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REKTÖRDEN

 İnsanların hayatlarında olduğu kurumların hayatlarında da 
hüzün ve mutluluk bir arada yaşanabiliyor. Geçtiğimiz altı ay içinde 
üniversitemizde pek çok gelişme ve değişme oldu. Her sayıda 
olduğu gibi bu sayıda hem hüzünlendiğimiz hem de bizi, mutlu eden 
gelişmeleri bu sayımızda bulabileceksiniz. 
 Üniversite olarak en çok üzüntü duyduğumuz dönemlerden 
biri geçtiğimiz altı aydı. Öncelikle Soma’da ortaya çıkan elim facia 
tüm ulusumuzu olduğu gibi Üniversitemizi de derinden yaraladı. 301 
evladımızın “bir avuç kömür için” canlarını vermeleri, babasız kalan 
çocuklar, direksiz kalan evler düşünüldüğünde daha çok yürek acıtan 
bir dram olarak hatıralardaki acı yerini almıştır.  Böylesine elim olayların 
günlük acılar olarak yaşanılması ve unutulması, bundan sonra ortaya 
çıkacak benzer faciaların engellenmesi için yapılacakların ertelenmesi 
anlamına gelir. Bu kadar canın kaybolması sonrası ülkedeki her kurumun 
ve sorumluluk gerektiren görevlerde bulunanların kendi adlarına bazı 
çıkarımları yapması zorunluluktur. Bu anlamda başta üniversiteler olmak 
üzere tüm kurumlar, böyle olayların yaşanmaması için eğitim dahil her 
tür girişimi hayata geçirmelidir.  
 Yine bu dönem içerisinde tüm İlahiyat Camiası içerisinde 
sevilen bir kişilik olan, değerli mesai arkadaşım ve ülkemizin İlahiyat ve 

Hukuk alanında yetiştirmiş olduğu güzide insan Prof. Dr. Hüseyin Tekin 
GÖKMENOĞLU’nun ani olarak Hâkk’a yürümesi bizi en çok üzen bir 
diğer olaydı. Değerli bir dostum olmasının yanında yetenekli bir mesai 
arkadaşımı kaybetmiş olmam nedeniyle şahsım, Ülkemiz akademik 
dünyasına daha verecek çok şeyi olduğunu bildiğim bir bilim insanının 
erken Allah’a uğurlamış olmaktan dolayı Üniversitemiz adına büyük 
üzüntü içindeyim. Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU’na Allah’tan 
rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve Üniversitemiz 
camiasına başsağlığı dilerim. 
 Başlangıçta da ifade ettiğim gibi, hayat mutluluğu-hüznü, 
umudu – hayal kırıklığını, başarıyı – başarısızlığı aynı anda verebiliyor. En 
büyük acıları da yaşamış olsanız hayata devam etmek durumundasınız.  
Kaybettiklerimizi unutmadan gelecek nesiller için çalışmaya, ülkemiz 
için “iyi insanlar” yetiştirmeye devam etmek zorundayız. Bu bilinçle 
önümüzdeki 2014 – 2015 öğretim yılının da Üniversitemiz, öğretim 
üyelerimiz ve öğrencilerimiz için başarılı geçmesini temenni eder; 
Üniversitemiz adına başarılı bir şekilde sona eren 2013 -2014 
yılı için tüm öğretim elemanlarımıza şükranlarımı sunar, mezun olan 
öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. 

Sevgi, saygı ve selamlarımla.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

REKTÖR ŞEKER 
ÇANKAYA KÖŞKÜNDE

Sayın Cumhurbaşkanımız Rektörümüzü Çankaya Köşkü’ne davet etti. 
Üniversitemiz hakkında bilgi almak ve yükseköğretimin sorunlarını 
görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL tarafından 

davet edilen Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER,  üniversitemiz faaliyetlerine 
ve yükseköğretime ilişkin görüşlerini aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne ilişkin görüş ve önerilerini de paylaştığı 
görüşmeden sonra Rektör ŞEKER, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Sayın Gül’e şükranlarını ifade etti. 

Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, 

gösterdikleri 
teveccüh nedeniyle 
Üniversitemiz adına 

şükranlarımızı sunarız. 



Haberler

“RAHMETLE ANIYORUZ”

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü, senato üyemiz Değerli Bilim Adamı, Prof. 
Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU, Seydişehir İlçesindeki 

senato toplantısının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu Hâkk’a 
yürüdü. Üniversitemize ve İlahiyat camiasına büyük katkıları bulunan 
ve üniversitemizi yasa boğan Prof. Dr.  Gökmenoğlu, 1961  yılında  
Kastamonu’nun  Araç İlçesi  Akıncılar  Köyünde  doğdu. İlköğrenimini 
Daday  Akpınar  Köyünde,  Lise  öğrenimini  orta  kısmı  ile  beraber  
1978’de  Kastamonu  Göl Öğretmen  Lisesinde  tamamlayan 
Gökmenoğlu,  1983  yılında  Ankara  Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesini,  
1987  yılında  da  Ankara  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesini  bitirdi.  1984  

yılında  Selçuk  Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim 
dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1988’de  Avukatlık  
stajı  yaptı.  1991  yılında  Dr.,  1997  yılında  Doç.  Dr.  ve  2004  
yılında Profesör  oldu.  Evli  ve  dört  çocuk  babasıdır.  İyi  derecede  
Arapça  ve  Almanca  biliyordu. Şubat  2012  Tarihinde  Necmettin  
Erbakan  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü’ne  Müdürlüğü’ne 
atanan Prof. Dr. Hüseyin GÖKMENOĞLU, hayatını kaybettiğinde 
senato toplantısı için Seydişehir’de bulunuyordu. Tüm Üniversitemiz 
adına merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’ne başsağılığı dileriz. 
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PROF. DR. BİROL AKGÜN 
STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

OLDU

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol AKGÜN, Ortak insani değerler ekseninde 
adalet, barış, demokrasi ve özgürlük hedefinde medeniyet coğrafyasında stratejik derinliğine tarihi reelpolitik misyonuna doğru emin 
adımlarla yol alan “Yeni Türkiye”nin düşünce merkezi “Stratejik Düşünce Enstitüsü”nün Başkanlığına getirildi. Son yıllarda özellikle uluslararası 

terör, güvenlik ve ABD dış politikası üzerine önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. AKGÜN; üniversitemize önemli hizmetlerde bulunmaktadır. SDE 
Başkanı olan Prof. Dr. AKGÜN’ün bu göreve getirilmesi üzerine Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER bir mesaj yayınladı.

“Üniversitemizin kuruluşundan bu yana değerli hizmetleri ile büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Birol AKGÜN’ün Stratejik 
Düşünce Enstitüsü Başkanı olmasından büyük memnuniyet duydum. Kendisine bugüne kadar Dekan ve Rektör Yardımcısı 
olarak verdiği hizmetler nedeniyle şükranlarımı sunarım. Bundan sonraki dönemlerde hem öğretim üyesi hem de SDE 
Başkanı olarak Üniversitemize, Türk Bilim Camiasına ve ülkemize hizmet yolundaki çabalarında başarılar dilerim”



MERAM TIP’A YENİ YATIRIM
Üniversitemiz Ve Türk Anadolu Vakfının İşbirliği İle 

Meram Tıp Fakültesi Çocuk Ve Erişkin Hematoloji Onkoloji Hastanesinin 
Temel Atma Töreni Yapıldı

Meram Tıp Fakültesinde gerçekleşen törene; Vali Muammer 
EROL, Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI, Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 

Türk Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa YAYLA, Meram Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Başhekimi Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ, Meram Tıp Fakültesi Dekan 
ve Başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri, davetliler, hastane personeli 
katıldı.
 Program; Soma'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ yaptı. Prof. Dr. 

ARBAĞ: "Yeni yapılacak olan Çocuk  ve Erişkin Hematoloji Onkoloji 
Binasının ihtiyacı gidereceğini düşünüyorum. Toplamda 11.000 m2 
kapalı alanı, 105 hasta kapasiteli binanın yaklaşık maliyeti 14 milyon 
olarak hesaplanmaktadır” dedi.
 Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI: 
"Çocuk onkoloji hastaları için böyle bir binanın çok büyük bir ihtiyaç 
olduğunu belirtmeliyim. Bu yapılacak yeni binayla bu alanda 
sadece Konya'nın değil tüm bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş 
olacak. Ben, Çocuk ve Erişkin Hematoloji Onkoloji binası gibi çok 
önemli bir ihtiyacının giderilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum" diye konuştu.

Türk Anadolu Vakfı adına konuşan Erol 
KÜÇÜKBAKIRCI: “Türk Anadolu Vakfı eğitimin 
önemine inanarak milli ve manevi değerlerine 
bağlı, ahlaklı, bilgili insanların yetişmesi için çaba 
sarf etmektedir. Eğitime imkan sağlamaktadır. Kız 
ve erkek yatılı öğrenci yurtları, imam hatipler ve 

Kur'an Kursları da Anadolu Vakfına aittir. Sosyal sorumluluk projelerine devam etmektedir” diye konuştu. Onkoloji hastanesinin Konya için 
öneminden bahseden KÜÇÜKBAKIRCI, onkoloji hastalarının tedavi için Ankara’ ya gittiklerinde hasta yakınlarının çok mağdur olduklarını 
vurguladı. İmkanı olan insanların, imkanı olmayanlara imkan sağlamaları gerektiğini ifade ederek, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde görev 
yapmakta olan hocalarımızı Konya’ nın şansı olarak adlandırdı. Temeli atılacak olan Çocuk ve Erişkin Hematoloji ve Onkoloji Hastanesini en 
kısa zamanda hizmete açacaklarını belirtti.
 Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Konya’nın manevi sesi olan ve bu tür organizasyonları üstlenen bir çok sivil toplum kuruluşlarının 
içerisinde Türk Anadolu Vakfının özel bir yeri var. Kendilerine kalbi ve sözlü teşekkürlerimi sunuyorum. Atılacak olan bu temelin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi.
 Protokol konuşmalarını son olarak Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI yaptı. KABAKÇI konuşmasında; “Sözlerimin başında 
Soma’da yaşadığımız acıya değinmek istiyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı ve yaralı olanlara ise acil şifalar 
diliyorum. Türk Anadolu Vakfının köklenmiş bir çınar gibi yardımlarına çok etkin bir şekilde devam ettiğini sevinerek görüyorum. İnsanlar vardır 
bütün işlerini bu dünyaya göre yaparlar yaptıklarının karşılığını da bu dünyada almak isterler, insanlar vardır hayatı  bütün olarak görür öteki 
ve bu diye ayırmazlar. Kalıcı hizmetler yapar ve bu kalıcı hizmetler de kainat var olduğu müddetçe onların hayır defterlerine yazılmaya devam 
eder. Bugün sağlıkta iyi bir noktadayız. Sağlık Turizmi sayesinde artık yurtdışından hastalar Türkiye’yi tercih ediyorlar. Geldiğimiz bu nokta 
da yeterli değil, daha alacak çok yolumuz var. Böylesine bir ihtiyacın giderilmesinde  emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. En kısa 
zamanda hizmete açılması dileğiyle" dedi.
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KONYA’DA İSTİHDAM 
FUARI 

II. İnsan Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı Konya’da Açıldı

“Bu fuarı düzenlerken kendimize hedefler koyduk. 
Hedeflerden birincisi dünya genelinde özellikle son 

zamanlarda Avrupa’da yüksek değerlere ulaşan 
şehrimizde ise Türkiye ortalamasının altında yer alan 
işsizliği daha aşağı değerlere düşürmenin yanı sıra 
işverenlerin de işgücü ihtiyacının karşılanmasıdır"

İŞKUR İl Müdürlüğü’nün önderliğinde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası 
ve Konya ve Sanatkarlar Odasının desteği ile düzenlenen “Konya 2.İnsan Kaynakları ve 

İstihdam Fuarı” açıldı. Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen fuara Vali Muammer EROL, 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil ETYEMEZ, 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer TORLAK, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Lokman 
CEYLAN, Karatay Kaymakamı  Mustafa ALTINTAŞ, Selçuklu Kaymakamı Sabit KAYA, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş KÜTÜKÇÜ, SMMO Başkanı İsmail TURAN ve diğer protokol 
üyeleri katıldı.
 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Lokman CEYLAN açılış konuşmasında : “Bu fuarı 

düzenlerken kendimize hedefler koyduk. Hedeflerden birincisi dünya genelinde özellikle son zamanlarda Avrupa’da yüksek değerlere ulaşan 
şehrimizde ise Türkiye ortalamasının altında yer alan işsizliği daha aşağı değerlere düşürmenin yanı sıra işverenlerin de işgücü ihtiyacının 
karşılanmasıdır. Bu fuarda şehrimizin öncü firmalarını bir araya getirdik. Bu sayede iş arayan vatandaşlarımız kısa zamanda birçok firma ile 
görüşme fırsatı yakalamış olacaklar. İşverenler de istihdam edecekleri kişileri daha yakından tanıyabilecekler. İkinci hedefimiz ise, işgücü 
üyelerinin aktif üyeleri olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, meslek örgütlerini ve sanayiyi biraya getirerek üniversiteden mezun olacak 
gençlere de staj yapabilme ve iş imkânı bulma şansı vermek istiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Çalışmadan müreffeh olamayız”

Fuarda konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Türkiye mesleki eğitimde 
maalesef çuvalladı. Mesleki eğitimi beceremedik. Bunun yeniden mutlaka planlanması ve ülkenin 
şartlarını baz alarak dünya ile rekabet edecek insan gücümüzü nasıl formatlayacağımız hususunu 
konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra ilgili paydaşların bu 
konuda uzun zamandan beri süren çalışmalarının söz konusu. Buna artık bir nokta koyulup işleme 
geçilmesi gerekiyor” diyerek, bu durumlarla ilgili 28 Şubat sürecinde meslek liselerine yönelik 
uygulamalar öne sürüldüğünü fakat aynı sıkıntıların süreçten önce de var olduğunu belirtti.  
Rektörümüz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyayı iyi tanımamız ve anlamamız gerekir. Dünya hızla 
gelişiyor,  değişiyor ve müthiş bir rekabet söz konusu. Nitelikli insan yetiştirmemiz gerekiyor, bunun 
için de Milli Eğitimin tüm katmanlarında ilkokul düzeyinden başlayarak mesleki eğitime yönelik 
yönlendirmelerin yapılması şart. Herkesin askerlik çağına gelen çocukları için iş kaygısı yaşıyor. 
Devletten kadrolu iş isteyen devlete sırtını dayamak isteyen sırf bu yüzden işsiz gezen gençlerimiz var. 
Fakat bu şekilde istihdam modelleri artık dünyada kalmadı. Çin’de bile devlet elemanını sözleşmeli 

olarak istihdam ediyor. Bu istihdam şeklinin maliyet politikalarına ve verimliliğe yansımaları olmaktadır. İş ahlakı çerçevesinde ise aldığı işin 
hakkını vererek, sorumluluğunu yüklenerek, kurumunda nitelikli insan olmayı kazanacak bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Maalesef arkadaşlarımızın 
“ mesaiden nasıl çalabiliriz, işveren ne kadar az görev verebilir ve ben daha yüksek bir mevkide nasıl çalışabilirim” kurgularından dolayı   
toplumumuz çözülme noktası yaşanıyor. Çalışmadan müreffeh olamayız. Ülke olarak başımız dik bir şekilde bu dünyada yaşamak istiyorsak 
emek sarf etmeden, çalışmadan kolay kazanarak lüks yaşamanın yalnızca filmlerde olabileceğinin farkına varmalıyız. Bu noktada iş ahlakı 
eğitimi çok önemlidir ve insanımızı hep beraber bu yönde eğitmeliyiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil ETYEMEZ: “Artık ülkemizde mesleki eğitime iş dünyamızın el 
atması gerekiyor”

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil 
ETYEMEZ ise istihdam ve işsizliğin günümüzde dünyayı en 
çok etkileyen ve meşgul eden konulardan olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Araştırmalara göre, Türkiye'deki işsizliğin 
nedenlerinin başında mesleksizlik sorunu geliyor. İş verenlerin 
yüzde 70'ine yakınının, aradıkları elemanı bulamadıklarından 
yakındığını söylemek lazım. Mesleki eğitimin sadece okullara 
bırakılmaması gerekir. Artık ülkemizde mesleki eğitime iş 
dünyamızın el atması gerekiyor"
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ENGELSİZSİNİZ 
Engelli Öğrenciler İçin 
Teknoloji Merkezi Açıldı

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Engelsiz Üniversite Birimine 
Teknoloji Ünitesi kuruldu. Teknoloji ünitesinin açılışına Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ, 
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Dursun YAĞIZ ve Mehmet 
KIRBIYIK ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
 Teknoloji ünitesi hakkında bilgiler veren Engelsiz Üniversite 
Birim başkanı İsmet ÇAVDAR; Topaz nesne büyütme, konuşan 
bilgisayar, kabartma yazıcı, göz arkadaşı ve Konya’ da bir ilk olan 
Daisy Kitap Okuma stüdyosu vb. cihazların yer aldığı ünite sayesinde 
tüm engellilerin diğer öğrenciler gibi eğitimde fırsat eşitliğinden 
faydalanabileceğini söyledi. “Konya’da bir ilk olan stüdyoda 
gönüllü öğrencilerimizin ve okuyucularımızın desteği ile birçok 
kitap seslendirilip en üst derecede kaliteli kayıt yapılarak engelli 

bireylerimizin ulaşamadığı kaynaklara bu yolla ulaşmaları sağlanacak” 
diyerek, Kabartma yazıcı cihazı ile gören bir bireyin yazı çıktısı aldığı 
gibi görme engelliler de dökümanlarının çıktılarını kendi yazı sistemleri 
olan breyl yazı çıktısı ile alabileceklerini belirtti. ÇAVDAR: “Görme engelli arkadaşların teknoloji ünitesinden daha 

fazla faydalanabilmesi için jaws geveze dediğimiz sesli program 
yoluyla (ekran okuma programı ) kurularak engelli bireylerimiz 

ünitemizde daha rahat ders çalışabilecek ve monitörde olan her şeyi 
Türkçe ve sesli bir şekilde kendilerine aktarılacaktır. Sadece görme engelli 
bireylerimize değil bu ünite ortopedik ve diğer engel guruplarımıza da 
hizmet vermektedir” dedi.
 Topaz nesne büyütmenin ise; az gören bireyler için üzerine 
konulan yazıları ya da nesneleri kişinin algılayacağı büyüklükte yetmiş iki 
kata kadar büyüttüğünü söylerken ; “Engelsiz üniversite birimine kurulan 
Teknoloji ünitesiyle, işitme engelli, ortopedik engelli ve diğer engelli 
gruplarımızdan bireylerimiz geldiği zaman onlar adına oluşturulan 
bilgisayarlarımızdan internete erişebilecek, çıktısını alabilecek, taramasını 
yapabilecek, fotokopisini çekebilecek rahat şekilde ders çalışılabileceği 

bir ortam oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra gönüllü öğrencilerimiz tarafından 
verilen birebir ders çalıştırma yolu da engelli öğrencilerimizin eksikliklerinin 
giderilmesi yönündeki uygulamalardan bir tanesidir" dedi. Son olarak 
sözlerini: “Engelsiz Üniversite Birimimiz, engelli bireylerin başta kendilerine 
olmak üzere toplumuna ve çevresine her gittiği yerde hizmet veren 
başarısından söz ettiren bireyler olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca 
üniversite mezunu gençlerin de akademik yaşamlarını desteklemek ve 
eğitim aldıkları mesleklerde istihdam edilmeleri için de ücretsiz sınavlara 
hazırlık kursları düzenlemişler, 2012 ve 2014 yıllarında EKPSS (Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonucunda 50 kişi öğretmen, mühendis, 
tekniker vb. mesleklerdeki kadrolara atanmışlardır”  diyerek sonlandırdı. 

İSMET ÇAVDAR:
“Engelsiz üniversite birimine kurulan 
Teknoloji ünitesiyle, işitme engelli, ortopedik 
engelli ve diğer engelli gruplarımızdan 
bireylerimiz geldiği zaman onlar adına 
oluşturulan bilgisayarlarımızdan internete 
erişebilecek, çıktısını alabilecek,  
taramasını yapabilecek, fotokopisini 
çekebilecek rahat şekilde ders 
çalışılabileceği bir ortam oluşturulmuştur"
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İlimizin yemek kültürünü tanımak ve tanıtmak amacıyla Turizm haftası etkinlikleri kapsamında, Üniversitemiz Turizm Fakültesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğiyle Selva Gıda A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen “Konya Yemekleri” adlı yöresel yemek yarışması 4 ayrı kategoride Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde yapıldı. 

 Folklor gösterisi ile başlayan yarışma; Ana yemek, Çorba, Hamur İşleri ve Tatlı olmak üzere dört kategoriden oluştu. TRT Haber televizyonunun 
canlı olarak yayınladığı yarışmada yemek alanında söz sahibi jüri üyelerinin yanı sıra Konya basınının ileri gelenleri de jüride yer aldı. Toplam 90 
yarışmacının özenle hazırladıkları yemekler jürinin beğenisine sunuldu. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada 
dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. 

 Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap ve erkanıyla 
yoğrulan, mutfak mimarisi, araç gereçleri, yemek çeşitleri, sofra düzeni ve 
pişirme teknikleriyle kendine has bir zenginliğe sahip olan Konya Mutfağının; 
unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini ortaya çıkarmak, Konya adıyla anılan 
lezzetlerini yaşatmak ve Konya yemek kültürünü günümüz kuşaklarına 
aktarılmasını sağlamak amacıyla, yarışmada hazırlanan tüm yemekleinr, 
resim ve tarifleriyle birlikte bir katalogda toplanıp yayınlanacağı belirtildi. 

KONYA YEMEKLERİ 
YARIŞTI
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57. ALAY KONYA’DA
Çanakkale Savaşlarında destan yazan 57.Alay 
Temsili Sancağı bu yıl Üniversitemize emanet edildi

Çanakkale Muharebelerinde, 57. Alayın ayrı bir yeri vardır. 
19.Tümen’in 57.nci Alayı, Çanakkale Kara Savaşları’nın 
başlangıcı kabul edilen Anzak çıkartmasını durdurmak 

amacıyla 25 Nisan 1915 sabahı harekete geçen ve en küçük 
rütbelisinden komutanına kadar tüm mevcudunu kaybeden Türk 
Alayıdır. 
 57. Alay Anma Etkinlikleri çerçevesinde, 25 Nisan 
Cuma günü Conkbayırında Marmara Üniversitesi öğrencileri 
tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerine 
devredilen 57. Alay Temsili Sancağı, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER’e teslim edildi. Valilik meydanında düzenlenen 
törene Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Muhsin KAR, Genel Sekreter Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK, dekan 
ve akademisyenler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER; “Şehitlerimizin 
gazilerimizin torunları sevgili dekanlarımız, 
akademisyenlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz ve Konya'mızın 

vatansever evlatları” diyerek başladığı selamlamanın 
ardından: “Bugün burada acı bir hatıranın bu toprakları 
bizlere emanet eden atalarımızın hatırasına saygıyla eğilmek 
ve bundan 99 yıl önce yaşanmış bir süreçle, dedelerimizin 
bizlere barışı ve huzuru ne tür zorluklarla devrettiklerini 
gösteren Çanakkale savaşı temsili sergisinin önündeyiz.  
Çanakkale savaşında önemli bir yer tutan 57.Alayın hatırası 
olan temsili sancağının gençlerimize aktarılması ve farkındalık 
oluşturulması yönünde  devletimizin almış olduğu kararla her 
yıl bir üniversitede sergilenmektedir. Bu süreci başlatan devlet 
büyüklerimize gençlerimize geçmişi unutturmama yönünde 
gösterdikleri çaba için şükranlarımı sunuyorum. Geçmişini 
unutanlar, bugünün kıymetini bilemezler ve geleceklerine 
de sahip çıkamazlar. Bu bağlamda ülkemiz gençliği 
tarihini unutmamalı ve gelecek kuşaklara da aktarmalıdır. 
Gençlerimizin Çanakkale savaşını unutmamalarını fakat asla 
savaş yanlısı da olmamalarını arzuluyorum. Biz her zaman 
atalarımızla beraber barışı arzulayan bir millet olduk. Ancak 
savaş kaçınılmaz olduğunda da bu ülke için canımızı feda 
etmekten çekinmedik. Böyle öğrendik böyle yaşayacağız. 
Hürriyetimizle ve istikbalimizle dünyaya insani değerleri 
öğreten bir toplum olarak huzur ve adalet dağıtmaya 
devam edeceğiz” dedi. Rektör ŞEKER, konuşmasının sonunda 
57. Alay Temsili Sancağının üniversitede kaldığı sürece tüm 
Konyalıların görebilmeleri ve bu destanı yeniden hatırlamaları 
için Valilik ve Belediye ile işbirliği yapacaklarını belirtti. 

Prof. Dr. Muzeffer ŞEKER:
"Hürriyetimizle ve istikbalimizle dünyaya insani 
değerleri öğreten bir toplum olarak huzur ve 
adalet dağıtmaya devam edeceğiz” 

“Alayımız sancağının mukaddes nöbet sırası sende. 
Rengi, mübârek ecdat kanının rengidir. 

Kumaşı, şehit tenidir. 
Parıltısı, zaferlerin ışığıdır. 

Ayyıldızı, hürriyet ve istiklâldir. 
Yazısı, kahramanlık ve fazîlettir. 

Gönderi, millî irâdedir. 
Hamâili, şeref ve mesûliyettir. 

Bütün bunlar, Türk milletinden sana emânettir.
Bu büyük emâneti, sana teslim ediyorum. 

Demir bileğinle onu sımsıkı kavra, kanının son damlasına 
kadar dâimâ yükseklerde tut. 

Onu senden sonra sağ kalana teslim etmedikçe son 
nefesini vermeyeceksin. 

Bu sancak nesiller boyunca ve ebediyyen elden ele 
verilerek, dâimâ göklerde dalgalanacaktır. 

