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Meram Tıp Fakültesi Hastanesinden

PANDEMİDE BAȘARILI SÜREÇ YÖNETİMİ

Balon Turizmi için
Test Uçușu Yapıldı

Karantina Günlerinde Psikolojik
Sağlığımızı Nasıl Korumalıyız?
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Fakülteler
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Ziraat Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Meram Tıp Fakültesi
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Seydişehir Sağlık Bil. Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Meslek Yüksekokullar
Adalet MYO
Ereğli Adalet MYO
Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO
Konya Ereğli Kemal Akman MYO
Meram MYO
Sağlık Hizmetleri MYO
Seydişehir MYO
Seydişehir Sağlık Hizmetleri MYO

Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksekokulu

Konservatuvarlar
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Aile ve Gençlik UAM
Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon UAM
Bilim ve Teknoloji AvUM (BİTAM)
Erol Güngör Türk Diasporası UAM
Eswl ve Taş Hastalıkları UAM
Geleneksel Sanatlar UAM
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM
Güvenlik, Sağlık ve Çevre UAM
Helal ve Sağlıklı Gıda UAM
İletişim Çalışmaları UAM
Kalp ve Damar Hastalıkları UAM
KONÜDAM Deneysel Tıp UAM
Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik UAM
Kur'an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi UAM
Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi
Organ Nakli Eğitim AvUM
Otizm Çalışmaları UAM
Özel Yetenekliler Eğitim UAM
Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti UAM
Simülasyon ve Modelleme UAM
Sinirbilim UAM
Sürekli Eğitim UAM (KONSEM)
Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler UAM
Türkçe Öğretimi, UAM (KONDİL)
Uluslararası Rumi Medeniyetler UAM
Uzaktan Eğitim UAM
Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım UAM
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Merhabalar…
Bilindiği gibi mart ayının 
başından bu yana 7’den 70’e 
hepimiz yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) ile mücadele 
ediyoruz.
Sözlerime, başından beri 
canla başla insan canı 
kurtarmaya odaklanan başta 
Meram Tıp Fakültesi hastane 
personelimiz olmak üzere 
tüm  sağlık çalışanlarına, 
özverili çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek başlamak 
istiyorum.
Geçmişten bugüne 
baktığımızda sağlık 
çalışanlarımız, özellikle 
toplumsal vakalarda kendi 
sağlıklarından önce toplum 
sağlığını öncelemiş, insanlığın 
iyiliği ve ortak geleceği için 
mücadele vermişlerdir. 
Covid-19 salgınıyla mücadele 
ettiğimiz şu günlerde bu 
mücadelenin en önemli 
kahramanlarının yine 
sağlık çalışanları olduğunu 
görüyoruz…
Covid-19 ile mücadele 
sürecinde, moral seviyemizi 
yüksek tutmamız ve 
dayanışma içerisinde olmamız 
en önemli hususların başında 
gelmektedir. Sorumlu bireyler 
olarak üzerimize düşen 
görevleri toplumu korku 
ve paniğe sevk etmeden 
yapmamız gerektiğini asla 
unutmayalım. Elbette 
kurumumuzun da her bir üyesi 
bizim için çok kıymetlidir. Kendi 
sağlığınız ve ailenizin sağlığı 
için alınan önlemlere uymanızı 
rica ediyorum. Üniversite 
olarak, pandemi sürecinde kan 
bağışlarında düşüş yaşanması 

