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TURİZM FAKÜLTESİ

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZHEKİMLERİN MORAL VE MOTİVASYONUNDA SIKINTI VAR



KOORDİNATÖRLÜKLER :

- BAP Koordinatörlüğü

- ERASMUS Koordinatörlüğü

- FARABİ Koordinatörlüğü

- FORMASYON Koordinatörlüğü
- Mevlâna Değişim Programı Koordinatörlüğü

- ÖYP KURUM Koordinatörlüğü

MERKEZLER : 

- Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Engelsiz Üniversite Birimi
- Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Konya Mimarlık , Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Türkçe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi  (TÖMER)
- Meram Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM)
- Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi 

- ESWL ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Fakülteler

Üniversitemizde bulunan Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Koordinatörlükler ve Merkezler şunlardır : 

FAKÜLTELER : 

- Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Ereğli Eğitim Fakültesi
- Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Meram Tıp Fakültesi
- Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
- Turizm Fakültesi

ENSTİTÜLER :

- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR : 

- Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
-Seydişehir Meslek Yüksekokulu
- Seydişehir Sağlık H,izmetleri Meslek Yüksekokulu
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu



       Ü  niversitemiz İlahiyat Fakültesi’nde farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz “Suriye İçin İyiliğe Çağrı” adı 
altında bir kermes düzenledi.
     Kermese İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Cem 
ZORLU, İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Salih Zeki KEŞ ve çok sayıda İlahiyat Fakültesi öğrencisi katıldı.
Kermeste konuşan İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Salih Zeki KEŞ: “Suriye’de yaşanan zulmü ve sivil halkın 
acılarını dindirmek, bir nebze de olsa kanayan yaralarına merhem olmak amacıyla başlatılan bu yardım 
kampanyasıyla şimdiye kadar; battaniye, kışlık kaban, kazak, pantolon, ayakkabı, bebek bezi, bakliyat, bebek 
maması vb. den oluşan malzemeler ve nakdi yardımlar toplandı. Sabahın erken saatlerinden beri burada kermes 
düzenleyerek Suriye’deki kardeşlerine destek çıkan öğrencilerimizi ve kampanyamıza destek veren halkımızı 
kutluyoruz.” dedi.

Suriye İçin İyiliğe Çağrı Kermesi

      Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz uzun yıllar 
Üniversitemize hizmet etmiş olan Sosyal 
Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyelerimizden Prof. Dr. Durmuş YILMAZ’ın 
yıllardır özenle oluşturduğu şahsi kütüphanesi 
hocamızın ailesi tarafından kütüphanemize 
bağışlandı.

   Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
yapılan kitap bağışı törenine, Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Eğitim Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Dekan 
Yardımcılarımız; Doç. Dr. Dursun YAĞIZ,  Doç. 
Dr. Mehmet KIRBIYIK,  merhum Prof. Dr. 
Durmuş YILMAZ hocamızın ailesi, üniversite 
hocalarımız ve öğrencilerimiz katıldı.
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Merhum Prof. Dr. Durmuş YILMAZ’ın Kitapları Üniversitemize Bağışlandı
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     Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: ‘Türkiye’de çok değerli eserler bilinçsiz kişilere 
gidiyor.Bunların kütüphanelere ulaştırılması gerekir. Böylece çok daha fazla kişi bu eserlerden 
faydalanabilir. Bu vesileyle ben hocamızın ailesine böyle bir bağışı, hayrı yaptıkları için teşekkür ediyorum.” 
dedi. Konuşmaların ardından bağışlanan kitaplara ilk mührü rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER vurdu.



Şehir Konferansları: “Türkiye’nin 21.YY Vizyonu”

‘Türkiye'nin 21. Yüzyıl Vizyonu' Hasan Celal Güzel Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, AK Parti Konya 
Milletvekili Mustafa KABAKÇI, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Osman OKKA ve çok sayıda davetlinin katıldığı konferans 
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirildi. 

‘Türkiye'nin 21. Yüzyıl Vizyonu'  konulu konferansta Hasan Celal GÜZEL, Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel güç 
olacağı yönünde fütürologların ortak düşünce içerisinde bulunduklarına işaret etti.  GÜZEL: "Bir istatistik ilmi var. 
İstatistik müspet bir ilim, daha doğrusu bir tekniktir. İstatistik belirli seneler içerisinde analizler yapar.Bir yıllık veya 6 
aylık gibi kısa dönemleri vardır.5 yıllık dönem orta vadeli bir dönemdir. 5 yıldan fazlası da artık stratejik dönemdir. 
Uzun vadeli dönemdir. Zaten 5 yıldan sonrası artık fütürolojiye girer. Fütüroloji 'gelecek bilimi' demektir. Aslında 
bilim kurgu ile bilim arası bir yerdedir. Tam yerine oturmuş değil. Ama fütüroloji artık ciddi bir şekilde yapılır hale 
geldi. Yoksa bilmem nerde ki bilmem ne bacının fala bakarak yaptığı bir iş değil bu. Çok ciddi şekilde analizler 
yapılıyor. Şu şartlarda giderseniz ekonomide şu noktaya gelirsiniz gibi bir analiz. Şimdi bu son 10 yıllık dönemin kızıl 
elması da bana göre Türkiye'de 2 dönem altında analiz edilebilir. Birisi 2023 hedefi, birisi de Sayın Başbakan'ın 30 
Eylül'deki bir siyasi konuşmasında ilk defa söylediği 2071 hedefi. İşte bence Türkiye'nin 21. yüzyıl vizyonu bu 
hedefler çerçevesinde değerlendirilebilir." dedi.
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T Ü R K İ Y E ’ N İ N  2 1 .  Y Ü Z Y I L 
V İ Z YO N U  H E P İ M İ Z İ N  İ F T İ H A R L A 
GÖREBİLECEĞİ BİR VİZYON OLACAKTI 

Türkiye’nin geleceğinden ümitli 
olduğunu ifade eden GÜZEL: “Türkiye 
dünyanın ilk büyük 10 ekonomisi olan 
ülkeler arasına girmiştir. Ancak Başbakanın 
asıl kızıl elması ise 2071 vizyonudur. Yani 
Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin bininci 
yıldönümüdür. Ben bu zamanda olamam 
ama siz yaşlı da olsanız görebileceksiniz. 
İsrail bilim adamlarının da içinde olduğu, 
çok çeşitli fütürologlar Türkiye'nin 2 binli 
yılların ortalarında küresel bir güç haline 
geleceği hususunda ittifak halindeler. 
Şuanda da küresel güç halindeyiz. İstikrar 
bozulmazsa, bu devamlı kalkınma eğilimi 
devam ederse, Türkiye bence geleceğini, 
kızıl elmasını meydana getirecektir. Hem 
Türk dünyasının, hem İslam dünyasının 
lideri olacaktır. Hem Türk dünyasındaki 
birleşme ve federatif eğilimler meydana 
gelecek, hem de İslam dünyasında 
konfederatif eğilimler meydana gelecektir. 
Evvela konfederasyon sonra federasyon 
kurulacaktır. Hem de eski Osmanlı 
Memaliğinde Osmanlı milletler topluluğu 
kurulacaktır. Bütün bunların neticesinde 
inşallah Türkiye'nin 21. yüzyıl vizyonu 
hepimizin iftiharla görebileceği bir vizyon 
olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.S
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Prof. Dr. Engin DENİZ Hocamıza Veda Yemeği 

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin DENİZ hocamızın Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına 
atanması dolayısıyla, Eğitim Fakültesinde Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Eğitim Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılarımız; Doç. Dr. Dursun YAĞIZ ve Doç. Dr. Mehmet 
KIRBIYIK, Prof. Dr. Engin DENİZ ve çok sayıda öğretim üyesinin katıldığı veda yemeği düzenlendi. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK:“Değerli arkadaşımızın görevde yükselişi sebebiyle biz 
meslektaşları burada yanında bulunuyoruz. Engin hocam hem fakültemizi hem de üniversitemizi farklı 
platformlarda çok iyi bir şekilde temsil etmiştir. Yeni görevi Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığında da 
başarılar diliyorum.” dedi.

Prof. Dr. Engin YILMAZ ise:“Bu bölümün ilk mezunlarından olmakla beraber burada 23 yılım geçmiştir. 
Gelecek nesillere hep bir şeyler öğretmeye çalıştım.Umarım bir nebzede olsa faydamız olmuştur. Bedensel olarak 
burada olamasam da ruhumuz burada olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Engin Yılmaz hocamıza plaket takdim 
etti.

Üniversitemiz ile KTO Karatay Üniversitesi Güçlerini Birleştiriyor

düzenlenmesini içeren protokolün ilk değerlendirme toplantısı geçen yaz gerçekleştirilerek Muhasebe Denetim 
konusunda Yüksek Lisans ile Turizm İşletmeciliği alanında Doktora programlarının hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.
Toplantıda Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora Programının yürütücülüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
üstlendiğini dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER:“Muhasebe Denetim Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği Doktora 
programlarının en önemli özelliği bu bölgede ilk olmalarıdır. Turizm işletmeciliği doktora programı ile hem kendi 
ihtiyacımız için öğretim üyesini yetiştireceğiz hem de diğer üniversitelerimizin bu alandaki ihtiyacına cevap vereceğiz. 
Ulusal ve uluslararası işbirliği ile proje çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu konudaki önerilere her zaman açığız. 
Benzer bir protokolü Afyon Kocatepe Üniversitesi ile de yaptık.  Bu çerçevede Üniversitemizin yürütücülüğünde Yerel 
Yönetimler ve Siyaset alanında tezsiz ikinci öğretim Yüksek Lisans programını da hayata geçirdik." dedi.

Yürütücülüğünü KTO Karatay Üniversitesinin yaptığı Muhasebe Denetim Yüksek Lisans Programına 2012-2013 
eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında başlandığını ve başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer TORLAK ise: "İki üniversite arasındaki işbirliğinin yeni alanları da kapsayacak şekilde artarak 
devam etmesini ümit ediyorum." dedi. Üniversiteler arasında özellikle lisansüstü düzeydeki işbirliklerinin ülkemizdeki 
akademik kaynakların etkin kullanımı açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. TORLAK; bu tür 
işbirliklerin akademik anlamda disiplinler arası çalışmalara ortam hazırlayacak olması açısından da önemli olduğunu 
ifade etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile KTO Karatay 
Üniversitesi arasında imzalanan işbir l iği  protokolü 
çe r çeves inde  bugüne  kadar  yap ı lan  ça l ı şma la r ı 
değerlendirmek üzere Üniversitemiz Senato Salonunda, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer TORLAK ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Muhsin KAR’ın katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Ortak yüksek lisans ve doktora programlarının yürütülmesini, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda ortak projelerin 
geliştirilmesini, ortak sempozyum ve kongrelerin 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin KAR, Turizm İşletmeciliği ortak Doktora Programının hayata 
geçirilmesi için gereken ilk adımı attıklarını ve bu çerçevede 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 
10 öğrenci kabul edileceğini vurgulayarak:"Turizm İşletmeciliği Doktora programımızın bu alandaki önemli 
bir boşluğu dolduracağına inanıyorum.’ dedi. 
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Arap Halkı Adalet İstiyor

Konferansa Başbakanlık Başmüşaviri ve aynı zamanda Medeniyetler İttifakı Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. 
Bekir KARLIAĞA, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet SORGUN, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ile çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Mısır halkına bir an önce ülkenin 
refahının, huzurunun ve kardeşliğin tesisinin sağlanmasında kolaylıklar diliyorum.” dedi. 

M ı s ı r l ı  G a z e t e c i - Y a z a r  F e h m i 
HÜVEYDİ:‘Arap Baharı birkaç ülkede değil, tüm 
Arap ülkelerinde yaşanıyor. Barış kelimesi bizleri 
yanıltıyor. Ben barış kelimesi yerine adalet 
kelimesini kullanmak istiyorum. Adalet herkesin 
hakkını vermek demektir. İsrail'in yaptığı barış 
bizlere nefret ettirdi.

Büyük değişimler olan Arap ümmetinin 
ısrar ettiği nokta, şu anki durum bitsin, zulüm sona 
ersin diyedir. Şu anda Arap ülkelerinin bazılarında 
açık bahar olduğu gibi bazılarında da kapalı bahar 
yaşanıyor. Fas'ta da, Cezayir'de de olanları 
bilmiyoruz. Oralarda birkaç kişi hükümdarlara dil 
uzatmış, hakaret etmiş diye tutaklandı, görüyoruz. 
Oysa Arap ülkelerinde olanların güçlü istekleri: 
Orada değişiklik olmasıdır.’ dedi. Batı'nın petrol 
olan ülkelerdeki çıkarları hakkında da bilgi veren 
HÜVEYDİ, “ABD için Arap alemi, sadece bir petrol 
kaynağı ve İsrail'i koruma noktasıdır. Ortadoğu da 
stratejik konuma sahip ülkelerin olduğu Mısır, İran 
ve Türkiye'yi kapsıyor. Bu ümmet için hayır 
istemeyen ülkeler, bu 3 ülkeye rahat vermez. 
Mısır'daki hareket, bunu gösteriyor. Önemli bir 
tarihi değişimin önündeyiz. Mısır'a kimse yardım 
etmedi. Batı devletleri batacağı zaman oralara 
yardımlar gönderdi. Bize ise kimse yardım 
göndermedi.” diye konuştu. Üniversitemiz İlahiyat 
Fakültesi Öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Gör. 
Şehabettin KIRDAR tarafından  simültane 
tercümeyle yapılan ve ilgiyle izlenen konferans  
soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.
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Prof. Dr. Bekir KARLIAĞA ise yaptığı 
konuşmada, ‘Medeniyetler İtt ifakı si lahla 
yapılanlara barış ve dostlukla cevap verebilmek 
için kurulmuş olan bir kuruluştur. Medeniyetler 
İttifakı girişimi yüzyılımızın en önemli küresel barış 
girişimidir. Son 20-25 senedir dünyamızı, bölgemizi 
kana bulamaya çalışan, insanları birbirleri ile 
kavga ettirerek 'Medeniyetler Çatışması Tezi' 
ortaya konulmuştur. Bu bir tez olmanın ötesinde bir 
proje olmuştur. Genellikle zihinlerde Medeniyetler 
İttifakı Projesi'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir 
parçası olduğunu iddia edenler çıkıyor. 
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Başbakanlık Başmüşavirliği 
M e d e n i y e t l e r  İ t t i f a k ı  T ü r k i y e 
Koordinatörlü'ğünün 'Medeniyetler 
İttifakı Konferansları' kapsamında 
Ün ivers i temiz ,Konya Büyükşehi r 
Belediyesi, Selçuk üniversitesi, Mevlana 
Ü n i v e r s i t e s i  v e  K T O  K a r a t a y 
Ün i ve r s i t e s i n i n  de  ka t k ı l a r ı y l a 
düzenlediği 'Arap Uyanışı, Mısır ve 
Ortadoğu' konulu konferans düzenlendi.  
M e v l a n a  K ü l t ü r  M e r k e z i ' n d e 
gerçekleştirilen konferansın konuğu 
Mısırlı Gazeteci-Yazar Fehmi Hüveydi idi. 

Halbuki; Medeniyetler İttifakı Projesi Sayın Başbakanımızın önderliğinde 2005 yılında İspanya Başbakanı'nın 
da katılımı ile Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulmuştur. Kurulmuş olan Medeniyetler İttifakı, 
Medeniyetler Çatışması ve Büyük Ortadoğu Projesi'ne de karşı bir oluşumu ifade etmektedir. Bugün bölgemiz 
büyük çatışmaların kanlı sahnesi olmuşsa bu Siyonizm, İslamafobi hareketleri yüzünden olmuştur. Bu 
hareketlerin dünyanın bugün aldığı şekilde etkili olduğunu görüyoruz. Bu amaçla buna karşı durabilmek için 
silaha silahla değil, barışla, sevgi ve dostlukla karşı koyabilmek için kurulan bu oluşum bugün BM'ye aittir ve 
110 ülke 20 uluslararası kuruluş tarafından desteklenmektedir.” dedi. 

Konferanslar hakkında da bilgi veren Karlıağa:“Kültür, medeniyet ve düşünce alanında önde gelen 
isimlerin, kendi düşüncelerini bizimle paylaşması için bu konferansları düzenliyoruz. Merkezi, İstanbul olan bu 
konferansların tekrarını Ankara'da da yaptık. Bu yılki konferansın da Konya'da başlamasını uygun gördük.” 
diye konuştu.

MEDENİYETLER İTTİFAKI, BOP'UN DEVAMI DEĞİL

ABD; MISIR, İRAN VE TÜRKİYE'YE RAHAT VERMEZ



Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Akademik Yarıyıl Toplantısı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Akademik Yarıyıl Toplantısı Kule Sini Restoran’da sabah kahvaltısı 
eşliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER başta olmak üzere, Rektör Yardımcımız ve aynı zamanda 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Birol AKGÜN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin 
AYDIN, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Muhsin KARA, Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Birol MERCAN, öğretim görevlilerimiz ve öğretim üyelerimiz 
katıldı.

Toplantıda konuşan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanımız ve Rektör yardımcımız Prof. Dr. Birol 
AKGÜN:“Fakültemizin ilk dönemini başarı ile tamamladık. Fakülte kültürünü oluşturmak uygulamalı eğitim 
yapmakla oluşuyor. Bu sebeple biz uygulamalı eğitime önem veriyoruz. Kendimizi her geçen gün yenilemeliyiz, 
güncellemeliyiz. Kendi alanımızla ilgili dergilerden çıkmış makaleleri takip etmeli ve değerlendirmeliyiz. 
Literatürümüzü bu şekilde geliştirebiliriz. Bu sebeple akademik personelimize her türlü imkanı sağlamak için 
elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Derdi, sıkıntısı ve projesi olan arkadaşlarımıza kapımız her zaman açık.” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise:“Sabah bir araya gelmek berekettir. Aynı kurum içinde çalışan 
arkadaşlarımızın bir araya gelmesi, sıkıntıların paylaşılması bizi mutlu ediyor. Genç akademisyen arkadaşlar için 
her yerde her zaman kadro bulunmuyor. Bu nedenle kadro almış arkadaşlarımızın bu süreci iyi değerlendirmesi 
gerekiyor. Doktor, yardımcı doçent ve profesör olmak için gece gündüz çalışan arkadaşlarımız var. Üniversitemizde 
biz genç ekibimizle ilerlerken, kimsenin arkada kalmasını istemiyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından akademik yılın değerlendirildiği toplantı öğretim üyelerimiz ve öğretim elemanlarımızın 
öneri ve şikâyetlerinin dinlenmesiyle sona erdi.
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 Uluslararası Güney Afrika-Türkiye İlişkileri 

Üniversitemiz ve Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi(AFSAM) tarafından, Osmanlı alimi Ebu Bekir 
Efendi’nin Güney Afrika’ya gönderilişinin 150. Yılı anısına “Uluslararası Güney Afrika – Türkiye İlişkileri” konulu 
panel düzenlendi. 

Panele: Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol AKGÜN, Ebu Bekir 
Efendinin Torunu Şule Rashida EFFENDİ, Afrika Uzmanı Mustafa EFE, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zekeriya 
MIZIRAK, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılarımız Doç. 
Dr. Dursun YAĞIZ ve Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK, Üniversite hocaları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Osmanlı Âlimi Ebu Bekir Efendi’nin biyografisinin tanıtımından sonra 
söz alan Rashida EFFENDİ:“Dedem Ebu Bekir Efendi 150 yıl önce Afrika’ya 
gittiği zaman çok zorluk çekti. Ben 40 yıl önce geldim. Babamla beraber 
Erzincan, Erzurum, Konya’yı gezdik. Biz sahipsiz değiliz. Ben Seyyid Ebu 
Bekir’in torunuyum. 150 yıldan sonra siz bize sahip çıkıyorsunuz, biz de 
Türküz, ben de sizin gibiyim. Hiçbir zaman kim olduğumuzu unutmamamız 
lazım. İslam benim ruhumda, kalbimde, canımda. Bizi buraya davet eden 
Rektörümüze ve sizlere teşekkür ediyorum.”dedi.

Daha sonra söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise:“ 
Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikaları çerçevesinde bu panelde, Sahra Altı 
Afrika ülkelerinden Güney Afrika bölgesi ile ilişkilerimizin daha da 
güçlenmesine katkıda bulunulması, bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza 
özgüven verilmesi, dindaşlarımızın tarihi bağlarını unutmamalarının 
sağlanması, Türkçe konuşmaları çok zayıflamış hatta unutmuş olanlara 
dillerinin canlandırılmasına yardımcı olunması ve Ebû Bekir Efendi’nin Güney 
Afrika Cumhuriyeti toplumu üzerindeki etkilerinin nesnel bir biçimde ele 
alınması  amaçlanmaktadır. Ben doktora yaptığım sıralar oraları gezmiştim. 
Göçler hazindir. 150 yıllık bir geçmiş var önümüzde. Rashida Hanımın bizle 
buluşması çok anlamlı. Biz kitaplarda okuyup, yeri geldiğinde 
sohbetlerimizde Ebu Bekir Efendi’yi yad edip onunla ilgili bilgi paylaşımı 
yapabiliyoruz. Ancak kısa bir zamanda olsa bir döneme tanıklık eden bir 
misafirimizin burada bulunması çok güzel. Buraya bizlerle buluşmaya 
geldikleri için teşekkür ediyor, kendilerini saygıyla selamlıyorum.” dedi.
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BİZ SAHİPSİZ DEĞİLİZ



Kampüs Ortak Derslikler İnşaatı Hızla Yükseliyor

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI kampüs alanı 
inşaatında incelemelerde bulundu.

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler, Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Çevre ve 
Şehircilik Bakanımızın gayretleri neticesinde Ekim ayı gibi temeli atılan binaların bu aşamaya gelmesi ve kış 
şartlarına rağmen hala inşaatın devam ediyor olması da bizim için memnuniyet verici. Muhteşem bir Konya 
manzarası da bu kampüs alanından gözlemlenebilecek. İlk etapta yapılan bu yatırımın maliyeti yaklaşık 22 
milyon TL. 27 bin metrekarelik inşaat alanına sahip 3 binanın  çok kısa bir sürede bitecek olması hem Üniversitemiz 
ve öğrencilerimiz hem de belediyemiz ve vatandaşlarımız açısından çok memnuniyet verici bir durum. Tabi 1 
milyon metrekarelik toplam alandaki diğer yapılaşmalarla ilgili çalışmaları Sayın Rektörümüz belirtti.Böylece 
hangi fakültenin nerede olacağıyla ilgili projeler de netleşmiş oldu. Onlar da etap etap yapılacak. Konya'nın en 
gözde yerine Türkiye'nin en gözde üniversitesi konuşlanmış olacak. Emeği geçen hepsine teşekkür ederim." diye 
konuştu.Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Şu anda ortak derslik inşaatı devam eden kampüsümüz 

ülkemizdeki en güzide kampüslerden biri olacak. Meram, Türkiye'nin en güzel üniversitesi olmaya aday bir yer 
kazandı. Meram Belediyesi'nin bizlere sunduğu bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmek için güzel bir 
projelendirme dönemi geçirdik. Ortak derslikler inşaatı hızla yükseliyor. Ekim 2013'te ilk bölümü teslim edilecek ve 
öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Bu anlamda Meram Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü 
böyle bir arsanın devri kolay bir işlem değildi. Bu alanın tapusunun devriyle Üniversitemize çok önemli bir katkıda 
bulunarak büyük bir yükü üzerimizden almış oldu. Bu katkılar elbette boşa gitmeyecek. İnşallah Meram ilçesi, 
Türkiye'nin çok nadide bir kampüsüne ev sahipliği yapacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
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Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar 
KALAYCI ise: “Türkiye'nin  gözde bölgelerinden 
olan ilçemizde, yine ülkemizin en güzel kampüsü 
olacak bir üniversite, Meram'ın en yüksek 
t e p e s i n d e  k o n u ş l a n m a y a  b a ş l a d ı . 
Rektörümüzün üstün gayretleri, Sayın Valimiz, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara'dan 
gelen bürokratlar ve bizim gayretlerimizle 
Meram'ın en güzide bölgesinde, 1 milyon 
metrekarelik alanda inşaat çalışması hızla 
devam etmektedir. “ dedi. Sonra devam etti;
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TÜRKİYE’NİN GÖZDE BÖLGELERİNDEN OLAN İLÇEMİZDE, YİNE ÜLKEMİZİN EN GÜZEL KAMPÜSÜ OLACAK 
BİR ÜNİVERSİTE



18 OCAK 2011

Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyeleri, her iki fakülte ile ilgili disiplinler arası konularda projeler üretmek üzere bir araya geldi.
Toplantıya  Üniversitemiz Rektör yardımcısı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin 
AYDIN, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şerafettin EREL ve öğretim üyelerimiz katıldı.

Özellikle elektronik haberleşme, uzay ve havacılık sektöründe araştırma-geliştirme projelerinin 
desteklenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında 2013 yılı için belirlenen, desteklemede öncelikli proje konuları ele 
alındı.

Toplantıda konuşan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şerafettin EREL; Havacılık ve 
Uzay Bilimleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda, disiplinler arası konuların gün geçtikçe daha fazla önem kazandığını 
vurguladı.

İki fakültenin öğretim üyelerinin ortak çalışması sonucu hazırlanan taslak üzerine çalışmalar devam 
etmektedir.

Ortak Proje Toplantısı
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Yarının Liderleri: Aklı Etkili Kullanabilme

S
a

y
fa

 1
4

Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu(YÖK) desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Öğrenci 
Konseyi Koordinatörü Nurefşan Zeynep EKİM’in yürütücülüğünü yaptığı 
“Yarının Liderleri Projesi”nde yer alan öğrenciler, Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Saim 
AÇIKGÖZOĞLU’ndan “Aklı Daha Etkin Kullanabilme” üzerine ders aldı.
‘Kişi kendisinin lideri olmalıdır.’

Rektörlük binamızda gerçekleştirilen derste “Akçap Düşünme” adlı 
kitabının üzerinde değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Saim 
AÇIKGÖZOĞLU lider insan hakkında şunları dile getirdi: “Karşı taraf ne 
demek istediğinizi anlamalı. Topluma vereceğiniz hizmet ile karnınızı 
doyuracağınız hizmeti ayırabilmelisiniz. Derdiniz meselelere nasıl 
baktığınızı anlatabilmek olmalı. Kendinizi yönetebilmeli, çevreyle iyi 
etkileşim içinde bulunmalı ve dünyanın sorunlarının farkında olmalısınız. 
Kişi kendisinin lideri olmalıdır.Birikiminiz olmalı ve Kendinize yeni  ufuklar 
açabilmelisiniz.”

