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Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Sevgili Öğrenciler,

Ülkeler; bağımsız, kendi toprakları üzerinde kendi seçtikleri idareciler tarafından yönetilen, sınırları 
çevrili topraklardır. Milletler ise tarihte bir arada yaşamış, ülkü ve duygu birlikteliği yapmış, aynı amacı 
benimsemiş ve aynı hedefe erişme çabası gösteren bireylerden teşekkül etmektedir.  

Stratejik olarak önemli bir noktada olduğu daha okula başladığımız ilk yıllarda bize öğretilen bu 
cennet vatanın dün olduğu gibi yarın da tüm farklılıkları bünyesinde barış içinde barındırmaya devam 
edeceğinden kimse kuşku duymamalıdır. Bu ülkenin bize bırakılamayacak kadar kıymetli olduğunu ifade 
edenler; tüm halkımızın bir arada, huzur ve barış içinde yaşama arzusunu sekteye uğratmaya yönelik 
akıl almaz senaryoları her daim sahneye koymuşlardır. Başta üniversiteler olmak üzere toplumun tüm 
kurumları ve bu vatanı seven tüm gençler, öncelikle oynanan oyunların farkında ve uyanık olmalıdırlar. 
Akademisyenler, farkındalığı artırmaya, uyanık olma bilincini oluşturmaya ve bu milleti layık olduğu 
noktaya eriştirecek nesilleri yetiştirmeye yönelik çabalar göstermelidirler.  İlimde ve fende gelişmeyi 
sağlayacak eğitim nosyonu yeni nesle aktarılmalı, üreten, karar veren, yorum yapan ve sorumluluk 
alan bir gelecek kuşak için hep birlikte mücadele verilmelidir. Parçalanmayı, bölünmeyi, ayrışmayı ve 
ötekileşmeyi körükleyen tüm gayretleri boşa çıkaracak ortak bilinç, başta genç dimağlar olmak üzere 
tüm halkımızda oluşturulmalıdır. Vatansız olmanın ne denli güç olduğu düşünüldüğünde milli ve manevi 
değerler çerçevesinde ortaya koyulması gereken mücadelenin önemi de kendiliğinden ortaya çıkacaktır.  

2015 – 2016 Eğitim –Öğretim yılının bu ilk bültenine başlarken yeni aramıza katılan tüm öğrencilerimize 
hoş geldiniz diyor, bizimle geçtiğimiz yıllarda bir arada bulunan ve eğitimlerine devam eden aile üyelerimize 
başarılar diliyor; mezunlarımıza yol açıklıkları temenni ediyorum. Her birinin iyi insan yetiştirme ülkümüze 
sonsuz destek verdiğini memnuniyetle gözlediğim tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

2016 yılının başta Necmettin Erbakan Üniversitesi ailesi olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam 
alemi için hayırlar getirmesini dilerim.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ



Yükseköğretim Kurulu Üyeleri ve Üniversite Rektörleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın daveti üzerine Eğitim-Öğretim yılı öncesinde düzenlenen toplantıya katıldı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’in de katıldığı toplantıda 
konuşan YÖK Başkanı Saraç, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015-2016 yükseköğretim yılı 
başında kendilerini kabul etmesinin ve bunu her eğitim 
ve öğretim yılı başlangıcı için geleneksel hale getirme 
yönündeki iradesinin yükseköğretim camiası için teşvik 
edici ve önemli olduğunu belirtti.
Bugün ulaşılan yükseköğretim kapasitesi ile akademik 
camianın geldiği noktaya kısaca değinen Saraç, tüm bu 
gayretlerin yakın gelecekte meyvelerini vereceği ümidini 
taşıdığını sözlerine ekledi. 
Üniversitelerde nicelik sorununun büyük ölçüde 
çözüldüğüne, bundan sonra dikkat ve imkânların, 
niteliğin yükseltilmesi için harcanabileceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin altyapısı güçlü 
alanları olan sanayiye, tarıma, hayvancılığa, madenciliğe 
olduğu kadar, ileri teknoloji gerektiren çalışmalara da ağırlık vermesi gerektiğini belirtti. Artık üretmenin tek 
başına yetmediğini; araştırma, geliştirme ve tasarlamanın en az üretmek kadar önemli hale geldiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin geçtiğimiz 12 yılda daha önceki 30 yıla, 50 yıla, 70 yıla denk hizmetleri hayata 
geçirdiğinin altını çizdi. Kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin el ele verip güçlerini ve imkânlarını en iyi 
şekilde kullanarak süratle 2023 hedeflerini başarması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, öğrencilere ve öğretim 
elemanlarına yeni öğretim yılında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

"Üniversiteler 
Niteliğe Odaklanmalıdır"

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
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Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek yaptığı konuşmada, 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
de talebe teşkilatlarında görev 
yaptığını hatırlatıp şunları söyledi: 
"Öğrencilik döneminde milletin 
hayrına yapılan dayanışma 

çalışmalarına katılmanın, kabiliyet geliştirme anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Şehrimizdeki sosyal ve 
kültürel faaliyetlerinde de öğrenci arkadaşlarımızın etkin rol almalarını diliyorum. Üniversiteyi beş yıl içinde bu 
noktaya getiren başta Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere tüm emekçilerine teşekkür ediyorum.” Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise  akademik yılın açılış programında bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek  
ne iş yapılırsa yapılsın, yapılan işte farkındalık oluşturmanın önemine değindi. Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan 
Özdemir: "Öğrencilerimiz kendileri için her türlü fedakârlığı yapan büyüklerinin yüzlerini ak ederlerse, işte o zaman 
Necmettin Erbakan Üniversitesi fevkalade kıymetli bir üniversite haline gelir.” dedi.

Fahri Doktora Belgeleri Verildi
NEÜ akademik yılı açılışı vesilesiyle fikir ve sanat alanında çalışmaları bulunan kişilere NEÜ Rektörü tarafından 
fahri doktora belgeleri verildi. Yapmış oldukları çalışmalar ve ortaya koydukları eserler nedeniyle ülkemizde dini 
musikinin gelişmesinde büyük emekleri olan ve yakın zamanda hayatını kaybeden Ahmet Hatipoğlu adına oğlu 
Emrah Hatipoğlu’na, uzun yıllardır Türk Sanat Müziğine ve özel olarak da 40 yıldır Konya’ya hizmet eden Ahmet 
Özhan’a, şehrimizin yetiştirdiği büyük seslerden olan ve aynı zamanda NEÜ’de Kuran’ı Kerim Kıraat dersleri de 
veren Ahmet Çalışır’a, Türk siyasetinin bugün ulaştığı noktada önemli katkıları olan Hasan Celal Güzel’e, Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker fahri doktora belgelerini verip cübbelerini giydirdi. Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Celal 
Güzel ise 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının ilk dersini “Milli Tarihimiz, Çanakkale ve Asım Nesli” konusu üzerine 
verdi.  Bu yıl 100. Yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferine değinen Güzel  konuşmasında: "Çanakkale 
şehitleri içerisinde beni en çok duygulandıranlar, çocuk yaştaki şehitlerimiz ve göğüslerinde Türk Ocağı'nın kurt 
başlı künyesini taşıyan çok sayıda genç ve üniversite öğrencisidir” dedi. Türk Milli Eğitimi'nin temel hedeflerini 
anlatan Güzel, geçmişte yaşamış olduğu bir olayı hatırlatarak "1988’de Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı sıfatıyla, 
‘Elinde Mushaf taşıyan uzay elbiseli gençlik’ yetiştirme hedefimizden bahsetmiştim. Daha sonra bu ifade, eğitim 
camiasında tutuldu ve sloganlaştı. Bazı çevreler bu sözden rahatsız olsalar da benim amacım aslında iman ile ilim 
ve teknolojiyi birlikte temel hedef alan nesli nitelemekti” dedi. Güzel, konuşmasını "Millî Eğitim sürecinden geçen 
her vatandaşımız, kendisini Türk Milleti’nin bir ferdi olarak kabul edebilmeli ve gerekirse millî değerleri, bayrağı, 
vatanı ve milleti için her türlü fedakârlığı göze alabilmelidir. Güzel ayrıca "Millî Eğitim’de Allah, Peygamber sevgisi 
öğretilmeli; soyut vicdan anlayışından çok daha etkili olduğu bilinen dinî değerlere istinat eden ‘ahlâk’ eğitimi 
yapılmalıdır. Millî Eğitim’in en önemli hedeflerinin başında; Allah’ını, Kitabı’nı (Kur’an-ı Kerîm), Peygamberini bilen 
yüksek ahlâklı nesiller yetiştirmek gelmelidir. Türkiye, ancak bu sâyede İslâm ve Türk dünyasının lideri olabilir ve 
beşeriyete hizmet verebilir” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdii Töreni 
NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi'nde yapıldı. 

Programa Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Celal Güzel, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. 

Dr. Mehmet Emin Aydın,  NEÜ senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilen ülkemizin yetiştirdiği büyük 
sanatkârlardan Ahmet Özhan, Ahmet Çalışır, Sadrettin Özçimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok 
sayıda misafir katıldı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker oldukça heyecanlı olduğunu belirterek başladığı 
konuşmasında 5 yıl önce 2010 yılı aralık ayında bir mühür ve bir berat ile göreve başladıklarını hatırlatır şu anda 30 
bini aşmış öğrenci potansiyeline sahip olduklarını belirtir bugünlere kolay gelmediklerinin altını çizdi. Bu zamana 
kadar üniversiteye emeği geçen bütün idari ve akademik kadroya teşekkür eden Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ayrıca 
üniversiteye başından beri destek veren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’na ve Ankara’daki bürokratlardan, ilimizdeki Vali, Belediye Başkanları ve sivil toplum kuruluşlarına kadar 
herkese ayrı ayrı şükranlarını sundu.

"Nitelikli Bireyler Yetiştirmek Boynumuzun Borcu"

Atalarımızın bu yurdu bizlere miras bırakırken birçok eser bıraktıklarını ve yurdumuzda her zamankinden daha 
fazla kardeşliğe, barışa ve huzura ihtiyaç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Şeker, artık dünyadaki yarışın 
nitelikli insanlar ve onların ürettikleriyle yapıldığını söyledi. Atalarımıza akademik vefa borcumuz var diyen Şeker:  
"Bizler bize miras kalan eserleri korumak ve bu eserlere yenilerini eklemekle yükümlüyüz. Gelecek nesillere 
bu eserleri sağlam bir şekilde bırakmalıyız. Ülkeye yön verecek olan nesilleri kaliteli ve nitelikli yetiştirmek 
üniversitelerimizin boynunun borcudur.” dedi. Dünyada yaşanan küreselleşmeyle beraber yüksek teknolojinin 
gençleri sarıp sarmalayarak gelecek nesilleri belirsizliğe sürükleyip aileden, toplumdan, sosyalleşmeden 
uzaklaştıran birçok sorunla boğuşulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Muzaffer Şeker:  "Bu anlamda bize emanet edilen 
gençleri ahlaki değerlere bağlı bir aile babası, aile annesi olarak toplumun bir tutkalı haline getirmeye çalışıyoruz. 
Üniversitemiz de geleceğe güvenle bakan üniversite olarak kaliteli akademisyenleri nitelikli alt yapısı ile ulaştığı 
nokta da geleceğe güvenle bakmamıza ışık tutuyor ve tutmaya devam edecektir” şeklinde konuştu. 
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Ahmet Hatipoğlu Kimdir? (1933-2015)
1933 yılında Burdur'da dünyaya geldi. 1955 yılında Ankara Radyosu 
tarafından açılan sınavı kazanarak ‘ses sanatçısı’ unvanıyla göreve 
başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1961 yılında tamamladı. 
Sanat hayatını, ebediyete intikaline kadar devam ettirdi. Türk müziğinin 
gelişmesine Tambur sanatçısı, Ses yönetmeni ve Kudüm sanatçısı olarak 
çok önemli katkılar sağladı. TRT bünyesinde Hocalık, Denetleme, Araştırma 
ve İnceleme, Repertuar gibi çeşitli sanat kurullarında uzman üye sıfatıyla 
bulundu. Konya ve Ankara’da bulunan üniversitelerde dersler verdi, 
Türk Tasavvuf Müziği Korosu Şefliği yaptı. Elli yılı aşkın sanat hayatında 
sayısız dini esere ve Türk Musikisi eserine icrâ vasfı kazandırarak bu 
eserleri repertuarımıza kattı ve pek çoğunu bizzat sesi ve sazıyla ya da 

şeflik görevini yürüttüğü Klâsik Koro ve Tasavvuf Mûsikîsi Korusu ile yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle 
tanıttı. Uzun yıllar süren mücadelesi neticesinde, 1960'lı yıllarda şahsen başlattığı tanıtım amaçlı Dînî Mûsıkî 
yayınlarını, 1978'de kurmuş olduğu ilk resmi vasıflı koro ile devam ettirerek kültürel mirasımıza ait nadide eserleri 
kültürümüze kazandırdı. Sanat hayatının en önemli katkılarından biri olan bu koro, 1978'den bugüne kadar 
"Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu" adıyla varlığını sürdürmektedir. Merhum Hatipoğlu 2012 yılında 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Sema Hatipoğlu ile evli olan ve ilâhiyat Profesörü 
Mehmet Hatipoğlu'nun da ikiz kardeşi olan sanatçının Itri ve Emrah adında iki oğlu bulunuyor. 22.08.2015 tarihinde 
Hakk'ın rahmetine kavuşan merhuma Allah’tan rahmet dileriz.

Hasan Celal Güzel Kimdir?
1945 yılında Gaziantep'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1968 yılında mezun oldu. Devlet Planlama 
Teşkilatı Uzman olarak başladığı bürokrasi kariyerinde Başbakanlık Müşavirliği, 
Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, 
İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve 
Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 
24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli rol üstlendi. 
1983 yılında, 38 yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu. 1986 
yılında Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal 
Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde sonra kurulan 
İkinci Özal Hükümetinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. 1992 yılında Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) 
kurdu ve Genel Başkan seçildi. 1994 yılı sonunda "YENİ TÜRKİYE" isimli 2 aylık akademik bir dergi yayınlamaya 
başladı. 'Demokrasi okulu' haline gelen yayınevinde 3 bin 500'ün üzerinde makale ve 40 bin sayfalık külliyat 
çıkarıldı. 10 ciltlik Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi, 21 ciltlik Türkler Ansiklopedisi, 5 ciltlik Cumhuriyet Ansiklopedisi 
gibi Türk tarihi ve kültürü açısından çok değerli çalışmalar bunlardan bazılarıdır. Yurtiçi ve dışında pek çok ödüle 
layık görüldü. Ülker Güzel ile evli olan Hasan Celal Güzel iki çocuk babasıdır.

Ahmet Çalışır Kimdir?
18 Aralık 1966 yılında Konya'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Kur'ân-ı Kerîm'i 
ezberleyerek hâfız oldu. İlk musiki eğitimini Kur'ân-ı Kerîm tâlim hocaları olan 
Ahmet Büyüksakarya ve Hasan Hüseyin Varol vasıtası ile aldı. Güzel Kur'ân-ı 
Kerîm okuma yarışmalarında dereceye girdi. Lise yıllarında Neyzen Sadreddin 
Özçimi'nin öğrencisi oldu ve Mevlevî Mûsikisi konusunda kendisini geliştirdi. 
1986 yılından itibaren, Mevlevi Mukabelesinde âyinhan olarak yer almaya 
başladı. Klasik Türk Musikisinin dini ve din dışı alanlarında çeşitli eserler 
besteledi. Bunların arasında özellikle, Hicâzkâr makamında besteleyip Nev-
Niyâz Âyin adını verdiği Mevlevi Âyini, Klasik Türk Musikisi bulunmaktadır. 
Bir süre Konya Selimiye Câmii (Konya)'nde müezzin olarak görev yaptı. 1990 
yılından itibaren Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu'nda 

ses sanatçısı olarak görevlendirildi. Daha sonraki yıllarda Türk Tasavvuf Mûsikisi alanında çeşitli topluluklarda 
kurucu ya da sanatçısı olarak vazife yaptı. Yirmiden fazla dış ülkede ve Türkiye'de koro mensubu ve solist olarak 
yüzlerce konser verdi. Türkiye'de ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde Klasik Türk Musikisi ve Tasavvuf Mûsikisi 
konularında seminerler verdi. Üniversitemizde misafir Öğretim Görevlisi olarak da görev alan sanatçımız halen 
Konya Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu'nda sanat yönetmeni ve ses sanatçısı olarak devam etmektedir.

Niyazi Sayın Kimdir?
1927 yılında Üsküdar'ın Doğancılar semtinde doğdu. İkinci Cihan Harbi sebebiyle 
tahsilini yarıda kesmesiyle birlikte, askerliğini eğitim alayında yaparken 
İstanbul Belediyesi Konservatuarına devam etti. 1947 yılında, hocası Mustafa 
Düzgünman'dan dinî dersler almaya başlayıp, onun vasıtasıyla tasavvufla 
tanıştı. 1949 yılında Resim Heykel Müzesi müdürü ve Güzel Sanatlar Akademisi 
resim hocası Neyzen Halil Dikmen'in öğrencisi oldu. Dr. Nevzat Atlığ'ın talebiyle 
1954 yılında İstanbul Radyosu Müzik Yayınları'nda üstlendiği görevi 1956 yılına 
kadar devam ettirdi. 1956-1969 yılları arasında bu kez Münir Nurettin Selçuk'un 
talebiyle İstanbul Belediyesi Konservatuvarı icra heyetinde görev yaptı. İTÜ Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda Öğretim Görevlisi ve Nefesli Sazlar Ana 
Bilim Dalı Başkanı unvanıyla çalıştı. 'Sanatı iyi ahlâkın bir uzantısı' olarak gördü. Perdeleri kullanmadaki titizliği, 
nefes hâkimiyeti ve benzersiz legatosuyla bilinen Neyzen Niyazi Bey, ney açarken yirmi altılı birim sistemine 
ilâveten kullandığı kaydırma sistemiyle de yenilikçidir. Yaşayan en önemli ebru üstatlarından biri de olan Niyazi 
Sayın ney icra sanatında hocaları Mustafa Düzgünman ve Halil Dikmen'in yanı sıra; Şeyh Hayrullah Efendi, Mızıkalı 
Muhiddin Efendi, Zekâî Dedenin talebesi Kadırgalı Hüseyin Fahrettin Efendi, Hafız Ali Efendi, Kadıköylü Vahit 
Bey, Emin Ongan, Şefik Gürmeriç ve özellikle de Mesut Cemil Beyden feyz aldığını belirtir. Niyazi Sayın 2014 yılı 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Müzik Ödülüne de layık görüldü.

Ahmet Özhan Kimdir?
1950 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 1960'lı yılların sonlarında İstanbul 
Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimini 
tamamladı. Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye 
Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak 
çalışmaları yaptı. İlk profesyonel sahne deneyimini Bebek Belediye 
Gazinosunda 1968 yılında kazandı. Çok sayıda 45'lik, plak, longplay, kaset, 
CD çalışmaları bulunmaktadır. 1984'den beri yer aldığı İstanbul Festivali 
ile Güldeste isimli klasik ve tasavvuf müziği konserleri ve Tokyo'dan San 
Francisco'ya kadar pek çok yurt dışı ve sayısız yurt içi konserleri ile müzik 
birikimini sanatseverlere sundu. Sanat hayatı boyunca, Türk Müziğinin 
popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce 
konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve yine çeşitli ülkelerde katıldığı 

festivaller ve beş kıtada verdiği konserlerle, milli kültürümüzü başarıyla temsil etmiştir. Sanatçı 1980 yılından beri 
Şeb-i Aruz törenlerine müdavim konuk sanatçı olarak katılmaktadır. 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçilen sanatçı, 
Filiz Özhan ile evli olup Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır.

Sadrettin Özçimi Kimdir?
1955 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya'da 
tamamladıktan sonra İTÜ Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı Temel 
Bilimler Bölümü'ne giren ilk öğrenciler arasında yer aldı. Eğitimini ney sazı 
üzerine tamamlayarak 1979 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında 
Dr. Nevzat Atlığ tarafından kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu'na neyzen olarak katıldı. 1980 yılında döndüğü Konya'da, Konya 
Belediyesi Türk Müziği Korosu'nu kurdu. 1971 - 1999 yılları arasında 
küçük fasılalar dışında her yıl Konya'da tertip edilen Mevlânâ İhtifalleri'nde 
neyzen olarak yer aldı. Son yıllarda “Neyzenbaşı” sıfatıyla görev almaktadır. 
Sadreddin Özçimi, müzisyenliğinin yanında, klasik Türk sanatlarının birçok 
dalı ile de ciddi seviyede ilgilendi ve hocası Niyazi Sayın'dan etkilenip onun 
yolunda gitmek azmiyle başladığı tesbihçiliğinin yanında, ebru ile de uğraştı. Evli olan Sadreddin Özçimi'nin Hakkı, 
Fatih ve Yâsin adlarında üç oğlu vardır.
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Her gün bir yerden 
göçmek ne iyi. 

Her gün bir yere 
konmak ne güzel.

Bulanmadan, donmadan 
akmak ne hos 

Dünle beraber gitti, 
cancağızım,

Ne kadar söz varsa 
düne ait. 

Şimdi yeni şeyler 
söylemek lazım.

MEVLANA'NIN 742. VUSLAT YILDÖNÜMÜ 
ULUSLARARASI ANMA TÖRENLERİ 

Mevlâna'nın 742. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın 
da katıldığı "Kandil uyandırma merasimi", "Sevgi ve hoşgörü yürüyüşü" ile başladı.

Alâaddin Tepesi yakınlarındaki Mevlâna ile Şems-i Tebrizi'nin buluştuğu noktaya yerleştirilen Meracel 
Bahreyn’de Kandil uyandırma merasiminin ardından sevgi ve hoşgörü yürüyüşü yapıldı. Merasime ve yürüyüşe 
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Konya Valisi Muammer Erol, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlana Müzesinde son bulan yürüyüş 
sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Hz. Mevlâna'nın huzuruna yakışır şekilde edeple burada bulunulması 
gerektiğini söyledi. Sevgiye, barışa ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Ünal, 
"Hz. Mevlâna'nın insanlığa asırlar ötesinden gelen sesi, ilk günkü tazeliği ile bizi fıtratımıza, Rahim ve Rahman 
olana, merhamete, barışa, kardeşliğe ve sevgiye davet ediyor" dedi. Müze'deki Mevlâna Dergahı Semahanesi'ndeki 
sema gösterisinde bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duası Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu Semazenbaşı Ahmet Sami Küçük tarafından yapıldı. Anma törenlerinin ilk gününde, NEÜ Uluslararası 
Rumi Medeniyetler Araştırma Merkezi organizasyonuyla hazırlanan "Zamana Dair" minyatür sergisinin de içinde 
bulunduğu Mevlâna Kültür Merkezi (MKM) Fuaye Salonu’ndaki sergilerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. 

Hz. Mevlâna Vuslatının 742. Yıldönümü Necmettin Erbakan Üniversitesinde ve Konya'da çeşitli 
etkinliklerle anıldı.

 

Mevlâna Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Hz. 
Mevlâna'nın Öğretisi ve Uluslararası Etkileri" 
konulu konferans, Rumi Medeniyetler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar 
moderatörlüğünde Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi (AKEF) Erol Güngör konferans salonunda 
yapıldı. Panele, Rusya Bilimler Akademisi'nden 
Prof. Dr. Elfine Sibgatullina, Universiti Brunei 

Darussalam’dan Prof. Dr. Osman Bakar, İslam Tarihçileri Derneği Başkanı ve Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Şeker panelist olarak katıldılar.  "Tasavvuf ve Anadolu" konulu sunum yapan İslam Tarihçileri Derneği 
Başkanı ve Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker, Anadolu’daki tasavvufi hareketin İslamlaşma 
ve Türkleşme üzerindeki rolü hakkında bilgiler verdi.

"Ahiler, Tasavvuf Geleneğini Yaşattı"

Rum-i’nin anlamının Rum olan değil Anadolulu olan anlamına geldiğini de ifade eden Şeker, Mevlâna Celaleddin 
Rumi’dekinin de anlamının bu olduğunu belirtti. Ahiyan-ı Rum, Abdâlân-ı Rum, Gâziyân-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, 
Anadolu Fakihleri gruplarından bahseden Şeker, Ahiyan-ı Rum için, Anadolu’nun Doğusundan Batısına, Kuzeyinden 
Güneyine kadar yetişmiş olan Ahiler olduklarını ve bunların Türk kültür hayatının önemli örneklerini verdiklerini 
hatırlattı. Ahilerin tasavvuf geleneğini yaşattığını da belirten Şeker, her bir grubun Anadolu’nun Türkleşmesinde ve 
Anadolu’ya zenginlik kazandırma noktasında çok önemli olduğunu da dile getirdi. "İdil Ural Bölgesinde Tasavvuf" 
konulu sunum yapan Prof. Dr. Elfine Sibgatullina ise Kazan Tatarlarının Müslüman olma süreçleriyle ilgili bilgiler 
paylaştı. Bölgede 922 yılından beri İslam ile beraber tasavvufun da devam ettiğini söyleyen Sibgatullina, bunun 
Orta Asya’dan geldiğinin altını çizdi. Orta Asya Sufiliğinin Hoca Ahmet Yesevi’nin eserleri üzerinden geldiğini 
belirten Sibgatullina, tasavvufun orada yaşayan halklar için en uygun anlayış olduğunu belirtti.

MEVLÂNA'NIN ULUSLARARASI ETKİLERİ 
KONUŞULDU 
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"Mevlana Daha Çok Farsça Konuşan Bölgelerde Tanındı"

Universiti Brunei Darussalam’dan Prof. Dr. Osman Bakar da "Uzakdoğu’da Mevleviliğin ve Tasavvufun Etkileri” 
konulu sunum yaptı. Mevlâna’nın eserinin genel bir yönünü tanıtan Bakar, bunun Kur’an-ı Kerim’in şiir diliyle 
yazılmış en önemli tefsiri olduğunu belirtti. Mevlâna’nın müceddid yani imanı ve İslam’ı yeniden ihya eden kişi 
olduğunu belirten Bakar: "Alimlerin gösterdiği yol, bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu kargaşadan çıkmak 
için bir reçete olabileceğini bilmeliyiz. Mevlana neden Güney Asya ülkelerinde bilinemedi? Çünkü Mevlâna’nın 
eserleri Farsçaydı. Yani Mevlâna daha çok Farsça konuşan ve anlaşılan bölgelerde tanındı." dedi.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından altıncısı düzenlenen “Gönlümüzdeki 
Mevlâna Söyleşileri”ne Konya’daki üniversite rektörleri konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker  Hz. Mevlâna’dan alınacak çok dersler olduğunu belirtti. 
Konya’nın huzur kenti olmasında Mevlana’nın bakış açısının önemli olduğunu vurgulayan Rektör Şeker, 
günümüz dünyasının en önemli sorununun "edep ya hu" kelimesinin unutulması olduğunu söyledi. 

Mevlâna’nın eserlerinde Kur-an’dan, Hz. Muhammed’den alıntılar yaptığına değinen Şeker, Mevlâna’nın "Bir 
adam düşman bile olsa, ona iyilik etmek iyidir, çünkü iyilik sayesinde bir çok düşman dost olmuştur. Dost olmasa 
bile kini azalır. Çünkü iyilikte bulunmak düşmanlığın merhemidir." öğütlerini hatırlattı. Şeker, kötülük yapanlara 
karşı bile sabretmenin önemli olduğunu dile getirdi. Dış görünüşe göre kişileri değerlendirmememiz noktasında 
da Mevlana’nın uyarılarda bulunduğunu vurgulayan Rektör Şeker, Mevlâna’nın ‘Bu topraklara biz sevgiden başka 
tohum ekmedik’ sözüne de atıfta bulundu.  

"Mevlâna’dan Alınacak Çok Dersler Var"

Prof. Dr. Muzaffer Şeker şunları söyledi: "Eğer şu anda İŞİD belası varsa dünyada Mevlâna’yı ve Mesneviyi 
bilmemelerinden tanımamalarından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda bize düşen özel görevler bulunmaktadır. 
Eğitim sistemimizde Mevlâna’ya daha fazla yer vermemiz gerekiyor ki hem müspet ilimler hem manevi anlamda 
daha nitelikli insanlar yetiştirebilelim. Bu anlamda Mevlâna ve benzeri şahsiyetlerimizi genç kuşaklara aktarmakta 
fayda var. İçinde yaşadığımız şehirde Hz. Mevlâna’nın manevi etkisi var. Elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz." 
diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Şeker ayrıca burada okuyup sonra memleketine gidenler arasında sema törenini 
seyretmeyenlerin olduğunu söyleyerek: "Hz. Pir’in Mesnevisini hepimizin başvuru kaynağı olarak okumasında 
yarar var." dedi. Moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in yaptığı söyleşide KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Mevlana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tankut Yalçınöz de 
yer aldı.  

KONYA’NIN REKTÖRLERİ MEVLÂNA 
SÖYLEŞİSİNDE BULUŞTU

Panelistliğini Rumi Medeniyetler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ve Eski 
Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un 
yaptığı "Hz Mevlâna Günümüze Ne Mesaj 
Veriyor?" konulu program İlahiyat Fakültesinde 
düzenlendi. 

Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Ramazan 
Altıntaş, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Prof. Dr. Hayri Erten ve diğer konuklar katıldı. Prof. 
Dr. Bilal Kuşpınar yaptığı konuşmada, Hz. Mevlâna’nın 
Mesnevi’sinin şu ana kadar Kur’an’ı Kerim üzerine 
yapılmış şiirsel anlamda en güzel yorum olduğuna, ilmin, 

hikmetin, marifetin ve sanatın, ahlak ve edep ölçüleriyle, harmanlanıp yoğrulduğu bir tevhid hazinesi olduğuna 
dikkat çekti. Hz. Mevlâna’nın bilimsel anlamda İlahiyat Fakültelerimizde ciddi anlamda son yirmi yıldan beri 
çalışıldığını belirten Prof. Dr. Bilal Kuşpınar: "Batı’nın dikkat çekmesinden sonra biz Hz. Mevlâna’yı keşfettik gibi bir 
şey oldu. Hâlbuki bugünkü İslam Coğrafyasına sunulabilecek en önemli çözümleri bulmamız için Hz. Mevlâna bize 
kapıyı aralamıştır. Ancak ne var ki İslam dünyasında, özellikle Arapça’nın ana dil olarak kullanıldığı beldelerde, Hz. 
Mevlâna fazla bilinmemektedir. Bu nedenle ülkeler olarak ortak bilimsel çalışmalar yapmamız gerekir. Zira İslam 
Medeniyetinin alim ve arif şahsiyetlerinin ve özellikle Hz. Mevlâna’nın hikmetinin ve marifetinin İslam aleminin 
ve insanlığın bu günkü problemlerinin çözümünde önemli bir katkı yapacağını tekrar altını çizmek isterim." dedi.

"Hz. Mevlâna’yı Anlamak İçin Gönüllerimizi Cilalamalıyız"

Şeb-i Arus gecesinde Konya’da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden 
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, konuşmasına 
gönüllerimizi Hz. Pir’i anlamak için cilalamamız gerektiğini belirterek başladı. 
Gürsoy: "Hz. Mevlâna’yı şu veya bu şekilde anlamakta güçlüklerimiz var. Şu veya 
bu şekilde anlamamakta da ısrarlarımız var." dedi. Hz. Mevlâna’yı asli manasında 
değerlendirmek dururken yanlış şekillerde Onun anlatıldığını söyleyen Gürsoy 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Neden Onu ötelere atıyoruz? Neden Onu 
görmezlikten geliyoruz? Onun ahlakından bir şeyleri kabullenmek, kendi adımıza 
anlamak gerekirken neden bundan uzak duruyoruz? Elbette insandı. Niyetinde 
ilahi aşktan ve bütün bir cihanı kucaklamaktan başka ne vardı ki ona bu kadar kara gözlüklerle ve kara gönüllerle 
bakıyoruz?" dedi.

"Onu Görmezden Gelmeyi Kendimize Yediremeyiz"

Böyle toparlayıcı ve birleştirici bir insanın nasıl görmezden gelindiği konusunda şaşkınlığını ifade eden Prof. Dr. 
Kenan Gürsoy, şiddete dayalı ötekileştirmelerin yaşandığı, her birimizin diğerini imha için neredeyse kendimize 
bir tanım verdiğimiz bu dönemde, bir bütünleme insanının görmezlikten gelinmesini kendimize yedirmememiz 
gerektiğini vurguladı.

“HZ. MEVLÂNA
GÜNÜMÜZE NE MESAJ VERİYOR?”
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Adliyesi’nin ortaklaşa düzenlediği "Mülteciler, 
İnsan Hakları ve İstinaf Mahkemeleri" paneli Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda 
yapıldı. 

HSYK üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Konya Valisi Muammer Erol, Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Konya Adliyesi hakim ve savcıları, Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile öğretim üyeleri ve çok sayıda 

vatandaşın katıldığı konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptı. Türkiye’nin pek çok 
zor durum yaşadığını söyleyen Şeker, her sorunun üstesinden gelindiğini söyledi. Rektör Şeker: "Ülkemizin kendi 
iç huzuruyla beraber komşularımızda da mazlumlara el uzatmaya gayret ediyoruz. Bunu istemeyenler her daim 
olacaktır. Ülkeler arası menfaat çatışmalarının arasında dik durarak ve saygın bir şekilde insanı esas alarak 
adaleti arzulayarak ilerlemeye gayret ediyoruz." dedi. Moderatörlüğünü NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu’nun yaptığı panelde sunum yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bölge adliye mahkemelerinin bir an 
önce faaliyete geçmesi gerektiğini söyledi. Cirit, çalışma takviminin henüz tam olarak kesinleşmemesinin yarattığı 
belirsizliklerin, Yargıtay'ın karar alma ve sorun çözme mekanizmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

"Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay'ın İş Yükünü Azaltacak"

Bölge adliye mahkemelerinin gelecek yıl faaliyete geçmesi yönünde program açıklandığını aktaran Cirit,  sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Yargıtay'a gelen 1 milyon dosyanın bundan sonra ancak 10'da 1'inin geleceğini tahmin ediyoruz. 
Yargıtay, ağır iş yükü altında her yıl artan iş yüküyle karşı karşıyadır. İstinaflar devreye girdiğinde Yargıtayımız 
sadece hukuk denetimi yapacaktır. Yargıtay, içtihat mahkemesi özelliğine hızla kavuşacaktır. Böylelikle sistem, 
güzel bir organizasyon olarak çalışacaktır. Bölge adliye mahkemelerinin kurulması Yargıtay'ı iş yükü bakımından 
kısmen rahatlatacaktır. Yerel ve istinaf adliyelerinin meselesini çözmeyecektir. Bize gelen 1 milyon dosyanın 900 
bini istinaflara gidecektir. İstinaflar da yargılama yapacakları için onlar da ağır iş yükü altında kalacaklardır." dedi. 
Cirit, son yıllarda yaşadıkları en önemli sorunların başında iyi hukukçu yetiştirememenin geldiğini, iyi bir hukuk 
sistemi için iyi hukukçulara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Zulümden Kaçanları Anadolu İnsanı 
Bağrına Basmıştır"

"Mülteciler meselesi büyük bir meseledir" diyen Cirit, 
"Geçenlerde Time dergisi yılın ödülünü 100 bin mülteciyi 
alacağını ifade eden ama daha almayan Almanya 
Başbakanı Angela Merkel'e verdi. Biz, 2,5 milyon mülteci 
barındırıyoruz. Onlara kucağımızı açtık, ekmeğimizi 
paylaştık. Bu da ayrı bir garabettir, adaletsizliktir. 
Bunu da takdirlerinize sunuyorum" dedi. Anadolu 
insanının ekmeğini paylaşmasını bildiğini anlatan Cirit: 
"93 harbi, Trablusgarp Savaşı ve akabinde 1. Dünya 
Savaşı sırasında göç yollarında 6 milyon vatandaşımızı 

kaybettik, kıtlık gördük, sıtmaları ve bulaşıcı hastalıkları yaşadık. Bu nedenle Anadolu insanı zorda kalanın yanında 
olmasını, açıkta kalanın üstünü örtmesini bilen bir millettir. Şu anda birçok Avrupa ülkesinden daha fazla oranda 
mülteci barındırıyoruz. Zulümden kaçanları Anadolu insanı bağrına basmıştır. Onların aşı ve örtüsü olmuştur. 
Şu anda 2,5 milyon Suriyeli mülteci vardır. Bu millet, alicenap ve kadirşinas büyük bir millettir. Bundan dolayı yok 
etmek için uğraşıyorlar ama muvaffak olamıyorlar, olamayacaklar da." dedi. 

"Batı, İnsan Hakları Konusunda Manipülasyon Yapıyor"

Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Şaban Tanıyıcı ise dünyadaki her şeyin insanın mutluluğu üzerine kurulduğunu, bunun 
yolunun insan haklarının sağlanmasından geçtiğini vurguladı. Tanıyıcı: "İnsan hakları konusunda batının 
diğer toplumları vahşi olarak nitelendirmesi veya kendisini kurtarıcı olarak nitelendirmesi batı açısından bir 
manipülasyon diyebiliriz. Batı diğer toplumlara kendi yaptığı yanlışları yapmamalarını, çıkardığı savaşlarda ölen 
60 milyon insanı diğerlerinin öldürmemelerini öğütlüyor. Dolayısıyla bunları yaparken de aslında insan hakları 
beyannamesini nasıl çiğnediğini unutturmaya çalışıyor." dedi. Emekli Yargıtay Hakimi Engin Şafak, Suriyelilere ve 
diğer mültecilere kucak açmakla bizden bir şey eksilmeyeceğini vurguladı. Şafak: "Rabbimizin hazinesi sonsuzdur. 
Bereket diye bir kavram vardır. Bu bereket bu ülkeye hiç bilemediğimiz çeşitli yönlerden oluk oluk akmaktadır. Bir 
mazlumun bir yetimin başını okşamak bizim medeniyetimizin bir göstergesidir." dedi.

"MÜLTECİLER, İNSAN HAKLARI ve 
İSTİNAF MAHKEMELERİ" Tartışıldı
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850. Ölüm Yıldönümünde Hoca Ahmet Yesevi anısına yazdığı ve ilk kez Konya’da seslendirdiği "Horasan’dan 
Anadolu’ya Sevgi Yansımaları: Anadolu Erenleri" temalı resital verdi. Konyalı olduğunu her fırsatta dile getiren 
Uğurlu; Konya’ya bir önceki gelişinde de hemşerilerinin kendisini dikkatle takip ettiğini o programda da tamamı 

dolu olan bir salona konser verdiğini hatırlattı. Piyanonun batı enstrümanı olarak görülmesini eleştiren Uğurlu: 
"Piyanonun doğusu batısı yok, önemli olan o enstrümanı çalandır." diyen Uğurlu konuşmasında "Demek ki bir 
Konyalı da böyle piyano çalabiliyormuş.” ifadelerine yer verdi. Programı organize eden NEÜ, Selçuklu Belediyesi ve 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Uğurlu, Konyalılarla bir kez daha bir arada olmanın kendisini 
hayli mutlu ettiğini vurguladı. 