ve kan stoklarının kritik 
seviyeye gelmesinin ardından 
Kızılay’ın başlattığı kan 
bağışı kampanyasına destek 
olduk. Kızılay ekiplerinin 
Rektörlük binamızda kurduğu 
stantta akademik ve idari 
personelimiz kan bağışında 
bulundu. Her birine teşekkür 
ediyorum. Nerede olursa 
olsun, hiçbir ayrım yapmadan 
insanların acısını dindirmek 
için uğraşan, yeryüzünde 
iyiliğin, dayanışmanın, barışın 
tesis edilmesi için çalışmalar 
yürüten Kızılay’ımızın tüm 
çalışan ve gönüllülerini de 
tebrik ediyorum.
Bahsetmek istediğim 
diğer bir husus da uzaktan 
eğitim sürecinde yakalamış 
olduğumuz başarıdır. Kısa 
sürede alt yapı çalışmalarımızı 
tamamlayarak senkron 
ders yapabilen sayılı devlet 
üniversiteleri arasında 
yerimizi aldık. Bu süreçte 
Üniversitemizin öğrencilerine 
daha iyi eğitim verebilmek 
için tüm imkânlarını seferber 
ettiğimizi de belirtmek 
isterim. Hem birbirimizden 
uzaklaştığımız hem de 
birbirimize kenetlendiğimiz 
bir süreçten geçiyoruz. 
Gençlerimizden ricam 
kendilerini güçlendiren, yeni 
hedefler belirlemeleridir. 
İstemeden yaşamak 
zorunda kaldığımız pandemi 
sürecinden güçlü bir şekilde 
çıkabilmek için bu ülkenin 
geleceği olan gençlerimize 
de önemli görevler düştüğü 
unutulmamalıdır. Hep 
beraber bunun da üstesinden 
geleceğimize tüm kalbimle 
inanıyorum. Bizler de bu 
sürece katkı sağlayacak 

çalışmalar yürütüyoruz. 
Örneğin yeni koronavirüs 
salgınıyla ilgili güncel 
gelişmelerin paylaşıldığı 
bir bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdik. Meram 
Tıp Fakültesinden kıymetli 
hocalarımızın verdikleri 
bilgilerin son derece önemli 
olduğunu ve tavsiyelerinin 
de hızla yerine getirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 
Maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına harfiyen uymalı, 
uymayanları da uyarmalıyız. 
Kalabalık ortamlara girmemek, 
maske takmak, hastalık tanısı 
olanlarla yakın temas içinde 
olmamak, en az 20 saniye 
bol sabunla elleri yıkamak 
gerektiği unutulmamalıdır. 
Ben bu anlamda tüm 
vatandaşların aynı hassasiyeti 
göstereceğine ve bu süreci 
sağ salim atlatacağımıza 
inanıyorum. Üniversitemiz 
akademisyenlerinin 
Covid-19 ile ilgili yaptıkları 
akademik çalışmaların da 
son derece önemli olduğunu 
düşünüyorum. Pandemilerin 
ne yazık ki insanlar ve 
toplumlar üzerinde fiziki ve 
psikolojik etkileri olduğunu 
biliyoruz. Bu anlamda yapılan 
her çalışmanın fevkalade önem 
arz ettiğinin altını çizerek, 
çalışmalara katılmış veya 
katılacak olan hocalarımıza 
da teşekkür ediyor, başarılar 
diliyorum. Daha güzel haberleri 
paylaşacağımız, bir arada 
olacağımız günlerin yakında 
olmasını temenni ediyor, 
sizlere selam ve sevgilerimi 
sunuyorum.

Prof. Dr. Cem ZORLU
Rektör
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu Üniversitemizin 
Sosyal Tesislerindeki Lezzan 
Restoran’da düzenlenen 
basın toplantısında bir yıl 
içerisinde hayata geçirilmiş 
ve gündemdeki projelerle 
ilgili açıklamalarda bulundu.

Üniversitesitemiz Türkiye’de 
sayılı, dünyada da adından 

söz edilen üniversitelerden 
birisi haline getirmek için 
gayret gösterdiklerini 
kaydeden Rektör Zorlu, 
gelecek için büyük hedefleri 
olan, geçmişi ile gurur 
duyan, başarıya odaklanmış, 
sorumluluk sahibi, ahlaki 

değerleri özümsemiş ve 
memleketi için dertlenen bir 
nesil yetiştirmeye çalıştıklarını 
kaydetti.