Dersin ardından Prof. Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU öğrencilere hediye 
ettiği “Akçap Düşünme” adlı kitabını imzaladı.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
FAKÜLTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ
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Yarının Liderleri: Liderlik

Yarının liderleri projesi kapsamında yürütülen ve projeye seçilen öğrencilere yönelik gerçekleştirilen 
dersler devam ediyor. Bu bağlamda Konya Memleket Gazetesi Yazarı Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ üniversitemiz 
Rektörlük toplantı salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
Yarının Liderleri Projesi’nin hedeflerinin anlatıldığı derste Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ Elli beş yıllık “Girişimcilik Serüveni ve 
Liderin Önemi”ni ve  hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

KÜÇÜKBEZİRCİ: “Bir tasavvuf gerçeği var. ‘Delilsiz aşılmaz, yollar harâmi’ denir. Ekonomik, sosyal, siyasal 
yaşamda da yollara lidersiz çıkılmaz. Lidersiz yollar aşılmaz. Bilgi, beceri, ekonomik ve sosyal ortam ne kadar 
uygun olursa olsun, yürünecek yolların “öncüye” ihtiyacı vardır. Cesaret tek başına yeterli değildir. Önemli olan 
donanımlı cesaretli olabilmektir. Donanımlı cesareti ise; diksiyon, etkili konuşma, pratik insan ilişkileri ve beden 
dilini bir araya getirerek sağlayabilirsiniz. Liderlik özelliğini kazanmanın ilk yolu olan “Dökülen süte ağlanmaz” 
sözünü kendinize ilke edinmelisiniz.” dedi. Ayrıca yazar Küçükbezirci, Rudyard Kipling’in “Eğer” adlı şiirini 
öğrencilerle paylaşıp, bu şiiri lider bir kişinin mutlaka yanında taşıması gerektiğini belirtti.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nde fakültenin öğretim üyeleriyle, fakültede hayata 
geçirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Öğretim üyeleriyle bir araya gelinerek, çalışılan birimlerle ilgili hem akademik hem de yönetsel 
değerlendirilmelerde bulunulan toplantıda; eğitim-öğretim ve araştırma ortamlarının kalitesinin geliştirilmesi için 
çözüm önerilerinin birlikte oluşturulması konusunda fikir beyan edildi.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanımız ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN: 
“Fakültemiz 14 bölümden oluşuyor. Bu eğitim–öğretim yılında 4 bölüme öğrenci alarak eğitime başlanmıştır. 
Bunlar Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği 
bölümleridir. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yeni fakültemize katılacak öğretim üyesi arkadaşlarımızla 
beraber 13 bölümde eğitim-öğretime başlamış bulunacağız. Yüksek lisans eğitimimiz sadece şuanda Çevre 
Mühendisliği bölümümüzde açık. Önümüzdeki dönemde yüksek lisans eğitimine Endüstri Mühendisliğinde, Enerji 
Sistemleri Mühendisliğinde, Gıda Ve Harita Mühendisliği bölümlerinde başlamayı hedefliyoruz. Doktora eğitimini 
önümüzdeki sene Çevre ve Gıda Mühendisliği bölümlerinde açmayı hedeflediklerini belirten Aydın, bölümlerdeki 
öğrenci sayıları hakkında da şu bilgileri verdi: Çevre Mühendisliğimizin 46, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
bölümümüzün 51, Gıda Mühendisliği bölümümüzün 45 ve İnşaat Mühendisliği bölümümüzün 49 olmak üzere 
toplam 191 öğrencisi vardır.”dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Gelişmekte olan bir üniversitenin kurucu kadrosunda yer almak 
güzel bir şey. İlerleyen yıllarda bir ekip çalışmasının oluşturduğu süreci güzel anılarla hatırlayacaksınız ve hem 
öğrencilerinize hem asistanlarınıza aktaracaksınız. İnşallah sağlık ve afiyet içerisinde başarılı çalışmalara imza 
atarak bu süreci hep beraber taşımış olacağız. Sayın Rektör Yardımcımızın aktarmış olduğu tablodan da düzenli ve 
güzel bir gidişi izliyoruz. Gerek önümüzdeki sene lisans ve lisansüstü alanında açacağımız yeni programlar, 
gerekse de 2012 yılında ki yayın ve bilimsel projelerden istifade etme oranı ve sayısı memnuniyet verici. 
Önümüzdeki 2013 yılı içerisinde TUBİTAK, SANTES, MEVKA benzeri birçok proje başvurusuna arkadaşlarımızın 

ciddi projelerle başvurarak belirgin bir ivme kazandırılmış bilimsel araştırmalar alanında ciddi çalışmalar 
yapan bir üniversite olmanın sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. BAP üzerinde özellikle alt yapı projelerine 
yönelik ciddi bir tavır sergiledik. 2013’te bunun meyvelerini aldık. 2014’e daha canlı girebilmemiz için bu 
projeler şarttır.” dedi. 

ŞUBAT 2013

DELİKSİZ AŞILMAZ, YOLLAR HARAMİ



 Yenilenebilir Hibrit Enerji Araştırma Projesi Hayata Geçirildi

Üniversitemiz Kampüs alanında kurulan yenilenebilir enerji sistemi ile ilgili bilgi almak üzere kampüs alanı 
inşaatını ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI sistem 
hakkında bilgi aldılar. Üniversitemiz kampüs alanı ışıklandırmaları  yenilenebilir enerji sistemlerinden  rüzgâr ve güneş 
enerjisi kullanılarak elde edilen enerjiyle sağlanıyor. Bu konuda bilgi veren Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞCI; “Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şerafettin Erel’in koordinatörlüğünde yürüttüğümüz bu projede Hibrid sistemi ile yenilenebilir elektrik enerjisi 
üretiliyor. Bu elektrik enerjisi ile kampus alanındaki 8 adet aydınlatma direği hava karardığında devreye girerek 
kampus alanının aydınlatılmasını sağlıyor. Burada ciddi bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Yakın bir zamanda 
kampüs alanımızın bir kısmının belki de tamamının elektrik ihtiyacını buraya ilave edeceğimiz panellerden 
karşılayacağız. Ayrıca bu sistem, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans ve lisansüstü 
öğrencilerinin bir uygulama laboratuvarı da olacaktır.” dedi. 
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Sistemle ilgili bilgiler de veren YAĞCI: “Meteorolojik şartlar uygun 
olduğu takdirde rüzgâr ve güneş sisteminden saatte maksimum 5200 Watt 
(5,2 kW) elektrik enerjisi üretilebilecek. Kurulan elektrik enerjisi üretim 
sisteminde 3200 Watt’lık bir rüzgar türbini ve 2000 Watt’lık güneş panelleri 
(pilleri) kullanıldı. Güneş panellerininde 1000Watlık kısmı sabit olarak 
kuruldu ve Konya için 33 derecelik sabit açıyla monte edildi.  Güneş 
panellerinin diğer 1000 Watt’lık kısmı ise güneş ışığına göre hem yatay hem 
de dikey doğrultuda hareket mekanizmasına sahip. Bu mekanizma 
vasıtasıyla sistem, güneş ışığını takip etmekte ve sabit güneş panellerinin 
ürettiği elektriğe göre daha fazla elektrik üretmektedir.  Hem rüzgâr 
türbininden hem de güneş panellerinden üretilen elektrik enerjisi akümülatör 
 grubunu şarj etmektedir. Bu sistemde 12 Voltluk 100 amper-saatlik bakım 
gerektirmeyen 10 adet jel akümülatör kullanılmıştır. Akümülatörlerden elde 
edilen doğru akım elektrik enerjisi bir inverter vasıtasıyla  alternatif akıma  
çevrilerek çevre aydınlatmasında kullanılan lambaların elektrik enerjisini 
sağlamaktadır. Çevre aydınlatmasında kullandığımız 8 aydınlatma direğine 
bağlı her biri 45 Watt olan 16 adet LED tipi lamba kullanılmıştır. Dolayısıyla 
üretilen elektrik enerjisi gece saatlerinde aydınlatma lambalarında 
tüketilmektedir. Ayrıca sisteme bağlanan bir bilgisayar aracılığıyla üretilen 
elektrik enerjisi 10’ar dakikalık aralıklarla kaydedilmektedir. Kaydedilen 
verilerle rüzgâr, sabit güneş sistemi ve hareketli güneş sistemi ayrı ayrı 
izlenebilmekte ve çeşitli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân 
vermektedir. Bu kayıtlar bir modem vasıtasıyla uzaktaki diğer 
bilgisayarlardan da takip edilebilmektedir.”şeklinde açıklamalarda bulundu.

SAATTE 5200 Watt ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEBİLECEK

Üniversitemiz öğrenci topluluklarından 
‘Tabib-i Ayan Topluluğu’ Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer ŞEKER’i makamında ziyaret 

etti.

Tabib-i Ayan Topluluğu

KOP Üniversiteleri Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kürşad GÜLEŞ 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i 

ziyaret etti.

KOP Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri
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Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerimizin Büyük Başarısı

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Bölümü, öncü, yenilikçi sanatçı-
öğretmen adayları çıkarmaya devam ediyor. Son 10 yıl içerisinde düzenlenen ulusal resim yarışmalarında birçok ödül 
ve sergileme kazanan öğrencilerimiz, bu geleneği 2012–2013 eğitim-öğretim yılında da sürdürdü.
Prof. Dr. Güler AKALIN, Prof. Dr. Süleyman Aydan BELEN, Prof. Devrim ERBİL, Prof. Dr. Süleyman Saim TEKCAN, Prof. Dr. 
Tansel TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Jale YİLMABAŞAR, Yunus TONKUŞ ve Filinta ÖNAL’ın jüri üyeliği yaptığı yarışmayla, 
bölümümüz öğrencilerinden Oğuz KALELİ ve Haşim ASLAN, 1939 yılında başlayan ve 2012 yılında 71.’si düzenlenen 
Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne katılmaya hak kazandılar. 

Kültür Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu bir diğer yarışma 12. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda; Mahmut 
ÖZDEMİR, Fahri ERTÜRK, Haşim ASLAN ve Oğuz KALELİ eserleriyle sergiye katılmaya hak kazanmıştır.  Mustafa Ayaz 
Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı’nın bu yıl 1.’sini düzenlediği resim yarışmasında ise, Oğuz KALELİ Başarı 
Ödülü, Muzaffer ÜNAL, Haşim ASLAN ve Esma KAÇMAZ sergileme alarak başarı göstermişlerdir.

Ayrıca, Rh+artmagazine dergisi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen “Yılın Genç Ressamı Yarışması’nda” Türkiye 
genelinde üniversiteden mezun, lisanüstü ya da lisans öğrencisi olan genç ressamlar arasından finale kalan 20 kişiden 
8’i Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı lisans ve yüksek lisans öğrencisi. 
Naciye KERVAN, Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ, İbrahim GÜNDEM, Esma KAÇMAZ, Şahin DEMİR, Mahmut ÖZDEMİR, 
Oğuz KALELİ ve Haşim ASLAN takipçilerinde internet üzerinden oy kullanabildiği yarışmada, finale kalarak büyük bir 
başarı göstermişlerdir. Juri Üyeliğini; Bedri BAYKAM, Devrim ERBİL, Hüsamettin KOÇAN, Tomur ATAGÖK, Abdülkadir 
GÜNYAZ, Tevfik İHTİYAR ve Necmi KARKIN’ın yaptığı yarışmanın oy kullanma işlemi 26 Ocak -23 Şubat 2013 tarihleri 
arasında yapılmış ve oylama sonucunda, öğrencilerimizden Şahin DEMİR ikincilik, Esma KAÇMAZ ise mansiyon ödülüne 
layık görülmüşlerdir.
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Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i ve 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Birol AKGÜN 
ve Prof. Dr. Tahir YÜKSEK’i, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, Türk 
Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa YAYLA’yı 

ziyaret etti.

Türk Anadolu Vakfı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Eğitim, 
Araştırma Genel Müdürü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Kültür ve 
Araştırma Genel Müdürü Abdülkadir 

MAHMUTOĞLU başkanlığındaki bir heyet 
Konya’da yürüttükleri temaslar çerçevesinde 

Üniversitemizi ziyaret ederek Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Birol AKGÜN ve Üniversitemiz Genel 

Sekreteri Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK’la görüştü.

Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birimi 
Sorumlusu İsmet ÇAVDAR ve ekibi, Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i makamında ziyaret 

etti.

Engelsiz Üniversite Birimi

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
GÜRSOY Rektörümüzü makamında 

ziyaret etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü

Yeşilay Başkanı Av. Muharrem BALCI, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i 

makamında ziyaret etti.

Yeşilay Başkanı
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Konya İçin Şimdi ve Eğitimde İşbirliği Protokolü 

Eğitim fakültesi 2013 Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Erol Güngör konferans salonunda gerçekleştirildi.

Akademik Kurul Toplantısı'na Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER başta olmak üzere, Rektör 
Yardımcılarımız; Prof. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK ve Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Eğitim 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Dursun YAĞIZ, Doç. Dr. 
Mehmet KIRBIYIK ve öğretim üyelerimiz katıldı.

Konya Valiliği, Üniversitemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEVKA işbirliği ile gerçekleştirilen Konya ili 
ortaokul ve lise öğrenci başarılarının çok yönlü değişkenlerle araştırılması projesi protokolü Dedeman otelde 
gerçekleştirilen törenle imzalandı. 

İmza törenine Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER ve çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısı Yapıldı

Projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Eğitim 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL proje hakkında 
bilgiler vererek, şunları ifade etti: “Konya ilinin tüm köy, kasaba, 
ilçe ve şehir merkezinde yürütülen proje kapsamında 10211 
Ortaokul Öğrencisi (6-7 ve 8. Sınıf), 5602 Lise Öğrencisi toplam 
15813 öğrenciye ve 4000 Eğitimciye (Öğretmen, Okul Yöneticisi 
ve Eğitim Uzmanı) anketler ve ölçekler uygulandı. Tüm bu verilere 
dayalı olarak, Konya ilindeki öğrencilerin başarı profili çok yönlü 
olarak ortaya kondu. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde, Konya Valisi 
Aydın Nezih Doğan, Fakülte Dekanımız, üniversiteden 
akademisyenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, tüm İlçe 
Kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, 
öğretmenler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay 
yapıldı.  Bu çalıştayla araştırma sonuçlarına dayalı eylem planları 
oluşturuldu. 2013'ün başında Konya Vali Yardımcısı Tayyar 
ŞAŞMAZ başkanlığında, fakültemiz Dekanı Prof. Ali Murat 
SÜNBÜL ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan YILMAZ' ın 
koordinatörlüğünde üniversiteden akademisyenler, İl milli eğitim 
müdürlüğü yöneticileri, İlçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla 
araştırma raporu ve eylem planlarını gözden geçirme toplantısı 
yapıldı. Şubat 2013 itibariyle projenin çıktıları ve hazırlanan 
eylem planları tüm il bazında uygulanmaya başlandı.”

İNSAN KAYNAĞININ SONU GELMEZ

Törende konuşan Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ise: “Biz eğer geleceğe dönük 
Türkiye'nin kapasitesini artırmak istiyorsak, bu kapasite artışını sağlayacak en önemli araç eğitimdir. Amacımız son 
10 yıl içinde yapılan insan kapasitesini maksimum düzeyde kullanarak, milli hedeflere ulaşmaktır. Tüm limitlerin, 
her türlü rezervin sonu gelebilir, ama insan kaynağının sonu gelmez. İnsan birikiminin, kapasitesinin herhangi bir 
şekilde ''mükemmele ulaştım'' diyebileceği bir nokta yoktur.” dedi.
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SEDEP’te Şubat Ayının Gündemi: Dostluk

ÖĞRENCİ VE AİLELELRİNE EV ZİYARETİ

Ziyaretin ikinci kısmında da Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
ALTAY, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KOCA, öğrenci ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. SEDEP değerler 
eğitimi kapsamında öğrenci ailelerine ziyarette bulunduklarını ifade eden Başkan ALTAY, “Tüm velilerimize her ay 
bir değerle ilgili “Helik” kitabı gönderiyoruz. Sloganımızda olduğu gibi ‘her gün 15 dakika çocuklarımıza değer’ 
diyoruz. Velilerimiz her gün 15 dakikalarını ayırarak buradaki etkinlikleri yerine getirmelerini istiyoruz. ” dedi.
Çocuklarımızın geleceği için ailelere de büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER:“Toplum olarak ancak dayanışma ile huzur buluyoruz. Geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en 
büyük güç değerlerimizdir.” diye konuştu.

SEDEP projesi kapsamında öğrencilere yaş gruplarına yönelik çeşitli kitaplar verildiğini aktaran İlçe Milli 
Eğitim Müdürü KOCA ise: “Burada velilerimize ricamız ise çocuklarıyla birebir ilgilenmeleri. Dağıtılan bu kitabın 
içindeki uygulamaları, örnekleri çocuklarıyla bir arkadaş, dost gibi birlikte yaşamaları gerekiyor. Bu örnekler 
çocuklarda daha etkili ve kalıcı oluyor. Bu yüzden anne-babaların da ödevlerine iyi çalışmaları, çocuklarına günde 
3-5 dakikalarını ayırmaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz ile Selçuklu Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, Selçuklu Değerler Eğitimi 
(SEDEP)’nin Şubat ayı gündemini “Dostluk” değeri oluşturdu.

Proje kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY,  
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KOCA, Selçuklu İMKB İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyaret etti.
 “Dostluk” değeri ile ilgili öğrenci ve veli materyallerinin dağıtıldığı ziyarette, öğrenciler gelen misafirlere “Dürüstlük 
“ konulu piyes sergiledi. Programın sonunda idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Rektörümüz, Selçuklu 
Başkanımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz SEDEP uygulamalarının işleyişi hakkında değerlendirme yaptı.
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Turizme Rehber Oluyoruz

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Kültür ve Turizm 
Topluluğu, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü’nü  
‘Turizme Rehber Oluyoruz’ sloganıyla düzenlediği 
konferansla kutladı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör 
salonunda gerçekleştirilen ve Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN ve İstanbul 
Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Profesyonel 
Turist Rehberi Sinan ERCAN’ın konuşmacı olarak 
katıldığı konferansa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. 
Bölge Müdürü Ahmet DURAN, Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi Dekanı Muhsin KAR, Turizm Fakültesi Dekan 
Yardımcımız Doç. Dr. H. Ferhan NİZAMLIOĞLU, Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK 
ve Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. 
Abdurrahman DİNÇ: “Dünyada ilk kez 1990 yılında 
kutlanan bu etkinlikler, ülkemizde 1997 yılından 
i t ibaren  ku t lanmaya baş lanmış  ve  bugün 
Konya’mızda ilk defa Turizm Rehberlik gününü 
kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizde son 
dönemde olukça hızlı gelişen turizm sektöründe en 
popüler mesleklerden biri olan turizm rehberliği turizm 
sektörüne bağlı branştır. Gelişen Dünya şartlarına 
baktığımız zaman daha nitelikli, daha bilgili ve 
donanıml ı  tur ist  rehber ine duyulan iht iyaç 
artmaktadır.” dedi.

Konya’daki tarihi eserlere vurgu yapan Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN 
da: “Konya’mız sultanlar şehri olduğundan birçok 
tarihi eser bulunmaktadır. Tarih bakımından zengin 
olan şehrimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 
Bu eserlerden en önemlileri olan Hz. Mevlana Türbesi, 
Şems-i Tebrizi Türbesi, İnce Minare Camii, Şerafettin 
Camii, Sahip Ata Camii, Beyşehir gölünde ki Eşrofoğlu 
Camii bunlardan bazılarıdır. Ülkemiz adeta bir açık 
hava müzesidir.” dedi.

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin 
KAR ise: “Herkesin Dünya Turist Rehberler gününü kutluyorum. 
Konya’mızda bu günün ilk defa kutlanması sevindirici olduğu 
kadar anlamlıdır da. Turizm ülkemiz için önemli bir yere sahip ve 
turist potansiyeli ve bu bağlamda da turist rehberliği gün 
geçtikçe daha da önem kazanıyor.” dedi. 
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İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Profesyonel Turist Rehberi Sinan ERCAN 
ise deneyimlerinden bahsederek öğrencilere 
tavsiyelerde bulundu:“İlkokul çağlarımda 
doğayı ve değişik yerleri görmeye merak 
sardım. Bunun i ler ik i  y ı l larda şu anda 
bulunduğum mesleği yapmama vesile olduğunu 
söyleyebilirim. Bu mesleği yapmak bilgi, 
donanım, araştırma ve heves ister. 15 yıldır turist 
rehberl iği  yapmaktayım. Bunun 10 yı l ı 
profesyonel turist rehberliğidir. Ben gerçekten 
bu mesleğe gönlümü ve zamanımı verdim. Çoğu 
zaman ailemle olamıyorum. Ama küçükken 
kurduğum hayallerimi yapıyorum. Gezeceğim 
uzak yerleri para vererek değil, para alarak 
geziyorum. 

Bu mesleğin artıları olduğu gibi 
eksi yanları da vardır. turist rehberliğinde 
kendinizi geliştirmek ve aranılan rehber 
olmak istiyorsanız kendinizi her yönden 
vasıflandırıp aranılan kişi olmalısınız.” 
diyen Sinan ERCAN, Dünya Turist 
Rehberler Gününü kutladı.

TURİZM FAKÜLTESİ



Şehir Konferansları: 28 Şubat ve Demokratikleşme

Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON)’un 
organizasyonuyla gerçekleştirilen ‘28 Şubat ve 
Demokratikleşme’ konulu Şehir Konferanslarının bu 
ayki konuğu gazeteci-yazar Yiğit BULUT oldu. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 
Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Karatay 
Kaymakamı Mustafa ALTINTAŞ, çok sayıda öğrenci ve 
vatandaşın katıldığı konferans Mevlana Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi. 

Ekonomik  ge l i şmeye ve  Türk iye ’n in 
ilerlemesine vurgu yapan Yiğit Bulut “Türkiye, 
geçmişte hiçbir zaman seçilmişlerle yönetilmedi.” dedi 
ve 28 Şubat’ın sorumlusunun yalnızca askerler 
olmadığını belirten BULUT: “2001 krizinde, piyasada 
gecelik 14.008 faiz gördüm. Bugün yıllık faiz 4.75, 
bunun için nerden nereye geldiğimizi iyi anlamamız 
gerekir. Türkiye 1946 ile 2001 krizi arasında hiçbir 
zaman seçilmiş hükümetler tarafından yönetilmedi. 
Dışarıdaki yerleşik yapılar ve onların içerdeki uzantıları 
tarafından yönetildi. 2008'de IMF’yi kovmak ne kadar 
büyük bir şeydir. Bunun daha iyi idrak edilmesine 
gerekir. Bu gerçeği anladığımız zaman, İsrail’e ‘One 
Minute!’ diyebilmenin ne kadar büyük bir şey 
olduğunu daha iyi anlayabiliriz. O ‘One Minute!’ 100 
yıllık,150 yıllık gidişata dur demektir.” dedi.

Başkanlık sistemine de değinen BULUT: 
‘Eskiden başbakanlar holding patronlarına efendim 
derlerdi. Şimdi ise bunun tam tersi. Başkanlık sistemi 
bunun içinde çok önemli ve acil yapılması gereken bir 
şeydir.’ dedi.

S
a

y
fa

 2
7

Mali Mevzuat Hizmet İçi Eğitim Semineri

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından "Üniversite Personeline Yönelik Hizmet İçi 
Eğitim" çerçevesinde mali mevzuat hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendi.

Üniversitemiz bünyesinde görev yapan idari personelin mali alandaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla; 
harcama birimlerinin gerçekleştirme görevlileri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile mutemetlerden oluşan altmış 
civarındaki katılımcı hizmet içi eğitim semineri aldı.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet BÜLBÜL, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Engin ERKMEN ve 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Baki DOĞAN tarafından düzenlenen eğitim semineri; Taşınır Mal 
Yönetmeliği, Bütçe ve KBS Uygulamaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İkincil Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Maaş 
Hazırlama, Ekders Mevzuatı ve Uygulamaları, İhale Kanunları ve ilgili mevzuat, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliği konularında Rektörlük Senato toplantı salonunda gerçekleştirildi.

28 ŞUBATI’IN  SORUMLUSU YALNIZCA
 ASKERLER DEĞİL

Rektörümüz ‘Yarının Liderleri’ projesi kapsamında Isparta'daydı

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Türkiye öğrenci konseyi tarafından ortaklaşa 
yürütülen "Yarının Liderleri’ projesi kapsamında Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğrencilerine ders vermek amacıyla 
Isparta’daydı.

Beraberindeki heyet ile birlikte Süleyman Demirel 
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU’nu makamında 
ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Birol AKGÜN iyi niyet dileklerini ileterek, 
günün anlam ve önemini belirten hediyelerini takdim ettiler.
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Ziyaretin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen 
programa katılan rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER programda yaptığı konuşmada Türkiye’nin medeniyetlere 
beşiklik ettiğini söyleyerek tarihin iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. “Tarihe öncülük etmiş başkentlerimiz 
var. Bu tarihi güzelliklerin farkına vararak yaşamalıyız. Geçmişimizle gurur duyarak kendimize ait medeniyet 
çizgisi oluşturmalıyız. Köklerimizi öğrenmek ve yeniden keşfetmek zorundayız. Yunus Emre, Fuzili, Mehmet 
Akif’ okumamız, okutmamız gerekiyor. Geçmişini iyi bilmeyen, iyi bir lider olamaz” dedi.
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7. Engelsiz Üniversite Birimleri Bölge Toplantısı

Bu süreçte bize her türlü imkânı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaf fer  ŞEKER hocamız  başta  o lmak üzere ,  Rektör 
Yardımcılarımıza, Sağlık Kültür Daire Başkanımız Abdullah 
BÜYÜKATICIGİL’e ve bize destek çıkan arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” dedi. AYDOĞAN’ın konuşmasının ardından kürsüye 
gelen Yüksek Öğretim Kurulu Özürlü Öğrenci Komisyon Üyesi ve 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç Dr. 
Hakan SARI: “Anayasamızın 42.Maddesinde her engelli ya da özel 
eğitim gereksinimi olan öğrencimize eğitim hakkının verilmesi ile ilgili 
madde yer almaktadır. Devlet ve diğer özel eğitim kurumları, eğitim 
gereksinimi duyan öğrenciye eğitim hakkını vermektedir, bu 
anayasal bir haktır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz alan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Emin AYDIN ise: “Yeni bir Üniversite olarak böyle bir birimin 
kurulmasından memnunuz ve bu birim engelli öğrencilerimize çok 
faydalı olacaktır. Üniversitemiz dünya standartlarında, dünya 
çapında eğitim öğretim kalitesini yakalamayı ve buna yönelik 
hizmetler sunmayı hedefleyen bir üniversitedir. Bu noktada 
logomuzdan da anlaşıldığı üzere 5E ile ifade ettiğimiz eğitim odaklı 
engelsiz üniversite olma hedefinin önemli bir husus olduğunu 
söyleyebiliriz.” dedi.
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Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü Kendini Tanıttı 

Üniversitemiz akademik çalışmaları ve akademik çalışmaların niteliğini artırmak için proje desteklerine 
başladı.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Eyüp Kalaycı Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısında konuşan Üniversitemiz BAP Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz DOĞAN akademisyenlere sağlanan 
desteklerden yararlanabilmeleri için takip etmesi gereken prosedürleri anlattı.

Prof. Dr. DOĞAN: “Araştırma Projeleri, Tez Projeleri, Öncelikli Alan Projeleri, Sanayi İşbirliği Projeleri, Kongre 
Projeleri, Ek Destek Projeleri, Yayın Teşvik ve Atıf Destek Projeleri olarak sınıflandırılmaktadır. En düşük destek Atıf 
Projemizde 150 lira iken Alt Yapı Destekleri ise sınırsız olarak verilmektedir. Bununla birlikte Araştırma Projelerine 
30.000 TL, Öncelikle Araştırma Projelerine 80.000 TL, Yüksek Lisans Projelerine 7.500 TL, Tıpta Uzmanlık Tez Projesine 
15.000 TL, Doktora Tez Projesine 15.000 TL, Kongreye Katılım Projesine 3.200 TL şeklinde belirlenmiştir. Yine bununla 
birlikte yayınlar içinde A, B, C sınıf dergiler için 1.500 TL ile 750 TL arasında destekler sağlanacaktır. Özel sektörden 
sağlanan proje desteklerine ise alınan destek kadar destek sağlanacaktır. MEVKA, TÜBİTAK gibi kurumlardan destek 
alacak projelerin de yüzde 20’si kadar destek yine birimimiz tarafından ödenecektir. Burada akademisyenlerimizin 
kongreye katılımını, bilimsel çalışmalarını artırmak ve yapılan çalışmaların niteliğini artırmak, tez yazımı gibi alanlarda 
çalışmalarına destek olmak birinci amaç olarak belirlenmiştir.” dedi. 