Horasan'dan Anadolu'ya Sevgi Yansımaları: ANADOLU ERENLERİ

Hz. Mevlâna'nın 742. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin gerçekleştirildiği dönemde memleketi 
Konya’da "Horasan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansımaları: Anadolu Erenleri” temalı piyano resitali vermenin kendisi 
için ayrıca önemli olduğunu ifade eden dünyaca ünlü sanatçı Tuluyhan Uğurlu, 850. ölüm yıldönümünde Hoca 
Ahmet Yesevi anısına yazdığı eserini tamamladığı dönemde NEÜ tarafından bu program teklifinin gelmesinden 
ve bu eserini ilk kez Konya’da sanatseverlerin beğenisine sunacak olmasından dolayı tarifi mümkün olmayan bir 
mutluluk yaşadığını aktardı. 

"SEDEP Kapsamında Konyalı Bir Değerin 
Konyalılarla Böyle Bir Temayla Buluşması 
Çok Önemli"

Programın sonunda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay tarafından Uğurlu’ya teşekkür plaketi ve 
çiçek takdim edildi. Burada kısa bir konuşma yapan 
Altay, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 
Konyalı bir değerin Konyalılarla böyle bir temayla 
buluşmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Tuluyhan Uğurlu’yu daha 
önce de dinlediğini ancak Konya’da dinlemesinin 
kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirtti. Konser 
temasının önemine de dikkat çeken Şeker, Uğurlu’ya 
kendilerini kırmadığı ve Konya’da Hz. Mevlana'nın 
742. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri’nin devam ettiği zamanda bu muhteşem 
konseri verdiği için teşekkür etti. 

Resitalin sonunda salondakilerin ilgisine kayıtsız 
kalmayan Uğurlu izleyicilerin arasına girdi herkesi 
tek tek selamladı ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. 

TULUYHAN UĞURLU'DAN
PİYANO RESİTALİ

Konya Taşkentli şair Halim Uğurlu'nun oğlu olan Tuluyhan Uğurlu'nun müzikteki yeteneği dört 
yaşında keşfedildi ve aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne başladı. 7 
yaşındayken Harika Çocuklar Sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müzik eğitimi yapmaya 
hak kazanan Uğurlu, lise ve konservatuarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi'nde 
tamamladı. Go With God ve Kutsal Kitaplardan Ayetler isimli İlk iki albümünde hayranı olduğu 
Bach'dan esinlenerek inanç konularına eğildi. 1996'da Türkiye'de İstanbul Kanatlarımın Altında 
film müziği ile öne çıkan sanatçı, Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları için Mustafa Kemal Atatürk ve 
Güneşin Askerleri ve büyük depremin ardından Şehrin Gözyaşları isimli eserlerini besteleyerek 
bunları albüm haline getirdi. Piyano eserlerini Beyazıt'ta Zaman isimli albümde toplayan Uğurlu, 
aynı dönemde Senfoni Türk 'ü tamamladı. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk 
Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk Klasik Müziğinde bir ilke imza 
attı. 2006 yılında İstanbul için yazdığı eserlerden oluşan Dünya Başkenti İstanbul ve Akdeniz 
kültürünü desteklemek amacıyla Akdeniz isimli bir albüm çıkardı. Sanatçı, Dünya Başkenti 
İstanbul' un devamı niteliğinde olan Sonsuza Kadar İstanbul adlı son albümünde ise eserleriyle, 
âşık olduğu kentin dünü, bugünü ve geleceğini yorumluyor.TU
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- Çok fazla sorulduğunu biliyoruz. Ancak 4 yaşınızdan bu yana piyano çaldığınızı biliyoruz. Müziğe nasıl başladınız 
ve neden piyano?

- Annem piyano çalardı. Yani ben doğduğumda evde piyano varmış. Dinlediğim müziklerle ritim tutmam annemin 
dikkatini çekmiş. Beni alıp üstat Cemal Reşit Rey’e götürmüş. Yetenekli olduğum anlaşılınca piyano ve solfej 
dersleri başladı. Özetle, piyano ile tanışmam böyle başladı. Daha sonra İstanbul Belediyesi Konservatuarına en 
küçük öğrenci olarak kabul edildim. 7 yaşında Harika Çocuklar Sınavı’nı kazanarak devlet tarafından yurt dışında 
müzik eğitimine hak kazandım. Eğitimime Viyana Müzik Akademisi piyano ve bestecilik bölümlerinde devam 
ettim. 

- Aslında sizin yetişme çağınız, Türkiye’nin Arabesk dönemiydi. Dolayısıyla piyano ile ilgilenmek pek çok kişi için 
hayal bile edilemezdi. Sizin piyanoya yönelmiş olmanız çevrenizden nasıl eleştiriler aldı?

- Türkiye’de arabesk 70’lerde yaygınlaştı ama inanın toplumumuz bu kadar arabesk değildi. Zaten ailem Türk ve 
Batı müziğinde klasikleri dinleyen, okuyan, araştıran insanlardan oluşuyordu. Babam Halim Uğurlu, 18 yaşında 
Taşkent’ten İstanbul’a gelerek felsefe eğitimi yapmış gerçek bir Türk aydınıydı. Arabesk, o dönemin koşullarında 
ezilen, yabancılaşan insanların feryadı olarak çıkmıştı. Aile olarak bu gerçeği biz de konuşur, tartışırdık. Dolayısıyla 
aile ortamında çok arabesk bir mantık yoktu ve az önce de söylediğim gibi zaten aile açısından piyano için uygun 
bir ortam vardı.

- 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar Sınavını kazandığınızı söylediniz. O yaşlarda böyle bir sınavı 
kazanmak ya da harika çocuk olmak hayatınızı nasıl etkiledi? Örneğin çocukluğunuzu yaşayabildiniz mi? 

- Çocukluğum ve gençliğim piyano başında geçti. Ama piyanoya çok küçük yaşta başladığım için başka bir hayatı 
tanımıyordum. Bu nedenle isyan etmedim. Böyle olunca da zaten piyano ile büyüdüğümden herhangi bir sorun 
yaşamadım. Şimdi de iyi ki çalışmışım diyorum.

- Yine bu yıllarda diğer arkadaşlarınıza örnek olarak gösterilmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bu durum çocukluk 
döneminizde ve sizde nasıl etkiler yarattı? 

- Rahmetli annem çok akıllı bir kadındı. Yetenekli ve üstün 
yanları çok olan bir çocuk olduğum halde bana bunu 
hissettirmedi. Onlara da hissettirmedi ve diğer çocuklarla 
arkadaşlığım birçok çocuk gibi sıcak ilişkiler içinde sürdü. 

- Tekrar dünyaya gelseniz yine de profesyonel müzik yapmayı 
seçer miydiniz?

- Kesinlikle evet. Zaten başka bir yaşam düşünemiyorum. 

SÖYLEŞİ
Işığı taşıyan eller değişir ama ışık ölümsüzdür.

Söyleşi: Yrd. Doç. Dr. Yasin BULDUKLU / Öznur ALKAN
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-Viyana’da yüksek müzik eğitim alırken sadece kendi 
eserlerinizi icra etme kararı aldığınızı biliyoruz. Sadece 
kendi eserlerinizi seslendirme kararınız hakkında 
bilgi verir misiniz? Neden böyle bir karar aldınız? Size 
yansımaları nasıl oldu?

- İlk gençlik yıllarımda kendime hep şu soruyu 
sorardım: Chopin, Chopin çalmasaydı; Mozart, Mozart 
çalmasaydı bugün onları tanır mıydık? Ben de kendi 
bestelerimi yapıyor, sürekli üretiyordum. Sonra bir gün 
sadece kendi eserlerimi çalmaya karar verdim. Klasik 
müzik dünyasında büyük güçlükler, engellemelerle 
karşılaştım. Ancak kendime yeni bir kulvar açarak 
yılmadan devam ettim. Hala sadece kendi eserlerimi 
çalmaya devam ediyorum ve halkın da bunu 
benimsemesi beni çok mutlu ediyor.

- Senfoni Türk hakkında biraz bilgi verir misiniz?

- Senfoni Türk, benim düşlerimi gerçekleştirdiğim 
önemli bir eserdir. Bu eserde Senfoni Orkestrası, 
Mehter Takımı, piyano, Türk Müziği enstrümanları 
bir arada kullanıldı. Koskoca bir senfoni orkestrası 
bağlamaya eşlik etti. Bu eser benim dünyaya bakışımı 
yansıtır.

- 850. Ölüm Yıldönümünde Hoca Ahmet Yesevi Anısına 
Yazdığınız Horasan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansımaları: 
Anadolu Erenleri adlı eserinizi ilk kez Konya’da 
sergilediniz. Eser hakkında biraz bilgi verir misiniz? 

- Ahmet Yesevi, asırlar önce Asya’nın bozkırlarında 
İslam’ı Türklere Türkçe olarak anlatan, yaklaşık  92.000 
müridiyle Çin Seddi’nden Balkanlara kadar uzanan 
bir sevgi ve barış köprüsü kuran bir büyük şahsiyet. 
Anadolu’nun İslam’la buluşmasını, öğrencileriyle 
Anadolu’da birliğin oluşmasını sağlayan kişi. Eserde 
bu büyük insanı ve onun yolundan giden Selçuklu ve 
Osmanlı’yı anlatıyorum. 

- Bu eserin ilk olarak Konya’da seslendirilecek olması 
Konyalıları mutlu etti. Sizde Konyalı biri olarak neler 
söylemek istersiniz?

- Selçuklu’nun başkenti Konya İslam’ın felsefesini en 
iyi özümseyen şehirlerimizden biri. Dün ile bugünü 
ve yarını düşünce yapısı ve çalışkanlığı ile ustalıkla 
birleştirmeyi biliyor. Konyalı olmak ve eserimi ilk defa 
burada seslendirmek bana ayrı bir mutluluk veriyor.

- Sizi örnek alan ya da alacak gençlere önerileriniz 
nelerdir? 

- Ben önümde kendim bir örnek olmadan kendime 
denenmemiş bir yol çizdim. Çok zorluklar yaşadım. 
Onların önünde benim gibi bir örnek var. Gençlere 
kendi eserlerini üretmelerini, özel olmalarını, taklitten 
kaçınmalarını her zaman öğütlerim ve öğütlüyorum. 

- Son olarak her zaman Konyalı olduğunu söyleyen 
ve bundan mutlu olduğunu ifade eden biri olarak; 
Konyalılara bir mesajınız ya da eklemek istediğiniz bir 
şey var mı? 

- Konyalılardan önemli bir isteğim var. Kentin dört 
bir yanındaki o güzel muhteşem salonlara yakışacak 
piyanolar alsınlar. Burada sık sık gelip, konserler 
vereyim. Piyano çok sesli orkestral bir enstrümandır. 
Piyano demokrasidir. Konyalı bir sanatçı olarak 
hemşehrilerim beni sık sık halkla buluştursunlar.

- Teşekkür ederiz.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda "Kur'an'ın Öğrencisi Hz. Mevlâna" konulu bir 
konferans verdi. Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına Hz. Mevlâna’nın hayatına ve eserlerine 
değinerek başlayan Prof. Dr. Ali Akpınar, Hz. Mevlana’yı 
anmanın yanında doğru şekilde anlamanın da çok önemli 

olduğunu söyledi. Gizlenen, özlenen ve izlenen Mevlana anlayışı 
olduğunu belirten Akpınar şunları ifade etti: "Hz. Mevlâna da 
kendi döneminde yaşayan ve kendi sorumluluklarını yerine 
getiren bir kuldu. Önemli olan Hz. Mevlâna’nın evrensel değerdeki 
güzelliklerini hayata geçirebilmektir. Parçacı yaklaşımlardan 
uzak durmamız lazım. Herkesin görmek istediği şekliyle Hz. 
Mevlana’yı değerlendirmeye kalkarsa yanlışa düşülür, istismara 
yol açılır. Bu konuda hassasiyet göstermek lazım.”

"Gel gel ne olursan ol yine gel" sözü Mevlana’ya ait 
değil"

Hz. Mevlâna’nın söylemediklerini de ona söyletme yanlışından 
kurtulmamız gerektiğini belirten Akpınar, "Mesela bu ‘Gel gel 
ne olursan ol yine gel’ sözü Mevlana’ya ait değildir. Belki onun 
felsefesine aykırı değil ama bunu Mevlâna söyledi demek çok 
başka bir şeydir. Onun söylemediği sözlerle onun felsefesini 
anlatmaya çalışamayız." dedi.

"Mesnevi Baştan Sona Bir Kur’an Tefsiri Değil"

Hz. Mevlâna’nın Mesnevi'yi vahdet dükkânı olarak tanımladığını hatırlatan Müftü Akpınar, Mesnevi'nin baştan 
sona bir Kur’an tefsiri olmadığının da altını çizdi. Mesnevi’nin Kur’an ayetlerini baştan sona ele alıp, inceleyen bir 
tefsir çalışması olmadığını yineleyen Akpınar, "Mevlâna’nın harcının Kur’an ve Sünnet olduğunu yine kendisinden 
öğreniyoruz. ‘Ben sağ olduğum müddetçe Kur’an’ın kölesiyim. Ben Muhammed muhtarın yolunun tozuyum. 
Benden bu sözden başkasını nakleden kimse benden uzak, ben de ondan uzağım’ diyor. Kur’an’a ve Sünnete 
aykırı bir mesajın Mevlana’ya aitmiş gibi aktaranların Mevlâna ile alakalarının olmayacağını kendisi söylüyor." 
dedi. Hz. Mevlâna’yı abartmadan anlatmak gerektiğinin altını çizen Akpınar, onun da bir kul olduğunu, ulaşılmaz 
insanüstü bir varlık olarak sunulmasının yanlış olacağını belirtti.

"Mevlâna’nın Edebiyatını Yapmak Yerine, Mevlanalaşmak Önemli"

"Sevgide, hoşgörüde, Mevlâna gönüllü olmaya ihtiyacımız var. Düşüncelerinde Mevlâna olan insanlara ihtiyacımız 
var. Hayata, Mevlâna gözüyle bakanlara, söylemlerinde Mevlâna dilini kullananlara ihtiyacımı var. Mevlâna gibi 
olmak, Mevlâna gibi ölmek ve bu şiarda olmaya ihtiyacımız var." diyen Akpınar Mevlâna’nın edebiyatını yapmak 
yerine, Mevlânalaşmanın önemli olduğunu kaydetti.

KUR'AN'IN ÖĞRENCİSİ
HZ. MEVLÂNA
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise 
konuşmasında; Aziz Sancar Hoca’nın İsveç’teki ödül 
töreninde bulunduğunu ifade edip şunları söyledi: 
"Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü alması oradaki tüm 
vatandaşlarımızı duygulandırdı. Bir Türk bilim 
insanının sayesinde Türk Marşı’nı onurla dinledik. Aziz 
Hoca hem çalışmalarıyla hem de uluslararası alanda 
kimi zaman gördüğümüz, biraz daha takdir alabilmek 
için memleketine mesafeli duran örneklerine karşın 
özellikle ülkesine ve milletine bağlılığı noktasında 
gelecek kuşaklara da örnek olmuştur." dedi.

TÜBA Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek 
durumundayız. Bu sene ilk defa TÜBA Ödülleri, 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın himayelerinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerine tevdi 
edilecektir. Bu, akademimizin saygınlığı açısından önemli bir aşamadır. Bu açıdan teşekkür ve saygılarımı ifade 
etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker Yeniden TÜBA Konseyinde 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin 
Aydın’ın da TÜBA asli üyesi olarak katıldığı Genel Kurul’da, 4 yıldır TÜBA Konseyi'nde görev yapan Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker yeniden seçilerek üç yıl süre ile TÜBA Konsey üyesi olarak Türk bilimine katkı yapmaya devam edecek. 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 48. Genel Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurula Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, TÜBA 48. Genel 
Kurulu açılışında yaptığı konuşmasında: "Bizim 
inancımızda Allah zenginliği dilediğine verir, ilmi ise 

isteyene verir ama istemek çok ciddi bir çalışmayı, gayreti 
ve insanüstü bir fedakârlığı gerektirir. Ülkede bilime gönül 
veren, kendini ilme, araştırmaya adayan insanların sayısının 
mutlaka artması lazım. Ülke olarak en büyük avantajımız, 
genç ve dinamik nüfusumuzdur. Böyle geniş bir havuza 
sahip ülkenin çok daha fazla bilim insanı ve akademisyeni 
yetiştirmesi gerekiyor. Bugün Türkiye, ekonomik anlamda 
geçmişle kıyaslanamayacak imkânlara sahip. Devletimizin, 
bilim ve ARGE’ye ayırdığı kaynak artmaya devam ediyor. 
2002 yılında 76 olan üniversite sayısı, bugün itibarıyla 
193’e çıktı. Öğretim üyesi sayımız 2002’deki rakamın iki 
katını geçti. 2014 yılı ar-ge harcamamız Türkiye tarihinde 
ilk defa yüzde 1 seviyesini yakaladı." dedi. Türkiye’de bilime 
ilginin artmasında, bilimsel düşüncenin yaygınlaşmasında, 

bilim mirasımızın milletimize tanıtılmasında TÜBA’ya çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Işık, bu alanlarda 
etkili adımlar atmak gerektiğinin de altını çizdi. 

"Şehirlere Bilim Merkezleri Kuruluyor"

Özellikle bilim ve teknoloji sevgisini kazandırmak için bilim merkezleri kurduklarını söyleyen Işık: "Konya, Kocaeli 
ve Bursa’da kurduk ve diğer şehirlerimizde de devam edeceğiz. 
Bu merkezlerin kurulmasında TÜBA’nın daha etkin ve aktif rol 
almasını arzu ediyoruz ve çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İki 
noktayı çok önemsiyoruz; birincisi bilim tarihimizde de bilimin 
üretildiğini çocuklarımıza küçük yaşta göstermek durumundayız. 
Türk-İslam bilim insanlarının da bilime katkısını anlatmalıyız. 
El Biruni’yi, İbn-i Sinayi, El Battani’yi öğretmek durumundayız. 
İkincisi; bilim sergilerinde yerli düzenekleri geliştirmek istiyoruz. 
Burada arzumuz TÜBA’nın konsept noktasında, çocuklarımızın 
anlayacağı düzeneklerin tasarlanmasında fikri anlamda 
desteklerini bekliyoruz." dedi. 

GENEL 
KURULU YAPILDI48. 
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Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu Hibe Programı 
kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen "Engelsiz İş Yaşamı" projesi dahilinde fuar 
düzenlendi. Fuarın yanı sıra program kapsamındaki "Engelli Bireylerin İstihdamında Karşılaşılan 
Zorluklar ve Çözüm Yolları Paneli" de büyük ilgi gördü.

"Bu Proje Konya’nın Gururu Oldu"

Programın açılışını gerçekleştiren Proje Koordinatörü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri projenin bin proje arasında 

ilk 10’a girdiğini vurgulayarak "Bu proje Konya’nın gururu oldu." dedi. Engelli 
bireylerin mesleki ve teknik konularda kariyer rehberliği ve kariyer danışmanlığı 
noktasındaki beklentilerini karşılamayı amaçladıklarını ifade eden Mızırak, birisi 
üniversitede birisi Konya Büyükşehir Belediyesinde olmak üzere iki tane engelsiz 
kariyer merkezi kurduklarını vurguladı. Mızırak, projenin ciddi faydalarını 
gördüklerini belirterek kazanımları hakkında bilgi verdi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de toplumun yıllar önce engelliler konusunda duyarsız olduğunu hatırlattı 
ve günümüzde engellilerin her alanda engelli olmayan bireylerle yarıştığını vurguladı. Proje ile birlikte engellilerin 
istihdamının ciddi artacağına dikkat çeken Yüksek, projenin sürdürülebilir olduğunu belirtti. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise "Necmettin Erbakan Üniversitemiz sosyal sorumluluk 
projelerine katılımıyla şehrin menfaatine olan her faaliyette etkin rol oynamasıyla temayüz ediyor.” dedi. Belediye 
olarak engelleri kaldırmak için pek çok alanda ciddi çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Akyürek: "Panelimizin, 
fuarımızın şehrimiz adına yeni ve güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi. 

"ENGELSİZ İŞ YAŞAMI FUARI" 
Açıldı

40 Bin Engelli 
Kamuda 

İstihdam Edildi
Konya Milletvekili Halil Etmeyez  

konuşmasında sosyal devletin 
gereği olarak engellilerin 

istihdamına büyük önem 
verdiklerini ifade etti. Herkesin 

bir gün engelli  olabileceğini 
belirten Etyemez 40 bin engelliyi 

kamuda istihdam ettiklerini 
söyledi. Etyemez günümüzde 

engellilerin engel tanımadığını 
vurguladı. Son olarak kürsüye 

gelen Konya Vali Yardımcısı 
Fazlı Akgün, nüfusun yaklaşık 

yüzde 10’unun engelli olduğunu 
belirtti ve bu bireylere bir el 

uzatıldığında yapamayacaklarını 
hiçbir iş olmadığını söyledi.  

Açılış konuşmalarının ardından 
"Engelli Bireylerin İstihdamında 
Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm 

Yolları Paneli"ne geçildi. Program 
hediye takdimi ve toplu   fotoğraf 

çekimi ile son buldu. 

28

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE



TÜBA-TEÇEP, GEBİP ve uluslararası nitelikteki TÜBA Akademi Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 
sahiplerine verildi.

Düzenlenen törende; Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Avusturya Linz Johannes Kepler Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Kanada Toronto Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Pakistan Ağa Han Üniversitesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi Direktörü 

Zülfiqar Ahmad Bhutta, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde daha önce Necmettin Erbakan Üniversitesi 
tarafından fahri doktora unvanı verilen İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Genç, ödüllerini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldılar. TÜBA Akademi Ödülleri’nin yanı sıra Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanları Ödül Programı (GEBİP) alanında 38, Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödül Programı (TEÇEP) alanında 19 bilim 
insanı da ödüllerini, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Genelkurmay Başkanı Org. 
Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. A. Arif Ergin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın elinden aldılar. 
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA Ödül Töreni’ni, bilim insanlarının emeklerini 
takdir etmeye yönelik bir iltifat olarak gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla TÜBA Ödül 
Töreni’ni Cumhurbaşkanlığı olarak himaye ettiklerini hatırlattı. Başbakanlığı döneminden bu yana bilim, teknoloji 
ve bunun yanında araştırma, geliştirme, yenilikçilik çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaları yakından takip 
ettiğinin ve desteklediğinin altını çizenCumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) tüm 
toplantılarına Başbakanlığı döneminde başkanlık ettiğini söyledi.
BTYK’da karara bağlanan pek çok projeyi bizzat himaye altına aldığını ifade eden Erdoğan, özellikle savunma 
sanayi projelerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi ve 
"Hamdolsun bilim insanlarımız, ilgili kamu kurumlarımız, özel sektör firmalarımızı yüzümü kara çıkarmadı. Aynı 
şekilde fen ve mühendislik bilimlerinde, sağlık bilimlerinde, sosyal bilimlerde yürütülen çok sayıda projenin, çok 
sayıda çalışmanın, çok sayıda bilim insanının da teşvikçisi, destekçisi olduk." dedi.

"Yeni Türkiye’yi bilimin, ilmin, araştırmanın, geliştirmenin aydınlığında inşa edeceğiz"

Bundan sonra da her vesileyle bilime ve bilim insanlarına yönelik desteği ve teşviki artırarak devam ettireceklerini 
vurgulayan Erdoğan "Bugün sosyal ve beşeri bilimler alanında kendisine Akademi Ödülü’nü tevdi edeceğimiz 
Mehmet Genç Hoca’mızı tebrik ediyorum. Mehmet Genç Hocamızı birlikte fen ve mühendislik bilimleri alanında 
Avusturya Bilimler Akademisi tarafından aday gösterilen Niyazi Serdar Sarıçiftçi Hoca’mızı ve sağlık, yaşam 
bilimleri alanından Pakistan Bilimler Akademisi tarafından aday gösterilen Sayın Zülfiqar Ahmad Bhutta’yı 
huzurlarınızda kutluyorum." şeklinde konuştu.

Günümüzdeki öğretmen-öğrenci ilişkisinin 
yüzeyselliğinden kurtulmak zorunda olunduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı: "Muallim-talebe kavramlarının 
ifade ettiği kadim ve derin eğitim-öğretim 
müktesebatımızı yeniden canlandırmamız gerektiğine 
inanıyorum. Yeni Türkiye’yi bilimin, ilmin, araştırmanın, 
geliştirmenin, inovasyonun aydınlığında inşa edeceğiz. 
İnşallah bilim insanlarımızın desteğiyle bu konuda 
kısa sürede önemli bir mesafe kat edeceğimizi ümit 
ediyorum." dedi.

"TÜBA’nın Türk-İslam Bilim Kültür Mirası 
Projesi, önemli eserleri yeni nesillerle 
buluşturacak"

Türk tarihi ve medeniyetinde bilimin önemine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en eski 
üniversitesinin bu topraklarda olduğunu hatırlattı. Erdoğan: "Bugün mühendislikte, sağlıkta, sosyal bilimlerde, 
batı biliminin temel referansları olan isimlerin çoğu bizim coğrafyamızın, bizim medeniyetimizin mensuplarıdır. 
Bu bakımdan TÜBA, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi’ni, bilim, kültür ve sanat tarihimizin önemli eserlerini 
yeni nesillerle buluşturacak olması bakımından önemli gördüğümü özellikle belirtmek istiyorum. ‘Yitik 
kaybedildiği yerde aranır’ diye bizim güzel bir sözümüz vardır. Biz 
bilimdeki, kültürdeki, sanattaki liderliğimizi son olarak bu coğrafyada 
kaybetmiştik. İnşallah yine burada ayağa kaldıracağız. Türkiye’nin 
sorumluluğu sadece kendisine karşı değildir. Biz bir yönüyle 300 
milyonluk Türk dünyasına, bir yönüyle 1,7 milyarlık İslam alemine 
bir yönüyle de 7 milyar insanın tamamına karşı sorumlulukları olan 
bir milletiz. Böyle de bir ruh kökümüz var." dedi. TÜBA Akademi, 
GEBİP ve TEÇEP ödüllerini kazanan bilim insanlarını tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  bilim insanlarından daha fazla, daha 
büyük, daha iddialı çalışmalar gerçekleştirmelerini beklediğini 
belirterek : "Biz sizin hizmetkârınız olmaya hazırız. Bunu da bilmenizi 
istiyorum." şeklinde konuşmasını sonlandırdı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise konuşmasında; "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin böyle bir programa 
ev sahipliği yapması, programın Cumhurbaşkanı ve devlet tarafından sahiplenilmesi, toplum ve gençlerin bu 
alanlara dikkatlerini çekebilmek açısından büyük bir mesajdır." dedi. Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar yaptığı konuşmada, TÜBA'nın 106'sı asli, 39'u şeref ve 58'i asosiye olmak üzere 203 üyesi bulunduğunu 
dile getirdi ve TÜBA'nın ikili anlaşma yaptığı akademi sayısının 30'a, üye olduğu çatı kuruluş sayısının ise 12'ye 
yükseldiğini belirtti. TÜBA-GEBİP kapsamında bu yıl 24 farklı üniversiteden 38 seçkin bilim insanının ödüle hak 

kazandığını söyleyen Acar, program kapsamında 
şimdiye kadar 373 kişinin ödüllendirildiğini ifade etti. 
Acar, TÜBA-TEÇEP kapsamında bu yıl ödüllendirilen 
19 eserle, ödüllendirilen toplam eser sayısının 180'e 
yükseldiğini belirtti.

İlk Doktora Payesini Necmettin 
Erbakan Üniversitesinden Almıştı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 
ile TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'nü kazanan 
Mehmet Genç’e daha önce Necmettin Erbakan 
Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi 
verilmişti.

TÜBA 2015 YILI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "2015 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri" 
töreni yapıldı. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şekerin de katıldığı ödül töreninde törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 4 bilim ödülü, bir özel ödül, 13 teşvik ödülü alan bilim insanlarından çok daha büyük başarılar 
beklediğini söyledi. Erdoğan, TÜBİTAK’ın 1966 yılından bugüne kadar 160 bilim ödülü, 87 hizmet ödülü, 

470 teşvik ödülü ve 15 özel ödül vererek 732 bilim insanını maddi ve manevi olarak desteklediğini hatırlattı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marifet iltifata tabidir, dolayısıyla aksi olursa zayidir. TÜBİTAK ödülleri işte tam bu 
sözün ifade ettiği anlam bakımından önemlidir. Ödül kriterleri konusunda 2007 yılında yapılan değişiklikleri 
yerinde gördüğümü özellikle belirtmek istiyorum. Kemiyetle birlikte keyfiyeti de gözeten ödül sisteminin çok daha 
adil, çok daha gerçekçi olduğuna inanıyorum. Türkiye, her alanda sayıyla, skorla, nicelikle birlikte kaliteyi ve niteliği 
öncelik alan bir düzeye gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Lisans Yerleştirme Sınavına Giren Öğrenci Sayısına Yakın Üniversite Kontenjanımız Var"

Türkiye’de eskiden liseyi bitiren öğrencilerin en büyük sorununun ‘üniversiteye girebilmek’ olduğunu belirten 
Erdoğan, "Çünkü üniversite sınavına giren kişi sayısıyla üniversiteye kayıt yaptırma hakkı elde edebilen kişi 
sayısında 10 kata varan bir fark vardı. Yani, sınava giren her 10 kişiden sadece bir tanesi üniversite kapısından içeri 
girebilme hakkı elde edebiliyordu. Bu durum, eğitim sistemimizde yukarıdan aşağıya doğru büyük bir tahribata ve 
baskıya yol açıyordu. Bu eksikliğin üzerine bir de katsayı gibi adaletsiz uygulamalar eklenince durum gerçekten 
vahim bir hale dönüşüyordu. Geçtiğimiz 13 yılda açılan yeni üniversitelerle mevcut üniversitelerin geliştirilmesiyle 
adaletsizliklerin giderilmesiyle Türkiye, bu sorunu hamdolsun büyük ölçüde geride bıraktı" şeklinde konuştu.

"İnanmak, Çalışmak ve İstikrarlı Olmak Başarıya Giden Yolun En Önemli Basamaklarıdır"

Geçtiğimiz aylarda çalışmalarını Amerika’da sürdüren Prof. Dr. Aziz Sancar’ın "Nobel Kimya Ödülü" aldığını 
hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu durumu büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşıladık. Hâlbuki bizim 
her yıl bu şekilde dünya çapında ödül alan, ödüle aday gösterilen daha çok bilim adamımızın olması gerekiyor. 
Bize yakışan, olması gereken budur. Önümüzdeki yıllarda kendi üniversitelerimizde yaptıkları çalışmalarla bu tür 
ödüller kazanan pek çok bilim adamımız olacağına inanıyorum. İnanmak, çalışmak ve istikrarlı olmak başarıya 
giden yolun en önemli basamaklarıdır. Devletimiz olarak 
da üzerimize ne düşüyorsa bunu yerine getirmeye hazır 
olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Başbakanlığım 
dönemimde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığım süresince de 
sizlere her türlü desteği vereceğimi ifade etmek istiyorum." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Bilim Ödül, Özel Ödülü 
ve Teşvik Ödülleri Töreni kazanan bilim adamlarını tebrik 
ederek, "Gerçekten onlara bu çalışmalarını sürdürürken her 
türlü katkıyı veren eşlerine ve yavrularına özellikle teşekkür 
ediyorum" dedi.

"BİLİM, ÖZEL VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ"
SAHİPLERİNİ BULDU
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Üç gün devam eden programa; Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü ve 
Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Solak, NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip 
Akhan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muammer Yaylalı, Türk Alman Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Halil Akkanat, Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, Bursa Teknik 
Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Basri Koçer 
ile NEÜ Rektör Yardımcıları; Prof.Dr. M. Emin Aydın, 
Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek katıldılar.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp-Sağlık Bilimleri 
Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Solak, YÖK 
Denetleme Kurulu Üyeliği ve Rektörlüğü döneminde 
edindiği tecrübeleri katılımcı rektörlerle paylaştı. 
Geçtiğimiz günlerde oluşturulan Yükseköğretim 
Kalite Kurulu Yönetmeliği konusunda bilgi veren ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) bu alandaki 
yetkilerinin yüzde 35’ini kalite kuruluna devrettiğini 
belirten Solak, yakın zamanda YÖK bünyesinde teşkil 
edilecek bir komisyonun üniversitelerde yürütülmekte 
olan tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları 
değerlendireceğini söyledi.

”Önceki dönemlerde üniversite hizmet bina 
inşaatları yıllar sürerdi. Yeni hastane binasını 2 
yıl gibi rekor bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz. 
Bu durum ülke olarak kat ettiğimiz aşamanın 
en çarpıcı göstergesidir.”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker ise 2010 yılında kurulan bu 
üniversitelerin kuruluş aşamasında bazı belirsizlik 
ve zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ancak aradan 
geçen zaman içinde ciddi mesafeler kat ettiklerini ifade 
ederek, bugün 'Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite' 
haline geldiklerini belirtti. Önceki dönemlerde üniversite 
hizmet bina inşaatlarının uzun yıllar boyunca devam 
ettiğini hatırlatan Şeker, yeni hastane binasını 2 yıl 
gibi rekor bir sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Açıklamalarına "bu durum ülke olarak kat ettiğimiz 
aşamanın en çarpıcı göstergesidir" şeklinde devam 
eden Prof. Şeker, akademik ve idari personel, öğrenci 
sayıları ve altyapı ve fiziksel imkânlar konularında bilgi 
verdi. Rektör Prof. Dr. Şeker, Köyceğiz Külliyesi’nde 3 
binanın tamamlandığını, öğrencilerin eğitim görmeye 
başladığını, diğer inşaatların da hızla devam ettiğini 
ifade etti. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin 
Çelik ise Sağlık  Bakanlığı’nın girişimleriyle ve farklı 
bir bakış açısıyla kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
hakkında bilgi verdi.

Son dönemde kurulan devlet üniversitesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) ev sahipliğinde 31 Temmuz – 02 Ağustos tarihleri arasında 
Konya’da yapıldı. Programa katılan üniversite rektörleri, akademik ve idari açıdan ulaştıkları 
aşamaları diğer rektörlerle paylaşmak suretiyle ortak gelişme stratejileri oluşturma ve benzer 
sorunlara ortak bir bakış açısı getirme yönünde bilgi alışverişinde bulundular.

Üniversiteler Konya’da Buluştu

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 
Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi 
işbirliğiyle 15-18 Ekim tarihlerinde 
düzenlenen II. Uluslararası İslam ve Ticaret 
Hukuku Kongresi’nin açılışına; Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Muammer 
Erol ve Konya protokolünün yanı sıra yurtiçi 
ve yurtdışından gelen akademisyenler, 
dünyanın dört bir tarafından gelen İslam 
âlimleri, öğrenciler ve çok sayıda misafir 
katıldı. 

İş dünyasının her geçen gün daha da çeşitlenen 
problemlerine, İslam hukukunun ilke, hüküm ve 
amaçları çerçevesinde çözümler üretmeyi ve bu alanda 

araştırmacıların bir araya getirilmesini amaçlayan 
kongrede ilk konuşmayı Kongre Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Mehmet Bayyiğit yaptı. Bayyiğit konuşmasında; 
emeksiz kazançların, faizin, zekâtı ödenmeyen paranın 
zararlarına ve bunlarla nasıl mücadele edilmesi 
gerektiğini anlattı. Bu kongrenin Müslümanlar 
arasındaki bir geleneği yeniden başlatarak, daha iyi 
toplantılara vesile olacağını söyledi. Bayyiğit ayrıca: 
"Farklı ülkelerdeki İslam bilim adamlarının bir araya 
gelerek ümmetin ortak problemlerine birlikte çözüm 
arayacak olmaları önemlidir. Kongremizin büyük 
bir toplumsal karşılığı olduğunu gördük. Kongremiz 
inşallah daha kısa aralıklarla yapılacak ve geleneksel 
hale gelecektir." dedi.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de kongrenin 
büyük âlimlerin şehri Konya’da yapılıyor olmasından fevkalade memnun 
olduklarını dile getirdi. İslam ülkeleri dünya topraklarının altıda birine, dünya 
petrol rezervlerinin yüzde altmış beşine sahip diyen Öztürk, İslam ülkelerinin 
Avrupa ile yapılan ticaretleri kendi aralarında yapmaları gerektiğinin altını 
çizdi. Öztürk: "Bugün 21 İslam ülkesi en az gelişmiş ülkeler arasında. 
Müslüman ülkelerin birbirleriyle ticareti artırmaları bir zorunluluktur. 
Türkiye ekonomisinde ikinci Marmara olarak adlandırdığımız Konya 128 
ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye ihracat ortalaması 5 kat artarken Konya 
ortalaması 15 kat artmıştır. Türkiye ortalamasının yarısının altında bir 
işsizlik oranına sahibiz. Helal çerçevede kalarak ülkemizi büyütmek için 
sizden alacağımız birikimlere ihtiyacımız var. Kongremizin hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum." dedi. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Bayram Sade yaptığı konuşmada böyle bir toplantının parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Ülkemizin hızla ilerlerken önemli sorunlarla da karşılaştığını söyleyen Sade, sorun çözümüne yönelik çalışmalara 
ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Necmettin Erbakan Üniversitesine, Konya Ticaret Odasına ve emeği geçen herkese 
teşekkür eden Rektör Sade, ortak kararların alınacağı, iş ve ticaret dünyasına yol gösterecek sonuçları heyecanla 
beklediklerinin de altını çizdi.

"Üreterek,  paylaşarak ve tasarruf ederek daha huzurlu bir 
toplum olabiliriz"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker dünyada 
ağır bir kapitalizm çarkı döndüğünü bu çarkın da zengini daha zengin fakiri 
daha fakir yapan bir yapıyı beraberinde getirdiğini belirtti. Şeker: "Sosyal 
adaleti, paylaşmayı, kardeşliği öne çıkaran İslam dinine mensup İslam 
ülkeleri, maalesef önemli kaynaklara sahip olmasına karşın gelir dağılımı 
veya ticari anlamda işbirliği noktasında yan yana olamamanın sıkıntılarını 
yaşıyor. İslam Ticaret Hukuku birçok konuyu ele alan bir başlık, keşke bu konu 
daha önce çalışılsaydı ve bu kadar uzun bir ara verilmemiş olsaydı diyorum, 
ancak bugün gerçekleştirilecek olmasından da memnunuz. Unutmamalıyız 
ki ancak üreterek,  paylaşarak ve tasarruf ederek daha huzurlu bir toplum olabiliriz." dedi. Müslüman Alimler 
Birliği adına konuşan Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, Türkiye’ye mazlum halklara yaptıkları yardımlardan dolayı 
teşekkür ederken Türkiye’ye sürekli olarak geldiğini ve Türkiye’nin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Konya’nın da 20 yıl önceki toplantıya nazaran gelişmiş olduğunu kaydeden Karadaği, konuşmasında İslam Finans 
ve Bankacılık sektörünün gittikçe geliştiğini söyledi.