Sancak nöbetçiliği, nöbet hizmetlerinin en şereflisi, en 
kutsalıdır. 

Bu şanlı sancağı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz; sana 
teslim ettiğimin işâreti olarak öpüyor ve teslim ediyorum. 

Nöbetin kutlu ve uğurlu olsun!”
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ÇANAKKALE ZAFERİ’nin 99. YIL DÖNÜMÜ 
Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı.

Fehmi 
CEYLAN:
"Çanakkale 
yeni 
Türkiye’nin 
önsözüdür"

Çanakkale Zaferi'nin 99. Yıl Dönümü Etkinlikleri, Şehitlik’te 
başlayan tören, saygı duruşu ve çelenklerin sunulmasının 
ardından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfillerin 

konulmasıyla başladı. Törene Vali Muammer EROL, Garnizon 
Komutanı Hv. Plt. Tümg. Ali ÇETİNKAYA, Jandarma Bölge Komutanı  
Tuğg. Güray ALPAR, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Vali Yardımcısı Tayyar 
ŞAŞMAZ, Selçuklu Kaymakamı Sabit KAYA, Meram Kaymakamı İrfan 
KENANOĞLU, Karatay Kaymakamı Mustafa ALTINTAŞ, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder GÜRSOY, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet 
KAÇMAZ, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
 Mevlana Kültür Merkezinde devam eden törende Selçuklu 
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisinin 
açılışının ardından Karatay Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 

18 Mart Şehitler Günü Anma programına geçildi. Programda açılış 
konuşmasını yapan Karatay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fehmi 
CEYLAN yaptığı konuşmada; “Çanakkale; tüm dünya dillerinin 
konuşulduğu, Emine’nin Ayşe’nin Linda’nın Rosa’nın sözlüsünün 
nişanlısını dönmemek üzere askere gönderdiği savaşın adıdır. 
Çanakkale; “ Müminlerin canları cennet karşılığında Allah tarafından 
satın alınmıştır. İlahi müjdesinin adıdır” diyerek başladı. “Şartların çok 
zor ve denk olmadığı bir zamanda nasıl böyle büyük bir zafer elde 
etmişsek, bugün de aziz ecdadımıza layık olabilmek için daha 
çok çalışmak ve fedakarlık yapmak zorunda olduğumuzu” belirten 
CEYLAN; Çanakkale yeni Türkiye’nin önsözüdür dedi.
 Programda Çanakkale belgeseli sunumu ve “İnancın 
Zaferi” adlı oratoryo gösterisinin ardından Vali Muammer EROL 
şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

YABANCILARDA 
18 MART’I 
UNUTMADI

Konya TÖMER 
Öğrencilerinden 
Çanakkale 
Şehitlerine Vefa…

Üniversitemiz Konya TÖMER, öğrencilerine vatanı için savaşan askerlerin yaşadığı zorluklara 
bir nebze de olsa dikkat çekmek üzere bir dizi etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler çerçevesinde 
Çanakkale’de yaşanan büyük mücadele ve fedakârlıkları da anlayabilmek ve şehitlerin aziz 

hatırasını yaşatmak için Konya Büyükşehir belediyesi tiyatro ekibi tarafından ‘Çanakkale’ isimli tiyatro 
oyunu sergilendi.
 Programda öğrencilere Çanakkale ve Milli Mücadele konusunda bilgi veren Konya 
TÖMER Müdürü Doç. Dr. Kemal ÖZCAN:  "Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
99.Yıldönümünü kutlamanın ve vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi yad etmenin onurunu 
yaşamaktayız. Dünya tarihinde bu büyük zafer ile anılacak olan başta Çanakkale cephesindeki tüm 
komutanlarımız olmak üzere, bu kutlu mücadeleye katılan kahraman askerlerimizi ve ülkemizin birliği, 
beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve 
şükranla anıyoruz" dedi.
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30 MART SONRASI
TÜRKİYE’DE EKONOMİ ve SİYASET

Paneli

Konya Ticaret Odasında Üniversitemiz 
ile Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün 
ortaklaşa düzenlediği “30 Mart 

Sonrası Türkiye’de Ekonomi ve Siyaset” 
konulu panel düzenlendi.  
 Yoğun ilginin olduğu ve İç Politika, 
Dış Politika ve Ekonomi konularının ele 
alındığı panelde; SDE Başkanı Prof. Dr. Birol 
AKGÜN, Siyaset Bilimci Dr. Murat YILMAZ 
ile Ekonomist, Gazeteci ve Yazar Dr. Cemil 
ERTEM birer konuşma yaptı. 

 Dış Politika hangi kaynak üzerine 
kurulacak?, Başbakana karşı oluşturulan iç 
ve dış aktörler nasıl bir yol izleyecek?, Türkiye 
ekonomisinin gösterdiği gelişmelerden kimler 
rahatsız olmaktadır?, Bölgesel gelişmeler 
nelerdir? Gibi konuların  ele alındığı panelin 
açılış konuşmasında rektör yardımcımız Prof. 
Dr. KAR; “Geçmişte ciddi anlamda vesayetin 
olduğu bir dönemi yaşadık. Türkiye’de bu 
vesayetçi yapılar hep demokrasinin önünde 
engel olmuştur. Millet iradesini yenemeyenler 
sandık dışındaki yollarla millet iradesinin 
önüne geçmeye çalıştı. Birkaç yıl sonra 
geriye dönüp baktığımızda 30 Mart’ın 
önemini anlayacağız” açıklamalarında 
bulundu.

 Dr. Murat YILMAZ: “30 Mart, 
Türkiye’nin uzak ve yakın tarihinin yeniden 
hatırlandığı bir seçim süreci oldu. İktidarı ele 
geçiren azınlıkların yönettiği bir dönemin 
sonuna geldik. Türkiye’de 200 yıllık demokrasi 
süreci ve tecrübesinin sonucu olarak son 
dönemde meydana gelen olaylarda 
Mısır’daki gibi bir vahşetle karşılaşılmadı. Gezi 
Parkı olayları atlatıldı. Ardından yolsuzluk 
iddiasıyla başlayan bir siyasi kampanya 
ile çoğunluğun yönetim hakkını sorgulayan 
ve elinden almaya çalışan bir kampanya 
başlatıldı. Türkiye’nin geçmişten edindiği 
tecrübelerle ve vatandaşın ferasetiyle 30 
Mart 2014 seçimlerinde bütün bunlar kayda 
geçilmedi. 30 Mart bir mıntıka temizliğiydi ve 
bunu halk yaptı” dedi.
 
 Dış Politika hakkında konuşan Prof. 
Dr. Birol AKGÜN ise: “Küreselleşen bir 
dünyada Türkiye dış dünyaya her zaman 
açık olmuştur. 30 Mart 
yerel seçim olmasına 
rağmen uluslararası 
birtakım dinamiklerin 
etkisi altına girdi. Gezi 
olayları ve 17 Aralık 

süreçleri siyasi atmosferi belirleyen iklimi 
oluşturdu. Küresel sistemdeki krizleri bir 
bütün olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. 
Mısır’daki olaylar karşısında Batı dünyası 
kesin tavrını ortaya koyamazken Türkiye 
izlediği politikayla bu olaylar karşısında kesin 
tavrını ortaya koymuştur” dedi.

 Son olarak Dr. Cemil ERTEM 
ise: “Son 10 yılda ihracatçı bir Anadolu 
sanayisi ortaya çıktı. 2008 krizinin en 
temel özelliklerinden biri Batının tekelindeki 
teknolojinin sınırsız olarak erişime açılmasıdır. 
Batı inşa ettiği teknolojiyi saklamak yerine 
Doğu ile paylaşmak zorunda kaldı” dedi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 93.yıl dönümü etkinlikleri Üniversitemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi tarafından düzenlenen panele şehrin ve öğrencilerin ilgisi yoğundu. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

H. Ahmet ÖZDEMİR’in başkanlığında, Doç. Dr. Caner ARABACI ve Doç. Dr. Cemal GÜVEN’in konuşmacı olarak katıldığı panelde, Mehmet 

Akif Ersoy’un marşı yazdığı dönem ayrıntılı olarak ele alındı. Münevverlik ve entelektüellik vurgularının yapıldığı panelde İngiliz ve Fransız 

marşlarının da içeriğine dikkat çekildi.  

“Allah bu millete bir daha 
İstiklâl Marşı Yazdırmasın”

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 
93. YILI KUTLU OLSUNHaberler



ÜNİVERSİTEMİZDE 
YEREL BASINA ZİYARET

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Prof. Dr. Muhsin KAR, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet 
Lütfi ÖZCAN, 27 Mart tarihinde şehrimizin bazı yerel basın kuruluşlarını ziyaret etti. Heyetimiz; Merhaba, Yeni Meram, Konya’nın Sesi, Hakimiyet, 
Anadolu’da Bugün, Yeni Konya gazetelerine ve Kon TV’ ye yapılan ziyaretler sırasında ilgili medya sahipleri ve yöneticileri tarafından karşılandı.

Görüşmelerde Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Üniversitemiz  çok hızlı büyüyor ve gelişiyor.  Biz de bu hızlı büyümenin sağlıklı bir zeminde olması 
için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Hem kampüs alanı inşaatımızın hem akademisyen kadromuzun kaliteli bir şekilde oluşması için çaba sarfediyoruz. 
Türkiye'nin her bölgesinden bizi tercih eden öğrencilerimizin kendi evlerindeymiş gibi hissetmeleri, huzur ve güvenle geleceğe dönük eğitimlerini 
tamamlamalarını arzu ediyor, gayret ediyoruz. Bu yolculuğumuzda Yerel medyanın desteğini hep yanımızda gördük ve devam etmesini arzu ediyoruz. 
Basın ziyaretlerimiz periyodik halde tüm yerel medyaya gerçekleşecek, onlarında görüş ve önerileri dikkatle dinlenerek, soruları cevaplandırılacak. 
Bu vesileyle bizleri motive eden, yanımızda olup cesaret veren yerel medyamıza teşekkür ediyor, çalışmalarının başarılı bir şekilde artarak devamını 
diliyorum”  diye konuştu.
Basın kuruluşlarının yetkilileri ise yapılan ziyaretten son derece memnun olduklarını belirterek Üniversitemizin yaptığı  güzel çalışmaları takip ettiklerini ve 
desteklediklerini ifade ettiler. Samimi bir havada gerçekleşen görüşmelerin ardından heyet kuruluşların tesislerini de gezdi.

HAVACILIK ve UZAY BİLİMLERİ IAF’ta 
Üniversitemiz Uluslararası Uzay Federasyonunun 2014 Bahar 

Toplantısında Ülkemizi Temsil Etti

1951 yılında kurulan ve 64 ülkeden 
dünyanın en önemli uzay ajansları, 
şirketleri, kurum ve kuruluşlarından 

toplam 270 üyesi olan Uluslararası Uzay Federasyonu – 
International Astronautical Federation (IAF) - tarafından 18 
- 21 Mart 2014 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde 
“IAF Spring Meetings 2014” etkinliği düzenlendi. IAF’ın daveti 
üzerine ilgili etkinliğe Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL ve aynı Fakültenin 
Uzay ve Uydu Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk 
KESER katıldı. 
 IAF Spring Meetings 2014 etkinliği kapsamında 
İdari ve Teknik Komite görüşmeleri,  65.si 29 Eylül 2014 
– 3 Ekim 2014 tarihleri arasında Kanada/Toronto’da 
gerçekleştirilecek olan Uluslararası Uzay Konferansı’nda 
(IAC) sunulacak olan bildiri özetleri, Uluslararası Program 
Komitesi tarafından seçimi ve küresel ağ forumunda ticari 
uzay uçuşu konuları ele alındı..
 Genel amacı küresel olarak uzay alanında çalışma 
yapan toplulukların bilgi paylaşımına katkı sağlamak 
amacıyla politikacılar, akademisyenler, genç profesyoneller 
ve öğrenciler için bir fırsat ağı oluşturmak üzere kurulan ve 
sloganı "Buluş, Paylaş ve Bağlantı Kur" olan IAF Küresel 
Ağ Formu – IAF Global Networking Forum 2014'de ticari 
uzay uçuşu konusunda farklı oturumlar gerçekleştirildi.
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"KONYA’DA GAZETECİLİK KURTULUŞ SAVAŞI İLE YAŞITTIR”
 

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN ve Prof.  Dr. Tahir YÜKSEK ile Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adem ALEMDAR'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Cemiyet Genel Sekreteri Mustafa GÜDEN ve 
Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Dursun SEYİS de hazır bulundu.

 Cemiyet Başkanı ALEMDAR, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “1950 yılında kurulan Cemiyetimiz, ilçelerimizi de 
dahil  edildiğinde  üç yüzden fazla üyeninn bulunduğu hizmet odaklı bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Gazeteci üyelerimize hizmet üretmek ve 
onların mesleki ihtiyaç ve beklentilerini imkânlar dâhilinde karşılamak cemiyetimizin temel hedefidir. Bizim önümüzdeki en büyük hedeflerden biri 
Cemiyetimizi kamu yararına çalışan STK haline getirmektir. Faaliyetlerimizi daha çok sponsorluklar yardımıyla yapmaktayız. Gelir kalemlerimiz 
çok kısıtlı ve yetersiz. Bütün bunlara rağmen hedefimizi üyelerimize en iyi hizmet verebilmek ve yerel basının kalitesini artırmak olarak belirledik 
ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bizden öncekiler gibi biz de bu işe bir bayrak yarışı olarak bakıyoruz. Günü geldiğinde çıtayı 
daha yükseğe taşıyacak kişilere görevimizi devredeceğiz. Biz cemiyet olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte değişik projelere 
imza atmak isteğindeyiz. Konya’nın ve Konyalının menfaat ve faydasına olabilecek projeler üreterek, özellikle Üniversitenin akademik alt 
yapısından istifade etmek, bilgi ve deneyimlerimizi de onlara aktarmak bizi çok mutlu eder” dedi.
 Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise yaptığı konuşmada gazetecilik mesleği ve gazetecinin önemine dikkat çekerek; 
“Konya’da gazetecilik mesleği, kurtuluş savaşı yıllarına kadar uzanır. O dönemlerde gazetecilik, tüm ülkede olduğundan daha fazla özgür 

ve bağımsızlığı misyon edinmiştir. Cemiyetin oluşumuyla da ilimizin köklü gazeteciliği, 
bir araya gelerek bir çatı oluşturmuştur. Cemiyetin yapmakta olduğu çalışmaları 
yakından takip ediyoruz ve bundan sonra da yakından izlemeye devam edeceğiz. 
Konya gazeteciliğinin gelişmesi ve bu gelişime bizim yapabileceklerimiz hakkında 
gerekli olan adımları her zaman attık ve yine atmaya özen göstereceğiz. Bugünün 
teknolojik gelişmeleri, gazeteciliği farklı mecralara yöneltmiştir. Geçmiştekinin aksine 
günümüz gazeteciliği, internet, sosyal medyayı daha çok kullanma eğilimi içindedir. 
Bu bağlamda teknolojik ya da beyin gücü anlamında Cemiyetin faaliyetlerine 
memleketin menfaatine olabilecek her türlü projeye destek vermekten keyif duyarız. 
Bu arada bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar ve Üniversitemizle yakın işbirliği 
nedeniyle Cemiyet Başkanı Sayın Alemdar başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu 
Üyelerini tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin artarak devamını diliyorum. Buradan 
yerel ölçekte zor koşullarda görevini ifa eden çalışan ya da emekli tüm gazeteci 
kardeşlerime de selam ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Üniversitemizden  
KONYA GAZETECİLER CEMİYETİ’NE Ziyaret 
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KALİTELİ ve 
İYİ PROJEYE 100 BİN TL 
Araştırma Destek Programı 
Bilgilendirme Toplantısı

"Hibe bizden ve devletten, 
çalışma ve araştırma sizden"

Ülkenin gelişmesine katkı yapanları, önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek 
amacını taşıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), akademisyenleri bilimsel ve teknik 
bilgileri üretmek konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan bilgilendirme toplantıları kapsamında Üniversitemizi 

ziyaret etti.  
 TÜBİTAK Araştırma Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı'nda akademisyenlere TÜBİTAK tarafından desteklenebilecek projeler 
ve proje kapsamına ilişkin bilgiler verildi. Uluslar arası bilimsel çalışmalara ilişkin örneklere de yer verilen bilgilendirme toplantısında konuşan 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, özellikle Proje Performans Ödülü vurgusu yaptı. Başkan ALTUNBAŞAK konuşmasında; “Proje 
Performans Ödülünü akademik camiada herkesin bilmesi gerekiyor. TÜBİTAK olarak yapılan her kaliteli ve iyi projeye 100 bin TL ödül 
veriliyor. Bu para üniversitelere gitmiyor. Direk projeyi üreten kişinin cebine giriyor. Ben performansa inanan birisiyim. Çalışan, kaliteli iş çıkaran 
ödüllendirilmeli. Diğer bir programımız bilimsel yayınlara teşvik. Tamamen objektif verilere dayalı bir sistem gerçekleştirdik. Kalite arttıkça teşvik 
katlanarak artıyor. Kalite odaklı makale teşviki araştırmalara 5 bin TL yayın desteği veriyoruz. Her dergi objektif kriterler kullanılarak puanlanıyor. 
Bir diğer destek programımız da “1003- Öncelikli Alanlar Destek Programı”dır. Hedef orta ve büyük ölçekli projelerdir. Üniversiteler içinde 
Necmettin Erbakan Üniversitemizin Proje bazında büyük katılımları oluyor. Beraber Çalışma Kültürüne de değinmek istiyorum. Hepimizin 
çalışma kültürünü öğrenmesi gerekiyor. Bu yüzden kendi başına yapılan işlerde desteğimizi yavaş yavaş azaltacağız. Bu kapsamda Sanayi 
ile de iş birliği içinde olunması gerekiyor. TÜBİTAK, özel destek ile beraber girişimcilerin firma kurmasını destekliyor. Devlet sadece araştırmanı 
faydaya dönüştürmeni istiyor. Yurtdışında her 3 akademisyenden birinin şirketi var. Bizde de böyle olması gerekiyor ve olmalı. Hibe bizden 
ve devletten, çalışma ve araştırma sizden” dedi.



MEVLANA DEĞİŞİME SOMALİ’DE KATILDI
Somali Mogadişu Üniversitesiyle Protokoller İmzalandı

Somali Mogadişu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sheikh AHMED, Türkiye’de burslu eğitim ve öğretime devam eden Somalili öğrencilerle  
birlikte Üniversitemizi ziyaret etti. Ziyarette yapılan görüşmelerde Prof. Dr. Ali Sheikh AHMED, Mogadişu Üniversitesi hakkında bilgi 
verdi. Üniversitelerin gelişimi açısından Türkiye’nin tarihi, kültürel ve eğitim tecrübesinden yararlanarak, işbirliği yapmak istediklerini 

belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucu, Mogadişu Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında İşbirliği Anlaşması ve 
Mevlana Değişim Programı için iki ayrı protokol imzalandı.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ ISAW 
2014’TE  

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Şerafettin EREL, İstanbul’da 

gerçekleştirilen ISAW 2014 
Uluslararası Hava Harp Tarihi 
Sempozyumuna, Hava Harp 
Akademisi Komutanı Sayın 
Tuğgeneral R. Sami ÖZATAK’ın 
davetlisi olarak katıldı.
 “Hava Gücü Teorileri ve 

Uygulamaları”, “20’nci Yüzyıl 
Savaşlarında Hava ve Uzay 
Gücünün Rolü”, “Hava Gücü Nasıl 
Müstakil Bir Kuvvet Oldu” , “Ar-Ge 
ve Düşünce Kuruluşlarının Hava ve 
Uzay Gücüne Katkıları”  ve “Hava 
ve Toplum” temalarının işlendiği 
sempozyuma yerli ve yabancı çok 
sayıda katılımcı iştirak etti.
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MERAM TIP'TAN 
ÇOCUKLARA YATIRIM

"Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bölümleri Yenilendi"

Meram Tıp Fakültesi çocuk onkoloji ayaktan tedavi ünitesi, 
çocuk hematoloji poliklinik ve çocuk hematoloji yatan hasta 
üniteleri yeniden inşa edildi. 

 Çocuk hastaların daha iyi koşullarda ve çağın gereklerine 
modern imkanlarla tedavi almasını amaçlayan Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Yönetimi, çocuk hastalıkları hastanesinde yapılan yenilikleri  
bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısına 
Başhekim Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümran ÇALIŞKAN,  Dekan Yardımcısı 
ve Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Rahmi ÖRS,  
Başhekim Yardımcısı  Prof. Dr. Kadir DURGUT ile hastane yöneticileri 
katıldı.  

Toplantıda üç yeni çocuk hematoloji polikliniği, dokuz yataklı 
transfüzyon ünitesi, on iki kişilik kemoterapi uygulama odası, müdahale 
odaları, kemoterapi hazırlama odası basına tanıtıldı. Ayrıca çocuk 
hematoloji hastalarının yatarak tedavi görebileceği onsekiz yataklı 
“çocuk hematoloji servisi” içinde hasta müdahale odaları ile birlikte 
sunuldu. Annelerin çocuklarına yemek hazırlayabilmeleri için mutfak 
ve duvarlarda antibakteryel malzeme kullanımının gösterildiği 
projede servis içindeki mikrobik havayı sürekli temizleyen bir dışa akım 
sisteminin de kurulduğu gösterildi. Yenilenen Hematoloji ayaktan 
ve yatan hasta birimlerinin başta lösemiler olmak üzere her türlü 
hematolojik hastalıklara hizmet verebilecek nitelikte olduğu belirtildi. 
Ayrıca uzun yıllardır Konya ve yakın çevresi için hizmet veren tam 
teşekküllü hematoloji ve onkoloji bölümlerinin Sağlık Bakanlığı Mimari 
Uygulama Yönetmeliği dikkate alınarak planlandığı öğrenildi. 

EĞİTİME %100 DESTEK

Türk Eğitim Sisteminin yönetim ve denetim alt 
sistemlerine kuramsal ve uygulamalı katkılar 
sağlaması amaçlanan Eğitim Yönetimi Forumu 

(EYFOR 5) Protokolü imzalandı.
 Daha önce dört forum şeklinde düzenlenen 
ve eğitim bilimleri ve yönetimi alanlarında akademik 
birikimler ile uygulama çalışmalarını buluşturma 
niteliği taşıyan EYFOR 5’in 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında 
KONYA’da yapılmasını karar bağlayan protokol, Eğitim Yöneticileri 
ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
ÇİLEK ile Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER imzalandı. Toplantıda 
EYUDER Başkan Yardımcısı İbrahim YAVUZ, Yönetim Kurulu 
Üyeleri  Murat ÖZTÜRK, Orhan YILMAZ ile birlikte Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi’nden Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa YAVUZ, 
öğretim üyeleri  Doç. Dr. Ercan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. 
Atila YILDIRIM da  hazır bulundu. Derneğin çalışmaları 
hakkında bilgilerin de verildiği toplantıda Başkan 
ÇİLEK,  Necmettin Erbakan Üniversitesi ile EYUDER 
5 için protokol yapmaktan memnun olduklarını 
belirterek, misafirperverliği, projenin gerçekleşmesi 

konusunda kararlılığı ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER’e teşekkür etti.  
 Protokolün imzalanmasından önce konuşan Rektörümüz, 
eğitimin milletlerin gelişmesinin temel taşı olduğunu vurguladı ve 
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi adına bu protokolü imzalamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
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ZETA Topluluğu ve Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği 
işbirliği ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol 
Güngör Konferans salonunda  “Eğİtim & Gençlik” 

konulu konferans  düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan ERDEM’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa; Vali 
Yardımcısı Tayyar ŞAŞMAZ, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir  YÜKSEK, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder GÜRSOY ve İlçe Şube Müdürleri, Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Dursun YAĞIZ ve 
Mehmet KIRBIYIK, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM: 
“Eğitim sistemi geleneksel yapısını terk ederek bilgi 
toplumunun ihtiyacına göre yeniden yapılanmaya 
gitmek zorundadır”

 Konferansta konuşmacı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM, bu birlikteliği sağlayan ZETA Öğrenci Topluluğu,  Vizyon Gençlik 
Derneği ve Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’e teşekkürlerini ifade ederek; Dünyanın hızlı bir küreselleşme sürecine girdiğini ve bu dönemde 
ülkelerin bilgi topluluğu olma hususunun önceliğini korumakta olduğunu belirtti. Küreselleşmenin etkilerini olumlu hale getirebilmek için ülkelerin 
bilgi toplumuna geçişini hızlandırmaları gerektiğini ve bireylerin bilgi toplumunun gereğine uygun donanımlara sahip olmasının zorunlu hale 
geldiğini söyledi. ERDEM sözlerini şöyle sürdürdü:  “Eğitim sistemi geleneksel yapısını terk ederek bilgi toplumunun ihtiyacına göre yeniden 
yapılanmaya gitmek zorundadır. Teknolojik gelişmeler eğitim sistemindeki eğitimi ve öğretimi de etkileyecek ve değiştirecektir. Hızlı bilgi artışı 
hangi görev ve kademede olursa olsun bireyin bilgilerinin eskimesine mevcut bilgilerinin kısa sürede yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Özellikle 

teknik alandaki öğrencilerin bilgileri okulu bitirdiklerinde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 
yetersiz kalmaktadır. Kişinin kariyerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgilerin sürekli 
değişmesi öğretenlerin ve öğrenenlerin daha dinamik olmasına sebep olmaktadır. Bu 
nedenle eğitim sektörü gelecekte de her zaman olduğu gibi en önemli sektörlerden 
biri olacaktır. Emeği ve sermayesi en yoğun olan sektör eğitim sektörüdür. Çok büyük bir 
ülkeyiz ve sorunlarımız söz konusu. Geçmişte yapılan eksiklikleri tamamlamaya, gidermeye 
doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe 2002 yılında 7.5 
milyarken, 2014 yılında ise bu bütçe 55.7 milyara çıkmıştır. Son 4-5 yıldır Milli Eğitim 
Bakanlığı  en büyük bütçe kalemine sahiptir. Gelişen dünyada gerilerde kalmamızın en 
büyük nedeni, geçmişte ARGE (Araştırma ve geliştirme)’ye ayrılan bütçe rakamlarının çok 
komik seviyelerde kalmasıdır.  2002 yılında ARGE’ye ayrılan bütçe 57 milyon iken şu anda 
bu miktar 2 milyar 8 milyon TL seviyelerine ulaştı. Dünyada Ar-Ge ‘ye en fazla bütçe 
ayıran ülke konumundayız. Ama bu konunun önemini diğer ülkeler çok önce keşfettikleri 

için ilerlemişlerdir. Sevgili öğrenciler; Hayat boyu eğitim ve öğrenmenin devam etmesi gerekir, dersleri geçerek üniversite bitirmek yeterli olmaz, 
kendinizi her alanda yetiştirmek için sertifikalar almalı, yabancı dil öğrenmeli  ve ancak bu şekilde rakiplerinizi geçebileceğinizi iyi bilmelisiniz”

ORHAN ERDEM’DEN ÖĞRENCİLERİMİZE 
KONFERANS
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM Öğrencilerimizle Buluştu

EĞİTİMDE
MATEMATİK, FEN 
VE TEKNOLOJİ 
ULUSLARARASI 
KONFERANSI

Üniversitemiz ev sahipliğinde yaklaşık 30 farklı ülkeden 400 bilim adamının katılımıyla “Eğitimde Matematik, Fen ve Teknoloji 
Uluslararası Konferansı (International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology-ICEMST2014)” 
gerçekleştirildi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, davetli konuşmacılardan West Virginia Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lynne SCHRUM, Virginia Commonwealth Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Jacqueline 
T. MCDONNOUGH ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK birer 
konuşma yaptı.