BAP
Bilimsel Araştırmalar 
Projeleri Koordinatörlüğü 

7. Engelsiz Üniversite Birimleri Bölge Toplantısı, Üniversitemiz
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Konferansa Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Eğitim Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Ahmet Saim ARITAN, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılarımız; Doç. Dr. 
Dursun YAĞIZ ve Doç. Dr. Mehmet Kırbıyık, Eğitim Fakültesi Özel 
Eğitim Bölüm Başkanı Doç Dr. Hakan SARI, Üniversitemiz Daire 
Başkanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ÖMSS sınavı, yükseköğretim kurulu engelsiz üniversite 
mevzuatı ve yükseköğrenim kurumlarında öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm 
önerileri yer aldı.
Açılış konuşmasını Engelli Öğrenci Temsilcisi Sevgi Nur AYDOĞAN’ın 
yaptığı toplantının gündeminde; ÖMSS sınavı, yükseköğretim kurulu 
engelsiz üniversite mevzuatı ve yükseköğrenim kurumlarında 
öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde 
karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı.
AYDOĞAN konuşmasında engelli olmanın acınacak bir durum 
olmadığının altını çizerek:  “Bizler engelli olduğumuz için halimize 
acırlardı. Ama şimdi üniversitede bu durumumuz ortadan kalktı.
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Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD) 9 Yaşında

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD)’nın kuruluşunun 9. yıl dönümü 
kutlandı. Programa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Meram Tıp 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Hamdi 
ARBAĞ, Üniversitemiz Tıp Eğitimi ve Bilişim Anabilim Dalı (TEBAD) Başkanı Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU, Dekan 
Yardımcıları ve öğretim üyeleri katıldı.

TEBAD’ın kuruluşunun 9. yıl dönümü için hazırlanan pastanın kesilmesiyle başlayan programda 
Rektörümüz:“Aslında bütün anlatılan konular aynıdır, bilgiler aynıdır, fakat anlatma metotları farklıdır. İşte bu noktada 
TEBAD Meram Tıp Fakültesinde senkronu sağlamak için kurulmuştur. Bilgiler aynı, yöntem farklı olmalı fakat yöntemin 
farklı olmasının sınırı da olmalı. Yöntemin sürekli değişmesi yerine eğitim metodunda bir standart sağlanmalıdır. 
Yoksa eğitimde alerji oluyor. Uygulayıcılar çok önemli. Başta İbn-i Sina olmak üzere varoluşumuzdaki atalarımızın 
kodlarından bize aktarılan birikimler var. Yeni sistemleri bu birikimlerle harmanlayarak aktarmalıyız. Bunun hem 
hastalığın tedavi süreci, hem tedavi yöntemi hem de öğrencilerimizin bütün alanlarda kendisini sağlıklı yetiştirmesi için 
çok önemli olduğunu düşünüyorum.”şeklinde  konuştu. Prof. Dr. ŞEKER’in konuşmasının ardından TEBAD tarafından 
düzenlenen Temel Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ-12) Kursuna geçildi. Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi TEBAD 
Başkanı Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU; Tıp Eğitiminde PDÖ-Meram Tıp Fakültesinde PDÖ Uygulaması Nasıl 
Yürütülmektedir? PDÖ Yöneticisinden Beklenenler, DPÖ’de Senaryo Yazımı konularında, kursa katılan öğretim 
üyelerine seminer verdi.

Yarının Liderlerine Dil-Kültür Seminerleri 

Yarının Liderleri Projesinde Üniversitemizi temsil 
eden 30 kişiden oluşan gönüllü lider adaylarına 
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu, genç 
bireylerin liderlik özelliklerinin gelişmesini sağlamak ve 
onlara entellektüel bir kişilik kazandırmak amacıyla 6-
14 Mart 2013 tarihleri arasında, Yabancı Diller Yüksek 
Okulu” müdürlüğünde, “Dil-Kültür Seminerleri” verdi.

Katılımcıların, Üniversitemizi gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında, farklı kültürler ve diller konusunda 
tam donanımlı eğitimleri yönünde planlanan ve sekiz 
gün süren seminerde proje temsilcileri “dil ve kültür” 
üzerine farklı konularda 8 farklı eğitimciden çeşitli 
eğitimler aldı. 

Seminerin ilk gününde Yabancı Diller Yüksek 
Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL ve Okutman 
Eda Ercan DEMİREL, Yarının Liderleri öğrencilerine ilk 
derslerini verdi.

Yrd. Doç. Dr. Ece SARIGÜL’ün “İletişim ve Dilin 
Etkin Kullanımı” ile ilgili  verdiği seminerde: “İletişim 
kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin 
karşılıklı alış-verişidir. İkinci tanımı ise bizim başkalarını, 
başkalarının da bizi anlama sürecidir. İletişim 
problemlerinin olmaması için bazen birden fazla kişinin 
olması gerekiyor. İletişim sadece bilgi alış-verişi değildir. 
İletişimin karşılıklı olması,duygu ve düşüncelerle 
yapılması gerekmektedir.” dedi.

Okutman Eda Ercan DEMİREL ise “Lider Olmak 
ya da Olmamak” konusunda proje temsilcilerini 
bilgilendirdi.

MART 2013
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Küresel İlişkiler Topluluğu Etkinliği
Türkiye’de Demokrasinin Dünü ve Bugünü

Üniversitemiz Küresel İlişkiler Topluluğu tarafından “Türkiye’de 
Demokrasinin Dünü ve Bugünü” konulu konferans düzenlendi. 
Konferansın konuğu İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Bekir Berat Özipek idi. 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör konferans 
salonunda gerçekleştirilen konferansa, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol 
AKGÜN, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. 
Birol MERCAN, Üniversite hocalarımız ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol 
AKGÜN :“Son yıllarda ciddi anlamda değişim ve dönüşümün yaşandığı 
bir süreci görmekteyiz. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi sizlerin ve 
bizlerin bu süreçte beraberce kendimizi, bulunduğumuz durumda 
değerlendirmemize bağlı. Bu çerçevede bizleri kırmayarak İstanbul’dan 
Konya’ya teşrif eden değerli dostumuz Bekir Berat ÖZİPEK Bey’e 
teşekkür ediyorum. Bu konularda konuşmayı en çok hak eden ve bu 
konuyu da en iyi yorumlayacak kendisidir.” dedi.

Rektör Yardımcımızın konuşmasının ardından başlayan 
konferansta Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Türkiye’de Demokrasi sorunu 
nedir, Sağ ve Sol ayrımının ötesi, geçici ve kalıcı olan yapısal, ekonomik 
ve sınıfsal boyut açısından Türkiye’deki Demokrasiye vurgu yapan 
Özipek “Türkiye 1950’de çok partili hayata geçtiğinde bakış olarak 
demokrasiye geçmiş olmadı. Türkiye 1950’den beri demokrasiye geçiş 
sürecindedir. Demokrasiye geçiş için çok partili hayatın test edilmesi 
gerekli bir koşuldur ama yeterli bir koşul değildir. Ama düşünün 63 yıldır 
bir geçiş sürecinden bahsediyoruz. Tuhaf bir süreç bu, böyle bir süreç 
olmaz. Tabi biz 1950’de çok partili hayata geçiş yaptık hatta buna 
dönüş diyebiliriz. Bundan önce 2. Meşrutiyet dönemi, bugünkü siyaset 
sisteminden daha geniş bir yelpazenin olduğu tarihlerdi. Türkiye’de çok 
partili hayata geçiş değil, dönüş demek gerekir.” dedi.
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Havacılık ve Uzay Sanayinin Geliştirilmesi ve Cari açığın 
Azaltılmasında Üniversite – Sanayi İşbirliğinin Rolü ve Önemi

Prof. Dr. Şerafettin EREL, “yerli sivil uçak 
üretimimiz olmadığından ülkemiz bu alanda dışa 
bağımlıdır. Bu nedenle Offset uygulamaları (çift yönlü 
ticaret) dış açığı dengelemede alternatif bir yöntem 
olarak değerlendirilebilir. Havacılık sektörü yan 
sanayiinin gelişmesine paralel olarak Türkiye, ileride 
Ortadoğu ve Balkanlar’ın bir uçak bakım üssü niteliği 
kazanbilir. Sivil havacılıktaki gelişmeler ise cari açığa 
pozitif yönde etki edecektir.” dedi.

Uydu teknolojisine de değinen Prof. Dr. EREL: 
“Yapımında %60 yerlilik oranı, yazılımda ise %100 
yerli olan GÖKTÜRK -2 uydu yapımıyla Türkiye uzay 
teknolojisi konusunda önemli deneyimler kazandı. 
Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin % 100 yerli uydu 
yapımına odaklanması gerekmektedir.” şeklinde 
konuştu.
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TÜRKİYE UZAY TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMELİDİR

Havacı l ık ve Uzay bi l imleri  Fakültesi 
Dekanımız Sayın Prof. Dr. Şerafettin Erel;  Ankara 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde  “Havacılık 
ve Uzay Sanayinin Geliştirilmesi ve Cari açığın 
Azaltılmasında Üniversite – Sanayi İşbirliğinin Rolü ve 
Önemi “ başlıklı bir konferans verdi.

Üniversite – Sanayi İşbir l iği Merkezi 
Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan 
Prof. Dr. EREL havacılık ve uzay sektörünün cari açığa 
etkisi üzerinde durarak, uçak teknolojisi, uydu 
teknolojisi ve sivil havacılık işletmeciliği, gelişmiş 
ülkeler ölçeğinde ülkemizde havacılık ve uzay 
sektöründe yerli tasarım ve üretime yönelik Ar-
Ge’nin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.



Türkiye Öğrenci Konseyi İç Anadolu Bölgesi 
Genel Kurulu Üniversitemizde Gerçekleşti

Türkiye Öğrenci Konseyinin İç Anadolu 
Bölgesi Genel Kurulu, Üniversitemizin ev 
sahipliğinde Rektörlük Senato Toplantı 
Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurula, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcılarımız; Prof. 
Dr. Birol AKGÜN ve Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 
Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanı Nihat Buğra 
AĞAOĞLU ve İç Anadolu Bölgesinde bulunan 
Üniversitelerin öğrenci konsey başkanları 
katıldı.

Kurulda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER; Yükseköğretim sistemi hakkında bilgi verirken, yeni 
yükseköğretim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda 
da fikirlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenci Konseyi 
Liderlerinin hangi şartları taşıması gerektiğine ve neler 
üzerine çalışmalar yapılması gerektiğine de değinen 
Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER, öğrenci konseyinin lisans ve 
yüksek lisans üzerine bir rapor hazırlaması gerekliliğini 
önemle vurguladı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Rektörümüz 
Prof. Dr. ŞEKER, geleceğe ışık tutan ve geleceğe yön verecek 
parlak gençliğin arkasında olduklarını söyledi. 

Genel Kurulun ardından öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’e 
Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanı Nihat Buğra AĞAOĞLU çiçek takdim etti.S
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14 Mart Tıp Bayramı Türkülerle Hekimlik Konseri

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Tıp Bayramı 
etkinlikleri çerçevesinde Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled 
salonunda, sanat müziği ve Prof. Dr. Sair EĞRİLMEZ’in 
‘Türkülerle Hekimlik’ konseri verildi.

Geceye Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, Konya İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ, Konya Tabipler Odası 
Başkan ı  D r.  Ha l i l  ÖZTÜRK,  Dekan  yard ımc ı la r ı , 
akademisyenler ve sağlık çalışanları ile yakınları katıldı.

Şef Mithat ÇÖMLEKÇİ’nin yönetimindeki Meram Tıp 
Fakültesi Korosunun solu ve koro halinde seslendirdikleri Türk 
Sanat Müziği Konseri ile başlayan gece, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sait EĞRİLMEZ’in ‘Türkülerle Hekimlik’, halk müziği seçkileri ile 
hekimlik ve hekim hasta ilişkisinin konu edildiği bir sunum ile 
devam etti.

Zaman zaman sazıyla türküler de seslendiren Prof. Dr. 
EĞRİLMEZ geceyi Gaziantep’te hayatını kurtarmaya çalıştığı 
bir hastanın yakını tarafından hunharca şehit edilen Göğüs 
Hastalıkları Mütehassısı Şehit Dr. Ersin ARSLAN’ın anısına ithaf 
ettiğini belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, koroda yer alan 
bütün hekim ve sağlık çalışanlarını ayrı ayrı kutlayarak, Şef 
Mithat ÇÖMLEKÇİ’ye ve Prof. Dr. Sait EĞRİLMEZ’e plaket ve 
çiçek takdim etti.
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14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri

 Meram Tıp Fakültesi Dekanlığında 14 Mart Tıp 
Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenlendi. 
Programın açılış konuşmasını Meram Tıp Fakültesi Öğrenci 
Temsilcisi Onur VURAL gerçekleştirdi. VURAL, öğrencilerin 
bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Meram Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet 
ÖZKAĞNICI: “Ne yazık ki yeterince coşkulu değiliz. Sorunları 
dile getiriyoruz: Son yıllarda sağlıkta dönüşüm yapılırken 
ne yazık ki tıp fakülteleri dışarıda kaldı. Biz ne kadar 
masada yer almak istesek de masada yer alamadık. 
Sistemde değişiklik oldu, performans geldi. “Amaç iyi 
hekim yetiştirmek, daha iyi bir eğitim” deniyordu fakat 
olmadı. Son alınan kararlar bütün direnci, hiyerarşiyi 
bozdu. Sağlık Bakanı, “Düzelteceğiz” dedi ama tıp 
fakültelerinde bir düzelme olmadı. Her yıl tıp öğrencileri 
artıyor. Bu yıl 190 öğrenci geliyor. Ama bu oranda da 
imkânlar, bina, öğretim elemanı kadrosu artmıyor. “Hekim 
açığımız var.  Hekim sayısını artıralım” deniliyor. Tabi artsın 
ama kalitede artacak mı? Kalite artmadığı zaman istenilen 
verim alınamıyor. Her ne kadar şartlarımız olumsuz olsa da 
biz özveri i le üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama 
hekimlerimizin moral ve motivasyonunda sıkıntı var.” 
şeklinde konuştu.
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Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise Tıp bayramları  zamanın  dertlerinin konuşulduğu günlere 
dönüştüğünü belirterek: “Türkiye’de son yıllarda sağlıkta dönüşüm projesi yapıldı. Hastanın memnuniyetini 
artırmaya yönelik çalışmalar oldu. Bakanla görüştük. Hastanelerde bazı değişimler yapıldı. Ama bu, tıp 
fakültelerinde yapılmadı. Bu toplantılar çeşitli komisyonlara iletildi. Şu anda sözün bittiği noktadayız. Artık biz söz 
istemiyoruz. Artık iyileştirme bekliyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Afyon’da yapılan YÖK toplantısına değinen Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER:“Afyon’da 
yapılan toplantıda sağlık çalışanlarının maaşlarında düzenleme yapılacağı belirtildi. Tabi emeklileri de kapsayacak.” 
diye konuştu.

Hekimlere yönelik şiddete de değinen Rektörümüz: “Hekim bir insandır. Hekime yönelik şiddeti kınıyoruz. 
Ama asıl insana şiddete karşıyız. İnsana yapılan her türlü kötü muameleyi kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin şiddet bizi 
üzmektedir. Bunun sosyal dokuya zarar verdiğini biliyoruz. Toplumumuz barış ve huzur içinde eğitim politikasını 
benimsemeli. Ben büyük emekler vermiş profesör olmuş, gece gündüz çalışan tüm hekimlerimizin Tıp Bayramını 
kutluyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmalarından ardından profesör ve doçent unvanını yeni alanlara cüppeleri giydirildi.  Tabipler Odasının 
verdiği yemekle etkinlikler son buldu.
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SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZHEKİMLERİN MORAL VE MOTİVASYONUNDA SIKINTI VAR
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Meram Tıp Fakültesi Öğrencileri Body Worlds Sergisi’nde

Geziye dahil olan Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğrencileri "kadavra" dersini, 200'den fazla 
insan bedeni parçasının yer aldığı sergide yaptı. Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aynur Emine 
ÇİÇEKBAŞI, öğrencilere hem sergiyi gezdirdi hem de parçaları kullanarak dersini anlattı. Serginin, insanlara, 
vücutlarının son derece kırılgan ve savunmasız, aynı zamanda da dayanıklı ve bağışlayıcı olduğunu gösterdiğini 
anlatan ÇİÇEKBAŞI: ''Vücudumuzun kaderi bizim ellerimizdedir ve ne kadar özen gösterirsek o kadar çok 
yararlanabiliriz.'' diye konuştu.

Alman bilim adamı ve anatomist Gunthervon Hagens'in "plastinasyon" yöntemiyle çürümez hale getirdiği, 
insan bedeni parçalarından oluşan sergiye hayran kaldıklarını belirten öğrenciler; "Bu sergi, insanlara kendi 
bedenlerini tanıtıp, onun ne kadar muhteşem ve iyi bir sistem, bazen de ne kadar kırılgan ve hassas olduğunu 
gösterip, ona saygı duymalarını ve üzerine titremelerini sağlıyor. İnsanlar, eğer vücutlarını birazcık kötü 
kullanıyorlarsa bundan vazgeçmelerine, bedenleri ve sağlıkları hakkında bilgi edinmelerine katkı sağlıyor." dedi. 

TEBAD Başkanı Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU ise: “Ankara’da sergilenmekte olan Body Worlds-(Orijinal Vücut 
Dünyası-Yaşam Döngüsü) sergisi, bir diğer anlamıyla bedenin ızdırap, hastalık ve optimal sağlık hallerindeki 
anatomik çalışmaları yoluyla insan bedeninin karmaşıklığını, direncini ve savunmasızlığını  göstermektedir. 
Üniversitelerin varlık nedenleri en önemli işlevleri bilgi üretmektir ve araştırmadır. Biz eğitimde yüksek kaliteyi 

amaçlıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin kendilerini sürekli bilgiye ulaşabilen, edindiği bilgilerle yeni bilgiler 
üretebilen, kendi kendine öğrenebilen, biyolojik potansiyelini en üst düzeyde geliştirebilen bireyler olarak 
yetiştirmelerini hedefliyoruz. Eğitim atmosferinin, sosyalleşmenin önemini her fırsatta vurgulayan, bu ve 
benzeri faaliyetlerimizde desteklerini esirgemeyen başta sayın Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER olmak 
üzere, sayın Dekanımız Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI ile öğretim üyelerine ve geziye katılan öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum.” dedi.

98. Yıl Dönümünde Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi’nin 98. yıl dönümü münasebetiyle Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol 
Güngör Konferans salonunda Çanakkale Zaferini anma programı düzenlendi.

Programda konuşan Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ, Çanakkale Zaferinin Türk ve 
Dünya tarihi açısından öneminden bahsederek: “Emperyalistlere karşı bizim göstereceğimiz en önemli mukavemet 
hareketlerinden birisi Çanakkale’yi yeni nesillere en iyi şekilde anlatmak olacaktır. Bu anlamda fakültenizin 
düzenlemiş olduğu Çanakkale Zaferi anma programını çok anlamlı buluyorum. Şu anlamda söylemeliyim ki yeni 
nesillerimiz Çanakkale’yi hamasetten uzak, bilimsel verilerle doğru anlamalı. Çanakkale’de kaç bin şehit var denildiği 
vakit, hamasi bilgilerle 250 bin deniliyor. Bu bilgi hamasi bir bilgidir. Elde resmi nüfus kaydından alınan bir bilgi yoktur. 
Bu yüzden bilimsel olarak düşünüp, doğru bilgiler elde ederek ve hamasetten uzak bir şekilde Çanakkale’yi 
anlamalıyız. Ben buradan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Osman AKANDERE,  “Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal’in Liderlik ve 
Motivasyon Stratejileri”, Doç. Dr. Cemal Güven de “Çanakkale Deniz Muharebeleri” hakkında katılımcıları 
bilgilendirerek Çanakkale Zaferi’nde yaşananları tekrar hissettirdiler.

Konuşmaların ardından söz alan Dekanımız Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Çanakkale Zaferinin bizleri bugün 
buralara getirdiğini dile getirerek, aziz şehitlerimizi rahmetle andıklarını belirtti. Konuşmacılara teşekkür belgesini 
sunan dekanımız Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, programa katılan herkese teşekkür etti.
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BODY WORLDS'DE KADAVRA DERSİ

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Ana Bilim Dalı (TEBAD), 
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında başarılı öğrencileri ödüllendirmek 
amacıyla Ankara Kentpark’ta gerçekleştirilen "Body Worlds-(Orijinal Vücut 
Dünyası-Yaşam Döngüsü) sergisine bir gezi düzenledi.
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Tıp’ta Yanlış Tedaviler ve Yaşanan Hukuki Sorunlar

CİN ise hukukçu gözüyle Tıp’ta yanlış tedaviler ve yaşanan hukuki sorunları anlattı.
Panel’de Yrd. Doç. Dr. Mehmet Onursal CİN savcıların ve hâkimlerin kararlarını hekimlerden oluşan 

bilirkişilerin verdikleri raporlar doğrultusunda oluşturduklarını ifade ederek, hekimlerin asıl sorununun birbirleri ile 
dayanışmada eksikliklerin olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. CİN ‘Hekimler, yaptıkları küçük bir yanlışta ya da 
hastanın yanlış anlayarak hekimi şikâyet etmesi durumunda, bir problemden dolayı dört farklı dava ile karşı karşıya 
kalıyorlar ve bu da hekimlerimizi ciddi anlamda mağdur ediyor.’ dedi. 

BÜTÜN HASTALAR, HEKİM GÖZÜNDE EŞİT

Meram Tıp Fakültesinde gerçekleşen panelde “Hekimlik ve 
Malpraktis” konusu panadli tıpçı, klinisyen ve hukukçu gözüyle 
incelendi.

Moderatörlüğünü Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi ZENGİN ve Meram Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerafettin 
DEMİRCİ’nin yaptığı panele konuşmacı olarak, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar 
BİLGE, Gazi Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sedat IŞIK ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza 
Usulü Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Onursal CİN katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Prof. Dr. Yaşar BİLGE, 
Hekimlik ve Malpraktis konusunu adli tıpçı gözüyle değerlendirdi.
Prof. Dr. Sedat IŞIK klinisyen gözüyle, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Onursal 

Hekimlerin kasıtlı bir yanlış yapmayacağı ifade edilirken asıl sorunun yaşanan komplikasyonların 
Malpraktis olarak algılanması olduğu ifade edildi. Bütün hastaların, hekim gözünde eşit olduğunu belirten 
panelistlerin ortak görüşü yaşanan hekim hatalarının temelinde yetersiz eğitim ve tıp fakültelerinin artması 
ile birlikte eğitimde standardın düşmesi vardır. Tıp Fakültelerinde de hukuk dersinin olması gerektiğini ifade 
eden panelistler, sağlık alanında alınan kararların hukukçular ve tabiplerin ortak oluşturacakları 
komisyonlarla belirlenmesi gerektiğini kaydettiler. Hekimlerin bu kadar fazla dava ile uğraşmasının 
hekimleri ciddi operasyonlardan kaçar hale getirdiğini kaydeden panelistler bu durumda asıl mağdur olanın 
da hastalar olduğuna işaret ettiler.

Prof. Dr. Ahmet Taşğın Yarının Liderleriyle Buluştu

Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından, T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C Yükseköğretim 
Kurulu desteğiyle gerçekleştirilen ‘Yarının Liderleri 
Projesi’ nde yer alan öğrenciler Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Taşğın ile bir araya geldi. Sille’de gerçekleştirilen 
toplantıda Yarının Liderleri Projesi Koordinatörü ve 
Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Birekul, Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Ferhat 
Tekin ve Araştırma Görevlisi Öner Atay ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Basın Müşaviri 
Osman Bozdemir’de hazır bulundu.
Öğrencilerin de aktif katılımlarıyla gelişen 
programda Prof. Dr. Taşğın, ülkemizin geldiği 
noktada etnik, mezhebi ve kültürel çatışmaların 
kökenleri ile ilgili çözümlemelerde bulunurken, 
özellikle gençlerin gelecekle ilgili çalışmalarını bir 
plan dâhilinde ve köklü problemlerin çözümüne 
odaklı bir şekilde yürütmesinin önemine vurgu 
yaptı. 

Mode rn  an lamda  l i de r l i ğ i n  nas ı l 
sağlandığını öğrenmenin gerekliliğine de değinen 
Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Liderlik ile ilgili şunları dile 
getirdi:
“Kendini merkeze alan benci bir liderlik olmaz. 
Zihinsel birikimin yanında tecrübede liderin 
gelişimini etkileyecektir. Farklı kültürlerden gelen 
insanlarla bir araya gelinmeli ve nasıl hareket 
edileceği öğrenilmeli. Lider günü kurtarmaya 
yönelik yaşarsa lider olamaz. Bağlı bulunduğunuz 
bir f ik ir  olmal ı .  Alt yapınız ı  oluşturun ve 
oluşturduktan sonra durmadan yolunuza devam 
edin.”

Uzman laşm ı ş  b i r ey l e r i n  a z l ı ğ ı n ı n 
ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri olduğunu 
vurgulayan Taşğın, bu anlamda gençlere önemli 
sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Program 
karşılıklı soru ve cevaplarla sona erdi.

S
a

y
fa

 4
2



S
a

y
fa

 4
4

Temel Eğitime Destek Projesi: Gönüllü Öğretmenler Işık Saçıyor

Üniversitemiz Temel Eğitime Destek Topluluğu(TEDET) ‘nun 
Sosyal Sorumluluk projeleri devam ediyor.
Üniversitemizin Temel Eğitime Destek Topluluğunun başlattığı 
“Gönüllü Eğitmenlik Projesi” kapsamında, maddi durumu iyi 
olmayan, dershaneye gidemeyen ilköğretim öğrencilerine ders 
veriliyor.

Temel Eğitime Destek Topluluğu başkan yardımcısı Aydın 
ZEYFEOĞLU farklı bölümlerde okuyan 210 üniversite öğrencisinin 
proje kapsamında gönüllü eğitmenlik yaptığını belirterek: ‘Proje 
kapsamında, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin bulunduğu 
okulları belirliyoruz ve eğitmenlik yapmak isteyen arkadaşlarımız, 
topluluk tarafından verilen formu doldurarak bize başvuruda 
bulunuyor. Biz de kendilerine belirlediğimiz okullarda eğitmenlik 
görevini veriyoruz.” dedi.

ZEYFEOĞLU; Konya'da, Meram, Selçuklu ve Karatay 
ilçelerinde altı ilköğretim okulunda öğrencilere matematik, fen 
bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce ve rehberlik derslerinin  yanı 
sıra hobi dersleri olarak resim, halk oyunları, tiyatro, müzik ve 
fotoğrafçılık dersleri de verdiklerini dile getirdi. 

Hafta sonları okullarda toplam 9 saat ders verdiklerini 
anlatan ZEYFEOĞLU şu bilgileri verdi: “Biz sadece müfredatta olan 
dersleri anlatmıyoruz, aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimine 
de yardımcı oluyoruz. Yıl boyunca yaklaşık 3000 öğrenci bu 
projeden faydalanıyor ve hafta içinde okul öğretmenlerinin verdiği 
dersleri hafta sonu öğrencilere tekrar anlatmamız, öğrencilerin 
dersleri daha iyi anlamalarını sağlıyor.”

Amaçlarının geleceğin nesli olan öğrencilere yardım etmek 
olduğunu ifade eden ZEYFEOĞLU, son olarak kendilerine destek 
veren herkese teşekkür ettiklerini belirtti.
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Yarının Liderleri: Neden Liderler Yollarını Kaybederler

Yarının Liderleri projesi kapsamında temsilcilerimize yönelik gerçekleştirilen dersler Üniversitemiz Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR’ın ‘Neden Liderler Yollarını Kaybeder’ konulu 
ders ile devam etti. Üniversitemiz Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİREKUL, Felsefe Bölümü Araştırma 
Görevlisi Yakup KALIN ve Türkiye Öğrenci Konseyi Koordinatörü Nurefşan Zeynep EKİM’in de katıldığı toplantıda, 
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR liderliğe içten bir bakışın önemini aktararak, Harvard Üniversitesinde yapılan yeni bir 
araştırmanın verileri üzerinden Türk ve İslam Medeniyetindeki örnekleri paylaşan Prof. Dr. KUŞPINAR, liderliğin ahlaki 
boyutu hakkında doyurucu bir sunum gerçekleştirdi. 