II. ULUSLARARASI 
İSLAM TİCARET HUKUKU KONGRESİ

36

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ



"İnsanın Sadece Ekonomik Mahlûkat Olarak Görülmesi 
Sorundur"

İslami değerlerin aslında insani değerler olduğuna ve bu ortak değerlere vurgu 
yaparak başladığı konuşmasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek küresel 
finansal krizlerin ana motorunun hırs, açgözlülük gibi kavramlar olduğunu 
söyledi. Şimşek: "İnsanların sadece ekonomik mahlûkat olarak görülmesi 
bence bir sorundur. İnsanlar sadece ekonomik mahlûkat değildir. Modelin 
tabiatında bir sıkıntı var. Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağız? 
Değerler hususunu ön plana çıkartamazsak, sadece fiziki büyümeyi, refah 
artışını o çerçevede gören bir anlayışla onlara ancak kötü bir gezegen 
bırakabiliriz." dedi.

"Bu Coğrafya Ayağa Kalkacaksa, Konya’dan Daha Doğru 
Bir Merkez Düşünülemez"

19 yıl sonra kongrenin ikincisinin yapılıyor olmasının anlamlı olduğunu 
kaydeden Şimşek bu tür birlikteliklerin çok daha sık yapılması gerektiğine 
vurgu yaptı. Konya’yı tebrik eden Şimsek, "Eğer bu coğrafya ayağa 
kalkacaksa ve bunu daha İslami, daha insani değerlerle başaracaksa 
Konya’dan daha doğru bir merkez düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Önemli Olan İttifak Etmek Değil Müzakerecilerin 
Ehliyetidir"

Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın Ticaret ve Faiz konulu açılış konferansı ile devam eden programda Karaman: 
"Önemli olan; ittifak etmek değil, müzakere edilen konunun önemi ve müzakerecilerin ehliyetidir." dedi. Karaman 
şunları söyledi: "Faizsiz bir finansmandan söz ediyorsak çözümü bilmediğimizden, bulamıyor olmamızdan dolayı 
değildir. Başka engellerle karşı karşıyayız. Biz kendimiz olmak için çalışmak zorundayız. Bu kongrelerin yanında 
bizim insanımızın kendisini İslam’a teslim etmesi gerek." dedi. Kongre’deki oturumlarda Türkçe, Arapça ve  
İngilizce olmak 3 farklı dilde oturumlar yapıldı.  Günün sonunda sunulan tebliğler, müzakerecilerin açıklamaları, 
gelen sorularla birlikte genel bir değerlendirme yapılarak, sonuç bildirgesinde yer almak üzere konularla ilgili kesin 
hüküm ve nihai kararların ön çalışması için toplantı düzenlendi.  

"3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojilerinde İslami Uygulamalar – IMAN 2015" konulu 
konferans Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde Konya’da yapıldı. 

Konferansa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftüsü 
Prof. Dr. Ali Akpınar, Ürdün Üniversitesinden Prof. Dr. Mohammed Zeki Khedher, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. M. Emin Aydın, dekanlar, yerli ve yabancı akademisyenler, öğrenciler 

ve çok sayıda davetli katıldı. Konferansın açılışında konuşmasını yapan Organizasyon Komitesi Başkanı, Yrd. 
Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, bilgisayar teknolojilerinin İslami 
odaklı program ve uygulamalarda yetersiz düzeyde kullanıldığını, 
bu alanda atılan ilk adımın yararlı olacağını ümit ettiğini söyledi.  
Ürdün Üniversitesinden Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Mohammed Zeki Khedher, bilgisayar teknolojilerinin yaşamın her 
alanında var olduğunu ve uzak bilgilere erişim olanağının her geçen 
gün bilginin yayılımını kolaylaştırdığını söyledi. Khedher, İslami 
uygulamalar aracılığıyla Kuran’ı Kerim, Hadis, Fıkıh sunumu ve 
eğitimi verilmeye başlandığına değindi. Khedher, İslam âlimlerinin 
de bu alanın önemini kavradığını belirtirken, İslami uygulamaların 
sayısının artmasına rağmen bilgi teknolojileri ve İslami âlimler 
arasındaki iletişimin hala zayıf olduğunun altını çizdi.  

"Eğer Bir Şeyler Batıdan Geliyorsa Bu Konuda Dikkatli Olmak Zorundayız"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı konuşmada teknolojinin gelişmesiyle yaşanan hızlı sürece ve 
Müslüman dünyasının bu süreçte yapması gerekenlere dikkat çekti. Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşmanın 
kolaylaştığının altını çizen Şeker, teknolojiyi doğru kullanmanın ve onu yönetmenin toplum için faydalı olacağını 

kaydetti. Teknoloji ve teknoloji kullanımını, batı dünyasının elinde tuttuğunu 
hatırlatan Rektör Şeker sözlerine şöyle devam etti: "Batı, elindeki teknolojiyle 
bizim değerlerimizi elimizden alıyor, sonra kendi değerlerini bize empoze 
etmeye çalışıyor. Biz onlardan gelen teknolojiyi kontrol etmeden kullanıyoruz ve 
bu toplumda telafisi güç sorunlara yol açıyor. Eğer bir şeyler Batıdan geliyorsa 
bu konuda dikkatli olmak zorundayız. Oradan aldıklarımızı okullarımızda, 
eğitim sistemimizde veya toplumumuzda herhangi bir kontrolden geçirmeden 
kullanmamalıyız. Bu durum Müslüman dünyası için fevkalade büyük bir 
sorundur. Batı bunu yaparken sosyal medyayı, bilgisayar oyunlarını kullanıyor 
ve biz eskiden buna maalesef engel olamıyorduk. Ancak artık Müslüman âlimler 
bu tarz konferanslarla bir araya gelerek ortaya çıkan önemli sorunlara birlikte 
çözüm arıyorlar. Bizim bilim adamlarımızın görevi onlardan almak değil kendi 
disiplinlerimizi geliştirmektir. Bu sadece Türkiye için değil tüm İslam aleminin 

içinde olması gereken bir süreçtir. Malezya, Mısır, Arabistan, Ürdün ve daha pek çok Müslüman ülke kendi 
teknolojisini üretmeli ve kendi pazarını geliştirmelidir." Üç gün süren konferansta dünyanın farklı yerlerinden 
gelen konuşmacılar, İslami ilimler ve bilgisayar bilimleri konusunda çalışmalarını paylaştılar. 
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İnternetten sipariş ettiği çayı 15 gün kullandıktan sonra rahatsızlanarak Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine başvuran Seda Nur Çalışkan gerçekleştirilen karaciğer nakil 
operasyonuyla yaşama tutundu.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Tekin, kilo vermek için kullandığı çay nedeniyle 
karaciğeri iflas  eden hastaya başarılı şekilde organ nakli gerçekleştiğini söyledi. Gastroenteroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali  Demir de son yıllarda özellikle bitkisel ürünlerin bilinçsizce kullanımı  sonucunda 

karaciğeri olumsuz etkilenen çok sayıda hastanın kendilerine  başvurduğuna dikkati çekti. Demir: "İçinde ne olduğu 
belli olmayan bir takım bitkisel ürünlerin  kullanılması sonucu karaciğer ve böbrekler ciddi zarar görmektedir. 
Bu hastamız  karaciğer nakline kadar gitmek zorunda kaldı. Bitkisel ürünlerin kullanılmasına  son derece dikkat 
edilmeli. İçinde ne olduğu bilinmeyen bitkisel ürünlerin  kullanılması sakıncalı olabilir. Ortaya vahim sonuçlar 
çıkabilir" diye konuştu. 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik Küçükkartallar ise piyasadaki zayıflama ürünlerinin  
fazlalığına işaret ederek, şunları söyledi: "Hastamız, nakil gerçekleşmeseydi şu an hayatta olmayacaktı. Diyet  
ilaçları, zayıflama çayları gibi tıbbi ilaç dışı birçok ürün piyasada satışta.  Bu ürünlerin faydası olmadığına, bilimsel 
çalışmalar yapılmadan piyasaya çıktığında ciddi tehlikeler içerdiğine, karaciğer komasına giren  hastamızla da 
şahit olduk. Ürünleri kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi. Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencisi 
21 yaşındaki Seda Nur Çalışkan, 94 kiloya çıkınca zayıflamak için internetten sipariş ettiği çayı kullandıktan sonra 
rahatsızlandığını anlatarak: "Çok şükür Allah şifamı verdi ve kadavradan organ bulundu. Kullandığım çay kilo 
verdirmedi, aksine sağlığımdan etti. Zaten çayı da ünlülerin gerçekten kullanmadıklarını, para karşılığında sadece 
reklamını yaptıklarını öğrenince bırakmıştım. En iyi şey diyetisyenle sağlıklı kilo vermek. Ünlüler para kazandı, ben 
karaciğerimi kaybettim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum." dedi.

2010 yılında kurulmasına 
rağmen; 14 Fakülte, 3 
Yüksekokul, 5 Meslek 
Yüksekokulu ve 4 Enstitü 
ile eğitim-öğretim hayatına 
hızlı ve emin adımlarla 
devam eden Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
bünyesine Hukuk Fakültesi 
de eklendi. 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi bünyesinde 
Konya Adalet Meslek 

Yüksekokulunun eğitim-öğretime 
başlamasının ön habercisi olduğu 
Hukuk Fakültesinin açılma kararı 
27 Ağustos 2015 tarih 29.458 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: 
"Köklü geçmişi olan fakülteleri ve 
yeni bölümleri ile kaliteli eğitimin 
öncülerinden olan Üniversitemize 

ve aynı zamanda Konyamıza 
yeni bir Hukuk Fakültesinin 
de kazandırılmasından dolayı 
mutluluk duyuyoruz. Yeni açılacak 
Hukuk Fakültesinde hakkın ve 
hukukun sağlanıp korunması için 
kutsi bir vazife ifa edecek güzel 
insanlar ve hukukçular yetiştirmeye 
gayret edeceğiz. Hukuk 
Fakültesinin kazandırılmasında 
emeği geçen YÖK Başkanı ve 
üyelerine teşekkürü bir borç 
bilirim." dedi.

MERAM TIP FAKÜLTESİnden
Bir Nakil Başarısı Daha 

NEÜ’ye 
HUKUK FAKÜLTESİ
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Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu yapıldı. 

Zamana Dair Minyatür Yarışmasına katılan eserlerin sergisinin açılışı ile başlayan programa; Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, yurt dışı ve 
yurt içinden pek çok akademisyen ile yerli ve yabancı misafirler katıldı. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar açılış 
konuşmasında sempozyum hakkında genel bir bilgi verdi. Sempozyumla özellikle zamana dair eserlerin gündeme 
tekrar geleceğini söyleyen Kuşpınar, İslam Medeniyetinde Zaman konusunun uluslararası bir seviyede ele 
alınmasının Türkiye’de ilk olması ve gündeme getirilecek konular açısından sempozyumun çok önemli olduğunu 
belirtti. Zamana dair hala pek çok soru sorulduğunun altını çizen Kuşpınar; "Zaman konusunda günlük ifadelerden 
öteye gidemiyoruz. 'Zaman hızla akıyor', 'Zamanı tüketiyoruz' gibi sözler 
sarf ediyoruz ancak zamanın kendisi hala çözülemedi. Aristo’nun dediği 
gibi zaman, meçhullerin meçhulüdür. Tüm bunlara rağmen insanoğlu 
zamanın mahiyetini anlamaya çalışmaya devam edecek." dedi. Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesiyle 
birçok projeyi birlikte yürüttüklerini hatırlatıp Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Sempozyumla birlikte 
zaman konusunun Konya’nın ve tüm Türkiye’nin gündemine geleceğinin 
altını çizen Altay konuşmasında: "Zaman konusu her toplum için önemlidir 
ve her toplum kendi yorumunu getirmiştir. İslam kültür ve medeniyeti bu 
konuda zengin bir literatüre sahiptir. İnsanlık tarihi zamanın ve mekânın 
bütünleşip anlamlı hale gelmesiyle başlar. "Ol" emrinin verildiği andan itibaren tüm evren zamana ihtiyaç duyar. 
Selçuklu Medeniyetinin ismini taşıyan Belediye olarak, kültür mirasımıza sahip çıkmak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Dört gün süren sempozyumda zaman kavramı farklı şekillerde ele alınacak. Medeniyetimizin insanlığa katkısı 
ortaya çıkacak. Sempozyumun başarılı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum." dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 
zamanın, İslam dünyasında ve dünyada giderek 
değersizleştiğinin, günümüzde dünyanın zamanı 

keyfi olarak tüketmek üzere kurulduğunun altını çizdi. 
Zamanın değersizleşmesi sonucunda günümüze 
yansıyan sorunlarla boğuşmak durumunda kaldığımızı 
belirten Şeker, zamanın değerlendirilmesi konusundaki 
bilinci, eğitimde çocuklarımıza ne kadar verdiğimizin de 
ayrı bir sorun olduğunu ifade etti. 

"Zamanı tüketiyoruz, zamanı yitiriyoruz ama 
unutuyoruz ki zamandan hesaba çekileceğiz." diyen 
Şeker, zamanı iyi değerlendiremezsek kaybedenlerden 
olacağımızı da dile getirdi. 

Zamana çok farklı anlamlar yüklenebileceğini belirten 
Rektör Şeker: "Bu sempozyumda zamanın önemini 
değerlendireceğiz. Ancak herkes akşam kafasını 
yastığa koyduğunda ben bugünkü zamanımı nasıl 
değerlendirdim veya sabah kalktığında ben bugün 
zamanımı nasıl değerlendireceğim diye kendini bir 
sorguya çekmek zorunda. Artık hepimiz zamanı 
tüketen gençlerle karşı karşıyayız. İleri teknoloji anne 
karnından ölüme kadar hepimizi kuşattı. Tedbirli 
olmadığımız takdirde de gelecek kuşaklar ve biz, 
zamanın zayi olduğu tabloyla karşı karşıya kalacağız. 
İnşallah zamanı iyi değerlendirenlerden oluruz" dedi. 
Zamana Dair Minyatür Yarışması’nın Ödüllerinin de 
verildiği tören sonrası bilimsel çalışmalara geçildi. Ulusal 
ve uluslararası çok sayıda bilim adamının katıldığı 
sempozyum üç gün sürdü. 

"Zamanı tüketiyoruz, zamanı yitiriyoruz ama unutuyoruz ki 
zamandan hesaba çekileceğiz”

ULUSLARARASI 
İSLAM MEDENİYETİNDE ZAMAN SEMPOZYUMU
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"Konya Gevale’den Seyredilebilecek"

Takkeli Dağ’da 3 yıldır önemli bir iş yürütüldüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; kazı 
çalışmalarında önemli bir noktaya gelindiğini belirterek şunları söyledi: "Burası hem Konya Ovası’nın 360 derece 
gözlemlenebildiği hem de Antik Dönem’den itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. İnşallah 
burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanlar ve burada restorasyonlarla Konya’nın turizmine önemli 
bir mekânı kazandırarak, Konya siluetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz." dedi.
Tarihi bir kent olan Konya’nın geçmiş medeniyetlerinin kullandığı tarihi bir mekânda sabah buluşması 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise: "Konya’nın tarihi hazinelerinden birisi olan 
Takkeli Dağ Gevale Kalesi kazı çalışmalarının 3. yılındayız.  Bu üç yıllık emek ortaya çok güzel kazı buluntuları 
çıkardı. Bu çalışmanın başlangıcından beri içinde bulunan bin 700 rakımda planlama dâhilinde kazı çalışması 
yürüten üniversitemizin Sanat Tarihi kürsüsü hocalarına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay  tarihi kalede yürütülen kazı çalışmalarında gelinen son durumla ilgili basın 
mensuplarına inceleme gezisi düzenledi. Sabah erken saatlerde kahvaltılı basın toplantısı ile 
başlayan ve zirvede son bulan geziye Gevale Kalesi kazı ekibi başkanı SBBF Sanat Tarihi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın yanı sıra kazı ekibinden öğretim üyeleri ve çok sayıda televizyon 
ve gazete temsilcisi katıldı. Gezide Prof. Dr. Ahmet Çaycı çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgiler 
verdi.

"Kale, Turizme de Katkı Sağlayacak"

Çalışmaların Konya için önemine vurgu yapan Şeker: "Yürütülen çalışmalarla, 
bölgenin tarihi kökleri ve kullanımı ile ilgili bilimsel çıktılar elde ederken, turizm 
açısından da şehrin geleceğine yönelik bir gezi mekanını ortaya çıkarmış 
oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda burası farklı bir çehre kazanacak ve 
Konya turizm destinasyonu içerisinde yerini alacaktır. Çalışmalar neticesinde 
Konyalılar ve Konya dışından Konya’yı merak edenler de bu mekanı görmüş 
olacak” dedi. Gevale Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında gelinen son 
durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı ise; tarihinin zincirlerinden bir tanesi olan Gevale Kalesi’ndeki çalışmaların 
tabiat şartları ve arazinin zorluğuna rağmen bütün hızıyla devam ettiğini ve 3 
yıl sonunda kısmen kaledeki bazı mekanları ortaya çıkarmış olacaklarını belirtti.

Konya Turizmine 
Katkı Yapıyorlar

Gevale
Kalesi
Kazı

Çalışması
Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Gevale 

Kalesi kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Standartlar ve İslam Ülkeleri 
Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Helal ve 
Sağlıklı Gıda Platformu (HSG) tarafından 
Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda 
Kongresi’nin 3.cüsü düzenlendi. Ana teması 
"Helal ve Sağlıklı Beslenmede Farkındalık 
ve Sürdürebilirlik" olan kongre; 30-31 Ekim 
tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans 
Salonunda yapıldı.

Kongre açılışında konuşan Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir: 
"Helal belgelendirmedeki bakış açısına baktığımız 

zaman biz helal belgelendirmenin SMIIC standartlarına 
uygun olarak dünyada uygulamaların yapılmasını 
arzu ediyoruz. Diğer taraftan dünyada birçok helal 

belgelendirme yapan, ancak akreditasyon zinciri 
kapsamında olmayan farklı uygulamalar görüyoruz. 
Bunların içerisinde ciddi olanlar da var. Ancak ticari 
kaygılarla helal konusunda dini konulardaki hassasiyeti 
olmayan ve sadece ticari yaklaşımlarla yapılan 
sertifikasyon işlemleri de var. Bu bizi tedirgin ediyor. 
İnsanların maneviyatlarıyla ticari anlamda bu kadar 
basit bakılması son derece sıkıntı verici bir durumdur.” 
dedi. 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Ender Erdoğan, 
gerçekleştirilecek oturumlarda ele alınacak konulara 
değinerek: "Bir taraftan tüketiyoruz ve bir taraftan 
da diyet endüstrisini zenginleştiriyoruz. Bu konu 
dikkatimizi çekti. Biz de diyet önerileri karşısında güçlü 
bir medeniyetin ve güçlü bir inancın temsilcisi olarak 
söylenebilecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Bu konuda sosyologların, eğitimcilerin, psikologların 
ve ilahiyatçılarımızın sözleri olduğunu düşünüyoruz. 
Özellikle de bilinçli olarak az tüketmenin ön planda 
olması gerektiğini düşünüyoruz, ana vurgumuz bu 
olacaktır.” şeklinde konuştu.

"Üretmeden tüketme politikası ile karşı 
karşıyayız”

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Prof. Dr. Muzaffer Şeker de 
konuşmasında: "Çevreyi ve bize sunulan nimetleri hor 
kullanarak nankörlük etmiş bireyler olarak bizim helal ve 
sağlıklı gıdaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde bu konuyu anlamaya ve 
anlatmaya da ihtiyacımız var. Vahşi kapitalizmin doğal 
sonucu olarak, üretmeden tüketme politikası ile karşı 
karşıyayız. Bu süreçte hız ve hazzın etkisiyle oluşan 
dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının 
oluşarak eldeki nimetlerin yanlış kullanımının olumsuz 
sonuçları ortada. Elinde olanla yetinmeyen, üretmeden 
bilinçsizce oluşan yanlış tüketim alışkanlıkları gelecek 
nesillerin hayatını tehlikeye sokmaktadır." dedi.

"Mutfağı kullanmayan ve yemek pişirme 
alışkanlığı olmayan bir nesille karşı 
karşıyayız"

Ailede mutfak kültürünün giderek zayıfladığını 
vurgulayan Prof. Dr. Muzaffer Prof. Dr. Muzaffer Şeker; 
Fast-food beslenme alışkanlığıyla beraber, mutfağı 
kullanmayan ve mutfakta yemek pişirme alışkanlığı 
olmayan, neyi nasıl pişireceğini bilmeyen bir nesille 
karşı karşıya kalındığının altını çizdi. Prof. Dr. Muzaffer 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasında; toplumda ve 
bireylerde farkındalık oluşturulması ve bilinçli tüketim, 
sağlıklı ve helal beslenme alışkanlığının sağlanabilmesi 
için, konunun bütün taraflarının bir araya gelerek 
sürdürülebilir bir gıda stratejisi oluşturulmasının 
zaruriyet arz ettiğine dikkat çekti.

"Ölümlerin üçte ikisi kanser, kronik 
hastalıklar ve obezite’den kaynaklanıyor"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş: 
"Eskiden enfeksiyon hastalıkları, yaralanmalar ve acil 
travmalar vardı, şimdi artık bulaşıcı olmayan hastalık 
grubu tüm dünyada artıyor. Nedir bunlar? Kanser, 
kronik hastalıklar ve obezite. Ölümlerin üçte ikisi artık 
bunlardan oluyor. İnsanlar bu hastalıklardan ölüyor. 
Bakanlık olarak biz bu 3 hastalıkla mücadelede doğru 
beslenmeyi önümüze aldık ve vatandaşlarımıza 
doğru beslenme algısını oluşturmak için çalışacağız. 
Eğer doğru beslenirsek kanser, obezite ve kronik 
hastalıklardan büyük oranda kurtulacağız. Doğru 
beslenme, hareketli yaşam ve sağlıklı yaşam kültürü 
adı altında bir konsepti de gündemimize alıyoruz. 
Bugün obeziteyle mücadele noktasında, artık obez 
olduktan sonra obezite cerrahisi yapılıyor. Yemesin 
diye de midenin yarısı alınsın deniliyor. Bundan önce 
bir beslenme kültürünü ortaya koymamız gerekiyor. 
Türkiye'de doğru beslenme noktasında çalışmaları 
başlattık. Özellikle ilkokulda çocukların kantinlerine 
müdahale ettik ve sağlıksız gıdaları dışarı aldık." dedi.
İki gün süren kongrede; 23 uzman ilim adamı altı 
oturumda "Doğal ve Sağlıklı Beslenme", Mali ve Siyasi 
Boyutlarıyla Helal Gıda ve Helal Gıda Temininde 
Sürdürülebilirlik", "Obezite ile Mücadelede Tıbbı 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulamalar", "Çocuk, 
Medya ve Beslenme Eğitimi", "Beslenmede İrade 
Eğitimi"başlıklarında sözlü ve poster tebliğleri sunuldu.
Siteye ulaşmak için;
http://ihhfc.helalvesaglikli.org/
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"İyi insan yetiştirmek” misyonuyla yola çıkan Necmettin Erbakan Üniversitesi 2015 ÖSYS 
sonuçlarına göre,  kuruluşu itibariyle yeni olmasına rağmen,  bünyesinde barındırdığı 
hem köklü hem de yeni açılan fakülteleri ile Türkiye genelinden yoğun talep görerek, %100 

doluluk oranı ile en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yerini aldı.

Üniversitede 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ayrılan kontenjanlar yapılan başvurularla tüm programları 
doldu. Özel yetenek sınavı ile gelen 85 öğrenci ile 2015-2016 eğitim - öğretim döneminde toplam 5941 öğrenci 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ailesine katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesinde yeni açılan Beslenme ve Diyetetik ile 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin tamamı da öğrenciler tarafından oldukça yoğun rağbet gördü. 

1032 öğrenci NEÜ’yü ilk sırada tercih etti

Sınava giren öğrencilerden 1032’si yapmış oldukları tercihler arasından ilk sırada Necmettin Erbakan Üniversitesine 
yer verdi. Tercih sonuçlarını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: "Üniversitemize bu yıl da gösterilen 
teveccüh bizleri çok memnun etti. Öğrencilerimizin Üniversitemizi tanımaları, kadrolarımıza güvenmeleri ve 
her şeyden önce ailemizin parçası olmak üzere tercihte bulunmaları yeni akademik dönemde bizleri motive 
edici hususlardır.” dedi. Prof. Dr. Şeker: “ Yeni dönemde sorumluluğumuzun daha fazla arttığının farkındayız. 
Bizler yeni öğrencilerimizi karşılamaya hazırlanırken, şehrimizin de bu tatlı telaşa ortak olması nedeniyle daha 
da mutluyuz. Şehir ve Üniversite işbirliği arttıkça daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Tüm öğrencilerimize 

başarılar diliyorum” dedi.  

ZirveyeAdımAdım
Dünyadan ve Türkiye’den çeşitli şehirlerin belediye başkanları ve yöneticileri ile 
milletvekillerinin hazır bulunduğu toplantıya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.

Programın açılış oturumunda konuşan Mekke 
Belediye Başkanı Osama Fadhul Albar, dünyada 
yaşanan olaylara ve özellikle İslam alemindeki 

sıkıntılara değinerek; İslam dininde katletmenin 
olmadığını, İslam’ın barış ve kardeşlik dini olduğunu 
söyledi.

"İslam; Barışı, Sevgiyi, Kardeşliği Öğütler"

Konya’da yapılan toplantının İslam dünyası için hayırlar 
getirmesini dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İslam dünyasının sıkıntılı günler yaşadığını 
belirtti. İslam’ın barışı, sevgiyi, kardeşliği öğütlediğini dile getiren Başkan Akyürek, hayatını kaybeden şehitlere 
Allah’tan rahmet, milletimize ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. OICC Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı; 
Konya’nın Anadolu medeniyetini temsil ettiğini, tarihi, kültürü ve gelenekleri ile önemli bir şehir olduğunu belirterek, 
Konya’da toplantıyı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet, İslam coğrafyasının kaos ve kargaşa yaşadığı, 
insanlığın adeta can çekiştiği bu günlerde yapılan 
toplantıların önemine dikkat çekerek: "Huzur ve 
barışa giden yeni bir rota mutlaka çizilmelidir. 
Sorunlarımızın çözümünü kendi dışımızdakilerden asla 
beklememeliyiz. Renklerimiz, dillerimiz, kültürlerimiz 
farklı ama biz bir ümmetiz. Bu bilinci mutlaka taşımalı 
ve devam ettirmeliyiz" diye konuştu. Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız da, barış, sevgi, hoşgörü ve Mevlana 
şehri Konya’da yapılacak toplantının tüm insanlığa 
İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkışı mesajını 
ileteceğini ifade etti.

"KONYA, İSLAM BAŞKENTLERİ 
VE ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI"
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker başta olmak üzere 
üniversite ve fakültelerin yöneticileri ile 
akademisyenler Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret 
etti. 

Gönüllü öğrenciler noktasında en büyük desteği 
Necmettin Erbakan Üniversitesinden aldıklarını 
belirten Bilim Merkezi Genel Müdürü Ali Çetinkaya 

TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olduklarını ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden 
oldukça memnun olduklarını ifade etti. 

"Bilim Merkezi’ni kendi evimiz gibi görüyoruz" diyen 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise bu merkeze destek 
vermeyi boyunlarının borcu olarak bildiklerini ve 
desteğin üst düzeye çıkması için gayret sarf ettiklerini 
ifade etti. Bilim merkezi sayısın artırılmasından 
ziyade mevcut merkezlerin kalitesinin korunmasının 
ve geliştirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Şeker, 
buralarda yapılacak etkinliklerin ülkenin geleceğine 
ışık tutacak şekilde düzenlenmeye devam etmesi 
temennisinde bulundu. Toplantıda akademisyen ve 
öğrencilerin Bilim Merkezi ile beraber yürüttükleri 
çalışma ve projelerin artırılması yönünde görüş 
birliğine varıldı. Daha sonra heyet Bilim Merkezi’nde 
incelemelerde bulundu.  

NEÜ'den
KONYA BİLİM 
Merkezine
Tam Destek

51

GELECEĞE GÜVENLE 
BAKAN ÜNİVERSİTE

NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ



Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencileri beyaz 
önlüklerini Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen törenle giydiler.  

Törenin açılışında konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, günün bilimsel diş 
hekimliğinin tohumlarının atıldığı gün olması hasebiyle programın Bilim Merkezinde yapıldığını hatırlattı. 
Prof. Dr. Şener: "Bu yıl 3. sınıf olan ilk öğrencilerimiz saflığın ve güvenin simgesi olan beyaz önlüklerini 

giyecekler. 3 yıl önce başlarken elimizde sadece heyecanımız vardı. 
Şimdi ise herkesin övgüsünü kazanmış saygın bir kurum haline 
geldik. Kısa zamanda bu noktaya gelmemizi sağlayan Üniversitemiz 
yöneticilerine, Konya bürokrasisine ve çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ederim." dedi.  Diş Hekimleri Odası Başkanı Nejdet Güz, 
yaptığı konuşmada önlük giyme töreninde bulunmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirirken Oda olarak diş hekimlerinin sivil temsilcileri 
olduklarını ifade etti. Güz; "Giyeceğiniz önlüğün beyaz olduğu gibi 
kalbinizin de pırıl pırıl olmasını ve bu berraklığın ömrünüz boyunca 
devam etmesini dilerim." dedi.

"Giydiğiniz Önlükler Gibi Hizmetleriniz de Temiz Olsun"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de zorlu bir süreçten geçerek gelen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini, 
tebrik ederek konuşmasına başladı. Fakültenin dünden bu güne büyük değişime uğradığını ve bu değişimin 
mimarlarının da fakülte hocaları, idari personel, öğrenciler ve onların aileleri olduğunu söyledi. Yüksek, öğrencilere 
bundan sonraki hayatlarında da başarılar diledi ve öğrencilerin önlükleri gibi, hizmetlerinin de beyaz ve temiz 
olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından beyaz önlük giydirme törenine geçildi. Tören tüm öğrencilerin 
önlüklerinin giydirilip, öğrenciler tarafından mini bir konser verilmesinin ardından sona erdi.

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN SERGİ

Ayrıca öğrenciler bir sergi düzenleyerek çalışmalarında 
kullandıkları malzemelerden yaptıkları çeşitli materyalleri 
de tören sonunda davetlilerin beğenisine sundular. 
Yetenekli öğrencilerin yapmış oldukları resimlerin de yer 
aldığı sergide kullanılan materyallerin daha sonra Bilim 
Merkezi’ne verilerek orada sergilenmeye devam edeceği 
ifade edildi.

BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ
BİLİM MERKEZİNDE GİYDİLER

Düzenlenen Kurultaya Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kurultay üyeleri, tıp dünyasından 
tanınmış isimler ve davetliler katıldı. 

Kurultay’da konuşan Bakan Müezzinoğlu, "0-5, 5-10 ve 10-15 yaş grubu çocuklarımız; sağlıklı bir yaşam 
bilinci, onların sağlıklı bir yaşam kültürüne neler katabileceğimizi de konuşmamız ve burada çok daha 
güçlü projeler üretmemiz gerektiği inancındayım. Yoksa karşımızda kartopu gibi büyüyen ve muhtemelen 

ekonomisi ülkeleri veya o ülkelerin insanını ezip geçecek bir büyüyen fille veya devle karşı karşıya kalacağız" 
dedi. Bilinçlenmeye gereksinim duyulduğunu belirten Müezzinoğlu: "Yapmamız gereken insanın hastalanmadan 
sağlıklı bir yaşam sürecini, bilincini oluşturacak alanlara destek vermek olduğunu diye düşünüyorum. Ama ne 
hikmetse ne toplumumuz 
bizi oraya bırakıyor ne de 
belirli güç odakları bizi 
oraya bırakıyor. Bizde bir 
bakıyoruz bunu konuşuyoruz 
ama kürsüden inince yine 
hastane, yine ilaç, yine daha 
çok reçete, daha çok MR, 
daha çok tomografi, daha çok 
laboratuvar ve oraya doğru 
sürüklenip gidiyoruz. Bence 
bu büyük bir sorundur." dedi.

2. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI
YAPILDI
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- Öncelikle Parlamentolar Birliği hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz? Görevi nedir? Üyeleri 
kimlerdir?

- Dünyadaki parlamentolar arasındaki ilişkileri 
düzenleyen, bazı  uluslararası diplomatik örgütler 
vardır. Bu örgütler genellikle birbirine komşu  olan 
daha çok coğrafi yakınlığı bulunan ülkelerden 
meydana gelir. Çünkü ülkeler arasında ekonomik 
ve hukuki bir dayanışma söz konusudur. Örnek 
verecek olursak Afrika Ülkeleri Parlamentolar Birliği, 
Avrupa Birliği Parlamentolar Birliği, Asya Ülkeleri 
Parlamentolar Birliği gibi 20 civarında  Parlamentolar 
Birliği mevcut. Bunların hepsinin bağlı olduğu merkezi 
Cenevre’de bulunan IPU (Inter-Parliamentary 
Union), adlı bir üst organizasyonu mevcut.  Görevine 
gelince; ülkelerin yasama organları dediğimiz hem 
iktidar hem de muhalefet tarafından temsil edilen 
meclisleri vardır. Bu parlamentolarda yasalar çıkarılır 
Bu çıkarılan yasalar ulusal bazda o ülkenin işleyişi 
için gerekli kuralları içerse bile bazen o çıkarılacak 
olan kanunlar komşu ülkeleri ilgilendirebilmektedir. 
Mesela bizim sınır ticareti yapmakta olduğumuz  İran 
ve Irak ülkesinin ekonomileriyle ilgili çıkaracakları bazı 
kanunlar üzerinden örnek verelim. Türk tırlarından 
alınacak olan vergilerle ilgili bazı düzenlemeler 
karşısında  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
öyle yapmaz şöyle yaparsanız daha iyi olur gibi bir 
istişare zeminin açılmasına bu örgüt olanak sağlar. 

- Bir nevi  diplomasi sağlıyor diyebilir miyiz?

- Diplomasi genellikle hükümetler arası olur. Ama 
bugün mesela askerlerin yürüttüğü diplomasi vardır. 
Parlamentoların yürüttüğü diplomasi vardır. İlim 
adamlarının yürüttüğü akademik diplomasi vardır. 
Hatta bazı ülkelerde çok etkili olan işadamlarından 
meydana gelen işadamları diplomasisi vardır. 
Bazen de siyasetin çözemediği noktaları işadamları 
çözebilmektedirler.  Ama bu örgütler çok boyutlu 
diplomasi anlayışında yerleri olan yani sadece ikili 
ilişkileri ya da çoklu ilişkileri sadece hükümete ya da 
dışişleri bakanlığına bırakmayan ondan daha açılımlı 
ve kapsayıcı bir bakış açısına sahiptir.  Burada 
ülkeden ülkeye değişen yapılar söz konusudur.  
Örneğin Parlamentosu çok kuvvetli ülkeler var.  Öyle ki  
bazen  devlet başkanından bile kuvvetli olabiliyorlar. 
Bunun aksine Parlamentoları sembolik olan yerler 
var. Hükümet daha önde ama parlamentonun daha 
geriye itildiği yapılar da söz konusu. Dolayısıyla 
bunlar arasında bir insicam bir diyalog platformu 
oluşuyor.
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- İsterseniz sizin Genel Sekreterlik 
görevinize ilişkin devam edelim. İslam 
Konferansı Örgütü Parlamenter Birliği Genel 
Sekreteri olarak bu göreve nasıl geldiniz ? 
Tam olarak göreviniz nedir? 

- 2008 yılında TBMM tarafından aday olarak 
gösterildim. Benimle birlikte  farklı ülkelerden 
5 aday daha vardı. En çok oyu almak suretiyle 
ben seçildim.  Genel sekreterlik görevi  5 yıl + 5 yıl 
şeklinde iki dönem olarak seçilebiliyor. Ben ikinci 
dönem tekrar seçildim. Şu an 7. yılımdayım. İslam 
Konferansı Örgütü Parlamentolar Birliği’nin 
(İKÖPAB) merkezi Tahran’da. Dolayısıyla ben 
Tahran’da hem akademisyen olarak hem de bir 
diplomat olarak 7 yıldır görev yapmaktayım.

- İslam Konferansı Örgütü Parlamenter 
Birliği Genel Sekreteri olarak Ortadoğu’daki 
gelişmeler hakkında fikrinizi alabilir miyim? 
Sizin konuya müdahaleniz olamaz mı?

- Ortadoğu’daki gelişmeler, hepimizi üzen 
gelişmeler. Bu gelişmelerin sebep sonuç 
analizlerine bakmamız gerekiyor. Burada 
parlamentolara düşen görev; ülkeleri  
demokratik ve tarafsız seçimle oluşacak 
olan iktidarların halkın iradesiyle gelmiş olan 
iktidarların yönetmesidir. Bizim örgüt olarak 
yapabileceğimiz, ancak bunun yapılması 
yönünde tavsiyelerdir. Seçim zamanına 
gelindiğinde seçimlere teknik gözlem ekibimizi 
göndererek seçimler demokratik bir şekilde 
yapılıyor mu? Kanunlara, hukuka  riayet edilerek 
mi yapılıyor? Noktasında gözlemleme yetkimiz 
ve imkanımız var. Bunun ötesindeki sorunları 
çözmede parlamentoların  güçleri maalesef tam 
istenildiği gibi değil.  Parlamento üstü güçlerin bu 
sorunları yarattığı bir gerçek. Ortadoğu sorunları 
Ortadoğu’daki parlamentoların yarattığı çok 
zayıf bir ihtimal. Parlamento dışı bazı güçlerin 
bazı siyasi erklerin iç ve dış güçlerin etkisi var. 
Dolayısıyla o ülkelerdeki parlamentoların da 
bir bakıma elleri kolları bağlı kalmakta. İşler o 
ülkelerde normalleşme sürecine girdiğinde ancak 
parlamentolar bağımsız düzgün çalışmaya 
başlayacaklar. O zaman da çıkarılacak olan 
yasaların demokratik insan haklarına saygılı 
evrensel hukuk kriterlerine uygun yasaların 
çıkması noktasında bizim gibi örgütlerin bazı 
çalışmaları oluyor. Ama bu kaos ortamında 
hiçbir fonksiyonumuz olamıyor diyemem ama 
çok kısıtlı ve sınırlı oluyor maalesef.
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- Sayın Hocam, Konya’da yapılacak olan Zaman 
Sempozyumu’na bir çalışmanız ile katıldığınızı 
biliyoruz. Biraz da bu Sempozyuma ilişkin 
bilgilerinize başvurmak isteriz. Tam olarak konu 
nedir? 