Öğrencilerimizi Kendi 
Evladımız Gibi Görüyoruz

Memleketin dört bir yanından 
üniversite eğitimi için Konya’ya 
gelen öğrencileri kendi evlatları 
gibi gördüklerini söyleyen 
Rektör Zorlu,  göreve geldikten 
sonra fakültelerde öğrencileri 
ziyaret ettiklerini söyledi 
ve tek tek her bir öğrenci 
ile ilgilenmeye çalıştıklarını, 
imkânlar el verdiğince 
talepleri yerine getirmeye 

uğraştıklarının altını çizdi.
Çalmayacağımız kapı, 
dokunmayacağımız kimse 
kalmayacak diyerek hem üst 
yönetim olarak kendilerinin 
hem de fakülte dekanlarının 
öğrencileri evlerinde ziyaret 
ettiğini ifade eden Zorlu, bunu 
bir gelenek haline getirerek 
sürdürmeye kararlı olduklarını 
belirtti.

Yeni Bir Kurum Kültürü 
İnşa Ediyoruz

Kurumların da kişiler gibi 
kimlikleri, kişilikleri olduğunu 
bu bağlamda yeni bir kurum 
kültürü inşa ettiklerini belirten 

Rektör Zorlu; “En üstten en 
alt kademeye kadar her bir 
üyemiz Necmettin Erbakan 
Üniversitesini temsil ettiğini 
bilmeli ve kurumumuzu en 
az asgari düzeyde temsil 
edebilmeli diye düşünüyoruz. 
Bu doğrultuda özellikle 
idari kadrolarımızda ve 
halkımıza hizmet ulaştıran 
birimlerimizde İdari Akademi 
adında bir program başlattık. 
Personellerimizin yeteneklerini 
keşfetmelerini sağlayan, 
kişisel gelişimlerine katkı 
sunan eğitimler düzenliyoruz. 
Amacımız dinamik, yenilikçi, 
sürekli gelişimci, sürdürülebilir 
bir kurum kültürü oluşturmak.” 
dedi.
Kurum içi diyaloğun son derece 
önemli olduğunun altını çizen 
Zorlu, “Her konuyu, o konuda 
bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi 
olan insanlarla istişare etmek 
gerek. İşlerimizin muvaffak 
olması için, ferdî, ilmî, siyasî, 
ticarî tüm alanlarda istişare 
mekanizmasını canlandırmak 
zorundayız. 

Biz de üniversitemizde tüm 
kadroları ile iletişim ve istişare 
içerisinde olan, herkese 
dokunan bir anlayışla hareket 
ediyoruz” dedi.

Dikey Büyümeye 
Odaklandık

NEÜ’yü yatay olarak değil 
dikey olarak büyütmeye 
odaklandıklarını kaydeden 
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
durağan olmanın, prosedürlere 
hapsolmanın kimseyi ileriye 
götürmeyeceğini kaydetti. 
Dikey büyümeden kasıtlarının 
niteliğin arttırılması olduğuna 
vurgu yapan Zorlu, fakülte 
sayıları, öğrenci sayıları, 
araştırma merkezlerinin 
sayıları gibi başlıca verileri 
paylaştı. Rakamların azalıp, 
yükselebileceğini kaydeden 
Zorlu, önemli olanın başarılı 
öğrenci ve akademisyenlerin 
tercihi olabilecek nitelikli 
bir eğitim kurumu haline 
gelebilmek olduğunu söyledi.