Sunumunda Prof. Dr. KUŞPINAR: “Liderliğin oturduğu zemin oldukça kaygan bir zemindir, bu yüzden burada 
durmak çok zordur. Aynı zamanda bu zemine güvenmemek gerekir. Lider kendini devamlı sorgulamak zorundadır. 
Ben buraya nasıl geldim, şu an ne haldeyim gibi sorularla iç muhasebesini yapmalıdır. Lider kendi kendine tefekkür 
etmelidir; çünkü tefekkür liderliğin gelişmesini etkileyen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Liderlikte iki önemli 
nokta vardır: şahsiyet ve karizma. Liderin şahsiyeti oturmamışsa aldatma ve aldatılmaya meyillidir. Kişi sık sık neden 
lider olmak istiyorum ve benim liderliğimin gayesi nedir sorularını kendine sormalıdır.” dedi. 

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR’ın sunumunun ardından öğrencilerin soruları ile devam eden ders sonunda öğrenciler, 
‘Yarının liderleri’ kapsamında gerçekleştirilen bu derslerle ‘Hocalarımızın tecrübelerinden faydalanıyor ve ufkumuz 
daha da gelişiyor. Böylece dünyaya, gelişmelere ve ortaya çıkan olaylara bakış açımız daha da genişliyor’ şeklinde 
konuştular.

LİDERLİĞİN OTURDUĞU ZEMİN OLDUKÇA KAYGAN BİR ZEMİNDİR, BU YÜZDEN BURADA DURMAK ÇOK ZORDUR
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Kültür Diplomasisi ve Türkoloji

Ünivers i temiz ve Konya Büyükşehir  Belediyes i 
organizasyonuyla yapılan Şehir Konferansları ‘Kültür Diplomasisi 
ve Türkoloji’ konulu konferansın bu ayki konuğu Altın Koza 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN oldu. 

Konferansta Kültür Diplomasi’sinin üç ayrı saç ayağı 
üzerinde bulunduğunu belirten Prof. Dr. BİLKAN: “Sivil Diplomasi, 
Vatandaş Diplomasisi ve Kültür Diplomasisi birbirinden net olarak 
ayrılan unsurlar değil. Zaman zaman iç içe yürüyorlar. Fakat 
Türkiye’de son 10 yılda elde edilen kazançlar, aldığımız yol, 
gerçekten bizim de artık yavaş yavaş bu kavramların içini 
doldurmaya başladığımızı, çok ciddi bir kamu diplomasisi ve 
ardından ciddi bir kültür diplomasisi yürüttüğümüzü ortaya 
koyuyor.

Bir insan niye dil öğrensin? Niye Türkçe, Fransızca, Arapça, 
Farsça, İngilizce öğrenmek istesin. Çünkü istihdam alanı bunu 
gerektirir. Kültürel etki alanı oluşturmak için dil öğretimine, tarih ve 
medeniyet algısına, kamu üzerinde etki oluşturmaya, eğitimde 
cazibe merkezi olmaya, sanat ve kültürel hareketliliğe dikkat 
etmeliyiz.” dedi.

Konferans sonunda Yunus Emre Enstitüsü Müdürü ve Altın 
Koza Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN’a çini tablo 
takdim eden Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Yunus Emre 
Vakfı ve Enstitüsü görevi nedeniyle hocamıza son yıllarda ulaşmak 
bir hayli zordu. Çünkü kendisi Türkiye adına birçok ülkeye gidip 
buralarda merkezler açarak Türk Kültürünün yayılması için büyük 
bir çaba içerisinde idi. Kendisine katılımından dolayı teşekkür 
ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

Bu dönemde Uluslararası alanda yapılan Türkçeye yönelik 
çalışmaların semeresini, Türkiye önümüzdeki yıllarda, siyasi, 
ekonomik ve kültürel katma değer olarak görecektir ve bu 
çalışmaların kıymeti o zaman daha iyi anlaşılacaktır.” dedi.
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde, Materyal Tasarım Sergisi Açıldı

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 3.sınıf öğrencileri, 
ders kapsamında hazırladıkları Materyal Tasarım 
Sergisi'ni açtı.

Sergiyle ilgili açıklama yapan sergi sorumlusu 
Yeşim Bürkek; “Düzenlediğimiz sergi ile üretkenliğimizi 
gösterdik, gelecek nesillerin ilköğretimde daha iyi 
yetiştirilmelerinin temin edilmesinde bu sergide teşhir 
edilen materyallerin çok önemli katkıları olacağını 
düşünüyoruz.  Amacımız öğrencilerin, öğrenme yollarına 
uygun öğretme seçenekleri üretmede nasıl bir yol 
izleyebileceklerinin becerisini kazandırmaktır. Bu 
nedenle sergimizin çok yerinde ve görsel anlamda 
gerçekten açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz. Sergimiz 
önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı bir halde devam 
edecek” dedi. 

Eğitim Fakültesi fuaye alanında açılan ve Kabe 
maketi, tarım aletleri, peri bacaları, Türkiye'deki 
barajların maketi ve halıya dokunmuş Türkiye'nin siyasi 
haritası gibi 100 parça materyal tasarımın sunulduğu 
sergiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

DİL ÖĞRENİMİ ÖNEMLİ
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Asistanların Sorunları MTF’de Tartışıldı
 Türkiye’de en ciddi sorunun çakılı kadro 

olduğunu bel irten Rektörümüz, “Bu sorun 
çözülmediği takdirde performans sisteminden verim 
almak imkânsız hale gelmektedir. Bunun için biz bir an 
önce YÖK yasasının çıkarılmasını bekliyoruz. Özellikle 
bu yeni yasa ile esnek kadro yapısına kavuşmayı 
bekliyoruz. Türkiye çok geniş bir alana sosyal sağlık 
hizmeti sunmaktadır. Bu ne kadar yürütülebilir 
bilemiyorum. Zira günden güne sağlık giderleri 
artmaktadır. Özellikle Temel Tıp Bilimleri de yeterince 
geliştirilememektedir. Bu alanda yaşanan sıkıntılar 
giderilmezse sorunların çözülmesi zorlaşmaktadır. 
Hangi ders ne kadar verilmeli, bu önemlidir. İş gücü 
arttıkça kalite azalmaktadır. Hocalarımız dersten çıkıp 
derse giriyor ve standart oluşturulamıyor. Ek ders ücreti 
mutlaka kaldırılmalıdır. Asistan sayısı artırılmalıdır. 

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi ve Genç Hekimler Platformunun birlikte organize ettiği “Türkiye’de Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı” Meram Tıp Fakültesi Morfoloji binasındaki konferans salonunda yapıldı. Çalıştaya, YÖK 
Üyesi Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU, Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. 
Alaaddin DİLSİZ, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Uzman Halil ÖZTÜRK, dekan yardımcıları, akademisyenler, asistanlar 
ve tıp öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Nazmi ZENGİN’in başknalığını yaptığı ilk oturumda, Dr. Ahmet MURT ‘Asistanların yaşadıkları sıkıntıları 
ve çözüm önerilerini, Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU ‘Uzman Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme’, Prof. Dr. Nazmi ZENGİN 
‘Uzmanlık Eğitiminde Görünmeyen Müfredat’ konularında sunum yaptılar. 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK’ün başkanlığında yapılan ikinci oturumda ise Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Nihat 
BAYSAL “Uzmanlık Eğitimi Nasıl Olmalı ve Beklentiler Ne Olmalı?”, Prof. Dr. Bülent BAYSAL “Uzmanlık Eğitimi Nasıl 
Olmalı ve Beklentiler Ne Olmalı?”, Yrd. Doç. Dr. Alaaddin DİLSİZ “Eğitim Kurumlarına Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanı 
Planlaması” konusunda katılımcılara sunum gerçekleştirdiler.

Üçüncü oturumda ise asistanların sorunlarının 
tartışıldığı bir forum yapıldı. Çalıştayın sonunda konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Türkiye’nin bir 
kalıp değiştirdiğini ve bu kalıp değişiminden en fazla 
sağlıkçıların etkilendiğini ifade ederek “Fakat sağlık 
sunumunda, tedavi yöntemlerinde, hasta ilişkilerinde ve 
uzman ve hekim eğitiminde çok fazla çeşitlilik var. Bu da 
başarıyı geciktirmektedir. Artık bu dönemde eskiden 
olduğu şekliyle hasta ile diyalog kuramıyorlar. Eskiden 
birey hekim vardı ve bu saygı görüyordu ama artık 
kurumsallık var. Birçok etkenle birlikte sağlık sorunları 
çözüme kavuşturuluyor. Bu da beraberinde bazı 
istismarları getirebilmektedir. Bunları tıp fakültelerindeki 
eğitimden başlayarak çözmemiz gerekiyor” dedi.

S
a

y
fa

 4
7

Köklü üniversitelerde bile istismar edilen sıkıntılar oluşuyor. Bütün bu sorunlar bir an önce çözülmelidir. Biz daha önceki 
toplantılarda da ifade ettik, bıçak kemiğe dayanmıştır. Eğer bu sorunlar çözülemezse yıllarca oluşmuş kalitede hekim 
yetiştirmek ve sağlık sunmak zorlaşacaktır ” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 

Saim ARITAN, TİMAV Başkanı Ecevit 
ÖKSÜZ  ziyaret etti.

TİMAV Ziyareti

Sağlık-sen Konya Şube Başkanı Himmet 
BAYAR ve Yardımcıları Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER ve Rektör Yardımcılarımızı 

makamlarında ziyaret etti.

Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı

TİMAV Başkanı Ecevit ÖKSÜZ, Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i makamlarında 

ziyaret etti.

TİMAV Ziyareti



Vali Doğan Üniversitemizde ‘Konya İçin Şimdi’ Projesini Anlattı

Üniversitemizin de katkılarıyla 
yürütülen ‘Konya İçin Şimdi’ projesi Konya 
Va l i s i  Aydın  Nez ih  DOĞAN’ ın  da 
katı l ımlarıyla Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör 
konferans salonunda tanıtıldı.

Tanıtımda konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ‘Konya İçin 
Şimdi’ projesinin bir sosyal sorumluluk 
projesi olduğunu vurgulayarak:“Bu 
projede Ünivers i temiz olarak yer 
almaktan mutluluk duyduğumuzu ve en 
üs t  düzeyde  ka tk ıda  bu lunmay ı 
amaçladığımızı daha önce de belirtmiştik. 
Bu süreç içerisinde elbette Necmettin 
Erbakan Üniversitesi çalışanlarına, 
öğrencilerine görevler düşecektir. Bu 
görevleri üstlenmekten mutlu olacağımızı 
yeniden belirtmek isterim, bu vesileyle 
başta sayın Valimiz Aydın Nezih DOĞAN’a 
ve projede emeği geçen herkese teşekkür 
ederim” dedi.

Gençliğin küreselleşmiş dünya şartlarına göre 
kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini söyleyerek sözlerine 
başlayan Vali DOĞAN ‘Konya İçin Şimdi’ projesinin 
üniversitelere, akademik kariyer peşindeki gençlere, iş 
alemine bir bütün olarak Konya'ya ve Türkiye’ye hizmeti 
hedeflemektedir diyerek: “Gençlerimizin kendi geleceklerini 
planlarken, hayal dünyalarını oluştururken il sınırını, ülke 
sınırını aşan, küresel ölçeği akıllarına getirmelerinde fayda 
olduğunu düşünüyorum. Biz yetişirken, üniversitelerin birinci 
dönemlerinde bu anlamda bir vizyon sahibi değildik. Bize hiç 
kimse, ey gençler siz buralardan mezun olunca bir gün 
Birleşmiş Milletlerde çalışacaksınız, şuralarda görev 
alacaksınız demiyordu. Bize şurada kaymakama, müfettişe 
ihtiyaç var, siz Türkiye’nin geleceğini inşa edeceksiniz 
deniliyordu. Ama artık Türkiye’nin vizyonu, Türk insanının 
kabiliyetleri ve yetişme gücü bu zinciri kırdı. Biz artık Dünya 
üretimine talip olmuş gençler arıyoruz. Bu ölçüde kendilerini 
geliştirmekte olan, iddia sahibi, ideal sahibi gençler arıyoruz.”

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

“İş adamlarımızın nitelikli insan gücüne ihtiyacı var. 
Fakat bunu nerede bulacaklarını kestiremiyorlar. Bu sorunlara 
temelde üç ihtiyacımızı gidererek bir çözüm bulacağımıza 
inanıyorum. Bizim birinci ihtiyacımız üniversite ile sanayi 
arasındaki iş birliği projeleridir. Bu tip işbirliklerini arttıracak 
çalışmalar yapmalıyız. İkinci ihtiyacımız gençlerimizin önüne 
koyduğumuz vizyonu anlayabilecekleri ve anladıkları vizyon 
etrafında geliştirdikleri yeni fikirleri destekleyecek bir model 
geliştirmeye çalışmak. Üçüncü olarak ise görebildiğimiz 
ihtiyaçlarımızı kamusal imkanlar doğrultusunda gideremiyor 
olmamızdır.

Türkiye mali yardımlar konusunda ön sıralarda 
olmasına rağmen,  gönüllü katılma ve başkaları için zaman 
ayırma konularında gerilerde kalıyor, bu nedenle Konya’da 
yürütülmekte olan ‘Gönül Elçileri’ projesinin de önemi 
büyüktür” dedi.

www.konyaicinsimdi.gov.trS
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18 OCAK 2011

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nden İngilizce Meal Yarışması

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 
Konya merkez liseleri ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla ‘Kur'ân-ı 
Kerîm'de Allah'ın Övdüğü ve Yerdiği Ahlâkî Değerler’ konulu İngilizce Kuran-ı Kerim 
meal yarışması düzenlendi.

Kur'ân-ı Kerîm'deki konuyla ilgili âyetlerin İngilizce meâlinden okunup 
anlaşılması, öğrencilerin İngilizceyi günlük yaşam dili dışında, özel ve akademik 
nitelikteki bir sahada kullanmalarına fırsat vermek, yarışmaya hazırlık esnasında 
Türkçe ve İngilizce dillerinde kıyaslamalı olarak yapılacak okumalarla öğrenciye dil-
kavram-ifade zenginliği, çeşitliliği, farklılığı bilgisini kazandırmak, öğrencide 
uyandıracağı merak ve heyecan duygusu ile İngilizce derslerine olan ilgiyi ve 
yabancı dil öğrenme motivasyonunu artırmak, bu yarışma ekip halinde yarışacak 
öğrencilere, birbirleriyle işbirliği ve işbölümü yaparak uyumlu çalışma alışkanlığı 
kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Saim ARITAN; “İlahiyat Fakültesinin misyonu sadece eğitim vermek 
değildir, toplumun her kesimiyle iç içe olmayı gerektirir. Yarışmanın, beklentilerimizin 
çok üstünde bir katılımla gerçekleşmesinden de son derece memnunuz” dedi. 

Üç etaptan oluşan yarışmanın toplam 570 öğrencinin katıldığı birinci etabı 
üniversitemiz ilahiyat fakültesinde yapıldı. 24 liseden 592 öğrencinin katıldığı ikinci 
etap sonucunda 8 okul finale kaldı.

Konevi Kültür Merkezinde yapılan finale Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Ahmet Saim ARITAN, Konya İl Müftü Vekili Dr. Hamza KÜÇÜK , Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ali ERGUN ve TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit ÖKSÜZ katıldı. Yarışma 
sonunda İlahiyat fakültesi öğrencilerimiz Cemile AYKUT ve Ozat SHAMSHIYEV 130 
puanla birinci  olurken,  90 puanla berabere kalan Konya Meram Fen Lisesi ve Özel 
Güventaş Anadolu ve Fen Lisesi 2. Ve 3. oldular. Yarışmada da dereceye kalan 
öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler. 

NİSAN 2013
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Engelsiz Üniversite Çalıştayı Yapıldı

 Üniversitelerde bulunan engelli öğrenciler birimindeki akademisyen ve personellerin  engellilik konusunda 
yeterli donanıma sahip olması gerektiği ve engelli bireylerin de bu birimlerde istihdamının sağlanması ile 
üniversitelerdeki engelli öğrenci birimlerinin yaygınlaştırılması, ayrıca engelli bireylerin bu birimlerde istihdamı ile 
üniversitelerdeki engelli öğrenci birimlerinin daha verimli ve başarılı faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir.

Çalıştayda önemle üzerinde durulan bir başka konu ise engelli farkındalığının kazandırılması sürecinde 
engellilerin bu sürece öncülük etmesinin gerekliliğidir. Engellilere yönelik çalışmalarda engellilerinde aktif rol alması, 
engelliliğin günümüzde engelli bireyi de aşıp tüm toplumun sorunu haline geldiği ve bunun içinde ‘farkındalık’ 
sorununun toplumsal bir sorun olduğu vurgulanmıştır.

04-05 Nisan 2013 tarihinde yapılan Çalıştay’a Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Öğr. 
Gör. Dr. Yahya ÇIKILI, Engelsiz Üniversite Birimi Sorumlusu İsmet ÇAVDAR ve Üniversitemiz engelli öğrencileri katıldı. 

Engelli Öğrenci Birimlerinin akademik ve 
idari sorumluları, engelli alanında akademik 
çalışmaları bulunan akademisyenler, engelli 
yükseköğretim öğrencileri ve yetkililerinin katılımı 
ile her yıl düzenlenen Engelsiz Üniversite 
Çalıştayı’nın yedincisi Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.  

Çalıştayda engellilik konusuna ilginin hızla 
arttığına dikkat çekilerek ancak bu ilginin  yine de 
yeterli düzeyde olmadığı da vurgulanmıştır. 
Engelli öğrencilere sunulan hizmetlerin onlara bir 
lütuf olarak sunulması ve aynı şekilde bir lütuf 
olarak algı lanması durumunun üzerinde 
durulmuş, çerçevesi iyi çizilmiş bir şekilde özel 
gereksinimi olan ve olmayan bireylerin bir araya 
getirilerek entegrasyon sağlanması gerektiği 
belirtilmiştir. 
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Şehir Konferansları: ‘D-8: Fırsatlar ve Zorluklar’

Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Şehir 
Konferansları ‘D-8: Fırsatlar ve Zorluklar’ konulu konferansın bu ay ki 
konuğu D-8 Genel Sekreteri Dr. Sayed Ali Mohammad MOUSAVİ idi.

Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör 
Yardımcıları; Prof. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Prof. Dr. Mehmet 
Emin AYDIN, Genel Sekreter Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Rektörlük 
Danışmanı Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Saim ARITAN, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Dekan 
Yardımcıları; Doç. Dr. Dursun YAĞIZ ve Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

D-8'i tanıtmak ve Şehir Konferansına konuşmacı olarak katılmak 
amacıyla Konya’ya gelen D-8 Genel Sekreteri Dr. Sayed Ali Mohammad 
MOUSAVİ, D-8'in kurucu babası olan Necmettin Erbakanın adını alan 
Üniversitede konuşmacı olmaktan gurur duyuyorum. Konya bizim için 
önemli bir kent. D-8'in özellikle Türkiye kamuoyunda yeterince tanınmıyor.   
Kurulduğu günden bu yana D-8 ekonomik alanda çalışmalarını sürdürüyor. 
Yaklaşık 3 ay önce genel sekreterlik görevini devraldım. D-8'in Türkiye ve 
diğer ülkelerde tanınırlığını artırmak için planlar hazırladım.

 Bu vesile ile Türkiye'den temaslarla çalışmalara başlıyoruz. Türkiye'nin birçok şehrinde benzer programlar yapacağız. 
İstanbul'da yoğun toplantılar yapıyoruz. Konya sadece kültür olarak değil, sanayi ve tarımda da Türkiye'nin önde 
gelen bir şehridir. 1997’de İstanbul’da başlayan zirvelerin en sonuncusu Kasım 2012’de Islamabad’ta gerçekleşti. D-
8 böylelikle 8. zirvesini yaptı. Sıra Türkiye'de. 2014 yılında Türkiye'nin her hangi bir şehrinde 9. zirve toplanacak. Yeni 
dönemde D-8'in çalışmaları daha üst seviyeye geçecek. D-8'in tanınırlığını artıracak bir tüzükle yeni bir boyut 
kazanacak. Küresel vizyon diye bir çalışmamız da olacak. Bu iki önemli belgenin uygulanması için stratejik planlar 
lazım.” dedi.

Film Gibi Bir Gece

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 25’inci yılını 
unutulmaz bir konser ile kutladı. Konya Dedeman Otel’de 
gerçekleştirilen “Film Gibi Bir Gece” isimli konser Üniversitemiz 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Orkestrası tarafından verilen ‘unutulmaz film müzikleri’ konseri 
ile adeta izleyenleri büyüledi.

Konsere Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve eşi, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Dekan 
yardımcıları, bölüm hocaları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Orkestranın ortaya koyduğu üstün performans 
izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Üniversite Araştırma 
görevlisi Önder MUSTUL ve Öğretim Görevlisi Dr. Devrim 
BABACAN tarafından hazırlanan film müzikleri konseri, 
izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken orkestra, Yüzüklerin 
Efendisi, İyi-Kötü-Çirkin, Babam ve Oğlum, Son Mohikan, 
Karayip Korsanları, Rocky, Görevimiz Tehlike, Red Kit ve 
Hababam Sınıfı film müziklerini muhteşem bir performansla 
izleyenlerin beğenisine sundu.

Konser sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER: “Bu gece, ahengin ve uyumun olduğu bir kombinasyonu 
izlediğimize inanıyorum. Arkadaşlarımızın sabrı, çalışma 
azimleri ve emekleri için hep bir arada olmak dileğiyle 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür organizasyonların daha sık 
yapılması ve en kısa sürede de tekrarını görmek dileğiyle 
hepsini canı gönülden kucaklıyorum.” dedi.
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Çin’in Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Dinamikleri 
Konulu Bilgilendirme Toplantısı

Çin Guangzhou University öğrencisi ve Guangdong Türk İşadamları Derneği Proje Yöneticisi Salih GENÇ, 
üniversitemiz toplantı salonunda ‘Çin’in Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Dinamikleri’ hakkında bir bilgilendirme toplantısı 
verdi.Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER başta olmak üzere, Rektör yardımcılarımız; Prof. Dr. Birol 
AKGÜN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK ve Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Daire 
Başkanları, akademisyenler ve hocalar katıldı.

Çin’in demografik yapısı hakkında bilgi aktaran GENÇ, Çin’in geçmiş tarihinden örnekler vererek komşularıyla 
ilişkileri ve kendi iç etnik dağılımları hakkında bilgi aktardıktan sonra son yıllarda artan Türkiye-Çin ilişkilerine yönelik 
görüşlerini paylaşarak iki ülkenin önümüzdeki yıllarda menfaatlerinin daha da karşı karşıya geleceğini Türkiye-Çin 
ilişkilerinin her geçen gün daha da önem kazanacağını vurguladı. Türk iş adamlarının Çin’deki yatırım değişgenlerine 
değinen GENÇ, Çinlilerin kültürel kodları hakkında bilgiler verdi. 
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Çin'in dinamikleri hakkında bilgi veren Salih GENÇ, Müslümanlığın Çin'e nasıl girdiğine ve şimdi ki 
durumunun ne olduğuna değinerek; “Çinliler Türklerden önce Müslümanlığı kabul etmişler. Sahabe 
efendilerimiz buralara gitmiş ve Müslümanlığın yayılmasına vesile olmuşlar. Bunun bir örneği de Çin’de 
bulunan bin iki yüz elli yıllık camidir. Çin’de şu anda iki yüz milyon Müslüman bulunmakta. Hristiyanlık ve 
misyonerlik faaliyetleri de çok güçlü. Kilise insanlara yardım etmekte. Dini konuda yine her insan istediği dini 
yaşayabiliyor; ama anlatmamak kaydıyla.” Konuşmaların ardından söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER: "Bu değerli izlenimlerini ve bilgilerini bizlerle paylaşan değerli kardeşimize teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda Almanca Eğitim Semineri

YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca bölümü 
okutmanlarına 4 günlük Almanca eğitim semineri düzenlendi.

Almanya Münih Goethe Enstitüsünden misafir olarak 
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’na gelen eğitmen Evelyn 
FARKAS ve eşi Heinz REİSE, Almanca birimi okutmanlarına 4 günlük 
bir seminer düzenleyerek derslere iştirak ettiler.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i de makamında 
ziyaret eden eğitmenler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Ece SARIGÜL, okutman Nevin GÖKAY, Sayın Rektörümüzün 
misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını dile getirerek 
teşekkür ettiler.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise şunları söyledi: 
“Üniversitemizde gerçekleştirilen bu eğitici seminere katılıp, değerli 
bilgilerini arkadaşlarımızla paylaştıkları için Evelyn Farkas ve eşi 
Heinz Reise’ye çok teşekkür ediyorum. Bu türlü seminerlerin daha 
sık yapılmasını temenni ediyorum.” dedi.

ÇİNLİLER YABANCI BİR SÖZLÜĞÜ DİLLERİNE ALMIYORLAR

Bu arada Çinliler, kendilerini Kuran-ı Kerim'de bahsedilen Yecücle 
Mecüce benzetiyorlar. Yecüc’ü Çin, Mecüc’ü Japonya olarak kabul 
ediyorlar. Dil konusuna değinecek olursak, dilde çok hassaslar. Çinliler 
yabancı bir sözcüğü dillerine almıyorlar. Sadece kelimeleri kendilerine 
uyarlıyorlar. Bu sayede 3.500 yıldır dilleri değişmeden günümüze 
ulaşabilmiş. Birçok Türkçe eser de Çinceye çevrilmiş durumda. Eğitim 
olarak da Çin'de Üniversite sınavı çok zor. 

Sınavlarda İngilizceyi geçmek çok önemli. Üniversite eğitimleri 
de paralı. Hiç özel bir üniversite yok, hepsi devlet Üniversitesidir. Çin'de 
kobi de çok gelişmiş durumda. Çanta malzemesi satan bir yere 
gittiğinizde çantayla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. En büyük ihracat 
alanları ise Amerika ve Japonya.” dedi.
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10 Nisan Polis Günü Kutlamaları

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in de katıldığı Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 168.yılı Konya’da 
düzenlenen bir törenle kutlandı. Polisevinde düzenlenen “10 Nisan Polis Günü töreni” nde Emniyet Müdürlüğünün 
tanıtımının ardından konuşan Hüseyin NAMAL yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: “ Her alanda ortaya çıkan 
değişim ve gelişmeler sonucunda suç profili de günden güne farklılık göstermektedir. Günümüzde polis, dünyadaki 
teknolojik ve bilimsel gelişmeleri uygulamakta öncü bir birim. Konya Emniyet Müdürlüğü olarak bu gelişmeleri 
yakından takip etmekte, örnek uygulamaları hayata geçiren ilk birimlerden biriyiz. Dünyada hızlı değişen bilişim 
teknolojilerine paralel olarak bilişim suçları da farklı bir boyutta artarak topluma zarar vermekte. Toplumumuzu bu 
suçlara karşı önce bilgilendirmeye sonra da bilinçlendirmeye ve bu tür suç soruşturmalarını yürütmek amacıyla 
teşkilatlanmaya girişmiştir. Bu suçlara karşı kaliteli ve etkin hizmet vermek amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü bütün teknolojik imkânlarıyla kurulmuş. Konya’da ve bölgemizde hizmet vermektedir.” dedi.