- Esasen İslam dünyasında şu an o kadar ilkel konular 
konuşuluyor ki böyle önemli bir konuyu gündeme 
taşıdıkları için öncelikle bu sempozyumu tertip eden 
Sayın Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e ve Prof. Bilal 
Kuşpınar hocamıza ve sempozyuma lojistik destek 
sağlayan Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. 
İbn-i Arabi’ye göre zaman kavramına ilişkin bir sunum 
yapacağım. Biraz söz etmek gerekirse; Arabi’nin zaman 
anlayışı zamanın bir gerçekliğinin olmadığı zamanın 
kondüsyonel bir yapıda olduğu ve hal ve mekanla 
irtibatlı olduğu görüşünden yola çıkan bir anlayıştır. 
Bu gözle baktığımız zaman geçmiş, gelecek ve an 
arasında bir paralellik kurulmaktadır. Hepsi bir bütün 
olarak görülmektedir.  Geçmiş ve gelecek tabirinin izafi 
olduğunu söylemek suretiyle blok evren görüşü veya 
paralel evrenler görüşü gibi modern kozmolojinin zaman 
anlayışına benzeyen görüşleri bulunmaktadır. Zamana 
yaklaşımlarda İbnu’l- Vakt  ve Ebu’l-Vakt kavramları 
vardır. İbnu’l -Vakt vaktın çocuğu demektir.  Vakt hal 
demektir. Hallerle değişir dönüşür kendini dönüştürür 
şeklinde. Ama Ebu’l -Vakt  vaktın babası demektir. O 
hallerle dönüşmez artık bir makam sahibidir. Siyasi 
duruma yapıya göre yalpalanmaz. Bir omurgası vardır 
ve bu omurgaya oturmuştur. 

- Peki bu yorumların Kuran’dan Hz. Zülkarneyn’den 
de istifade etmek yoluyla yapıldığını söylemek 
mümkün mü?

- Kuranı Kerim'de zamana dair ayetler var. İbn Arabi, 
Fütuhat-ı Mekkiyye’sinin  tamamını  Kuran’dan aldığını 
belirtiyor.  Bugün Kuran tefsiri yapanlar Kuran’ın 
Arapçasını çeviriyorlar, bir nevi dil tercümesi yapıyorlar. 
Ona tefsir denmez. Bu dil bilimcilerinin yaptığı birşeydir. 
Tefsir bir konuyu açmaktır. Hiçbiri açmıyor çoğu gramer 
analizi yapıyor. Buna linguistik çalışma denir. Bu çalışma 
tefsir olamaz. Mana üzerine çalışan yok.  

- Zaman demişken; günümüze en çok şikayet edilen 
husus, zamanın yetersizliği ya da yetmediğidir. 
Bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz?  

- Modern hayat bizi  aşırı dijitalleştirdi ve hızlandırdı. Bu 
aşırı hızlanmayla beraber kalite düştü. İnsan, psikolojik 
bunalımlar,a zihni sıkıntılara girmeye başladı. Modern 
hayat aşırı hızlanmayla birlikte insanı da tüketmeye 
başladı. Modern insanın hiç vakti kalmadı. Vakti 
kalmayan insan tefekkür edemez hale geldi. Tefekkür 
edemeyen insandan şiir sanat sağlıklı bir şekilde 
alınamaz. Çünkü vakti yok. Bu yüzden de kabalaşmalar 
sertleşmeler toplumsal hayatta iletişimsizlikler kavgalar 
döğüşler gelişmeye başladı. Şu anda yavaşlatılmış 
şehir anlayışları çalışmaları var. Bazı kasabalara 
yavaşlatılmış şehir etiketi veriliyor. Bununla irtibatlı 
olarak İbn Arabi’nin bir sözü var. Diyor ki : "Bir kitap 
okuduğun zaman ağır ağır tane tane oku. Çünkü mana 
süratten kaçar. Sürat manayı öldürür.” Günümüzde hızlı 
okuma kursları falan var. Ona okuma denmez. Tarama 
denir. Okumak başka birşey.  Modern yapıda insanı 
aşırı koşuşturmaya  endeksli  bir hayat inşa edilerek 
metafiziksizleştirme yapıldı. Metafizikten uzaklaştırıldı. 
Bu İslam dünyasında da çok yaygın.  Düşünün bir kere, 
kişi sabahın 5’ inde kalkacak bir lokma ekmek için orada 
burada fabrikada veya birinin tarlasında çalışacak, gece  
11’ lerde evine gelecek. Bu insan ibadet mi yapacak ? 
Tefekkür mü edecek ? Tefekkür edemez hale getiriliyor. 
İnsan ömrü de çok kısa. Bu çarkın kırılması metafizik 
düşüncenin öne alınması gerekiyor. Buna siyasilerimizin 
de dikkat etmesi gerekiyor.

- Çok teşekkür ederim. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen Felsefe Konferansları’nda 
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın "Felsefe ve Ben" konulu bir sunum yaptı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, 
Eski Milletvekili Mustafa Kabakçı, akademisyenler, çok sayıda 

öğrenci ve diğer misafirler katıldı. Prof. Dr. Mehmet Aydın verdiği 
konferansta, şükretmenin önemine dikkat çekti. "Kâinatla ilgili olan 
şeylere bakıyorsunuz, Kur-an’ı Kerim mertebe bizi bir tecrübenin içine 
yerleştiriyor. Biz o duygudan kalp ve gönül alanına oradan da tefekkür 
alanına geliyoruz sonra sebep ve sonuç ilişkilerini bilimsel yöntemle 
olmasa da görüyoruz. Kur’an-ı Kerim her şey için bir sebep vardır 
diyor." şeklinde konuşan Prof. Dr. Mehmet Aydın insanlardan beklenen 
şeyin şükür olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın, sosyolojinin önemi 
konusunda da açıklamalarda bulundu. Siyasette çok dikkat çeken bir 
konu olduğunda onun sosyolojik dalgalanmasını bilinmediği sürece 
toplumla ilgili bir yargıda bulunmanın çok zor olacağını belirten Aydın, 
genç nesilden umutlu olduğunu ve öğrencilerin çok çalışması gerektiğini 
ifade etti. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen "Sanat Tarihi Konferansları"nın ilki Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesinde başladı. İlk konferansın katılımcıları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Dündar ve Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özer oldu.

Yıl içinde değişik zamanlarda devam 
edecek olan kongrelerin ilkinde Prof. 
Dr. Abdülkadir Dündar "Sanat Tarihi 

Araştırmalarında Arşiv Belgelerinin Önemi"; 
Doç. Dr. Mustafa Özer ise "Türklerde Saray 
Mimarisi ve Edirne Sarayı" konularında bilgiler 
verdiler. Konferansın açılışında konuşan 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Abdülkadir Buluş İslam Medeniyetinin kökleri ile Müslümanları yeniden tanıştırmanın önemine değindi. 
Prof. Dr. Abdülkadir Dündar sonumunda sanat tarihi araştırmalarında arşivin öneminin altını çizerek Türkiye’nin 
arşiv sistemi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin arşiv bakımından çok zengin bir ülke olduğuna değinen Dündar: 
"Ülkemiz arşiv bakımından çok zengin kaynaklara sahip. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivlerinde toplam 206 
adet hurufat defteri var. Bu defterlerde 1600'ün sonlarından 1900'lere kadar Kilis ya da Konya'daki vakıf eserleri 
takip edilebilir. Hayrat Satış Kütük defterinde ise Anadolu'da satılmış veya satışa sunulmuş olan vakıf eserlerinin 
kayıtları mevcuttur." dedi. Doç. Dr. Mustafa Özer  konuşmasında Türklerde saray geçmişi hakkında bilgilere 
yer verdi. Özer: "Türklerde saray denildiğinde Selçuklular ilk olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu Selçuklularının 
Başkenti Konya'da Alâaddin Tepesinde büyük bir saray var ve bildiğiniz gibi bu saraydan günümüze çok küçük bir 
bölümü ulaşmıştır. Diğer taraftan Edirne 92 yıl Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve neredeyse 1800'lü yıllara 
kadar bu saray kullanılmaya devam etmiştir. Bugün sanata ve sanat tarihine ilişkin pek çok bilgi bu yapılardan 
öğrenilebilmektedir." dedi. Konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi.   

SANAT TARİHİ KONFERANSLARI

PROF. DR. MEHMET AYDIN 
KONFERANS VERDİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "I.Uluslararası 
Uygulamalı Bilimler Kongresi" düzenlendi. 

”Sosyal Sermaye” temalı kongrenin açılış programına 
Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Sınav, yurtiçi ve yurt dışından pek çok akademisyen, 
alanında uzman kişiler, öğrenciler ve misafirler katıldı. I. 
Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Dönem Başkanı 
ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Diken Türkiye’de ilk defa "Sosyal Sermaye" temalı uluslararası 
bir kongrenin organize edildiğini belirterek teoriğin yanında 
uygulamanın da göz önüne alınması gerektiğini ifade etti. 
Diken: "Üniversitelerimiz genellikle tıp eğitiminde başarılılar. 
Bunun nedeni, üçüncü sınıftan itibaren uygulama derslerine 
yer verilmesidir. Bunu diğer alanlar için de uygulamak 
gerektiği kanaatindeyim. Çocuklarımızı uygulamalı eğitime 
sokarak ülke olarak daha başarılı olacağımızı, daha nitelikli 
insanlar yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Uygulamalı Bilimler 
konusunda adım atmak gerektiğini biliyorduk. Almanya’da 
bir ziyaretim sırasında şunu gördüm. Üniversite ve firmalar 
ortak çalışıyorlar. Üniversiteler, firmalara pek çok alanda 
destek oluyorlar. Yani bu şekilde teori ve pratik birleşiyor. Biz 
de teoriği ve pratiği bir arada yürütebilirsek o zaman çok daha 
kısa sürede mesafe kat edeceğimizi umuyorum." dedi.

“Sosyal Sermaye Demek  Huzur, Güvenlik 
ve Nitelikli İnsan Demektir”

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, böyle bir 
uluslararası konferansta bir araya gelmiş 
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: 

"Bugün Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz 
bir uluslararası çalışmada bir aradayız. Sosyal sermaye 
demek; huzur güvenlik demek, nitelikli insan demek, 
değerlerimizi korumak demek, ülkenin nerden gelip 
nereye gittiğini iyi anlamak demek… Sosyal sermaye 
olmadığı takdirde başka ülkelerce yönetilen bir ülke 
konumuna düşüleceğini bilmemiz gerekiyor." dedi. 
Sosyal sermayenin toplumumuzda iyi anlaşılamadığı 
takdirde parçalanmanın ortaya çıkacağını belirten 
Şeker, Türkiye’nin engin bir birikimi ve tecrübesi 
olduğunu hatırlattı. Anadolu’ya asırlar önce geldiğimize 
değinen Şeker: "Asırlardır çok kültürlü bir yapıyla iç 
içeyiz. Bu topraklarda bir arada yaşamanın güzel 
örneklerini sergiledik. Kardeşliğimizi koruyarak bu 
günlere geldik. Sosyal sermayenin zarar görmesi için 
birçok açıdan saldırılarla karşılaştığımızı görmemiz 
gerekiyor. Menfurca insanı hedef alan, masum 
insanın ölümüne neden olan, sosyal sermayenin 
çökertilmek istendiği günleri görüyoruz. Sabırla bu 
olayların üstesinden gelip ve bir millet olmanın sağlam 
duruşuyla bunları da atlatmalıyız. Üniversite olarak 
öğrencimize, etrafımızdaki gençlere öğrendiklerimizi 
aktararak sosyal sermayemizi genişleterek onları 
nitelikli insan olarak geleceğe hazırlamak zorundayız." 
dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise 
kongrenin yapılıyor olmasından memnun olduklarını 
dile getirerek sosyal sermayenin güçlendirilmesinin 
önemli bir hizmet olduğunun altını çizdi.

"Merdivenleri Tek Tek Çıkarsanız Kolay 
Yuvarlanmazsınız"

"Türkiye Ekonomisi: Fırsatlar ve Tehditler” konulu 
bir konuşma yapan, SANKO Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu bir insanın yükselmesinin 
geliştirdiği prensiplerden ve uygulamalardan geçtiğini 
belirtti. Ailelerinden gördükleri bazı prensipleri 
uygulayarak başarılı olduklarını dile getiren Konukoğlu, 
üniversitelerin görevinin bakış açısı geliştirmek 
olduğunu geri kalan süreçte öğrencinin zamanının 
sanayide geçmesi gerektiğini vurguladı. Uygulamalı 
olarak derslerin yanında çalışma hayatının da içinde 
olmanın önemine değinen Konukoğlu, merdivenleri tek 
tek çıkmanın önemli olduğunu ancak o zaman kolay 
kolay yuvarlanmayacağımız tavsiyesinde bulundu. 
Konukoğlu, bir işin yapa yapa öğrenileceğini de hatırlattı. 
Yoğun bir katılımın olduğu kongrede "Sosyal Sermaye” 
ana temasıyla çeşitli konularda son gelişmeler tartışıldı.

I. ULUSLARARASI UYGULAMALI 
BİLİMLER KONGRESİ
"Sosyal Sermaye"
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği’nin 
(KADEM) ortaklaşa düzenlediği  "Uluslararası 
Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın" konulu 
sempozyuma Vali Muammer Erol, Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun ablası Ayşe Çalık, Kadın 
ve Demokrasi Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sare 
Aydın Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, çok sayıda uzman yerli 
ve yabancı bilim adamları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dr. 
Sare Davutoğlu’nun telgraflarının okunduğu 
sempozyumda organizasyonun ev sahiplerinden 

olan NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Gürbilek yaptığı konuşmada Sağlık Bilimleri 
Fakültesinin genç bir fakülte olmasına rağmen böyle 
önemli bir aktiviteye ev sahipliği yaptığını söyledi. 
Gürbilek: "Çok katkıları olacağını düşündüğüm, Sosyal 
Yaşam ve Kadın Sempozyumunda oturumlarda 
akademisyenlerin görüşleri paylaşılacak, sözlü bildirim 
ve yapılan tartışmalarla sempozyum gerçekleştirilmiş 
olacak. Bereketli bir sempozyum olmasını diliyor 
katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." 
dedi. 

"Kadına hak ettiği değeri veren bir toplum, 
her zaman daha hızlı gelişmeye devam 
edecektir"

Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sare 
Aydın Yılmaz ise Kadın ve Demokrasi Derneği olarak 
Konya’da NEÜ işbirliğiyle düzenlenen Sempozyumun 
önemine değindi. Sempozyumun toplumda kadınların 
hak ettikleri konumlarına gelmelerine vesile olacağını 
söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın neslin 
devamında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir 
unsurdur. Kadın toplumsal hayatı düzenleyen önemli 
bir faktördür. Bu noktada kadına hak ettiği değeri 
vermek bir zorunluluktur. Bizler kadının toplumsal 
hayatta aktif olarak bulunmasına katkı sağlamak 
zorundayız." Altuncan Hatun, Terken Hatun, Hayme 
Anaya kadar tarihimiz pek çok başarılı kadının izleriyle 
doludur diyen Dr. Sare Aydın Yılmaz: "Kadına hak 
ettiği değeri veren bir toplum, her zaman daha hızlı 
gelişmeye devam edecektir. Tüm bu kadın meselelerini 
birlikte düşünüp anlamaya ve çözmeye ihtiyacımız var. 
Hepimiz, kadın-erkek üzerimize düşen sorumlulukları 
hakkıyla yerine getirmek zorundayız. KADEM olarak 
eşitsizliklere dur demeye devam edeceğiz. Meseleye 
salt cinsiyet odaklı değil insan odaklı baktığımızı 
belirtmek isterim. Bu sempozyumun çözüm 
önerilerinin üretilmesine vesile olmasını temenni 
ediyor ve tüm paydaşlara teşekkürlerimi iletiyorum." 
dedi.

"Kadın Toplumun Ana Direğidir"

Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında düzenlenmiş olan bu 
toplantının toplumun kadim sorunlarından birisi olan kadın başlıklı 
meselelere çözüm önerisi sunma açısından önemli olduğunu belirtip: 
"Bizim üzerinde konuşmaktan uzak durduğumuz ama toplumun 
içerisinde kaynayan bir yara olarak duran konu başlıklarının yetkin 
isimler tarafından tartışılacak olmasından ve bunun huzur kenti 
Konya’da yapılacak olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek 
isterim. Aileyi bir arada tutmada zorluklar çektiğimiz bu süreçte kadının 
toplumun ana direği olarak, başta aileye ve sosyal hayata sahip çıkması, 
KADEM üzerinden bunu ortaya koyması bize bir güven veriyor. Bu 
anlamda KADEM’e gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum." 
dedi. Üniversite olarak bu sempozyumlara destek verip, sorunlara çözüm 
aramanın önemine değinen Şeker, bu konuların kitaplar arasında kalmaması gerektiğini söyledi. Şeker: "Hayata 
geçirilecek öneriler eşliğinde, sadece kadınları ilgilendiren sorunlar olmayan, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren 
boyutlarıyla bu çeşitlilikte ortaya konmuş başka bir toplantı hatırlamıyorum. Sempozyumun her bir oturumunun 
derde şifa olmasını diliyorum. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş sözüyle konuşmamı sonlandırıyorum." 
ifadelerini kullandı. 

"Ayrıştırmadan Ötekileştirmeden Birlikte Kalkınma" 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 2009 yılında ilk defa 
AB sürecinde anayasa ile kurulan tek komisyon olduğunu hatırlatarak: "Biz 
komisyonda, toplumda kadın ve erkeğin birlikte yer almaları, sürdürülebilir 
kalkınmaya birlikte erişmeleri gibi konularda çalışıyoruz. Tek derdimiz 
ayrıştırmadan ötekileştirmeden sürdürülebilir bir kalkınmayı toplumun her 
aşamasında yürütebilmek." dedi. İngiltere’den sempozyuma katılan İnsan 
Hakları Aktivisti Julie Siddiqi, Türkiye’deki misafirperverlikten memnun kaldığını 
söyleyerek sözlerine başladı. Müslüman kadınların hayatın her aşamasında 

bulunduğunu söyleyen Siddiqi, İngiltere’deki Müslüman kadınlar olarak pek çok çalışma yürüttüklerini ancak 
hala Müslüman toplumlarda yapılacak çok şeyin olduğunun altını çizdi. Suriye’deki savaşın bitmesi ve bir arada 
barış içinde yaşanması gerektiğine vurgu yapan Siddiqi kadınların toplumda lider konumunda olabileceklerini de 
kaydetti ve bunun tarihte örnekleri olduğunu da hatırlattı. İnsanların farklı geçmişleri ve farklı inançları olsa da 
bir arada barış içinde yaşayabileceklerini söyleyen Julie Siddiqi, Hz. Hatice’nin de döneminde ticaretle uğraştığını 
dinleyicilere hatırlattı. Kadın işbirliğinin gelişmesinin önemine vurgu yapan Siddiqi, Müslüman kadınlarla gurur 
duyduğunu, onların birlikte iyi işler ortaya çıkarabileceklerini umduğunu söyledi. "İngiltere’de veya başka bir ülkede 
kadınlar bir araya gelip ortak 
çalışmalar gerçekleştirmeli. Barışı 
inşa etmeli, birlikte iyi işlere imza 
atacaklarının farkına varmalılar. 
Bu tarz konferansların da tüm 
toplumlara faydalı olacağını 
umuyorum." diyen Siddiqi, 
davet edildiği için teşekkür edip, 
sempozyumda tüm dünyanın 
barışına vesile olacak kararların 
alınmasını umduğunu söyleyerek 
sözlerini noktaladı. 

SOSYAL YAŞAM VE KADIN 
SEMPOZYUMU
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Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayısının son 5 
yılda hızla artması ve fakültelerde alt yapı, eğitim, akademik kadro, mezun profili gibi sorunların 
da artış göstermesi nedeniyle; fakülteler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin 
paylaşılması ve sağlık bilimleri alanındaki politikaların daha verimli gerçekleştirmesi amacıyla 
Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) kurulmuştu.

Bu kapsamda Kıbrıs’ta "Stratejik Planlama Çalıştayı" ve "Sağlık Bilimleri Fakültesi Akreditasyonu" konulu 
toplantılar düzenlendi. Toplantıya YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KKTC Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK)  Başkanı 

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Sanko Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav katılırken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanları da katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi 
Toplantısı KKTC’de Yapıldı

"Mehmet Akif Ersoy Okumaları" programının konya ayağı Necmettin Erbakan Üniversitesinde 
başladı. Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde yaklaşık üç yıldır devam eden lise ve üniversite 
öğrencilerine yönelik kitap okumaları faaliyet programı kapsamında "Mehmet Akif Ersoy 
Okumaları" programının Konya ayağı ilk toplantısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Toplantıya Tarım ve Köyişleri eski 
Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan 

Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri 
Ömer Akar, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, akademisyenler, 
öğretmenler ile okuma programına 
dahil olan lise ve üniversitelerden 
öğrenciler katıldı. Milli Eğitim Bakan 

Yardımcısı Orhan Erdem; Türkiye genelinde düzenlenen okuma programlarının her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı 
üzerinden gerçekleşiyor olsa da; bazı valiler, akademisyenler, yüksek yargı mensupları, emekli bürokratlar, Sami 
Güçlü gibi aktif siyasetin içinde olmayan bir grup gönüllü kişilerin koordinatörlüğünde, sivil bir inisiyatifle devam 
ettiğini ifade etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu; aktif siyaset döneminde de ihtiyaçları tespit etme 
ve onları karşılama yönünde sık sık bilgi alış-verişinde bulunduklarını ifade ettiği Sami Güçlü’ye teşekkür etti. 
Kültürlü bir insan olmak, maddi-manevi olarak konforlu ve değerli bir hayat yaşayabilmek için okumak gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Sami Güçlü; insanda temel bazı özellikler ve prensipler olması gerektiğini söyledi. Güçlü 
sözlerini: "Çalışkan, doğru, sadakatli, kendine güvenen kişinin; irade sahibi olarak, önceliklerini doğru belirleyerek, 
ilkeli ve tutarlı olarak, mensup olduğu aileyi önemseyerek ailenin güçlenmesi için kafa yorması gerekir. Zira Allah 
iman edenleri ve işini güzel yapanları sever." şeklinde açıkladı. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Kayseri, Çorum, Aksaray 
ve Nevşehir’de okuma faaliyetlerine başlayıp sürdürdüklerini ifade eden Güçlü; Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, 
Necip Fazıl Kısakürek, Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu okumalarına bu yıl Mehmet Akif Ersoy’u 
eklediklerini söyledi. Konya ile beraber Burdur, Kastamonu, Ankara, İstanbul ve Balıkesir’i okuma gruplarına da 
dâhil ettiklerini belirtti.

"Asım’ın nesline ait bir örnek Anadolu topraklarında var mı yok mu, bunu öğrenmiş 
olacağız"

Prof. Dr. Sami Güçlü sözlerine: "Akif bizim kahramanlarımızdan birisidir. Bugün onu 
okumak; ümitsizliğimizi kırmak, üzerimize düşen sorumluluklarımızı anlamak, birlik ve 
beraberliğimizin ne demek olduğunu anlamak, birlikte yaşamamızın ne kadar zahmetli 
olduğunu anlamak için gereklidir. Sen hem bir milletin en çok sevdiği bir adam olacaksın, 
hem de sürgün olacaksın. 11 yıl vatanından uzak kalacaksın, bu topraklarda ölmek 
için dua edeceksin. Bunları ancak Akif’i okuyunca öğrenebilirsiniz." diyerek devam etti. 
2016 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı olduğuna dikkat çeken Güçlü, seçilen bin öğrenci ile 
Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin onuncu yıl kutlamalarında geniş kapsamlı 
bir program yapmayı planladıklarını söyledi. Güçlü konuşmasını: "Tüm bu çalışmaların 
neticesinde; Asım’ın nesline ait bir örnek, Anadolu topraklarında var mı yok mu, bunu 
öğrenmiş olacağız. Derdimiz bir ses, bir nefes, bir canlılık yakalamak." diyerek tamamladı.

Bir Ses, Bir Nefes, 
Bir Canlılık
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bağcılar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin de paydaşı olduğu "Uluslararası Engelliler Din Eğitimi, Metot ve Hizmetleri Çalıştayı" 
İstanbul’da yapıldı. Çalıştayın açılış programına Dr. Sare Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Ayşen Gürcan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalıştayın açılış programında konuşan Dr. Sare Davutoğlu, şefkat ve 
merhamet yoksulluğunun büyüdüğüne dikkat çekti. İnsanlık için 
mücadele etmenin her zamankinden daha zor olduğunu vurgulayan 

Davutoğlu, "Bu çalıştay toplumumuzda eğitim konusunda dezavantajlı olan 
engellilerimizin din eğitimi konusuna odaklanıyor. Aslında görebildiğim 
kadarıyla meselenin iki yönü var. Bunlardan ilki engelli insanlarımızın din 
eğitimi, diğeri ise genel anlamda toplumun engellilerimiz konusundaki 
eğitimi" şeklinde konuştu.

"Engellilerden Çok Şey Öğreniyoruz"

Engellilerden çok şey öğrendiklerini de belirten Sare Davutoğlu yakın olarak ilgilendiği ve bir kas hastalığı nedeniyle 
engelli durumda olan Emrah Savsar’ı Konya’ya her gidişinde ziyaret ettiğini belirterek, her görüştüğünde, yazılarını 
okuduğunda Emrah’tan çok şey öğrendiğini anlattı. "Biz aslında bu kardeşlerimiz tarafından da bir eğitime tabi 
tutuluyoruz" diyen Sare Davutoğlu, engelliler için yapılan çabaların sadece onları kişisel olarak zenginleştirmediğini, 
aynı zamanda toplumla engelliler arasında karşılıklı gönül köprüleri kurmak için de çok güzel fırsatlar vaat ettiğini 
söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan ise engellilere yönelik bir çok kurum ve belediyelerle 
ortaklaşa projelere imza attıklarını söyledi. Bu konuda 
herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini vurgulayan 
Gürcan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte engellilerin din 
hizmetlerine erişimi için koordineli çalıştıklarını ifade etti. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden 
Prof. Dr. Hakan Sarı ve İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. 
Abdülkadir Bahadır’ın da eş başkanlığını yaptığı Uluslararası 
Engelliler Din Eğitimi, Metot ve Hizmetleri Çalıştayı’na 
Necmettin Erbakan Üniversitesinden çok sayıda bilim insanı 
katıldı. Ayrıca çalıştayda farklı üniversitelerin yanı sıra 
Amerika, Fransa, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, Cezayir, Kenya, 
Kuveyt, Ürdün, Tunus gibi ülkelerden de katılımcılar yer aldı.  

Necmettin Erbakan Üniversitesi  ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın  "İslam Dünyasında Din Hizmetleri 
ve Dini Kurumlar" başlığıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği II. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda yapıldı.

TDV Mütevelli Heyeti ikinci Başkanı Mazhar 
Bilgin konuşmasında vakıflarının; 40. 
hizmet yılını tamamladığını yeryüzünde 

iyiliğin egemen olması için insanlara ve bu yolda 
çaba sarf eden kurumlara maddi ve manevi 
destek olmayı misyon edindiğini, ülkemizde ve 
yedi kıtada insanlığın hizmetinde olmak 
vizyonuna sahip bir iyilik hareketi olduğunu 
söyledi.  

"Güzel İnsanlar Yetiştirmeye Çalışıyoruz"

Uluslararasılaşmanın Türkiye’deki yükseköğretimin uzun zamandan beri çabaladığı bir konu olduğunu dile getiren 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: "Uluslararası alanda yaptığımız hizmetin öbür dünyada karşılığını göreceğiz diye 
düşünüyorum. Çünkü ülkelerin birbirine düşmanlaşmasına neden olan ve temel İslami bilgilerden yoksun olarak 
geleneksel şekilde büyümüş odakların ortaya koyduğu sorunları çözme anlamında insanlık zorlanıyor. Bunun 
tek çözümü sağlam temellerden İslam eğitimi sağlayabilmek ve insanlığa aktarabilmekten geçiyor. Bunun 
sadece teorik eğitimle olmayacağını yaşanarak da aktarılma anlamında her Müslümanın görevi olduğunu 
biliyoruz ve her İslam ülkesindeki küçük farklılıkları kaldıracak ve muhabbeti kendi aramızda yayacak şekilde 
güzel insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Müslümanlara Büyük Görevler Düşüyor"

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar ise İslam dininin evrensel oluşunun yeryüzündeki tüm insanlarla 
buluşmasıyla gerçekleşeceğini söyledi. Akpınar: "Bu anlamda herkese görevler düşmektedir. Kan gölüne dönen 
dünyamız ile karşı karşıyayız. Müslümanların birbirini düşman görmekten kurtulmaları için biz Müslümanlara 
büyük görevler düşüyor. Bu noktada din gönüllüsü sahabe ruhuyla yetişmiş insanlara ihtiyaç duyduğumuzu 
söyleyebilirim." dedi.

"Din Hizmetlerinin Temel Hedefi İnsanların ve Kalplerin Manevi İmarıdır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, düzenlenen organizasyonun üç 
noktada önem arz ettiğini söyledi. Sempozyuma Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere 3 kıtadan öğrencilerin 
katıldığını anlatan Keleş, bu öğrencilerin ülkelerindeki dini ve İslami hizmetleri anlatacağını dile getirdi. Keleş 
ayrıca: "Dini kurumların birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmeleri ve birbirlerine ayna görevinde bulunmaları, 
eksikliklerini ifade etmeleri büyük önem taşıyor. Din hizmetlerinin temel hedefi, insanların manevi imarıdır, 
kalplerin imarıdır. Kalplerin imarı olduğu için de maddi imardan çok daha önemlidir. Kalpleri imar eden insanlar 
dünyayı imar eder, kalpleri imar edilmeyenler ise dünyayı fesat ederler. Onun için, kalplerin imar edilmesi için 
hizmetlerin hasbilikle yürütülmesi yani Allah rızası için yapılması gerekiyor." dedi. 

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
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Konya Yüksek İslam Enstitüsü ilk müdürü merhum Veli Ertan için İlahiyat Fakültesi konferans 
salonunda anma programı düzenlendi. 

Eski YÖK üyeleri Prof. Dr. Halis Ayhan ve Prof. Dr. 
Raşit Küçük, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
eski Rektörü Abdurrahman Güzel, Din Eğitimi 

Eski Genel Müdürü Halil Hayıt ile Hasan Özönder'in 
konuşmacı olarak yer aldığı programa; Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Türk Anadolu Vakfı Başkanı 
Mustafa Yayla, Türk Anadolu Vakfı Temsilcileri, 
Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve misafirler katıldı.Türk 
Anadolu Vakfı Başkanı Mustafa Yayla yaptığı konuşmada ; Türk Anadolu Vakfı'nın faaliyetlerinden ve yürütülen 
çalışmalardan bahsederek vakıfları tarafından inşa edilen kurumlar hakkında dinleyenleri bilgilendirdi. Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise ; vefa, kadirşinaslık ve takdir edilmenin insanoğlunun birbirine yapabileceği en büyük 
iyiliklerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ülkenin üzerinde kara bulutların dolaştığı dönemlerde azimle, 
sebatla bu günler için çalışmış, çabalamış olan büyüklerimizi hatırlayıp, onları gelecek kuşaklara da tanıtmamız 
önemli bir vazifemizdir. Allah bu ülkeyi büyüklerimizin hizmetinden mahrum bırakmasın." dedi.  

"Necmettin Erbakan Üniversitesi Vefa Yokuşunu Tırmanmak İstiyor"

Türkiye’de Yüksek Din Öğretimindeki Gelişmeler "Konya Örneği" konulu bir konuşma yapan Marmara Üniversitesi 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan ise konuşmasının başında Akif ve hocası Ali Şevki Efendi arasında 
geçen bir diyaloğu dinleyenlerle paylaştı. Ayhan, “Akif merhum, kızının nikâh akdine Ali Şevki Efendi’yi de dâvet 
etmişti. Yaşlı Hoca Efendi bu dâvete biraz geç geldi ve gecikme sebebi olarak da, Vefa Yokuşu’ndan çıktığını 
söyledi. Merhum Akif de, bu yerinde mazereti, yerinde bir hakikatle mezcederek mütebessim ve manidar bir 
şekilde şöyle dedi: ‘Hangi Vefa Yokuşu’ndan bahsediyorsun Hoca Efendi? Nesl-i hâzır (şimdiki nesil) o yokuşu 
çoktan düzledi: Ama Necmettin Erbakan Üniversitesi vefa yokuşunu tırmanmak istiyor" ifadelerini kullandı. 
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı ‘nın üstlendiği panelde  konuşmacılar Veli Ertan’ın örnek kişiliği, 
yöneticiliği ve Yüksek İslam Enstitüsüne yaptığı katkılar hakkında dinleyenleri bilgilendirdiler.   

YENİ YERİNE TAŞINAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİNE VELİ ERTAN ADI VERİLDİ

Konya Yüksek İslam Enstitüsü İlk Müdürü Merhum Veli Ertan’ın 
adının verildiği kütüphaneye yeni okuma salonları açıldı. Öğrencilerin 
kullanımına sunularak yeni kitapların eklendiği kütüphanede bu 
düzenlemeyle okuma oranı 3 kat daha arttı.

Veli Ertan Kimdir?
16 Mart 1912 tarihinde Antalya'nın Akseki ilçesi Sadıklar Köyü’nde 
doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara Daru'l-Hilafe Medresesi, 
Öğretmen Okulu İlk Kısmı ve Antalya Ortaokulu'nda bitirdi. Gazi 
Terbiye Enstütüsü Pedagoji Bölümü mezunu. 1956 yılnıda Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından gönderildiği Irak'da Arap Dili ve Edebiyatı 
öğrenimi gördü. 1933 yılından itibaren çeşitli şehirlerde öğretmen ve 
yönetici olarak çalıştı. 31 Ekim 1962 tarihinde Konya Yüksek İslâm 
Enstisiü’ne kurucu müdür ve öğretmen olarak atandı. Daha sonra 
gittiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden kendi isteğiyle 1974 
yılında emekli oldu. Yazıları İslam Medeniyeti, Yeşilay, Hilal, Tohum, 
Sur ve Hakses gibi dergilerde yayınladı. 7 Ağustos 1991 tarihinde 
İstanbul’da vefat etti.

Türkmenistan Kültür Günleri kapsamında Türkmenistan El Sanatları Sergisi İnce Minare 
Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Serginin açılışına Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Atageldi 
Şamıradov, Vali Yardımcısı Fahri Oluk, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkmenistan’dan gelen 
kalabalık bir heyet ve vatandaşlar katıldı.

Türkmenistan yöresine ait halı, kilim ve desenlerin 
bulunduğu sergiyi gezen Şamıradov, Türkiye’de 
çok sıcak karşılandıkları için mutlu olduklarını 

söyledi. Türkiye ile ilişkilerin asırlar öncesine dayandığını 
ifade eden Şamıradov, "Türkiye ile tarihi ilişkileri en iyi 
şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kültür Günleri 
çerçevesinde Türkiye’deki kardeşlerimiz sanatla ilgili 
Türkmen kültürüyle ilgili geniş bilgi alabilirler. Bu 
serginin tarihi bir binada gerçekleşmesi sevindirici ve 
memnun edici bir durum." dedi. Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker de sergiyi Selçuklu’nun iki başkentinin 
buluştuğu bir etkinlik olarak değerlendirdi. Şeker, 
program kapsamında düzenlenen etkinliklerle 
Türkmenistan’daki kültür mirasının tanıtıldığını 
belirterek, "Bu sergi bizim yabancısı olmadığımız, 

köylerimizde hepimizin örneklerini gördüğümüz desenler, motifler, halılar, kilimler içermekte. Türkmenistan 
bizim yabancılık çekmediğimiz ata yurdumuz. Biz birbirimize destek olmalı, yan yana durmalıyız. Birbirimizi 
tanımak ve bilmek adına bu tarz faaliyetler önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

VELİ ERTAN'A VEFA TÜRKMENİSTAN 
EL SANATLARI Sergisi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, üniversitenin inşaatı devam 
eden binaları hakkında Konya Valisi Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’e bilgi verdi. 