 Konferans etkinliklerin birinci gününün sabah oturumunda 
davetli konuşmacı Virginia Commonwealth Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacqueline T. MCDONNOUGH ile öğleden 
sonraki oturumunda ise Exeter Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Paul ERNEST konuşma yaptı.. Ayrıca Iowa State Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mack SHELLEY ve ODTÜ 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU “PISA 
Verilerin Sonuçları” isimli panel sunumları yaptı.

 Konferans etkinliklerin ikinci günü sabah oturumu davetli 
konuşmacı West Virginia Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Lynne SCHRUM’un konuşması ile başladı. Aynı gün öğleden sonra ilk 
oturumu Arkansas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Prof. Dr. William F. MCCOMAS’ın konuşması ile ikinci oturumu ise Iowa 
State Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mack 
SHELLEY’in konuşmaları takip etti. Ayrıca Iowa State Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mack SHELLEY “Matematik, 
Fen ve Teknolojinin Doğası: Benzerlikler ve Farklılıklar”  isimli bir panel düzenledi. 

 Konferans katılımcıları ikinci günün sonunda Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından Mevlana Kültür Merkezinde yapılan Sema gösterisini 
izlediler.
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MERAM BELEDİYE 
BAŞKANINA 
ZİYARET 

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Emin AYDIN, Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, 

Meram Belediye Başkanlığına seçilen Fatma 
TORU'yu ziyaret etti. Ziyarette Rektörümüz 
Prof. Dr. ŞEKER: "Türkiye'de önemli sosyal 
ve siyasal gelişmelerin göstergelerinden biri 
de son seçimde başörtülü hanımefendilerin 
de belediye başkanı olarak görev almaları 
olmuştur. Biz, Ülkemizde ilklerden olan sizi 

tebrik ediyor, vazifenizde üstün başarılar 
diliyoruz. Ekibinizle birlikte Meram'a katma 
değer katacağınıza yürekten inanıyor, 
başkanlığınızın hayırlı olması niyazıyla, sizi 
tebrik ediyoruz" diye konuştu. 
 Meram Belediye Başkanı Fatma 
TORU ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek; “Özellikle akademik dünyanın 
teveccühünü kazanmak çok önemli. Meram'a 
hizmet ederken siz değerli hocalarımızın fikir, 

düşünce ve birikimlerinden mutlaka istifade 
edeceğiz. Bizi bu makama layık gören tüm 
Meram halkımıza, azim içerisinde canla 
başla yapacağımız hizmetlerimizde sizleri 
yanımızda görmek bizleri çok mutlu edecektir. 
Ben de nazik ziyaretlerinizden dolayı sizlere 
çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" 
dedi.

Tarih ve Kültür Topluluğunun organizasyonuyla Prof. Dr. Yusuf SARINAY ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferudun ATA’nın 
sunumlarıyla ‘100. Yılına Doğru Ermeni Meselesi Konferansı’ düzenlendi. Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda düzenlenen 
konferansa; Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

 Açılış konuşmalarının ardından TOBB Ekonomi ve Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi- Devlet Arşivleri Eski Genel Müdürü Prof. 
Dr. Yusuf SARINAY sunumunda şu açıklamalarda bulundu: “Pek çok Batılı ve Ermeni çevreler tarihi bir bütün olarak değil de işlerine geldiği 
gibi çekip çıkardıkları için bir mesele olmuştur. Onlar, kendilerine göre bir sebep yokken 1915’te göç ettirilen Ermenilere yoğunlaşmışlar ve 
sadece sonucu değerlendirmişlerdir. Batıda tek taraflı bir siyasi hafıza oluşturarak gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek ve yarattıkları suni 
tarihi yıkmamak içinde tartışmalardan kaçınmışlardır. Tehcire kadar tam 30 yıl katliam yapan Ermeniler tekrar tekrar isyan etmesinler diye sevk 
yapılmış Osmanlı Devleti yıllarca sabredip ondan sonra bu tedbiri almak zorunda kalmıştır. Bu coğrafyada canı yanmayan kimse yoktur" 
açıklamasında bulundu.
 Savaş bitiminden sonra Ermenilerin delil olarak görmeye çalıştıkları mahkemeler hakkında konuşan Doç. Dr. Ferudun ATA: “Ermenilerin 
düşüncesine göre, İttihat ve Terakki yönetimi I. Dünya Savaşını bahane ederek Ermenileri imha ettirmek amacıyla tehcir yapmıştır. O dönemde 
tamamen gayri meşru çalışan bir mahkeme soykırımı kabul etmiş gösterilerek delil oluşturulmaya çalışılmış, ne İstanbul mahkemelerinde ne Yüce 
Divanda ve ne de Malta adasında günlerce süren yargılamalarda hiçbir sonuç çıkmamıştır. Yapılan sorgulamalarda tehcirin zaruret üzerine 
yapıldığı yönünde karar çıkmıştır. Beka ve mevcudiyet için buhranlı bir dönemde Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapması nedeniyle tehcir kanunu 
çıkarılmıştır. Tehcir, geçici bir süreliğine Ermenilerin başka bölgelere sevk edilmesidir. Savaş sonunda tehcir edilen Ermeniler herhangi bir sorun 
yaşamadan eski yerlerine tekrar dönmüşlerdir” dedi.

"BU COĞRAFYADA CANI YANMAYAN YOKTUR"
100. Yılına Doğru Ermeni Meselesi KonferansıHaberler
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SOMA’DA MEYDANA 
GELEN MADEN 

FACİASINDA VEFAT 
EDENLERE ALLAH’TAN 
RAHMET, YAKINLARINA 
VE MİLLETİMİZE SABIR 

VE BAŞSAĞLIĞI 
DİLİYORUZ.



SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE BAHAR 
ŞENLİKLERİ YERİNE SOMA ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİĞİ

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ve Seydişehir Meslek 
Yüksekokulunun ortaklaşa organize ettiği bahar şenlikleri 13 
Mayısta Soma da meydana gelen kaza sonucu iptal edilmişti. 

Pogramda konuşan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Selman TÜRKER konuşmasında; Manisa Soma'da hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı 
dileklerinde bulunarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Seydişehir Yerleşkesinde 
de şenlik etkinliklerini iptal ettiklerini belirtti. Katılan misafir ve öğrencilere 
ikram edilen pilavın ardından Seydişehir müftülüğünde görevli olan vaiz 

ve imamlar tarafından Soma’daki işçilerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sunuldu. Program, Seydişehir Müftüsü Sıtkı Beydilli'nin okuduğu duanın 
ardından sona erdi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİNDE 
SOMA ŞEHİTLERİ İÇİN HATİM 

"BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN, 
BİR ÖMÜR VERENLERE"

Kermes

Meram Tıp Fakültesi Atasagun Öğrenci Topluluğu tarafından Soma'da hayatını 
kaybeden işçilerin aileleri yararına 21-22 Mayıs tarihlerinde Morfoloji Binası'nda 
kermes düzenlendi. Meram Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin yanı sıra diğer 

fakültelerden de çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci kermese ilgi gösterdi.
Konya'dan da büyük ilgi gören kermesin gelirinin açılan hesaba gönderildiği öğrenildi.

Somada kaybettiğimiz madenci şehitlerimiz için İlahiyat Fakültesi 
Öğrenci Topluluğu İSMET ve DİKKAT tarafından  hatim  
düzenlendi. İlahiyat Fakültesi camiinde gerçekleşen hatime 

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
YÜKSEK, fakülte dekanlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı. 

Öğrenci topluluklarının organizasyonuyla  öğrenciler tarafından 
okunan Kur'an ve ardından yapılan hatim duasıyla Soma'da 
hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız anılarak, yakınlarına başsağlığı 
dilendi.

SOMA'DA MEYDANA GELEN MADEN FACİASI NEDENİYLE
DAHA ÖNCE YAPILACAĞI DUYRULAN 

ÜNİVERSİTEMİZ BAHAR ŞENLİKLERİ İPTAL EDİLDİ.
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
Konferansı

DEYE Konya’da Hayata Geçiyor

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, İş Verenin Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu konferans Meram Tıp Fakültesi Morfoloji 
binasında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, dekanlarımız, öğretim üyeleri ve Üniversitemiz çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
 İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan konferansta konuşan Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, iş sağlığı ve 
güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Konuya tüm üniversiteler gibi Üniversitemizin de daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti. AYDIN, katılımı 
ve bilgilerini üniversitemizle paylaştığı için, İş Güvenliği Uzmanı Dr. Yaşar Ali SULAK’a teşekkür etti.

Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi 
(DEYE), “Barışçıl Okuldan Toplumsal 
Barışa Demokratik Yurttaşlık Eğitimi 

Projesi”,  Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Konya'da başladı. 
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma 
ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) ve 
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama 
Araştırma Merkezi (BEAUM), ortaklığında 
yürütülen proje Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 
Projenin tanıtım toplantısına; Vali Yardımcısı 
Tayyar ŞAŞMAZ, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder GÜRSOY, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. A. Murat SÜNBÜL ve projede yer 
alan öğretmenler ile Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bölümü öğrencileri katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan YÖRET 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Hizmet 
Uzmanı Nüket ATALAY: “Çocuk hakları 
konusunda çok çalışıyoruz. Mecliste bile 
kabul edilmeden önce biz bu hakları 
savunuyorduk. YÖRET'in çabalarıyla Çocuk 

Hakları Sözleşmesi onaylandı. Çocuklara 
güvenli okulun ne olduğunu sorduğumuz 
da şiddetin olmadığı okul cevabını aldık. 
Okullarımızdaki barışçıl ve güvenli atmosferin 
topluma yansıyacağını düşünüyoruz. 
Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi 
sayesinde çok rahat bir çalışma ortamı 
bulduk. Desteklerinden dolayı Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi. Birer 
hafta aralarla beş oturumda tamamlanan 

programın son oturumu, öğretmenler ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin tamamı 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde yapıldı.
Doç. Dr. Nurten SARGIN koordinatörlüğünde 
yürütülen Proje kapsamında, Meram, 
Selçuklu ve Karatay ilçelerinden İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nce tespit edilen okullarda ilk 
uygulamalara başlandı. 

 İş Güvenliği Uzmanı Dr. Yaşar Ali 
SULAK, iş sağlığı ve güvenliğinin amacının 
çalışanları korumak olduğunu, mesleki 
eğitimde de iş sağlığı güvencesinin bulunması 
gerektiğini vurguladığı konuşmasında 
üniversitelerin iş güvenliği eğitimine gerekli 
önemi vermesi gerektiğini ifade etti. SULAK, konuşmasında "İş 
yerinde bulunan her şey insan sağlığını bozabilir. Bunlara karşı 
tedbir alınmalıdır. İş yerinde meydana gelen bütün olaylar iş kazası 
kapsamındadır. Sağlık sorunlarından biri de meslek hastalığıdır. İş 
kazası ve meslek hastalığı çalışanı, ailesini ve çevresini etkiler. En 
önemlisi çalışan zarar görür, bir deyişle ateş düştüğü yeri yakar. İş 
sağlığı Güvenliği aslında bir kültürdür. İş kazalarının % 88 i tehlikeli 
hareketlerden, % 10 u tehlikeli durumlardan, % 2 si kaçınılmaz ve 
sebebi bilinmeyen durumlardan kaynaklanabilmektedir. Meslek 
hastalıklarının sebebi bellidir. % 100 önlenebilir. İşveren, çalışanların 
sağlık ve güvenliğini korumak için her türlü tedbiri almalıdır. Her gün 
dünyada İLO verilerine göre 1 milyon iş kazası olmakta, 5534 
çalışan işle ilgili hastalık, 879 çalışan iş kazasıyla ölmektedir. 
Türkiye’de ise her gün SGK kayıtlarına göre 2012'de 237 iş kazası 

meydana gelmekte, 2 kişi hayatını kaybetmekte ve 6 kişi sürekli iş 
göremez hale gelmektedir. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliğimizi 
en iyi şekilde bilmeli ve gerekli bütün tedbirleri iş yerlerimizde 
almalıyız” dedi.

Dr. Yaşar Ali SULAK:
"Meslek hastalıklarının 
sebebi bellidir. % 100 
önlenebilir" "Okullarımızdaki barışçıl ve 

güvenli atmosferin topluma 
yansıyacağını düşünüyoruz"

Haberler



ENGELLİLER HAFTASINDA ÖZEL 
EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Dilek SABANCI’nın onur konuğu olarak katıldığı Engelliler 
Haftası Özel Eğitim Etkinliği Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör Konferans salonunda gerçekleştirildi. Program  

Milletvekili Cem ZORLU, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, İl Mİlli Eğitim Müdürü 
Mukadder GÜRSOY, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Mehmet KIRBIYIK, Zihinsel Engelliler Anabilim dalı Başkanı Doç. Dr. 
Hakan SARI, öğretim üyeleri ile öğrenciler ve aileler katıldı.
 
 Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER açılış konuşmasında: 
“Türkiye’nin  son yıllarda vatandaşlarına önem veren bir çok 
düzenlemeye imza attığını görmek sevindirici. Türkiye sosyal devlet 

olma bilinciyle, özel eğitime de çok özel bir sayfa ayırdı. Evinde kaderiyle baş başa yaşayan çocuklarımızı eğitime, okullaşmaya ve sosyal 
hayata katarak büyük bir çığır açtı. Ciddi bir yaraya ciddi bir neşter attıkları için devlet büyüklerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
Bu çalışmaların devamı mutlaka gelecektir, devamının sağlıklı olabilmesi için eğitim fakültelerindeki özel eğitim bölümlerinin yetkin bireyler 
yetiştirmesi gerekir. İyi ve etkin yetişmiş eğitimcilerin desteğiyle, engelli kardeşlerimiz daha verimli olarak hayatta ön plana çıkabilirler”
 Milletvekili Cem ZORLU ise, Somada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek: “Bu acı olayı masaya yatıracağız ve ortada 
ihmal varsa bizler siyasiler ve şirket sahipleri başkalarını suçlamadan nerede yanlış yapıldığını tespit edeceğiz. Temennimiz bu olayın ülkemizde 

yaşanan son facia olması. İnsana değer vermeliyiz. Bir ülkenin medeniyeti 
insanına verdiği değerle ölçülür. Herkesin engelli olma potansiyelinde 
olduğunu unutmayarak engellilerimizi toplumumuza kazandırmamız gerekır. Bu 
amaçla düzenlenen bu programın da çok yerinde bir faaliyet olduğunu 
belirtmeliyim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

 

Dilek SABANCI: “Özel eğitim ve rehabilitasyon 
eğitimi gerektiren bireylerin sosyal hayata 
katılmalarını sağlamak üzere, mütevelli kurul 
üyesi ve Yönetim Kurulu 2. Başkanı olduğum 
Spastik Özürlüler Vakfı ile Sabancı Vakfı’nın pek 
çok faaliyetler icra ettiğini bilmenizi isterim”

 Programın özel konuğu Dilek SABANCI ise: “Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinliğe katılmış 
olmaktan son derece mutluyum. Yapılan bu hizmetlerde çok başarılar elde ettik. Bunun en güzel örneği ise rahmetli babam Sakıp Sabancı, 
Prof. Dr. Hıfzı Özcan ile çok değerli insanlar tarafından kurulan Türkiye Spastik Özürlüler Vakfı’nın yapmış olduğu çalışmalardır. Çalışmalar 
daha uzun yıllar devam edecek. Beyin felci rahatsızlığı olan çocuklar için de 2011 yılında kardeşim Metin Sabancı’nın adını taşıyan özel 
eğitim anaokulu ve ilkokulunu hizmete açtık. Engelsiz Türkiye için yolun neresindeyiz?” adlı projeyi tamamladık  ve sonuçlarını üniversitelerle, 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkla, bakanlıklarla paylaştık” diye konuştu.
 Gecede Otistik engelli Hikmet AKPINAR’ın sunduğu ney dinletisi sonrası, Karatay Eğitim merkezinden Ayşe ABBAS “Annem” , Meram 
Ev’de özel eğitim Öğrencisi Berat SÜSLÜ “Sakarya”, engelli Mehmet AKDEMİR tarafından  “Yüreğimin Gözleri” şiirleri okundu.
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ÜNİVERSİTEMİZ; SELÇUKLU BELEDİYESİ İLE ÖNEMLİ BİR 
SOSYAL SORUMLUK PROJESİNE DAHA İMZA ATTI

'TARİHTEN GÜNÜMÜZE KÜRESEL SİSTEMLER ve 
TÜRKİYE’NİN KONUMU' 

Konferansı

Üniversitemiz ile Selçuklu Belediyesi arasında Otizm Erken Tanı 
Merkezi ve Çocuk Psikiyatrisi Kliniği için işbirliği protokolü 
imzalandı. Sosyal Sorumluluk Projesinin hayata geçirilmesiyle 

işletmeciliğini üniversitemizin yapacağı ve psikolog özel eğitim 
öğretmeni, gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirenin istihdam 
edileceği tesis için Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY; 
Yapacakları kliniğin Otizmli çocuklar için erken tanı ve rehabilitasyon 
imkanı sağlayacağını, projenin gerek  bölge, gerekse Türkiye için  
örnek proje olacağını belirterek; “Başta Rektörümüz olmak üzere 

Üniversitemizin desteğini hep yanımızda hissettik, kendilerine teşekkür 
ediyorum” dedi.
 Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise: “Proje büyük bir 
boşluğu dolduracak. Bu konuda gösterdiği hassasiyet nedeniyle, 
Selçuklu Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür 
ediyoruz. İnşallah tamamlandığında hayırlısıyla başarılı bir hizmet 
sergilemek üzere ekibimizle beraber bu işlemi sonuçlandırmış oluruz” 
dedi. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Toplantı Salonu'nda Doç. 
Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ’nin 
sunumuyla ‘Tarihten Günümüze 
Küresel Sistemler ve 
Türkiye’nin Konumu’ konulu 
konferans gerçekleştirildi. 
Konferansa; Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Muhsin KAR, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yağmur ŞENER, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Mehmet Akif 
KİREÇCİ: “Artık Türkiye 
tekrar tarih sahnesine 
dönmek istiyor. Türkiye’nin 
daha avantajlı hale 
gelmesi için eğitimin 
kalitesini arttırarak 
kültür ve medeniyetimizi 
yeniden keşfetmeliyiz”

Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ sunumunda: “1991 yılında Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla batının 
liderliğinin karşısında bir güç kalmadı ve bu duruma Yeni Dünya düzeni denildi. Bana göre ise bu Eski 
Dünya düzeniydi. Biz şu an beğensek de beğenmesek de Avrupalıların kurduğu bir dünya sisteminde 
yaşıyoruz. Haçlı ordusunun tek amacı din etrafında toplanıp Kudüs’ü kurtarmak değildi. Öyle bir amaçları 
olsaydı, Kudüs Müslümanların eline geçtikten sonra yaklaşık 500 yıl beklemezlerdi. İlk Haçlı ordusu geri kalmış 
bir Müslüman halkı beklerken kendilerinden daha üst seviyede bir medeniyetle karşılaştılar. Bu bölgeden 
gitmeyip kalan Hıristiyanlar ticaretle uğraşarak zenginleştiler. Türkiye son on yılda zor zamanlar geçirerek 
buraya geldi. Artık Türkiye tekrar tarih sahnesine dönmek istiyor. Türkiye’nin daha avantajlı hale gelmesi 
için eğitimin kalitesini arttırarak kültür ve medeniyetimizi yeniden keşfetmeliyiz. Kendimizi ve teknolojiyi sürekli 
yenilemeliyiz. Teknolojiyi kendimiz üretemiyoruz ve bunları yapmadan da kimseye meydan okuyamayız. 
Çok ama çok çalışarak teknoloji, ekonomi ve insan kaynağımızı geliştirmeliyiz. Yönümüzü kaybetmemek için 
içerdeki ve dışarıdaki gücümüzü dengelemeliyiz. Mevcut eğitimimiz yetersiz ve bu durumda 2023 hedefi 
için üniversitelerde görev yapacak hoca bile bulamayacağız.” Avrupa’nın küçük bir bölge olmasına 
rağmen kendinden kat kat büyük coğrafi bölgeleri nasıl sömürgeleştirdiğinden bahseden Doç. Dr. KİREÇCİ 
konuşmasının devamında; Avrupalıların kendi ekonomilerini geliştirmek için insanları nasıl köleleştirdiğine ve 
ticareti ele geçirmek için korsanlık yaparak ticaret gemilerine saldırmasına değinerek kısaca Avrupa’nın 
bugüne kadar uzanan geçmişini ele aldı.
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Pakistan’da “ YILIN BİLİM ADAMI"
Üniversitemizde

2013 yılında Pakistan’da “Yılın 
Bilim Adamı” seçilen Prof. SHERAZİ, 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i 

ziyaret etti. Ziyarette Rektör yardımcılarımız Prof. 
Dr. Tahir YÜKSEK ve Prof. Dr. Muhsin  KAR ile 
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin KARA da 
hazır bulundu.
 Üniversitemiz; Fen Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin KARA tarafından sunulan ve 
kabul edilen TUBİTAK 2221 - Konuk veya 
Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı 
Destekleme Projesi  kapsamında, ülkemize 
misafir olarak gelen Prof. SHERAZİ, ziyarette 
Pakistan kültüründe önemli bir yer tutan, 
saygı, onur ve şükran ifadesi olan “ACIRAK” 
takdim etti. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 
ŞEKER de, Üniversitemiz bünyesindeki, kültürel 
çalışmalardan oluşan bir hediye paketi takdim 
etti.

 Prof. SHERAZİ, proje kapsamında 
yapılacak çalışmalar ve değişik ülke 
temsilcilerinin katılacağı çoklu projeler hakkında 
bilgiler verdi. Pakistan-Türkiye arasında 
gerçekleşmekte olan bilimsel çalışmalara 
ilave olarak, kültürel ve ticari çalışmaları 
da artırmak için de gerekli girişimlerde 
bulunacağını belirten Prof. SHERAZİ, daha 
önceki ziyaretlerinden sonra, Üniversitemizdeki 
gelişmeleri dikkatlice ve büyük bir mutlulukla 
izlediklerini belirtip, emeği geçenlere teşekkür 
etti.
 Halen Pakistan Sindh Üniversitesi 
Analitik Kimya Mükemmeliyet Merkezi Öğretim 
Üyesi olan Prof. SHERAZİ, ülkemizde 3 ay 
boyunca bilimsel araştırmalar ve endüstriyel 
uygulamalar konusunda çalışmalar yapacak. 

Doktorların, araştırmaları için uygun istatistiksel analiz yöntemini seçme ve analiz sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilme becerisi 
kazanmaları amacıyla Meram Tıp Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda “Tıbbi Araştırmalarda Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 
Kursu” düzenlendi. 

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilen kurs programında  kursiyerlere: 
Tanımlayıcı İstatistikler, Veri Görselleştirme, Örnekleme Kavramı, Varyans Analizi, Regresyon Analizi gibi konularda İstatistiksel Paket Programları 
desteğinde uygulamalı eğitim verildi.  20-21-22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen kurs programında; belirtilen istatistiksel yöntemler dışında 
kursiyerlerin çalışma alanlarına ilişkin istatistiksel ihtiyaçları için özel birebir 2 saatlik çalışma programları da uygulandı. Oldukça verimli geçen 
kursta katılımcılara aşağıda ki başlıklarla İstatistiksel Paket Programları desteğinde uygulamalı eğitim verildi.
• Temel Kavramlar, Veri Tipleri, Tanımlayıcı İstatistikler, Veri Görselleştirme
• Örnekleme Kavramı, Örneklem Hacminin Belirlenmesi, Deney Düzenleri
• Tanı Testleri, Odds Oranı ve ROC Eğrileri
• P Değeri, 1. Tip Hata, 2. Tip Hata, Testin Gücü ve İstatistiksel Testlere Genel Bakış
• İstatistiksel Çıkarsama ve Hipotez Testleri (Tek Örneklem t Testi, Eşleştirilmiş Örneklem t Testi, Bağımsız İki Örneklem t Testi, 
 Wilcoxon Sıra Sayıları Testi, Mann Whitney U Testi)
• Varyans Analizi ve Çoklu Karşılaştırma Testleri (LSD, Tukey HSD, Duncan, Scheffe, Dunnett, Tamhane’s T2)
• Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
• Kruskal Wallis, Friedman Testi ve Eşanlı Güven Aralıklarıyla Farklı Grupların Belirlenmesi
• İlişki Katsayıları (Pearson, Spearman, Phi, Cramer-V, Kappa, vb.)
• Regresyon Analizi ve Model Seçimi
• Logistic Regresyon ve Cox Regresyon Analizi
• Yaşam Analizi, Kaplan Meier ve Yaşam Eğrileri

TIBBİ ARAŞTIRMALARDA 
UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL 
YÖNTEMLER KURSU
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Bugün Konya’da, Konya’nın üniversitelerinden mezun olmuş 

hekimlerin katılımıyla Tıp Bayramı kutlanıyorsa bunda en büyük 

pay, Selçuk Üniversitesi’nin ilk Rektörü Prof. Dr. Erol GÜNGÖR ve 

İlk Dekan Prof. Dr. Asım DUMAN’ındır. 14 Mart’lar bu anlamda sadece 

çelenk koymadan ve yürüyüşlerden ibaret değildir; geçmişe saygı ve 

minnettir. 