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan: “Hiç kuşkusuz bir devlet için bir insan için en önemli ihtiyaçlardan biri güvenlik 
ihtiyacıdır. Devletlerde güvenlik ihtiyacını yerine getiren kurumlara özel ihtimam gösterilir. Bunun sonucunda güvenlik 
ihtiyacının verildiği kurumlarda insan kalitesinin yükseltilmesi için eğitime önem verilir. Bu yüzden çağdaş projeler 
yakından takip edilir ve o kurumların moralleri yüksek tutulmaya çalışılır. Çağdaş anlamda bütün teknolojik gelişmeleri 
ilk önce orduların test etmesi de bu sebepledir. Çünkü güçlü ordulara sahip ülkeler ancak geleceğe güvenle bakabilir. 
Dünyada savaşın şekli değiştikçe iç güvenliğe verilen önem artmış. Bu yüzden iç güvenlikten sorumlu birimler eskiye 
nazaran daha iyi bir sermayeye, yüksek bir teknolojiye ve morale ihtiyaç duymuş. Emniyet teşkilatı da bu görevi çok iyi 
yerine getirmiştir.” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından “10 Nisan ve Polis Günü”  konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarının 
birincileri, şiir ve kompozisyonlarını okudu. Teşkilat kapsamı çerçevesinde çalışmalarında üstün başarı gösteren, atış 

şampiyonası, bilgi yarışması ve voleybol turnuvasında dereceye giren personeller ile resim, şiir, kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törenin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve diğer protokol üyeleri ile polisevindeki 
fotoğraf sergisini gezdikten sonra kokteyle katıldı.

Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye Konferansı

Üniversitemiz Küresel İlişkiler Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlenen ‘Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye’ 
konulu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter TURAN'ın katılımıyla,  Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Erol Güngör salonunda gerçekleşti. 

Konferansa Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol AKGÜN, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış 
konuşmasında Prof. Dr. AKGÜN: “Dünyanın her yerinde hareketlenme ve değişmeler meydana gelmekte. Bugün ki 
konferansta da bu köklü değişmeler ele alınıp açıklanacak.” dedi.

Prof. Dr. İlter Turan: “Nüfus göstergeleri Avrupa’nın geleceğinin pek parlak olmadığını söylüyor.17.yy’dan 
başlayarak özellikle 18-20.yy arası teknolojik, iktisadi gelişmeyi başaran Avrupa, dünya siyasetinin belirleyicisi 
olmuştur. Yakın zamana kadar dünya bölgelerin dünyasıydı. Dünya dengeleri değişiyor. Bu hâkimiyetin sonunu ise 
ufkumuza sokan globalleşmedir. Öte yandan son yıllarda hızlı büyüme gösteren Çin’in yeni teknoloji üretememesi, 
sosyal ve siyasal çalkantıların olması gelecekte bir patlama olacağını gösteriyor. Durumu aynı olan Hindistan ise 
Çin’den farklı olarak toplumsal ve çalışma disiplini, idari bütünlüğü daha zayıf. Demokratik yönetimin ve hukuk 
sisteminin olmadığı nüfusu azalmakta ve etnik çeşitliliğin olduğu Rusya’da halk yatırımlarını ülke dışına yapıyor. 
Gelecekte bu ülkelerin dünyaya hakim olup olmayacağı konusunda aceleci olmamak gerekir. Çünkü sonucu 
kolaylıkla tahmin edilebilen bir durum değil. Güçlendiği ve dünya dengelerini kendi lehlerine çevirmeyi 
düşündüğümüz ülkelerin kendi içinde problemleri var. ABD, gücünü Avrupa’dan çekip Pasifik’e kaydırdı. AB ülkeleri 
kendi içinde görüş ayrılıkları taşıyor. Dünya dengeleri değişecek; fakat bu değişim çok hızlı değildir. Bir bölünme ve 
belirsizlik var. Çok kutuplu bir dünya, belirsizliği ve iktisadi dengesizliği artırıyor. Türkiye global aktör olmakta 
başarılı değildir. Afrika ve Asya’da bazı ülkelerle ilişkileri geliştirmekte daha yolun başında olduğundan kesin bir 
şey söylemek için daha erken. Türkiye güçlenmiştir; fakat bunun biraz fazla olduğu zannedilmekte. ”şeklinde 
konuştu.



Şehir Konferansları: Modern Toplum Bağımlılıkları

Ün ive rs i tem i z  ve  Büyükşeh i r  Be led iyes i 
organizasyonu ile düzenlenen Şehir Konferansları ‘Modern 
Toplum Bağımlılıkları’ konulu konferansın konuğu Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. M. İhsan 
KARAMAN’dı. 

Çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı 
konferansta Prof. Dr. KARAMAN, ülkede son yıllarda sigara 
bağımlılığının önlenmesi için birçok faaliyet yürütüldüğünü, 
bunlar arasında "Dumansız Hava Sahası" gibi uygulamaların 
bulunduğunu ifade ederek: “Türkiye’de her gün 300 
insanımız sigara bağımlılığı nedeniyle ölüyor. Yeşilay bunun 
için var, bunun için uğraşıyoruz ve uğraşmalıyız. Sadece 
sigara değil, alkol, uyuşturucu ile benzer bir takım 
alışkanlıklar ve bağımlılıklarla insanlarımızı kaybediyoruz. 
Hepimizin aslında temelde bildiği gibi, Yeşilay, resmi adıyla 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ülkemizde kötü alışkanlıklar ve 
bağımlılıklarla mücadele etmek, insanımızı bilgilendirmek, 
gençliğimizi, geleceğimizi korumak için kurulmuş bir sivil 
toplum örgütüdür.

Toplumun gelişmesi ve modernleşmesiyle bağımlılık 
türlerine yeni ilavelerin olduğunu belirten Karaman, şunları 
kaydetti: "Bunlar arasında hepimizin kullandığı teknoloji var. 
Ancak teknolojiyi insanın hayrına ve yararına kullanmaktan 
öte bir alet, araç haline getirirsek, işte o zaman 'teknoloji 
bağımlılığı' olarak adlandırılan yeni bir bağımlılık türü ortaya 
çıkıyor. Özellikle cep telefonu, internet, sosyal medya 
bağımlılığı var. Ülkemizde çok fazla ekran bağımlılığı, yerli 
dizi bağımlılığı var. Bir vatandaşımız bir gecede 6 dizi 
seyredebiliyor. Bunları bilmek ve bunlarla mücadele etmek 
zorundayız. Eğer biz güzel bir ülke, sağlıklı, üretken nesiller 
istiyorsak iyi bir gelecek düşlüyorsak bunlarla mücadele 
etmek zorundayız." dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise: “Biz 
özellikle bu bağımlılık oranının en aza inmesini istiyoruz. 
Yükseköğretim kurumu olarak bunun çabası içindeyiz. Bu 
anlamda tedbiri en başından almalıyız çünkü bağımlılık 
üniversiteden önce başlıyor. Bu sürece her bireyin destek 
vermesini istiyoruz” dedi.
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‘Can Veren Pervaneler’ adlı edebiyat 
söyleşisi Av. Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak 
katılımıyla gerçekleşti.

Ün ivers i temiz  Türkçe  Top lu luğu 
tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
E r o l  G ü n g ö r  Ko n f e r a n s  S a l o n u ’ n d a 
gerçekleştirilen etkinliğe il kültür ve turizm 
müdürü Mustafa ÇIPAN başta olmak üzere çok 
sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve misafir katıldı.

TRT kanallarında edebiyat söyleşileri de 
yapan Av. Hayati İNANÇ, divan şi ir inin 
derinliklerini kendine has üslûbuyla anlatarak, 
genç nesillere divan şiirini sevdirmek adına 
önemli bir konuşma yaptı. Program sonunda 
akademisyenler ve öğrenciler Av. Hayati 
İNANÇ’la sohbet etme imkânı buldu ve hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Türkçe Topluluğu: 
Av. Hayati İNANÇ ile “Can Veren Pervaneler” Edebiyat Söyleşisi
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YEŞİLAY VE GENÇLİK

BİR GECEDE 6 DİZİYİ BİRDEN İZLEYEN VAR



“Dedem Biz Geldik”
Ata’nın Yolunda 57'nci Alay Yürüyüşü'

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale 
Savaş la r ı ’ n ı n  98 ' i n c i  y ı l  dönümü neden iy le 
gerçekleştirilen ve ülkemizin bütün bölgelerinden on 
binlerce genci Gelibolu Yarımadası’nda şehitlerle 
buluşturan 'Ata’nın Yolunda 57'nci Alay Yürüyüşü'ne 
katıldık.

Çanakkale Savaşları’nın en büyük kahramanlık 
destanlarından biri olan ve tümü şehit düşmesine 
rağmen sancağını yere düşürmeyen 57'nci Alay 
Şehitleri’ni anmak için her yıl gerçekleştirilen yürüyüşe 
katılan öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız Suat 
Yalçın, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman ve 
birnlerce genç ile birlikte sabahın ilk ışıklarıyla Kocadere 
Köyü’nden ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık 
20.000 kişiden oluşan grupla marşlar söylenerek 98 yıl 
önce atalarımızın savaşmak için geçtikleri yol kat 
edilerek Conkbayırı’na ulaşıldı.

Duygusal bir atmosferde yapılan yürüyüşe 
özellikle yurdun dört bir yanından gelen üniversite 
öğrencilerinin varlığı çok sevindiriciydi.  Üzerinde 

Türk tarihinde son derece önemli yeri olan, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti nezdinde büyük 
bir komutan olarak tarih sahnesine çıktığı Çanakkale 
savaşının 98.Yılında savaş mekânlarında yaptığımız 
yürüyüş belki simgeseldi; fakat hakiki manada anlamı 
büyüktü.
İnandıkları değerler ve vatanları için en kıymetli 
hazineleri, canlarını, bu vatan için feda eden tüm 
şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah, onlara layık bir nesil 
olmayı da bizlere nasip etsin.S
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Ereğli ve Seydişehir’de Bulunan Fakülte ve 
Yüksekokullar Üniversitemize Bağlandı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, 
Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu 26 Nisan 2013'te Resmi 
Gazete yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı.

yürüdüğümüz, yaşadığımız, kısacası var olduğumuz 
toprakların bizlere kolay intikal etmediği, bu uğurda pek 
çok insanın hayatını feda ettiği Çanakkale’de böylesine 
anlamlı bir yürüyüşte Necmettin Erbakan Üniversitesi 
olarak bulunmak gurur vericiydi.

Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kıl ıç’ın 
konuşmalar yaptığı Conkbayırı’ndaki törenin ardından 
saat 11.30 sularında yürüyüş sona erdi. Abide, 
Kocadere Köyü Müzesi, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh 
Tabyası ve Truva Antik şehirlerinin gezilmesinin ardından 
faaliyet sona erdi. 

26 NİSAN 2013
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Üniversitemiz AB EURODESK Temas Noktası Seçildi.

Üniversite olarak, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı – Türk Ulusal 
Ajansı'na yaptığımız Eurodesk Temas Noktası Akreditasyon Başvurusu, yapılan değerlendirmeler neticesinde olumlu bir 
şekilde sonuçlandı.

Bu bağlamda Üniversitemizce, Selçuk Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi 1.280 öğrenciye, Avrupa Birliği gençlik programları ve Eurodesk Avrupa 
fırsatları konusunda seminer verildi.

Seminerde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Gençlerimize ve proje üreten herkese yol gösteren 
bir kurum haline gelmek için çaba sarf ediyoruz. Eurodesk Temas Noktası olarak kabul edilmek, Üniversitemizi proje 
alanında güçlendirecek ve gençlik çalışmaları alanında prestij katacaktır. Gençlere ve gençlerle çalışan herkese Avrupa 
fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında güncel ve sağlıklı bilgiler sunan Eurodesk Ağı, Avrupa 
Birliği'nin tüm program ülkelerinde bulunan ve Türkiye'de de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete 
geçirilmiş bir ağ olarak hizmetini  sürdürmektedir.

Gençlere ve gençlerle çalışan herkese Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında 
güncel ve sağlıklı bilgiler sunan Eurodesk Ağı, Avrupa Birliği'nin tüm program ülkelerinde bulunan ve Türkiye'de de Türk 
Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiş bir ağ olarak hizmetini  sürdürmektedir.

Üniversitemiz "Gençlik Bilgilendirmesi" alanında yapılacak çalışmalarla temel yapı oluşturacaktır. Euordesk 
genel anlamı ile gençlik bilgilendirmesi yapan, gençlik bilgi aktarım ağıdır. Gençlik bilgilendirmesi gençlerin akademik 
çalışmalarının yanında sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, beceri ve yeteneklerini 
geliştirebilecekleri fırsatlardan haberdar edilmeleri şeklinde özetlenebilir. Bu doğrultuda gençlik bilgilendirmesi, 
gençlerin ihtiyaç duyduğu liderlik, koçluk, yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerinin bütünü şeklinde tanımlanabilir. 
Eurodesk bu noktada tüm bu fırsatları gençlerin hizmetine sunmaktadır. Bu kapsamda 16323 öğrenciye ve 1100 
akademik personel ile önemli bir potansiyele sahiptir. Eurodesk çalışmaları ile yeni oluşturulan Projeler Ofisi önemli bir 
ivme kazanacak ve Üniversitemiz "Gençlik Bilgilendirmesi" alanında yapılacak çalışmalarla temel yapı oluşturacaktır.” 
dedi. 

Sağlık Sunumunda Çevresel Sorunlar, Güvenlik Ve Etik Konferansı 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesinde Portekiz Üniversitesi Üretim ve Sistem 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pedro AREZES’in 
konuşmacı olarak katıldığı sağlık hizmetlerinin sunumu 
sürecinde yaşanan riskler ve etik konuları başlıklı bir 
konferans düzenlendi.

Konferansa çok sayıda öğrenci ve akademisyen 
ile birlikte Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin 
AYDIN, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
ÖZKAĞNICI, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi ÖRS katıldı. 
Konferansta konuşan Prof. Dr. AREZES: ‘Birçok ülkede 
malzeme kullanırken kas ve iskelet faktörünün 
önemsenmediği durumlarda oluşmuş yüzlerce hastalık 
var. Bu durumda alınabilecek tek önlem eğitimdir. Başka 
yapılabilecek bir şey de yoktur. Kas sistemlerinin ve 
iskelet hastalıklarının iş görürken ve günlük hayatta 
doğru kullanımı iyi bir değerlendirme yapılarak riskler 
ortadan kaldırılabilir. Elbette dünyada uygulanan birçok 
ticari yöntemler vardır ve bu yöntemler literatüre de 
girmiştir. İnsanların kas ve iskelet sıkıntısı yaşamaması için 
öncelikle ergonomiye önem verilmelidir. Ergonomi çok 
önemli bir faktördür. İnsanların iş görürken iskelet ve kas 
sistemlerinde yaşadıkları sıkıntıların hem işin sürekliliğini 
engellemesi hem de sağlıksız bir yaşam oluşturmaması 
için yapılacak işin başında eğitim gelir.” dedi. 

Konferansın sonunda Portekiz Üniversitesi Üretim 
ve Sistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pedro 
AREZES’e Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN ile Meram Tıp 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi ÖRS tarafından 
plaket takdim edildi.

Konferansın ardından Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i 
makamında ziyaret eden Prof. Dr. Pedro AREZES, 
Üniversitemizi çok beğendiklerini dile getirdi. Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer ŞEKER  ise yapmış oldukları bu eğitici 
konferanstan dolayı Prof. Dr. Pedro ERZES’e teşekkür 
ederek hediye takdim etti.
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Ekoloji ve Çevre Topluluğu tarafından organize edilen İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) 
tarafından hazırlanan Selçuklu ve Osmanlı’da Bahçe Kültürü isimli fotoğraf ve resim sergisi Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER, Rektör yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, bölüm 
başkanları, daire başkanları, fakülte ve enstitü sekreterleri, davetliler ve öğrencilerin katılımı ile Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde açıldı.

Açılışta konuşan Ekoloji ve Çevre Topluluğu akademik danışmanı Doç. Dr. Ali ALAŞ: “NGBB tarafından 
hazırlanan fotoğraf ve resim sergisi 152 parça eserden oluşmaktadır. Serginin Üniversitemizde açılması için 
desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER başta olmak üzere emeği geçen bütün üniversite 
personeli ve öğrencilere teşekkür ederim.” dedi.

Üniversitemiz öğrencilerinin, tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan bahçe ve çiçek kültürünü anlatan bu 
değerli sergiyi gezip görmelerini önemsediğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Bahçe ve çiçekler huzur 
bulduğumuz bize bahşedilmiş nimetler içerisinde tarih boyunca insanlığın özel ilgi odağı olagelmiştir. Duygularımızı, 
düşüncelerimizi bahçeler ve çiçekler üzerinden aktarmış duygusal bir toplum olarak atalarımızın bize bıraktığı mirası 
paylaşmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere oluşturulan bu serginin üniversitemizde sergilenmesinde duyduğum 
mutluluğu belirtmek isterim. Emeği geçen başta Gökyiğit ailesi olmak üzere etkinliği düzenleyen serginin koordinatörü 
Kenan Kaya ile Ekoloji ve Çevre Topluluğu akademik danışmanı Doç. Dr. Ali Alaş ve öğrencilerine böyle bir hizmete 
vesile oldukları için teşekkürlerimi belirtir, saygılar sunarım.” dedi.

Selçuklu Ve Osmanlı’da Bahçe Kültürü Sergisi Açıldı
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Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi´nde düzenlenen 
programla öğrencilerimize belediyenin eğitim alanında yaptığı yatırım ve hizmetleri anlattı.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri 
tarafından düzenlenen program Erol Güngör Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şehrin önemli insanlarını öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL; "Çok hareketli ve aktif  bir dönemin yaşandığı tarihi bir süreçten 
geçiyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası projelerin aktif bir şekilde uygulandığı, kurumlar arası iş birliğinin çok güçlü bir 
şekilde yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu yönüyle bire bir halkın içerisinde yer alması ve büyük ölçüde halkın ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında yerel yönetimlerin önemi çok büyük. Meram Belediye Başkanımız, belediyecilik hizmetlerini 
ve özelde eğitime yönelik hizmetlerini anlatacak." dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN ise; "Meram Belediye Başkanımız akademisyenlik yaptığı için 
eğitimin önemine çok vakıf biri. Üniversitemizin Meram bölgesine kurulması için çok gayretleri oldu. Eğitime olan 
katkılarını yakinen biliyor ve takdir ediyoruz." diye konuştu. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitime yönelik olarak da 
önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI, "İlçemizin en güzide 
bölgelerinden biri olan Huzurevi'nin arka kısmında Necmettin Erbakan Üniversitemize, değeri 200 - 250 trilyonu 

(milyon TL) bulan yaklaşık 850 bin metrekarelik arsa bağışladık. Bu 
arsa bağışını, eğitime yaptığımız en önemli yatırım olarak ifade 
edebiliriz. 2 yılda 3 adet 16 derslikli okul yaptık. Yaklaşık 10 milyon 
TL'ye mal olacak 34 derslikli Tahir Büyükkörükçü İmam Hatip Lisesi, yurt 
binası ve spor salonundan oluşan kompleksin ihalesini yaptık ve kısa 
bir süre içinde temelini atacağız. Turgutreis Mahallesi'nde yeni bir okul 
daha yaptıracağız. Bu fiziki hizmetlerle birlikte kültürel programlarla da 
eğitime katkı sağlıyoruz. Şu ana kadar 5 kez düzenlediğimiz Ana Baba 
Okulları'nın 6'ncısını da kısa bir süre içinde açacağız" şeklinde konuştu.

Başkan KALAYCI, yaptığı sunumdan sonra öğrencilerin 
sorularını cevapladı. Programın sonunda Başkan KALAYCI'ya; Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN plaket, Dekanımız Prof. Dr. 
Ali Murat SÜNBÜL teşekkür belgesi, İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Süleyman SOLAK ise çiçek 
takdim etti.

Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI Üniversitemizde



ATASAGUN Öğrenci Topluluğu
 ‘Kazım Karabekir Paşa’ konulu Konferans

Meram Tıp Fakültesi’nde iki Karaciğer Nakli Daha Gerçekleştirildi

Üniversitemiz  Meram Tıp Fakültesi Atasagun Öğrenci topluluğu tarafından organize edilen ve Kazım 
KARABEKİR’in kızı Timsal KARABEKİR’in konuşmacı olarak katıldığı “Kazım Karabekir Paşa” konulu konferans, rektör 
yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Tıp fakültesi dekanımız Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, akedemisyenler ve çok sayıda 
öğrencinin katılımıyla Meram Tıp Fakültesi Morfoloji binası konferans salonunda  gerçekleştirildi.

Konuşmasına ‘Size Kazım Karabekir Paşa’yı anlatırken aynı zamanda bu ülkenin nasıl zorlu bir mücadele ile 
kurulduğunu da anlatacağım’ diyen Timsal KARABEKİR, ‘ne yazık ki size gül bahçesi sunamıyorum’ dedi. 

KARABEKİR, “Kazım Karabekir yıllarca mücadele ile yaşamış. Atatürk’ü İstanbul’da ziyaret ettiğinde 
kurtuluşun doğudan başlayacağını söylemiş. Kendisinin emrindeki komutanlarla Atatürk’ün emrinde olacağını 
belirtmiş. Atatürk Erzurum’a geldiğinde de Atatürk’ün yanında yer almış” şeklinde konuştu. 

Kazım Karabekir Paşa Vakfı kurucularından olan KARABEKİR, Kazım Karabekir Paşa’nın arşivinden fotoğraflar 
ile gerçekleştirdiği sunumunda, Kurtuluş Savaşı yıllarında birçok zorluğun yaşandığını, Ermenilerin değil, Türklerin 
kendi öz vatanında soykırım ve esaret yaşadığını dile getirdi.

Kazım Karabekir Paşa’nın 17 Ekim 1915’te Çanakkale Kerevizdere’den Kurban Bayramı için yazdığı mektubu 
da katılımcılara göstererek “Çanakkale’de destan yazılmış diyen Karabekir, babası Kâzım Karabekir’in “Dünya tarihini 
araştırdığımızda Çanakkale’nin bir benzeri olmadığını görüyoruz. Ülkemiz gerçekten eşsiz, ülkemizin değerini 
bilmeliyiz” dedi. 

Konferans sonrasında Meram Tıp Fakültesi Atasagun Öğrenci Topluluğu tarafından Timsal Karabekir’e günün 
anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. 

ORGAN NAKİL
MERKEZİ
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Nakil sonrası sağlığına kavuşan hastaların ortak 
düşüncesi ise organ bağışının son derece önemli olduğuydu. 
2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası sağlık durumunun 
kötüleştiğini ifade eden Hasta Yaşar KOÇAK, gün geçtikçe 
naklin zorunlu hale geldiğini belirtti. Uygun karaciğerin 
bulunması sonrası naklin gerçekleşmesiyle sağlığına 
kavuştuğunu ve çok mutlu olduğunu ifade eden KOÇAK, 
“Herkesin organ bağışına gereken önemi göstermesini 
istiyorum. Bugün iyi olabiliriz ama yarın biz ya da 
sevdiklerimizin organ nakline ihtiyaçları olabilir. Bu yüzden 
herkes organlarını bağışlamalı. Organ bağışında bulunmak ve 
bir kişin hayatını kurtarmak çok güzel bir şey.” şeklinde 
konuştu.

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Organ Nakil Merkezi iki karaciğer nakli daha 
gerçekleştirdi. Merkezin, karaciğer nakillerine başladığı 
günden bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı karaciğer 
nakli sayısı 11’e yükselirken 2013 yılı içerisinde 4 adet 
kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirmiş oldu. Meram 
Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof Dr Şakir 
TAVLI, Operasyonu Gerçekleştiren Genel Cerrahlar Doç  
Dr Ahmet TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR ile 
organ naklini gerçekleştiren diğer hekimlerin katıldığı bir 
basın toplantısıyla yapılan karaciğer nakli hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şakir TAVLI, “Geçtiğimiz on gün içerisinde 
bize ulaşan kadavradan karaciğerleri 52 ve 53 yaşlarında karaciğer yetmezliği olan iki hastamıza naklettik. İki 
hastamızın da genel durumları iyi. Hastamızın bir tanesi ameliyat sonrası 11. gününde diğeri ise ameliyat sonrası 3. 
gününde ve son derece iyi durumdalar. Karaciğer nakillerine başladığımız süreden bu tarafa 11. nakli gerçekleştirmiş 
olduk. Çok olmamakla birlikte başlangıç safhası için düşünürsek bu iyi bir sayı. İlerleyen günlerde artacağını 
düşünüyoruz. Özellikle kadavradan nakillerin artmış olması bizi sevindiriyor. Bu yöndeki çalışmalarımız başarılı bir 
şekilde devam ediyor. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen nakil operasyonlarında bulunan Gastroenteroloji Bölümü’nden Uzman Dr. Murat BIYIK ise 
ülkemizde karaciğer yetmezliğinin en sık sebebinin Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonundan kaynaklandığını belirtti. 
Dr. BIYIK, “Ülkemizde Hepatit B’ye bağlı yaklaşık % 50 oranında siroz hastalığı görülmektedir. Son gerçekleştirdiğimiz 
iki karaciğer naklinde de hastalarımızın her ikisi de Hepatit B’ye bağlı karaciğer Siroz hastalarıydı. Siroz nedeniyle 
daha önce komplikasyonlarını gördüğümüz hastalarımızda varis kanaması gibi yaşam sürelerinin kısaldığını gösteren 
bulgular vardı. Biz bu hastalarımızı nakil listesine aldık ve nakillerimizi gerçekleştirdik” dedi.
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MAYIS 2013 10.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Enderun 
Vakfı ve TİMAV tarafından organize edilen 10.Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi programı gerçekleştirildi. 
Programa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, 
İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. A. Saim 
ARITAN, Dekan yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı, TİMAV Başkan Vekili, Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN ve Türkiye’nin farklı 
illerindeki üniversitelerden gelen Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Bölümü öğrencileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından söz alan 
TİMAV Başkan Vekili konuşmasında : “Kendimizi ne 
kadar donanımlı yetiştirirsek o derece başarılı 
oluruz. Görevimizin bilincinde olmalı ve bazı 
sorumluluklarımız olduğunun farkında olmalıyız. 
Öğretmenlik görevimizi sadece ders saatiyle 
sınırlamamalı, bilhassa kendimiz davranışlarımızla 
örnek olmalıyız.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi insanın hayatını kapsayan 
bir ömrü tanımlar. Hal ilmiyle edinilen bilgilerin 
hayata geçirilmediği takdirde hiç bir kıymeti 
kalmaz. Günümüzün gelişen teknoloj i  ve 
donanımlarına rağmen bir bilginin sizler tarafından 
üretilip uygulanması gerekmektedir.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medya ve Digital Teknolojilerin İngilizce 
Dil Eğitiminde Kullanımı Çalıştayı

ABD'nin saygın üniversitelerinden biri olan 
University of California, Berkeley'den Prof. Dr. Maggie 
SOKOLİK’in katılımıyla Üniversitemiz Yabancı Diller 
Yüksekokulu Müdürlüğü ve Ankara Amerikan 
Büyükelçiliği ile işbirliği kapsamında 2-4 Mayıs 2013 
tarihlerinde “Sosyal Medya ve Digital Teknolojilerin 
İngilizce Dil Eğitiminde Kullanımı Çalıştayı” düzenlendi. 

Ç a l ı ş t a y ’ d a  N e c m e t t i n  E r b a k a n 
Üniversitesinde görevli İngilizce öğretmenliği öğretim 
elemanları, yüksek lisans öğrencileri ve İngilizce 
Öğretmenliği öğrencilerine ayrı ayrı gruplar halinde 
eğitimler verildi. 