Rakamlarla övünmenin 
ötesinde, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi diplomasının 
cari hayattaki karşılığı ile 
ilgilendiklerini belirten Zorlu, 
nitelikli bir üniversite olmak 
konusunda yapacakları 
niteliğin artırılmasına dönük 
çalışmalardan da örnekler verdi.
Büyük üniversite demenin 
öğrenci sayısı ya da fakülte 
sayısı çok olan demek 
olmadığının altını çizen Zorlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Necmettin Erbakan 
Üniversitesi olarak yatay 
genişlemeyeceğiz. İhtiyaç 
duyduğumuz bir iki takviyenin 
dışında daha fazla fakülte 
açma niyetimiz yok. Öğrenci 
sayısı olarak da 40 binler ideal 
bir seviye. Kütüphane sayısı, 
öğrenci başına düşen kitap 
ortalaması, laboratuvarların 
kapasitesi ve işlevi, öğretim 
üyesi sayısı, kültür spor 
tesislerindeki imkânlar, 
optimum barınma imkanı 
sunan, ülke ekonomisine ve 
sosyal hayatına katkı sunacak 

BASIN İLE BİR ARAYA GELDİK
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nitelikli projeler geliştiren bir 
üniversite olmak bizim için 
daha elzem." dedi. Bu bakış 
açısıyla üniversite çalışanlarının 
da üstüne görevler düştüğünü, 
hedeflerine ulaşabilmek için 
ekip olarak tüm çalışanlarla 
birlikte aynı ufka bakmaları 
gerektiğini  söyleyen Zorlu, 
personelin kendi işiymiş gibi 
görev üstlenmesinin gerekli 
olduğunu, özel sektör refleksi ile 
hareket ederek daha dinamik bir 
kurum olmak gerektiğinin altını 
çizdi. Rektör Zorlu, öğrencisiyle, 
velisiyle, akademisyeniyle, 
çalışanıyla, mezunuyla herkesin 
üyesi olmaktan onur duyduğu 
bir yapı meydana getirmeyi 
amaçladıkları belirtti.

Necmettin Erbakan 
Üniversite Vakfını 
Kuruyoruz

Necmettin Erbakan Üniversite 
Vakfı ile ilgili bilgiler veren 

Prof. Dr. Cem Zorlu, Vakfın 
burs kaynağını kullanarak 
hem nitelikli uluslararası 
öğrencileri hem de ülkemizdeki 
başarılı öğrencileri bünyelerine 
kazandırmak istediklerini 
belirtti. Konya’yı dünya ile 
daha entegre hale getirecek 
yabancı öğrencilerin gönüllü 
elçiler olduğunu kaydeden 
Zorlu şunları söyledi: “2019 
yılında akademisyenlerimizin 
de destekleriyle ihtiyaç sahibi 
ve başarılı öğrencilerimize burs 
vermeye başladık. Eğitime 
yaptığımız yatırımın, şehrimize 
geri dönmesini arzu ediyoruz. 
Başarılı öğrencilerimizin 
Konya’mızda kalması, şehrimize 
değer katması için çalışmalar 
yürütüyoruz.”
Üniversitenin Uluslararasılaşma 
çalışmalarına da değinen 
Zorlu, yabancı öğrencilerden 
aldıkları öğrenim ücretlerinde 
2019 yılında yüzde 50 indirim 
yapıldığını, bir önceki yıla göre 
yabancı öğrenci sayısının 

yüzde 33 oranında arttığını 
sözlerine ekledi. Farklı ülkelerle 
imzalanan işbirliği protokollerine 
de değinen Rektör Zorlu, bu 
çalışmaların uzun vadede 
önemli katkılarının olacağını 
belirtti.

Türkiye Ekonomisine 
23 Milyon Lira Katkı 
Sağlıyoruz

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
olarak, içerisinde yer aldıkları 
araştırma geliştirme projeleri ile 
Konya ekonomisine doğrudan 
ve dolaylı olarak toplam 23 
Milyon TL katkı sağladıklarını 
ifade eden Zorlu, Konya’ya 
biyomedikal alanında Ar-Ge 
ve üretim yapacak bir merkez 
kazandırmak için Avrupa 
Birliğinin finansmanı ile Sanayi 
Bakanlığına proje başvurusu 
yaptıklarını söyledi. Rektör 
Zorlu, tıp alanında ortopedik 
travmalarda kullanılan dolgu 