 Bunun bilinci ile bu yıl düzenlenen Tıp Bayramı Etkinlikleri, şehrin 

ilk yükseköğretim kurumlarından Meram Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde 

Konya’da hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının bir araya gelmesiyle 

kutlanıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün önünde başlayan etkinliğe; Rektörümüz 

Pof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili, Prof. Dr. Mustafa 

ŞAHİN, Mevlana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahattin ADAM, İl Sağlık 

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ Konya Tabipler Odası  

Başkanı Uzm. Dr. Halil ÖZTÜRK birlikte katıldı. Meram Tıp Fakültesinde 

devam eden programda konuşma yapan Meram Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, 14 Mart’ın sadece hekimlerin değil, tüm 

sağlık çalışanların bayramı olduğunu ifade etti. ÖZKAĞNICI, “Türkiye’de 

sağlık alanında çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu ilerleme, sadece 

hekimlerin değil, hemşirelerin, teknisyenlerin, laborantların ve hastanelerde 

zor koşullarda hizmet veren tüm çalışanlarının birlikteliği ile hayata 

geçmiştir. Tüm sağlık çalışanlarının gününü kutluyorum” dedi. Prof. Dr. ŞEKER, konuşmasında insana hizmetin kutsallığına vurgu 

yaptı. Rektör Şeker, canlının canlılığını ve yaşam kalitesini 

sürdürebilmesinin hekimlerin yetişmesi ile ilgili olduğunu, onların 

bilgi yeteneğinin bireyin yaşamdan keyif alması veya acı çekmesi 

ile yakından ilişkili olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 

“İnsana hizmet etmek, insanlık onurunu korumak ve her bir canlının 

tam bir bütünlük içinde canlılığını devam ettirebilmesi yönünde 

çaba sarf etmenin kutsal bir 

görev olduğunu biliyoruz. Bu 

bilinçle görevimizi elimizden 

geldiğince iyi şekilde yapmaya 

gayret ediyoruz. Tüm hekim 

arkadaşlarım bireysel olarak ve 

genel anlamda kurumsal olarak 

en iyisini yapmaya da gayret 

edeceğiz. Sağlık alanında 

ülkemizin yurt dışında sahip 

olduğu olumlu imajı her geçen 

gün daha da artıracağız. Hem 

mevcut imajın, hem de gelişmesi 

gereken imajın siz hekimlerimizin 

ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca yaptıkları çalışmaların sonucu 

olduğunu burada ifade etmek isterim. Ben Üniversitemiz adına 

tüm hekim arkadaşlarıma zor görevlerinde başarılar diliyor, tüm 

sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi. Konya 

Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Halil ÖZTÜRK’ün de geçmiş Tıp 

Bayramları ve o dönemde Tıp Bayramlarına hakim olan bayram 

neşesini öne çıkaran bir konuşma yaptı. Tıp Bayramları etkinlikleri 

çerçevesinde ikinci oturum, fakültenin kıdemli hocaları Temel Tıp 

Bilimleri A.D. Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Neyhan ERGENE, Cerrahi 

Tıp Bilimleri A.D. Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Bülent Şükrü ÖZER, 

Dahili Tıp Bilimleri A.D. Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Süleyman İLHAN, 

Temel Tıp Bilimleri A.D. Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Bülent BAYSAL’ın 

anılarını anlattığı “Geçmişten 

Günümüze Meram Tıp Fakültesi” 

otourumuyla devam etti. 14 

Mart kapsamındaki etkinlikler, 

Vali Muammer EROL’un da 

katıldığı oturumda Dr. Alaaddin 

YAVAŞÇA’nın eserlerinden oluşan bir müzik dinletisiyle son buldu. 

"EROL GÜNGÖR 
ve ASIM DUMAN’A 

ŞÜKRANLARIMIZLA"
14 Mart Tıp Bayramı’na 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ev Sahipliği Yaptı
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UYDU TEKNOLOJİLERİ ve TÜRKİYE
Üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Topluluğundan - Uydu Teknolojileri ve 
Türkiye - Konulu Konferans

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Topluluğu, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konevi Anfi salonunda “Uydu 
Teknolojileri ve  Türkiye” konulu Konferans düzenledi. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Lokman KUZU’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa; 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.Emin AYDIN, Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL, Ahmet Keleşoğlu  Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK, Öğretim Üyeleri, Topluluk öğrencileri katıldı.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL’in selamlama 
konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER yaptığı açılış 
konuşmasında; “Türkiye’nin ekonomisinin toparlanmasıyla beraber nitelikli insan 
gücündeki artışla genç beyinlerin doğru yerlerde istihdam edilmesine yönelik politikalar 
ve ileri teknolojinin transferine yönelik projelere yapılacak olan teşvikler peş peşe 
birbirlerini sinerji oluşturacak şekilde etkilemeye başladı. Buna bağlı olarak ülkemiz 
bilginin oluşturduğu güçten istifade ederek insanlığın hizmetine yeni şeyler ortaya koyma 
adına bir çaba içerisindedir. İnsanlığın refahı için ülkemiz teknolojiyi kullanmak adına 
şimdiye kadar yapılmamış olanları yapmak üzere 2023 vizyonu olarak hedef belirledi. 
İnşallah hep birlikte çalışarak bu hedefe ulaşacağız. 2023 vizyonunun bir parçası olan 
Uzay çalışmaları ve Uydu teknolojileri konusunda da ülkemiz her geçen gün daha iyi 
noktalara gelmektedir. Bu anlamda da istihdam alanında gençlerimizi güzel günler beklemektedir. Gençlerin bugünkü girişimlerini  tebrik 
ediyor, konferansın iyi geçmesini diliyorum” dedi.
 Dr. Lokman KUZU ise konuşmasında; Uzay Ortamı, Güneş ve gezegenlerin yapısı, Uydu tipleri, Haberleşme uydularının tarihi, İlk 
haberleşme uyduları, Uydu haberleşmesinin avantajları, 
Uydunun yörüngede nasıl durduğu, GEO Yörüngesi, 
Türk-Sat Uyduları, Fırlatma ve Yörüngeye yerleştirme, 
Yörünge bozucu etkiler, Uydunun güneş görmediği 
zamanlar, Uydunun parçaları gibi konu başlıklarıyla 
Uydu ve Uydu Sistemleri hakkında bilgiler vererek; ”Her 
ülkenin kendi uydusunu atması konum hesaplamaları 
için en güzel şeydir. Fakat  pahalı bir proje olduğu için 
çok bütçe gerekiyor. Amerika Birleşik Devletlerinin GPS, 
Avrupa Birliğinin GALİLEO ve Rusların GLONESS olarak 
kendilerine ait uyduları var ve Türkiye olarak kendimize 
ait bir uydu sistemimizin olması gerekiyor. En azından 
Çin gibi GALİLEO’ya ortak olabiliriz. Nitekim kendine ait 
uydu sistemi olanlar istedikleri şekilde uydu sinyalleriyle 
oynayabiliyor,  2004 ten bu yana GPS kullanıyorum, 
Amerika ve  Fransa’da iken bazı zamanlarda beni 
konum olarak çok farklı yerlerde gösterebiliyordu” dedi.

KUR’AN-I KERİM İNGİLİZCE MEAL 
YARIŞMASI 

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, TİMAV,  Selçuklu Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen  “Kur’an-ı 
Kerim İngilizce Meal Yarışması”nın Final ve Ödül töreni Konya 

Ticaret Odasında gerçekleştirildi. Törene;  Konya Milletvekili Cem 
ZORLU, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Saim 
ARITAN, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet ALTUNTAŞ, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mustafa ACAR, TİMAV Başkanı Ecevit ÖKSÜZ, öğretim 
üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.
 Açılışta konuşan TİMAV Genel Başkanı Ecevit ÖKSÜZ 
şunlara değindi: “Bu sene yarışmanın ikincisini düzenliyoruz. 
Yarışmayı İngilizce olarak düzenlememizin nedeni ise; İngilizce 
dünya dili ve bir Müslüman ise insanlığa seslenmek zorunda. Kur’an-ı 
anlayabildiğimiz ve yaşayabildiğimiz kadarıyla tüm insanlığa da 
duyurmamız gerekiyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum”
 Programın iki yıl önce başlayan serüvenini kısaca 
özetleyerek konuşmasına başlayan İlahiyat Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Saim ARITAN şunlara değindi: “Bugün dünyanın en etkili 

iletişim aracı ve zamanımızın dili İngilizce. Bu yıl üniversite ve liseler 
arasında yarışmayı düzenledik.  Kur’an-ı yaşamak ve yaşatmak için 
düzenlediğimiz bu yarışmanın başarılı geçmesi dileğiyle hepinize 
saygılar sunuyorum”
 Konya Milletvekili Cem ZORLU: “Kur’an söz konusu 
olduğunda bazen söylenecek çok şeyler vardır bazen de Kur’an 
konuşur biz dinleriz. Kur’an-ı sadece okuyup geçmemeliyiz, her 
anımız Kur’an ile olmalı. Davranış ve yaşayışımızla her alanda 
Kur’an-ı hayatımıza geçirmeliyiz. Günün en az yarım saatini 
ayırdığımız bir hayat arkadaşımız olmalı. Bu yarışmaya katılan herkes 
manevi ödülünü almıştır. Şimdi de maddi ödül için tören yapıyoruz” 
açıklamalarında bulundu.
 Yarışmanın ikinci etabında konuşan Rektörümüz Prof. 
Dr. Muzaffer ŞEKER: “Okumak, anlamak, fehm etmek ve tefekkür 
etmek bize bir emir olarak verilmiştir. Kaybedeni olmayan yarışma 
olarak gördüğümüz bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu vesile ile zaman ayırıp görevimizi ifa ederek kendimizi 
yetiştirmeliyiz. Hepinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. İki etaptan oluşan yarışmanın 1. Etabı liseler 
arasında 2. Etabı üniversiteler arasında gerçekleşti.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, TİMAV,  
Selçuklu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
organizasyonuyla düzenlenen  “Kur’an-ı Kerim 
İngilizce Meal Yarışması'nın Final ve Ödül töreni 
Konya Ticaret Odasında gerçekleştirildi.
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"ENGELLİLER VE İSLAM"

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans salonunda Sosyoloji Topluluğu tarafından “Engelliler ve İslam” konulu konferans 
düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat ESER’in konuşmacı olduğu 
konferansa; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
 Yrd. Doç. Dr. Mithat ESER konuşmasının başında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle 
bu konferansın düzenlendiğini belirterek amaçlarının engelliler ile ilgili farkındalığın artırılması olduğunu 
söyledi.  Engelliler ile ilgili  toplumda 20 –30 yılda gündem oluşturulduğunu belirtirken özellikle son 10 yıldır 
farkındalık oluşturulduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Mithat ESER: “Engellilerimiz toplumumuza emanettir. Toplumumuz 
onlarla imtihan edilmektedir”

 Yrd. Doç. Dr. Mithat ESER konferansta: “Tarihte Aristo’nun “Mükemmel olmayan hiçbir şeyin gelişmesine izin vermeyin” sözü, engellilerin 
İslam öncesinde itilip, hor görüldüklerini hatta öldürüldüklerini gösterir. Engellilerin dünyası İslamiyet’le birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. 
Günümüzde engelliler için çaba sarf ediliyor, kaldırımların düzeni gibi birçok konuda adımlar atılıyor, ama bunlar yeterli değil, bu yüzden 
her zaman farkındalık oluşturmaya devam edilmesi gerekiyor. Engellilerimiz toplumumuza emanettir. Toplumumuz onlarla imtihan edilmektedir. 
Nüfusumuzun yüzde 12,29’u yani yaklaşık 10 milyonu engellidir. Bu demek oluyor ki nüfusumuzun yarısı doğrudan engellilerle yaşamaktadır. Her 
insan zaten bir engelli adayıdır. Bu sebeple engelliler konusunda duyarlı olmamız şarttır ve önemlidir. Tarihte engellilerin çok kötü durumda 
ve şartlarda yaşadıklarını biliyoruz. Kur’an-ı Kerim ile birlikte engellilere bir takım kolaylıklar ve muafiyetler getirilmiştir. Abdullah b. Ümmi Mektum, 
Umey b.Amr, Ukkaşe El-Ganemi, Zahir b. Haram, Habban b. Münkız ve Ebu Abs. b. Ceber  gibi sahabiler engelli idi. Peygamber Efendimiz 
onları ziyaret ederek, yardım eder ve onlara yardım konusunda insanları teşvik ederdi. Onlara dualar ederek, tedavileriyle ve eğitimleriyle 
ilgilenerek bu konuda da peygamberimiz Müslümanlara örnek olmuştur. Hatta Efendimiz onlara iş imkânı sağlamıştır. Gözleri görmeyen cennetle 
ilk müjdelenen sahabi Abdullah b. Ümmi Mektum’u  müezzinlikle görevlendirmiş,  ayrıca kendisi seferde olduğu zamanlarda onu on üç kez 
Medine’ye vekil bırakmıştır” dedi.

Genç Gönüllüler Topluluğu ve Medeniyet Gençliği Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği 
konferansta Akademisyen ve Yazar Yusuf KAPLAN'ı ağırladı. Ahmet Keleşoğu Eğitim 
Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda yapılan Yeni Medeniyet Tasavvuru konulu 

konferansa; Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER,  öğretim üyeleri, topluluk üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.
 Konferans öncesi Genç Gönüllüler Başkanı Semih ÜRE selamlama konuşmasında 
Topluluklarının amacını belirtirken: "70 yaşında nice gençler, 18 yaşında nice yaşlılar var. Genç 
gönüller, Afrika’ya uzanan bir el, Mavi Marmara’da bir gönüllü... Hislerin nefsanileştiği yalnızlaşan 
bir dünyada gönüllere köprüler kurabilmek demek. Sen değilsen kim? Şimdi değil de ne zaman?" 
şeklinde konuştu. Ardından Medeniyet Gençliği Topluluğu Başkanı Melih Edip BÜYÜKCAB ise 
Sezai Karakoç'un Ağustos Böceği şiirini okudu.

Yazar Yusuf KAPLAN: "Bu dünyaya söyleyecek bir sözünüz yoksa bu dünyada yaşamıyorsunuz, başkalarının 
dünyasında yaşıyorsunuz demektir”

 Selamlama konuşmalarından sonra kürsüye çıkan Yusuf KAPLAN konferansta: "Bu dünyaya söyleyecek bir sözünüz yoksa bu 
dünyada yaşamıyorsunuz, başkalarının dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Kendimizi küçük görmemize gerek yok. Yaklaşık 200 yıldır tarih 
sahnesinden ve bu dünyadan çekilmiş başkasının dünyasında yaşıyor, başkalarının sözlerini tüketiyoruz. Hangi kültüre, çağa göre yaşıyoruz? 
Bu çağ bizim kurduğumuz bir çağ değil. Dünyaya söylenecek tek bir söz var, o sözü söyleyecek yalnız biz varız; fakat bizim de sesimiz çıkmıyor. 
Bir toplum kendine güvenini kaybettiğinde o toplum düşer. Ayağa kalkabilmesi için de kendine gelmesi gerekir. Bugünü anlayabilmek için tarihi, 
seferber etmemiz lazım. Söylediğiniz söz bütün insanlara, çağlara seslenmiyorsa ya söylediğiniz sözde ya da durduğunuz yerde bir sorun 
var demektir. Fakat söylediğimiz sözde bir yanlışlık yok, bu anlamda inancımız tam. Bizim durduğumuz yerde bir sorun var. İnsanın ufku daraldı. 
ABD ve Avrupa'da kültür üretiliyor ve dünyaya sunuluyor. Buna çağ körleşmesi diyoruz. Anlam anlamını kaybetmiş; değer değersizleşmiştir. Çağ 
körleşmesinin iki önemli nedeni var; bütün insanlığın batıya mahkum edilmesi ve bütün insanlığın kendinden (kültürü ve dilinden) mahrumiyetidir. 

Önemli olan kişinin kendisi olması. İnsan 'Ben'i aşabilirse kendine ulaşabilir; ama bireylerin böyle bir 
derdi yok. Çağ körleşmesi bütün insanlığı batıya  mahkum etti ve kendinden mahrum etti. Dilimiz yoksa 
medeniyetimiz de yoktur. Dil aklın ve kalbin aynasıdır. Biz dilimizi yitirdik dolayısıyla medeniyetimizi de 
kaybettik. Eğitim meselesini önemsiyorum. Eğitim, medya ve kültürde devrim yapılması gerekiyor" dedi.

“YENİ MEDENİYET TASAVVURU” 

Yazar Yusuf Kaplan Genç Gönüllüler 
Topluluğu ve Medeniyet Gençliği 

Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği 
konferans için Üniversitemizde..
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KONYA BİLİM 
MERKEZİNDE 
HAVACILIK VE UZAY 
BİLİMLERİ 
üzerine Söyleşi

Dr. Cihan KANLIGÖZ:
"Atatürk’ün söylemiş olduğu ‘İstikbal göklerdedir' sözünün bugün 
gerçek olduğunu belirterek göklerine hakim olamayan ülkelerin 
artık istikballeri gibi istiklallerine de hakim olamaz"

KANLIGÖZ konuşmasına: “Çünkü uzayda her ülkeye tahsis edilmiş yörüngeler var 
ve yörüngen olursa uydu bulundurmak zorundasın. Yörüngeler çok kıymetli. Şu an 
gökyüzünde gördüğümüz ve yıldız zannettiğimiz birçok pırıltı uydulardan gelen 

ışıklar. Dünya bugün uzay çöplüğünün oluşturacağı konuları konuşuyor ve tartışıyor. 
Artık ülkelerin uzaya uydu fırlatmaması yönünde çalışmalar yapılıyor. Uydularla ilgili 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ülkelerin uyması gereken kurallar oluşturuyor. Uzay 
sistemlerinde de güçlü ülkeler diğer ülkelerin gelişmesini engellemek amacıyla bu tür 
kısıtlamalar yapacaklar. Türkiye kendi uydusunu uzaya yerleştirebilen ülkeler arasına 
girdi. Dünya artık evrenin haritasını bulmaya çalışıyor. Bu nedenle bizlerin adaletten 
kurtulması gerekiyor. Bu konuda sizlere de çok iş düşüyor. Türkiye’nin elindeki en büyük 
teleskobun 1.5 metre çapında optik teleskop iken, Japonlar 30 metre çapında 
teleskoba sahipler. Japonlar ellerinde ki bu dev teleskopla yaptıkları incelemelerde 

pembe bir gezegen keşfettiler. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü Türkiye’nin NASA’sı olma amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. 
Ülke olarak doğru organizasyonlar yapar ve kendi sistemimizi kurarsak 
bu alanda diğer ülkelerde çalışan birçok Türk bilim adamımızı da 
aramıza alarak bu amacı gerçekleştirebiliriz. İlgi olmadan bilgi olmaz. 
Bilgi ilgiye muhtaçtır. Dünyadan mutlaka haberiniz olmalı. Gelişmeleri 
her zaman takip edin. Kendinizi geliştirin ve hedeflerinizi yüksek tutun. 
Sizlerle bu söyleşiyi yapma imkanı sunanlara şükranlarımı sunuyorum”
 Uzay Sistemleri Daire Başkanı Selçuk ÇAMURCU ise 
konuşmasında havacılık ve uzay alanında önemli projeler yapmak 
için yola çıktıklarına değinerek sıvı yakıtla roket motoru üretmeyi 
planladıklarından bahsetti. Gerçekleşirse bu projenin ülkeye katkı 
sağlayacağını belirterek Roket üretimi ile ilgili yarışmalar olduğunu 
öğrencilerin bu yarışmaları takip edebileceklerini söyledi. Uluslararası 
Uzay Federasyonu’nun her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde düzenlediği 
uzay camiasından yaklaşık 4000 kişinin katıldığı yarışma etkinliğinin 
bu yıl Kanada’da gerçekleşeceğini ve  bu yarışmaya Türkiye’nin de aday olarak katılacağını belirtti ve orada yapılan oylama ile bu etkinliğin 
2017 yılında ülkemizde yapılabileceğini sözlerine ekledi. ÇAMURCU; konuşmasının sonunda Necmettin Erbakan Üniversitesinin Uluslararası 
Uzay Federasyonuna ilk üye olan üniversite olması sebebiyle ayrıcalığını ifade etti.

Havacılık ve Uzay Bilimleri topluluğunun Havacılık ve Uzay Bilimleri 
üzerine düzenledikleri söyleşi Konya Bilim Merkezi konferans salonunda 
gerçekleştirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık 

ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cihan KANLIGÖZ ve Bakanlık Uzay 
Sistemleri Daire Başkanı Selçuk ÇAMURCU’nun konuşmacı olarak katıldığı 
söyleşiye Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cihan KANLIGÖZ yaptığı 
konuşmada: "Dünyamızda havacılık ve uzay bilimleri en yüksek teknolojilerin  kullanıldığı bir bilim dalı olmasıyla birlikte geleceği olan bir alandır. 
Bu alanda Uydu teknolojileri, Uzaya erişim teknolojileri ve hava araçlarıyla ilgili teknolojiler mevcuttur. Bu teknolojiye sahip ülkeler bugün 
dünyanın kaderini belirleyen ülkeler olmaktadırlar. "dedi. Atatürk’ün söylemiş olduğu ‘ İstikbal göklerdedir” sözünün bugün gerçek olduğunu 
belirterek göklerine hakim olamayan ülkelerin artık istikballeri gibi istiklallerine de hakim olamayacaklarını vurguladı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cihan KANLIGÖZ: “Ülke olarak doğru 
organizasyonlar yapar ve kendi sistemimizi kurarsak bu alanda diğer ülkelerde çalışan birçok Türk bilim adamımızı da aramıza alarak bu 
amacı gerçekleştirebiliriz”
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24. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH 
SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ

Gerçekleşti

HASTANELERİN BİRLİKTE KULLANIMI SEMPOZYUMU

Üniversitemizin Çocuk ve Genç  Psikiyatri Derneği ile birlikte ortaklaşa düzenlediği kongre Dedeman Otel’de gerçekleşti. Kongrenin 
açılış törenine;  Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
ALTAY, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU, Dekanlarımız, Meram Tıp Fakültesi öğretim 

üyeleri ve davetliler katıldı.
 Açılışta yapılan Ney dinletisi ve protokol konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE, Aşk, Dans ve Tasavvuf konulu bir 
konferans verdi. Konuşmasında ÖKE: "İnsanın kendini bilememekten kaynaklanan çok büyük bir sorunu var. İnsanı tanımlayan en önemli şey 
ruhudur. İnsan sadece ekmekle beslenen bir varlık değil. Tasavvuf bir aşk eğitimidir. Daha ileri bir ruhsal seviyeye çıkaran ilim ve sanat dalıdır. 
Allah'ı ancak aşkla bulabilirsiniz. Akıl sizi bir yere kadar taşıyabilir. Aşkı insandan daha güzel taşıyan bir başka varlık daha yoktur" dedi.
09 Nisan - 12 Nisan 2014 tarihleri arasında devam eden kongre, 44 oturum ve 400 katılımcının bu alandaki bilgilerini paylaşması ile son 
buldu. 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Birlikte Kullanım 
ve İşbirliğinde Güncel Yaklaşımlar” konulu sempozyum İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Merkez Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Yurt genelinden katılımın sağlandığı sempozyuma; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm. 
Dr. Zafer ÇUKUROVA, YÖK Çalışma Grubu Üyeleri   Prof.  Dr. M.  Murat TUNCER,  Prof. Dr. 

Mehmet Emin YILMAZ,  Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER,  Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Kamu 
Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU, Tıp Fakültesi Dekanlar Konseyi Dönem 

Başkanı Prof. Dr. Muhammed GÜVEN, Türkiye genelinden Rektörler, Tıpta Uzmanlık Kurulu 
Üyeleri, Tıp Fakültesi Dekanları ve akademisyenler katıldı.

Birlikte kullanım ve işbirliğinde güncel durum, mevcut modeller ve hukuki, mali durumların 
konuşulduğu sempozyum kapanış konuşmalarının ardından sona erdi. 