Eğitimlerin ardından Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER’i makamında ziyaret eden Prof. Dr. 
Maggie SOKOLİK, Amerikan Büyük Elçiliği Ankara 
Eğitim ve Kültür Ataşeliğinde görevli Aycan Yaman 
ESEN, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr Ece SARIGÜL, Rektörümüzle bir 
süre sohbet ederek çalıştayın çok verimli geçtiğini ve 
İngilizce eğitimi konusunda işbirliğinin devam etmesi 
konusunda görüşlerini bildirdiler.
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YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU



Temel Eğitime Destek (TEDET) Topluluğu 
Tarafından Yardım Konseri 

Üniversitemiz Temel Eğitime Destek 
Topluluğu(TED) tarafından ‘Yardıma Muhtaç ve 
Kimsesiz Çocuklar’ yararına konser düzenlendi. 
Ünlü sanatçı Haluk Levent’in katıldığı konser 
izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ahmet Keleşoğlu Eğit im Fakültes i 
bahçesinde düzenlenen konsere Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer ŞEKER ve eşi, Eğitim Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.
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Kimsesiz çocuklar için düzenlenen konser, yardıma gönüllü öğrencilerin ilgi odağı oldu. Konser sonrası Haluk 
LEVENT’e plaketini takdim etmek üzere sahneye gelen Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Bu anlamlı geceyi 
düzenleyen Temel Eğitime Destek Topluluğumuz öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ne güzel ki böyle yardım ve iş 
birlikleri sayesinde eğitimde sıkıntı yaşayan çocuklarımıza el uzatılıyor. Sanatçımız Haluk LEVENT Bey’e de teşekkür 
ediyorum, böyle bir gecede bizimle olduğu için.” dedi.

Almanya’dan gelen Öğretim Üyesi Evelyn FAZKOS, 
Doç. Dr. Ece SONGÜL hocamızla birlikte, Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i makamında ziyaret etti.

Almanya’dan Gelen Yabancı Misafirler 

Mhp İl Başkanı Tarık TAŞÇI, Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i makamında 

ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Tarık TAŞÇI

Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir 
BÜYÜKHELVACI, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 

Birol AKGÜN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i   

makamında ziyaret etti.

Konya Sanayi Odası Başkanı

Norveç Üniversitesi gelen Akademisyenler, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i 

makamında ziyaret etti.

Norveç Üniversitesi’nden Gelen Misafirler
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-Konferans temasının ve zamanlamasının son dönemde, 
Batıda yükselen İslamafobi ile oluşan algının düzeltilmesine 
katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Ayrıca İslam medeniyetinin 
çok kültürlü yaşama ilişkin zengin bir tecrübesinin olduğu
-Konferans oturumlarında Dünya’daki, Anadolu’daki ve 
Konya’daki mevcut inanç turizm potansiyelinin etkin olarak 
değerlendirilmesi ve bu potansiyelin sürdürülebilirlik 
kapsamında yatırımlara açılması, kültür ve inanç turizm 
değerlerinin ön plana çıkarılması ve değerlendirilmesi 
gerektiği
-Çok farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan 
Anadolu'nun inanç turizmi açısından zenginliğine dikkat 
çekilmiş ve bu potansiyelin ekonomik olarak değerlendirilmesi 
sırasında sosyal ve kültürel dokuya uygun bir şekilde 
projelendirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çerçevede 
dini mekânların, otantik kültürel varlıkların korunmasının turizm 
potansiyeli açısından önemi
-Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilen iki çalışmaya 
‘En İyi Bildiri’ ödülü verilmesinin ve sunulan bildirilerden 
uluslararası üne sahip iki dergide Özel Sayı olarak 
yayınlanmasının konferansın başarısı açısından önemli olduğu
-Konferansa katılan tüm bilim insanlarının böyle bir 
konferansın ilk defa Konya’da gerçekleştirilmesinin çok önemli 
olduğunu ve ilerleyen yıllarda da dönüşümlü ve periyodik bir 
şekilde düzenlenmesinin gerekliliğini
-Konferans katılımcıları yeni kurulan bir üniversite olarak 
Necmettin Erbakan Üniversitesinin böylesi geniş çaplı 
uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmasının takdire 
şayan olduğunu belirtmişlerdir.

Üniversitemiz ve Konya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Uluslararası İnanç Turizmi 
Ve Hoşgörü Konferansı’ Dedeman Otelde yapıldı.

Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, Konya Büyük Şehir 
Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer TORLAK, Rektör Yardımcılarımız; Prof. 
Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Turizm  Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Muhsin 
KAR, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. A. Saim ARITAN, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Genel Sekreteri Günnur 
ÖZALP, yabancı ülkelerden gelen misafirler, akademisyenler ve basın mensupları  katıldı. 

Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Muhsin KAR açılış konuşmasında: “İnsanlar bulundukları yerlerden 
sadece doğayı, denizi, kumu görmek için seyahat etmiyorlar. İnanç Turizmi insanların doğruyu, hakikati, iç huzuru 
manevi ihtiyaçlarını gidermek ve insanın kendini bulma amacıyla kutsal yerlerin ziyaret edilmesidir.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise: “Konya turizm alanında önemli mesafeler kat etmiştir. Dünyadaki 
benzer toplantılarla son yıllarda Konya’mızın kültürel, tarihi ve inanç turizmine başta Sayın Valimiz Aydın Nezih Doğan 
olmak üzere katkısı olan herkese saygılarımı sunarım. Bu toplantı sadece bir yıl için değil. Gelecek yıllarda da 
insanların birbirini tanıma amacını taşımaktadır. Ön yargıların yıkılması ve ülke sorunlarının çözümü açısından önemli 
bir mesele. Konya; Çatalhöyük’ten Kilistra’ya, Mevlan’dan Konevi Hazretlerine,Hitit kalıntılarına kadar zengin 
kültürel tarihi bir mirasa sahip. Bu zengin potansiyelimizi ortaya çıkarmalıyız. Biz üniversiteler olarak üzerimize düşeni 
toplumsal bir sorun olarak yerine getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Uluslararası İnanç Turizmi Ve Hoşgörü Konferansı 
Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN: “Turizm faaliyetleri iki 

koldan oluşur; insan müdahalesinin olmadığı ve insanların 
müdahale ettiği. Biz insanların müdahale ettiği kısmını ele 
alacağız. Ortaya çıkmış bütün eserlerin ardında insanların 
ölümsüzlük arayışı yatar. İnsanlar da bu tarihi, manevi ve kültürel 
eserlerde iç huzuru ararlar. Meseleyi bu şekilde ele alırsak 
sorunları daha iyi çözeriz ve bulunduğumuz yeri daha kazançlı 
hale getirebiliriz. ” dedi.

Türkiye’de spesifik alanda çağrılan ilk konferans 
olan ‘Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı’ 17 farklı 
ülkeden 60’ı İngilizce ve 64’ü Türkçe olmak üzere 124 bildiri ile 9-
12 mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Konferans sonrası açıklanan sonuç bildirgesine göre;
-Açılış panelinde ve diğer özel oturumlarda sunulan bildirilerin 
çeşitliliği, inanç turizmine ilişkin çalışmaların disiplinler arası bir 
anlayışla ele alınmasının gerekli olduğu
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, 
Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesi ve Mevlana 
Üniversitesinin katkılarıyla Mevlana 
Kültür Merkezinde “Konya Bilim 
Festivali” gerçekleştirildi. Çok sayıda 
kurum ve kuruluşun stant açtığı, 
b i l imse l  sahne göster i le r i  i l e 
s ö y l e ş i l e r,  i n t e r a k t i f  d e n e y 
düzenekleri, dinozor maketleri ve 
robo t  g ib i  b i r çok  ça l ı şman ı n 
sergilendiği festivalde, Üniversitemiz 
de stant açarak yer aldı. 

Ayrılsakta Beraberiz Konseri

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 
mezun ve halen eğitim gören öğrencilerinden oluşan Türk Sanat Müziği orkestra ve korosu bölümün 25’inci yılı 
kutlamaları çerçevesinde “Ayrılsak da Beraberiz” adlı unutulmaz bir konser verdi. Türk Sanat Müziğinin ünlü 
bestekârlarının şeçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarla dinleyicilerle buluşan koro izleyenleri adeta büyüledi.

Üniversitemiz Araştırma görevlisi Murat CAN ile Öğretim Görevlisi Adnan KILINÇARSLAN tarafından hazırlanan 
ve geçmişten günümüze konseptli iki bölümden oluşan konser, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.  Orkestra, 
Medeni Aziz Efendi’den Sadeddin KAYNAĞ’a birçok ünlü bestekârın seçkin eserlerini muhteşem bir performansla 
izleyenlerin beğenisine sundu.

Eğitim Fakültesinde Mezuniyet Sevinci ve Coşkusu

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde 2012-2013 genel mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Erol 
Güngör Konferans salonunda yapılan törene Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Ali Murat SÜNBÜL, Meram Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, dekan yardımcılarımız, akademisyenler, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Üniversitemiz sinevizyon gösteriminin ardından söz alan Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali 
Murat SÜNBÜL konuşmasında: “Sevgili gençler buraya iki aşamalı bir süreçten geldiniz: Birincisi zorlu bir sınavdan 
geçerek üniversite fakültemizi kazandınız. İkinci aşama da ise onlarca hatta yüzlerce sınavları, çalışmaları, sunumları 
başarı ile vererek buraya geldiniz. Çok zor bir süreçle geldiniz; ama daha zoru ise bundan sonra başlayacak. Çok zorlu 
bir süreç olsa da şuna inanıyoruz ki biz sizlere fakültemizde çok kaliteli bir eğitim; çok yönlü psikoloji, sosyal, kültürel 
ortamlar sunduk. Bundan sonra ise iç dünyanızda başarılı olmalısınız. Yani mutlu olmalısınız. Mutluluk ise kişinin kendini 
gerçekleştirmesi, yaptıklarından haz almasıdır. Götürüsü ne olursa olsun yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunuz 
görevi sonuna kadar sürdürün. Hayatın başınıza öreceği şeyler ne olursa olsun değişecek, dönüşecek, gelişeceksiniz; 
fakat temel değerlerinizi kaybetmeden. Buradan aldığınız eğitimle gideceğiniz eğitim kurumlarını sevgi ortamına 
dönüştürmeniz ve dostlarınızın eksik olmaması dileği ile değerli öğrenci ve velilerini tebrik ederim. Yolunuz açık olsun.” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise konuşmalarında: “Öğretmenlik mesleği kendi içerisinde sorumluluk 
taşıyan bir Peygamber mesleği. Zor ama kutsal bir görevdir. Ülkemiz dünya arenasında yoğun bir rekabette mücadele 
ederek yol almaya çalışıyor. 2023 vizyonuna uygun olarak refah seviyesi yüksek bir toplum yer alacaksa ülkenin en iyi 
sermayesi olan insan gücünü en iyi şekilde yetiştirmek gerekir. Gelen öğrenciler bize emanet olduğu için hocalarımızla 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mezuniyet törenleri öğrencilerin kalplerinin heyecanla attığı ailelerin gurur 
duyduğu bir dönüm noktasıdır.  Sağlam adımlarla geleceğe hep beraber yol arkadaşı olarak yürüyeceğiz. Sağlık, 
huzur, ülke menfaati, dostluk ve barış içerisinde huzurlu bir ortamda çalışmaları dileğiyle.” ifadelerine yer verdi. 
Fakülte Ana Bilim dallarında dereceye giren öğrencilere, hediye ve çiçek takdim edildi.

Üniversitemiz Konya Bilim Festivalinde 
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Üniversitemizin Bahar Şenliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Bahar Şenlikleri çoşkulu bir 
şekilde gerçekleştirildi.

2013 Bahar şenlikleri Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde gerçekleştirildi.. Açılışa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol AKGÜN, Eğitim Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü KARATEPE ve çok sayıda öğrencimiz katıldı.

Folklor ekibinin gösterileriyle başlayan şenlikler öğrencilerin 
sınavlarından önce moral ve motivasyon toplamalarına vesile oldu.  
Öğrencilerin çoşku dolu katılımlarıyla başlayan üniversitemiz bahar 
şenliğinde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER şunları söyledi. 

Kültür etkinlikleri çerçevesinde bir aradayız. Ben hepinize hoş 
geldiniz diyorum. Bizim eğitim fakültemizde 25 yıldan beri devam eden 
kaliteli hocalar eşliğinde kaliteli sanatçılar yetişiyor. Bu tür etkinliklerin 
artmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz yıl boyunca emek çekerek kaliteli bir 
eğitim alarak buralara geldiler. Şimdi ise baharın gelişini kutlamak ve 
sınavlar öncesi motivasyonlarını artırmak için hep beraber buradayız. 
Tüm öğrencilerimize iyi eğlenceler diliyorum.’ dedi.

Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinin kuruluşunun 50. yıldönümü münasebetiyle İlahiyat Fakültesi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, TİMAV ve TÜBİTAK‘ın ev sahipliğinde  düzenlenen “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel 
Barış Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Açılışa Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ,  Başbakan Baş Danışmanı Yalçın AKDOĞAN, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Cem ZORLU, Hüseyin ÜZÜLMEZ ve Mustafa KABAKÇI,  Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN,  YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim HATİPOĞLU, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Raşit KÜÇÜK,  Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol AKGÜN, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Saim 
ARITAN, Belediye Başkan Vekili Fatih YILMAZ, TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit ÖKSÜZ ve  26 İlahiyat dekanı, 
123 akademisyen, 13 ülkeden gelen ilim insanları ile İlahiyat Fakültesi öğrencileri katıldı.
Barış içerisinde birlikte nasıl yaşayabiliriz,Taassuptan bağnazlıktan nasıl kurtulabiliriz, Dini metinleri nasıl doğru 
anlar ve yorumlayabiliriz, İslamafobi karşısında varlığımızı nasıl sürdürebiliriz, Din istismarını önleme yolları, kutsal 
metinlerin anlaşılması, yorumlanması ve insan hayatıyla bağlantısının kurulmasında sağlıklı yöntem nedir, Eğitim 
kurumlarında uygulanan esaslar bununla ne kadar uyumludur? Konuları başta olmak üzere günümüzün de önem 
arz eden pek çok konusu bu sempozyumda tartışıldı.

Üniversitemiz sinevizyon gösteriminin ve Kur’an tilavetinin ardından başlayan sempozyumda konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Geçtiğimiz hafta aynı salonlarda Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü 
Sempozyumunun düzenlendiği Konya ili, önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapıyor. Çok değerli  olan kültürel 
mirasımızı korumaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze kadar çok güzel sergilenen bu birliktelikler zaman zaman 
sıkıntılı süreçlere girmiştir. Önyargıların korkuya, çıkar çatışmalarının zulme, işkenceye, kavgaya neden olduğu  
dönemlerden  ders çıkarmamız lazım. Birbirimizi tanımaktan, anlamaktan, bilmekten başka bir yol bilmiyorum. 
Farklı inançları göz önünde bulundurarak farklılık analizi, sosyolojik, pedagojik, geleneksel, kültürel her alanda bir 
yol haritası ortaya çıkarmak gerek. Bu sempozyumun sevgiyi, doğruyu, iyiyi, güzeli, barışı gösteren bir ışık olmasını 
umut ediyorum.” dedi.
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise: “Sadece İslam’ı değil diğer din ve inançları da doğru tanıma, anlama 
ve öğretme gibi bir görevimiz var. Avrupa’da din doğru öğretilmiş olsa, Türkiye’de, Arabistan’da, Afganistan’da diğer 
İslam ülkelerinde de başka dinleri gerçeğiyle ele alsak bu çerçevede eserler ortaya koymuş olsak,  dünyanın ortak 
mesajı olan barış daha kolay ortaya çıkar. Bunda en büyük görev ilim adamlarına  düşüyor. Özgür düşünmeyenler, bir 
ideolojiye kendini rehin edenler bilimsel araştırma ortaya koyamaz. Bütün araştırmalarıyla ideolojisinin daha doğru 
olduğu yönünde ter dökenler İslam’ı hakkıyla tanıtamaz, anlatamaz. Bütün tarikat, din, ideoloji ve mezhepler tek bir 
şeyi doğru anlamak için olmalı o da: Kur’an ve sünnet. İslam ülkelerinin hepsi farklı gözlüklerle bakıyor. Doğru olan ise 
bilim insanlarının Kur’an ve sünnet gözlüklerini takmaları bunların doğru olmadığını göstermeleri ve anlatmaları lazım. 
Herkes kendi görüşünü İslam budur diye ortaya atsa bilimsellik ve doğruluktan uzaklaşarak farklı farklı görüşler 
ortaya çıkacak ve sonucunda birbirini ötekileştirmeler meydana gelecek. Bunu yapanlar ilim adamı olamaz. İslam 
dünyasında mezhep kavgası olabilir mi? Kendimize dönüp bakmamız lazım. Vazifelerimizi doğru yaparsak; 
kumpaslar, planlar yapıldığında buna karşı çıkan kişiler yetiştirirsek amacımıza ulaşabiliriz. Bir yerde ırkçılık, cemaat, 
mezhep, dil, din ayrımcılığı, terör vb. oluyorsa İslam alimleri vazifelerini tam yapmamış demektir. İlahiyat 
fakültesinden mezun olan biri ırkçı oluyorsa ayrımcılık yapanlarla beraberse dönüp kendimize nerde yanlış yaptık diye 
sormalıyız. Dünyada yerelleşen bir din anlayışı var. Ana ilkelerde değişmez konularda bile farklılıklar var. O yüzden 
uluslararası din bilginlerinin bir araya gelip görüş birliğine varmaları lazım. Bizim din adamlarımız Arapçayı Türkçe gibi 
konuşmadıkça bu gerçekleşmez. Bilim insanı suyu kaynağından içmeli. Dinin dili Arapça ise Arapçayı çok iyi bilmeli. 
Çünkü dille pek çok bilgiye kaynağından ulaşabiliriz. İnsanları üstün kılan rengi, dili, dini, ırkı ve mezhebi değil emektir, 
alın teridir. Yani takvadır. Bunu bilen bir ilahiyatçı ayrımcılık yapabilir mi?” diye konuştu.

Sempozyum süresince yapılan tartışmalarda özetle aşağıdaki konulara dikkat çekilmiştir:

• Küresel barışın gerçekleştirilebilmesi için dini araştırmalar ve araştırmacıların küresel barışa katkıları
büyük önem arz etmektedir.
• “Medeniyetler ittifakının, medeniyetler çatışması tezine karşı oluşturulmuş bir proje” olduğu
tezinden hareketle, küresel barışa giden yolda, başkalarını anlama ve dinlemeyi gerektiren iletişim ve 
yardımlaşmaya önem verilmelidir. Birlikte yaşamada, ‘öteki’nin varlığı ve temel özgürlüklere sahip olduğu 
bir realite olarak kabul edilmelidir.
• Küresel barışın gerçekleştirilebilmesi için dine dayalı bir hayat, bireylerin kendileriyle ve çevreleriyle
barışık olarak bütün insanların sorunlarına çözüm üretecek şekilde donanımlı, birlikte yaşama düşüncesine 
sahip, sistemli bir yapıya ayak uydurmuş ve şehirlilik ruhuna sahip olması önerilmektedir.
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• Dünya barışını tehdit eden hoşgörüsüzlük, çıkar hırsı ve sömürgeciliğe
karşı; dini ahlak ve değerlerin içselleştirilmiş olarak birey ve toplumlara 
yerleştirilmesi çare olarak görülmektedir.
• Dinlerin her yönden bireysel ve toplumsal huzura katkılarının altı çizilmeli;
hiçbir zaman şiddet ve terörle yan yana anılmamaları gerektiği vurgulanmalıdır.
• Farklı mezhep mensupları arasında iletişim ve etkileşim geliştirilmelidir.
• Kültürel farklılıklar sosyal hayatın bir zenginliği olarak görülmelidir.
• Farklı dilleri konuşan farklı din ve kültür mensupları arasında sağlıklı
iletişim kurulabilmesi için dil öğretimi çalışmalarına ve çeşitli sanatların 
öğretimiyle sosyalleşmelerine önem verilmelidir.
• Dini araştırma yapanların ve ilim adamlarının kendi dinlerinin diliyle
birlikte, diğer dinlerin dillerini de, o dinlerin metinlerini anlayıp yorumlayacak 
şekilde bilmeleri elzemdir. İlim adamlarının, başka dinlerin geliştiği ortam, kültür 
ve tarihi süreci de bilmeleri gerekmektedir.
• Din araştırmacıları; özgüvenli, ahlaklı, analitik, bilimsel, yenilikçi, eleştirel
ve yaratıcı düşünce becerisine sahip olmalıdır. Aynı şekilde yüksek öğretim 
öğrencilerinin de özgüveni yüksek, farklı düşüncelere hoşgörülü, analitik, 
bilimsel, yenilikçi, eleştirel, yaratıcı düşünce becerilerine sahip ve çevreye duyarlı 
olmalarına çalışılmalıdır.
• Dünyada bilişim ve iletişim teknolojilerinde sağlanan gelişime paralel
olarak, dini araştırmalar sahasındaki akademisyenlerin de, mevcut araştırma 
tekniklerinin yanı sıra, bilişim ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 
faydalanmaları önem arz etmektedir.
• Dini araştırmaların evrensel boyuta taşınabilmesi için, dini araştırmalar
konusunda uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
• Uluslararası araştırmalar yapmak üzere bir “Uluslararası Dini
Araştırmalar Enstitüsü”nün kurulması tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda, tarihi, 
kültürel ve dini açıdan medeniyetler beşiği olan Konya’da böyle bir enstitünün 
kurulması uygun olacaktır.
• Din eğitimi ve araştırmalarında özgürlük, objektiflik ve fırsat eşitliğinin
sağlanması; suç oranlarının azaltılmasında dinin rehabilite ve motive edici 
özelliğinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
• Dini araştırmaların daha sağlıklı, gerçekçi ve verimli yapılabilmesi için,
yüksek din eğitimi veren kurumların müfredatının gözden geçirilmesi tavsiye 
edilmektedir.
• Din eğitimi sisteminin eleyici ve seçici, pedagojik çeşitliliğe sahip, dinamik
ve özerk olması önerilmektedir. Klasik din eğitimi yanında, hapishane, hastane, 
yetiştirme yurtları ve huzurevleri gibi özel ihtisas gerektiren alanların 
ihtiyaçlarına uygun din eğitimi ve danışmanlığı yapabilecek uzmanların 
yetiştirilmesi, bir ihtiyaç olarak görülmektedir.
• Belli yaşlara kadar din eğitimi almamış yetişkinler için nasıl bir din eğitimi
verileceği ve içeriğinin tespit edilmesi konularında araştırmalar yapılmalıdır.

SADECE İSLAM’I DEĞİL DİĞER DİN VE İNANÇLARI DA DOĞRU TANIMA, ANLAMA VE ÖĞRETME GİBİ BİR GÖREVİMİZ VAR
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Programla ilgili bilgi almak için; www.n�.org.tr

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği toplandı

Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversite rektörlük binasında KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul 
toplantısı düzenlendi. Birliğe üye üniversitelerin rektörlerinin ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
BABAOĞLU’nun katılımıyla gerçekleştirilen Üst Kurul, Selçuk Üniversitesi Rektörü ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 
Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL’in açılış konuşması ile başladı.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin şu ana kadar olan çalışmalarını özetleyen Prof. Dr. GÖKBEL, Genel 
Sekreter ve Yardımcılarının atanması, internet sayfasının düzenlenmesi ve 1. Stratejik Planlama Kurul Toplantısı ile 
ilgili bilgiler vererek, “Bölge üniversitelerinin envanterinin oluşturulması, ulusal, bölgesel kalkınma sempozyumu, spor 
şöleninin düzenlenmesi ve bölgesel kalkınma dergisi çıkarılması kararlarıyla ilgili KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş ve yardımcıları tarafından sistemli ve titiz çalışmalar yürütülmektedir” 
dedi.

Toplantının sonunda Türk Standartları Enstitüsü Bölge Koordinatörü tarafından KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliği Üst Kurul üyelerine bölge üniversiteleriyle TSE arasında yapılması planlanan eğitim protokolü hakkında özet 
bilgiler verilerek, spor Şöleninin Kasım ayı içinde düzenlenmesiyle ilgili karar verilen aktarıldı. Toplantıda Genel 
Sekreterliğin üniversitelerden alınan verilere dayanarak hazırladığı raporlar da tartışıldı.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği yol haritası ve öğrenci toplulukları birliği ile ilgili KOP Bölgesi Genel 
Sekreterliği tarafından hazırlanan model çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Haziran ayı içerisinde yapılması 
planlanan Arama Konferansı hazırlıklarına ivedilikle başlanılması da kararlaştırıldı.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği'nden 
Bakan Ziyareti
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 
ve Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği Rektörleri, Kalkınma 
Bakan'ı Cevdet YILMAZ'ı makamında ziyaret etti. 
Ziyaretten sonra günün anısına Bakan Cevdet YILMAZ'a 
tezhip süslemeli tablo takdim edildi.



30 Kitap 30 Konuşmacı Etkinliği Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 30. 
Yılı Anma etkinlikleri kapsamında “30 Kitap 30 Konuşmacı” adıyla düzenlenen konferans ve söyleşi dizisi başladı.
Üniversitemiz ve Meram Belediyesi tarafından organize edilen ve Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programa, Tarım Eski Bakanı Sami GÜÇLÜ, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER, Rektör yardımcılarımız; Prof. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN ve Prof. Dr. Tahir 
YÜKSEK, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ömer TORLAK, Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY, 
Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet KÖSEOĞLU, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. 
Mehmet DOĞAN, Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali KÖSEOĞLU, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Serdar KALAYCI:“Necip Fazıl’ın 30.vefat yılı 
nedeniyle hazırlanan ve 30 gün sürecek olan bu etkinliklerle üstadın ülke ve gençlikle ilgili mesajlarını sadece 
dinlemekle kalmayıp hayatımızda da uygulamaya çalışalım.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER:“Bir devre 
imzasını atmış olan sadece edebiyatımızın sultan-ı 

şuarasını anmıyor, abimiz, ustamız, yetişmemizde emeği 
olan bir şahsiyeti üstadı anıyoruz. Merhum Necip Fazıl Şairliğin 
ötesinde icracı, aksaklıkları düzeltmeye çalışan bir aksiyon 
adamıdır. Vasiyeti gereği onu kendisine yakışır bir şekilde 
anmaya çalışacağız. Bu normal bir yad programı olmayacak. 
Biz, üstadı anlamak, üstadın düşüncelerini, yazdıklarını 
gelecek nesillere aktarmak ve ülke için öz kültürünün 
yansıması olarak değerler silsilesi içerisinde kendisinin her bir 
eserinde ilmek ilmek ördüğü bir dünyayı kavrama anlamında 
siz genç kardeşlerimize seçkin konuşmacılar eşliğinde bir sulh, 
bir çiçek armağan edeceğiz. Bu program sizler için bir şanstır. 
Lütfen bunun kıymetini bilin ve değerlendirin.” şeklinde 
konuştu.
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM ise: “Gerçekten, onurlu bir insan olarak hayatı boşa geçirmeden 
yaşayabilmek için önemli değerlerin yol açtığı, yön gösterdiği şekilde hareket etmek gerekiyor. Allah akıl vermiş, fikir 
vermiş. Bu noktada bu kararları bu örnek kişilerden almamız gerekiyor. Üstad çok renkli bir hayat yaşadı. Git-geller 
var ömründe. Her şeyi gördü ama 30 yaşından sonra bütün birikimini ve hayatın katacağı tecrübeleri bir ideale 
yönlendirdi yeni yetişecek nesillerin onurlu, milli değerlere ve ahlaka sahip geleceğe güvenle bakacakları  bir ülke 
yurttaşları olmaları için.” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Tarım Eski Bakanı Sami GÜÇLÜ de: “Bir faaliyetin, bir yetişmenin, bir güzelliğin arkasında 
mutlaka emek vardır.yeryüzünde bir iyilik, güzellik, doğruluk insan topluluklarının içerisinde kendiliğinden kolayca 
olmaz.Arkasında mutlaka bir emek ve düşünce vardır. Vefatının 30. yılında Necip Fazıl’la ilgili bir anma yaptık. Bu 
anma, gönlün hoş olması, nostaljik duyguların tatmin olmasından öte bir şey olsun.Yani onu az tanıyan, onu sadece 
bir kaç şiiri ile tanıyan, sadece adını duyana, kitaplarında ismine rastladıkları bir şairi, bir düşünürü, yazarı onlara 
anlatalım diye  yaptık. Necip Fazıl bugün Konya’da çok seçkin öğrenci grubuyla karşı karşıya geliyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet DOĞAN “30 Kitap 30 
Konuşmacı” etkinliği kapsamında “Hitabeler” adlı kitap hakkında konferans verdi. 
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Üniversitemiz ve Meram Belediyesi organizasyonu tarafından organize edilen Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 
30. Vefat Yılı etkinlikleri "30 Kitap 30 Konuşmacı" konferanslarının konuğu Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Ömer
DİNÇER'di.