malzemelerinin Ar-Ge’sini yapıp 
üreteceklerini kaydetti. Zorlu 
şunları söyledi: “Elimizdeki 
verilere göre ülke olarak bu 
alandaki ürünleri 2 milyar 
270 milyon dolara ithal 
ediyoruz. BİOMAT araştırma 
merkezimizle bu alanda 
yüzde 85 oranındaki dışa 
bağımlılığımızı azaltarak 
ülke ekonomimize katkı 
sunacağız. BİTAM’da yine 
bu merkezlerimizden 
biri. Toprak ve kuyu suyu 
analizinde Türkiye’deki 3 
merkezden biri olacak, yine 
mikron hassasiyetinde 3 
boyutlu yazıcı ile materyal 
geliştirme Konya’da sadece bu 
merkezimizde mümkün hale 
gelecek. Her iki projemizle 
bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, 
ülke ekonomisine katkı 
sunmayı hedefliyoruz.” dedi. 
Akademik Performansa 
Göre Üniversite Sıralaması 

(URAP)’daki konumlarından 
da bahseden Zorlu, 2000 
yılından sonra kurulmuş 95 
üniversite içerisinde ise 13. 
sırada yer aldıklarını belirtti. 
Adaletli ve doğru bir mukayese 
için kendilerinin, 100 yıllık 
üniversitelerle kıyaslanmasının 
doğru olmayacağını kaydeden 
Zorlu, 2000’den sonra kurulan 
yeni nesil üniversite olarak 
da adlandırılan üniversiteler 
içerisinde ilk sıralara 
yükselmenin öncelikli hedefleri 
olduğunu ifade etti.

Güçlü Üniversite, Güçlü 
İşbirlikleri

Gelişen teknolojiyle paralel 
olarak sanayi sektörüyle 
yürüttükleri iş birliği 
çalışmalarından da bahseden 
Rektör Zorlu, öğrencilerin iş 
yaşamına atıldıklarında güncel 

uygulamalara hâkim ve uzman 
birer mezun profili çizmeleri için 
gayret ettiklerini söyledi.
Göreve geldiklerinden bu yana 
il ve ilçe belediye başkanları ile 
çok uyumlu çalıştıklarını belirten 
Zorlu, “Hem yerel yönetimlerle, 
odalarla, hem iş dünyası ile hem 
STK’lar ile işbirliği içerisinde 
çalışıyoruz. İhtiyaç dâhilinde 
herkesin kapısını çalıyoruz. 
Selçuklu Belediyesi ile SOBE 
Vakfının yürüttüğü çalışmalarda 
birlikteyiz, Karatay Belediyesi 
ile Alzheimer Yaşam Merkezinin 
faaliyetlerinde bir aradayız. 
Bunlar gibi yardım eli bekleyen 
insanlara dokunan işlerin 
içinde olmaktan memnunuz. 
Daha sayamadığımız pek çok 
kurumumuzla son derece 
uyumlu çalışıyoruz. İnşallah 
yerel yönetimlerimizle 
kurduğumuz bu güçlü iş birliği, 
üniversitemizin gücüne güç 
katacak gelişmelere vesile 
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olacaktır diye düşünüyorum. 
Yine göreve geldikten sonra 
Konya’mızdaki üniversite 
rektörlerimizle aylık mutat 
toplantılar düzenlemeye 
başladık. Ortaya koyduğumuz 
bu sinerji ile inşallah yüksek 
öğrenim alanında şehrimizin 
belli başlı sorunlarına çözümler 
geliştireceğiz, buna inanıyoruz.” 
dedi.