İlk olarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulunan heyetin bir sonraki 
durağı NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi oldu. Burada yeni fakülte binalarının ve laboratuvarların inşaatlarındaki son 
noktayı inceleyen heyet, Türkiye kampüslerinin en büyük camisinin yapılacağı alanı da gezdi. Rektör Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’den bilgi alan Konya Valisi Muammer Erol, yeni kampüsün Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
üniversiteler arasındaki yerini mekân olarak da daha üst noktalara taşıyacağını belirterek, hayırlı olmasını 
diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üniversiteler şehri olan Konya’nın üniversiteler ile daha 
değerli olduğunu belirterek, bu yıl kayıt yaptıracak olanlarla birlikte Konya’daki üniversite öğrenci sayısının 120 
bini geçeceğini dile getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin kısa sürede Konya’nın ve Türkiye’nin en önemli 
üniversitelerinden biri haline geldiğini belirten Başkan Akyürek, kampüsün mimari tarzıyla da şehre değer 
katacağını ifade etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de devlet üniversitesi 
olarak kampüs inşaatını kısa sürede bu noktaya getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, katkı sağlayan 
herkese teşekkür etti. Eskiden inşaatların uzun süre bitmediğini hatırlatan Şeker: "Bu ihalelerimiz iki, iki buçuk 
yıl gibi sürelerle yapılıyor bu da devletin gücünü, kararlılığını, eğitime verdiği desteği tanımlamış oluyor." dedi. 
Kampüsün hayırseverler tarafından desteklenmesinden de mutlu olduklarını dile getiren Şeker, yakın zamanda 
Türkiye kampüslerinin en büyük camisini de inşa etmeye başlayacaklarını belirterek bunun da Konya’nın bir farkı 
olacağını dile getirdi. Şeker son olarak Köyceğiz Kampüsü’nün sosyal tesisleriyle birlikte Türkiye’nin en güzel 
kampüslerinden biri olacağını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN 
"EN GÜZEL KAMPÜSLERİNDEN BİRİ"

HIZLA YÜKSELİYOR
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam 
Tarihçileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası 
Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve 
Medeniyeti Sempozyumu, "Karamanoğulları Beyliği" 
konusuyla Karaman’da yapıldı.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda öğretim üyesinin yoğun 
ilgi gösterdiği uluslararası nitelikteki sempozyumun açılış 
konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş 

Başkanı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münir Oktay, ilkinde 
Beyşehir’de yapılan Eşrefoğlu Beyliğinden sonra ikinci toplantıya 
ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Dekan Oktay, "Tarih konuşulmalıdır ama mitlerle değil, belgelerle 
konuşulmalıdır. Pek çok konu bu toplantılarda belgelerle 
aktarılmalı ve mitler yıkılmalıdır. Bu toplantının Tarih Bilimine 
katkı yapmasını umuyorum" dedi. Sempozyum, Düzenleme 
Kurulu Eş Başkanı ve İslam Tarihçileri Derneği Başkanı, Uşak 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Şeker tarafından yapıldı. 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker: "2010 yılında Türk Tarih 
Kurumunda yapılan toplantıda Anadolu’da beylikler 
tarihinin tam olarak ele alınmadığı ve bazı belgelerin 
gün yüzüne çıkarılmadığı ifade edildi. Kurumun 
desteği ile biz dernek olarak bu toplantıları yapma 
kararı aldık. İlk olarak Batı Anadolu’da başladık. 
2010’da Aydınoğullarını konu olarak belirledik. Bir 
sempozyum yaptık ve kitap olarak yayınladık. Ardından 
Menteşeoğulları ve Germiyanoğulları Sempozyumlarını 
da icra ettik. Önümüzdeki aylarda Menteşeoğluları 
Beyliği ve Germiyanoğulları Beyliği kitapları bilim 
dünyası ile buluşacak. Bu arada NEÜ Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşgın ile Orta Anadolu 
ve Akdeniz Beylikleri konusunu gündeme getirmeye 

karar verdik. Geçen yıl Eşrefoğlu Beyliklerini tartıştık. İkincisi yapılan bu konudaki sempozyum ile de yeni bilgi ve 
belgelere ulaşmış olacağız. Bundan sonra da yapılacak çalışmalarla Tarih Bilimi daha da zenginleşecek, gerçekler 
ortaya konulacaktır. Hem yurtiçinden, hem de yurtdışından gelen tüm bilim insanlarının bu alanda önemli 
destekler sunacağına inanıyorum. Emeği geçen Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi Rektörlerine, Karaman Valiliği’ne, Karaman Belediyesi’ne ev sahiplikleri ve katkıları için teşekkür 
ederim. Ancak esas teşekkür etmemiz gereken Türk Tarih Kurumu’na da özel olarak şükranlarımı sunuyorum." 
dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, konuşmasında tarihi belgelerin 
ortaya konulmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Kutlu, "Bu sempozyum, bu toplantıların amacı, Anadolu’nun 
bir envanterini çıkarma çalışmasıdır. Anadolu sadece savaşlarla, mücadelelerle geçen bir tarihe ev sahipliği 
yapan yer değildir. Kültür, sanat, estetik, siyaset hukuk, gündelik hayat, Anadolu’ya şekil vermiştir. Anadolu’yu 
tekrar anlamak ve değerleri tekrar hatırlamak için bu toplantılar önemli bir vesile olmaktadır. Yaklaşık 230 yıl 
boyunca bölgeye hükmeden Karamanoğlu Beyliği Dönemi bizler için pek çok eserin çıkarılmasına vesile olacaktır. 
Özellikle içinde bulunduğumuz ortam, bu dönemden çıkarılacak dersler ile daha iyi anlaşılabilecektir. İbn-i Haldun 
‘Coğrafya kaderdir’ der. Bizim kaderimiz de bu coğrafya da birlikte bir arada yaşamaktır. Bizim bu coğrafyada nasıl 
yaşayacağımıza tarihi anlayarak karar verebiliriz. Bu toplantı bu anlamda da katkı yapacaktır." dedi. Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen konuşmasında üniversitelerin iki temel görevi olduğunu 
vurgulayarak; üniversitelerin bulundukları şehre sosyal, ekonomik ve kültürel katkı yapar hale gelmiş kurumlar 
olduğunu belirtti. Gökmen, "Ülkemizin ilerlemesine ancak ve ancak tarihini iyi bilenler katkıda bulunabilirler. Güçlü 
topluluklar, geçmişten ders alanlardır. Güçlü topluluklar güçlü devletler kurabilirler ve geleceğe ümitle bakabilirler. 
Tarih düne değil, geleceğe katkı yapan bir bilimdir. Amacı birey ve kurum olarak ülkeye ve bölgeye katkı vermek 
olan üniversitelerin amacı, kurumlara ve dünya insanlığına da katkı yapmaktır. Yunus Emre’nin gelin tanış 
olalım işi kolay kılalım çağrısına uyan tüm akademisyenler şükranlarımı sunarım" dedi. Sempozyumun illerinde 
düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaman Valisi Murat Koca da, ulusal ve uluslararası çok 
sayıda bilim adamını illerinde görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Oğuz 
Türkleri’nin Anadolu’da kurulan en önemli beyliklerden biri olduğunu belirten 
Vali Koca, daha önce birincisinin yaptığı katkıların bilincinde olduklarını 
ve gelecekte diğer beylikler için de yol gösterici olmasını temenni ettiğini 
söyledi. Sempozyuma ilişkin görüşlerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de; üniversitelerinin uluslararası bir bilimsel toplantıya öncülük 
etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Rektör Şeker, "Anadolu’nun 
bugününü şekillendiren beylikler hakkında bilgi birikimini aktaran ve bilimsel 
alana önemli katkı yapan tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Böyle 
bir uluslararası sempozyumu ikinci kez gerçekleştiren arkadaşlarımı 
kutluyorum. Umarım üçüncüsünü düzenlemek de bize nasip olur." dedi. 
Sempozyumun birincisi yine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde, 
2014’de "Eşrefoğlu Beylikleri" konusuyla Beyşehir’de yapılmıştı.

"ULUSLARARASI 
KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ 

SEMPOZYUMU" 
KARAMAN’DA YAPILDI
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Konya’da olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuların tedavileri ve sağlık kontrolleri Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılacak. Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında sporcuların sağlık durumlarının 
değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi de Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından 
gerçekleştirilecek. 

Hastane Başhekimi Prof.  Dr. Ahmet Tekin: "Bölgemizde bazı işlemler sadece hastanemizde yapılmakta. 
Bunlardan bir tanesi de spor hekimliği anabilim dalının kurulması ve bu alanda uzmanımızın olması." 
dedi.  Konya ve çevre illere hizmet eden referans bir hastane konumunda olduklarını belirten Tekin, milli 

sporcularımızın sağlığının Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne emanet olduğunu söyledi. NEÜ Spor Hekimliği 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü de olimpiyata aday sporculara hizmet etmekten 
mutluluk duyacaklarını ifade etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mahmut Keten, 
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin bir halkasının Konya’da bulunduğunu hatırlattı ve Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin bu merkezdeki sporculara sağlık güvencesi sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Konya ve civarındaki 
Selçuklu eserlerine yönelik Uluslararası Yaz Okulu sona erdi.

Tamamen İngilizce olarak 1 ay süreyle devam eden programa; Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, 
Mısır, Malezya gibi dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den kursiyerler katıldı. Kursiyerlere Konya’nın 
Selçuklu sanatı ve mimarisi tanıtılarak, geleneksel İslam sanatları teorik ve uygulamalı olarak öğretildi. 

Konya müzeleri ile beraber Akşehir, Aksaray, Beyşehir ve Karaman gibi Selçuklu’nun diğer önemli merkezlerine 
düzenlenen gezilerle eserler yerinde incelendi. Konya’nın tarihi güzelliklerini yerinde inceleyen kursiyerler 
ülkelerinde gönüllü turizm elçiliği yapmış olacak. Kentin gerek el sanatları ve mimarisini gerekse kültürünü 
ülkelerine döndüğünde anlatacak olan kursiyerler böylece Konya’nın tanıtımına katkı sağlamış olacak. Kursiyerler 
ayrıca geleneksel sanatlarımızdan olan hüsnü hat, tezhip, minyatür, ebru, cilt, çini, kalemişi, musiki alanlarında 
çalışmaların yapılarak faaliyetlerin yürütüldüğü Konya’daki Destegül Güzel Sanatlar Merkezi'nde de ünlü hattat 
Dr. Hüseyin Öksüz ile bir araya gelme fırsatı buldular.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Yabancı Hocaları Ders Verdi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulundaki 
(YADAM) hocalarla beraber üniversite bünyesindeki yabancı uyruklu hocalar da programda ders verdiler.

MİLLİ SPORCULARIN SAĞLIĞI
 MERAM TIP’A EMANET

NEÜ YAZ OKULU 
GÖNÜL ELÇİLERİNİ UĞURLADI
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Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen 
"Bugünün Gençleri Yarının Liderleri Projesi"nin değerlendirme ve kapanış toplantısı 
yapıldı.

Koordinatörlüğünü NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak’ın yaptığı projenin kapanış toplantısına; 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Vali Muammer Erol, Konya Milletvekilleri 
Hüsnüye Erdoğan ve Leyla Şahin Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Eski Moritanya Büyükelçisi 

Musa Kulaklıkaya ve çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı. Dost Eli Derneği adına açılış konuşmasını yapan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yıldırım; proje başlangıcında kurdukları hayallerin daha da ötesine 
geçtiklerini belirterek gençlerimizin bilgiyle donanmış liderler olabileceğine inançlarının tam olduğunu söyledi. Son 
dönemde yaşadığımız sıkıntılı durumlara değinerek konuşmasına başlayan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya 
Mızırak: "Ülke olarak tüm coğrafyaya rol model olacak duruşumuzun olması ülkemizi hedef haline getiriyor. 1.5 
milyar insanın ümidi olmanın yanı sıra 7 milyar insanın sığınacağı liman konumunda olmamız da yaşadığımız 
zorlukların en önemli etkenlerinden birisidir." dedi.

"Hedef Haline Gelmiş Bir Ülkenin, Hedefi Olan 
Gençlere İhtiyacı Var"

Hedefi olan bir ülkenin başkalarının hedefi olacağının 
altını çizen Mızırak; projenin bu gerçekle ortaya 
çıktığını ifade ederek: "Hedef olan ülkenin hedefi olan 
gençleri olması gerekiyordu. Bizler bu gençleri bir araya 
getirerek onlara bir duruş kazandırmak istedik. Projeye 
katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” 
şeklinde konuştu. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ise; gençlerimizin yarının değil artık bugünün 
liderleri olduklarını belirterek başladığı konuşmasında: 
"Projenin başlangıcında sizlere bir dost eli uzandı ve 
sizler de bu eli tutarak birlikte mesafe kat ettiniz. 
İnşallah sizler de başkalarına birer dost eli uzatarak 
onların da benzer projelerden istifade etmelerine 
katkıda bulunursunuz." dedi.

"2071 Türkiye’nin Anadolu’nun Milenyumudur"

Vali Muammer Erol ise 
konuşmasına İspanya ziyareti 
sırasında yaşadığı bir anısıyla 
başladı. Erol: "Oradakiler 
Müslümanlar hakkındaki ifade 
ettikleri görüşlerde; onlardan 
mimariyi, sanatı, siyaseti ve bilimi 
öğrendiklerini ama orada sekiz asır 
boyunca yaşayan Müslümanlara 
milenyumu yaşatmadıklarını 
ısrarla belirttiler. İşte biz şimdi bu 
gençlerle Türkiye’yi milenyuma 
taşıyacağız. 2071 Türkiye’nin, 
Anadolu’nun milenyumudur.” dedi. 
Programda proje kapsamında  bir yıl 
boyunca yapılan etkinlikler bizzat 
öğrencilerin hazırladığı slaytlar 
eşliğinde sunuldu.  Alanında uzman 
hocalar tarafından Kişisel Gelişim, 
İnsan ilişkilerinde Ahlaki Yapı ve 
Peygamberimizin Liderlik Yönü, 
Çanakkale Zaferi ve yakın tarih 
gibi konularda eğitim aldıklarını 
ifade eden öğrenciler bu eğitimleri 
fotoğraflar eşliğinde izleyenlerle 
paylaştılar. Programda ayrıca Türk 
Halk Müziği Sanatçısı Uğur Demirci, 
Sarıkamış-Çanakkale Omuz 
Omuza adlı parçayı seslendirdi.

"BUGÜNÜN GENÇLERİ YARININ LİDERLERİ"
Projesi Başarıyla Tamamlandı
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ICME 2015 İstanbul Uluslararası Tıp 
Eğitimi Konferansı, İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Dr. Sare Davutoğlu’nun himayelerinde 
Pakistan'dan Riphah Academy of 
Research and Education (RARE), Sağlık 

Bakanlığı ve İstanbul Medipol Üniversitesinin 
ortaklaşa düzenlediği programa paydaşları 
arasında yer alan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
de katıldı. Workshop ağırlıklı olarak devam 
eden kongrede alanında uzman isimler ve 
davetli konuşmacılar yer aldı. Konferansın 
açılışında konuşan Dr. Sare Davutoğlu, 
Ankara’daki terör saldırısında hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek 
sözlerine başladı. 

Davutoğlu, "2002 yılında sağlık göstergeleri ve sağlık sistemiyle 
Türkiye, OECD ülkeleri arasında alt sıralarda yer alıyordu. OECD 
ülkelerinin ortalama 21 yılda kat ettiği mesafeyi 10-12 yıl içerisine 

sığdırdık ve ülkemizin yaşam süresi 2002 yılında 72,5 iken, 2015’te 
77’ye yükseldi. Anne ölüm hızımız yüz binde 64 iken 2014’te yüz binde 
15,2’ye düştü. 2002’de bin de 31,5 olan bebek ölüm hızı 2014’te binde 7,6 
oranlarına geriledi ve böylece 10 yılda çok büyük bir düşüş sağladık. Sağlık 
sektöründe çalışan sayımız 2002 yılında 378 bin iken bu gün bu rakam 
764 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.Davutoğlu, kanserle mücadele ve DNA 
onarımı konusundaki çalışmaları dolayısıyla Nobel Kimya Ödülü’nü alan 
Aziz Sancar’ı da tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı. Yerli ve yabancı 
birçok akademisyenin katıldığı konferansta konuşan Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu: "Türkiye sağlık alanında son 12 yılda çok temel 
dönüşümleri başarmış bir ülke. Bu anlamda 78 milyon ülke insanımızın 

sağlık hizmetlerine ulaşımında bugün dünya standartlarını yakalamış ve her türlü hekime, tıbbı teknolojiye ve 
tıbbi tedaviye ulaşmakta gerçekten çok güçlü bir başarıya imza atmış bir ülkeyiz. Diğer taraftan yalnız tıbbi bilgi 
birikimini, teknolojiyi, tedaviyi tüketen bir ülke olmak bizim için artık eksiklik. Tıbbi bilgiyi üretebilen ve bunu 
hep birlikte üretebilen, tıbbi bilginin yanında tıp endüstrisinde de üretebilen olmak gerekiyor" şeklinde konuştu. 
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Masood Anwar ise Türkiye'de olmaktan ve böyle bir önemli toplantıyı 
İstanbul’da düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek tüm destek olan paydaşlara da ayrıca 
teşekkür etti.

INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MEDICAL 
EDUCATION (ICME 2015)
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ULUSLARARASI 
MORFOLOJİK BİLİMLER SEMPOZYUMU

Üniversitemizin paydaşları arasında yer aldığı ve 45 farklı ülkeden bilim insanının katılımı ile 
International Symposium on Morphological Sciences (Morfolojik Bilimler Üzerine Uluslararası 
Sempozyumu) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Kongre Salonunda 
yapıldı.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin organizatörlüğünü yaptığı sempozyumda Tuluyhan Uğurlu 
konserini takiben protokol konuşmaları ile açılış kokteyli düzenlendi. 
Sempozyum, Morfolojik Bilimler kapsamında tıptan veterinerliğe, fen ve mühendislik bilimlerinden 

antropoloji, biyoloji, zoolojiye kadar geniş bilim dallarını kapsadı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi 
Yaşargil’in "Anatomide Yeni Yaklaşımlar" 
konulu konferansının moderatörlüğünü 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptı. 
Ülkemizden yüz elli ve yurtdışından 
altmış uzmanın katılımı ile gerçekleşen 
konferansta Anatomi, Antropoloji, Hücre 
Biyolojisi, Gelişim Biyolojisi, Embriyoloji, 
Elektron Mikroskopisi, Dokubilimi, 
Sinir Anatomisi ve Nörolojik Bilimler, 
Protezcilik, Biyomekanik, Kök Hücreler 
gibi konularla ilgili oturumlar yapıldı.

ORTADOĞU YAZ OKULLARI 
SEMİNER PROGRAMI 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNDE YAPILDI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın paydaşı olduğu Ortadoğu Yaz 
Okulları Seminer Programı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi. 

Programın açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
verileri bu tarz programlarla güncelleyerek ülkemizin yoluna daha emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti. 
Ortadoğu üzerine ülkemizde yetişmiş insan gücünün her daim önem arz ettiğini belirten Şeker, geçmişte 

bazı korkuların oluşturduğu durumlarla ilgili şunları söyledi: "Türkiye’de Arapça bir kitap taşımak bir dönem 
yasaktı. İnsanlar babalarından, atalarından kalan yazma eserleri korurken bile başlarına iş geleceğini düşünüp 
toplu halde bu eserleri çöplere atıyorlardı. Türkiye böyle bir süreçten gelse de o dönemlerden kademeli olarak 
çıktık." dedi.

"Yabancı Dille İlgili Sıkıntılarımızı Tez Zamanda Çözmemiz Gerek"

Ortadoğu’yu Batı kaynaklı analizcilerden, arşivlerden öğrenmek yerine bu alanda 
daha yoğun çalışıp, alanında uzman insan yetiştirmek gerektiğini kaydeden Şeker, 
bu anlamda bu tarz organizasyonların önemli olduğunun altını çizdi. Ortadoğu 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Genel Koordinatörü Hakan Taşçı 
ORSAM’la ilgili detaylı bilgi vererek başladığı konuşmasında ORSAM’ın akademik 
dünya ile siyasi hayat arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi. Düzenledikleri 
yaz okullarıyla lisans 3 ve 4. sınıf, lisansüstü ve doktora öğrencilerine dersler 
verildiğini hatırlatan Taşçı, derslerin Ortadoğu uzmanları, akademisyenlerce 
verildiğini de sözlerine ekledi. Eğitimlerin katılımcılar için faydalı olacağını bu 
anlamda kendilerine her türlü desteği sağlayan Üniversitemize de teşekkür etti. 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek de programın 
hangi süreçlerden geçerek Üniversitemizde yapılmasına karar verildiğini anlatırken programın içeriğiyle ilgili 
olarak da bilgiler verdi. Programın, doğru bilinenlerin sınanması açısından önemli olduğunu söyleyen Çemrek 
şunları söyledi: "Yaz okullarını cazibeli hale getirmek gibi bir derdimiz var. Bu programlarla uluslararası 
öğrencilere ne katabiliriz, nasıl bir faydamız dokunur diye düşünüyoruz. Eminim bu tarz seminerler katılımcıları 
için faydalı olacaktır üniversitenin öğrenci profil kalitesini de yükseltecektir. Emek veren ve bize yardımcı olan 
herkese gösterdikleri hassasiyet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. Beş gün süren Yaz Okulu programına 
Türkiye’deki üniversitelerden lisans düzeyinde 3. ve 4. Sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmak 
üzere seksen kişi katıldı. Üniversitemiz ağırlıklı olmak üzere Çankaya, Sakarya ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile; 
Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezinden akademisyenler seminer programında eğitimci 
olarak görev aldılar. Seminerlerde; 
- Türk Dış Politikasını Dönüştürücü Bir Faktör Olarak Ortadoğu
- Ortadoğu’da Türkmenler ve Türkiye, AB’nin Ortadoğu Politikaları
- Türkiye’deki Suriyelilerin Durumu
- Ortadoğu'da 'Nükleer Sorunu' ve İran-Batı Antlaşması
- Ortadoğu Halklarının Oluşumu: Ön Asya’dan Ortadoğu’ya
- Ortadoğu ve Yabancılaşma, Ortadoğu’da Çatışma Analizi
- Ortadoğu’da Değişen Güvenlik Ortadoğu Ekonomilerinin Genel Yapıları 
   Ortadoğu’da Bölgesel Dönüşüm ve Türk Dış Politikası
- Türkiye’nin Suriye Politikası
- İsrail-Filistin Uyuşmazlığında AB’nin Tutumu
- Ortadoğu'da Su Sorunu Filistin Sorunu: Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
- Ortadoğu’da İslam ve Yönetim
- İran’ın Türkiye ve Ortadoğu Politikası konularında eğitimler verildi.
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- Hocam, Geleneksel Türk Sanatları ve Minyatür 
Sanatından kısaca bahsedebilir misiniz? 

- Geleneksel Türk Sanatları denildiği zaman, başta 
Hüsn-i Hat olmak üzere, Tezhip, Minyatür, Kalem 
İşi, Ebru, Katı, Cilt gibi sanatlar anlaşılmalıdır. Bu 
sanatlarımız usta çırak ilişkisiyle gelenekten gelen 
bilgi ve görgünün geleceğe taşınması neticesinde 
köklü bir gelişimin meyveleridir. Tabii ki bu ilişki ve 
tekâmül sadece maddi anlamda da değildir. Bu 
sanatlar, çırağın, ustasının ahlakı ve davranışları ile de 
mücehhez olmasıyla bir “insan yetiştirme' sahasıdır. 
Minyatür,  medeniyetimizde, İslâm resim sanatının bir 
kolu olarak kabul edilir. Ancak burada hâkim karakter, 
İslâmî düşünceye uygun soyut üslûp olmuştur. Tarihî 
eserler, dinî konular, destanlar Orta Asya ve Uzak Doğu 
geleneğine bağlanan gerçekçi yaklaşımda minyatürlerle 
süslenmiştir. Geçmişte, Herat, Şiraz, Musul, Bağdat, 
Konya, Diyarbakır, Edirne gibi şehirler, bu sanatın 
merkezi olmuştur. Matrakçı Nasuh, Levnî adıyla tanınan 
Abdülcelil Çelebi, Abdullah Buharî akla ilk gelebilecek 
nakkaşlarımızdandır. Burada şunu da ilave etmeliyiz ki 
bugün Topkapı Sarayı’nda bulunan Varka ve Gülşah adlı 
mesnevîde yer alan minyatürler XIII. yüzyıl başlarında 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi Konya’da 
hazırlanmıştır. Netice itibariyle asırlarca kitap sayfaları 
içerisinde anlatılan konuyu destekleyici mahiyet arz 
eden minyatürler, günümüzde kitap sanatından 
ziyade levha sanatı olarak icra edilmektedir. Minyatür, 
tasarımının yanında renk ve fırça işçiliği ile de incelik 
isteyen özellikli bir sanattır. Minyatür ise genellikle bir 
metni açıklamak üzere el yazması kitaplarda yer alan 
ve çok ince işlenmiş küçük boyutlu renkli resimlerdir. 
Minyatür, yazma kitaplarda yer aldığı gibi nakkaşların 
çalışmalarının bulunduğu hususî albümlerde de 
toplanmıştır.  Minyatürlerde derinlik, perspektif, ışık 
ve gölge yoktur. Bunun yanında renklerin parlak ve 
canlı olması en önemli özelliklerindendir. İlk örneklerini 
Mısırlılarda gördüğümüz minyatür, geçmişte daha çok 
kâğıt, fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılmıştır. 
Minyatür sanatçısına "nakkaş” veya "musavvir” 
denilmiştir. Minyatür kelimesi,  Avrupa'da el yazması 
kitapların bölüm başlarında metnin ilk harfinin etrafına 
kırmızı renkli kurşun oksit ile yapılan ve Latince 
"minium" olarak isimlendirilen süslemeden gelir. Fakat 
zaman içerisinde minor (küçük) kelimesinin etkisinde 
kalmış ve "küçük resim" anlamı da kazanmıştır.

- Konya’nın Minyatür Sanatı konusunda önemli 
bir yerinin olduğunu söylediniz. Fakülteniz 
tarafından organize edilen Zamana Dair Minyatür 
Yarışması’ndan da bu noktada söz etmek gerekir. 
Bu konuya ilişkin biraz bilgi verir misiniz?

- Yarışma, "Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman” 
konulu sempozyumun, ilmi yönüyle birlikte sanat 
yönünü ihtiva eden ve sempozyumun bir parçası 
olarak düşünülmüş projeydi. Dolayısıyla yarışma 
konusu da zaman kavramı üzerine tesis edildi. 
Zamansızlığın hâkim olduğu günümüzde zaman 
kavramını yeni bir boyutta, tüm derinliği ve felsefiliği 
ile insanlara hatırlatmak istedik. Bununla birlikte, az 
önce de bahsettiğimiz gibi Anadolu Selçukluları'nın 
başkenti Konya, aynı zamanda Anadolu’da üretilmiş 
ve XII-XIII. yüzyıllara tarihlenen ilk minyatürlerin 
hazırlandığı merkezlerden biridir. Konya bu açıdan 
önemli bir şehirdir. Arzumuz geçmişte nakkaşhane 
geleneği ile özgün minyatürler üreten Konya’mızın 
yeniden o eski canlılığına kavuşmasıdır. Kısaca, 
zamanın ve mekânın minyatürde buluşturulması 
olarak ifade edebiliriz. Neticesinde ortaya çıkan 
gerçek şu ki, Konya’nın bu yönde ciddi gayretinin ve 
potansiyelinin hâlen devam ettiğidir. Bu gayretin 
teşvik edilmesi gerekir. Biz fakülte olarak bu alanda 
bir başlangıç yaptık. Alanında bir ilk olan bu yarışma 
umarız bir tohum olur ve Konya geçmişte sahip 
olduğu minyatür sanatındaki şöhretini yeniden elde 
eder. Çabamız bunun içindir. 

- Peki, var olduğunu söylediğiniz potansiyelin 
yarışmaya katılım konusunda nasıl bir 
yansıması oldu? İlgi ve alaka nasıldı?

- Öncelikle ifade etmem gerekir ki; yarışmaya 
beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleşmiştir. 
Yurdun birçok yöresinden minyatür sanatçısı 
yarışmaya ilgi göstermiş ve eserlerini tarafımıza 
göndermiştir. Yarışma uluslararası bir 
sempozyumun icra edildiği salonda sergilendiği 
için de uluslararası bir değer kazanmış, yerli ve 
yabancı pek çok ziyaretçinin iltifatına mazhar 
olmuştur. Ziyaretçilerden birçok kişinin eserlere 
talip olma arzusunun yanında,  farklı çevrelerden 
yarışmanın gelecek yıllarda da tekrar edilmesi ve 
bir gelenek haline dönüştürülmesine dair olumlu 
tepkiler gelmiştir. Elbette bunlar bizim için de teşvik 
mahiyetindedir. Zira marifet iltifata tabidir. Sergiyi 
ziyaret edenlerin ve yarışma katılımcılarının bu 
sanata karşı gösterdikleri teveccüh, tabiatıyla bizleri 
ziyadesiyle sevindirmiştir. Bunu göz ardı edemeyiz.

Röportaj: Ayhan TEKİN
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- Uluslararası bir sempozyumda sergilenen bu 
eserlerin seçiminde yer alan jüri üyeleri kimlerdi?  

- Yarışmanın elemeleri için; başta minyatür olmak 
üzere geleneksel sanatlarımızın Cumhuriyet sonrası 
dönemde yeniden canlanması için emek veren ve bu 
uğurda pek çok öğrenci yetiştiren merhum Ahmet 
Süheyl ÜNVER’in öğrencilerinden minyatür sanatçısı 
Günseli KATO, Ma’mure ÖZ ve Semih İRTEŞ davet 
edilmişlerdir.  Sözü edilen hocalarımızla birlikte 
günümüz nakkaşlarından Ersan PERÇEM de seçici 
kurulumuzun bir üyesi olarak yer almıştır. Hocalarımız 
tasarımları ve tecrübeleri ile ulusal ve uluslararası 
şöhrete sahiptirler.  

- Sonuca ilişkin de bir şeyler söyler misiniz?

- Yarışmamıza katılan sanatçılardan; Yasin Urhan, 
"Zamanın İzinde” isimli eseriyle birincilik, Rıdvan Ak, 
“Akış” isimli eseriyle ikincilik, Hatice Manav ise “Sille’de 
Durmuş Bir Zaman” isimli eseriyle üçüncülük ödülüne 
layık görüldü.   Mansiyon ödüllerinin sahipleri ise; 
"Muradiye’den Akan Çiniler” isimli eseriyle Yasemin 
Tunç, "Zamanı Bölen Beş Vakit” isimli eseriyle Miyase 
Banu Bayrak, "Zamanı Bölen Türk Bilimcileri” isimli 
eseriyle Şükran Şavlı olmuştur. Sözünü ettiğimiz 
derecelendirmelerin dışında jürinin uygun gördüğü 
on üç eser de ayrıca ödüllendirilmiştir.  Ödül almaya 
hak kazanan yarışmacıların yanında, bazı eserler 
sergilenmeye ve kataloğa girmeye layık görülmüş, bu 
katılımcılarımızın eserleri yayımlanmış olan katalogda 
yerini almıştır. 

- Bu eserler başka yerlerde de sergilenmeye devam 
edecek mi ? 

- Eserleri farklı zaman ve mekânlarda ziyaretçileriyle 
buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu tarih ve sergi yerlerini 
ilerleyen günlerde duyurmayı planlıyoruz. 

- Son bir soru, bu yarışmalar sürecek mi?

- Elbette böyle güzel neticeler doğuran bu yarışmanın 
yeni bir başlangıç olmasını dileyerek bunu sürdürmeyi 
ve geleneksel hale getirmeyi umuyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Ereğli 
İlçe Belediyesi ve Türkiye Özel Sporcular Spor 
Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

12-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Konya Ereğli’de üçüncü 
defa icra edilecek olan "Uluslararası Özel Eğitim Kongresi 
ELMIS 2016"nın etkili, verimli bir şekilde gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla hazırlanan işbirliği protokolü imzalandı. 

İmza törenine, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Özel Sporcular Spor 
Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Hakan Sarı, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan katıldı. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; 
"Üniversitemiz, Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Konya Ereğli İlçe Belediyesinin ortaklaşa yürüteceği bu 
protokolü imzalamaktan mutluluk  duyduğumu belirtmek isterim. Özel olan kardeşlerimizin toplum içerisinde 
hem eğitimde  hem sosyal hayatta, her kademede yer almalarını önemsiyoruz. Bu işin eğitim ayağı önemli ve bu 
protokolün de buna hizmet edeceğini düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. Özel Sporcular 
Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise 10 yıl önce özel eğitime ihtiyacı olan insanların kapalı kapılar ardında 
kalırken bugün onlar için bir protokol imzalanmasının kendilerine gurur verdiğini artık engellilerin de sosyal 
hayata karışıp, sportif aktivitelerde bulunduklarını söyledi. Protokol ile kongrede özel eğitimin tüm yönleriyle en 
iyi şekilde masaya yatırılması amaçlanıyor. Ayrıca özel eğitimin gelişmesi konusuna ve sorunlara yönelik çözüm 
önerilerine de detaylı bir şekilde kongrede yer verilmesi hedefleniyor.

 “ÖZEL” SPORCULARLA BAŞARIYA 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı, İlmi Etüdler Derneği 
(İLEM), Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Akademik 
Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM), Global 
Politikalar Araştırma Merkezi (GLOPOL) işbirliğiyle 
düzenlenen İLEM Yaz Okulu’na 20 ülkeden çok 
sayıda akademisyen katıldı. 

İLEM Yaz Okulu’nda "İslam Dünyasında Sosyal Adalet ve Yoksulluk" konusu uluslararası platformda tartışmaya 
açıldı. Açılış programında Necmettin Erbakan Üniversitesini, Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Murat 
Çemrek temsil etti. İLEM Yaz Okulu’nun ev sahipliğini yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya’da böyle önemli faaliyetlere her zaman destek olacaklarını söyledi. Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Murat 
Çemrek ise konuşmasında Uluslararası İLEM Yaz Okulu'nun İslam dünyasındaki problemlerin konuşulması için 
sağlıklı bir ortam oluşturduğunu söylerken bu tarz programlarla gerekli bilincin de oluşturulabileceğini belirtti. 
Açılış programının ardından yaz okulunun ilk dersine geçildi. Dersin ardından yapılan atölye çalışmalarında 
ise Uluslararası İLEM Yaz Okulu öğrencileri kendi makalelerini sunarak sosyal adalet ve fakirlik konusunda 
münazaralar yaptılar.

Ayrıntılı bilgi için; http://iiss.ilem.org.tr/

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ

ULUSLARARASI İLEM YAZ 
OKULU’NUN AÇILIŞI YAPILDI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi iş birliği yapmak, ilişkileri 
geliştirmek ve ortak ARGE çalışması yürütmek 
amacıyla protokol imzaladı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Avni Öktem: "İmzaladığımız işbirliği protokolü 
Konya’nın en köklü üniversitelerinden Necmettin 

Erbakan Üniversitesiyle bizim üniversitemiz açısından çok 
önem taşıyor. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin birikiminden büyük faydalar 
sağlayacağız, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ise: "Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; kentimiz ve Türkiye için bir şans, tematik yapısı itibariyle 
ülkemizin yükseköğretiminde önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Gıda ve tarım alanında Türkiye’nin 
ihtiyacı olan bilginin kümelenmesine ve üretime dönüşmesine, katma değer üretilmesine yönelik ortaklaşa 
çalışmalar yapacağız. Karşılıklı dayanışmayı her alanda sağlayacağız." dedi. Rektör Şeker son olarak Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi’nin başarılı olmasını temenni etti. Protokol kapsamında bilimsel sorunlara çözüm bulma 
konusunda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacak olan üniversiteler aynı zamanda aralarında öğretim 
elemanı  ve öğrenci değişimi de yapacaklar.
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KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 
bin metrekare alana kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk 
Araştırması Projesi tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Konya Milletvekilleri Prof. Dr. Mehmet 
Babaoğlu ve Mustafa Kalaycı, Vali Muammer Erol, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, KOP 
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel 
Müdürü Emin Sadık Aydın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan KOP Başkanı İhsan Bostancı: "Gerek hazırlamış olduğumuz KOP Eylem Planı 
gerekse de yıllık yatırım programı için sunduğumuz projeler ile bölgemize vizyon katacak, yeni yaklaşımların 
yaygınlaşmasını sağlayacak ve ekonomik anlamda yatırımcıların bölgemize gelişini hızlandıracak projeler 

üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda KOP Eylem Planını da bu Bölge’nin bir gün Yeni bir Marmara olabileceği 
vizyonu ile hazırladık. Bu süreçte gördük ki hayal edilen Yeni Marmara’yı gerçekleştirebilmek için KOP Bölgesinin 
orta yüksek teknoloji yatırımları başta olmak üzere farklı sektörlerde öncü rolünün olması ve lokomotif rolü 
üstlenmesi gerekiyor." dedi.

"Veri merkezleri pazarı büyüyor"

Ülkemizde de veri merkezleri pazarının hızla geliştiğini ifade eden Bostancı: "Bu 
alanda özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun mevzuatında 
yaptığı düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tüm verilerinin 
yurt içinde, depolamaları yönünde getirdiği zorunluluk ve telekomünikasyon 
sektöründeki artan veri merkezi gereksinimleri ülkemizde veri merkezlerine 
olan ilginin ve ihtiyacın giderek artmasını sağlamaktadır. Ülkemizde yaygın 
bir şekilde kullanılan Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerinin ve 
Youtube gibi video paylaşım sitelerinin Türkiye kaynaklı verilerinin ülkemizde 
depolanmasına yönelik yapılacak olası düzenlemelerin de yurtiçi veri merkezleri 
pazarının gelişmesinde önemli katkıları olabileceğini düşünmekteyiz. Projenin 
aktif şekilde çalışacak bir veri merkezi olacak şekilde yürütülmesi planlanıyor. 
KOP Eylem Planında da yer alan bu projenin yakın zamanda hayata geçirilmesi 
beklenmektedir.” dedi.

Karaman Valiliği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü arasında Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinin; Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği hizmet binasında 3. basamak 
sağlık hizmeti verebilmesine ilişkin protokol imzalandı. 

Karaman Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Murat Koca, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Meram 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, Hastane 

Başmüdürü Mustafa Karakışla katıldı.

"Üniversitelerin görevi, eğitim-öğretim hizmeti yürütmek kadar toplumun sorunlarına 
da çözüm üretmektir"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı konuşmada: "Üniversitelerin görevi kendi içerisinde eğitim-öğretim hizmeti 
yürütmek kadar toplumun sorunlarına da çözüm üretmektir. Toplumun sorunlarına duyarsız kalıp toplumdan 
uzaklaşmak kamu kaynağı kullanan üniversiteler için bir züldür. Bu anlamda bize bir sorumluluk tevdi edilince, 
bunu mevzuat çerçevesinde en iyi nasıl çözebileceğimiz, nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda arkadaşlarımız 
bir çalışma yürüttüler. Karaman’daki sıkıntının sağlık hizmeti aşamasında görülen ihtiyacın karşılanması için biz 
de elimizden geldiğince destek vermek üzere mutabakata ulaşmış durumdayız. Bu sayede bir kişinin dahi sağlık 
sorununa derman oluyorsak kendimizi mutlu addederiz." dedi.

  VERİ MERKEZLERİ BÖLGESİ,
UYGUNLUK ARAŞTIRMASI PROJESİ

MERAM TIP KARAMAN’DA
SAĞLIK HİZMETİ VERECEK
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Eski Ereğli ve Bakırköy Belediye Başkanı ve Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir tarafından 
yaptırılacak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu 
inşaatının protokolü imzalandı. İmza töreninde yüksekokulun açılmasının ilçenin 
gelişimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Adalet Meslek Yüksekokulunun ilçelerine artı bir 
değer katacağını belirtti. Özgüven: "Hayırsever hemşehrimiz Sayın Ali Talip Özdemir, annesi 
merhum Fikriye hanımefendi adına Adalet Meslek Yüksekokulu binamızın yapımını üstlendi. 

Bu anlamda Sayın Özdemir’e ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Sayın Muzaffer Şeker’e 
teşekkür ediyorum.” dedi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker hayırlı bir işe imza attıklarını belirterek, 
eğitim kurumlarına yapılan yatırımların hem bu dünyaya hem de öbür dünyaya katkı sağlayacağını 
söyledi. Böyle bir yüksekokul yapılmış olmasının Üniversitenin eğitim kalitesini direkt etkileyeceğini 
vurgulayan Şeker, yükseköğretimde, kurumların kendi binalarında eğitim vermesinin kurumsallaşma 
adına önemli olduğuna dikkati çekti.  Açıklamaların ardından Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve Ali Talip Özdemir adına İbrahim Erden, Ereğli’ye yapılacak Adalet 
Meslek Yüksekokulu’nun protokolünü imzaladı.

ADALET MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Konya 
ve 

Ereğli’ye 

Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "AB Yolunda Modern Uygulamalı 
Bilimler ile Nitelikli İnsan Gücüne Ulaşmak" konulu Ulusal Konsorsiyum Projesi 
kapsamında Berlin-Wildau Yüksekokuluna ziyaret gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın başkanlığındaki, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Diken ve öğretim elemanları hazır bulundu. Ziyarete projenin paydaşlarından KTO Karatay 
Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bayram Sade ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan da katıldı. 

Cottbus Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; Wildau Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 
bilgi ve teknoloji transferi konusunda yaptıkları çalışmalar, araştırma ve projeler hakkında sunumlar yapıldı ve 
taraflar arasında işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca NEÜ heyeti tarafından Wildau 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalar yerinde incelendi ve bu 
alanda işbirliği imkânları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.Brandenburg eyaletinin alanında en büyük yüksekokulu 
konumundaki Berlin-Wildau Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 58 ülkeden 144 üniversite ile işbirliği bulunuyor.