Tıp Fakülteleri Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Eğitim 

Araştırma Hastanelerinin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği 

Sempozyumu Düzenlendi
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Turizm Fakültesi tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör konferans salonunda “Anadolu, Selçuklu ve Konya Mutfağı” 
konulu panel düzenlendi. 
Panele, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muhsin KAR, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif 

PARLAKKAYA ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. H. Ferhan NİZAMLIOĞLU’nun selamlama 
konuşmalarının ardından Şef Aşçı Ömür AKKOR’un sohbeti ile devam etti 
 Selçuklu Mutfağı kitabının yazarı AKKOR, öğrencilere yemek konusunda eğitim 
almadığını kendisinin, yemeklere olan merakı sonucunda kapıların aralandığını söyleyerek, 
öğrencilere hitaben, bu kadar uzman bir kadroyla eğitim aldıkları için çok şanslı olduklarını 
belirtti.
Panelde, Yazar ve İş Kadını Saime YARDIMCI “Konya Yemekleri-Bağ Evinin Asırlık Sırları”, 

adlı bir sunum yaptı. YARDIMCI, 
Meram’ın Konya Kültürü açısından 
büyük önem taşıdığını belirterek 
kendisinin de birçok yemeği 
bağ evinde öğrendiğini söyledi. Yemek kültürünün nesilden nesile aktarılması 
gerektiğine dikkat çekerek kır menekşeleriyle örtülmüş bulgur pilavı, terhun 
çorbası, vişne tiridi, yumurtalı güneyik salatası ve iğde reçeli gibi asırlık lezzetlerin 
hazırlanışından bahsetti ve bu tatların unutulmaması gerektiğini ifade etti.
  Yemek Tarihi Araştırmacısı -  Yazar ve Sosyal Medya Uzmanı Tolunay 
SANDIKÇIOĞLU “Hititlerden Bugüne Anadolu Mutfağı” adlı sunumunda, 
Hititlerin tahıl tüketimi hakkında tahılın besleyici yönünden bahsederken çok 
çeşitli hitit ekmeklerinin olduğunu ve Hititlerin sürekli savaş halinde olmalarından 

dolayı bu yönde beslendiklerini söyledi. Sandıkçıoğlu, yiyeceklerini pişirme yerlerini, gündelik hayatta kullandıkları kap kacakları ve Hitit 
ekmeklerini slayt eşliğinde anlatarak Hititlerin keçi 
kulaklarını bile yediklerini zira hayvanın hiçbir yerini ziyan 
etmediklerini belirtti.
 Ulaş TEKERKAYA (Emir-i Çeşnigir) ise 
“Selçuklu ve Mevlevi Mutfağından Günümüze” konulu 
sunumunda. Mevlevi kültüründe ikram edilen sirkencübin 
şerbetinin bal ve sirke içerdiğini yemek öncesi verilmesinin 
sebebinin iştah açıcı olmasından kaynaklandığını, 
Mevleviliğin de Konya’nın Selçuklular ve Osmanlılar gibi 
Konya Mutfağına ayrıca zenginlik kattığını söyledi.

ANADOLU, 
SELÇUKLU ve 
KONYA MUTFAĞI
Paneli

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri: 
Havva Nur GÜRBÜZ, Aslı İrem DOĞAN, Ayşe ŞANLIOĞLU ve Fadime BAYRAM, 
“Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Nuriye KOÇAK’ın 

danışmanlığında Erol Güngör konferans salonunda “Yangın ve Yangın Tatbikatı” 
konulu konferans düzenlediler.
 Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Eğitmen 
Yılmaz NİBAY’ın sunum yaptığı konferansa; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Dursun YAĞIZ, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Müdürü Mehmet 
YILDIRIM, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
 Öğrencilerin fakültelerindeki öğrencilerle yapmış oldukları yangın tüpleri 
ve acil çıkış kapılarının nerde olduğu ile ilgili kısa bir film izletisinden sonra İtfaiye 
Müdahale Müdürü Mehmet YILDIRIM yaptığı konuşmada; Toplumu bilgilendirme 
açısından bir projeleri olduğunu bu kapsamda 5-6 yaş gurubu çocukları her yıl itfaiyeye 

getirdiklerini, araçlarına bindirdiklerini, 
su sıktırdıklarını  ve onlara itfaiyeciliği tanıtmaya çalıştıklarını söyleyerek bu projeyi Avrupa 
Birliği projesi yapma yolunda çalıştıklarını çalışıyoruz.
 İtfaiyecilik mesleğinin önemine değinen YILDIRIM; “Bir doktor da hayat kurtarır fakat 
itfaiyeci her gün kendi hayatını riske atarak günde birkaç hayat kurtarır. Konyadaki iş 
ortalamalarının günlük 5 ev, 5 araba olarak olağan olduğunu bu sayının üzerindekilerini 
iş olarak saydıklarını belirtti. İtfaiyecinin görevi sadece yangın söndürmek değil, trafik 
kazalarında, depremlerde ve su basmalarında da görev yapmaktadırlar” dedi. 
 Eğitmen Yılmaz NİKBAY ise; “Anlık felaketlerde yapılan en büyük hatanın paniklemek 
olduğunu bu durumun doğru adımlar atılmasını engellediğini söyledi. Başımıza bir musibet 
gelmeden gereken önlemlerin almalıyız. Bu konuda yapılan eğitimlere önem veriyoruz. Ağaç 
yaş iken eğilir bu yüzden eğitimleri küçük çocuklara yönelik yapmaya çalışıyoruz. Yangın 
esnasında yangının mahiyetinin önemi mümkünse ilk müdahalenin yapılmalı ve bunun için 
şart. Müdahale edilemeyecek durumlarda mutlaka itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiyenin olay 

yerine ulaşma süresi 6 dakika ve bu süre Konya da 4.5 dakikaya kadar inebiliyor” dedi.

YANGIN TATBİKATI 
Üniversitemiz Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencileri 

Yangın Tatbikatı Konulu Konferans 
Düzenledi. 
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YABANCI ÖĞRETİM ÜYELERİMİZLE 
İstişare Toplantısı

FULLBRİGHT ÖĞRETİM 
ELEMANLARINDAN
Veda Ziyareti

Üniversitemizde görev yapan yabancı 
uyruklu 7 farklı ülkeden 20 öğretim üyesi 
ile Rektörümüzün başkanlığında bir heyet 

istişare toplantısı yaptı. Toplantıda; Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Prof. Dr. Muhsin KAR ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 
KUŞPINAR katıldı. Heyet ve yönetimin yaptığı 
toplantıda üniversitenin eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve ulusallaştırılması 
gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin burs programı (Fullbright Programı) 
kapsamında Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu 
İngilizce Hazırlık programında görevli olan Daria KIEFFER 

ve Amina Zainab GOHEER, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'e 
veda ziyaretinde bulundu. Fulbright Öğretim Elemanları, Türkiye'de 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde bulundukları süre içinde 
edindikleri deneyimlerin kariyer planları açısından çok önemli ve 

verimli olduğunu vurguladılar. 
  Rektörümüz ise, misafir öğretim elemanı 
istihdam etme konusunda Üniversitemizin imkanlar 
ölçüsünde açık kapı politikası uyguladıklarını ve bu 
anlayışın üniversitenin uluslararası anlaşma açısından 
gerekli olduğunu belirtti. Ziyaret sonunda Prof. ŞEKER, 
Fulbright destekli öğretim elemanlarına Hazırlık Programına 
yaptıkları katkılar için teşekkür nişanesi olarak birer plaket 
takdim etti..

KONYA’NIN ÜNİVERSİTELERİ BİR ARADA

Konya’nın önemli iki üniversitesi, daha yakın işbirliği ve akademik proje ortaklıkları 
konusunda Üniversitemizde bir araya geldi. 
Görüşmeye Üniversitemiz adına Rektörümüz ve Rektör Yardımcılarımız; KTO 

Karatay Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer TORLAK, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Harun KIZILAY ve Mütevelli Heyeti Üyesi Naci ATALAY katıldı. Aynı şehirde 
iki farklı üniversite olmanın aksine, aynı hedefleri paylaşan iki üniversite olmanın önemine 
vurgu yapılan toplantı sonunda iki üniversite arasında akademik işbirliği ve Konya’nın 
toplumsal sorunlarına birlikte çözümler bulma konusunda çalışmalar yapılmasına karar 
verildi.  
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Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğü ile Kızılay Konya Kan 
Bağış Merkezi Müdürlüğünün 

ortaklaşa  düzenlemiş olduğu Kan Bağışı 
Kampanyası Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğünde gerçekleştirildi. 

 Şubatta gerçekleşen kampanyaya 
yüksekokul öğrencilerinin idari ve akademik 
personelin ilgisi yoğun oldu.  Yaklaşık 120 gönüllü 
bağışçıya ulaşılan kampanyada 76  ünite kan bağışı 
gerçekleştirildi. Kampanya sonrası Kızılay Konya Kan 
Bağış Merkezi tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu 
müdürlüğüne sosyal sorumluluk konusunda 
gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür plaketi 
verildi. 

KAN BAĞIŞI
Kampanyası 

‘dan
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

KONYA MUTFAĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uluslararası yarışmadan madalya 
ile döndü. 

Bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ne katılan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü,  Konya’ya yedi madalya ile döndü. 

 25 ülkeden 400’ü yabancı olmak üzere toplam 2000 yarışmacının 52 kategoride yer aldığı yarışmada, Konya 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Emre ABALI, Üniversite 

Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Balık Yarışması Kategorisinde Bronz, Elif COŞKUN Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı 

Restoran Tatlı kategorisinde Bronz, Cenan KURBAN, Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Ana Yemek Kategorisinde 

MERİT  ile Müesser TURAN, Ayşen ADIGÜZEL, Fatma TURAN ve Nebahat ÇAKALOĞLU Üniversite Düzeyi Okullar İçin 

Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışmasında Bronz madalya aldı. 
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YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 

“GREEN EDUCATION – BACK TO THE NATURE” 
projesi kabul edildi

Yabancı Diller Yüksek Okulumuzun 
hazırlamış olduğu 2013 Proje Teklif 
yılında Hayat boyu Öğrenme 

Programı kapsamında “GREEN 
EDUCATION – BACK TO THE NATURE” 
isimli Avrupa Birliği projesi Ulusal Ajans 
tarafından kabul edilerek, Polonya’da 
düzenlenen ilk proje toplantısının ardından 
proje kapsamında üniversitemizde 
faaliyetlere başlanacaktır. Her ülkeden 
sadece bir kurumun yer aldığı projede 
Slovenya, Polonya, İtalya, İspanya 
ve İngiltere’den ortak kurumlar vardır. 
Projenin amacı yetişkinlerde çevre bilincini 
geliştirmek ve onlara eğitici programlar 
sunmak, farklı ülkelerde uygulanan 
faaliyetler ve kazanımları paylaşmak ve 
iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaktır. 
Türkiye temsilcisi olarak çeşitli etkinliklerin 

düzenleneceği proje kapsamında çevre 
bilinci oluşturmak için, TEMA ile iletişime 
geçip ağaç dikme ve yeşillendirme 
çalışmaları yapmak, gençlerde çevre 
bilincini oluşturacak çeşitli aktiviteler 
düzenlenecektir.
 Yabancı Diller Yüksekokulu 27 
Şubat’ta konuyla ilgili olarak konferans 
düzenledi. Konferansta Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Çevre 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr. Fatma BEDÜK ‘’Çevre ve İnsan’’ 
konulu sunumuyla dinleyicileri bilgilendirdi. 
Konferansa dinleyici olarak çok sayıda 
öğrenci ve akademisyen katıldı. 

2013 Proje Teklif yılında 
Hayat boyu Öğrenme 
Programı kapsamında 
“GREEN EDUCATION-
BACK TO THE NATURE” 
isimli Avrupa Birliği 
projesi Ulusal Ajans 
tarafından kabul 
edilerek, Polonya’da 
düzenlenen ilk proje 
toplantısının ardından 
proje kapsamında 
üniversitemizde 
faaliyetlere 
başlanacaktır.

PROF. DR. ŞERAFETTİN EREL TÜRKSAT 
4A UYDUSUNU İZLEME PROGRAMINA KATILDI

TÜRKSAT 4A Uydusu, 14 Şubat 2014 Cuma günü 
Türkiye saatiyle 23.09'da Kazakistan'daki Baykonur 
Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Başarılı bir şekilde 

yörüngesine yerleştirilen uydunun fırlatılması törenini 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Lütfi 
ELVAN ve çok sayıda yetkili Baykonur Uzay Üssü'nde 
izledi.
 TÜRKSAT 4A’nın uzaya gönderilmesiyle ilgili 
Ankara’da da bir program düzenlendi. Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Ankara 
Tandoğan’daki izleme programına, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya BAŞ, TÜRKSAT 
üst düzey yetkilileri ile birlikte Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL de katıldı.

Fırlatılan Uydunun Teknik Özellikleri:
   
Uydu Fırlatma Tarihi   Yörüngesi  Kapasitesi  Ömrü
TÜRKSAT 4A Şubat 2014  42°   2084 Mhz  30 yıl üzeri
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TRT OKUL ekranlarında seyircisini her 
hafta esir alan Kripteks Yarışması 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 

nefes kesti. Yarışmacı seçmelerinde iddiaları 
ve performanslarıyla Yönetmen Hasan 
YILDIZ’ın dikkatini çekmeye çalışan aday 
yarışmacılar, eğlenceli anlar yaşattı. 

Heyecan ve enerjinin giderek katlandığı 
seçmeleri geride bırakıp büyük ödüle bir adım 
daha yaklaşan iki yarışmacıysa Üniversitemizin 
Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Eğitimi 
Öğretmenlik bölümü öğrencisi Esra ÜZÜM ve 
Resim Öğretmenliği öğrencisi Burcu DENİZ 
oldu.  

KRİPTEKS YARIŞMASININ HIZI  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNDE 
Nefes Kesti

PLZEN İLE AKADEMİK DEĞİŞİM

Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet 
Emin AYDIN ve Prof. Dr. Birol AKGÜN 
ile Üniversitemiz Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer 
Faruk KESER, akademik işbirliğini geliştirmek 
amacıyla Çek Cumhuriyetinin Plzen şehrini 
ziyaret etti. Üniversitemiz Heyeti, Plzen 
Üniversitesinin araştırma laboratuvarlarını 
inceleyerek,  yetkililerle işbirliği olanakları 
hakkında görüşmelerde bulundu. Gezinin 
son derece verimli geçtiğini belirten Prof. 

Dr. Mehmet Emin AYDIN, Çek Cumhuriyetinin 
eski Doğu Avrupa ülkeleri içinde teknik olarak 
oldukça gelişmiş bir endüstriyel altyapıya 
sahip olduğunu ve özellikle Almanya ile de 
ciddi ortaklıklar kurduğunu gözlemlediklerini 
belirtti. AYDIN, “Plzen Üniversitesi, SKODA 
firmasının araştırma geliştirme çalışmalarında 
önemli bir role sahip. Özellikle enerji ve 
makine mühendisliği alanında işbirliği 
yapmayı planlıyoruz” dedi. Görüşmelere 
katılan Prof. Dr. AKGÜN ise; Plzen Üniversitesi 

ile görüşmelerin başarılı geçtiğini ve hem 
genel işbirliği anlaşması hem de Erasmus 
anlaşmasının imza sürecinin çok yakında 
tamamlanacağını ifade etti. 
Görüşmeler sonunda alınan bilgilere göre 
akademik işbirliğinin akademisyen ve öğrenci 
boyutlarında yakın zamanda başlaması 
bekleniyor.  

Çek Cumhuriyetinin en güçlü teknik altyapısına sahip 
üniversitelerinden biri olan tarihi Plzen Üniversitesi ile işbirliği 

imkanları görüşüldü.
64
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
MERAM TIP FAKÜLTESİ

Konferansı

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Prof. Dr. Asım 

DUMAN Konferans Salonu'nda 14 Mart Tıp 

Bayramı Etkinliklerinin Açılış Programı düzenlenen 

bir konferansla gerçekleştirildi. "Geçmişten Günümüze 

Meram Tıp Fakültesi" konulu konferansta konuşmacılar, 

fakültenin kıdemli hocaları Temel Tıp Bilimleri ABD 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neyhan ERGENE, Cerrahi Tıp 

Bilimleri ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şükrü ÖZER, 

Dahili Tıp Bilimleri ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman 

İLHAN, Temel Tıp Bilimleri ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Bülent BAYSAL Meram Tıp Fakültesiyle ilgili yaşadıkları 

hatıralarını anlattılar. Geçmişten günümüze fakültenin 

kuruluşunda yaşadıkları sıkıntıları, ilim yolunda çektikleri 

eziyetleri genç kuşaklara aktararak onların şu an içinde 

bulundukları nimetlerin önemine dikkat çeken değerli 

hocalar, genç kuşak akademisyen ve öğrencilere bir 

ömür çalışmanın önemi vurgulayarak, tıp ilminin sürekli 

kendini yenileyen ve geliştiren bilim adamına ihtiyaç 

duyduğunu dile getirdiler.

 Konferansa; Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer 

ŞEKER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Meram 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI, Dekan 

Yardımcıları, Başhekim Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ, öğretim 

üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Amerika’dan Junior College (Teksas) Ortadoğu Araştırma ve 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Manoucher R. KHOSROWSHAHI’nin 

başkanlığında, akademisyenler ve yüksek lisans öğrencilerinden 
oluşan 20 kişilik heyet, alan incelemeleri çerçevesinde Üniversitemizi 
ziyaret etti. 

 “Üniversitemizin gelişen ve dinamik görüntüsü yanında 
genç bir öğretim kadrosuna sahip olduğunun vurgulandığı ziyarette, 
ilişkilerin somutlaştırılması kararı alındı. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE AMERİKA AÇILIMI
JUNIOR COLLEGE’DEN ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET
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SOSYAL ENTEGRASYONU ANLATTIK

Dosteli Derneği'nin öncülüğünde, 
Üniversitemizin akademik kadrosu ile 
teknik ve uzmanlık desteği verdiği 

“Friendly Hand For Social Integration- 
Sosyal Entegrasyon için Dosteli” isimli Hayat 
Boyu Öğrenme Programı Çalışma Ziyaretleri 
kapsamında, Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen 
yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri, mesleki 
eğitim kurumu yöneticileri, rehberlik merkezleri 
yöneticileri, akademisyen, özel sektör yöneticileri 
ve öğretmenlerden oluşan heyet üniversitemizi 
ziyaret etti.
 Danimarka, Almanya, İngiltere, 
Romanya, Polonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa ve Portekiz’den gelen ve şehrimizde 
beş günlük bir çalışma programı gerçekleştiren 
ziyaretçilere Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 
şehrimiz, Prof. Dr. ŞEKER, Üniversitemiz ve sosyal 

entegrasyon konusunda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Üniversitemizin sivil toplumla, 
kamu kurumlarıyla ve diğer paydaşlarla sosyal 
entegrasyon konusunda çalışmalar yaptığını ve 
bu tür çalışmaları üniversite yönetimi olarak her 
zaman destekleyip teşvik ettiklerini, ayrıca bu 
tarz çalışmaların farklı kültürlerin tanışması ve  bir 
araya gelmesinde bir fırsat oluşturduğunu ve bu 
fırsatların artırılması için üniversite olarak sadece 
bünyesindekilere değil Konya’da faaliyet 
gösteren her sektörden kurum ve kuruluşlara 
destek verildiğini belirtti.
 Programa İngiltere’den katılan Charlie 
TURNER, Konya’daki farklı sektörlerden kurum, 
kuruluşların ve üniversitenin sosyal entegrasyon 
konusunda iletişim ve işbirliğini etkileyici 
bulduğunu belirtti.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi ve T-Genç Konya ile birlikte ‘Bazı anlar asla unutulmamalı’ adlı resim sergisi açıldı. 
18 Mart Çanakkale Zaferinden günümüze taşınabilen hatıra dolu anlardan derlenen 

sergide Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Okusana” etkinliği kapsamında şehitlere Fatiha okunması 
özendirildi. 

T-GENÇ 
Fotoğraf SergisiHaberler



TIP EĞİTİMİNDE ASİSTAN SORUNLARI 
TARTIŞILDI

Sağlık Bakanlığı, Üniversitemiz, Konya Tabip Odası ve Genç Hekim 
Platformunun ortaklaşa düzenledikleri “Tıp Eğitiminde Asistan 
Sorunları ve Uzmanlık Eğitimi Planlama Çalıştayı” Meram Tıp 

Fakültesi Dekanlık Binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Sağlık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA tarafından  
temsil edilen çalıştayda, Konya Valisi Muammer EROL, YÖK üyesi ve 
Üniversite Hastaneleri Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Emin 
YILMAZ, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Üniversiteler Arası Kurul 

(ÜAK) Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
SOLAK, Tıp Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Muhammed GÜVEN, 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Alaattin 
DİLSİZ, Konya Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Halil ÖZTÜRK, TUK 
üyeleri, Genç Hekim Platformu Başkanı Dr. Ahmet MURT, ile diğer 
üniversitelerden rektör, dekan, başhekim ve akademisyen olmak 
üzere pek çok katılımcı yer aldı. 
 Katılımcılar, Tıp Fakültesi ve Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinin Sağlık Hizmeti, Asistan Sorunları, Asistanların 
Uzmanlık Eğitiminde Kalite Sorunları, Türkiye’nin Uzmanlık Planlaması 

ve Uzmanlık Eğitiminde Kalite Sorunları, Asistanların Özlük Hakları ve 
Çalışma Koşulları  konularını ele aldılar.
 Oturumların ardından sonuçların görüşüldüğü çalıştayda, 
asistanların eğitim sorunları, özlük hakları ve akademik çalışma 
koşulları hakkında sorunlarının olduğu, klinik çalışmalar ve performans 
nedeniyle eğitime yeterli zaman ayrılamadığı, verilen eğitimde 
niteliğin biraz daha artması gerektiği, yoğun çalışma ve sık nöbet 
nedeniyle hastaların karşısına yorgun ve stresli çıkmak zorunda 
kaldıkları, akademik çalışma için yeterli zaman ayıramadıkları öne 
çıkan sorunlar olarak rapor edildi. Raporun YÖK, Sağlık Bakanlığı ve 
TUK gibi kurumların çalışmaları dikkate alması gerektiği vurgulandı.  

Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER,  Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL ve Uzay ve Uydu 
Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk KESER, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ünsal BAN’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından heyet, Rektör Prof. Dr. Ünsal BAN eşliğinde THK Üniversitesi kampüs 
alanını gezdi.

Üniversitemizden 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ’NE 
Ziyaret
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"İSLAMDA KAST 
SİSTEMİ YOKTUR"

KONYA SPİNAL GÜNLERİ 
“Genç İlahiyat” Programı İlahiyat Fakültesi 
Öğrencilerimizle Konya’da Gerçekleşti

İlahiyat ve İlahiyatçının misyonunu yansıtmak ve sesini duyurmak 
amacıyla düzenlenen ve genç İlahiyatçıların buluşma platformu 
olan “Genç  İlahiyat” TV programı bu kez Üniversitemiz İlahiyat 

öğrencileri ile tasavvuf alanında önemli çalışmalar yapmış olan 
Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ’yi bir araya getirdi. Ünlü ses sanatçısı 
Mustafa CİHAT’ın moderatörlüğünde, Konevi Kültür Merkezinde 
gerçekleşen programa katılan DEMİRLİ, “Doğu dinlerinde kast 
sistemi vardır; fakat İslam dini kast sistemini kesinlikle kabul etmiyor. 
Örneğin; İslam bir Habeşliden Bilal-i Habeşi, âmâdan Ümmü 
Mektum’u, bir İranlıdan Selman-ı Farisi’yi çıkardı. Allah insana şah 
damarından yakınsa bütün insanlar Allah’ın kuludur. Tasavvuf 
insanın tek güce indirgenmesine karşıdır. Yani tasavvuf denge 
üzerine kuruludur ve insanı bir bütün olarak ele alır. Mesela sadece 
gözümüzü temel alarak insanı sadece gözden ibaret kabul edip 
diğer organları görmezden gelmez. İnsan; göz, kulak, el ve diğer 
bütün azalarıyla bir bütünlük teşkil eder” dedi

Türk Nöroşirürji ( Beyin ve Sinir Cerrahisi ) Derneği ile Üniversitemiz 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim 
Dalı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Konya Spinal Günleri”nin 

6. ve bu sezonki son toplantısı Dedeman Otelde gerçekleştirildi.
 Açılış konuşmasını Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal 
KALKAN’ın, moderatörlüğünü ise Yrd. Doç. Dr. Fatih KESKİN’in 
yaptığı toplantıda İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi 
Klinik Şefi Prof. Dr. Sait NADERİ, “Transforaminal Endoskopik 
Diskektomi’’ ve ‘’Spinal Cerrahide Robotik uygulamalar‘’ konularını 
anlattı. İnteraktif ortamda geçen toplantıda katılımcı Beyin Cerrahi 
Uzmanları Endoskopik Disk Cerrahisi ve Robotik Cerrahi konularında 
son güncel değişiklikleri tartışıldı.
 Prof. Dr. KALKAN’ın verdiği bilgilerde: “Halk arasında bel 
fıtığı olarak bilinen ve çok farklı disiplinler ile paramedikal insanların 
da tedavi etmeye çalıştığı disk hernisinin Endoskopik yöntemle 
tedavisi giderek yaygınlaşmaktadır. Her bel fıtığı vakası endoskopik 
uygulamaya elverişli olmamakla birlikte; uygun ve seçilmiş vakalarda 
minimal invazif bir yöntem olarak tercih edilmektedir. Endoskopik 
yöntem transforaminal ve interlaminar olarak iki yöntemle 
yapılmaktadır. Bu yöntemler genel anestezi altında uygulanır ve 
hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilebilir”  dedi.
 Prof. Dr. Sait NADERİ ayrıca Türkiye’de ilk kez uygulanmaya 
başlanan omurga cerrahisinde robotik uygulamalar hakkında 
da vaka örnekleriyle ayrıntılı bilgiler verdi: “Robotik uygulamada 
hastanın patolojisine ilişkin bilgiler bilgisayar ortamına girildikten 
sonra sanal ortamda en ince ayrıntısına kadar planlanmaktadır. 