Dumansız Üniversite

Emniyet, sağlık müdürlüğü gibi 
kamu kurumlarının eşliğinde 
bağımlılık konusunda farkındalık 
eğitimleri düzenlediklerini 
belirten Zorlu, sigaraya savaş 
açmış birisi olarak, kampüs 
sınırları içerisinde açık alanlar 
dahil her yerde sigarayı 
yasaklamayı planladıklarını da 
sözlerine ekledi.

2 Milyon 265 Bin Lira 
Tasarruf Elde Ettik

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni 
bir üniversite olmaları hasebiyle 
dağınık halde bulunan rektörlük, 
fizik tedavi ve simülasyon 

merkezi birimlerini 2019 yılı 
içinde yeni binalarına taşıyarak 
toplamda 2 Milyon 265 Bin lira 
olan kira ödemesinden tasarruf 
elde ettiklerinin altını çizdi.
Diş Hekimliği Fakültesinin 
de yeni binasına taşınacağını 
söyleyen Zorlu, 2020 yılı 
içinde bu fakülteyi de Sağlık 
Yerleşkesi olarak adlandırdıkları 
yerleşkeye taşıyacaklarını ifade 
etti. 2019 yılı içerisinde İlahiyat 
Fakültesinin yeni binasının 
inşaatını tamamladıklarını 
hatırlatan Zorlu, bu 
fakültelerinin de derslikler 
ve kongre merkezi ile birlikte 
toplam 50 bin 500 metrekare 
alanda eğitim-öğretim hizmetini 
sürdürdüklerini söyledi.
Köyceğiz yerleşkesine merkezi 
bir kütüphane açacaklarının 
müjdesini veren Rektör Zorlu, 
yakın tarihte Ahmet Keleşoğlu 
Vakfı ile imzaları atarak projeyi 
başlatacaklarını kaydetti.

Öğrencilerimizle Gurur 
Duyuyoruz

Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde farklı 

bölümlerde okuyan öğrencilerin 
Konya’yı ve NEÜ’yü katıldıkları 
yarışmalarda gurur duyulacak 
biçimde temsil ettiklerini 
belirten Zorlu; “Mimarlıktan, 
Gastronomi ve Mutfak 
Sanatlarına, Havacılık ve Uzay 
Bilimlerinden Mühendisliğe 
pek çok alanda öğrencilerimizin 
ödül haberlerini alıyoruz. Genç 
proje sahiplerinin bizleri dışarıda 
temsil edişi ve bu yarışmalardan 
ödülle dönmelerinden gurur 
duyuyor, memnun oluyoruz.” 
dedi. Üniversite bünyesindeki 
121 öğrenci topluluğunun 
faaliyetleri ile de yakından 
ilgilendiklerini söyleyen Zorlu, 
gençlerin özgeçmişlerine 
katacakları her türlü pozitif 
özelliğin gelişebilmesi için 
her zaman yanlarında yer 
alacaklarını kaydetti.
Basın mensuplarının sorularına 
yanıt veren Prof. Dr. Cem 
Zorlu, yerel basınla bir araya 
gelmiş olmaktan memnuniyet 
duyduğunu söyleyerek katılan 
herkese teşekkürlerini iletti.
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Üniversitemiz Tarihi 
Bilinçlenme Topluluğundaki 
öğrenciler, topladıkları 
bağışlarla Karapınar Gazi 
Mustafa Kemal Ortaokuluna 
Barış Pınarı Harekatı Şehidi 
Uzman Onbaşı Yunus 
Mermer adına kütüphane 
kurdu.  

Barış Pınarı Harekatı 
Şehidi Uzman Onbaşı 

Yunus Mermer adına kurulan 
kütüphanenin açılışını 
Karapınar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İbrahim Önal yaptı. 
Açılışa Karapınar İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri Hulusi 
Sonkaya ve Tahir Ağırgötüren 
de katıldı.