NEÜ HEYETİ
BERLİN'de
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının her yıl farklı bir üniversite ile işbirliği 
yaparak düzenlediği ve Hacettepe Üniversitesi ilki yapılan Uluslararası Öğrenciler Sosyal 
Bilimler Kongresi’nin ikincisi 2016 yılı Nisan ayında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde 
düzenlenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi  beraberliğinde 
düzenlenmesi kararlaştırılan "Uluslararası Sosyal 

Bilimler Kongresi" için Rektörlük binasında protokol 
imza töreni yapıldı. Protokole, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül 
ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker imza attı. Rektör 
Prof. Dr. Şeker YTB’nin ülkemiz adına özellikle Türkiye 
Cumhuriyetlerinde, Ortadoğu’da ve Balkanlar’da çok 
önemli bir misyon yürütüyor olmasının kendilerini 
sevindirdiğini söylerken bu vesile ile kendileri ile yapılacak 
olan iş birliği için bir protokol imzalamanın üniversiteleri 
için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ziyaretten dolayı 
Doç. Dr. Kudret Bülbül’e teşekkür eden Rektör Şeker şunları söyledi: "Uluslararası öğrenciler konusunda bizlere 
rehber olup yol gösterici olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığına biz her zaman teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası arenada yer almaları konusunda önemli destekler sağlıyorlar. 
Bu konuda Sayın Başkanımız da ciddi gayret sarf ediyor. Biz de üzerimize düşen her türlü sorumluluğa olumlu 
cevap vereceğimizi kendilerine belirttik." dedi.
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ise YTB’nin 3 temel alanda çalıştığını; birinci çalışma alanının yurtdışındaki 
vatandaşlar olduğunu dile getirdi. Bülbül, yurtdışındaki insanlarımızın uzun yıllar ihmal edildiğini belirterek: 
"İstiyoruz ki artık 50 yıl sonra, 60 yıl sonra yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kendi kimlikleriyle, kültürleriyle 
hayatın her alanında yer alsınlar, bu gayeyle güçlü bir diaspora olabilmek için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

"Dünyada 194 Ülke İçinden 182’sinden Başvuru Alıyorsak Bu Büyük Bir Başarıdır"

YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül,  uluslararası öğrencilerle ilgili yürüttükleri çalışmalarla ilgili; devlet burslarıyla 
Türkiye’de okumak isteyen uluslararası öğrencilere imkânlar sunduklarını, onları Türkiye’de yurtlara, üniversitelere 
yerleştirdiklerini ve bu öğrencilere burs verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin eğitim alanında bir cazibe merkezi olma 
yolunda ilerlediğini hatırlatan Bülbül şunları söyledi: "Bu yıl 5 bin yerleştirme yaptık ve bu 5 bin yerleştirme için 182 
ülkeden başvuru aldık. Dünyada 194 ülke olduğunu düşünülürse bunun ne kadar büyük bir başarı olduğu net olarak 
ortaya çıkar." dedi. Türkiye’de hali hazırda okutmakta oldukları 160 ülkeden 15 bin öğrencileri olduğunu söyleyen 
Bülbül, Konya’da da Necmettin Erbakan Üniversitesine yerleşmiş pek çok uluslararası öğrencileri olduğunun altını 
çizdi. Bu öğrencileri Türkiye’ye getirmenin önemli bir konu olduğunu ancak esas önem arz edenin onlara rehberlik 
etmek, yol göstermek olduğunu kaydeden Bülbül bu bağlamda da yürüttükleri çalışmalar olduğunu söyledi.

WEB SİTESİ: www.uokongresi.org

NEÜ, POLONYA İLE ANLAŞTI
Polonya University of Applied Sciences (Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi) Rektörü Ord. Prof. Dr. Mirosław 
Pawlak ve beraberindeki heyet Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında Erasmus 
anlaşması imzalandı. Anlaşma ilk etapta İngilizce 
bölümünü kapsayacak, ilerleyen dönemlerde ise 

Erasmus kapsamına giren bölüm sayısı artırılacak. İki 
üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin de 
kararlaştırıldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; 
University of Applied Sciences ile gerçekleştirecekleri 
faaliyetlerin eğitim-öğretim adına önemli olduğunu 
ifade etti ve imzalanan anlaşmadan dolayı memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi. Ord. Prof. Dr. Mirosław Pawlak 
da kendilerine gösterilen Türk misafirperverliğinden 
dolayı mutlu olduklarını söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Çemrek, 
Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Şanal 
ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem 
Can’ın da hazır bulunduğu ziyaret sonunda Rektör Prof. 
Dr. Şeker, Pawlak’a günün hatırasına hediye takdim etti.
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- Hocam Azerbaycan Türk Dünyası Araştırmaları 
Uluslararası İlimler Akademisi (TDAUİA) 
bilimsel kurul üyeliğine seçilerek fahri doktora 
unvanı aldınız. Öncelikle bu akademiden ve 
kuruldan bahsedelim. Kimler seçiliyor? Sizin 
seçilmenizdeki etken ne oldu?

- Bu akademi sizin de ifade ettiğiniz gibi 
Azerbaycan’da bulunuyor. Onlarda akademi ve 
üniversite farklı işleri üstlenmiş durumdalar. 
Akademi orada lisansüstü eğitim veriyor. Bu 
akademide öğrencilere sadece yüksek lisans 
ve doktora eğitimi yapıyor. Bizde enstitülerin 
yaptığı işi orada akademiler üstlenmiş durumda. 
Bu akademinin 10 yıllık bir geçmişi var. Her yıl 
Azerbaycan kültürüne ve folkloruna yapılan 
katkılar değerlendiriliyor ve fahri doktora unvanı 
veriyorlar. O kişiyi akademilerinin bilimsel kurul 
üyeliğine seçiyorlar. Bana da bu unvanı layık 
görmüşler.   

- Daha önce ülkemizde bu unvanı alan olmuş 
muydu?

- Türkiye’de bu diplomayı verdikleri ilk kişi 
benim. Azerbaycan hakkında yaptığım yayınlar 
nedeniyle beni layık gördüler. Türkiye-Azerbaycan 
kardeşliğinin gelişmesine olan katkılarımdan 
ötürü bu diplomayı uygun gördüklerini ifade 
ettiler. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum, 
hem unvanı layık gördükleri için hem de 3 gün 
boyunca gösterdikleri misafirperverlik için. 

- Buna göre bu ödülü tek bir esere yönelik olarak 
almadınız. Bu unvan aslında yılların birikimi 
diyebilir miyiz ?

- Elbette. Ben 1985 yıllarında Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinde doktora yapıyordum. 
O zamanlar Azerbaycan bağımsız değildi ve  
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çatısı 
altındaydı. O yıllarda da üniversitede Azerbaycan 
edebiyatına karşı, tarihçisinden teknik elemanına 
kadar bir çok kişinin aşırı bir ilgisi söz konusuydu. 
Fakültede edebiyatçı Abbas Zamanov’un bir 
kitaplığı vardı. O kitaplıktan “Azerbaycan Âşıkları 
ve El Şairleri” isimli bir kitap buldum. Buradaki 
El Şair; Halk Şairi anlamına geliyor. Kırım Tatar 
Kiril alfabesiyle yazılıydı. Ben bu kitabı günümüz 
harflerine aktardım. Bu kitap 2000 adet basıldı 
ve bir ay içinde tükendi. 

- Bahsettiğiniz kitabın bu kadar ilgi görmesinin sebebi 
neydi?

- O yıllarda Azerbaycan’da hareketlenmeler vardı. Azeri 
şair Bahtiyar Vahapzade’nin özgürlük şiirleri ile oradakileri 
coşturduğu dönemlerdi. Azerbaycan’ı hiç görmediğim 
halde bu çabalardan heyecanlanmıştım. Vahapzade’nin 
Çörek Vatan isimli şiirini ezberledim. Yükselen bayrak bir 
daha inmez gibi söylemleri de tekrarlıyoruz. O arada biz 
hocam Saim Sakaoğlu ve Esma Şimşek ile birlikte kitabın 
2.ci baskısı için yeniden hazırladık. Bu çabalar, ilk başta 
olmasa da daha sonraları meyvesini vermeye başladı.  
Bu arada Şair-Yazar Mehmet Aslan’ın "Erzurum’un 
Gediğine Varanda” isimli bir kitabı çıkmıştı ve bu kitap 
gezi notları niteliğindeydi. Bu şekilde Azeriler bizi biz de 
onları tanımaya başladık. Tanıdıkça aslında ne kadar 
ortak değerlerimiz olduğunu ve ortak kültüre sahip 
olduğumuzu anlamaya başladık. Mesela Karacaoğlan 
orada da biliniyor. Bazı efsanelerimiz ortak.  

- Azerbaycan’a o yıllarda hiç gitmedim demiştiniz. Peki 
bu gelişmelerden sonra ilk olarak ne zaman gittiniz ?

- Ben aslında  Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, 
Tacikistan gibi bir çok yere gittim. Ama Azerbaycan’ı ilk 
olarak bu unvan için çağrıldığımda görme fırsatım oldu.

- Bu kadar araştırma yapıp gitmemiş olmanız ilginç. 
Geç gitmenizin sebebi neydi hocam ?

- Ben yaptığım çalışmalarda üniversiteme maddi 
anlamda çok yük olmak istemem. Biraz benim yapımdan 
da kaynaklanana bir durum nedeniyle gidemedim. 
Ancak bizim çalışmaların da katkısıyla; o dönemlerde 
Orta Asyadaki Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını 
kazanması o bölgede bir güçbirliği oluşturmak çok 
önemliydi. Daha önce de ifade ettim. İletişim bu kadar 
yaygın değildi ve iki devlet de birbirini tanımıyordu. Buna 
rağmen biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık.   

Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Yasin BULDUKLU / Öznur ALKAN90
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- Daha sonraki çalışmalarınızla devam edelim hocam isterseniz? İlk 
kitaptan sonra da yayınlara devam ettiniz mi?  

- Tabii devam etti. Sonra 3 tane kitap daha çıkardım. Bunlardan birisi 
Azerbaycan Tıpmacaları idi. Tıpmaca bilmece demek. Ekip yine aynıydı. 
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Esma Şimşek ve ben. Elazığ Belediyesi 
baskısını yapmıştı. Azerilerin yayınlarını bu kitapla da tanıtmaya 
çalıştım. Onların âşıklarını buradaki dergilerde anlattım. Bu âşıklarla 
ilgili doktora tezi yaptırdım.  Çocuk folklorlarına ilişkin yayınlar yaptım. 
Onlar uşak folkloru diyorlar. Bununla ilgili 50’nin üzerinde makale 
yazdım.  

- Konuşmanın başında ortak değerlerimiz var dediniz? Bu konuya biraz daha açıklık getirir misiniz? Edebiyat ve 
halk edebiyatı anlamında nelerimiz ortak?

- Aslında bizim Orta Asya ile hiçbir farkımız yok. Dilimiz bile aynı diyebiliriz.  Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun 
der ki: ‘ Türkmen Türkçesi 2 gün, Özbek Türkçesi 3 gün ve Kazak Türkçesi 7 günde öğrenilir.’ Gerçekten de 
öyledir sadece ses değişikliği olduğunu görürsünüz. Mesela biz “yol” deriz; onlar “jol” derler. Em onlarda ilaç 
demektir. Eczanelerinde emhane yazar. Em kelimesi Divanü Lügati’t- Türk’den beri var olan ortak bir kelimedir. 
Geleneklerimize baktığımızda onlar da yolcunun arkasından su dökerler, su temizliktir, Su gibi gidip gelsin diye. Bu 
arada onların da Latin alfabesine geçmeleri biraz daha ortak çalışma yapma olanağını artırdı. Onların eserlerini de 
çok rahat okuyabiliyoruz. Ortak halk edebiyatı konusunda gelince;  Onlar Keloğlan’a Keçel Hemze diyorlar. Keçel, kel 
demek. Bizim temel eserlerimiz olan; Divanü-Lügati’t Türk, Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı, Atabeül Hakayık’ı, 
Kaşgarlı Mahmut’u veya Hoca Ahmet Yesevi’yi çok iyi biliyorlar ve hepsine hakimler. Gittiğinizde görürsünüz 
Fuzuli’nin heykellerini dikmişler birçok yere. Dede Korkut’a burada bir küçük parantez açmak gerekiyor. Mehmet 
Fuat Köprülü der ki; "Dede Korkut’u terazinin bir kefesine, Türk Edebiyatını diğer kefesine koysanız Dede Korkut’un 
olduğu taraf ağır basar.”Bu çok güzel ve doğru bir cümledir. Onlar Dede Korkut’u kimseye vermiyorlar. Her şeyiyle 
kendi kültürlerine ait olduğuna inanıyorlar. Dede Korkut eserlerinde İstanbul’dan, Erzurum’dan, Bayburt’dan söz 
edilir. Fakat Kazakistan, Gürcistan ve Kırgızistan’dan da bazı yerlerden bahsedilir. Aynı şekilde mezarının da 
Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Azerbaycan’daki Derbent ilçesinde ve Kazakistan’da Kızıl Ordu’da olduğu iddia edilmektedir. 
Bunlara baktığımızda ortak birçok yönümüz olduğunu açıkça görürüz.

- Yemek kültürlerimizin de benzediğini söyleyebilir miyiz ?
 
- Yapılış olarak belki farklılıklar olabilir, mantı mesela lezzet aynı ama yapılışı farklı. Baklavayı onlar da öğrenmişler 
aynısını yapıyorlar. Helva aynı şekilde. Aslında dediğim gibi hepsi Türk. Onlara zamanında, sen Özbeksin, Azerisin, 
Kazaksın denilmiş ve öyle kalmışlar.

- Onlar bizim edebiyatçılarımızı; mesela Nazım Hikmet’i, Yahya Kemal’ı biliyorlar mı?

- Tabiî ki biliyorlar. Nazım Hikmet’i, Ziya Gökalp’ı. Onlar bizi daha iyi tanıyorlar. Azerbaycan’da bizim televizyon 
kanallarımız izleniyor. Sokaktaki vatandaşlar bizim filmleri izliyor bizim türküleri dinliyorlar. Herşeyimizi biliyorlar. 

- Güçlü bir birliktelik oluşturmak adına bundan sonra neler yapılabilir?

- Onların bizim, bizim onların kültürüne eğilmemiz gerekiyor. Birçok yönden ortaklığı sağlamışız. En son dilde de 
ortaklığı sağladık. Ters ‘e’lerini de düzelttirebilirsek daha iyi olacak. Siyasilerimizin de atacağı adımlar bu noktada 
çok önemli. Nahçıvan’dan sonra 50 km'lik bir yol var. Biz bazı anlaşmalar yapıp oradan bir koridor açabilirsek 
tırlarımız rahatlıkla Doğu Türkistan’a kadar giderler. Onlar da aynı şekilde bize ulaşırlar. Şu anda İran mallarını 
orada daha çok satıyor. İşte birliği sağlamamız gerekiyor. Bunu sağlarsak her şey çok daha iyi olacak.

- Bilimsel anlamda neler yapılabilir hocam?

- Turgut Özal döneminde büyük öğrenci projesi ile 10.000 öğrenci ülkemize geldi.  Bu öğrenciler burada okuyup 
ülkelerine döndüler. Bunlar yurt dışında Türkiye’nin kültür elçileri oldular. Şu anda da bu öğrenci gidiş gelişleri 
devam ediyor ama bunun biraz daha güçlendirilmesi gerekiyor. Bu Cumhuriyetlerdeki diploması ortak geçerliliği 
olan Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi, Kırgızistan Manas Üniversitesi gibi bu tür anlaşmaların 
artması ve çalışmaların iyileştirilmesi lazım. İzmir’de Ege Üniversitesine bağlı Türk Dünyası Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü var. Türk dünyasından gelen öğrencilere doktora yapma imkânı sunuyorlar. Yaptıklarının Türk Kültürü 
açısından önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum.    

- Aslında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) var. Ama daha bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç var gibi 
gözüküyor diyebilir miyiz? 

- Gittiğim yerlerde TİKA’nın çok faydalı işlere imza attığına şahit oluyorum ve inanın bundan oldukça memnun 
oluyorum. Türkiye’yi tanıtıyor. TÖMER ler açıyor. Su olmayan yerlere su bile götürüyorlar. Asli görevleri bu değil ama 
Türkiye adına ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak hızla ortak edebiyatın oluşturulması gerekiyor. 
Yükseköğretim Kurulu bu yönde çalışmalar yapabilir. Diğer illere olan uzaklığı ele alındığında Konya’da büyük bir 
merkez açılmak suretiyle, hocalar burada Türk dünyasından gelen öğrenciler için eğitim verebilirler. Beş üniversitesi 
olan bir şehir için bunu yapmak oldukça kolay olacaktır. Türkiye’deki kültürün Türk dünyasına tanıtılması veya 
onların kültürlerinin aynı şekilde bizlere anlatılması için iletişimin gücünü sonuna kadar kullanmak gerekir. Aklıma 
gelenlerden örneğin; Bakü sinema günleri yapılmalı, çeşitli faaliyetler düzenlenerek bu çalışmalarda Türk dünyası 
ile ortak kültüre sahip olduğumuz vurgulanmalı. Dil gücüyle yapacaklarımız ayrıdır. Din gücüyle yapacaklarımız 
ayrıdır. Bilek gücüyle yapacaklarımız ayrıdır. Din konusunda da ben diyanete bazı görevler düştüğüne inanıyorum. 
Oradaki dini yaklaşımların daha da iyileştirilebileceğine inanıyorum.

- Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizden sonra da 
bu alanda çalışacak öğrenciler yetiştirmenizi ümit ediyoruz.

- Gerçekten araştırmacı ruha sahip öğrenmek isteyen öğrenci bulmakta güçlük çekiyoruz. Devlet aslında yüksek 
lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilere çok iyi burs imkanları sunuyor. Türk Dil Kurumu, TİKA, Yunus Emre 
Enstitüsü bu öğrencilere ayrıca maddi destekler veriyor. Ama maalesef öğrenciyi bulmak zor. Ben de ilginize 
teşekkür ederim. Umarım bu türden çalışmaları yapacak akademisyenlerin de eserlerin de sayısı artar. 



Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ve Seydişehir Meslek Yüksekokulunda  
2014-2015 eğitim-öğretim döneminde okutulan uygulamalı girişimcilik dersini alan ve 
başarılı olan öğrenciler; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı’ndan (KOSGEB) sertifikalarını aldı.

Sertifikalarını alan öğrenciler iş yeri açacaklarında KOSGEB’e projeleri ile başvurması halinde girişimcilere 
verilen 100 bin TL’lik destekten faydalanabilecek.

"Uygulamalı Girişimcilik Dersi Proje 
Yarışmasında Dereceye Girenler 
Ödüllendirilecek"

Uygulamalı girişimcilik dersi alan öğrenciler 
arasından ileride kurmayı planladığı işletmelere 
yönelik hazırladığı iş planlarıyla KOSGEB’e 
başvuranlardan ilk üçe girenler oluşturulan kurul 
tarafından belirlendi. İş planı ile birinci olan Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Öğrencisi 
Ümit Ağbulut’a 15 bin TL, ikinci olan Seydişehir Meslek 
Yüksek Okulu öğrencisi Arif Keskin’e 10 bin TL, üçüncü 
olan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 
öğrencisi Özlem Sarı’ya ise 5 bin TL iş kurmaları halinde 
KOSGEB tarafından "İş Planı Ödülü" olarak verilecek.

Girişimci Öğrenciler
Ödüllendirildi

NEÜ Koordinatörlüğünde 
Avrupa’da Staj

UNİKOP Avrupa Staj Konsorsiyumu başlıklı, 
KOP Bölgesi Üniversiteleri Konsorsiyum 
başvurusu, Ulusal Ajans tarafından kabul 
edildi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Erasmus 
koordinatörlüğünde yürütülecek olan ve KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle 

iki yıl boyunca UNİKOP Bölgesi Üniversitelerinde 

kaydı bulunan 100 öğrenci, yabancı dil yetkinliklerini 
artırmak, mesleki gelişimlerini sürdürmek ve daha iyi bir 
kariyere sahip olmak için Avrupa’da staj yapma imkanı 
elde etmiş olacak. UNİKOP Bölgesi’ndeki şirketlerin 
katma değerli üretim için ihtiyaç duyduğu nitelikli iş 
gücünü geliştirmeyi amaçlayan UNİKOP Avrupa Staj 
Konsorsiyumu ile 100 kadar öğrenci,  2 - 3 ay arasında 
değişecek staj hareketliliği kapsamında Avrupa 
ülkelerine gönderilecekler.
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Anadolu Selçuklu Devleti 
ile Bizans İmparatorluğu 
arasında 1176’da gerçekleşen 
Miryokefalon Savaşı'nın yıl 
dönümü dolayısıyla Türk 
Tarih Kurumu, Isparta Valiliği, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Isparta Belediyesi ve Gelendost 
Belediyesi işbirliği ile Eğirdir, 
Yalvaç ve Gelendost’da panellerle 
beraber savaş alanı gezisi 
düzenlendi.

Büyük zaferin yıl dönümü dolayısıyla bu yıl şenliksiz olarak gerçekleştirilen kutlamalara Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile beraber; Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, 
Yükseköğretim Kurulu Yürütme Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Solak ve Türkiye'nin değişik üniversitelerinden çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar iştirak etti.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen panellerde; Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Savaşı, 1176 
Miryokefalon Savaşı ve 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nin tarihin önemli mihenk taşları olduğuna dikkat 
çekildi. 
Akademisyenlerle beraber vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği panellerde; 1176'da Anadolu Selçuklu hükümdarı 
II. Kılıçarslan'ın ordusu ile Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos'un ordusu arasındaki savaşın Anadolu 
Selçukluların galibiyetiyle sonuçlandığı ifade edildi. 

Ayrıca; Bizans'ın bu savaştaki amacının Müslüman Türkleri Anadolu'dan atarak tekrar bu topraklara egemen olmak 
olduğunu, ancak bu amaca ulaşamadığı vurgulandı.Miryokefalon Zaferi'nin 839. yıl dönümünde savaşın yaşandığı 
bölgede gerçekleştirilen gezide; ziyaretçiler tarihi adeta yerinde yaşamış oldu.

839.yılında
Miryakefalon Zaferi  
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“ÜNİVERSİTELERİN HATALARI 
GELECEK KUŞAKLARI ETKİLER”

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve Sanat Derneği’nin 
düzenlediği Çarşamba Söyleşileri'nin konuğu oldu.

Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 'Çarşamba Sohbetleri'nin 
konuğu olan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yükseköğretimin sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı. 
Yükseköğretimin çok dikkatli olunması gereken bir alan olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 

bu alanda yapılacak hataların gelecek kuşakları etkileyeceğini söyledi. 

"Üniversiteler öğrenci aramak zorunda kalacak"

"Türkiye’de yükseköğretimde istihdam edilmesi gereken, hoca grubu diye tanımladığımız akademisyen sayısı az, 
birçok üniversitemizin profesörü yok." diyen Prof. Dr. Muzaffer Şeker, olması muhtemel bazı sorunlara da dikkati 
çekti. Üniversitelerin ilerleyen yıllarda öğrenci aramak zorunda kalacağını ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Şeker: 
"Türkiye’deki öğrenci nüfusu mevcut üniversitelere yetmeyecek, şeklinde bir projeksiyon var, bu durumun yakın 
gelecekte yaşanma olasılığının fazla olduğunu düşünüyorum" dedi. 

"Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), ilk 30 Üniversite içerisinde yer almaktadır"

NEÜ olarak yeni kurulmuş bir üniversite olduklarını ancak orta-gelişmekte olan üniversite tanımında yer aldıklarını 
vurgulayan Rektör Şeker: "Öğrenci sayımız, akademik ve idari personelimiz ile bütçemiz bunu destekliyor.” dedi. 
İlk 30 üniversite içerisinde yer aldıklarını ifade eden Şeker; Türkiye’nin yükseköğretimde mesafe almasının ticari 
ve siyasi açıdan öneminin yanında dünya barışı için de gerekli olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin yükseköğretime 
daha yeni yatırım yapmaya başladığını söyleyen Şeker, ilk kez ciddi bütçelerin ayrıldığını kaydetti ve bunun devam 
etmesi temennisinde bulundu. Söyleşi sonrasında Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e Dernek Başkanı Volkan Çakır 
tarafından Mevleviliğin sembolü olan sikke takdim edildi. 

ÇARŞAMBA

SOHBETLERİ
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim 
Dalı ve Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilen 
"Yenidoğan Bebeklerde Kanguru Bakımı ve Anne Sütü ile Beslenme Eğitim" Kursu Konya'da 
yapıldı. 

Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı'nın 
ev sahipliğinde gerçekleşen kursa Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim 

Dalından Prof. Dr. Mehmet Yalaz, Yüksek Hemşire 
Nalan Yalçın ve Hemşire Nadire Karabulut ile Ege 
Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik 
Bölümünden Doç. Dr. Rabia Ekti Genç ve Arş. Gör. 
Emine Serap Sarıcan katıldılar. 

Konya’daki üniversite, özel ve kamu hastanelerinde çalışan Yenidoğan Yoğun Bakım hemşirelerinin katıldığı 
kurs bu yöntemin Konya’da profesyonel anlamda başlaması açısından önemli bir faaliyet olarak değerlendirildi. 
Kanguruların erken doğan bebeklerini keselerinde taşıyarak, emzirerek büyütmelerinden esinlenen yöntem 
erken doğan prematüre bebeklerin yoğun bakımdaki tedavileri sırasında ve evde bakımlarında çok ciddi yararlar 
sağlıyor. Bebekler bu yöntemle yoğun bakım sürecini daha kolay atlatıyorlar, daha kolay anne sütü alabiliyorlar. 
Anne için bebeklerin evde bakımı da çok daha kolay oluyor. Anne bebek bağlanması çok daha çabuk ve güçlü 
gerçekleşiyor. Bu bebekler yaşamlarının ileri dönemlerinde de daha sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Konuşmacılar 
bu yöntemi uygulamanın çok güç olmadığını, ancak kararlılık gerektirdiğini ifade ettiler. Kursiyerler kurs sırasında 
yöntemin uygulanışını maket bebekler üzerinde pratiğini yapma fırsatı buldular. Kurs katılımcılara sertifikalarının 
verilmesiyle son buldu. Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Örs Haziran ayında 
düzenledikleri "Gelişimsel Pediatri" kursundan sonra, bu kursun prematüre bebekler için modern bir kavram 
olan bireyselleştirilmiş bakım için güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını belirtti. Bebek ölümlerinin önemli oranda 
azalması sonrası Kaliteli Yaşamın öne çıktığını, kanguru bakımın bu anlamda çok önemli olduğunu sözlerine 
ekledi. 

YENİ DOĞAN BEBEKLERDE 
"KANGURU BAKIMI ve ANNE SÜTÜ”
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Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde Öğretim Görevlisi olan ve Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyeliğine seçilen Rıfat Oral’a yapmış olduğu çalışmalar ve ortaya koyduğu eserler nedeniyle 
Necmettin Erbakan Üniversitesi senatosu tarafından fahri doktora unvanı verildi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, senato salonunda düzenlenen Cübbe 
Giyim Töreninde yaptığı konuşmasında fahri doktora unvanının anlam ve önemi hakkında bilgiler vererek: 
"Gerek bir eğitimci olarak gerek akademik anlamda yaptığı çalışmalarla Sayın Rıfat Oral, bu fahri doktorayı 

fazlasıyla hak eden bir isimdir. Hak edene hak ettiğini sunmak ve karşılıklı saygınlık kazanmak ise önemlidir. 
Üniversitemiz ve senatomuz şereflenmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da yaptığı konuşmasında, Rıfat Oral’ın yapmış olduğu çalışmalara, katıldığı 
sempozyumlara ve eserlerine değindi. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin organize ettiği Sırçalı Medrese 
derslerinde de kendisinden istifade edildiğini hatırlatan Altıntaş, Rıfat Oral’ın, okuttuğu derslerle, ilmi alana 

ulusal ve uluslararası arenada sağladığı 
katkılarla kendilerine de ışık tuttuğunu 
belirtti. 
Altıntaş, Rıfat Oral’a teşekkür ederken 
fahri doktora unvanı için de tebrik etti. 
Rıfat Oral ise kendisine verilen fahri 
doktora unvanından dolayı son derece 
memnun olduğunu dile getirirken 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün beni 
fahri doktora ile ödüllendiren sizler 
aslında bir ömür bilime adanmış bir 
ideali ödüllendiriyorsunuz. Tefekkür 
eden, üreten, eğiten ve yeni şeyler 
söylemek gerekir diyen Mevlana’nın, 
Gazali’nin ve İbn Rüşd’ün rüyasını 
ödüllendiriyorsunuz. Sayın Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e, kıymetli ilim 
adamlarına, akademisyenlere ve diğer 
tüm misafirlere teşekkür ediyorum"  dedi. 
Cübbe giyilmesiyle tören sona erdi.

Rıfat Oral Kimdir?
1962 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Konya'da tamamladı. 1986 
yılında S.Ü. İlahiyat Fakültesini bitirdi. 
1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 
kazandığı burs ile Ürdün'e gitti ve Ürdün 
Üniversitesi Dil Merkezi’nde pratik 
Arapça eğitimi gördü. Yurtdışından 
Salah el-Halidi, Fadl Abbas, Abdülaziz 
ed-Duri, Şuaybü’l Arnavud ve Fethi 
Düreyni gibi alimlerin derslerine katıldı. 
Birçok bilimsel dergide yayımlanan 
makaleleri yanında, Arapça ve Türkçe 
eserleri de bulunmaktadır. Yurt içinde 
ve yurt dışındaki helal gıda panellerine 
ve konferanslarına katıldı. 2015 yılında 
Din İşleri Yüksek Kurulu'na seçildi. Şu 
anda TSE'nin Helal Gıda Akademik 
Kurulu'nda bulunmaktadır. Halen 
Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
düzenlediği Sırçalı Medrese (Daru’l-
Fıkıh) derslerinde de el Menar (Fıkıh 

Usulü) okutmaktadır.

RIFAT ORAL’a 
Fahri Doktora 
Unvanı Verildi
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İSLAM MEDENİYETİNİ KURAN DÜŞÜNÜRLER 
SEMPOZYUMU

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Muhafazakâr Düşünce Dergisi 
işbirliği ile gerçekleştirilen "İslam Medeniyetini Kuran Düşünürler Sempozyumu" Mevlana Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 

Programa Devlet Eski Bakanı 
Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Konya Valisi Muammer Erol, 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu katıldı. 

"Necmettin Erbakan 
Üniversitesi en çok akademik organizasyon yapan üniversite"

Programın açılışını yapan Muhafazakâr Düşünce Dergisi Editörü Serhat Buhari Baytekin, Türkiye’nin zorlu 
süreçlerden geçtiğini ancak bu günlerin atlatılacağını ifade etti. "Kadim medeniyetimizin kutup yıldızları bize 
yol gösterecek ve biz şiddeti, terörü medeniyetimizin öğrettiği şekilde merhametle yeneceğiz." diyen Baytekin 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin en çok akademik toplantı yapan üniversite olduğuna dikkat çekerek devam 
eden Uluslararası toplantıları olduğu halde kendilerine destek verdikleri için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin sonuç üretmesi durumunda mutlu olacaklarını ve bu durumun 
sonraki programlar için şevk oluşturduğunu söyledi. Üniversitelerin teorik eğitimin yanında ülke sorunları için de 
çalışması gerektiğinin altını çizen Şeker: "Ülkede bu anlamda bir boşluk söz konusu biz de bu boşluğu doldurmak 
için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi. Konya’nın son günlerde önemli programlara ev sahipliği yaptığını söyleyen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Necmettin Erbakan Üniversite’sinin; üniversite-şehir 
bütünleşmesini sağladığını, üniversitenin kısa zamanda hızla gelişerek ülkenin kültür hayatına önemli katkıda 
bulunduğunu belirtti. Akyürek, sadece beldelerin imarının yeterli olmadığını insanların da mutlu olması için 

çalışılması gerektiğini belirtti ve İslam medeniyetinin böyle bir 
medeniyet olduğunu ifade etti. Program "Doğunun Hikmeti", 
"İslam Medeniyetini ve Medeniyeti Kuran Düşünürler – I", "İslam 
Medeniyetini Kuran Düşünürler- II", "İslam Medeniyetini Kuran 
Düşünürler – III"; başlıklı oturumlarla devam etti. 
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"GENÇ"E 
FAHRİ DOKTORA

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından İstanbul 
Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi 
Mehmet Genç’e "Osmanlı Sosyal ve İktisadi 
Sisteminin Temel Özellikleri" konulu bir konferanstan 
sonra fahri doktora payesi verildi. 

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda 
düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. 

Mehmet Emin Aydın, SBBF Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, 
çeşitli fakültelerden dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. Programda bir konuşma yapan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir 
Buluş, kendilerini kırmayıp geldiği için Mehmet Genç’e teşekkür ederken dünya iktisat tarihi açısından önemli 
eserlere imza atan Mehmet Genç’in konferansının kendileri için fazlasıyla önemli olduğunu vurguladı.

"Bir Günlük Yiyeceği Olan  Adam Dilenemez"

Fakirlik ve sefaletin Osmanlıda olmadığını ifade 
ederek konuşmasına başlayan Genç, İstanbul'un o 
dönemlerinde bile dilencilerin yok denecek kadar az 
olduğunu; ancak diğer güçlü ülkelerde bu sayının kat be 
kat fazla olduğunu da dile getirdi. Gazali’nin "Bir günlük 
yiyeceği olan adam dilenemez" sözünü hatırlatan Genç, 
dilenmenin dinde de yeri olmadığını dile getirdi. Yüksek 

gelir dilimi sahiplerinin muazzam bir vakıf sistemini beslediklerini söyleyen Genç; "Osmanlılar vakıf sistemini 
İslam’ın hakikatiyle aldılar. Osmanlılar bu işe dini boyutlar kazandırdılar. Kapitalist bir yöne gitme riski olan 
birikimleri vakıflara yönlendirerek bütün ülkede aç kimsenin kalmayacağı bir rejime geçtiler. Üretim kapasitesi 
ancak yaşayacak kadarken, kimsenin aç kalmaması işte bu vakıflar sayesinde olmuştur." dedi.

"Osmanlı Devleti Üretim Kaynaklarını İnsanlar Arasında Eşit Dağıttı"

Osmanlının sonradan kazandığı topraklarda, insan ve üzerinde yaşadığı kaynaklar konusunda çok ciddi 
müdahalelerde bulunduğunu belirten Genç şöyle devam etti: "Osmanlıdaki sistem, kontrol altına aldıkları 
topraklardaki halkları daha önce yaşadıkları hayattan çok farklı bir hayata dönüştürdü. Bir kere insanları 
hürleştirdi. Emek, vergi konusu olmadı. Mevcut üretim kaynaklarını insanlar arasında mümkün olduğu kadar eşit 
dağıtmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet anlayışını benimsemesi de zirai devrimleri beraberinde 
getirmiş ve halk huzur içinde varlığını sürdürmüştür." dedi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Öğretim Görevlisi 
Mehmet Genç’e fahri doktora unvanını takdim etmeyi uygun gördüklerini ve Tarih Bilimi’ne katkı yapan önemli bir 
bilim adamına bu payeyi vermekten mutlu olduklarını belirtti. Şeker, yaptığı konuşmada fahri doktora unvanının 
anlam ve önemi hakkında bilgiler vererek; "Hak edene hak ettiğini sunmak ve karşılıklı saygınlık kazanmak 
önemlidir. Sayın Mehmet Genç de bunu 
fazlasıyla hak ediyor kendilerine ayrıca 
teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının 
devamını diliyorum." dedi. Mehmet 
Genç ise kendisine verilen fahri doktora 
unvanından dolayı son derece memnun 
olduğunu dile getirirken, kendisine 
gösterilen ilgiye ve ev sahipliğine teşekkür 
etti. 

Mehmet Genç 
Kimdir?

1934 yılında Artvin'in Arhavi 
ilçesinde doğdu. Ailesinin yedinci 
çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Mülkiye (SBF) mezunu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 
Prof.Dr.Ömer Lütfi Barkan’ın 
asistanı olarak akademik hayata 
başladı. Sanayi Devrimi'nin Osmanlı 
Sanayiine Etkisi adlı doktora 
tezini hazırladı. 1966 yılında 
araştırmalarını detaylandırmak için 
Başbakanlık Arşivi’nde çalışmaya 
başladı. Bu tarihten sonra 
araştırmalarının temel kaynağı 

Osmanlı arşiv belgeleri oldu.
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REKREASYONUN, 
DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

YUVARLAK MASA TOPLANTILARI 
Prof. Dr. David Goa'nun Dersiyle Başladı7.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen "Rekreasyonun Dünü 
Bugünü ve Geleceği Çalıştayı" Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konevi Amfi'sinde gerçekleştirildi. 

Çalıştaya; Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erdal Zorba konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışında kürsüye gelen Turizm Fakültesi Rekreasyon 
Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatma Arslan; bölümlerinin ilk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılında 

kabul ettiğini ve yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını vurguladı. Rekreasyon bölümlerinin turizm fakültelerinde 
yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Parlakkaya; bu bölümlerin kimliklerinin 
ve müfredatlarının turizm fakültelerine göre oluşturulması gerektiğini ifade etti. 

"Dünyayı taklit etmek yerine bizim değerlerimize özgü bilimsel temellere dayalı alternatif 
rekreasyon altyapısı oluşturmak üniversitelerin temel görevidir"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de turizmin yaygınlaşmasıyla farklı alanlarda yatırımların gerçekleştirildiğini söyledi. 
Türkiye’nin turizme ciddi şekilde yatırım yaptığını ve dünyada hatırı sayılır oranda pay aldığını ifade eden Şeker: 
"Dünyayı taklit etmek yerine bizim değerlerimize özgü bilimsel temellere dayalı alternatif rekreasyon altyapısı 
oluşturmak üniversitelerin temel görevidir." dedi. Türkiye’de rekreasyon bölümünün kurulmasını sağlayan Prof. 
Dr. Erdal Zorba; rekreasyonun tarihi, günümüzdeki durumu ve geleceği ile ilgili sunum yaptı. Zorba; dinlenme veya 
kendini bırakma, eğlenme ve kendini geliştirmenin rekreasyonda olması gereken 3 temel faktör olduğuna dikkat 
çekti. 2 gün süren çalıştayda; rekreasyon bölümlerinin ortak ders programları ve bölüm mezunlarının istihdamları 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Yuvarlak Masa Toplantıları Kanada Alberta Üniversitesinden Prof. Dr. David Goa'nun 
"Sekülerleşme ve Din Üzerine Felsefi Bir Söyleşi" konulu dersiyle başladı. 