Daha sonra robotik cihaz yardımıyla omurgada yapılacak 
operatif işlemler uygulamaya konulmaktadır. Bu şekilde omurilik 
veya omurilikten çıkan sinirlerin zarar görmesi yüksek hassasiyetle 
önlenmektedir”
 Prof. Dr. Erdal KALKAN ayrıca 2013–2014 eğitim öğretim 
döneminde 6 toplantı olarak planlanan Konya Spinal Günleri 
hakkında değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de Omurga ve 
Omurilik Cerrahisi konusunda en yetkin akademisyenlerin konuşmacı 
olarak çağrıldığı bu toplantılarda Konya ve çevresindeki Beyin ve 
Sinir Cerrahisi uzmanları ile ilişkili diğer branşlardaki uzmanlara bu 
alandaki son gelişmeler interaktif ortamda aktarıldı. Bu toplantılarda 
bilimsel düzeyi yüksek tartışmalar gerçekleştirildi. Her toplantıya çok 
iyi katılım sağlandı. Ayrıca toplantı sonrası düzenlenen yemeklerde 
bölgedeki meslektaşların kaynaşmasına etkisi oldu. Konya Spinal 
Günleri 2. Sezon toplantılarına Ekim ayından itibaren devam 
edilmesi planlanmaktadır” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİMİ; 
SENATO TOPLANTISI, ETKİNLİKLER VE 
ZİYARETLER İÇİN EREĞLİ’DE

Etkinlik kapsamında misafir üniversitelerin halk oyunları grupları ve 
üniversite öğrencileri, down sendromlu çocukların toplum hayatına 
katılmaları için ülkemiz sınırları içerisinde açılmış iki Down Cafe’den biri 

olan Ereğli Down Cafe’de sabah kahvaltılarını yaparak, Ereğli’nin tarihi ve 
turistik değeri olan İvriz Kaya Anıtı’nı ziyaret ettiler.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN: “Ereğli’ye 4 yıllık ziraat ve hayvancılık fakültesinin kurulması için elimizden 
geleni yapmaya hazırız”

 Bahar Şenliği ve Senato toplantısı kapsamında Ereğli’ye gelen 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve beraberindeki heyet Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’i de makamında ziyaret etti. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan ÖZGÜVEN ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdikten 
sonra; Ereğli’nin nüfusunun 140 bin olduğunu ve Ereğli’ye bir fakülte daha 
açılması konusunda beklentilerini ifade etti. 
 Rektörümüz Prof. Dr. ŞEKER; Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’e 
“Hayırlı olsun” temennisinde bulunduktan sonra; Ereğli’nin Türkiye’nin bir çok 
ilinden coğrafi, sosyal ve ekonomik olarak önde olduğunu belirterek; “İlçemiz 
için neler yapabiliriz? Hangi sorunları çözebilir?, Hangi katkıları yapabiliriz?, 
Bizden talepleri nelerdir? gibi sorulara cevap bulabilmek ve bunları yerinde 
görebilmek için Senato toplantısını Ereğli’de yapma kararı aldık. LYS ve 
Açıköğretim sınavlarının Ereğlimizde yapılması bizi de çok mutlu eder, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Adalet Meslek Yüksek Okulunu 
da yeni öğretime mutlaka açacağız” diyerek Ereğli Eğitim Fakültesinde kadro artırımına gittiklerini, Doğa Bilimleri Fakültesi için de çalışmalarının 
önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağını  ve açığın kısa sürede kapatılacağını söyledi. Sonrasında ilçe yetkilileri ile birlikte açılması planlanan 
Adalet Meslek Yüksekokulu için eski adliye binasında incelemelerde bulunan Rektörümüz ŞEKER; Ereğli Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek 
Okulunu da gezerek Dekanımız Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN’dan bilgiler aldı.
 Rektörümüz ve beraberindeki heyet yapılan senato toplantısının ardından tarihi İvriz’i de gezdiler. Rektörümüz, İvriz’in doğa ve iklimine 
hayran kaldığını söyleyerek,  İvriz’in tanıtımına da katkı yapmak için çalışabileceklerini söyledi.

Ereğli Eğitim Fakültesi ve Kemal Akman Meslek Yüksekokulu 
tarafından  Bahar Şenliği düzenlendi. Şenliğe Ereğli Kaymakamı 
Şakir ERDEN, Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN, Rektörümüz 

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin 
AYDIN, Tahir YÜKSEK ve Muhsin KAR,  Genel Sekreterimiz Doç. Dr. 
Zekeriya MIZIRAK, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Mustafa 
PEHLİVAN, Senato Kurulu Üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok 
sayıda Ereğlili katıldı.
 Protokol Üyeleri, Ereğli’deki üniversite öğrencileri, misafir 

halk oyunları grupları, mehteran ekibi ve çok sayıda Ereğlili 
tarafından, Yunus Emre Meydanı’ndan Ereğli Belediyesi'ne kadar 
kortej gerçekleştirildi. Davetlilere etli pilav ikram edilen şenlikte 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Karabük Üniversitesi  halk oyunları gruplarının katılımıyla 
ilk defa düzenlenen Üniversitelerarası Halk Oyunları Festivali büyük 
ilgi görürken, ayrıca mehteran gösterisi, halk oyunları, aşık ile maşuk 
gösterisi, yöresel danslar ve sema gösterisi ile  öğrencilere yönelik 
birçok yarışma ve oyun da yer aldı.
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SEDEP
'Zaman Geçmeden 
Sevdiklerimize Zaman Ayıralım' Oyunu 

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) öğrencilere ilham olmaya devam ediyor. Yapılan birçok etkinlikle öğrencileri, değerleriyle 
buluşturan projeye öğrenciler de kayıtsız kalmıyor. Bu etkinlikler kapsamında Zeki Altındağ İlköğretim Okulunda düzenlenen “Çat Kapı 
Tiyatro” etkinliğine; Selçuklu Kaymakamı Sabit KAYA, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 

ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KOCA katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen heyet, drama ekibi tarafından 
hazırlanan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Sevdiklerimize zaman ayırmanın önemini anlatan tiyatro gösterisinde öğrencilerin mesajı 
“Zaman Geçmeden Sevdiklerimize Zaman Ayıralım” oldu.
 “Çat Kapı Tiyatro” etkinliği üç ayrı okulda daha oynandı. Öğrencilerin, profesyonelleri aratmayan bir ustalıkla sergiledikleri oyun 
sevdiklerimize zaman ayırmanın, onlarla birlikte olmanın önemine vurgu yapıyor.
 Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında çok güzel bir programda bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim ALTAY: “Günümüz dünyasının en büyük sıkıntısı herhalde zaman ve zamanı planlamak. Bugün çocuklarımız bunun ne kadar 
önemli olduğunu bize gösterdiler. Bir gün 
vakit ayıramayacağımız zamanlar gelebilir. 
SEDEP kapsamında böyle bir etkinlikte 
bulunmaktan büyük bir mutluluk duydum. 
Çocuklarımızla birlikte bizler de duygulandık. 
Umarım, sevdiklerimize zaman ayırmak için bu 
hepimize bir hatırlatma olur" dedi.

Uğur İbrahim ALTAY:
"SEDEP kapsamında böyle bir etkinlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duydum. Çocuklarımızla birlikte bizler de 
duygulandık. Umarım, sevdiklerimize zaman ayırmak için bu hepimize bir hatırlatma olur” 

Gençlerin tiyatro gösterisi bizi derinden etkiledi diyen Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER: “Büyüklerimize her zaman aynı yakınlıkta 
olamıyoruz. Hayatın akışı içerisinde farklı bölgelerde oluyoruz ve onları özlüyoruz. Onlar da bizi özlüyor. Zaman zaman ziyaret edip 
hal hatır sormak, sıla-i rahim yapmak kadim medeniyetimizin kültürünün en önemli parçası. Ama şehirleşen bu toplum içerisinde maalesef 

bayramlarda dahi büyükleri ziyaret edemeyen bir topluma dönüşme riski taşıyoruz. Bu anlamda bugünki Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 
kapsamında sevginin sadece bayramlarda değil hayatın tüm zaman diliminde gösterilmesi gerektiğini, zamanın kıymetini ve sevgiyi zamana 
yaymayı gençler bize öğrettiler. Gençlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Zeki Altındağ İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinliğin ardından Vesile Sağ Ergün Anaokulu'na geçen heyet, burada anaokulu öğrencilerinin 

SEDEP kapsamında “Sorumluluk” 
değerini anlatan tiyatro gösterisini 
izlediler. Ağaçlar ve doğanın 
temiz tutulmasının önemini anlatan 
tiyatroyu sahneleyen minikler büyük 
beğeni topladı.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER:
"Bugün ki Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında sevginin 
sadece bayramlarda değil hayatın tüm zaman diliminde gösterilmesi 
gerektiğini, zamanın kıymetini ve sevgiyi zamana yaymayı gençler 
bize öğrettiler. Gençlere teşekkür ediyorum” 
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"KONYA BÖLGESEL İNOVASYON 
MERKEZİ PROJESİ"

Kapsamında Rektörümüze Ziyaret

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje olarak 
desteklediği ve yürütücülüğünü Konya Sanayi 
Odası’nın üstlendiği Konya Bölgesel İnovasyon 

Merkezi Projesi kapsamında; proje koordinatörü ve 
üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Birol MERCAN, proje 
asistanı ve üniversitemiz akademik personeli Arş. Görevlisi 
Mustafa GÖMLEKSİZ, Konya Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Zübeyde YILMAZ, İNOMER Başkanı ve ODTÜ 
Öğretim Görevlisi Şirin ELÇİ, Teknoloji Transferi Uzmanı Dr. Taj 
MATTU ve Proje Uzmanı Taha ÇALIŞIR, Rektörümüz Prof. Dr. 

Muzaffer ŞEKER’i makamında ziyaret ettiler.
 Proje kapsamında belirlenen hedefler ve 
eylem planları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı 
ziyarette, projeyle ilgili uzun vadeli hedeflere ulaşılmasında 
üniversitemizin desteği ve yapılacak işbirliğinin öneminin 
altı çizildi. Projeyle ilgili bazı önemli taleplerin Rektörümüze 
iletildiği görüşmelerin ardından ziyaretçilerle birlikte öğle 
yemeği yenildi.

KONYA TÖMER 
7. ULUSLARARASI 

ÖĞRENCILER 
Buluşmasında

Doç. Dr. Kemal ÖZCAN:
“Düzenlenen program kardeşlik, dayanışma ve 
birliktelik duygularının artmasına vesile oluyor"

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca 
Türkiye genelinde 20 farklı ilde düzenlenen ve 
85 ülkeden yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı 7. 

Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Konya ayağının 
açılışı yapıldı. Bu yıl katılımın yoğun olduğu ve Mevlana 
Uluslararası Öğrenci Derneği ile İki Doğu İki Batı Uluslararası 

Öğrenci Derneği tarafından Konya şehir meydanında gerçekleştirilen öğrenci buluşmasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya TÖMER 
standı büyük ilgi gördü.
 Geçen yıl olduğu gibi bu yılda açtıkları standa gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Konya TÖMER Müdürü Doç. 
Dr. Kemal ÖZCAN, “Düzenlenen 
program kardeşlik, dayanışma ve 
birliktelik duygularının artmasına 
vesile oluyor. Burada tanıtım 
yapan, stant açan, kardeşlik 
ortamının yaşanmasına vesile olan 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 
Onlara destek veren herkese de 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Diş Hekimliği Fakültesi 2012 yılında kuruldu ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başladı. 
Kısa sürede teknik ve akademik alt yapısını tamamlayan Fakülteni Dekanı Prof Dr. Yağmur ŞENER ile fakültenin 
kuruluşundan, öğrencilerine, amaçlarına ve hedeflerine ilişkin bir  söyleşi gerçekleştirdik. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Yağmur ŞENER

Hocam Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşuna ilişkin bilgi 
verebilir misiniz? 

- Fakültemiz 5 Ağustos 2012 tarihinde kuruldu ve daha sonra 
27.06.2013 tarihinde de Kurucu Dekanlık görevi şahsıma tevdi edildi. 
Eğitim-öğretime ilk olarak Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında 
tüm branşlardaki öğretim üyelerimizle, başladık. Geçtiğimiz ay, yeni 
binamız tamamlandı ve bize teslim edildi. Önümüzdeki günlerde 
açılışı yapılacak bina ile hastalarımıza en üst kalitede hizmet vermeyi 
amaçlıyoruz. 

Fakülte bünyesinde kaç bölümünüz var? Akademik kadro 
ve öğrenci sayınız nedir?

- Bir Diş Hekimliği Fakültesinde bulunması gereken bütün bölümler, 
fakültemizde bulunmaktadır. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve 
Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, 
Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi bölümleri mevcut 
bölümlerimiz, 2 Profesör, 3 Doçent, 8 Yardımcı Doçent ve 4 araştırma 
görevlisi ile hizmet vermektedir.  Şua anda 66 lisans öğrencisi ve 4 
doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. 

“Hedefimiz meslek etiğine ve 
insan haklarına saygılı, sorumluluk 

sahibi, çağdaş, bilgili diş 
hekimleri, uzman hekimler ve 
akademisyenler yetiştirmek”

Birazda teknolojik imkânlarınızdan ve alt yapınızdan 
bahsedelim. Mevcut donanım durumunuz nedir?  

- Fakültemiz çok yeni genç ve dinamik bir yapıda gelişmektedir 
ve teknolojik donanımımız bu gelişmeyi destekler niteliktedir. 
Diş hekimliği bilimi için geliştirilen en yeni teknolojik donanım 
ile güzide bir kurum olarak şekillenmekteyiz. Örneğin şu anda 
ülkemizdeki 53 Diş Hekimliği Fakültesinden sadece 3 tanesinde 
bulunan ünit sistemine bağlanmış fantom çeneler (insan çenesini 
aynen taklit eden simülasyon üniteleri) bizim fakültemizde 
bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz laboratuvar eğitimlerini 
orijinal diş koltuklarıyla bire bir benzer olan koltuklarda 
tamamlayacaklardır. Böylelikle fantom kafalarda eğitimlerini 
tamamlayan öğrencilerimiz 4. ve 5. sınıflarda klinik pratik 
uygulamalarına çok daha tecrübeli ve bilgili olarak devam 
edeceklerdir. Fakültemiz son model eğitim sistemlerinin yanında 
ülkemizde çok az sayıda bulunan dental bilgisayarlı tomografi 
cihazına da sahiptir. Bu cihaz sayesinde çene eklem anatomi 
ve patolojilerinin saptanması, çene-yüz travmalarının, genetiksel 
ve travmatik deformitelerinin değerlendirilmesi, çenelerde 
yayılma ve infiltre olma özelliği gösteren kist ve tümörlerin tanısı, 
operasyon öncesi lezyonların sınırlarının belirlenmesi, kemik içi 
implant uygulamaları öncesinde mevcut kemiğe ait ölçümler çok 
daha hassas olarak yapılmakta ve bu işlemlerin başarı şansını 
çok daha artırmaktadır.

Diş hekimliği alanı yoğun eğitim ve pratik gerektiren bir 
eğitim dalı. Bu süreçte öğrencilerin sosyal gelişmelerine 
yönelik fırsatlar yaratabiliyor musunuz?

- Beş yıllık yoğun eğitim ve öğretim programımız içerisinde elbette 
yoğun çalışma gerektiriyor. Öğrencilerin yoğun çalışma koşullarında 
nefes almaları için bazı planlamaları elbette yapıyoruz. Bu 
etkinliklerimizde hocalarımız ile öğrencilerimizin sosyal ortamda 
kaynaşmaları ve iletişimlerini arttırmaları temel hedefimiz. Bundan 
sonraki yıllarda daha da çok bu türden etkinliklere zaman ayırmaya 
yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.  Bu çerçevede öğrencilerimizi 
halk oyunlarından, milli değerlere, eğlence gecelerinden spor 
etkinliklerine çok geniş bir yelpaze üzerinde çalışıyoruz. 

“Şu anda ülkemizdeki 53 Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden sadece 3 tanesinde bulunan 

ünit sistemine bağlanmış fantom çeneler (insan 
çenesini aynen taklit eden simülasyon üniteleri) 

bizim fakültemizde bulunmaktadır”

Röportaj
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MERAM TIP FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI

Yeni Hastane Projesi

Sorulara başlamadan önce sanırım ilk vurgu olarak Meram Tıp Fakültesinin geçmişinden başlamak lazım. Genel 
olarak fakültenin geçmişi ve mevcut durumu hakkında neler söylemek istersiniz? 

- Sizinde bahsettiğiniz gibi köklü bir geçmişi olan fakültemiz 1982 yılında Prof. Dr. Asım DUMAN tarafında kuruldu. Kurulduğu sene ön 
kayıtla öğrenci alan fakültemiz, 1983 yılında da ÖSYM’nin yaptığı sınavla ilk öğrencilerini almaya başladı. Kurulurken tek bina ile 
başlayan fakültemiz şu anda 17 blokta sağlık ve eğitim hizmeti vermektedir. 
Fakülte olarak ülkemizin sağlık alanındaki gelişmelerini ve hizmetini önceleyecek tarzda bir misyonumuz var. Hem yenilikleri takip etmek 
hem de eğitim verdiğimiz hekimlerin tam donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlamak ana görevimizdir. Kendimizi sürekli geliştirmek 
hedefindeyiz. Çünkü tıp bilimi sürekli gelişen bir bilim dalı ve teknolojiyle eş güdümlü gitmektedir. Buna paralel olarak tıp eğitiminde 
dünya standartlarını uygulamak en büyük hedefimizdir. İnsan sağlığına hizmet eden bir dalda eğitim veriyoruz. Bu nedenle tam 
donanımı her anlamda sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu sağlamak içinde her gün daha çok çalışmaktayız. 
Fakültemizin şu anda akademik personel sayısı 280 ve bununla birlikte 400 asistan sayımız mevcut. Kadromuz şu an yeterlidir. İç 
hastalıkları pediatri gibi alt bilim dallarımızda en az 1 olmak üzere hocalarımız mevcuttur. Bazı bilim dallarımızda ise bu sayı 2 ve 
3 olabilmektedir. Çocuk acil, çocuk enfeksiyon, çocuk metabolizma hastalıkları bölümünde mevcut hocalarımız olmakla birlikte 
sayı artırılabilir. Altyapısını tamamlamış ve eğitim sistemi oturmuş bir fakülte olarak öğrencilerimiz tarafından oldukça tercih edilen 
bir fakülteyiz. Şu anda 1.sınıf öğrenci sayımız 230’dur. 6.sınıflarla birlikte toplam öğrenci sayımız 1200’dür. Ayrıca Türkmenistan, 
Arnavutluk, Irak ve Suriye ülkelerinden gelen 70 yabancı uyruklu öğrencimiz var.

Hocam özellikle Meram Tıp Fakültesinin son dönem yükselen bir başarı trendini medyadan izliyoruz. Özellikle 
ulusal basında bu denli yer alan gelişmeler konusunda neler söylemek istersiniz?

- Hizmetimiz sürekli değişerek ve gelişerek devam ediyor. Bölgede eski ve köklü bir kurumuz. Hem ilimiz hem de bölgede bize 
başvuran hastalarımıza kemik iliği nakilleri, kornea nakli ve organ transplantasyonları gibi işlemleri başarıyla gerçekleştiriyoruz. Sağlık 
hizmeti alanında bölgede çocuk onkoloji birimi sadece bizde mevcut. Tam donanımlı yeni doğan ünitemiz ve pediatride yoğun 
bakım ünitemiz ile 2013 yılında kurmuş olduğumuz göz bankası var. Klinik ve cerrahi işlemler olarak da fakültemizdeki hocalar 
bölgede hatta Türkiye’de ilk sayılabilecek başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Örneğin beyin damarlarında oluşan baloncuklara 
beyin açılmadan stent yerleştirilebiliyor. Bu yöntem Türkiye’de sayılı hastanelerde yapılabiliyor. Anne karnındaki bebeğe dünya 
literatüründe tek sayılabilecek başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Yine kardiyolojide kalp kapağı değiştirme operasyonları 
hastanemizde hocalarımız tarafından neştersiz yapılabiliyor. 2013 yılında da kurmuş olduğumuz göz bankası ile 50 ‘nin üzerinde 
hastamıza göz nakli gerçekleştirdik.

Röportaj

Bu projelerin devamının geleceğini ümit ederek 
devam eden veya planlanan ulusal ya da 
uluslararası başka projelerden de söz edebilir miyiz? 
İleriye dönük çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

- Fakültemizin eğitim ve hizmet kadrosu ulusal ve uluslararası 
tanınırlığı olan hocalarımızdan oluşmakta olup, hocalarımızın bir 
çoğunun bilimsel araştırma projeleri olmaktadır. Birçok öğretim 
üyemiz alanında etkin ve söz sahibi kimselerdir Tıp alanında 
yapılan çalıştay, sempozyum ve panel gibi organizasyonlarda 
görev alarak konuşmacı olarak katılırlar. Bunların yanında 
bölgesel anlamda kurumlarımızın projelerine de fakülte olarak 
destek veriyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl Anadolu Holding ve 
Şeker holding bünyesindeki şirketlerle işbirliği yaparak yaklaşık 
3000 civarında çocuğumuzu da sağlık taramasından geçirdik. 
Her zaman hedefimiz eğitim seviyemizi üst seviyelere çıkarmak. 
Örneğin, tıp eğitiminde SMILE dediğimiz pilotlarda kullanılan 
yeni bir eğitim modelimiz var. Dekanlık olarak yaklaşık 6-7 yıldır 
bu eğitim modelini kullanıyoruz. Bu çalışmayı daha kalifiyeli hale 
getirme gayretindeyiz. Öğrencilerimiz ve hastalarımız için fiziksel 
şartları iyileştirmek adına yeni bir bina projemiz başlamış olup 
yapım aşamasındadır.

Bildiğimiz kadarıyla geçtiğimiz hafta Çocuk ve 
Erişkin Hematoloji Onkoloji Hastanesinin temeli atıldı 
bize bu bina ve yeni hastane binanız hakkında bilgi 
verir misiniz?

- Hastanemiz Onkoloji bölümüyle öne çıkmaktadır. 105 yatak 
kapasiteli bölümümüzde erişkin onkolojik vakalar tedavi 
edilmektedir. Çocuk vakalar ise hastanemizin çocuklar için 
olan bölümünde tedavi edilmekte olup gerek yatak kapasitesi 
gerek fiziki şartlarından dolayı hijyen ve tedavi yeterli derecede 
yapılamamaktadır. Moral ve motivasyonun önemli olduğu bu 
hastalarımız için Anadolu Vakfı sayesinde harekete geçilerek 
mevcut erişkin hematoloji binamızın ikizi olarak yapılmak üzere 
yeni hastane binamızın temeli atıldı. Bu binanın bölgemizde 
ve ilimizde bir çok erişkin ve çocuk onkolojik vakanın tedavi 
edilmesine olanak sağlayacağına inanıyorum.
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Hocam yeni kurulan bir fakültenin zorluklarını herkes 
tahmin edebilir. Yeni bir fakülte olarak fakülte hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

- Sağlık Bilimleri Fakültemiz, 2012 yılında; Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, 
Sosyal Hizmet, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik 
bölümleri ile kurulmuştur. Hemen ardından Hemşirelik ve Sağlık 
Yönetimi bölümlerinin akademik personeli tamamlanarak 2013–
2014 eğitim-öğretim döneminde derslere başlanmıştır. Fakültemizde 
beş bölüm mevcut, ancak şu anda eğitim veren iki bölümümüz 
var. Bunlardan biri hemşirelik bölümümüzdür. Bilim ve teknolojiye 
dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş; birey, aile ve toplumun 
sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, araştırma, 
yönetim danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştiren 
hemşirelerin yanı sıra, akademik alanda da hemşirelerin yetişmesini 
hedeflemektedir. Hemşirelik Bölümü 43 lisans öğrencisi, 16 Tezli ve 
14 Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencisi ile akademik hayatına 
devam etmektedir. Bunlara ek olarak hemşirelik bölümünün; Hemşirelik 
Esasları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Doğum-Kadın Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı 
gibi 8 anabilim dalı da kurulmuştur.

Fakülteniz sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri 
Takip Edebiliyor mu ve Bunlardan Ne Ölçüde 
Faydalanabiliyor?

- Uygulama açısından şanslı fakültelerden biri olduğumuzu 
düşünüyorum. Bölgenin en büyük ve donanımlı hastanelerinden biri 
bizim Üniversitemizin bünyesinde. Temel mesleki becerileri kazanan 
öğrencilerimize, hastanede uygulama imkanları sunabiliyoruz. Ayrıca 
Fakültemiz bünyesinde beceri laboratuvarı da mevcuttur.  Yine tüm 
öğrencilerimizin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarlarımız var.  Bu 
açıdan uygulama alanında bir sorun yaşamıyoruz. 

Önümüzdeki yıllar için planlarınız neler?  

- Sağlık Bilimleri Fakülteleri doğrudan insan sağlığını düzeltmek 
ve geliştirmek için sağlık meslek mensupları yetiştirmektedir. Bu 
nedenle toplum için oldukça önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. 
Bu anlayışa yetiştirdiğimiz sağlık meslek mensupları, alacakları 
modern eğitimin yanında toplum değerleriyle barışık bir 
anlayışla hareket edecekleri şekilde yetiştirilecek donanım ve 
hizmet yapılandırmasını sağlamış olacağız. Sağlığın ne denli 
önemli olduğunun farkındayız ve toplumsal, bilimsel, işbirliğine 
yatkın bir eğitim ortamını kurmak yönünde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.   