ÖZLENEN NESİL

Necip Fazıl'ın, 'Özlenen Nesil' konuşmasını Türkiye'nin pek çok yerinde yaptığını kaydeden Prof. Dr. Ömer 
DİNÇER, "Üstad, gençliğin üzerinde hassasiyetle durmuştur. Ona göre gençlik, bir davanın hem geçiş yolu hem de 
emanetçisidir. Gençlerimizin ne kadar önemli olduğu ve geleceğimizin gençlik üzerinden kurulacağına dair hamasi 
nutukları bolca dinliyoruz. Ama Üstad, gençliği tarif ederken farklı bir noktada duruyor ve açık bir şekilde şöyle diyor: 
'Biz gençlere kur yapma mevkiinde değiliz. Gence, yaşanmaya dair bir hayatı telkin etmeliyiz.' Bu açıdan gençlik bir 
davanın geçiş yolu ve emanetçisi olarak görülüyor.  
Üstad'ın genci, madde ve ruh tazeliğinin bir arada olduğunu nitelendirdiğini vurgulayan Prof. Dr. DİNÇER: "Bu açıdan 
bakıldığında aslında gençlik tanımı, yaştan bütünüyle ayrı ve kopuk bir şeydir. Gençlik ve ihtiyarlık bütünüyle insan 
ruhunun ve maddesinin taze olmasıyla alakalı bir durumdur. İnsan ruhu tazeyse asla yaşlanma olmaz. Eğer madde 
tazeliği olan bir genç ruh tazeliğinden uzak kalırsa yani bir derdi bir davası olmazsa o zaman sadece bir meyvenin 
posası gibidir." ifadelerini kullandı.
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30 Kitap 30 Konuşmacı: Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Ömer DİNÇER 30 Kitap 30 Konuşmacı:  İman Ve Aksiyon 

“30 Kitap 30 Konuşmacı” konferanslarının bugünkü konusu Necip 
Fazıl KISAKÜREK’in Erzurum’da verdiği “İman ve Aksiyon” konferansıydı. YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY tarafından verilen konferansta 
konuşan Prof. Dr. GÜNAY: “Var olan yapı çöktüğünde en temel sorular 
sorulmaya başlanır. Problem tekrar en derin şekilde ele alınır. 

Felsefenin bittiği, bilimin tek yol gösterici zannedildiği zamanda ortaya çıkan kriz bir tefekküre çağırır. İşte toplumun, her 
şey bitti dediği bir zamanda N. Fazıl ortaya çıkıyor. En belirgin özellikleri tefekkür, mütefekkir, aksiyon ve bir dava adamı 
olan Necip Fazıl KISAKÜREK toplumun bütün hissiyatı ve dertlerini adeta kendinde biriktiriyor. Toplum, kendisinin dava 
adamı olduğunu anlayınca ona sahip çıkıyor. Batı kültürü karşısında aşağılanan toplum psikolojisi karşısında öyle 
yüksek bir fikirde tarihi yeniden yorumlayarak topluma kendi davasını gerçekleştirmek için konferanslar veriyor ki, 
bunlardan biri de ‘Aksiyon ve İman’dır. Kendi değerlerine güvenen, bunun hak olduğuna kalbinde en küçük bir kuşkuya 
yer vermeden değerlerinin en yüce olduğuna inanan Necip Fazıl toplumun kendi kültürü içinde yeniden doğmasını 
sağladı. Biz de ruhumuzun iskeletini dik tutmalıyız. Kendine güvenmeyen insan hiçbir şey yapamaz.” dedi.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Üniversitemiz ve Meram Belediyesi tarafından düzenlenen “30 
Kitap 30 Konuşmacı” programı kapsamında, Başbakan 
Yardımcısı Beşir ATALAY  “Türkiye Manzarası”  konulu bir 
konferans verdi. Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mehmet Emin 
AYDIN‘ında katıldığı konferansta, Başbakan Yardımcısı Beşir 
ATALAY: “Türkiye´nin geldiği bugünkü konumunda Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek´in çok önemli payı olduğunu vurgulayarak 
"Üstad, bize çok fazla yöntem öğretti. Cesareti, özgüveni, 
düşünme ve strateji geliştirmeyi ondan öğrendik. Tarihe bakış 
açımıza da o yön verdi. Üstad bizim düşünce mimarımızdır." dedi.

Konferanstan sonra kendisine takdim edilen hediyelerin ardından Beşir ATALAY “30 Kitap 30 
Konuşmacı” etkinliklerinin düzenlenmesi ve icrasında Üniversitemizin katkılarından dolayı, Rektör Vekili Prof. 
Dr. Mehmet Emin AYDIN’a plaket takdim etti.

Necip Fazıl Anma Etkinliklerinde Üniversitemize Plaket



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize edilen Necip Fazıl KISAKÜREK’in 30’uncu 
ölüm yıl dönümü anma etkinliklerinin açılışı Dedeman Otelde gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 80 farklı etkinliğin organize edildiği programa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY, Tarım Eski Bakanı 
Sami GÜÇLÜ, MEB Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM, Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir AKYÜREK, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer TORLAK, Mevlana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahattin ADAM, Konya Ak 
Parti Milletvekilleri; Hüseyin ÜZÜLMEZ ve Kerim ÖZKUL, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet HANÇERLİ, Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, yerli 
ve yabancı misafirler ve öğrenciler katıldı.

Konya Milletvekili Hüseyin ÜZÜLMEZ: “Vefatının 30’uncu yılı münasebetiyle düzenlenen anma etkinliklerinin 
amacı gençlere Necip Fazıl’ı ve fikirlerini anlatmak. Kendisini yetiştirmiş Üstadın yetiştirdiği neslin içerisinde bende varım. 
Onun derdi Çanakkale’de yok olan milli ve manevi değerlere sahip aydınları yeniden yetiştirmek. 50 yıl mücadele 
vererek gençleri yoğurdu, yetiştirdi. Bu gün bu ülkeyi yönetenler Üstadın yetiştirdiği kesimdir.” dedi.

Tarım Eski Bakanı Sami GÜÇLÜ: “Bütün bir hafta boyunca şehrimizde çok önemli etkinlikler düzenlenecek. 
Programımızın asıl amacı gençlerimizi Necip Fazıl’la buluşturmak. Bu programın oluşumu esnasında düşünce boyutuna 
katkısı olan biriyim. Her güzel işin ardında emek vardır. Bu programa verilen emek bütün şehri kapsadı. 150 yıldır devlet, 
medeniyete ve topluma karşı sırtını dönmüş iken Necip Fazıl bakışlarımızı kendimize çevirerek devlet ve toplumun aynı 
yöne bakmasını sağladı.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay: “Bu kadar zengin 
muhtevası olan hiçbir boyutu ihmal edilmeyen bu program Konya’ya 
yakıştı. Şekilden, gösteriden çok öze, muhtevaya dönük bir program. 
Türkiye’de haysiyetli, seviyeli, yiğit ve cesaretli düşünce adamı kim 
varsa mutlaka ondan etkilenmiştir. Ezilmeyen, ezdirmeyen, dik duran 
cesaretli duruşumuzu en çok üstattan öğrendik. 1940’lı yıllardan 
başlayarak vefatına kadar üç kuşağı etkilediğini düşünüyorum. 
Batının her alanda üstün zannedildiği devletin yüzünü batıya çevirdiği 
bir dönemde doğunun üstünlüğüne dikkat çeken ilk kişidir. Toplumun 
geri geri gitmeye zorlandığı dönemde Üstat duruşuyla öncülük etti, 
model oldu. İslam davasını meydanlara indirip gönüllere nakşetmek 
için ömrünü harcadı. N. Fazıl’ın hamlesi olmasaydı İslamı tespih, tekke 
seviyesinin üstüne çıkarmak için kim bilir daha ne kadar zaman 
geçmesi gerekecekti. Özgüveni, doğru stratejiyi, perspektifi ve yalın 
duruşu muhafazakar-dindar kesim ondan öğrendi. O günden 
bugüne çok şey değişti. O günler yaşanmasaydı Üstat ve onunla 
beraber olanlar yolu açmasaydılar bugünlere ulaşamazdık.” dedi.
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ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK ETKİNLİKLERİ 

S
a

y
fa

 8
7



S
a

y
fa

 9
0

Bir Kitap, Bir Kütüphane Projesi

Üniversitemiz Sosyal Beşer i 
Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi  Bölümü öğrencileri tarafından  
hazırlanan sosyal sorumluluk projesi ''Bir 
Kitap, Bir Kütüphane'' kapsamında Konya 
Meram ilçesine bağlı Meram Ali Yaman 
Ortaokulu'na 500 kitap hediye edildi.

Proje çerçevesinde Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 
Mevlana Üniversitesi ve  KTO Karatay Üniversitesi’nde açılan standlarda toplanan kitaplar, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü öğrencileri Muhammed ERGEZEN, Cansu TEMİZEL, Cihan DEMİREL, Özgür GÜNEY, Rabia BAYTOZ, 
Sinem ŞAN, Özlem Pervin ÖTER ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi   Yrd. Doç. Dr.  Nuran 
KOYUNCU, Fakülte  Sekreteri Şenol METİN tarafından  projeyi temsilen, Meram Ali YAMAN Ortaokulu Müdürü 
Erhan GÜNEŞ, Müdür Yardımcısı M. Celalettin ÜSTÜN ve proje irtibat yetkilisi öğretmen Canan YILDIRIM’a teslim 
edildi.   

Proje Danışmanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi   Yrd. Doç. Dr.  Nuran KOYUNCU: 
‘‘Güzel bir sorumluluk örneği sergileyen büyük bir özveri göstererek ve örnek bir çalışmaya imza atan 
öğrencilerime teşekkür ederim.” dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türkçe Topluluğu:
 Şehir ve Edebiyat Gezileri 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türkçe Topluluğu “Şehir ve Edebiyat Gezileri I: Beyşehir Gezisi” adlı bir 
etkinlik düzenlendi.

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türkçe Topluluğu 
tarafından organize edilen ‘Şehir ve Edebiyat Gezileri’ etkinliği çerçevesinde öğrencilerimiz Beyşehir’e Türkoloji 
gezisi gerçekleştirdi.

Öğretim üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen geziye yoğun ilgi gösteren öğrencilerimiz, başta 
Eşrefoğulları döneminden kalma Eşrefoğlu Camii, medresesi, hamamı olmak üzere Yaka Manastır gibi tarihî 
yapıları ziyaret ederek, uzmanlardan bu tarihî yapılar hakkında aldılar. 

Yaka Manastır’da yapılan pikniğin ardından Konya’ya dönen öğrenciler, Konya ve çevresinin tarihi ve 
doğa güzelliklerini tanıma konusunda kendilerine son derece faydalı olan bu gezilerin çok yararlı olduğunu ve yeni 
gezileri heyecanla beklediklerini belirtti. 
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Selçuklu Değerler Eğitimi(SEDEP) 
Çocukları Buluşturdu.

Türkiye’de ilk defa bu yıl öğrenme şenliklerini tertip ettiklerini 
belirten Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü 
Doç. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ: “Konya öğrenme şenliklerini 
düzenlediğimiz dört ilimizden biri. Amacımız UNESCO’nun oluşturduğu 
“küresel öğrenen şehirler ağında” Türkiye’nin de yer alması. Bu 
etkinliklerle bizler bu dört ilimize önümüzdeki günlerde öğrenen şehir 
ünvanını almaları için fırsat veriyoruz. Ümit ediyoruz ki Konya’da 
Eskişehir, Bursa ve Kocaeli gibi bu fırsatı iyi değerlendirir ve öğrenen 
şehir ünvanını  alır.” dedi.

Bir yıldır yürüttüğümüz projenin bugün finalini yapıyoruz diyen 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY ise: “SEDEP, 
Selçuklu’daki tüm ilk ve ortaokulların tamamında çocuklarımıza 
belirlediğimiz 8 temel üzerine bir yıl boyunca 1 milyon 900 binin 
üzerinde kitapla bu değerlerin anlatılması sağlandı. Bu proje sadece 
çocuklarımıza yönelik bir proje değil. Velilerin eğitilmesi de 
amaçlanmıştır.Eğitim camiasının buna katkısıyla Türkiye’de bu 
manada uygulanmış en büyük projelerden biridir. Bu projede bir 
başarı varsa bu birlikte çalışmanın bir sonucudur. Bugün çocuklarımız 
sorumluluk sahibi, adaletli ve yardımsever ise bunda hepinizin katkısı 
çok fazla. Bu projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah 
gelecek yılda aynı programa devam edeceğiz ve çocuklarımız her 
geçen yıl bu değerleri daha özümsemiş ve hayatlarında daha yaşanır 
hale getirecekler. Programda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Üniversitemiz ve Selçuklu Belediyesi tarafından  2012-2013 eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki tüm ilk ve 
ortaokullarda uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)’in yıl sonu finali düzenlenen etkinliklerle kutlandı.  
Selçuklu Belediyesi hizmet binasının bulunduğu alana SEDEP’in uygulandığı okullardaki öğrenciler, 8 temel değeri 
anlatan stand  kurdular. Üç gün  süren etkinlikler, akşamları düzenlenen çeşitli konserlerle devam etti.

SEDEP PROJESİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK

Programda Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
Ş E K E R :  “ S E D E P  Pr o j e s i  T ü r k i y e ’ y e  ö r n e k 
oldu.Üniversiteler, belediyeler ve milli eğitim olarak hep 
birlikte halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek başlıca 
hedeflerimizden biridir.SEDEP projesinin başarıyla 
uygulandığını çocuklarımızın proje kapsamında 
uygulanan içeriklere hakimiyetlerinden anlıyoruz. Bu 
yüzden pırıl pırıl dimağ sahibi, geleceğimizin teminatı bu 
çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu yoğun projenin 
ardından düzenlenen şenliğin başta çocuklarımız olmak 
üzere, herkeste güzel izler bırakarak gerçekleşmesini  
diliyor.Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum.” 
dedi.
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 I. Uluslararası Güvenlik, Sağlık, Çevre Kültürü ve İş Güvenliği Çalıştayı 

Üniversitemiz Güvenlik, Sağlık ve Çevre 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve  Konya Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle organize edilen “I.Uluslararası 
Güvenlik, Sağlık, Çevre Kültürü ve İşyeri Güvenliği 
Çalıştayı- First International Workshop on SHE Culture & 
Workplace Safety” gerçekleştirildi. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 
yaptığı açılış konuşmasında:“Araştırma merkezinin 
çalışma konuları ulusal–uluslararası ölçekli milli 
güvenlikten beşeri ilişkilerdeki güvene değin, geniş bir 
yelpazede toplumun her kesimindeki  yaşamı doğrudan 
etkilediğini ve bu konularda yapılacak araştırmaların 
bireysel, toplumsal ve ulusal kalkınmamıza rehberlik 
edeceğinden son derece önemlidir.” dedi.

Çalıştayın ilk sunumunu Üniversitemiz; Güvenlik, 
Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı  
Prof. Dr. Mohammad SHAHRIARI yaptı.  Profesör 
SHAHRIARI yaptığı konuşmada:“ Çalıştayımızın amacını 
şu başlıklar altında toplayabiliriz: Merkezin gelecekteki 
çalışma konularını tespit etmek, bu konularda araştırma 
yapan uluslararası diğer Araştırma Merkezleri ile 
karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve davetli konuşmacıların 
sunumlarıyla diğer ülke deneyimlerini paylaşmak ve 
tartışmak.” dedi.

Çalıştaya katılan katılımcılardan Prof. Dr. Herve’ 
BOILEAU, “ Kirlilik, toplum Sağlığı ve Risk Yönetimi ve 
Dioxin (kansorejen zehir) vakaları”,  Dr. Shahrokh 
PEYKARJOU “Güvenlik, Sağlık ve Çevre Merkezinin Kirlilik 
Kontrölündeki Rolü”,  Ali Özer  “Konya’da katı Atık 
Yönetimi ve Enerji Üretimi”, Recep Aydoğdu “ Konya’da 
Tıbbi Atık Yönetimi”, Prof. Dr. Ahmad KHODADADI 
“Atıksudaki Ağır Metaller ve Güvenlik, sağlık ve Çevre 
Merkezi” Dr. Ann- Christine FALCK  “Zayıf Ergonomi ve 
Riskleri”  isimli tebliğlerini sundular.

Çalıştayda,  iş kazalarının önlenmesinde, 
sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir ortam hazırlamaya 
yönelik  olarak gereken araçlar, teknoloji, özellikle 
bireysel sorumluluklar üzerinde sıklıkla durulurken, 
Türkiye, Fransa, İspanya, İsveç, Almanya ve İran’dan 
programa destek veren katılımcılar tarafından Avrupa, 
Avrasya, Yakın Doğu, Uzak Doğu ülkelerinden 
deneyimler aktarıldı.

S
a

y
fa

 9
3

Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Çalıştayı
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Üniversitemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 
“Uluslararası Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya; Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr.Mehmet Emin AYDIN, Prof. Dr.Tahir YÜKSEK, Dekanlarımız, KOSKİ Genel 
Müdürü İsmail Selim UZBAŞ, 5 farklı ülkeden gelen katılımcı ve uzmanlar, daire başkanları, şube müdürleri, 25 
akademisyen ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasında Rektörümüz Prof.Dr. Muzaffer ŞEKER: “Dünyada birçok sorun öncelik sırasına göre 
sıralansa sanırım ekolojik sorunlar en başta yer alır. Ekolojik sorunların içerisinde de bir sıralama yapılsa su ve hava 
kirliliği an başta gelir. Yıllardır şükrünü eda edemediğimiz bir nimet olan suyu hayatımızda en üst düzeyde nasıl 
kullanabilir ve kirliliğe karşı nasıl çözüm yolları bulabiliriz. Toplumsal sorunlara yeni çözüm yoları üretmek adına ilk 
sırada yer alan bu sorunu çözerken benzer sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerle akademisyenleri bir araya 
getirmek ve çözüm yolları üretmek üniversitelerin görevi. Üniversitelerin amacı kaynaklarımızı en iyi nasıl kullanabilir 
ve yarınlara nasıl bırakabileceğimiz yönünde çalışmalar yapmak. Bu bağlamda bu çalıştayın gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin 
AYDIN: “Ülkemizde karasal iklimin hakim olması, 
nüfusun hızla artması, endüstriyel faaliyetler ve 
iklim değişiklikleri nedeniyle su kaynaklarımız 
üzer indek i  bask ı  a r t ıyor.  Ü lkemizde su 
kaynaklarının yüzde sekseni tarım alanlarında 
kullanılıyor. Yeterli su bulunmadığından tarımda 
atık suların arıtılıp yeniden kullanımı söz konusu 
olmuştur.” dedi.
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Atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı:

- Atıksular kaynağında, oluşumundan önce azaltılmalıdır.
- Atıksu arıtma ve toplama sistemlerinin yönetimi için kaynakta ayrı toplama gerçekleştirilmelidir.
- Atıksu arıtımı ile ilgili mevcut teknolojiler günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, laboratuvar ve pilot ölçekli 
çalışmalarla geliştirilmelidir.
- Atıksuların tarımda yeniden kullanımı önemli olduğundan konuyla ilgili teknolojiler geliştirilerek uygulamaya 
dönüştürülmelidir.
- Arıtılmış atıksular alıcı ortamlara verilmek yerine, sulak alanlar oluşturularak ekosistem çeşitliliği artırılmalıdır.
- Artan su ihtiyacı ve atıksuların arıtılarak yeniden kullanımı hususunda halk arasında farkındalık oluşturulmalı, 
sosyal anlamda arıtılmış atıksuyun kullanılabilirliği sağlanmalıdır.
- Arıtılmamış ya da sulama suyu kriterlerini sağlamayan arıtılmış atıksuların zirai alanlarda yasal olmayan 
kullanımların önüne geçilmeli, bu konuda yasal düzenlemeler getirilmelidir.

Çamur arıtımı ve bertarafı:

- Farklı çamur kaliteleri için farklı arıtma seçenekleri belirlenmelidir.
- Arıtma çamurlarının tarımsal üretime kazandırılması sağlanmalıdır.
- Arıtma çamuru için uygulanacak arıtma prosesleri nihai çamur bertaraf yöntemine göre belirlenmelidir.
- Çamur arıtımı ve bertarafı ile ilgili mevzuat ve teknik kriterler geliştirilmelidir
- Tarımsal alanlarda kullanılacak çamurda özellikle organoklorlu pestistler, farmasötik bileşikler gibi kalıcı 
organik kirleticiler izlenmeli ve mevzuatta limit değerleri verilmelidir.
- Toprak ve bitkiler için çamurun içerdiği organik madde ve nütrientler çok değerli olup, stabilize arıtma 
çamurunun tarımda kullanımı teşvik edilmelidir.

Zararlı bileşikler ve kirleticiler:

- Kirleticilerin takibinde kimyasal analizlerin yanı sıra çevresel toksikolojik analizler de yapılmalıdır.
- Zararlı bileşikler ve kirleticilerin kanalizasyon sistemine girmesini önleyecek tedbir ve kontrol uygulamaları 
gerçekleştirilmelidir.
- Arıtılmamış atıksular ile sulanan zirai alanlarda zararlı bileşik ve kirleticiler tespit edilmeli, kirli tarımsal sahalar 
tespit edilerek temizlenmelidir.
- Atıksuların ve kullanıldığı yerlerin kalite kontrolü için gereken analitik laboratuvarlar kurulmalı, olanlar ise 
güçlendirilmelidir.

- Endüstriyel atıksu oluşumu azaltılmalı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm politikaları belirlenerek 
uygulamaya geçirilmelidir.
- Tarımsal sulama amaçlı kullanılacak arıtılmış atıksularda bitki besin elementi olarak fosforun 
giderilmesi yerine giderilmeden ya da geri kazanılarak toprağa verilmesi sağlanmalıdır.

Uluslararası Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Çalıştayı’nın Sonuç 
Bildirgesi şöyle:

Sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi:

- Mevcut su kaynakları daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalıdır
- Yağmur suyu ve atıksular ayrı hatlarda toplanarak mümkün 
olduğunca ger i  dönüşüm, yeniden kul lanım uygulamalar ı 
gerçekleştirilmelidir,
- Tarımsal sulamada kaçak yeraltı suyu kullanımının önüne 
geçilerek, alternatif su kaynakları belirlenmelidir
- Endüstriyel atıksuların yeniden kullanımı artırılmalıdır

- Atıksuların arıtımı ve yeniden kullanımı konuları, yalnızca mühendislik alanı değil, ziraat, sosyal bilimler, 
jeokimya, iklim bilimleri, çevre bilimleri gibi alanlarda işbirliği yapılarak tüm paydaşlar bilgilendirilmelidir. Suyla ilgili 
ortaya çıkan problemler tüm insanlığı etkileyeceği için çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirilmelidir
- Atıksu arıtma tesislerinde enerji üretimi ve kullanımına önem verilmelidir
- Uluslararası platformda sürdürülebilir su yönetimi için stratejiler belirlenmeli, küresel ağ kurulmalı, ortak 
araştırma programları yürütülerek ülkeler arası edinilen tecrübeler aktarılmalıdır,
- Ülkemizdeki su ve atıksu yönetimi ile ilgili kurumlar, tek bir çatı altında toplanmalıdır.



Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL ve Fakülte Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arif ANKARALI’dan oluşan 
heyet,  geçtiğimiz sene karşılıklı işbirliği  protokolü yapılan Almanya’nın en köklü Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. 

Yapılan anlaşma gereği, Üniversitenin, uçak, uzay, havacılık ve kontrol konularında faaliyet gösteren 
merkezlerinde teknik incelemelerde bulunuldu. Simülasyon tesisleri ve deneysel uygulama merkezleri incelendi. 
Merkezde bulunan çeşitli uçak simülatörleri ve uçak parçaları hakkında bilgi alındı. Uçak sanayi ile ilgili bilgi alışverişi 
yapılarak, deney laboratuvarlarında araştırma ve incelemelerde bulunuldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Braunschweig Teknik Üniversitesi arasında  araştırma ve eğitim konularında yapılacak 
işbirliği imkanlarının görüşüldüğü gezi, Braunschweig Üniversitesi Rektörü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

• Hava araçlarının otonom kontrolü
• Zaman gecikmeli sistemlerin kablosuz uzaktan kontrolü
• Deneysel akışkanlar mekaniği
• Uzaysal  sistemlerin modellenmesi

gibi ileri teknoloji isteyen proje altyapılarının oluşturulması konusunda uzlaşma sağlandı.
Görüşmelerin ardından Braunschweig Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jürgen Hesselbach, Rektörümüz 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e, tarihin en nüfuzlu matematikçilerinden biri olarak kabul edilen Carl Friedrich Gauss’a ait 
Braunschweig Üniversitesi öğrencilik kaydını gösteren orijinal el yazma tablo hediye etti.
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Üniversitemiz Heyeti Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Yrd. Doç Dr. Ali ÇİFTÇİ’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan çalıştay 
da açılış konuşmasını yapan düzenleme kurulu başkanı Doç Dr. Muhammet TASA: “Arapça öğretimi günümüzde 
büyük bir önem arz etmektedir. Hızlı bir şekilde artan İmam Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri ve öğrencilerinin sayısı 
bu durumu doğrulamaktadır. Toplumu şekillendiren en önemli dört bilimden birisi dil bilimidir. Arapça da İslam 
düşüncesini şekillendirecek öncü bilimlerden biridir. Çalıştay içerisinde öncelikle İmam Hatip Liselerinde, hazırlık 
sınıflarında, lisans ve lisans¬üstü Arapça öğretimi, önemi ve stratejik hedefleri ele alınacaktır.” dedi.

TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit ÖKSÜZ ise: “Arapçanın en büyük özelliklerinden biri de İslam’ın ve ümmetin dili 
olmasıdır.  Bizim kültürümüz de Arapça ile yoğrulmuştur. Karanlık çağ olarak adlandırılan dönemde Arap dilindeki 
bilimsel içerikli milyonlarca el yazması eser Arapçanın önemini vurgulamaktadır. Arapça bazında da bu tür bir 
program oluşturulması önem arz etmektedir. Bu çalıştay sayesinde benzer programların nasıl gerçekleştirileceği 
üzerine görüşler ortaya konacaktır. Globalleşen dünyada daha fazla insana, nasıl kaliteli bir eğitim verileceğinin 
tartışılması noktasında bu çalıştaydan önemli sonuçların elde edileceğine inanmaktayım.”dedi.

İmam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin topluma din hizmeti sunmak üzere açılmış olan eğitim kurumları 
olduğunu ve diyanet olarak tüm personelini buralarda yetişen öğrencilerden seçtiklerini belirten İl Müftüsü 
ŞükrüÖZBUĞDAY: “Birçok sınav komisyonlarında görev aldım. Bu sınavlara gelen öğrencilerin küçük bir metni 
çevirememesi beni çok üzüyordu. Süreç içerisinde yapılan sempozyum ve çalıştaylar sayesinde bu duruma dikkat 
çekilmiş ve çözüm yolları tartışılmıştır. Bizim mezun edilen öğrenciden beklediğimiz derdini anlatabilen, ulum-u 
İslami’nin özüne ilk kaynaklardan inebilen bir tutum geliştirmesidir. Eğitim işi profesyonellik istemektedir. Dolaysıyla 
bu süreçte bir yol haritasının çıkartılması ve gerekenin özenle yerine getirilmesi gerekmektedir.” dedi.