Toplantıya Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş,  Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, akademisyenler, öğrenciler 

ve dinleyiciler katıldı. Prof. Dr. David Goa, sekülerleşme konusunun Batı ve Doğu toplumlarında nasıl anlaşıldığı, 
siyasi ve dini hayat üzerine ülkemizde hangi süreçlerin yaşandığına dair analizlerini paylaştı. 
Goa; Osmanlı dönemini, Cumhuriyet’in ilk kurulduğu yıllardaki süreci ve son yıllardaki Türkiye’de din ve devlet 
işlerinin birbirinden ayrılmasının nasıl anlaşıldığını değerlendirdi. Sekülerleşmenin getirilerini ve yaşatabileceği 
zorluklara da değinen Prof. Dr. David Goa, Türkiye’de seküler dini yaklaşımın bir sorun olarak uzun yıllar devam 
ettiğini, ancak zamanla İslam’ın doğru algılanıp yaşanmasıyla bu sorunun da belli ölçüde azaldığını dile getirdi.

"Bir dönem Kanada’da başörtülü kadın olmak zordu"

Kanada’da İslam’a bakış ile ilgili yaşanmışlıkları paylaşan Prof. Dr. David Goa; Stephen Joseph Harper’ın Başbakan 
olduğu dönemle ilgili şunları söyledi: "Kanada’da Quebec şehrinde başörtülü 
bir kadın vatandaşlık ofisine gidiyor. Quebec şehrinde o dönemlerde 
çoğunluk Katolik. Aşırı düşüncelere sahip insanlar da var. Quebec’de 
eğer bir kadın örtülüyse, bu kişi rahibe olarak görülüyordu. Başörtülü 
kadın hiç de kendisiyle alakalı olmayan şeylerin bedelini ödemek zorunda 
kalabiliyordu. Aynı kadının vatandaşlık başvurusu da oradaki hâkimlerce 
reddedildi. O kadın bu olaydan sonra İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurdu. İnsan Hakları Mahkemesi başörtülü kadına vatandaşlık hakkını 
verdi. Ardından Başbakan Stephen Joseph Harper, başörtülülerin vatandaş 
olmasını engellemek için kanun çıkarmak istedi. Bahsi geçen başörtülü 
kadın Anayasa Mahkemesine de başvurarak kanunu engelledi. Böylelikle 
Stephen Joseph Harper’ın önü kesilmiş oldu. Bu olaydan sonra Kanada’da 
Müslümanlara bakış daha ılımlı olmaya başladı." dedi. Başbakan Stephen 
Joseph Harper’ın yapılan son seçimle iktidardan düştüğünü de belirten 
Goa, bunun Kanada’nın gelecek günlerde İslam’a bakış açısı anlamında 
önemli olabileceğini de hatırlattı.
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YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
Yeni Milenyumdan Bu Yana Türk Dış Politikası Masada

Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği İngilizce 
Yuvarlak Masa Seminerleri devam ediyor.  Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Murat Çemrek "Yeni Milenyumdan Bu Yana Türk Dış Politikası Nereye Gidiyor?" konulu 
seminer ile katılımcıları bilgilendirdi. 

Milenyumu, 1999’daki ekonomik reform, 2001’de beklentilerin karşılanmaması neticesinde gerçekleşen 
ekonomik kriz ve 2002’de tek parti iktidarı döneminin başlaması olarak üç ayrı tarih çerçevesinde 
değerlendiren Çemrek, Türk dış politikasındaki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

"Mısır’daki Darbe En Çok Türkiye’yi Etkiledi"

Mısır’da gerçekleşen askeri darbeden sonra bir karşı devrimle karşı karşıya kalındığını ve bu durumdan en çok 
Türkiye’nin etkilendiğini ifade eden Çemrek, Türk dış politikasının restorasyonunun söz konusu olduğunu belirtti. 
İlk olarak bu günlerde açıklanması beklenen Avrupa Birliği Raporu çerçevesinde uzun süredir ihmal edilen AB ile 
ilişkilerin geliştirilmesini beklediğini söyleyen Prof. Dr. Murat Çemrek, seçimlerden önce gerçekleşen Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ziyaretinin bu çerçevede anlamlı olduğunu söyledi.

"Türkiye’nin 150 Yıllık Batılaşma Süreci Artık AB Üyeliği İle 
Taçlanmalı"

"Türkiye’nin tarihsel bağlamda 150 yıldan fazla devam eden batılılaşma süreci söz 
konusu. Bu batılılaşma sürecini AB ile ilişkiler bağlamında ele aldığımızda Türkiye’nin 
üyesi olmak isteyip de tam üyelik alamadığı tek örgüt AB. Bu anlamda devam eden 
görüşmelerin bununla taçlanması gerekiyor. Bu noktada sadece Türkiye’nin değil 
Avrupa’nın da adımlar atması gerektiği ortada. Yeni dönemde bu olmalı." dedi.

8. YUVARLAK MASA TOPLANTILARI 
Prof. Dr. Osman Bakar ile İslam Medeniyeti ve Modern Dünya9.

Universiti Brunei Darussalam’dan Prof. Dr. Osman Bakar, İngilizce olarak devam eden 
Yuvarlak Masa Toplantıları’nın konuğu oldu. 

Toplantıya İslam Tarihçileri Derneği Başkanı ve Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker, 
Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bilal Kuşpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 

Altıntaş ve dinleyiciler katıldı.
Toplantıda "İslam Medeniyeti ve Modern Dünya" isimli 
kitabına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Osman Bakar, İslam 
Medeniyetinin farklı dallara bakış açısını ve İslam 
Medeniyetinin tarihsel süreçlerine ilişkin konulara 
değindi. Prof. Dr. Osman Bakar: "İslam Medeniyeti en 
uzun medeniyet olup en dinamik olma özelliğini de 
taşıyor. Medeniyetimiz evrenseldir ve bugün Asya, 
Avrupa, Amerika’yı çevreleyen bir genişliğe sahiptir. İslam 
Medeniyeti dün vardı, bugün var ve sonsuza kadar da 
devam edecek." dedi. İslam dünyasının içinde bulunduğu 
durumla ilgili yapılabilecekler hakkında bilgiler de veren 
Bakar, kimlik, bilim, sağlık, dünya görüşü, epistemoloji, 
çevre gibi konularda İslam Medeniyetinin insanlığa ne 
gibi katkılar sunduğunu açıkladı. Toplantıda söz alan 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ile Universiti Brunei Darussalam arasında önümüzdeki yıl 
ortak bilimsel projeler ve seminerler yapılması konusunda 
ön görüşmeler yapıldığını söyledi. Toplantı soru cevap 
bölümünün ardından sona erdi. 
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"SELEFİLİK"
İslam Ruhuna Zarar Veriyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim 
Dalının ev sahipliğinde "İslam Mezhepleri 
Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve 
"Bütün Yönleriyle Selefilik" konulu çalıştay 
Mevlana Kültür Merkezi‘nde Kuran-ı Kerim 
tilavetiyle başladı.

Seksen beş üniversiten yüz sekiz akademisyenin 
katıldığı programın açılışında kürsüye gelen NEÜ 
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Seyit Bahçıvan selefilerin arasında 15 yılının 
geçtiğinin belirterek anekdotlarla selefilik hakkında 
bilgi verdi. Selefilerin kendilerinden olmayanlara 
sapık gözüyle baktığını ifade eden Bahçıvan, Suudi 
Arabistan’da eğitim aldığı bir hocasının yüksek İslam 
mezunu olarak giden arkadaş gruplarına bakarak: 
"Kendinizi iyi yetiştirmişsiniz, ilim var sizde ama ne 
yazık ki doğru yolda değilsiniz, sapıksınız!" dediğini 
anlatarak selefilerin kendilerinden olmayanlara karşı 
tutumlarının sorunlu olduğunu vurguladı. 

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ise hem 
ülkemizdeki hem de İslam âlemindeki en büyük sorunlardan birinin 
çalıştay kapsamında masaya yatırılacağının altını çizdi. Selefilik’in pek 
çok yönüyle ele alınacağını belirten Altıntaş; İslam’ın zor süreçlerden 
geçtiğine dikkat çekti. Müslümanlar arasında etnik ve mezhepsel 
çatışmaların arttığını, İslamın IŞİD, Boko Haram ve Şebab örgütü gibi 
yeni harici dini hareketlerin tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"İlahiyatçılar Olarak Sorumluyuz"
Konuşmasında: "Çağımızda maalesef dini görünümlü, akıl almaz şiddet 
ve vahşet üreten, İslam ve Müslüman imajını kirleten, toplumların dini 
duygularını istismar eden anlayışlar karşısında ilahiyatçılar olarak 
sorumluyuz. İçeride birliğimizi kardeşliğimizi tahkim etmeliyiz. Yeni 
selefilik hareketleri 1400 yıllık Müslümanların ilmi ve irfani eserlerinin 
kökünü kurutuyor. İslam, ruhu alınmış bir ceset haline dönüştürülüyor. 
Bu gidişi durduracak olan bizim kuşatıcı anlayışımız olacaktır" diyen 
Altıntaş, bu konuda gerek İslam mezhepleri tarihçilerine gerekse 
kelamcılara büyük görevler düştüğünü vurguladı.Bu hassas ve 
yaralayıcı konuda itina gösterilerek görüşlerin aktarılması gerektiğini, 
İslam dünyasının sorunlarına yeni sorunların eklenmemesi gerektiğini 
konuşmasında vurgulayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker konunun 
imani, ilmi ve uluslararası ilişkilerden ekonomisine kadar çok boyutlu 
olduğunu görmenin ve buna göre hareket etmenin şart olduğunu 
ifade etti.

"Batıya Gösterdiğimiz Toleransı İslam Coğrafyasına 
ve Kardeşlerimize Göstermiyoruz"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: "Coğrafi konumumuz itibariyle 
etrafımızda çok farklı görüşlerde kardeş diye gördüğümüz dostlar 
var. Her türlü olumsuzluğa rağmen bu dostluğu pekiştirmeliyiz. 
Batıya gösterdiğimiz toleransı ne İslam coğrafyasına ne de kendi 
içimizdeki kardeşlerimize gösteremiyoruz. Böyle bir zafiyetimiz 
var. Farklılıklarımızdan sinerji 
doğurmak çabası içinde olmayız." 
dedi. Konuşmaların ardından, 
Şehir Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Ali Büyükkara "Vehhabililik’ten 
Işid’e Günümüz Selefiliği” 
başlıklı açılış konferansını verdi. 
Çalıştayda; "Selefiliğin Tarihsel 
Arkaplanı: Hanbelilik", "Hariciliğin 
Günümüzdeki Devamı İbadiler mi, 
Selefiler mi?", "Islahat Hareketleri 
ve Selefilik", "Günümüz Selefiliği", 
"Mısır’da Selefilik-İhvan’ı Müslimin 
İlişkisi Üzerine Bazı Mülahazalar", 
"Suudi Arabistan Dışında 
Vehhabilik Etkileri" başlıklarında 
sunumlar yapıldı.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinde

"TÜRKÇE ŞÖLENİ"
"Birleşmiş Milletler gibi tablo"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise: "Bu çeşitlilik, Birleşmiş Milletler gibi bir 
tabloyu akla getirmektedir. Bahar çiçekleri gibi her ülkeden derlenmiş bir demet buket bizi mutlu ediyor." dedi. 
Dil öğrenilmeksizin yabancı bir kültürü tanımanın zor olduğunu ifade eden Şeker: "Konya’nın ilk üniversite 

bazlı dil merkezi olarak ortaya çıktığımızda biraz tereddüt etmiştik. Ama gelinen noktada mahcup olmadık. 
KONDİL’deki çaba gösteren arkadaşlarımıza bizlere arka arkaya yaşattıkları başarılar nedeniyle şükranlarımı 
sunuyorum." dedi. Türkiye’nin uluslararası öğrenci alma konusunda başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen 
Şeker, her geçen gün çıtanın yükseldiğini, kalitesiyle artan bir eğitim düzeyi yakalamaya çalışıldığını vurguladı. 

Türkiye, bizi "Bir Millet" olarak kardeş yaptı

KONDİL öğrencileri adına konuşan Kazakistanlı İslambek 
Şhapenov Türkiye gibi gelişmiş bir ülkede eğitim 
gördükleri için memnun olduklarını vurguladı. "Türkiye 
bizi bir millet olarak kardeş yaptı. Kendimi hiç yabancı 
gibi hissetmedim. Konukseverlik Türk milletinin temel 
değerlerinden" diyen Şhapenov KONDİL sayesinde artık 
Türk gibi kendini anlatabildiğini ifade etti ve büyük bir 
İslam âlimi olmak için çalışacağını söyledi.  

KONDİL öğrencileri tarafından hazırlanan 2014-
2015 eğitim öğretim yılı kapanış programı ile devam 
eden etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. 
Şarkı, şiir ve dans gösterilerinin yer aldığı programda 
öğrencilerin koro halinde söyledikleri Türkçe şarkılar 
izleyenlerden tam not aldı. İngilizce ve Arapça eserlerin 
de seslendirildiği programda öğrenciler kendi dillerinde 
solo şarkılar da seslendirdiler.  

Dünya’nın dört bir yanından Konya’ya eğitim 
görmek için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe 
Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezindeki 
(KONDİL) eğitimlerini başarıyla tamamladı. 

KONDİL Müdürü Prof. Dr. Kemal Özcan, 10 yıl önce 
uluslararası öğrenci sayısının çok az olduğunu 
ancak günümüzde Türkiye genelinde 65 bin 

yabancı öğrencinin bulunduğunu bu öğrencilerin üç 
bininin Konya’da eğitim gördüğünü belirtti. Özcan bu 
tablonun Türkiye’deki eğitimin geldiği noktayı çok iyi 
anlattığını söyledi.
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EVLAD-I FATİHAN KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Konya Buluşması Gerçekleşti 

Konya’daki 126 sivil toplum kuruluşu tarafından 
oluşturulan Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
İcra Heyetinin Öncülüğünde, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle, 
Selçuklu Belediyesi, Hikmet İlim ve Sanat 
Derneği ve Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma 
Vakfı tarafından yürütülen Türkiye ile Balkan 
Ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla düzenlenmiş "Evlad-ı Fatihan 
Kardeşlik Köprüsü Projesi Balkan Sivil Toplum 
Kuruluşları Çalıştayı" başladı. 

Düzenlenen programa Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 

Proje Koordinatörü olarak NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, yerli ve 
yabancı misafirler katıldı. 

Evlad-ı Fatihan Kardeşlik Köprüsü Proje Koordinatörü 
olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Önder Kutlu konuşmasına projeye sağlamış 
olduğu maddi ve manevi katkılardan ötürü Selçuklu 
Belediyesine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığına da sağladıkları finansal destek için 
teşekkür ederek başladı.

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, 
Makedonya ve Sırbistan ile projenin uygulama alanını 
oluşturduklarını ifade eden Kutlu: "Projenin amacı 
Konya’da faaliyet gösteren 126 sivil toplum kuruluşu 
ile bu beş balkan ülkesinin başlıca şehirlerinde bulunan 
sivil toplum kuruluşları arasında kardeşlik köprüsü 
kurulması. Türkiye’de bazı resmi kuruluşlar Balkanlarda 
çok önemli faaliyetler sürdürüyorlar. Önemli olan bu 
faaliyetlerin içerisine sivil toplumları ve halkı da dahil 
ederek sürecin işlerliğini daha sağlıklı kılmak.  Bu proje 
ile bu önemli buluşmayı gerçekleştirmiş ve ilerleyen 
zamanda Türkiye’deki bütün sivil toplum kuruluşları ile 
Balkanlardaki sivil toplum kuruluşları arasında güçlü 
bir dayanışmayı sağlamış olacağız." dedi.

"Hem Balkanlarda Hem de Konya’da Çeşitli Faaliyetler Yapmaya 
Devam Edeceğiz"

Proje kapsamında yaptıkları çalışmalara değinen Kutlu: "Projemiz için öncelikli 
olarak doğru bir veri tabanı oluşturacağız. Envanter çalışması yaparak 
Balkanlardaki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin gelişmesi için 
neler yapabileceğimizi belirleyeceğiz. İlişkilerin sağlıklı ve kalıcı olması için bu 
çalışma son derece önemli." dedi.

"Güçlenmenin Yolu Gönüldaşları Bir Arada Tutabilmekten 
Geçer"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise düzenlenen bu programı çok anlamlı bulduğunu, programın tarihi bilgilerimizi 
anmamıza vesile olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların küreselleşen dünyada hem soydaşlarımıza hem de ülkemizle gönül 
bağı olan dostlara ulaşmak için önemli çalışmalara imza attığı söyleyen Rektör Prof. Dr. Şeker, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Üniversitemizin de dünyaya hizmet edecek bireyler yetiştirmek gibi bir sorumluluğu var. Bizler de 
milli değerlerine bağlı bir yeni jenerasyon yetiştirmeye çalışıyoruz. Ülkelerin nitelikli insan gücü yoksa bunun 
bir anlamı olmaz. Bizim üzerimize büyük görevler düşmekte, komşularımızı, gönüldaşlarımızı da benzer şekilde 
desteklemek ve dayanışma içerisinde onlara da fırsat sunmak zorundayız. Büyümenin, güçlenmenin yolu 
gönüldaşları bir arada tutabilmekten geçer. Bugün buna vesile olan bu toplantı da, arzu ederiz ki hayırlara vesile 
olur.” dedi. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın birlikte iş yapabilme yeteneğine değinerek 
bu projenin Balkanlardaki kardeşlerimizle birlik beraberliğin artmasına vesile olacağını dile getirdi. Altay sivil toplum 
kuruluşlarına, Üniversiteye, proje sorumlularına ve destek veren bütün kurumlara teşekkür etti. 

114



SEDEP
4.Yıla Saygıyla Başladı

SEDEP’in bir eğitim markası haline geldiğini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay: "Selçuklu Belediyesi olarak birçok proje 

üretiyoruz ama sorulduğunda söylediğimiz, en büyük 
projemizin Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi olduğudur. 
SEDEP, Sadece Konya’da değil tüm Türkiye’de eğitim 
camiasının yakından takip ettiği ve birçok kurumun 
birlikte iş yapma yeteneğini geliştirdiği bir proje 
olmuştur. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne katkı ve desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu projede bir başarı varsa 
bu öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim camiamızın bir 
başarısıdır. Çünkü biz ne yaparsak yapalım onlar bu işi 
sahiplenmeselerdi bu projeyi buraya kadar getirmemiz 
mümkün değildi. Onun için tüm eğitim camiamıza ve 
öğretmelerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu da Selçuklu 
Değerler Eğitimi Projesi’nin geleceğe yapılan bir 
yatırım olduğunu söyledi. Gençleri, çocukları, geleceğe 
hazırlamak noktasında çok önemli bir faaliyeti devam 
ettirdiklerini belirten Kutlu: "Üniversitemiz olarak 
Selçuklu Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 
bu proje Selçuklu Belediyesi’nin maddi ve manevi 
gayretleriyle daha ileri noktalara doğru taşınıyor. Bu 
çocuklarımız bizim geleceğimiz olduğu için onlarla ilgili 
ne kadar çok yatırım yapsak yeridir." dedi. Selçuklu 
Değerler Eğitimi Projesi’nin içerisinde olmaktan 
duyduğu mutluluğu ifade eden Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise: "Bundan dört 
yıl önce Selçuklu Belediyemiz, Necmettin Erbakan 
Üniversitemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
olarak dedik ki medeniyetimizin ve kültürümüzün 
özünü oluşturan değerlerimizi yeni nesillere aktaralım. 
Yeni nesillerimizin değerleri yaşayarak, içselleştirerek 
geleceğe taşınmasını sağlayalım. Bu slogan ile yola 
çıkıldı ve hamdolsun bugün dördüncü yılında aynı 
heyecan, aynı coşku, aynı şevkle etkinliklere devam 
ediyoruz" şeklinde konuştu.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’nde ilk ayın değeri olan "Saygı" kapsamında Oğuz Kağan 
İlkokulu'nda bir etkinlik düzenlendi. Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran 
ekibinin konseri ile başlayan program, Çat Kapı Tiyatro, kitap dağıtım töreni gibi farklı 
etkinliklerle devam etti. Etkinliğe Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 4. yılında da birçok etkinlikle zenginleşerek, farklı 
okullardan birçok öğrenciyi de ortak değerler etrafında birleştiriyor. "Yalnız Değilsiniz" 
isimli etkinlik kapsamında Şükriye Onsun İlkokulu öğrencileri, Mimar Sinan İlkokulu özel 
eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret etti. 

Birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştiren öğrenciler keyifli bir gün geçirirken birlik, beraberlik ve paylaşıma da 
vurgu yaptılar. Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte 

öğrencileri yalnız bırakmadılar. Öğrencilerle özel olarak ilgilenen heyet gerçekleşen aktivitelere de katıldı. Günün 
bir diğer etkinliğinde heyet, Mimar Sinan İlkokulu 1. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Paylaşım ve tasarrufa vurgu 
yapılan etkinlikte heyet tarafından öğrencilere çöp konteyneri şeklindeki kumbaralardan dağıtıldı. Kumbaralara 
ilk paralar, Kaya, Altay, Şeker ve Kayacılar tarafından atılarak öğrencilere tasarruf etmenin önemi ve paylaşmanın 
birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi için gerekli bir davranış olduğunu anlatıldı.

"Cömertlik Paylaşmaktır"

Okullarda dağıtılan kumbaralar ile tasarruf bilinci oluşturulmaya çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, "Harçlıklarınızdan yaptığımız tasarruflarla bu kumbaralarda biriktirdiğiniz paraları, SEDEP’in 
cömertlik ayında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşacaksınız. Bu sayede 
tasarrufun ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiş olacaksınız" dedi. Kumbaraların önemli 
bir tasarruf aracı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ise, "Harcamalarımızdan tasarruf ederek 
biriktirdiğimiz ve başka zamanlarda da başka insanlar ile 
paylaşacağımız paraları, bu kumbaralarda biriktirerek güzel 
bir işe vesile olacaksınız" dedi. Proje kapsamında Selçuklu’da 
yer alan 106 okula toplam 51 bin 675 adet kumbara 
dağıtılacak. Burada yapılan tasarruflar Mayıs ayının değeri 
olan "Cömertlik" kapsamında gerçekleştirilecek "Cömertlik 
Paylaşmaktır" isimli etkinlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler ile 
paylaşılacak.

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Gastronomi Topluluğunun 
düzenlediği "Gastronomi 
ve Turizm Hakkında Merak 
Ettiğiniz Her Şey" konulu 
konferansta Ünlü Şefler Eyüp 
Kemal Sevinç ve Esat Özata 
öğrencilerle buluştu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferhan Nizamlıoğlu, yaptığı açılış konuşmasında 
Gastronominin sadece iyi yemek pişirmek anlamında kullanılamayacağını; içinde turizm, gıda ve sağlık 
bilgisi gibi şeyleri de barındıran multidisipliner bir alan olduğunu söyledi.  Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Raif Parlakkaya ise gastronomi bölümlerinin alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesi anlamında 
önemli görev üstlendiğini söylerken öğrencilerine iş başında eğitim verdiklerini ifade etti. Öğrencilerin Almanya’da 
staj programıyla yurtdışı deneyimi kazandıklarının altını çizen Parlakkaya, alanda başarısını kanıtlamış şeflerin 
öğrencilerle bir araya gelmelerinin önemli olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, önemli bir 
faaliyete ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek: "Öncelikle insanların fizyolojik ihtiyaçları karşılanmalıdır. Gastronomi 
topluluğumuzu tebrik ediyorum. Bu noktada sizler en temel görevi icra ediyorsunuz. Bu bir sanattır sadece bilim 
değildir. Kendi alanlarında başarılarını kanıtlamış misafirlerimiz sizlerle tecrübelerini paylaşacaklar. Beraberce 
istifade etmeyi umuyor kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, böyle canlı bir 
topluluğu görmekten memnun olduğunu söyleyerek Eyüp Kemal Sevinç ve Esat Özata’ya teşekkür etti. Şeker, 
"Kendilerinin bu mesleğe ve sizlere olan saygısını görmüş olduk. Üniversiteler olarak yetiştirdiğimiz gençlerin 
mesleklerini sevmelerini ve onun gereklilikleri konusunda yetkinlik kazanmalarını arzuluyoruz. Ülkemizin 
kültürünü yayma konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor." dedi.

"Kendi Mutfağınıza Sahip Çıkmalısınız"
Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileriyle bir 
arada olmaktan memnun olduklarını belirterek konuşmasına 
başlayan Eyüp Kemal Sevinç, Gastronominin son yıllarda 
yükselen bir trend olduğuna dikkat çekti. Önce kendi mutfağımızı 
öğrenmemiz gerektiğine vurgu yapan Sevinç konuşmasını 
şöyle sürdürdü: "Dünya mutfağını tabii ki öğrenmeliyiz ama 
yerel mutfaklar, kendi kültürümüzle yoğrulmuş bilgiler çok 
daha önemli. Yaptığımız yemeklerde önce kendi kültürümüzü 
öne çıkaralım, Konya’da da istediğiniz ürünü bulma konusunda 
şanslısınız. Lütfen bunları önemseyin. Kendi mutfağınıza sahip 
çıkın." dedi.
Esat Özata ise, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının akademik 
boyutuyla alakalı bilgiler verdi. Özata: "Teknolojinin çok geliştiği 
şu günlerde bilgi çok fazla yayılmış durumda. Burada aldığınız 
Gastronomi ve Mutfak Sanatı eğitimiyle beraber, neyi, nerede aramanız gerektiğini biliyorsunuz. Okul yıllarınızı 
boşa geçirmeyin. Yemek yaparken bir şeylerin dozunu kaçırdığınızda nasıl lezzetli olmuyorsa,  hayatta da öyledir. 
Dozunu kaçırdığınızda, her şeyin tadı maalesef kaçıyor. Uygulama da en az teori kadar önemlidir ve elinizdeki 
tüm imkânların kıymetini bilmelisiniz." dedi.

KÜÇÜKLER 
KUMBARAYLA TANIŞTI

"Tasarruf bilinci ve Yardımlaşma"

ŞEFLER 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Belediyesi ve Ribat Eğitim Vakfı'nın işbirliğinde 
"Gençlik ve Sorunları Çalıştayı" düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu tür programlarda gençliğin sadece  
konuşulmasının doğru olmadığını söyledi. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber tüm toplumun saldırı altında 
olduğunu belirten Şeker, "Bu sadece gençleri kapsamaz, hepimiz tehlike altındayız. Her şeye ticari gözle 

bakmamalıyız. Bu toplantı hepimize bir uyarı fişeği oluşturmalıdır" dedi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da 
gençliğin sorunları varsa, toplumun milli ve manevi değerleri ne ölçüde kullandığına bakmak  gerektiğini ifade etti.
Gençlere milli ve manevi sorumluluk yüklenmesi gerektiğini aktaran Toru, bazı televizyon programları, dizi ve 
filmlerin, milli ve ahlaki bilincin körelmesine neden olabildiğini dile getirdi.
Ribat Eğitim Vakfı Başkanı Muzaffer Büyük ise bilim ve teknolojinin geliştiği son yıllarda gençlerin bu durumdan 
olumsuz etkilendiğini anlattı. Konuşmaların ardından, "Gençlik ve Ahlak İlişkisi", "Gençliğe Değerlerin Taşınması ve 
Medya İlişkisi ile Gençlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler" konularında sunumlar yapıldı. 

"GENÇLİK VE SORUNLARI"
Ele Alındı

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 24. yılı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör 
Konferans Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Ekoloji ve Çevre Topluluğu tarafından düzenlenen 
törende AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık bir konuşma yaptı. 

Kırbıyık konuşmasında, Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluğun altını çizdi. Kazakistan 
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk olarak ülkemizin tanıdığını belirten Kırbıyık şunları söyledi: 
"Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilk tanıyan 
Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu gururlu birinciliği her 

zaman hakkıyla taşıyacağız. Kazakistan’ın bağımsızlığının 24. 
yılı kutlu olsun." dedi. Kazakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Arnur 
Muhammed Kerim ise Kazakistan’ın her geçen gün büyüdüğünü 
ifade edip, Türkiye’yi her daim yanlarında görmekten 
memnuniyet duyduklarını söyledi. İki kardeş ülke arasındaki iş 
birliğinin her zaman devam etmesini önemsediklerini söyleyen 
Kerim, bundan sonra ilişkilerin daha sık olmasını temenni 
ettiğini vurguladı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda 
Kazak yöresel eşyaları katılımcılara tanıtılırken, Kazakistan 
şarkılarının okunduğu konser ile program sona erdi.

"KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ'NİN BAĞIMSIZLIĞI"
KUTLANDI
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Meram Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci topluluğu işbirliği ile ATASAGUN ve 
METBAT Öğrenci Toplulukları, Eyüp Kalaycı Konferans Salonu’nda "Pediatri Eğlencesi" düzenledi.

Hastanede tedavi gören miniklere ve ailelerine moral vermesi amacıyla düzenlenen eğlencede çocuklar 
eğlenceli vakit geçirdiler. Fakülte öğrencilerinin düzenlediği programda; çocuk dans gösterileri, 
Hacivat-Karagöz oyunu, kukla gösterisi ve çeşitli eğitici ve eğlenceli 

çocuk oyunları sergilendi. Topluluk başkanları ve etkinliğe katılan öğrenciler, 
çocukların yüzündeki gülümsemeye katkıda 
bulunmak için böyle bir program yaptıklarını ifade ettiler. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in de içinde bulunduğu 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar başkanlığındaki heyet, 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedow’un daveti üzerine 17-21 Kasım 
2015 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret etti.

Başkan Acar ile birlikte Akademi Konsey Üyeleri; Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştimur ve Prof. Dr. Fikrettin Şahin ile Prof. Dr. Mustafa Solak’tan oluşan TÜBA 
heyeti; Türkmenistan Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Türkmenistan İlimler Akademisi, Türkmenistan 

Petrol ve Gaz Üniversitesi, Tarım Üniversitesi ile Türkmenistan Tarih ve El Yazmaları Enstitü'sünü ziyaret 
etti. Ziyaretlerde kurum yöneticileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştiren TÜBA heyeti Türkmenistan Teknoloji  
Merkezi’nde de incelemelerde bulundu. 5 gün süresince hayli verimli geçen ziyaret ve görüşmeler sonunda TÜBA 
ile Türkmenistan'daki ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. TÜBA ve Türkmenistan 
İlimler Akademisi ile Türkmenistan'daki enstitülerin ve bilimsel faaliyet gösteren kurumların ortak çalışmalar 
gerçekleştirmesi de ziyaretlerde fikir birliğine varılan konular arasında yer aldı. 5 günlük ziyaret kapsamında TÜBA 
Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu’yu da 
ziyaret etti.

HEYETİ'NDEN
TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde tıp öğrenimine bu yıl başlayan öğrenciler 
için beyaz önlük giydirme töreni düzenlendi.

Programda açılış konuşmasını yapan Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, beyaz önlük 
kavramına dikkat çekti ve öğrencilerin bu törenle giydikleri ve meslek hayatları boyunca taşıyacakları beyaz 
önlüğün onurları olduğunu söyledi. Tıbbiyeye yeni başlayan öğrencilerin bugün beyaz önlük giydiklerini altı 

yıl sonrada mezuniyet törenlerinde cübbe giymelerini görmeyi arzu ettiğini belirten Vatansev: "Beyaz açıklığın, 
saflığın, duruluğun, yeni bir başlangıcın ve bozulmamışlığın simgesidir. Dolayısıyla bugün giyilen beyaz önlük 
onurdur. Onurunuzu asla kirletmeyin. Giyeceğiniz bu önlük onurunuz olacaktır onu çiğnetmeyin. Büyüklerinize 
saygı gösterin. Asla anne babalarınızı çiğnemeyin. Hoş kalın, beyaz kalın" ifadelerini kullandı. Şehir dışında 
olması münasebetiyle törene katılamayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in mesajını Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Önder Kutlu iletti. Rektör Şeker, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sizler bugün, burada, dünyanın en kadim 
mesleklerinden biri olan ve fedakârlık, hoşgörü ve olağanüstü çalışma azmi ve kararlılığı gerektiren bir alana 
mensubiyetin başlangıç aşamasındasınız. Çok önemli bir karar vererek bu mesleğe ilk adımınızı attınız. Bugünden 
itibaren mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle donanma, kendinizi geliştirme ve insanlığa faydalı olma 
noktasında çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Öncelikli mesleki ilkeniz insanlara zarar vermemek üzerine 
kurulu olduğunu unutmayınız. Hayat felsefenizi ve yaşam tarzınızı derinden etkileyecek, yeniden kodlayacak 
bir mecraya girdiniz. Bu yol kolay bir yol değil; fedakârlık üzerine kurulu, belki belli dönemlerde motivasyonunuz 
azalacak, zaman zaman kararlılığınızı tahkim etmek durumunda kalacaksınız. Ama pişman olmayacaksınız. Hızla 
yükselmekte olan yeni Tıp Fakültesi hastane binamız ve yenilemekte olduğumuz ekipmanlarımızla tıp eğitimi 
alanındaki saygın yerimizi çok daha yükseklere çıkarma kararlılığındayız. Otuz yılı aşkın süredir bu güzide eğitim 
kurumunda vermekte olduğumuz eğitim her geçen gün kazandığımız deneyimle niteliğini artırmakla kalmıyor, 
hocalarımız, mezunlarımız Türkiye’de ve dünyada kayda değer başarılara imza atıyorlar. Biliyoruz ki Türkiye’de 
verilen Tıp eğitimi dünyada çok saygın bir yerdedir. Bu son dönemlerde sayılı kurumlar ve kuruluşlar tarafından da 
tescil edildi. Bu noktada 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü almaya hak kazanan ve Tıp eğitimini Türkiye’de aldıktan sonra 
ABD’ye yerleşen Prof. Dr. Aziz Sancar bizler açısından somut bir örnek teşkil ediyor. Kendisine kaleme aldığım 
mektubumda da ifade ettiğim gibi bizler, ‘Nobel alabilecek bilim insanları’ yetiştirme hedefiyle hareket ediyoruz." 
Konuşmaların ardından beyaz önlük giydirme törenine geçildi. İlk grup öğrencilere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın beyaz önlüklerini giydirirken devamında gelen 
öğrencilerine de önlüklerini Meram Tıp Fakültesinden Öğretim Üyeleri giydirdi. Tören tüm öğrencilerin önlüklerinin 
giydirilmesinin ardından sona erdi.

DOKTOR ADAYLARI 
BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ
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N - Hocam geçtiğimiz günlerde Türk Cerrahi Derneği’nin bir kongresini Konya’da Selçuk Üniversitesi ile birlikte 
düzenlediniz ve kongre başkanlığını yaptınız. Başlangıç olarak kongreden biraz bahseder misiniz?

Türk Cerrahi Derneği’nin iki tane kongresi var. Bunlardan 1.cisi Ulusal Cerrahi Kongresidir ve çiftli yıllarda yapılır. 
2.cisi ise Cerrahi Araştırma Kongresidir ve tekli yıllarda yapılır. Bu yıl 8.cisi yapılan Cerrahi Araştırma Kongresi’nin 
bir ayrıcalığı var. Daha önce sürekli Ankara’da yapılan 7 kongreden farklı olarak bu kongre Ankara dışında yapılan 
ilk kongreydi Bizim için mutluluk veren tarafı ise ilk kez Ankara dışına çıkan kongreyi Konya’da düzenlemekti. Tabi 
burada kongrenin Konya’ya alınmasında S.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in girişimlerinden de söz 
etmek gerekir. Diğer taraftan Necmettin Erbakan Üniversitesinden kongre başkanı olarak şahsımın ve kongre 
sekreteri olarak meslektaşım Doç. Dr. Murat Çakır’ın görevlendirilmiş olması da ayrıca söz edilmesi gereken bir 
konudur. Ankara dışında yapılan bu kongrenin oldukça verimli ve başarılı geçmesinden, tüm katılımcıların mutlu 
olduklarını ve memnuniyetlerini ifade etmelerine ise son derece sevindik. Kongreye gelince; bu kongrenin iki 
boyutu vardı. Birincisi kongre öncesinde düzenlenen kurslar. Bu kurslar, üniversitemizin imkânları çerçevesinde 
Meram Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapıldı. Aslında kongrenin bildiri ve sunum kısmı Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde yapılmaktaydı. Biz Selçuk Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu kongrenin Vasküler Cerrahi, 
Bilimsel Çalışmalarda İstatistik Tekniklerin Kullanılması, Meme Ultrasonografisi ve Meta-Analiz konularına ilişkin 
kursları kendi üniversitemizde yaptık.   

- Kongrede yabancı bilim adamı var mıydı?

- Alanında üst düzey çalışmaları olan, Japonya’dan iki, Amerika ve Danimarka’dan birer bilim insanı da bu kongreye 
katıldılar. Kongrede 368 kayıtlı katılımcı vardı. Konya’da hizmet veren genel cerrahlarımızla birlikte de yüze yakın 
meslektaşımız ise kayıt yaptırmadan davetimize icabet ettiler. Kongre boyunca iki üniversitenin yakın işbirliği 
vardı. Biz öğrencilerimizin ve diğer davetlilerin katılımlarında üniversitemizin tüm imkânlarını seferber ettik.  

- Kongrede sunulan bildirilerden  bahsedebilir miyiz?  

- Kongrede 17 konferans, 11 panel, 3 yandaş-karşıt oturumu düzenlendi.167 bildiri gönderildi. 133’ü poster, 
24’ü sözlü sunum ve 5 tane video sunum yapıldı. Ayrıca bu bir araştırma kongresi olduğu için "Buluş Yarışması” 
düzenlendi. Yarışma kapsamında bize yapılan müracaatları Ankara Patent Kurumu’na yönlendirdik. Bu buluşların 
beşinin de orijinal ve daha önce ortaya atılmamış olduğu teyit edildi. Bunlardan en az 3 tanesi Uluslararası Patent 
alabilecek nitelikte. Yarışmada birinci olan kişi yapacağı bütün patent çalışmalarını ücretsiz olarak yapma hakkı 
kazandı. Ayrıca ilk 3’e girenler 2016 yılında yapılacak olan Ulusal Cerrahi Kongresine ücretsiz olarak katılım hakkı 
kazandılar.Röportaj: Yrd. Doç. Dr. Yasin BULDUKLU / Öznur ALKAN
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- Burada iki üniversitenin işbirliğinden söz 
ettiniz. Bu işbirliğinin önemi ve kongreye 
katkısını nasıl değerlendirirsiniz?

- Bilimsel toplantı olarak iki üniversite 
arasında işbirliğinin yapıldığı ilk kongre. 
Biz bu kongrede Konya’da cerrahi alanda 
akademik unvanı olan bütün öğretim 
elemanlarına görev verdik. Panelist olarak, 
oturum başkanı olarak veya konferansçı 
olarak onları davet ettik. Konya’da 4 Tıp 
Fakültesi var. Sadece Meram ve Selçuk 
Tıp değil, diğer tıp fakültelerinden, Meram 
Eğitim Araştırma Hastanesi ve Başkent Üniversitesi hastanesinden de katılımcılar yer aldı. Derneğin amacı zaten 
Anadolu’daki bilimsel potansiyeli harekete geçirmekti. Amacına ulaşmış olduğuna inanıyorum. 