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK

Röportaj



Etkinlikler

KÜLTÜRÜ, FİLMLE ÖĞRENİYORUM

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü Sosyal Organizasyon Bilgi-İletişim Topluluğu (SOBİT) 
tarafından düzenlenen ve bir süredir devam eden `Kültürü 

Filmle Öğreniyorum` projesinin son oturumu Meram Tıp Fakültesi 
Morfoloji Binası Asım Duman Konferans Salonu’nda yapıldı.
 SOBİT tarafından, Öğretim Görevlisi Nuri Paşa ÖZER’in 
koordinatörlüğünde yürütülen `Kültürü Filmle Öğreniyorum` 
projesiyle, dünya kültüründen çeşitli filmleri, çekildiği dönemin koşulları 
çerçevesinde analiz ederek, kültürlerin tanınması ve yorumlanması, 
sinemanın kültürün transferinde oynadığı rolün saptanması, farklı 
kültürlerden öğrencilerin filmdeki kültürel simgelere bakışının belirlenmesi 
ve sonuç olarak kültürlerarası iletişimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  
Proje kapsamında TÖMER öğrencilerinin, Türkçe öğrenimine katkı 
sağlamak, Türk toplumsal hayatının geçmişten günümüze farklılığını 
vurgulamak ve Türk Kültürünü tanıtmak amaçlı olarak öncelikle Türk 
Sineması’nın ait olduğu dönemin toplumsal simgelerini en iyi şekilde 
yansıtan filmleri analiz amaçlı olarak seçilmektedir. Bu kapsamda 2013 

– 2014 Eğitim Öğretim Yılı’nın son analiz oturumunda sinemamızın 
unutulmaz filmlerinden, 1977 yılı yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım” 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Tahir YÜKSEK’in katılımıyla izlendi ve analiz edildi. Türk Sinemasının 
geçmişte kullandığı simgelere ve bugün kullanılan simgeler arasındaki 
farkında ele alındığı oturum sonunda tüm konuşmacıların yaptıkları 
analizlerde, Kırgız Yazar Cengiz AYZTMATOV'un “Kırmızı Eşarp” 
adlı eserinden uyarlanan filmde kullanılan “kamyon” ve “al yazma” gibi 
simgelerin eski Sovyetler Birliği döneminin siyasi, toplumsal düzenine 
karşı üstü kapalı bir direnişi sergilediği konusunda birleştikleri görüldü.  
Öğrencilerin bu tür etkinliklerin kendileri için çok faydalı olduğunu 
belirttikleri programın sonunda özellikle Üniversitemiz Rektörünün 
böyle bir etkinlikte kendileriyle beraber olmalarından son derece 
mutlu oldukları gözlendi. Aşamalı olarak dünya sinemasından da 
filmlerin izleneceği projenin, önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi 
planlanmaktadır. 

Tüm dil becerilerinin aynı anda geliştirilmesine dayalı bir sistem uygulayan Konya Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Konya 
TÖMER) 2013-2014 eğitim yılında 130 öğrencisi ile derslere devam ediyor. Merkezde okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerinin 
yanı sıra sosyal aktivitelere de yer verildiğini belirten Konya TÖMER Müdür Vekili Doç. Dr. Kemal ÖZCAN; merkezin amacının Konya’ya 

gelen uluslararası öğrencilere ve burada yaşayan yabancılara Türkçe öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe ve başka 
dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak olduğunu ifade etti.
 Dört kıtadaki farklı ülkelerden gelen öğrencilerin büyük bir kısmının Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinin çeşitli 
programlarına öğrenci olarak kayıtlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. ÖZCAN: “Bu öğrencilerin yarısı burslu diğerleri ise kendi imkanlarıyla 
eğitim alıyor. Öğrencilerimizden bir kısmı yalnızca 
Türkçe öğrenmek üzere ülkemize geliyor. Ayrıca kurs 
süresince derslerin yanı sıra öğrencilerin birbirleriyle 
daha iyi bir iletişim kurmalarını sağlamak ve Türk 
Kültürü ve yaşadığı şehrin kültürünü de öğrenmeleri 
amacıyla sosyal-kültürel etkinlikler düzenliyoruz. 
Bu yıl Ebru Sanatı ve Halk oyunları kurslarımızda 
öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Bu kurslarımızın yanı 
sıra düzenlediğimiz il içi ve il dışı geziler, sinema, 
tiyatro gibi kültürel aktivitelerle de öğrencilerimize, 
hem öğrendikleri dili pratik etme fırsatını veriyor, hem 
de her düzeyden insanla öğrendikleri dil arasında 
duygusal bağ kurarak Türkçeye yakınlık duymalarını 
sağlıyoruz” dedi.

KONYA TÖMER’DE 
EĞİTİM BİR BAŞKA

Doç. Dr. Kemal ÖZCAN:
"Kurs süresince derslerin yanı sıra 
öğrencilerin birbirleriyle daha iyi 
bir iletişim kurmalarını sağlamak 
ve Türk Kültürü ve yaşadığı 
şehrin kültürünü de öğrenmeleri 
amacıyla sosyal-kültürel etkinlikler 
düzenliyoruz"
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FİDANLAR TOPRAKLA 
BULUŞTU

Üniversitemizin Akyokuş Köyceğiz Kampüs 
alanında “Kampüsümüzde Sizin de Bir 
Dikili Ağacınız Olsun” sloganıyla “Ağaç 

Dikme Şenliği” düzenlendi.   
 Festival havasında gerçekleşen 
programda konuşan Orman Bölge Müdür 
Yardımcısı Mustafa KORUCU, Konya’nın çok 

güzide ve önemli bir alanında inşa edilmekte 
olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüs 
alanındaki ağaçlandırma çalışmalarının ilk 
etabının gerçekleştirilmekte olduğunu belirterek, 
Üniversitemize bu çalışmalara verdiği destek 
nedeniyle teşekkür etti.  

Ağaçlandırma 
çalışmalarından önce 
konuşan Rektör Prof. Dr. 

Muzaffer ŞEKER, yeşil içinde 
bir kampüs için ağaçlandırma 
çalışmalarına katıldıklarını, yakın 
bir gelecekte Türkiye’nin en 
iddialı kampüsünün ortaya 
çıkması için yeşillendirme 
çalışmalarına devam 
edeceklerini söyledi. Prof. Dr. 
ŞEKER, ağaç dikme şenliğine 
katılan üniversite çalışanlarına 
teşekkür etti. 

Şenlik, Üniversitemiz Halk 
Oyunları Topluluğunun sunduğu 
İzmir Yöresinden folklor 
gösterisi ve Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Müzik bölümü 
öğrencilerinin hazırladığı Türk 
Halk Müziği konserinin ardından 
2000 civarında Karaçam, 
Ladin ve Mavi Selvi fidanlarının 
dikilmesi ile son buldu.  
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AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ'NDE 
MEZUNİYET COŞKUSU

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde mezuniyet töreni 
gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla kutlanan törene rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER olmak üzere Rektör yardımcılarımız, 

dekanlarımız, bölüm başkanlarımız, öğretim üyelerimiz ve veliler 
katıldı. Rektörümüz ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi dekanımızın 
yaptığı konuşmaların ardından okul birincilerine hediye verildi. Tören 
sonunda öğretmenlik adını okuyan öğrenciler kep fırlattılar.

TÖMER ÖĞRENCİLERİ ESKİŞEHİR’DE

Üniversitemiz Konya Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Şehir ve Kültür Gezileri 
kapsamında bu hafta Eskişehir’i gezdiler. Türk Dünyası kültür 

başkenti Eskişehir'i daha yakından tanımak amacıyla Okutman Fatih 
Cihat Büyükmatür nezaretinde Eskişehir’e giden öğrenciler; Kurşunlu 
Cami ve Külliyesi, müzeler, tarihi Odunpazarı evleri, cam ve gümüş 
yapımı atölyesi, Odunpazarı Belediyesi tarafından cam ve seramik 
üzerine yapılan çalışmaların satışının yapılması için yapılan Arasta’yı, 
Beyler Sokağı tarihi Atlıhan Geleneksel El Sanatları Çarşısı, Bal Mumu 

müzesi, Kentpark, Sazova Bilim ve Kültür Parkı olmak üzere Odunpazarı 
Bölgesi’nin tarihi güzellikleri arasında keyifli bir kültür gezisi yaptı.
Özellikle Atlıhan Geleneksel El Sanatları Çarşısı'na büyük ilgi gösteren 
öğrenciler, lületaşı, cam ve gümüş işlemeciliği ustalarının yaptığı 
birbirinden değerli ürünleri incelediler.
Geziye katılan Konya TÖMER Öğrencileri, Tarihi Odunpazarı 
Bölgesi'nde zevkli bir o kadar da eğitici bir gezi yapma imkânı 
bulduklarını ve bölgenin tarihi atmosferinden, özellikle de evlerin 
mimari yapısından çok etkilendiklerini ifade ederek,  daha geniş bir 
zamanda Eskişehir ilini tekrar ziyaret etme fırsatı bulduklarında tarihi 
Odunpazarı Evlerinde kalmak istediklerini vurguladılar.
Sazova Kültür ve Bilim Parkı, Yalaman adası şehir merkezini gezen 
öğrenciler; Eskişehir’in meşhur çiğböreğini ve yöresel yemeklerini tatma 
fırsatını bulup, gondol ve tekne turu yaparak akşam üzeri Eskişehir’den 
ayrıldılar.
Bu tür gezilerle Türkiye’yi ve şehirlerin kültürlerini daha iyi tanıma fırsatı 
yakaladıklarını dile getiren öğrenciler, bu imkânları sağlayanlara 
teşekkür etti.
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Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı sanatsal etkinlikler 

doğrultusunda  Erol Güngör Konferans 
Salonunda   “Gitar ve Piyano Resitali”  
gerçekleştirdi. Düzenlenen resitale  Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Müzik Bölümü 

öğretim elemanları ile  öğrenciler katıldı. Gitarist 
Namık ATAMAN ve Piyanist E. Ersöz YİĞİT 
tarafından çağımız Türk bestecilerinin eserleri 
ile Piyano edebiyatının seçkin örneklerinin 
sunulduğu konser  büyük beğeniyle izlendi. 

“GİTAR VE PİYANO 
RESİTALİ”

DAR-ÜL HADİS DERSLERİ 
Başladı

GENÇLİK SÖYLEŞİLERİ

Üniversitemiz ile İl Kültür Müdürlüğü işbirliğinde “Dar-ül Hadis” 
derslerine başlanıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından yürütülen organizasyon kapsamında, ilk dersin 
konusu “Hadis İlminin Önemi” olarak belirlendi.  İnce Minare 
Medresesinde yapılan dersin konuğu olarak Üniversitemize davet 
edilen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Zekeriya GÜLER, "Hadis İlminin Önemi"  konusunda bilgi verdi. 

 “Hadisler Işığında İslam” başlıklı ikinci haftanın konuğu Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, katılımcılarla söyleşi 
gerçekleştirdi. Başkan Prof. Dr. GÖRMEZ, Abdullah İbni Ömer’in 

rivayet ettiği ve müminin özelliklerinden bahseden hadislerden 

örnekler verdiği sohbetinde “Mümin hurma ağacı gibidir; meyveleri 
her zaman yenir ve yaprakları hiçbir zaman dökülmez. Mümin Attar 
gibidir; yanında olan ondan faydalanır. Mümin altın gibidir; üzerine 
toprak atılsa da değerinden bir şey kaybetmez. Mümin taze ekin 
gibidir, rüzgârlar sarssa da yıkılmaz. Mümin bal arısı gibidir, her zaman 
en güzel şeyden yer, en güzel şeyi üretir ve asla girdiği yeri kırmaz 
dökmez” dedi. 
 Söyleşiye; Konya Valisi Muammer EROL, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, 
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali AKPINAR, Rektör Yardımcılarımız, İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
de katıldı.  

Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından her hafta cumartesi günleri yapılan 
“Camlı Köşk’te Gençlik Söyleşileri”ne Yazar Yusuf KAPLAN 

konuk oldu.   

Yusuf KAPLAN: “Hayalleri olmayanlar başkalarının 
hayallerinde yok olmaktan kurtulamazlar”

“Yeni Medeniyet Tasavvuru - Öncü Gençlik” konulu söyleşide 
KAPLAN; “Dünyada söyleyecek bir çift sözü olmayanın yaşamasının 
anlamı yoktur. Bu dünyaya söylenebilecek tek bir söz var. O sözü 
söyleyecek biziz ama biz yokuz. Neden yokuz? Hayalleri olmayanlar, 
başkalarının hayallerinde yok olmaktan kurtulamazlar. Kendinize özgü 
iddialarınız yoksa başkalarının iddialarını benimseyerek paçavraya 
çevirirsiniz. Kendine özgü iddiaları olmayan medeniyetlerin, başka 
medeniyetlerin iddialarını idrak edebilmeleri mümkün değil” dedi. 
Konuşmasında, insanlık tarihinin 300 yıl öncesine kadar bu bölgede 
yazıldığını vurgulayan KAPLAN, programın son bölümünde 
katılımcıların sorularını yanıtladı.  
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Öğrenci topluluklarımız Dayanışma, İlim, Kültür ve Kardeşlik Topluluğu (DİKKAT) ve İlim, Sanat ve Medeniyet Topluluğu (İSMET)
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir  program düzenledi. Programa Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. M. Emin AYDIN ve Tahir YÜKSEK, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Dursun YAĞIZ ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız 

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
 Etkinliğin açılışında Zübeyir İNCE’nin Kuran tilavetinin ardından, DİKKAT ve İSMET toplulukları adına konuşma yapan DİKKAT başkanı 
Muhammet DUDU; “Biz insanların asıl vazifesi Allaha iman ve ibadettir. Bunun da en iyi örneği Habibullah olan Muhammed S.A.V’ dir. İnsanlar 
ne kadar çok Hz Peygamberi örnek alır ve sünnetine itibar ederlerse o oranda da toplumda daha ahlaklı daha huzurlu ve daha mutlu bir 
hayat yaşarlar” dedi.
 Özgün ezgi müziği ile sevenlerin karşısına çıkan Ömer KARAOĞLU gençlere, verdiği güzel konserle keyifli anlar yaşattı. Program; 
Rektörümüz Muzaffer ŞEKER’in Ömer KARAOĞLU’na teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

Var edenin adıyla insanlığa inen Nur,
Bir gece yansıyınca kente Sibir Dağından,

Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur,
Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından.

Nurullah GENÇ

"ÖMER KARAOĞLU" 
KONSERİ  

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi bölümü öğrencileri, Mevlana Kültür Merkezinde “Yaşayan Hatıralar” 
adlı muhteşem bir konser verdi. Konsere Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf AKBULUT, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dursun YAĞIZ, Selçuk Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ALKAN ile öğretim elemanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi öğretim elemanları Adnan KILIÇARSLAN ve Murat CAN’ın hazırladığı, Adnan Kılıçarslan’ın yönettiği 
konserde Hüseyni, Muhayyer ve Hicaz makamında birbirinden güzel eserler seslendirildi. 
Konser sonrası konuşan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf AKBULUT; Öğrencilerinin muhteşem bir konser verdiklerini, konseri 
hazırlayan Öğretim elemanları Adnan KILIÇARSLAN ve Murat CAN’a teşekkür ederek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER; "Türk Sanat Müziği özlenen bir noktada"

 Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise; İlerleyen saatin farkına bile varmadığını öğrencilerin eşsiz yorumlarıyla büyülediklerini 
söyleyerek; Popüler kültürün karşısında kendi değerlerimizi yaşatmanın önemine değinerek, bunun ancak bu nadide gençlerin çabalarıyla 
gerçekleşebileceğini belirtti. Rektörümüz ŞEKER; “Türk Sanat Müziğinin ayakta kalması için sadece gençlere değil bizlere de çok sorumluluk 
düşüyor. Bizler idareci olarak sizler de bu konsere katılarak bu sorumluğun bir parçasını oluşturuyorsunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür etmek 

istiyorum. Türk Sanat Müziği özlenen 
bir noktada. Çünkü son zamanlarda 
televizyonlarımızda da yer almadığını 
görüyoruz. Bu nedenle  bu tür 
konserlerin yılda birkaç kez yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. Adnan 
KILIÇARSLAN hocamıza, emeği 
geçen tüm hocalarımıza ve konseri 
gerçekleştiren öğrencilerimize çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

“YAŞAYAN HATIRALAR” 

Etkinlikler



Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi öğrencileri tarafından Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda Klasik Gitar Dinletisi sunuldu. 
Programa Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK, Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf AKBULUT, öğretim 
elemanları ve öğrenciler katıldı. 
 
 Öğretim üyesi Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU ile öğrenciler; Özge AYYILDIZ, 
Ediz TANBUROĞLU, Emirhan KÜÇÜKÇINAR ve Aykut AY'ın yorumladığı klasik  gitar 
repertuarında bulunan Dua, Trio ve Quartet eserlerin sunulduğu program büyük beğeniyle 
izlendi.

KLASİK GİTAR DİNLETİSİ
Müzik Bölümü Öğrencilerinden Klasik Gitar Dinletisi

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜNDEN 
"TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ"

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda Türk Halk Müziği 

Konseri düzenlendi. Öğr. Gör. Dr. Attila ÖZDEK ile Öğr. Gör. Dr. 
Soner ALGI’nın hazırladığı, lisansüstü ve lisans öğrenciler tarafından 
iki bölüm olarak sunulan Türk Halk Müziği Konserine; Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Muhsin KAR, Eğitim Fakültesi Dekan ve Dekan Yardımcıları, 

Müzik Eğitim Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf AKBULUT, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Lisanüstü öğrencilerinin Enstrümantal Anadolu ezgilerini çaldığı 
programda; lisan öğrencileri de Anadolu’nun farklı yörelerinden 
derledikleri türküleri seslendirdiler. 
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Topluluklar Konferans:
“İŞ HAYATINDA MÜHENDİSLİK”

Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesinden 
35 kişilik öğrenci grubu, 

fabrikanın Metalurji ve Malzeme 
Mühendislerinden Hakan KİRAZ’ 
ın ve teknikerlerin eşliğinde 
fabrika hakkında ve alüminyumun 
üretim sırasındaki safhalarını 
hakkında bilgi alarak, sorularına 
cevap buldular. 

Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali BORAN’ ın katılımıyla 

“Konya’nın Kültürel Değerleri” konulu konferans 
gerçekleştirildi. Konferansa Seydişehir İlçe 
protokolü, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Selman TÜRKER, 
Fakülte Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hüseyin 
ARIKAN ve Doç. Dr. Ziya ÖZÇELİK ve 
öğretim üyeleri katıldı. Öğrencilerinde yoğun 
ilgi gösterdiği konferansı dinleyiciler adeta 
yaşayarak takip ettiler. 

Eti Alüminyum A.Ş 
Mühendislerinden Ahmet 
YALÇIN’ın katılımı ile “İş 

Hayatında Mühendislik” konulu 
konferans gerçekleştirildi. Bir 
mühendisin, iş hayatında ne gibi 
zorluklarla karşılaşabileceğini, 
bu zorlukları nasıl aşabileceğini 
ve Alüminyum fabrikasının üretim 
şemasını içeren sunumlarla zengin bir 
içeriğe sahip konferansa Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerinin yoğun katılım sağladı.

Teknik Gezi:
ETİ ALİMİNYUM A.Ş.

Konferans:
“KONYA’NIN KÜLTÜREL DEĞERLERİ”

Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selman TÜRKER

Selçuk Üniversitesi Sanat 
ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali BORAN
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"Felsefe Topluluğu Üyeleri Huzur 
Evinde kalan yaşlılarımızı ziyaret 

ederek,  gençlerimizin hala 
değerlerine sahip çıktığını gösterdi"

"Felsefe Topluluğu Üyeleri İzmir’e bir gezi düzenledi. 
Ekip İzmir’in tarihi ve turistik mekanlarını gezdi" 

Modern bilimin bugün ulaştığı noktada teizme 
destek sağlayıcı mahiyette çok zengin verilere 
sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. TASLAMAN: 

“Modern bilimin verileri ışığında formüle edilen “tasarım 
delili”nin perspektifiyle irdelediğimizde; teizm yaklaşımının ateist 
yaklaşımdan çok daha rasyonel ve tutarlı olduğu görülecektir” 
dedi. Evrenin var olması, evrende zaman ve canlılığın ortaya 
çıkması, doğa yasaları, Entropi yasası, evrim teorisi gibi birçok 
bilimsel ve felsefi konularına değinen Prof. Dr. Taslaman, katılan 
öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. 
En çok karşılaşılan sorunun, Evren’in mi yoksa Allah’ın mı ezeli 
oluşu hususunda ise, yapılan tüm araştırmalarda ulaşılan 
ağırlıklı sonucun Allah’ın ezeli oluşu noktası olduğunu aktardı. 
Matematiğin evrende ve insan yaşamındaki önemine de 
değinen Taslaman, Evrenle matematiğin uyumu sayesinde 
bugün uzaya araç gönderilebildiğini belirtirken günlük 
yaşantımızı nasıl etkilediğini ve kolaylaştırdığını verdiği 
örneklerle açıkladı.

"ALLAHIN VARLIĞI BİLİNEBİLİR Mİ?"
Felsefe Topluluğu tarafından "Modern Bilim, 
Felsefe ve Tanrı" konusu üzerine konferans 
düzenlendi. 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans 
salonunda Felsefe Topluluğu tarafından "Modern Bilim, 
Felsefe ve Tanrı" konusu üzerine "Allah'ın Varlığı Bilinebilir 
mi?" alt başlıklı konferans düzenlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Caner TASLAMAN'ın konuşmacı 
olarak katıldığı konferansa; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bilal MERCAN ve Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet BİREKUL katıldı.

Prof. Dr. Caner Taslaman: “Bizler evrenin bir 
parçasıyız. Evren hakkındaki düşüncemiz 
kendimizle ilgili düşüncelerimizin de 
belirleyicisidir”

Prof. Dr. Caner TASLAMAN konuşmasında; Bilim, Felsefe 
ve Dinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyerek: 
“Bizler evrenin bir parçasıyız. Evren hakkındaki düşüncemiz 

kendimizle ilgili düşüncelerimizin de belirleyicisidir. Din 
felsefesinde iki görüş vardır. Bunlar; natüralizm ve teizmdir. Bu 
görüşlerden hangisinin doğru olacağı konusunda vereceğimiz 
karar bizim ne olacağımızı da ilgilendirdiği için çok önemli. 
Naturalist görüşte, buna ateizm de diyebiliriz, evren ve 
içindeki varlıklar tesadüfen oluşmuştur. Teizme göre ise, bu 
evrenin bir yaratıcısı vardır ve  hiç bir şey tesadüf değildir  
görüşü hakimdir” dedi. 
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Genç Mühendisler Topluluğu tarafından organize edilen 
“Paramı Yönetebiliyorum” konferansı Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu konferansta öğrenciler, 
para yönetimi, nasıl bütçe yapılacağı, birikim yapmak için plan 
yapılması gerektiği ve harcama dürtüsü geldiğinde 10 saniye 
kuralının önemi ile gelirimizden fazla harcamamamız gerektiğini 
öğrendiler. Eğitimin çok başarılı ve verimli geçtğini belirten 
öğrenciler, konferans sonunda sertifikalarını aldılar. 

Genç Mühendisler Topluluğu Ak 
Aliminyum A.Ş’ ye teknik gezi 
düzenledi. Teknik gezide öğrenciler 

üretim aşamalarını yakından görerek 
incelemede bulundu. Teorik eğitimin 
yanında yanında uygulamayı görerek 
aldıkları eğitimi pekiştirme fırsatı buldular. 
Bu tarz teknik gezileri hep desteklediklerini 
belirten şirket yetkilileri, öğrencilere  stajları 
konusunda da yardımcı olabileceklerini 
söyledi.  Teknik geziden çok memnun 
kaldıklarını belirten öğrenciler bu tarz 
etkinliklerin sürekli olmasını gezinin son 
derece verimli ve eğitici geçtğini belirttiler. 

Konferans:

“PARAMI 
YÖNETEBİLİYORUM”

Teknik Gezi:

“AK ALİMİNYUM”
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KAPADOKYA
Gezisi

KAYSERİ / ERCİYES
Gezisi

NETOT
(Turizm Gezi Tanıtım ve 
Organizasyon Topluluğu)
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ÇANAKKALE, AYVALIK, İZMİR, 
KUŞADASI, DENİZLİ, PAMUKKALE

Gezisi



Genç Gönüllüler, YGS sınavında, ÖSYM nin dağıttığı kırtasiye 
malzemelerini ihtiyaç sahibi olan köy okulu öğrencileri için 
topladı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip 

Lisesi, Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya Lisesi, 
Karatay Lisesi, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatih Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere 6 okuldan toplam 1.007 kutu 
kırtasiye malzemesi toplandı. Gönüllü Gençler topladığı kalemleri 
kullanıma hazır hale getirerek kardeşlerine yardımcı olmaya çalıştı.

8 Mart Çanakkale 
Şehitlerini anma 
etkinlikleri kapsamında 

şehitlerimiz anısına  Türk 
Kızılayı işbirliğiyle “Bu 
kan seni unutur mu?” 
sloganıyla kan bağışı 
kampanyası düzenlendi. Duyarlı üniversite öğrencilerinin kan bağışında 
bulunmalarına vesile olan Genç Gönüllüler 8 saatte, 61 bayan 57 
erkek olmak üzere 118 gönüllü kişinin kan verdiği etkinlikle bir rekora  
imza attılar.

4 Mart Salı günü Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör 
Konferans Salonu'nda Bilal GÖREGEN`le Engelliler İçin 
Sosyal Sorumluluk adına konser düzenlendi. Kurulduğu 

günden bu yana durmadan gönüllülük çalışmalarını sürdüren NEÜ 
Genç Gönüllüler Topluluğu engellileri kapsayan büyük bir proje 
gerçekleştirdi. Doğuştan engelli olan Bilal GÖREGEN söylediği 
türkülerle katılanların gönüllerini fethederken yaptığı espriler, 
anlattığı fıkralar ve söylediği ezgilerle bir çok konuda farkındalık 
oluşturdu. Konser biletlerinden elde edilen gelirler engelli 
vatandaşlara hibe edildi.

Konya Genç Gönüllüler, kitap yardım kampanyası 
vesilesiyle Çumra’daki Güvercinlik İlkokuluna ve 
Hakkari’deki bir okula kitap yardımında bulundu..

KONSER:

”ENGELLİLER İÇİN"

“KİMSESİZ ÇOCUKLARLA PAYLAŞ”
Kampanyası

“KAN BAĞIŞI KAMPANYASI”

“KİTAP YARDIM KAMPANYASI”

“TİYATRO”

Topluluğumuz ve Zeta Topluluğu Sanduka tiyatro ekibiyle ortaklaşa tiyatro 
etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro izleyiciler 
tarafından ilgiyle izlendi.