İlahiyat Fakültelerinde Arapça Eğitim ve Araştırmaları ve 
İmam Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi ve Sorunları Çalıştayı 

Heyetler arasında yapılan  görüşmeler neticesinde

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve TİMAV 
işbirliğiyle organize edilen “İlahiyat Fakültelerinde 
Arapça Eğitim ve Araştırmaları” ile “İmam Hatip 
Liselerinde Arapça Eğitimi ve Sorunları” başlıklı 
çalıştay düzenlendi. 

Çalıştayın açılışına; İl Müftüsü Şükrü 
ÖZBUĞDAY, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Saim ARITAN, TİMAV Başkanı Abdullah 
Ecevit ÖKSÜZ, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekan Doç. Dr. Emel EGE, öğretim üyeleri ve MEB’ te 
görev yapan Arapça öğretmenleri katıldı.
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KOP Üniversiteler Birliği TSE ile İşbirliği Yaptı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Üniversiteler 
Birliği ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğini oluşturan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi,  Selçuk Üniversitesi, Niğde 
Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Ünivers i tes i ,  Mevlana Ünivers i tes i  ve 
standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması, standartların 
kullanımının teşvik edilmesi ve bu doğrultuda ortak panel, 
konferans ve seminer gibi etkinlikler düzenlenmesi 
amacıyla TSE ile işbirliği protokolü imzaladı.

Niğde Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı protokol 
imza törenine  Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hakkı GÖKBEL, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adnan GÖRÜR,  KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ömer TORLAK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sabri GÖKMEN, Mevlana Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bahattin ADAM, Aksaray Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir YILDIZ, TSE Başkanı Hulusi 
ŞENTÜRK, KOP Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kürşat 
GÜLEŞ, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı İhsan BOSTANCI, 
TSE Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet HÜSREV, TSE İl 
koordinatörleri ve Niğde Üniversitesi öğretim üyeleri 
katıldı.

U l u s l a r a r a s ı  G e n ç  Ü r o l o g l a r 
Derneği(IYUA), Türk Anatomi ve Klinik Anatomi 
Derneği, Avrupa Klinik Anatomi Derneği -EACA-, 
Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, MD 
Anderson Kanser Araştırma Merkezi ve 
International Medical Training Center ile birlikte 
“I.Uluslararası Üroanatomi Kongresi” Dünya'da 
ilk defa Türk akademisyenlerinin önderliğinde 
ve İzmir Valiliği, Üniversitemiz,  Hacettepe 
Uluslararası Kadavra ve Simülasyon Merkezi,  
İstanbul Medipol Üniversitesi, Romanya Carol 
Davila Tıp ve Eczacılık Fakültesi, Romanya 
Üroloji Derneği ve Romanya Anatomi Derneği 
destekleri ile 14-16 Haziran tarihlerinde İzmir 
Hilton Hotel’de düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER’inde oturum başkanlığı yaptığı 
ve  Dünya’da ilk defa gerçekleştirilen bu 
uluslararası Kongre de; Temel Ürolojik Anatomi, 
Ürolojik Cerrahi Anatomi, Üro-Radyolojik 
Anatomi, Üro-Patolojik Anatomi ve Üro-
Embriyoloji ana bölümleri konusunda Türkiye ve 
Dünyanın değişik ülkelerinin bilim adamları 
taraf ından öneml i  b i ld i r i  ve sunumlar 
gerçekleştirilmiştir.  

D ü n y a ’ d a  T ü r k  h e k i m l e r i n i n 
önderliğinde geliştirilen ve ilk defa düzenlenen 
bu uluslararası kongre, üroloji branşının 
çekirdeğini oluşturan cerrahi ve cerrahinin 
temelini oluşturan anatomi bilimlerine merak 
duyan tıp fakültesi öğrencilerinin mesleki 
gelişimlerine ve kariyer hedeflerine hatırı sayılır 
ölçüde katkı sağlamıştır. Kongre, tıp fakültesi 
öğrencileri ve asistanlar için de, eğitim 
sisteminde hibrid uygulamaların paylaşımı 
açısından ayrı bir önem arz etmiştir. 
Kongreye, farklı ülke akademisyenlerinin 
yanında, tıp fakültesi öğrencileri ve medikal 
sahada hizmet veren özel sektörün temsilcileri 
yoğun ilgi göstermiştir.

�le Ün�vers�tem�z 
İŞBİRLİĞİ

Üniversitemiz, İzmir’de I. Uluslararası Üroanatomi Kongresi’nde



Akşehir’de Uluslararası Özel Eğitim(ELMIS-ER) Kongresi 

İ lk i  2010 yı l ında düzenlenen ‘Kaynaştırma 
Okul lar ında Etki l i  L ider l ik ve Yönetim: Eğit im ve 
Rehabi l i tasyon (ELMIS-Effect ive Leadersh ip and 
Management in Inclusive Schools: Education and 
Rehabilitation)’ konulu Uluslararası Özel Eğitim Kongresinin 
ikincisi ‘ELMIS-ER 2013’ Üniversitemiz, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Akşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde Akşehir’ de gerçekleştirildi. 

Kongreye Bakan Yardımcımız Orhan ERDEM, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Birol AKGÜN, Dilek SABANCI, M.E.B. Başmüşaviri ve 
Üniversitemiz Özel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan 
SARI, Akşehir Belediye Başkanı Abdulkadir OĞUL, Akşehir 
Kaymakamı Ali DURSUN, yurt içi ve yurt dışından gelen bilim 
insanları ve akademisyenler katıldı.

Kongre açılışını yapan Bakan Yardımcımız Orhan 
ERDEM’in ardından söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER: “Bu özel konu, hepimizin çevresinde çoğu zaman fark 
ettiği ama kendisini güçsüz hissettiği bir alan. Bu özel alanda 
bir eğitim programı sahibi olarak eğitim fakültemiz özel bir 
çaba içerisinde son yıllarda bir hayli gayret gösteriyor. Hakan 
Sarı hocamızın önderliğinde gerçekleştirilen bu toplantıya ve 
emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Hepimizin 
bilelim bilmeyelim, fark edelim fark etmeyelim bir özrü, 
eksikliği söz konusu. Biz böyle inanıyoruz. Mükemmel olan 
sadece yüce yaratıcıdır. 

Fakat özel eğitim gerektiren konularda maalesef 
birçok ülkede bu dışlanmışlık içerisinde evde kapalı bir süreç 
yaşatarak  bu  i nsan la ra  yöne l i k  b i r  ay r ımc ı l ı k 
şekil lendiri lmekte. Son yı l larda özell ikle merkezi 
hükümetimizin yoğun çaba ile farkındalık oluşturularak özel 
teşvikler ve programlar şekillendirilmiş durumda. Yerel 
yönetimlerin, sivil toplum kuruluşların ve özel eğitim 
birimlerin katkılarıyla bu konuda ülkemiz çok yol aldı. Bu 
anlamda bu bilimsel toplantı da alacağımız yola önderlik 
edecek bilimsel toplantılardan biri olacak ve devamı da 
gelecektir. İnşallah buradan çıkacak olan verimli neticelerin 
uygulanabilirliğini hep birlikte göreceğiz.” dedi.

S
a

y
fa

 1
0
1

S
a

y
fa

 1
0
2Onun dışında her bireyin az veya çok eksikliği söz konusudur. Önemli olan bunu fark edip bu alanda özel bir 

çaba içerisinde kendisini yetiştirerek eğitim alabilmektir. Bunun içinde anne baba olarak biz çocuklarımıza 
eğitim verirken küçük yaşta belirgin bir düzen içerisinde çevreyi tanıtarak, değerlerimizi aktararak karşılıklı 
ilişkilerimizi bildirerek bir sosyalleşme süreci sağlıyoruz ve daha sonra okullara yönlendiriyoruz. 

Kongre, “Özel Eğitimde Liderlik, Eğitim ve 
Rehabilitasyon” ana temasıyla farklı yaş 
gruplarında bulunan ve özel eğitim gerektiren 
bireylerin eğitimi, bakımı, rehabilitasyonu ve 
erişilebil ir l iği gibi alt konularında ulusal-
uluslararası gelişmeler, karşılaşılan güncel 
sorunlar ve özel eğitim alanının geleceği ile ilgili 
tartışmalara ev sahipliği yaparak  önemli 
paylaşımlara fırsat sağlayacak.

Etkili Liderlik ve Yönetim-Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon ana temalı Uluslararası Kongre, 
özel eğitim alanında çalışan akademisyenlerin, 
genç araştırmacıların, kurum ve kuruluşların, 
yöneticilerin, uygulamada çalışan meslektaşların, 
öğrencilerin, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara 
sahip ailelerin ve gönüllü kuruluşların katılımlarıyla 
çok ayrı bir önem kazandı.



S
a

y
fa

 1
0
3

Unutulmaz Film Müzikleri Konseri 
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Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü 
öğrencileri, 25. yıl anısına Dedeman otelde yapılan 
ve yoğun ilgi toplayan konser büyük istek üzerine 
tekrar gerçekleştirdi.

Konsere Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER ve eşi, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zekeriya 
MIZIRAK, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali 
Murat SÜNBÜL, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Yağmur ŞENER, Dekan yardımcılarımız, 
bölüm hocalarımız, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Orkest ran ın  or taya koyduğu üstün 
performans izleyenlere unutulmaz bir gece daha 
yaşattı. Üniversite Araştırma görevlisi Önder 
MUSTUL ve Öğretim Görevlisi Dr. Devrim BABACAN 
tarafından hazırlanan film müzikleri konseri, 
izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken orkestra, 
Yüzüklerin Efendisi, İyi-Kötü-Çirkin, Babam ve Oğlum, 
Son Mohikan, Karayip Korsanları, Rocky, Görevimiz 
Tehlike, Red Kit ve Hababam Sınıfı film müziklerini 
muhteşem bir performansla izleyenlerin beğenisine 
sundu.

Konser sonrasında konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Bu gece ahengin ve 
uyumun olduğu bir kombinasyonu izlediğimize 
inanıyorum. Arkadaşlarımızın sabrı, çalışma azimleri 
ve emekleri için ve hep bir arada olmak dileğiyle 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür organizasyonların 
tekrar yapılmasından çok memnunum. Bu unutulmaz 
geceyi bizlere tekrar yaşatan öğrencilerimize canı 
gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Şair Arif AY, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER’in makamında ziyaret etti.

Şair Arif AY

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Meram 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 

ÖZKAĞNICI,Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. 
Dr. Hamdi ARBAĞ ve  Genel Sekreterimiz Doç. Dr. 

Zekeriya MIZIRAK, Gıda-san’ı ziyaret etti.

Gıda-san Ziyareti

İİstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İlter TURAN, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 

ŞEKER’i makamında ziyaret etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Ziyaret

Ereğli ve Seydişehir Fakültelerine Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. M. Emin AYDIN, Prof. Dr. Birol 

AKGÜN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Üniversitemize 
bağlanan Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ve Ereğli Eğitim 

Fakültesi’ni ziyaret etti.

Konya Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası Başkanlığına seçilen 
Sayın Memiş KÜTÜKÇÜ’ye, Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör Yardımcılarımız 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Ulusal Hedefler Konusunda TÜBİTAK

TÜBİTAK’ın düzenlediği “Ulusal Hedefler Konusunda TÜBİTAK”  konulu toplantı, Selçuk Üniversitesi Rektörlük 
Senato Toplantı Salonunda 16 rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir, Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi,  
Karabük Üniversitesi, Yalova Üniversitesi rektörleri katıldı. Toplantıya katılan Rektör ve Yardımcılarına TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak bilgi verdi.

Büyük Selçuklu Mirası Projesi Tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL'ün himayelerinde gerçekleştirilen, Selçuklu medeniyetine ait 
mimari eserlerin ve müzelerde bulunan taşınır kültür varlıklarının belgelenmesi konulu ‘Büyük Selçuklu Mirası’ projesi 
törenle tanıtıldı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak 
üzere, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcıs Bülent Arınç, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, TBMM Başkan Vekilleri Sadık Yakut ve Mehmet Sağlam, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  proje sahibi Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve birçok davetli katıldı. Sunuculuğunu Tarihçi Yazar Talha Uğurluel’in yaptığı program proje 
kapsamında hazırlanan 180 dakikalık filmin kısa gösterimi ile başladı.

Selçuklular döneminin mirası olan eserlerin aynı zamanda o dönemin mimarlarının, ustalarının ve 
sanatçılarının yeteneklerini, bilgi ve birikimleri ile ruh hallerini yansıttıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül: “ 
Mimariyi bu kadar zarif, güzel ve iyi yapan insanların muhakkak ruhları ve kişilikleri de çok zarif ve çok duygusal 
olması gerekir. Selçuklu’da devlet idarecilerinin sanatçıları ve mimarları  hep himaye ederek  onları koruma 
altına aldığını da biliyoruz. Bu anlayış sayesinde Selçuklular; edebiyattan mimariye, eğitimden musikiye, 
astronomiden tıbba, ordu ve devlet yapılanmasına kadar birçok alanda zirveye ulaşmışlardır. Selçuklu 
medeniyetinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise, bugün insanlığın ortak problemleri olan birçok soruna asırlar 
öncesinde çözüm bulmalarıdır. Farklı kültürlerden, dinlerden, inançlardan insanlarla beraber yaşamayı ve bu 
farklılıklara rağmen insanları bir arada tutmayı başarmış olmalarıdır.” dedi.

Horasan’dan başlayan büyük Türk göçünün 
Yemen’e, Mısır’a ve Akdeniz’e kadar Selçuklular 
sayesinde uzandığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:  “Bütün buralarda Türk 
rüzgarı esmiştir. Bu etkiden söz ederken Anadolu 
Selçuklularını, Kirman Selçuklularını bu medeniyetin 
devamı olarak görmek gerekir. Avrupa, Orta Çağ 
karanlığını yaşarken Selçuklular, insanî değerlere 
önem veren, ilmi ve âlimi koruyan yüksek bir anlayışa 
sahip olarak kuvvetli bir Türk-İslâm medeniyetinin 
ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Türk geleneği ile İslam 
inancını kaynaştıran Selçuklular, ordu düzeninden, 
toprak ve vakıf düzenine kadar birçok müessesenin 
kendine has bir yapısını oluşturmuşlar ve o 
müesseseler gelişerek bugünlere kadar dünyanın 
çeşitli yerlerinde çok güzel hizmetler vermişlerdir. Her 
ülke, her devlet kendi modelini oluştururken bütün 
bunlardan istifade etmişlerdir.”

Cumhurbaşkan ı  Gü l ,  Büyük  Se l çuk lu 
Devleti’nin, şanlı tarihimizde kendisinden daha sonra 
kurulan devletlerin, yani Osmanlı Devletinin ve 
nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı 
olduğunu kaydetti.  Gül sözlerini şöyle tamamladı : “Bu 
kadim medeniyeti yeniden okumalıyız. İşte Büyük 
Selçuklu Mirası Projesi böyle bir anlayıştan doğmuş ve 
bize sunulduğunda da bunu en üst makam olarak, 
Cumhurbaşkanlığı olarak himayemize almayı uygun 
görmüşüzdür.” S
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Üniversitemizden Malezya’ya İşbirliği Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol AKGÜN ve Rektörlük danışmanı ve 
Felsefe bölüm başkanı Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR’dan oluşan Üniversitemiz heyeti, Malezya Üniversitelerinden gelen 
davet ve Üniversitemiz ve Malezya’daki eğitim kurumları arasındaki akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla Kuala 
Lumpur’daki eğitim ve araştırma kurumlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, akademik ziyaret çerçevesinde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Malezya Teknoloji 
Üniversitesi (UTM) ve Malezya Üniversitesinin (UM) yöneticileriyle görüşerek akademisyenlerle bir araya geldi. 
Ziyaret esnasında Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun da bir süre görev yaptığı Malezya 
Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) ile öğrenci değişimi, akademik personel değişimi, master-doktora programları, 
ortak araştırma projelerin geliştirilmesi ve ortak bilimsel konferans toplantı ve sempozyum konularından işbirliği 
protokolü imzalandı.

Ziyaretin son derece olumlu ve faydalı geçtiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER, Malezya 
üniversitelerinin eğitim kalitesi ve bilimsel araştırmalar açısından bilim dünyasında önemli bir yeri bulunduğunu ifade 
ederek ülkemiz ile Malezya üniversiteleri arasındaki öğretim üyesi, araştırmacı ve öğrenci değişiminin iki ülke 
açısından da faydalı sonuçlar doğuracağını ifade etti. Malezya halkının Türkiye’ye ve Türk insanına karşı son derece 
güzel duygular ve derin bir sempati beslediğini yakından gözlediklerini belirten Rektör Şeker, özellikle öğrencilerin ve 

akademisyenlerin Mevlana ve Konya hakkındaki 
bilgilerinden de son derece etkilendiğini dile getirdi.

Ziyaret sırasında Türkiye ve Malezya’da yüksek 
öğretim fırsatları konusunda bir günlük sempozyum da 
düzenlendi. Ayrıca üniversitemiz heyeti, Kuala Lumpur 
Büyükelçisi Serap ATAAY tarafından onurlarına verilen 
akşam yemeğine katıldı ve Malezya’da görev yapan 
akademisyenler ve eğitim gören öğrencilerle de bir 
araya geldi.

Meram Tıp Fakültesi 26. Dönem Mezuniyet Töreni Yapıldı

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi’nin  26. Dönem Mezuniyet Töreni  Mevlana Kültür Merkezi’nde çoşkulu bir 
törenle gerçekleştirildi.  Törene Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet ÖZKAĞNICI,  Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL,  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yağmur ŞENER, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. H. Ferhan NİZAMLIOĞLU, Tıp Fakültesi’nden öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER; “Öğrencilerin mesleki birikim ve  mesleki etik 
kuralları içerisinde bir ömür boyu tıp mesleğine hizmet edeceklerine inancının tam olduğunu vurgulayarak, mezun 
olan tüm öğrencilere başarı ve mutluluklar diledi.” 

Konuşmaların ardından Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan Halk Oyunları Topluluğu Silifke Yöresi  
oyunlarından oluşan halk oyunları  gösterisi sundu. Salonda bulunan misafirlerin coşkuları dorukta iken, sahne alan  
Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Korusu’nun verdiği muhteşem Mehter Konseri, öğrenci ve diğer misafirleri mest 
etti.  Dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne  Plaket çakılmasının ardından diploma törenine geçildi. Diploma 
töreninde dönemin  birinci ve ikincisine diplomalarını takdim eden Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER,  ayrıca 
günün anısına hediyeler verdi. Mezun olan öğrencilerin hocaları eşliğinde topluca Hekimlik Yemini ettikleri tören,  
mezuniyet pilavı ikram edilmesiyle ile son buldu.  
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İDARİ BİRİMLERİMİZ

         Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi  Başkanlığı (NEÜBİDB), 2011 yılında faaliyetine başlamıştır. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı genelde çözümlerini açık kod ile üretilen projeler (Open 
Source Projects) ile çözmektedir. Kullanılan tüm sunucu yazılımları bu yöntem ile sadece donanım maliyeti verilerek 
kullanılabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Başkanlığımız çalışmalarını, Necmettin Erbakan Üniversitesi 'ni 
“Geleceğe Güvenle Bakan” bir üniversite haline getirecek projeler üretmek üzere planlamaktadır. Yapılan 
çalışmaların tamamı merkezi bilgi sistemine eklenerek genişletilmektedir.
       Başkanlık en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında 

optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Yaklaşık 16.500 öğrenci ve 1.850 
personele en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve 
personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, sunucu, yazılım , teknik servis ve ofis hizmetleri 
sunmaktadır.  

BİLGİ 
İŞLEM  DAİRE 
BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI V.
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ÇIBIKDİKEN
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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI
Ahmet BÜLBÜL

İDARİ VE MALİ İŞLER 
DAİRE BAŞKANLIĞI

   Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini   en iyi  şekilde  yürütebilmek için, Başkanlığımızın ve destek 
ödeneğimizin altında, mevcut ödenekler dahilinde, mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuata uygun olarak en kısa 
zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması  ve dağıtılması ve bununla birlikte tüm Rektörlük 
kadrosundaki personelleri ilgilendiren  konularda (maaş, zam ve tazminatlar, sosyal haklar, yolluk vb.) hizmet 
kalitesinin artırılmasını sağlayarak, Üniversitemize yakışır şekilde, diğer birim, kurum ve üçüncü şahıslara örnek  
teşkil edecek, etik değerlere uygun işlemler  meydana getirmektir.
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İDARİ BİRİMLERİMİZ



KÜTÜPHANE  VE 
DÖKÜMANTASYON 
DAİRE  BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ İŞLERİ 
DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI
Mustafa KARAKIŞLA

Merkez Kütüphane
   Merkez Kütüphanemiz Daire Başkanı, Şube Müdürü, 4 
Kütüphaneci, 2 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Şirket Personeli ile 
çalışmalarını sürdürmektedir. Kütüphanemiz kurulma 
aşamasındadır.

Eğitim Fakültesi Kütüphanesi
    Kütüphanemiz 1 Memur, 1 Şirket Personeli, 1 Yardımcı 
Personel ve yarı zamanlı çalışan 5 öğrenci ile hizmet 
vermektedir. Kütüphanemizde 32885 kitap ve 135 süreli 
yayın bulunmaktadır.

Meram Tıp Fakültesi Kütüphanesi
   Kütüphanemiz 1 Uzman, 1 Memur, 2 Şirket Personeli ile 
yarı zamanlı çalışan 5 öğrenci ile hizmet vermektedir. 
Kütüphanemizde 6620 kitap, 231 basılı ve 7650 elektronik 
süreli yayın bulunmaktadır.

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
   Kütüphanemiz 1 Uzman, 1 Şef, 1 Memur, 1 Şirket 

Personeli ve yarı zamanlı çalışan 5 öğrenci ile hizmet 
vermektedir. Kütüphanemizde 32651 kitap ve 50 süreli 
yayın bulunmaktadır. Merkez ve Birim Kütüphanelerimizde 
toplam 78634 Kitap ve 8066 Süreli Yayın bulunmaktadır.
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ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI
Hanifi SERT

     Üniversitemize kayıtlı her düzeydeki öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin yürütüldüğü Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde; birimin 
yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, 
organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, işlerin daha 
rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmelerini sağlamak, personelin performansını 
değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler almaktır.
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İDARİ BİRİMLERİMİZ İDARİ BİRİMLERİMİZ



PERSONEL  DAİRE 
BAŞKANLIĞI

SAĞLIK,KÜLTÜR VE 
SPOR DAİRE 
BAŞKANLIĞI

      Personel Daire Başkanlığı 190 m2 lik bir alanda hizmet 
vermekte olup Akademik Personel Birimi, Otomasyon 
Hizmetleri Birimi, İdari Personel Birimi ve Sicil Hizmetleri 
Biriminden oluşmaktadır. 15 çalışanla en etkin ve en verimli 
bir şekilde kamu hizmeti sunulmaktadır. 

   Birimde çalışmalar; keyfi uygulamalardan uzak, 
mevzuata dayalı, takım ruhuyla, koordineli, iş bölümü ve 
uzmanlaşmanın esas tutulduğu, dikey ve yatay bilgi 
akışkanlığının tam olduğu bir ortamda yürütülmektedir.

   Personel Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim Üst 
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 
H a k k ı n d a k i  K a n u n  H ü k m ü n d e  K a r a r n a m e n i n 
29.maddesinde belirtilen:

1- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel 
politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
2- Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde 
bulunmak,
3- Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik 
işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
4- Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
programlarını düzenlemek ve uygulamak,
5- Verilecek benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür.

SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI
Abdullah BÜYÜKATICIGİL

PERSONEL DAİRE BAŞKANI V.
Süheyla ÖZTÜRK
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     Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversitemizde hizmet verilen kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, 
akademik ve idari personeller ile öğrencilere beslenme hizmeti sunan, sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor 
ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimidir. Aynı zamanda Başkanlığımız eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla 
bu alanda uygulama ve araştırmaların yapılmasını da sağlar ve destekler.

   Başkanlığımız, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı 
kazanmalarını sağlamak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler 
sunmaktadır. 
    Başkanlığımızca öğrencilerin ve personelin fiziki-moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak, düzenli 
disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırılması amacıyla danışman öğretim elemanları gözetiminde farklı 
bölümlerdeki öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmeleri amacıyla 
28 farklı dalda Öğrenci Topluluğu kurulmuş ve kurulmaya devam edilmektedir.

   Personel ve öğrencilerin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı 
kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını 
değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 
      Üniversitemiz bünyesinde kurulan Halk Oyunları Topluluğu, Üniversitemizi gerek yurt içi gerekse yurt dışında 

başarıyla temsil etmektedir.
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İDARİ BİRİMLERİMİZ İDARİ BİRİMLERİMİZ



STRATEJİ  GELİŞTİRME  
DAİRE  BAŞKANLIĞI

YAPI İŞLERİ VE
TEKNİK DAİRE 
BAŞKANLIĞI

-2013 yılı içerisinde 2012 yılına ait İdari Faaliyet Raporu 
hazır lanarak kamu oyuna duyurulmuştur. Ayrıca 
Üniversitemiz 2014-2018 Yılı Stratejik Plan çalışmaları da 
devem etmektedir. Üniversitemize ait ilk 6 aylık verilerin 
analiz edildiği Kurumsal Mali Beklentiler 2013  Raporu 
hazırlanarak kurumumuzun internet sitesinde kamuoyuna 
sunulmuştur.
-2014-2016 Yılları Bütçe tasarısı hazırlanarak Maliye ve 
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Her iki Bakanlıkla Bütçe 
görüşmeleri yapılmıştır.
-2013 Mali yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Maliye 
Bakanlığına gönderildi.
-2013 yılı Yönetim Dönemi Hesabı hazırlanarak Maliye 
Bakanlığına ve Sayışta’ ya gönderildi.
-Üniversitemiz akademik ve idari personelinin maaş ve ek 
ders ödemeleri her ay Başkanlığımız tarafından 
yapılmaktadır.
-Üniversitemize alınan her türlü Mal ve Hizmet bedelinin Mali 
Kontrolü Başkanlığımızca gerçekleştirilerek ödemesi 
yapılmaktadır.
-İlgili Mevzuatları gereğince yapılması gereken vergi 
kesintileri, sosyal güvenlik kesintileri, icra kesintileri, kefalet 
aidatı kesintileri, Sendika kesintileri Başkanlığımızca 
yapılarak her ay ilgili yerlere ödemeleri yapılmaktadır.
-% 10 di l imine giren öğrenc i ler in harç iadeler i 
Başkanlığımızca yapılmaktadır.
-Üniversitemizin tüm mali işleri titizlikle takip edilerek 
çalışmalarımız sürmektedir.

    Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal alanlarda üretkenliğini arttırarak sürdürmesini sağlayacak ortamlar 
hazırlamak, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü onarım, bakım, imalat, etüd, proje, 
keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk 
çözüm bulmak, bilim ve teknoloji kullanımına yatkın, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bir neslin 
yetiştirilmesi için gerekli fiziki mekanları tesis etmektir.
Konya’nın tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu,kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanıldığı, sosyal ve 
kültürel bir paylaşımın sağlandığı, öncelikle ülkemizde daha sonrada dünyadaki saygın üniversiteler arasına 
girecek nitelikte; çağdaş, sağlam, ekonomik, estetik ve engelli kullanımına uygun örnek ve özgün bir yapılaşmanın 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu yapıları üniversitemizin hizmetine sunmaktır.

STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI 
Tekin ARIKAN
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YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI
S. Metin TEMİZ
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İDARİ BİRİMLERİMİZ İDARİ BİRİMLERİMİZ
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