Topluluk adına konuşma yapan 
topluluk başkanı Üniversitemiz 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
3. sınıf öğrencisi Hatice 
Nur Karagöz; açılışı yapılan 
kütüphanenin kurdukları 
dördüncü kütüphane olduğunu 
belirterek şunları söyledi: “Bu 
yıldan sonra kuracağımız 
kütüphanelerimize 
şehitlerimizin ismini vermeye 
karar verdik. Bu seneki 
kütüphanemize şehidimizin 
ailesi ile görüşüp onların da 
rızalarını alarak şehidimiz 
Yunus Mermer’in adını verdik. 
Kütüphanemiz için, üç gün 
boyunca üniversitemizin 
farklı fakültelerinde eş 
zamanlı stantlar kurarak 
öğrenci arkadaşlarımızdan 
bağışlar topladık. Bu bağışlar 
neticesinde dolu dolu içerik 
barındıran Şehit Uzman 
Onbaşı Yunus Mermer 
kütüphanesini kurduk. 
Akademik Danışmanımız Prof. 

Dr. Cemal Güven hocamızın 
da her zaman söylediği gibi 
‘Bir okul kütüphanesi ile 
okuldur’. Topluluk olarak 
önümüzdeki yıllarda da her 
yıl bir kütüphane olmak üzere 
kütüphane kurmaya devam 
edeceğiz inşallah.” dedi.

Karagöz, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ailesine, 
akademik danışmanlarına ve 
Tarihi Bilinçlenme Topluluğu 
üyelerine teşekkür ederek; 
“Kurduğumuz kütüphanede 
şehidimiz gibi okumayı seven, 
kitabın önemini bilen çocuklar 
yetişir inşallah. Kurduğumuz 
kütüphane çocuklarımıza 
hayırlı olsun, emeği geçen 
herkesten de Allah razı olsun” 
dedi.

TARİHİ BİLİNÇLENME TOPLULUĞU
ÖĞRENCİLERİ DÖRT YILDA DÖRT
KÜTÜPHANE KURDU

saygıyla ve minnetle anıyoruz...

Barış Pınarı Harekatı Şehidi
Uzman Onbaşı Yunus Mermer
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Üniversitemiz Otizm 
Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ve 
Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı (SOBE) 
işbirliğiyle düzenlenen SOBE 
Otizm Gönüllüsü Belge 
Töreni SOBE Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan 
Otizm Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Yahya Çıkılı, Otizm 
Eylem Planı çerçevesinde 
otizmli çocukların eğitimi 
için merkezde yürütülen 
faaliyetlere destek vermek 
amacıyla, NEÜ’nün yaptığı 

çalışmalardan bahsetti. Yaz 
döneminde uygulamaya 
konularak gönüllü öğrenci 
katılımıyla gerçekleştirilen 
proje hakkında bilgiler veren 
Çıkılı uzak illerden katılım 
sağlandığını ve dönütlerin 
çok olumlu olması sebebiyle 
projenin devam ettirileceğini 
ifade etti.
Programda konuşan 
Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak, otizmli çocukların 
topluma emanet olduğunu 
ve otizm alanında örnek olan 
SOBE Vakfının kuruluşundan 
bugüne Necmettin Erbakan 
Üniversitesi tarafından her 
zaman desteklendiğini ve 
destekleneceğini ifade etti. 
Konya’da böyle bir merkezin 

olmasının gurur kaynağı 
olduğunu belirten Mızırak 
şöyle devam etti: “Bu 
çocuklarımızın hizmetinde 
olmak ayrı bir huzur. Karşılıksız 
olarak buraya geliyorsunuz. 
Kendinize lazım olan zamanı 
buraya veriyorsunuz. Allah 
bunun karşılığını da mutlaka 
verecektir. Ben hem vakfımıza, 
hem hocalarımıza, hem 
gönüllülerimize ve emeği 
geçen herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum."
Konuşmasında vakıf 
kültüründen gönüllü 
çalışmalara kadar, değerlerimiz 
hakkında bilgi veren Mızırak, 
öğrencilere maddi karşılığı 
olmayan işlerde bulunmayı 
şiar edinmeleri gerektiğini 
söyledi.
Sobe Vakfı Başkanı Mustafa 
Ak yaptığı konuşmada yapılan 
uygulamadan ve öğrencilerin 
performanslarından çok 
memnun olduklarını ve bu tür 
çalışmaların devam etmesi 
gerektiğini ifade etti. Toplumda 
gönüllü çalışma kültürünün 
geliştirilmesinin altını çizen 
Ak, öğrencilere görev ve 
sorumluluk bilinciyle, heyecan 
ve hassasiyetle yaptıkları 
gönüllü çalışmalar için 
teşekkür etti. 
Program sonunda otizm 
gönüllülerine teşekkür 
belgeleri takdim edildi. 

