğu öğrenciler tarafından ilk kez tasarlanan bu ürünler özellikle öğretmenlere sınıflarında geliştirecekleri 
materyaller konusunda önemli fikirler ve ipuçları vermektedir. Öğretmen adaylarının bir dönem boyunca emek 
vererek yaptıkları ürünler 3 gün  ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu.

Kermes Düzenlendi Materyaller Sergilendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Topluma hizmet 

uygulamaları dersi çerçevesinde ilahiyat Fakültesi 
öğrencileri tarafından 15 temmuz şehitlerimiz 
anısına "Şehitlerimizin gölgesinde yaşıyoruz" adlı 
sloganı ile 500 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. 

K
onya Orman Bölge Müdürlüğü  işbirliğiyle 
yapılan ve üniversite çalışanları ve 
öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören 
faaliyet büyük beğeni topladı.

Topluma Hizmette 
Sürdürülebilirlik
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından 
düzenlenen "VI. Arapça Hazırlık Sınıfı 
Yılsonu Etkinliği Konya Ticaret Odası Konferans 
Salonu’nda yapıldı.

P
rograma Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş öğretim üyeleri, idareciler,  
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temsilciler , 
öğrenciler ve velilerinin yanı sıra   lise ve 

imam hatip lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Kur'an'ı Kerîm Tilaveti ve İstiklal 
Marşı'yla başlayan programın açılış 

konuşmalarını İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ile Arap Dili ve Belağatı 
Anabilim Dalı adına Sayın Doç. Dr. Sedat Şensoy yaptı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 
okuyan Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yaptığı skeçler, 
şiirler, hitabet etkinlikleri ve görsel sunumların yer 
aldığı program misafirler tarafından büyük beğeni 
topladı. Programda ayrıca öğrenciler arasında bilgi 
yarışması düzenlendi. Yarışmada başarılı olan ve 
programa katkı sağlayan tüm öğrencilere çeşitli 
ödüllerin takdim edilmesinin ardından program sona 
erdi.

İlahiyatta
Arapça "Final"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş 
Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden Sıddıka Nur 
Solak ve Eda Nur Alkan’ın hazırladığı “Yumi’nin 
Dişleri” adlı proje devam ediyor.

P
roje kapsamında Hocacihan Hüseyin Yıldız 
İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Türk 
Diş Hekimleri Birliğini temsilen Konya Diş 
Hekimleri Odası Başkanı Gürbiz Eldeniz, 
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arslan Terlemez katıldı. 
Fakülte öğrencileri; Hocacihan Hüseyin Yıldız 
İlkokulu öğrencileriyle ağız ve diş sağlığı ile ilgili bir dizi 
etkinlikler gerçekleştirdi.

Diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, diş 
hekimini sevdirmek ve diş çürümelerine karşı 
alınacak önlemler hakkında erken yaşta bilinçlenmeye 
katkı sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte, ilkokul 
öğrencilerine diş macunu, diş fırçası ve çeşitli 
oyuncaklar hediye edildi. Etkinlikte diş sağlığının 
önemi vurgulanırken, öğrenciler muayene ve tedavi 
için NEÜ Diş Hekimliği Fakültesine davet edildi. 
Programdan sonra Diş Hekimliği Fakültemize ziyarete 
gelen Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu yetkilileri 
tarafından projeye katılan öğrencilerimize teşekkür 
belgeleri takdim edildi.
Proje sayesinde öğrencilerin fakültede tedavileri 
yapılarak ağız hijyeni konusunda motivasyonları 
sağlanmış olacak. 

Diş Sağlığı Projesi İlkokul'da
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği 
Fakültesi Fora Öğrenci Topluluğu öğrencileri Ilgın ilçesi 
Göstere Köyünde bulunan Şehit Nihat Balkı İlköğretim 
Okuluna yardım amaçlı ziyarette bulundular. 

Ö
ğrenciler, İlkokul yararına 
düzenledikleri kermesten elde 
ettikleri gelir ile öğrencilere kırtasiye 
malzemesi ve oyuncak hediye ettiler. 
Toplamda 15 öğrencisi bulunan ve 

bütünleşik eğitim verilen okulun bina tadilat işleri 

için ASKON derneğinden destek alan Fora Öğrenci 
Topluluğu öğrencileri, okulda tadilat işlemlerini 
başlattılar. Öğrencilere diş fırçalama yöntemlerini 
anlatıp ağız sağlığı hakkında barkovizyon gösterisi 
izletten topluluk öğrencileri böyle bir etkinliğin 
içinde bulunduklarından dolayı mutlu olduklarını dile 
getirdiler. Öğrenciler ve okul öğretmeni tarafından 
heyecanlı ve mutlu geçen ziyaretin ardından bazı 
öğrenciler misafirlerinden ayrılırken duygusal anlar 
yaşadı. Ereğli Eğitim Fakültesi ve Kemal Akman Meslek Yüksekokulu öğrencileri “İmece Faaliyetleri” adı 

altında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri köy okulu ziyaretlerini bu yıl Ereğli’ye bağlı Belkaya 
Mahallesi Tozlukuyu İlkokulu’na yaptılar.