Topluluklar



Lalebahçe İ.Ö.O. Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi

Sevgi Evi Çocuk Yuvası Ziyareti
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Akçeşme İ.Ö.O. Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi

Dutlukır- Kozağaç Bisiklet Turu

Eskişehir Gezisi: 
“SAZOVA PARKI”
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Gıda Topluluğumuz 
öncülüğünde öğrencilerimiz 
Selva Makarna’ya teknik 

gezi düzenledi. Geziye, Gıda 
Mühendisliği öğrencilerinin yanı 
sıra; Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Elemanları ve SADAM’ın temsilcileri 
katıldı. Teknik gezi kapsamında 
öğrencilerimize, makarna üretim 
süreci hakkında bilgi verildi. Fabrika 
gezisi sonrasında öğrencilerimize 
makarna ikram edildi. Daha sonra 
öğrencilerimiz arasında yapılan 
makarna yeme yarışmasında 
öğrencilerimizden Büşra ONAT ve 
Gökhan GÜLNAR birinci oldu. Birincilere ödülleri; Prof. Dr. Selman TÜRKER ve Selva Gıda Üretim Müdürü Gıda Mühendisi Yasin 
İÇÖZ tarafından takdim edildi. 

Gıda Topluluğumuz Karamanoğlu 
Mehmet Bey Üniversitesi’ndeki 
konferansa katılmak ve KOMGIDA 
A.Ş.’ye Teknik Gezi de bulunmak üzere 
Karaman’a gitti. Seydişehir  Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Selman TÜRKER’inde “Helal Gıda” 
hakkındaki sunumu ile davetli olarak 
katıldığı konferans öğrencilerimizden 
yoğun ilgi gördü. Konferansın ardından 
KOMGIDA A.Ş.’nin Kazım Karabekir’deki 
fabrikalarına teknik gezi düzenlendi.  

Gıda Topluluğumuz'dan 
"KARAMAN'a ÇIKARMA"

Teknik Gezi:

“Selva Gıda A.Ş.”

Gıda Topluluğu ve Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) tarafından ortaklaşa düzenlenen bir organizasyonla 
“Kariyer Günleri” düzenlendi. İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Tahir ATİLLA ’nın konuşmacı olarak katıldığı programda Gıda 
Topluluğunun kuruluşu ve bu güne kadar yaptığı faaliyetler hakkında Gıda Topluluğu Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÜNVER tarafından 
bilgiler verildi. Programa Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali TOR,  Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim KALAYCI, İttifak 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adem ELGÜN ile Öğretim 
Üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
Programda konuşma yapan İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı Tahir 
ATİLA, “İnsanı Okumak” isimli sunumunda başarının ve mutluluğun 
yolunun insanın kendini tanımasından geçtiğini belirterek, “ Gerçek 
başarı bireyin güçlü olduğu yanlarından gelir. Güçlü yanlarını sürekli 
olarak daha da güçlendirmek ise kişiyi standarttan uzaklaştırıp 
farklılığa doğru yönlendirir. Bireylerin gelecekle ilgili hayallerini, 
amaçlarını, hedeflerini ve buna bağlı tercihlerini mutlaka erken 
yaşlarda belirlemeleri gerekir. Günümüzde bireysel başarı için kişinin 
sadece sahip olduğu diploma, sertifika ya da yabancı diller yeterli 
olamaz, bunun yanında kişilerin strateji üretebilme yeteneklerinin de 
olması gerekmektedir. Beni dinleyen kıymetli öğrenci kardeşlerime 
mesleki hayatları ve kariyer planlamalarını çok iyi yapmalarını, 
ümitle, azimle çalışarak kendilerini kültürel ve sosyal açıdan da 
geliştirmelerini tavsiye ediyorum.” dedi.
Program sonrasında, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bahçesinde 
SELVA Gıda Sanayi A.Ş tarafından öğrencilere makarna ikram 
edildi.  

Gıda Topluluğu

KARİYER GÜNLERİ’NDE 
BULUŞTU

Topluluklar



Gezi ve Fotoğrafçılık Topluluğumuz tarafından Çumra Şeker Fabrikası ve Torku Tesisleri'ne geniş katılımlı bir gezi düzenlendi. 
Geziye Fen Fakültesi olmak üzere, bir çok farklı bölümden öğrenci katıldı. Öğretim üyelerimizin de olduğu gezide, bir kimya 
mühendisi eşliğinde fabrikayı dolaşan ekip fabrikanın birimleri ve üretimin her aşaması ile ilgili bilgi aldı. Gezi sonrası yemek yiyen 

öğrencilerimiz, fotoğraf çekiminin ardından fabrikadan ayrıldı. Teknik Gezi Topluluğu Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği 2. sınıf öğrencilerinin 
katılımları ve Yrd .Doç. Dr. Muciz 

ÖZCAN’ın liderliğinde Konya’nın Çumra 
ilçesine teknik ve sosyal gezi düzenledi. 
Ekip ilk olarak yaklaşık 2.600.000 m2 kurulu 
alana ve günlük 17.000 ton pancar 
işleme kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük 
üretim kapasitesine sahip Çumra Şeker 

Entegre Tesisleri’ni ziyaret etti. Daha 
sonra, insanlığın gelişiminde önemli bir evre 
olan yerleşik toplumsal hayata geçişle 
birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi 
önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık 
eden Çatalhöyük Neolitik Kenti’ni ziyaret 
ederek, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.  

TEKNİK GEZİ TOPLULUĞU
Topluluklar



Topluluk üyesi öğrencilerimiz 2 grup halinde deneysel 
aktiviteler gerçekleştirdi. Etik kurul izni alındıktan sonra, 
sömestre tatili boyunca “Deney Hayvanları Kullanım 

Sertifikası”na sahip öğrencilerin öncülüğünde, sıçan uterus 
kasılması üzerinde bor elementi ve melatoninin etkilerinin 
araştırıldığı 2 ayrı deney protokolü oluşturuldu. Deneyler 
Fizyoloji Anabilim Dalı Sinir ve Kas Fizyolojisi Laboratuvarı'nda 
yapıldı.

Topluluğumuz tarafından her geçen gün 
önemini artıran kök hücre konusunda 
farkındalığı artırmak ve öğrencilerimizin 

bilgi düzeyini artırmak amacıyla bir konferans 
düzenlendi. Meram Tıp Fakültesi Asım Duman 
Konferans Salonu’nda yapılan konferans Topluluk 
üyelerimizden Ömer Osman BÜYÜKSÜTÇÜ, 
Ayşenur DOĞRU, Sena GÖKMEN ve Topluluk 
Başkanı Büşra AYDIN sunumlarını gerçekleştirdi. 
Tıp fakültesinden birçok öğretim üyesininde 
katıldığı konferansta “Kök hücre” konusu birçok 
yönüyle ele alındı. 

Konferans:

“KÖK HÜCRE”

Seminer:

“BİLİMSEL MAKALE ANALİZİ”

Topluluk üyelerimiz 
tarafından Kent Plaza 
AVM’de, “Hipertansiyon 

Farkındalık Günleri” isimli 
bir sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirildi.  

 AVM’de tanıtım amaçlı 2 adet roll up'ın yer 
aldığı ortamda yaşları 18-74 arasında 
değişen yaklaşık olarak 450 kişnin kan 
basınçları ölçüldü. Standı ziyaret eden 
bu vatandaşlara hipertansiyonun nedenleri, 
zararları ve kan basıncı kontrolünün önemi 
hakkında yüz tüze görüşme yöntemiyle 
bilgiler anlatıldı. Ayrıca topluluk üyelerince 
hazırlanan ve hipertansiyonla ilgili bilgilerin 
yer aldığı broşür dağıtıldı.

Topluluk Üyelerimizle 

"DENEY ÇALIŞMALARI"
“HİPERTANSİYON 
FARKINDALIK GÜNLERİ”

Topluluk danışman Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Selim KUTLU tarafından 
üyelerimize, Fizyoloji Ana Bilim Dalı 

seminer salonunda bilimsel makalelerin 
özellikleri, makalenin bölümlerinde hangi 
bilgilerin yer aldığı, bilimsel dergilerin 
özellikleri, bilimsel bulguların paylaşılmasının 
önemi konularında bilgilerin anlatıldığı bir 
seminer sunuldu.
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Ziyaret:
“HUZUR EVİ”

Genç Tıbbiyeler Topluluğu

“KONYA PİLAVI”

Topluluğumuz tarafından şehir dışından gelen öğrencilere 
Konya kültürünü Tanıtmak amacıyla Konya Pilavı 
ikram edildi. Konya'nın misafirperverliğini ve yemeklerini 

beğendiklerini ifade eden öğrenciler yemek esnasında hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

Vizyon topluluğu son dört yılın en çok okunan yazarı 
Sinan YAĞMUR ile bir söyleşi ve imza günü düzenledi. 
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program keyifli bir 

ortamda gerçekleşti. 

Genç Tıbbiyeler Topluluğu öğrencileri Huzur Evi'ni ziyaret 
etti. Huzur Evi sakinleriyle sohbet eden grup, onlara yalnız 
olmadıklarını göstererek, birlikte keyifli bir gün geçirdiler. 

Vizyon Topluluğu öğrencileri, BEYAZ SHOW 
Programı'na katıldı.

Pamukkale Gezisi116
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Siyasal Yaşam ve Sosyal 
Aktivite Topluluğu farklı 
fakültelerden öğrencilerle 

vizeler öncesi eğlenceli bir gezi 
düzenledi. Beyşehir kültür turu 
ve piknik etkinliğinde Eşrefoğlu 
Cami ziyareti, Beyşehir Gölü 
tekne turu ve Yaka Manastır 
da piknik düzenlendi.

Gezi:
"EŞREFOĞLU CAMİİ, BEYŞEHİR, YAKA MANASTIR"

TÜRKÇE TOPLULUĞU ve 
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
ŞEHİR VE EDEBİYAT GEZİLERİ

Türkçe Topluluğu ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğrencileri; Bölüm hocaları Doç. Dr. Abdurrahman 
ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

GÜRBÜZ, Yrd. Doç. Dr. Hanifi ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Metin 
OKTAY, Arş. Gör. Ahmet Ferhat ÖZKAN eşliğinde ve Türkçe 
Topluluğu’nun Şehir ve Edebiyat programları kapsamında 
Sille, Çumra, Çatalhüyük, Apa Barajı, Seydişehir, Beyşehir 
gezileri düzenlediler. Gezide doğa ve coğrafyanın Türk 
edebiyatına yansımalarına değinilerek ve bölgelerin tarihî, 
kültürel ve folklorik özellikleri hakkında bilgi verildi. 
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Sosyal Gençlik Topluluğu ve Pugem’in ortaklaşa düzenlediği 
“Bireysel Kariyer Yönetimi” semineri Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirildi.  

Eğitmen-yazar Serkan ŞENGÜL’ün konuşmacı olarak katıldığı 
seminere öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Öğrencilerimize 

“BİREYSEL KARİYER 
YÖNETİMİ EĞİTİMİ” 

Etkinlik:
“1. KARİYER ZAMANI” 

"ARMAĞANINIZ KİTAP OLSUN"
Kampanyası

Sosyal Gençlik Topluluğu, Fırat Kültür Merkezi Tiyatrosu ve 
Akademik Kariyer Merkezinin organizasyonu ile tiyatro 
gösterisi düzenlendi. “Tuna Boyu: Örnekleri kendinden bir 

hareketin binlerce kahramanından bir yiğidin hikayesi” konulu 
tiyatroya çok sayıda öğrenci katıldı. 

KYK Mevlana Yurdunun ve Topluluğumuzun Birlikte Düzenlemiş Olduğu “Sosyal 
Gençlik Topluluğu 1.Kariyer Zamanı” Etkinliği düzenlendi. Katılımcılara 
Proğram Sonunda KYK Müdürlüğü Tarafından Katılım Belgesi Verildi. 

Katılımlarından Dolayı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın 
Doç.Dr. Şaban TANIYICI ve Araştırma Görevlisi Gökhan BOZBAŞ a Teşekkürlerimizi 
Sunarız.

Tiyatro: 
“TUNA BOYU”

N ecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Gençlik 
Topluluğu ve Konya KYK Mevlana Kız 
Öğrenci Yurdunun 5-20 Mart arasında 

düzenlemiş olduğu ''Armağanınız Kitap Olsun'' 
organizasyonu sonucu elde edilen 400'e yakın 
kitabı 21 Mart Tarihinde Topluluk Danışmanı Yrd.
Doç. Dr. Nuran KOYUNCU, KYK Mevlana Kız 
Öğrenci Yurdu Müdürü Havva ÇİMEN,Topluluk 
Başkanı Özgür GÜNEY ve üyeler tarafından 
Mehmet Akdoğan Ortaokuluna hediye edildi. 
Mehmet Akdoğan Ortaokulu Müdürü Erdinç SARICA 
yapılan organizasyondan dolayı KYK Mevlana 
Kız Öğrenci Yurduna ve N.E.Ü Sosyal Gençlik 
Topluluğuna teşekkürlerini sundu. Her yıl düzenli 
olarak gerçekleşmesi hedeflenen bu kampanya 
hem gençlerin hem de okuldaki öğrencilerin yüzünü 
güldürdü. 121
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Kültür ve Turizm Topluluğu olarak 15.05.2014 tarihinde, 
60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ’ın 
püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların 

milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından 
aşındırılmasıyla ortaya çıkmış bir doğa harikası Kapadokya 
bölgesine eğitim ve eğlence amaçlı bir gezi organize ettik 
ve güzel atlar ülkesi Kappatuka(Kapadokya)’ı Kültür ve Turizm 
Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman DİNÇ hocamız, 2 
asistan hoca ve 32 öğrenci arkadaşımız beraberliğinde gezdik. 
Kapadokya gezimizde Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, 
Uçhisar, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağ, Avanos ve 
Ürgüp ören yerlerini ve müzeleri ziyaret ettik. Bölgedeki kaya 
oluşumları ve seyretmeye doyamadığımız o muazzam manzara 
görüntüsü ve coğrafyası, geziye katılan kişileri çok etkilemiş olacak 

ki fırsat buldukça güzel bir manzara yakalayanlar kendilerini fotoğraf çekmekten, o 
anı ölümsüzleştirmekten alıkoyamadılar. Çömlek ve çömlekçiliğin en güzel örneklerine 
rastlayabileceğimiz Avanos’ta bir çömlek atölyesine girdik ve atölyedeki ustadan hem 
çömlek ve çömlekçiliğin tarihini öğrendik hem de çömlek nasıl yapılır onu gördük. Kültür 
ve Turizm Topluluğu Başkanı Yusuf Hakan ÇAĞLAYAN da arkadaşlarına çömlek 
yapımı konusunda çarkın başında bir sunum yaptı. Katılan herkesin eğlendiği ve enerji 
topladığı bir gezi olduğunu, öğrenci arkadaşlarımızın final sınavlarından önce moral 
depoladıklarını gezinin sonunda otobüste kişilerin kendi duygu ve düşüncelerini belirtirken 
söyledikleri güzel sözlerden anladık. Kültür ve Turizm Topluluğu Başkanı Yusuf Hakan 
ÇAĞLAYAN da “Üniversitemiz bize böyle olanaklar ve kolaylıklar sağladığı sürece, bu 
gezimiz gibi ülkemizin güzel ve önemli yerlerine de kültür gezileri yapmayı düşünüyoruz 
ve bu gezilerimizede üniversitemiz bünyesindeki hocaların ve öğrencilerin de katılımlarını 
bekliyoruz” dedi.

KÜLTÜR ve TURİZM TOPLULUĞU 

ÖĞRENCİLERİ KAPADOKYA’DA

Konya Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Şehir ve Kültür 
Gezileri kapsamında Kapadokya’yı gezdi.
 Konya TÖMER’ de Türkçe öğrenen 
“Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı” öğrencileri ile genel amaçlı Türkçe 
kursu öğrencilerinin, rehber eşliğinde yaptıkları 
gezide öğrenciler , Kapadokya Bölgesi’nin tarihi, 
kültürel mekânlarını gezerken, müthiş doğasına 
hayran kalarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrencilerin yaşadıkları coğrafyayı ve Türk 
kültürünü keşfetmelerini sağlamak amacıyla 
düzenlenen gezi, turistik bölgenin en popüler yürüyüş yerlerinden 

birisi olan Ihlara Vadisi’nde başlayarak,  Kapadokya’nın en güzel 
manzarasına sahip  Uçhisar Kalesi ile devam etti. Ziyaretçilerin 
memnun bir şekilde ayrıldıkları “Şehir ve Kültür Gezileri” programı 

hakkında bilgi veren Üniversitemiz Konya TÖMER 
Müdürü Doç Dr. Kemal ÖZCAN; Türkiye’ye yeni 
gelen ve Türk Kültürüne yabancı olan öğrencilerle 
kaynaşmak ve onlara Türkiye’nin güzelliklerini, 
kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla böyle bir 
program düzenlediklerini belirterek, “Bu gezilerle 
öğrencilerimiz yoğun ders programının stresinden 
uzaklaşarak dinlenme fırsatı buldular. Konya 
TÖMER olarak etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde 
de devam edecek” şeklinde konuştu.
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Ankara'da MAN Truck & Bus fabrikasına ve 
Anıtkabire Sosyo-Kültürel ve Teknik gezi 

düzenledi.

"2 Nisan Dünya Otizm Günü" dolayısıyla 
farkındalık için sinema gösterimi düzenledi.

Ankara'da Aselsan ve TAI tesislerine 
teknik gezi düzenledi.

Konferans:
"GÜNCEL DİNİ MESELELER"

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi 
ve Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğumuzun 
ortaklaşa düzenlediği “Güncel Dini Meseleler” 

konferansı yapıldı. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi  öğretim 
üyesi Prof. Dr. Orhan ÇEKER’in katıldığı "Güncel Dini 
Meseleler" adlı konferans Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansa protokolun 
yanısıra çok sayıda öğrenci de katıldı. Konferansın açılış 
konuşmasını Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selman TÜRKER yaptı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 

Tutal'ın selamlama konuşmasının ardından Prof. Dr. Orhan ÇEKER, 
konferansını sorulu cevaplı olarak sundu. Programın ardından günün 
anısına Dekan Prof. Dr. Selman TÜRKER konuşmacı Prof. Dr. Orhan 
ÇEKER'e plaket takdim etti.   

Ankara'da Aselsan ve TAI tesislerine teknik gezi düzenledi.

Engelliler yararına “Konser” düzenlenmiştir. Geceye Sivil toplum 
örgütleri ve yoğun bir öğrenci kitlesi katılmıştır.

Kızılay ile ortak yürütülen “Kan Verme” etkinliği düzenlenmiştir. 
Etkinliğe yoğun bir öğrenci kitlesi katılmıştır.

Çanakkale Zaferi Konferansı düzenledi.

"Komedi Kahvesi" stand up etkinliğinde 
organizasyon ortaklığında bulunduk.
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II. SPOR ŞENLİKLERİ ÖDÜL TÖRENİ 
Yapıldı

Üniversitemizin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği ‘Geleneksel Spor 
Şenlikleri’nde dereceye giren takımlar ve sporcular düzenlenen 
törenle kupalarını ve madalyalarını aldılar. Ahmet Keleşoğlu 

Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
törende, 6 takım ve 8 ferdi sporcu ödül aldı.
 Gençlik ve Kültür Şenlikleri kapsamında her yıl düzenlenen 
spor şenlikleri ödül törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin KAR, 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL, Meram Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN, Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcıları, Üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.
Konuşmaların ardından spor şenliklerinde dereceye giren takımlara 
ve ferdi sporculara ödülleri verildi.

Ramazan ŞENER:
"Öğrencilerin beden 
sağlıklarını korumak ve 
geliştirmek, spora ilgi 
duymalarını sağlamak, 
enerjilerini bu olumlu yöne 
yöneltmek, boş zamanlarını 
değerlendirmek için ilgi 
duydukları spor dalında 
çalışmalarını sağlamak, 
Üniversitelerimizin en önemli 
görevleri arasında yer alıyor"

Üniversitemiz "Spor Şenlikleri"
Halı Saha Futbol Turnuvasıyla Başladı

Sp
or

8. YURTLAR ARASI MASA TENİSİ TURNUVASI 
KONYA ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTEMİZDE
Kredi Yurtlar Kurumu Konya Yurt Müdürlüğü tarafından yurtlarda 
barınan öğrenciler arasında ‘8. Yurtlar arası Masa Tenisi turnuvası’ 
düzenlendi. 21 sporcunun katıldığı ve oldukça heyecanlı geçen 
turnuvada Üniversitemiz Konya TÖMER Öğrencisi Ahmet M. H. ABED 
Konya Şampiyonu oldu.
Ahmet M.H. ABED, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu tarafından Nisan ayında Denizli’de düzenlenecek 
olan Bölgelerarası Masa Tenisi Şampiyonasında Yurtkur Konya 
Bölge Müdürlüğünü temsil edecek.
Konya TÖMER Müdürü Doç. Dr. Kemal ÖZCAN, “Bu başarı 
kurumumuzda Türkçe öğretiminin yanısıra sosyal etkinliklere de 
verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı 
için öğrencimizi yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.” 
dedi. 
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Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen "Spor Şenlikleri" heyecanı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi arasında yapılan erkek halı saha futbol müsabakası ile başladı.
 Halı Saha Futbol, Basketbol ve Masa Tenisi branşlarındaki müsabakalar, 14 Fakülte ve Yüksekokulun katılımı ile gerçekleştirildi. 
Turnuvada basketbol erkek 10 takım, halı saha futbol erkekte 13 takım, masa tenisi bayanda 8 sporcu ve masa tenisi erkeklerde 24 sporcu 
mücadele etti.
 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ramazan ŞENER, "Öğrencilerin beden 
sağlıklarını korumak ve geliştirmek, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek 
için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak, Üniversitelerimizin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Günümüzde spor, kaliteli 
yaşamın bir parçası ve en yararlı sosyal etkinliklerden birisi olarak kabul ediliyor. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan müsabakalar 
da sporculardan beklentilerimiz, öğrencilik vakarına uymayan tutum ve davranışlardan uzak, dostluk ve arkadaşlık duygularının yoğunlaştığı, 
seyir zevki yüksek müsabakalarla izleyicilere keyifli anlar yaşatmalarıdır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi.



Kısa Kısa

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI BİR 
ARAYA GELDİ

Üniversitemizin Öğrenci Toplulukları üniversite yönetimi ile düzenlenen bir 
toplantıyla bir araya geldi. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör 
yardımcılarımızın katıldığı toplantıda topluluk üyelerinin dile getirdiği sorunlar 

ve çözüm yolları konuşularak öğrencilere bilgiler verildi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer ŞEKER topluluklara hitaben “Öğrenci topluluklarının sıkıntılarını gidermek, 
talepleri hakkında bilgilenmek ve  bunları değerlendirerek sizlerin  fakülteler ve 
rektörlüğümüzle olan temaslarınızda bir yol haritası çizebilmek için bu toplantıyı 
düzenledik. Geçmiş dönemde yaptığımız toplantılarda iletmiş olduğunuz taleplerin 
çoğu yerine getirildi. Aslında tüm toplulukların bir web sayfası çatısı altında 
toplanmasını ve tanıtımlarının bu web sayfası üzerinden yapılmasına olanak 
sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çalışma takvimi üzerinden sizlerin projelerine 
destek verilmesi gerekiyor. Bu nedenle sizleri bugün burada bir kez daha dinlemek 
ve çözüm yolları üretmek bizleri de mutlu etti. Üniversitemizin tüm topluluklarını 
kutluyor, çalışmalarının başarıyla artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu. 
Toplantı sonunda öğrencilerin önerileri dinlendi ve yapılabileceklere ilişkin kararlar 
alındı.  

HAVACILIK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
AKADEMİK KURUL TOPLANTISI  

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Akademik Kurulu; Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER başkanlığında gerçekleştirildi. Fakülte binasında 
yapılan toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerafettin EREL, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa COŞKUN, Uzay ve Uydu Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. 

Dr. Ömer Faruk KESER, Uçak Mühendisleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nail MUŞTA, Sivil Havacılık İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet ULUTAŞ, Sivil Havacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖCALAN ve Fakülte Sekreteri Muammer YALÇIN 
katıldı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Akademik Kurul 
Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN 

ve Prof. Dr. Muhsin KAR, Genel Sekreter  Doç. Dr. Zekeriya 
MIZIRAK ve  akademik personelin katılımıyla Dedeman 
Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda Yüksekokul Müdürü  
Doç. Dr. Ahmet DİKEN Yüksekokulun bugünü ve geleceği 
hakkında  bilgiler verdi. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 
ise Yüksekokulun sektörle işbirliği içerisinde olmasının  
gerekliliği ve üniversitenin geleceği üzerine görüşlerini 
belirtti.  Toplantıda 2013 - 2014 öğretim yılı ayrıntılı 
olarak analiz edilerek 2014 - 2015 öğretim dönemi için 
yapılacak ön çalışmalar programlandı. Akademik Kurul 
toplantısı, öğretim elamanlarının Yüksekokul hakkında 
yaptıkları  karşılıklı değerlendirmeler ve Rektörümüzün 
soruları cevaplandırmasıyla son buldu.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

Sağlık Bilimleri Fakültesi  Akademik Kurulu Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER başkanlığında gerçekleştirildi. Fakülte binasında yapılan 
toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK, Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Emel EGE, Yrd. Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydan YÜCELER, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Kübra KÜÇÜKŞEN, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Kübra SAYIN ve öğretim elemanları katıldı.
Toplantı, Dekan Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK yaptığı kısa açılış konuşmasında fakültenin açılışından bu güne kadar olan gelişmelerinden 
bahsetti. Ardından Bölüm başkanları, 
bölümlerin faaliyetlerini, hedeflerini, projelerini 
ve  beklentilerini kapsayan sunumlar yaptı. 
Öğretim elemanlarının öneri ve taleplerinin 
yer aldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in, 2013-2014 eğitim ve öğretim dönemi 
ve isteklere yönelik genel bir değerlendirmede  
bulunmasının ardından soru ve görüşlerle 
akademik kurul toplantısı sona erdi. Toplantının 
ardından fakülte binasında incelemeler yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir YÜKSEK, hemşirelik 
öğrencileri için yapılan Beceri Laboratuvarını 
gezdi. İlgili öğretim elemanlarından Beceri 
Laboratuvarı hakkında bilgiler alan Rektör 
ve Rektör Yardımcımız, öğretim elemanları ve 
öğrencilerle birlikte yemek yedi.