- Konya’da 4 tane Tıp Fakültesi var dediniz. Her fakülte birbiriyle rekabet içindeymiş gibi bir durum olduğu algısı 
var. Sizce bu rekabet kaliteyi artırır mı? Ya da işbirliği yapmak daha mı önemli?

- Rekabet değil de bu durumu bilimsel alanda hizmet yarışı olarak değerlendirmek gerekir. Açıkçası biz bunu cerrahi 
alanda senelerdir yapıyoruz. Her ayın son cuma günü olmak üzere aylık toplantılarımız olur. Bu uygulamamız 
1996’dan bu yana devam ediyor. Biz kendi alanımızda zaten bir kaynaşma içerisindeyiz. Bir araya gelir ve aylık 
yapılan cerrahi işlem sayısı, kritik ameliyatlar, acil cerrahi müdahaleler konusunda paylaşımlar yaparız. Türkiye’de 
Tıp, belli bir konuma gelecekse bu işbirliği sadece Konya’da olmamalı. Kongrede bizim oturum başlıklarımızdan 
birisi de "Çok merkezli bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması” konusuydu. Biz herhangi bir hastalıkla ilgili 100 kişi 
üzerinde yaptığımız bir çalışmayı sunarken, onlar 1500 hasta ile yaptıkları çalışmaları ortaya koyuyorlar. Batıda 
bu sistem oturmuş durumda. 10 tane merkezin hastalarını bilgi bankasında topluyorlar. Bunda herkesin menfaati 
var. Güçlerimizi birleştirdiğimiz sürece mesafe kat ederiz. 

- Hocam sizin Konya cerrahisinin gelişiminin her aşamasında olduğunuzu biliyoruz. Gelinen noktada bilimsel 
birikimi ve devletin imkânlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’nin Tıp’da geldiği noktaya ilişkin neler 
söylersiniz?
 
- Türk Tıbbı dünyanın hiçbir yerinden geri değil. Türk Tıbbı’nın sıkıntısı teknolojik destek olmamasıdır. Tıbbi teknoloji 
ithalata dayalı ve çok pahalı olduğundan gelişmede sıkıntılar yaşanabiliyor. "Alet işler, el övünür" sözünden 
hareketle bizim işlerimiz de alete, malzemeye bağlı. Batıdaki ortaya konulan bu imkânlar bizim tıp mensuplarına 
verilse; en az onlar kadar başarılı olacağımızdan kuşkum yok. Şu an ki uygulamalarımız da dünyanın hiçbir yerinden 
geri değiliz. Ama teknolojiyi geliştiren on daha çabuk ve önce erişme olanağını da elde etmiş oluyor. Bizim buluş 
yarışmamızı öne çıkarmamızın nedenlerinden biri de zaten buydu. Tıp mühendisliğine yönelik gelişmelere ve 
araştırmalara önem vermemiz gerekiyor. Biz kafamızda bir alet tasarlıyoruz. Teknik desteği bulamıyoruz. Selçuk 
Üniversitesinde Teknokent var. Buranın kendi üniversitesine olan hizmeti tabiî ki daha fazladır. Fakat oradaki 
hizmetlerden bizim de faydalanmamız yasaklanmış değil. Oradaki arkadaşlarla işbirliği yaparak o imkânlardan biz 
de faydalanabilir, bu alanda önemli çalışmalara yapabiliriz.  Sanayi üniversite işbirliğinin iyi olması gerekiyor. Daha 
fazla organize olmamız lazım. Türkiye’nin yirmi milyon civarında eğitim alan insanı var. Bizim bunlardan yıldızlar, 
liderler, nitelikli öğretim üyeleri yetiştirmemiz lazım.  Öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Fatih sizin yaşınızda 
İstanbul’u fethetti diyoruz. Ama bunun olması için öncelikle Akşemsettinlerin, Molla Güranilerin olması gerektiğini 
unutuyoruz.

- Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür eder, kolaylıklar dileriz. 

"HAVACILIĞI" UZMANLARI ANLATTI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde öğrencilere 
Havacılık Semineri verildi. Seminerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Uzman 
Neslihan Baştuğ, "İkili Hava Ulaştırma Anlaşmaları", Uzman Hilal Sakallı ise "Uçuş 
Müsaadeleri" üzerine bilgiler verdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akdemir, SHGM yetkililerine ve 
seminerin gerçekleşmesine katkıda buluna öğretim üyelerine teşekkür etti. Dekan ayrıca Fakülte ve SHGM 
arasında sektörel veya akademik işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı. Uzman Neslihan Baştuğ, 

daha önce alanında pek çok toplantıya katıldığını hatırlatıp, sektörün son yıllarda ivme kazandığını, bu bölümde 
okuyan öğrencilerin de ileride bu alanda yükselebileceklerini belirtti. Sivil Havacılık aktivitelerinin Chicago 
Sözleşmesiyle başladığını belirten Baştuğ: "Chicago Sözleşmesinin amacı, Uluslararası düzeyde sivil havacılığın 
tüm yönlerine hitap edecek ve onları yönetecek temel, yasal ve teknik standartları geliştirmeye çalışmaktır. 
Uluslararası havacılığın genel çerçevesini çizmek de diyebiliriz." dedi. Havacılık sektörünün ekonomik, teknik, 
güvenlik gibi boyutlarını da anlatan Uzman Neslihan Baştuğ, öğrencilere çalışmaları sırasında işlerine yarayacak 
çeşitli tavsiyelerde de bulundu. Uzman Hilal Sakallı ise verilen uçuş izinleriyle ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Sakallı, 
izinlendirmeyi yaparken 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunundan ve buna bağlı olarak hazırlanmış olan 
yönetmeliklerden faydalandıklarını söyledi. Havacılık dilinde bazı mesajların olduğunu ifade eden Sakallı: "Mesela 
ss mesajı tehlikeli anlamına geliyor, önemli bir mesajdır. Delta delta, ff, golf golf gibi acil durum mesajları vardır. 
Bunlar ikinci derece öncelikli üçüncü derece öncelikli diye devam eder." dedi. Soru cevap bölümünün ardından 
seminer sona erdi. 
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SIRADAKİ KONGRE NEÜ'DE
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 07-10 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen kongrede komşu 
ülkelere yapılan çağrılar ve Türkiye’deki duyurular ile 17’si yurt dışından 143’ü yurt içinden 160 bilim insanının 
bildirisi ve 20’ye yakın poster sunumları yer aldı. Bir sonrakiz İslam ve Tıp Kongresinin de Konya’da Necmettin 
Erbakan Üniversitesinde yapılması kararlaştırıldı. Kongre akşamında Dr. Sare Davutoğlu tarafından bir konferans 
verildi. Ayrıca katılımcılara Adana Valiliği tarafından bir akşam yemeği verildi.

Tıbb-ı Nebevi Derneği Başkanı Ramazan Saygılı, katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında: "Erdemli 
peygamberimizin ümmeti olarak, 'İlim müminin yitik malıdır' diyen bir medeniyetin mensupları olduğumuzu hep 
hatırda tuttuk. İslam tıpçılarının ortaya koyduğu eserler, klasik ve fenni ilimlere yaklaşımımız konusunda bize 
ciddi veriler sunmaktadır." dedi.

Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Tıbb-ı Nebevi Derneği ile Çukurova Kalkınma 
Ajansı’nın işbirliğinde ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Dr. Sare Davutoğlu’nun himayesinde 
düzenlenen Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-i Nebevi) Kongresi’ne Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. 

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in oturum başkanlığı yaptığı kongrede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek 
de konuşmacı olarak yer aldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu eski Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Peygamberimizin talimat ve tavsiyelerinin, insan hayatını 

hem bedenen hem de ruhen sağlıklı hale getirecek öneriler olduğunu söyledi. Ünüvar; Dr. Sare Davutoğlu’nun da 
Tıbb-i Nebevi konusunun akademik bir şekilde tartışılması gerektiğini söylediğini aktararak, kongre fikrinin iki yıl 
önce geliştiğini ifade etti. 
Dinin sadece ahiretle ilgili değil, dünyaya dair şeyler de söylediğinin altın çizen Prof. Dr. Necdet Ünüvar, şöyle 
konuştu: "Şu an Tıbb-i Nebevi dediğimiz zaman toplumdaki insanların aklına aktarlar bitkiler, basit tarifler geliyor 
ama Tıbb-i Nebevi bunun ötesinde bir şey. Peygamberimizin mübarek talimatlarına veya tavsiyelerine baktığımız 
zaman aslında hayatın her alanına dair, beslenme, spor ve insanın huzurlu yaşantısıyla ilgili çok değişik tavsiyelerin 
olduğunu görüyoruz. Bunlara uyan insanların da cahiliye dönemindeki gibi sihir ve bir takım saçma sapan önerilerin 
ötesinde gerçekten insan hayatını hem bedenen hem ruhen sağlıklı hale getirecek öneriler olduğunu görüyoruz." 
dedi.
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İlahiyat Fakültesinde "Batı Trakya’da Din Hizmetleri" konulu panel düzenlendi. 

Mevlana Konferans Salonu'nda düzenlenen panele İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş’ın konuşması ile başlayan panelde ilk olarak Batı Trakya Gümülcine Müftüsü İbrahim 

Şerif sunum yaptı. Yunanlıların Batı Trakya’da asimilasyon politikaları uygulandığını söyleyen Şerif: "Dilimizi, 
dinimizi yaşatmak ve sahip çıkmak adına büyük uğraş ve mücadeleler veriyoruz. Yapılan anlaşmalardan doğan 
Türk ilkokul, lise ve imam hatip okulları var.  6 yaşında ilkokula giden çocuklar öğleye kadar okulda,  öğleden sonra 
da saat 2 den akşam namazına kadar camide Kur’an Kursuna gidiyorlar. 6 yılın sonunda her Batı Trakyalı çocuk 
ilkokuldan mezun olduğunda tıpkı bir imam hatip lisesi mezunu gibi Kuran-ı Kerim’i Arapça olarak düzgün bir 
şekilde okuyabiliyor. Batı Trakyalı Türk’ün yüzde 80’i Kur’an-ı Kerim’i Arapça okumayı biliyor. İnsanımızın yüzde 
99’u ilmihal bilgisine sahip." dedi. Yaşadığı bölgede 60 bin Müslüman Türk olduğunu ifade eden Şerif: "Çocuklara 
yönelik 110 Kur’an Kursumuz var. 25-35 yaş yetişkin bayanlara yönelik de derslerimiz oluyor. Mısır, Suriye,  Suudi 
Arabistan ve çoğu Türkiye’den mezun 25’i bayan 20’si erkek vaiz ve vaizelerimiz var. Azınlık durumundayız ama 
birbirimizle kaynaşmış haldeyiz. En önemlisi dini hayatımız sağlam. En çok merak edilen soru, Yunanlılarla evlenen 
Müslümanların olup olmadığı konusu. Yunanlılarla evlenenler parmakla sayılabilecek kadar az. Onlara da mahalle 
baskısı var. Onlar bizim bölgelerde ikamet edemiyorlar." şeklinde konuştu.

"Yunanistan Avrupa’nın Şımarık Evladıdır"

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ise Yunanistan’ın nasıl bir devlet olduğunu anlatarak başladığı konuşmasında: 
"Yunanistan, teokratik devlet anlayışına sahip ve papaz şeriatıyla yönetilen bir devlettir, Bizans’tır. Komşularıyla 
iyi geçinmeyen ve orada yaşayan Türk Müslümanlara buna göre davranan bir devlettir. Avrupa’nın şımarık 
evladı, haylazıdır. Yakın tarihte göçmenleri sokakta bütün gece köprü demirlerine bağlayan insanların yaşadığı 
bir devlettir." dedi. Batı Trakya’da yaptıkları en iyi şeyin Kur’an Kursları olduğunun altını çizen Mete: "Okullarda 
eğitim aşağıya doğru çekiliyor. Anlaşmalara rağmen Türkçe dersler ve din dersleri verilmiyor. Derslerde yunan dili 
üzerinden Türkçe’yi okuyorlar. Türkçeyi yunan dili üzerinden okuyarak öğretmen olan kişi çocuğunuza ders veriyor.  
50 sene kitaplar gelmedi. 50 sene Türkiye’den gelen öğretmenler vardı. Sonradan kitaplar geldi öğretmenler 
öldüler. Şu andaki öğretmenler kitapları anlayamıyorlar. Türkiye’de kurs almaları için teşebbüsler var. Yunan 
devleti müsaade etmiyor. Biz azınlık olarak Kur’an kurslarımızda çocuklarımızı eğitmeye çalışıyoruz.  Din derslerini 
Türk Dili üzerinden çocuklarımıza öğretiyoruz. Çocuklara bunlar yetmiyor. Bizde de hatim merasimleri, hafızlık 
merasimleri olur. Kurbanlar kesilir. Çocuklara ödüller verilir. Türkiye’de dini hizmetler adına ne varsa fazlasıyla 
olur. Ama bayrak altında olmaz. Biz üzerinde haç işareti olan bayrağın altında bunları yapmaya çalışıyoruz. 
Camilerimiz bizim hem okullarımız hem konferans yerlerimiz; toplantı yerlerimizdir. Milletvekili seçileceğinde bile 
oyların Türklere gitmesi için orada konuşmalar yapılır. Camilerimiz bizim kalelerimizdir." dedi. Soru cevap kısmının 
ardından panel sona erdi.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyon ile doğuştan 
kalbinde delik olan 10 yaşındaki Hüseyin Çelik sağlığına kavuştu. 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. 

Burhan Oflaz yaptığı açıklamada kalp 
deliklerinin çocuklarda en sık görülen 
kalp hastalıklarından biri olduğunu, bu 
deliklerin tedavi edilmediği takdirde 
çocuklarda büyüme gelişme geriliği, 
kalp büyümesi, ritim bozuklukları ve 
akciğer tansiyonu gibi problemlere 
yol açabildiğini belirtti. Günümüzde 
kalpteki birçok açıklığın ameliyata gerek 
kalmadan kapatılabildiğini belirten 
Doç. Dr. Oflaz işlemin ortalama bir saat 
sürdüğünü, herhangi bir ameliyat izi ya 
da yarası olmadan kasıktan yapılan 
kapatma işlemi sonrasında hastanın 
aynı gün ayağa kalktığını ve ertesi 
gün taburcu edilerek okuluna devam 
edebildiğini söyledi. 

"Bir Buçuk Yılda 46 Çocuk Kapalı Yöntemle Sağlığına Kavuştu"

Ameliyatsız tedavinin yurt dışında ve ülkemizde birçok merkezde başarıyla uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Oflaz, 
Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümünde bir buçuk yılda 46 çocuğa kasıktan kapatma işleminin başarılı 
bir şekilde yapıldığını söyledi. Kalp hastalığı olan çocuklarda halsizlik, gelişme geriliği, çabuk yorulma ve üfürüm 
gibi belirtiler olduğunu söyleyen Dr. Oflaz, ailelere çocuklarında böylesi şikâyetleri fark etmeleri durumunda hemen 
bir çocuk kalp hastalıkları uzmanına başvurmalarını önerdi. 

"Konya’da Her Yıl 300-400 Çocuk Doğumsal Kalp Hastalığı ile Dünyaya Geliyor"

Çocuk Kardiyolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Baysal doğumsal kalp hastalıklarının çocuklarda hayli fazla 
olduğunu ifade etti. Bu konuda farkındalığın önemine dikkat çeken Baysal, Konya’da her yıl 35-40 bin civarında 
doğum gerçekleştiğini ve yaklaşık 300-400 çocuğun doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya geldiğini ifade etti. Baysal, 
ailelerin dikkatli olması gerektiğini ve bu hastalığın teşhisi ve tedavisinde çocuk kardiyoloji kliniğine başvurmalarını 
önerdi. Sağlığına kavuşan Hüseyin Çelik, sağlığına kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken; annesi 
Mine Çelik, tedavi öncesinde Hüseyin’in otururken bile nefes darlığı çektiğini ancak şimdi durumunun iyi olduğunu 
söyledi. Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji kliniğine ve doktorlarına teşekkür etti. 

KALBİNDEKİ DELİK 
AMELİYATSIZ YÖNTEMLE KAPATILDI

BATI TRAKYA'DA DİN HİZMETLERİ PANELİ
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Meram Tıp Fakültesinde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü, geçen yıl taburcu olan 
bebekler, aileleri ve hastanede görev yapan doktorlar ile sağlık personelinin katıldığı 
programda kutlandı. 

17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nün ilk defa 2008’de kutlanmaya başlandığını ve 2011’den beri bütün 
dünyada devam ettiğimi ifade eden Meram Tıp Fakültesi Yeni Doğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Rahmi Örs: "Biz de bugün, geçtiğimiz dönemde taburcu olan bebeklerimizle beraber onları topluma 

en sağlıklı şekilde kazandırmanın, ailelerin çocuk sahibi olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Bir farkındalık 
oluşturmayı amaçladıklarını belirten Örs: "Dünya’da on bebekten biri prematüre doğuyor. Türkiye’de de 140 bin 
prematüre bebek doğuyor. Bu rakam dünyadaki pek çok ülkenin tüm doğumlarından daha fazla. Ülkemizdeki 
gelişmeler sonrasında prematürelerin hayatta kalma oranında ciddi düzelmeler var.  Şu anda bulunduğumuz 
ünite Türkiye’de alt yapı ve donanım olarak, çalışan personelin kalitesi, niteliği açısından oldukça üst sıralarda 
yer alan bir ünite." dedi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin ise 35 yatak kapasiteli 
ünitelerinde yıllık sekiz yüz elli hastaya hizmet verdiklerini belirtti. "Yıllar önce bu durumdaki hastaların büyük 
bir kısmını kaybediyorduk ama burada çok deneyimli bir ekip sayesinde bu çocukların büyük kısmı yaşama 
tutunuyor." diyen Tekin bu hizmetin sürdürülmesine emek sarf eden herkese teşekkür etti. Daha sonra, geçen yıl 
çocukları prematüre doğan ve sağlığına kavuşan aileler gün dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ 
KUTLANDI
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2015-2016 PROGRAMLARI BAŞLADI

Necmettin Erbakan Üniversitesinin paydaşı olduğu Medeniyet Okulu Projesi 2015-2016 Eğitim-
Öğretim yılı programlarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek; 
Medeniyet Okulu’nun 800 bin dergi dağıtımı ve 28 
bin tiyatro gösterisi tanıtımını Karatay Mevlana 

İmam Hatip Ortaokulunda yaptı. Akyürek öğrencilerden; 
sadakatli, vefakâr, cefakâr, bilgili, cesaretli ve ahlaklı 
gençler olmalarını istedi. Programa Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, ilçe milli eğitim müdürleri, okul 
yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Akyürek: "Hayatta 
her şey olabilirsiniz. Bir hedef koyarsanız, bir meslek, 
yapmak istediğiniz bir konuda karar kılarsanız, Allah’ın 

da yardımıyla onlara ulaşabilirsiniz. Hedeflediğiniz her amaca çalışırsanız, Allah izin verirse ulaşabilirsiniz. Fakat 
doktor olmaktan da, mühendis olmaktan da, öğretmen olmaktan da daha önemli olan iyi insan olmaktır. Dürüst, 
vatansever, imanlı nesiller olarak yetişmektir. Değerler Eğitim Projemiz, Medeniyet Okulu Projemiz, sizlerin 
bu amacınıza, bu gelişiminize katkı yapan bir projedir." dedi. Medeniyet Okulu’nun kuruluşunda, katkıları olan 
Necmettin Erbakan Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürleri ve öğretmenlere teşekkür eden 
Akyürek, Medeniyet Okulu’nun yeni eğitim öğretim yılındaki faaliyetlerinin hayırlı olmasını diledi.

Üniversite Hastaneleri Birliği'nin 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Üniversitesi 
Baltalimanı Tesisleri'nde yapıldı. 

2015-2018 yılları arasında 
görev yapacak yeni 
yönetimin belirlendiği genel 
kurulda, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker de Yönetim 
Kurulu Asil Üyeliğine seçildi. 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ile birlikte Yönetim 
Kurulu Asil Üyeliklerine; 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Solak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mert Savrun ve Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı seçildiler. Denetim kurulu asil üyeliklerine ise 
Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, Prof. Dr. Hikmet Koçak, Prof. Dr. Rüçhan Akar getirildi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
Üniversite Hastaneler Birliği Yönetiminde

Tümgeneral Alpar 
Veda Etti
Konya Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Güray Alpar, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararı ile 
Tümgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhına atanması sebebiyle 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Tümgeneral Alpar’ın yeni görevinin hayırlı olmasını dilerken kendisine bir de çini 
tabak hediye etti.
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KÖYCEĞİZ KAMPÜS PROJESİ 
AVRUPA’NIN EN BAŞARILI PROJESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Yerleşkesi Projesi, İngiltere’de Avrupa’nın 
en iyilerinin yarıştığı Inernational Property Awars Europe yarışmasında çok sayıda projeler 
arasından seçilerek Kamu Yapıları Mimarlık Kategorisi’nde "HIGHLY COMMENDED" Ödülü’nü 

kazandı.  

Tüm dünyadan 70’den fazla uzmanın katıldığı uluslararası seçici kurul tarafından incelenen eserlerin 
değerlendirilmesinde Lordlar Kamarası’nın iki üyesi, Lord Caithness ve Lord Best başkanlık yaptılar. Çok 
sayıda projenin değerlendirildiği yarışmada International Property Awards Europe başkanı Stuart Shield, 

"Seçilen eserler içinde müthiş mimari tasarımlar vardı. Avrupalı mimarların bir kez daha kendilerini aştığını 
gördük. Bu projeler işlevsel ve sürdürülebilir olmak üzere dikkatlice planlanmış projeler; aynı zamanda da 

yaşamak ya da çalışmak için mükemmel ortamlar yaratıyorlar" dedi. DARÜLHADİS DERSLERİ 
2015-2016 PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Konya Valiliği ve Üniversitemiz Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nce ortaklaşa yürütülen Darülhadis dersleri İnce Minareli 

Medrese’de bu yıl da devam ediyor. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından organize edilen sohbetler, NEÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve çeşitli 
uzman kişilerin katılımıyla farklı konu başlıkları altında yapılıyor. Her hafta 2 gün süreyle 
düzenlenen sohbetler Selçuklular Dönemi’nde hadis eğitimlerinin verildiği ve "Hadis okutulan 
yer" anlamına gelen Darulhadis geleneğini yaşatmak amacıyla yapılıyor. Aynı zamanda Sırçalı 

Medrese’de de haftanın üç günü fıkıh konularında da sohbetler yapılıyor. 
 

DÂRÜLHADİS NEDİR?
Dâr kelimesi, ‘yer, mekân, ev, yurd’ gibi anlamlara gelmektedir. Dârü’l-hadis, ‘Hadis okutulan yer’ 
anlamına gelmektedir. Daha önceki dönemlerde evler, mescidler ve medreseler bünyesinde 
yapılan hadis öğretimi faaliyeti, ilk defa Büyük Selçuklular döneminde dârülhadis diye 
adlandırılan müesseselerde yapılmaya başlandı. Hadis mektebi, hadis medresesi anlamında 
olup, bu öğretim faaliyetinin yapıldığı bina anlamını da gelmektedir. İslâm dünyasında 
medreselerden ayrı olarak ‘Dârülhâdis’ adıyla ilk öğretim kurumu, 1170’de Şam’da kurulduğu 
bilinmektedir. Kurucusu Selçuklu atabeglerinden Nûreddin Mahmûd  Zengî (Ö.1174)’dir. 
Şam’da kurulan bu müesseseden yaklaşık 70 yıl sonra Anadolu’da ilk dârülhadisin kurulduğu 

görülür.
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Selçuklu Otizm ve Down Sendromlular Merkezi tarafından düzenlenen bir ziyaret kapsamında Konya Valisi 
Muammer Erol, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Kaymakamı 
Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya 

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci ve Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı A. Ziya Yalçınkaya'da oluşan 
heyet Hollanda'da CELLO Vakfı'nı ziyaret etti. Otizmli çocukların ve ailelerinin daha mutlu bir yaşam geçirmeleri 
için yapılanları yerinde inceleyen heyet, Selçuklu İlçesinde yer alan Selçuklu Otizm ve Down Sendromlular Merkezi 
için yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde bulundu. Heyetin ziyaret ettiği, CELLO VAKFI'nın 1959 yılından 
beri Hollanda'nın Brabant Eyaletinin s-Hertogenbosch şehrinde 24 saat bakım ve istihdam esasına dayalı olarak 
2200 otistik ve zihinsel engelli bireye hizmet vermekte olduğu öğrenildi. Selçuklu Otizm ve Down Sendromlular 
Merkezi'nin destekleyici kurumu olan ve işbirliği anlaşması da bulunan Vakfın 2800 personeli, 1000’e yakın 
gönüllüsün bulunduğu, bütün yaş gruplarına hitap eden Kurumun Üç adet yaşam köyünün, 40 adet tam gün 
hizmet veren aktivite ve rehabilitasyon merkezinin, kreş ve ana okullarının, engelli restoran ve kafelerinin, engelli 
bireylerin rehberler ile birlikte işlettiği iş yerlerinin olduğu, kaynaştırma modeli ile şehrin farklı yerlerinde hizmet 
veren 197 adet 6 ile 10 bireyin birlikte yaşadığı yaşam grup evleri ile de profesyonel hizmet sunduğu belirtildi.

Otistik ve Down Sendromlulara Hollanda'daHizmet Üreten
CELLO VAKFI'NA ZİYARET

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte ve yüksekokullarda 2015 yılının son günlerinde 
akademik kurul heyecanı yaşandı. Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın, Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu’nun katılımlarıyla yapılan kurullarda öğretim 

elemanlarının görüşleri alındı. Yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı buluşmalarda akademik 
niteliği artırmaya yönelik olarak atılması gereken adımlar tartışıldı. 

AKADEMİK KURUL TOPLANTILARI
DEVAM EDİYOR

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
profesör unvanı alan öğretim 
üyelerine profesörlük beratı verdi. Tüm 

fakültelerde görev yapan Profesör öğretim 
üyelerinin adına yazılmış olan beratlar bizzat 
elden takdim edildi. İlk kez gerçekleşen bu 
uygulamanın profesörlük kadrosuna atanan 
her öğretim üyesine takdim edilmesi şeklinde 
devam edeceği öğrenildi. 

Öğretim Üyelerimizin 
PROFESÖRLÜK 
BELGELERİ
Takdim Edildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Adliyesi iş birliğince düzenlenen "Mülteciler, İnsan Hakları ve 
İstinaf Mahkemeleri" sempozyumuna katılmak için gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker Sayın Cirit’e nezaketinden ötürü teşekkür ederek, "Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası" 
adlı kitapla birlikte bir çini tabak hediye etti.

YARGITAY BAŞKANI SAYIN İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT’DEN ZİYARET

140 141



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNE 
METRO MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana 
Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde 
Alâaddin-Adliye arasına yapılan tramvay 
hattına ilişkin bilgi verdi. Konuşmasında 
Necmettin Erbakan Üniversitesine de metro 
hattının döşeneceğinin müjdesini verdi. 

Yeni hattın hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı, 
500 trilyon maliyeti olan bu hatta emeği geçenlere 
teşekkür etti. Erdoğan, ayrıca yapılacak metro 

hattı ile ilgili alt yapı çalışmalarına da yılbaşından sonra 
başlanılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 

hatla ilgili bilgi verirken, kente yapılacak metro hattı ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan: 
"Şehir merkezi ile üniversite tramvay hattı yerine metro ile ulaşım yer altına alınacak. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ile belediye arasına bir başka metro daha kurulacak. Bu proje ile Konya 27 istasyonu olan günde 
500 bin yolucu taşıyan bir metroya da sahip olacak. Alt yapı çalışmalarına yılbaşından sonra başlayacağız." dedi.

"Konya 13 Yılda Devrim Yaşadı"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Konya geçtiğimiz 13 yılda adeta bir devrim yaşadı. Konya, ulaşım ağı en 
iyi olan şehirlerimizden biri haline geldi. Geçmişte başkentlik yapmış Konya bugün de Türkiye'ye Başbakan 
göndererek o şanlı 
günlerin ruhunu hala 
bünyesinde yaşattığını 
göstermiştir. Biz bugüne 
kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da, değerli 
Başbakanımız ile Konyalı 
kardeşlerimizin yanında 
olmayı sürdüreceğiz. 
Anadolu'daki ilk 
devletimizin başkenti 
olan Konya, bu 
coğrafyadaki en 
önemli zaferlerin 
en yakın şahididir" 
dedi. Konyamızın 
ve Üniversitemizin 
geleceğini ilgilendiren bu 
önemli yatırım kararına 
destek veren devlet 
büyüklerimize teşekkür 
ve şükranlarımızı 
sunuyoruz.

KONYA'DA YAPILDI

Google  
sponsorluğunda 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Bilgisayar 
ve Teknoloji Topluluğu 
ile Google Developer 
Group (GDG) Konya 
tarafından DEVFEST 
Konya 2015 etkinliği 
Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör 
Konferans Salonu'nda 
düzenlendi.

GDG Konya, GDG İstanbul ve GDG Eskişehir'den davetli konuşmacılar bir gün 
süren etkinlik boyunca en yeni teknolojiler hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte 
ilk olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali 

Osman Çıbıkdiken "Logic by Logicly" konusunda bir sunum yaptı. NEÜ Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığından Uzman Mücahit Büyükyılmaz tarafından "NoSQL ve Dağıtık 
Sistemler", NEÜ öğrencileri Ahmet Küçük ve Adil Reşit Dursun tarafından ise "Bir 
Seçebilme Hikayesi" ve "Bulut Bilişiminde Yeni Teknolojiler: Docker" konularında 
sunumlar yapıldı. Davetli olarak gelen Güray Yıldırım (GDG İstanbul) "Kivy ve MQTT 
Internet of Things Uygulamaları" konusunda; Murat Can Bur ve Mert Şimşek (GDG 
Eskişehir) ise "Android and Electrons" konularında sunumlar yaptılar. GDG Konya 
kurucusu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; "Google 
Developer Group (GDG) ülkemizde teknolojiye ilgi duyan kişileri çeşitli faaliyetlerle bir 
araya getiren bir topluluktur. GDG Konya; başta Android, bulut bilişim teknolojileri, 
dağıtık sistemler ve dağıtık veri tabanları olmak üzere bilişim alanında en yeni 
teknolojiler hakkında konferanslar, seminerler ve yarışmalar düzenlemektedir. Biz 
de GDG Konya olarak böyle bir etkinlikle teknoloji anlamında Necmettin Erbakan 
Üniversitesini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulmuş olduk. Bu yıl 2. defa 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen DEVFEST Konya 2015 
etkinliğinin tüm Türkiye'de düzenlenen DEVFEST etkinlikleri içerisinde başarılı bir 
şekilde yer almasından son derece mutluyuz" dedi. Etkinlik boyunca katılımcılara 
kupa, cardboard, kitaplar başta olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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Amerika Birleşik Devletlerinde Müslümanlarca 
kurulmuş tek üniversite olan ve ABD’nin 
California eyaletinin Berkeley şehrinde 
bulunan Zaytuna College’den gelen heyet 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ramazan Altıntaş’ı ziyaret ettiler.

İki üniversite arasında yapılacak olan işbirliği 
anlaşmalarının konuşulduğu görüşmelere 
Zaytuna College adına Akademik ve Dış 

İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Colleen 
Keyes ve öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Bilal 
Ansari katıldılar.Zaytuna College yetkilileri, bu 
kapsamda eğitim-öğretim ve üniversitemizde 
yapılan araştırmalar hakkında fikir alışverişinde 
bulundular.Önümüzdeki dönemde akademik ve 
idari boyutlarda yürütülebilecek ortak çalışma ve 
programların planlandığı temaslar oldukça verimli 
bir şekilde gerçekleşti. İkili ilişkilere kesintisiz 

devam edilmesi yönünde prensip kararı alındı.

ZAYTUNA COLLEGE HAKKINDA
Amerika Birleşik Devletlerinde Müslümanlarca 
kurulmuş tek üniversite olup, Hamza Yusuf ve 
Zaid Shakir gibi ABD’de etkin mühtedi Müslüman 
entelektüellerin gayretleriyle ve tamamen 
Amerikalı Müslümanların desteğiyle beş sene önce 
kurulmuştu. Klasik İslami ilimler ağırlıklı bir eğitim 
veren üniversite 2015 Mart ayında akreditasyon 
alarak ABD’de resmi mercilerce kabul edilen bir 
eğitim kurumu haline gelmiştir. Üniversitenin 
resmi web sayfasına https://www.zaytuna.edu/ 

adresinden ulaşılabilir.

Afganistan Faryab Şehri’nde faaliyetlerini 
sürdüren Reshad Üniversitesi Rektörü Abdul 
Rashid Reshad ve Özbek Afganistan Türkleri 
Dayanışma Derneği Genel Sekreteri İzzetullah 
Zeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu’yu 

ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu ile görüşen Rektör Reshad, Afganistan 
ile Türkiye arasındaki güçlü tarihi ve kültürel 

bağlara vurgu yaparak, Türkiye’nin bölgeye ve 
ülkelerine olan destek ve katkılarından bahsetti. 
Yeni bir üniversite olduklarını, Türkiye ile ve özellikle 
Konya ile güçlü manevi birlikteliği kendilerinin de 
hissettiklerini vurgulayarak, bu duyguları somut 
işbirliği zeminine oturtmak istediklerini söyledi. 
Genel Sekreter İzzetullah Zeki, Konya’daki Afgan 
öğrenci varlığından bahsederek, kendilerine 
Konya’da kucak açılmasından ve Konyalıların 
desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Konya’da Afganistanlı Dört Yüz 
Civarında Öğrenci Var"

Prof. Dr. Önder Kutlu ise, Konya’da Afganistanlı 
dört yüz civarında öğrencinin öğrenimlerini 
sürdürdüklerini, Hz. Mevlana’nın doğduğu 
ve insanlığa katkı sağladığı iki diyar arasında 
akademik anlamda işbirliğinden daha tabii bir 
şeyin olmayacağını ifade etti. Prof. Dr. Önder Kutlu 
ziyareti: "İlahiyat, Hukuk ve İktisat alanları başta 
olmak üzere birlikte çalışılabilecek alanların tespiti 
noktasında mutabakata varılan görüşmeler, 
Konya’nın kardeş coğrafyalara ve milletlere 
olan desteği açısından kayda değer bir zemin 

oluşturmaktadır” şeklinde değerlendirdi.

Ziyaret
Afganistanlı Heyetten 

Ziyaret
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin daha önceden çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Filipinler 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez,  Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in davetlisi olarak Konya’ya geldi.

Başkonsolos Robert O. Ferrer, büyükelçilik personeli ve 
ailelerinin de katıldığı ziyarette şehrimizin ve kültürümüzün 
daha yakından tanınması maksadıyla Konya’ya bir kültürel 

gezi düzenledi. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in eşiyle 
birlikte katıldığı Lezzetkar Sosyal Tesislerinde verilen yemekte, 
heyette bulunan akademisyenlerle iki ülke arasındaki ilişkiler de 
konuşuldu. Üniversite ile Filipinlerdeki Üniversiteler arasındaki 
ilişkilerin ve yapılacak olan işbirliklerinin de konuşulduğu 
toplantıda Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez ve 

beraberindekiler de Konya’da olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını, görüşmelerin faydalı geçtiğini ve 
Üniversite heyetini de Filipinlere beklediklerini söylediler. Toplantıda bulunan SBBF Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek de Filipinler Cumhuriyeti ile üniversiteler arası öğrenci ve akademisyen değişimi 
için ilerleyen zamanlarda bir protokol imzalanacağını söyledi. Uluslararası ilişkiler master programı çerçevesinde 
düzenlenen bu toplantıların başka ülkelerle de yapılacağını belirten Çemrek, Endonezya, Güney Kore, Çin, Malezya 
gibi ülkeler için de adımlar atılacağını belirtti. Görüşmelerin ardından Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Filipinler’in 
Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez’e plaket takdim etti.

Filipinler 
Büyükelçiliği'nden

Ziyaret

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanlığına Yükseköğretim Kurulu kararıyla Prof. Dr. 
Adnan Özdemir atandı. Atama dolayısıyla bir mesaj yayımlayan 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Özdemir’i tebrik etti ve görevinde 
başarılar diledi. 

Prof. Dr. Adnan Özdemir Kimdir?
1958 yılında Ardahan’ın Ovapınar köyünde doğdu. İlköğrenimini 1969 yılında doğduğu köyde, orta öğrenimini 
1973 yılında Giresun’da, lise öğrenimini ise 1976 yılında Erzincan’da tamamladı. 1978 yılında girdiği Selçuk 
Üniversitesi’nden 1982 yılında jeoloji mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölümde araştırma 
görevlisi olarak göreve başlayan Adnan Özdemir, 1985 yılında yüksek lisans, 1989 yılında doktora eğitimlerini Selçuk 
Üniversitesi’nde tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanan Özdemir, 2009 yılında doçent, 2015 
yılında ise profesör oldu. Adnan Özdemir’in mühendislik jeolojisi, jeoteknik, ve hidrojeoloji konularında ulusal 
ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Adnan 
Özdemir İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.
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REKTÖRLÜK

Rektör
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

0332 280 80 50
0332 28 80 51

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

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN

0332 280 80 53
meaydin@konya.edu.tr

Prof. Dr. Tahir YÜKSEK
0332 280 80 54

tyuksek@konya.edu.tr

Prof. Dr. Önder KUTLU
0332 280 80 52

okutlu@konya.edu.tr

Genel Sekreter
Hanifi SERT

0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Genel Sekreter Yardımcısı
Abdullah ATICIGİL
0332 280 80 38

aaticigil@konya.edu.tr

İDARİ BİRİMLER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Eyüp SOYKÖK

0332 280 80 07
eyupsoykok@konya.edu.tr

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

Ahmet BÜLBÜL
0332 280 80 11

abulbul@konya.edu.tr

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı

Mustafa KARAKIŞLA
0332 323 82 20 / 5942

mkarakisla@konya.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı
Hanifi SERT

0332 280 80 55
hsert@konya.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı
Ömer DOĞAN

0332 280 80 67
omerdogan@konya.edu.tr

İDARİ BİRİMLER

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

Abdullah ATICIGİL
0332 280 80 38

aaticigil@konya.edu.tr

Strateji Daire Başkanlığı
Tekin ARIKAN

0332 280 80 47
tarikan@konya.edu.tr

Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

Seyit Metin TEMİZ
0332 280 80 31

mtemiz@konya.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği
Ayhan TEKİN

0332 280 81 01
ayhantekin@konya.edu.tr

Hukuk Müşavirliği
M. Fatih ÇEPNİ
0332 280 80 82

mfcepni@konya.edu.tr

Santral
0332 280 80 80 (px)



Gelecek Nesi�er İçin

h�p://www.konya.edu.tr/konsem



www.konya.edu.tr