T
ozlukuyu İlkokulunu onararak örnek bir çalışmaya imza atan üniversite öğrencileri ayrıca okulun 
eksikliklerini belirleyerek bu eksiklikleri gidermeye çalıştılar. Konu hakkında bilgi veren İngilizce 
Okutmanı Eray Günay; amaçlarının ulaşım sıkıntısı çekilen ve ihtiyaç duyulan okullarda onarım 
yapmak ve çeşitli eksikliklerin giderilerek eğitimli nesillerin yetişmesine yardımcı olmak olduğunu 
ifade etti.

Günay: “Bu faaliyetlerimizi Ereğli’de 10 yıldan bu yana yürütüyoruz ve burası da onardığımız dokuzuncu okulumuz. 
Bu faaliyetlere başlarken amacımız sahip olduğumuz üniversitedeki gücü, enerjiyi, birikimi toplum ve insanlarla 
paylaşmaktır. Bu felsefe ile yola çıktık. Buradaki yardımlarımıza esnaflarımız da katkı sağlıyor. Biz çalışma yapacağımız 
okula önceden gelip eksik ve yapacakları belirliyoruz. Öğrencilerimiz ile el ele vererek işlerimizi bir gün içerisinde 
bitiriyoruz.” dedi.
İmece faaliyeti kapsamında; okulda öğrenciler tarafından önce bayrak direği boyandı, okulun camları değiştirildi, 
sorunlu olan tuvaletler onarıldı, bazı yerlere beton döküldü, elektrik anahtarları ve sigortalar değiştirilerek 
yeni lambalar takıldı, okulun tüm pencereleri macunlandı, yeni yağmur olukları takılarak su tahliye sistemi 
güçlendirildi. Okulda çalışmayan 3 adet bilgisayar Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü 
öğrencileri tarafından çalışır hale getirildi.
Ereğli Yerleşkesindeki öğrencilerimiz ziyarette ayrıca palyaço, müzik ve tiyatro gösterileri düzenleyerek ilkokul 
öğrencileriyle keyifli anlar yaşadılar. Okuldaki etkinlik; öğrencilere basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu, 
atlama ipi, değişik kırtasiye malzemeleri, bez Türk bayrağı, oyuncak vb. hediyeler verilmesinin ardından sona 
erdi.

Fora Göstere'de

Öğrencilere Umut Oldular
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İlahiyat Fakültesi

Turizm Fakültesi

Ereğli Eğitim Fakültesi ve 
Ereğli Kemal Akman 
Meslek Yüksekokulu

Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi

Fen Fakültesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Neü'de Meznuniyet Coşkusu Neü'de Meznuniyet Coşkusu
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ATAM Başkanı 
Prof. Dr. Derya Örs ve Rekabet Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ömer Torlak,  İstanbul Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit’i 

Ziyaret etti.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyon Başkanı 
Ömer Koç, Rektör Şeker’i makamında ziyaret etti.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i Ziyaret Etti

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i makamında 

ziyaret etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Hakkı 
Taşkapu ve beraberindeki heyet NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şube Başkanlığına seçilen Ömer Faruk 
Okka’ya NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. 
Dr. M. Emin Aydın ve Prof. Dr. Önder Kutlu hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundular. 

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker’i ziyaret etti. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın 
ve Prof. Dr. Önder Kutlu ile beraber Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretler Ziyaretler

Kosova Gençlik Konseyi Başkanı Mensur 
Morina ve beraberindeki heyet Necmettin 

Erbakan Üniversitesini ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'dan Ziyaret
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Kadem'den Rektör Prof. Dr. Şeker'e ziyaret.

Basın - Yayın ve Enformasyon İl Müdürü 
Abdurrahman Fidancı'dan Rektör Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker'e Ziyaret.

Konya İl Kültür Turizm Müdürü Abdülsettar 
Yarar Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i 

makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Müşaviri Doç. 
Dr. Necibe Nesibova Üniversitemizi ziyaret 

etti.

Vergi Müfettişleri Derneği Akademik 
Komisyonu Başkanı Göktuğ Kaya Rektör 

Şeker'i ziyaret etti.

Ziyaretler

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkan Vekili Zeki Erarslan'dan Ziyaret.

Orman Genel Müdürlüğü, Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet İpek'ten NEÜ Rektörü Prof. 

Dr. Muzaffer Şeker'e ziyaret.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka ve beraberindeki heyet Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. 

Irak Büyükelçisi Hisham Ali Akbar İbrahim Al-
Alawi NEÜ’yü Ziyaret Etti

Mahmud Kaşgari Barskani Doğu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Almaz İbraev 

Orozakunoviç'ten Ziyaret.

Ziyaretler



256

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite Bülteni - 11. Sayı

Türkmenistan Büyükelçisi Işankuli 
Amanlyev’den NEÜ’ye Ziyaret

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim 
Üyesi TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emel Arınç'tan 

Ziyaret.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve Prof. 
Dr. Önder Kutlu Konya İl Emniyet Müdürlüğüne 
atanan Şükrü Yaman’ı ziyaret ederek hayırlı olsun 

dileklerini iletti. 

Ziyaretler

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf ULCAY'dan ziyaret.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi İslam 
Bankası ve Finans Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Khalid Ahmad ve İktisadi ve İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Maliah Sulaiman, Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti.

Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, 
Üniversitemizi ziyaret ederek, Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile makamında 

görüştü. 