SOBE OTİZM GÖNÜLLÜLERİNE
TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi 
Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı ve 
Sağlık İçin El Ele Topluluğunun katkıları 
ile Meram Çayırbağı 
Özlem-Tahsin-Bengisu Emiroğlu 
İlkokulunda kütüphane açılışı 
gerçekleştirildi.

Meram Çayırbağı Özlem- Tahsin 
-Bengisu Emiroğlu İlkokulundaki 

kütüphane açılışına, Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, Hemşirelik 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine 
Geçkil, Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı 
Başkan V. Öğr. Gör. Aliye Çayır, Sağlık İçin El 
Ele Topluluğundaki öğrenciler ve Hemşirelik 
2. sınıf öğrencileri katıldı.

Kütüphane açılışının ardından, ilkokul 
öğrencileri ve hemşirelik öğrencileri birlikte 
okuma etkinliği gerçekleştirdi. Okul idaresi 
ve öğrenciler, Hemşirelik Fakültesi ekibini 
memnuniyetle uğurladı.

GENÇ SAĞLIKÇILAR 
KÜTÜPHANE AÇTI

11
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Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

Sinema-TV bölümü 
tarafından hazırlanan 

“Son Devrin Bilim 
Abidesi Fuat Sezgin” adlı 

belgeselin galası Selçuklu 
Belediyesinin katkılarıyla 

Selçuklu Kongre 
Merkezinde yapıldı.

Programda açılış 
konuşmasını belgeseli yazıp 

yöneten Üniversitemiz 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Öğretim Görevlisi Mehmet 
Ali Sevimli, “Bilimin ve 

sanatın birlikteliğine 
inanan, olaylara ya da 
olgulara epistemolojik 
çerçeveden bakmaya 

çalışan bir sinemacı olarak 
ve henüz yolun başında 

olan bir akademisyen 
olarak onu tanıdığım 

için çok mutluyum. Fuat 
Hocanın bilime verdiği 

önem, onun azmi ve 
çalışması, bu belgeselin 

ortaya çıkmasında bizlere 
motivasyon ve enerji 

sağladı” diye konuştu.

Projenin danışmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Salih Gürbüz ise, Fuat 

Sezgin röportajlarında; 
"Dünya nimetlerinden 

feragat edebilmeyi, tatlı 

bir sabırla azmetmeyi, 
Allah korkusu ve Allah’ın 

tüm hareketlerimizi 
kontrol ettiği bilincinde ve 

şuurunda yaşamayı, akıl 
ve ruhumuzu aynı anda bir 

masaya oturtarak çalışmayı 
bizlere tavsiye ediyor. 

Kendisi dünya bilim tarihine 
inanılmaz katkılar sağlamış 

birisi. Onun hayatını konu 
edindiğimiz bu çalışmayı 
sizlerle buluşturmaktan 

dolayı memnuniyet 
duyuyoruz” şeklinde 

konuştu.
Üniversitemiz Güzel 

Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 

çalışmada emeği geçenlere 
teşekkür ederek, “2019 

yılının Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından Fuat Sezgin 
Yılı ilan edilmesiyle 

birlikte fakültemizde tüm 
bölümlerimizle planlama 

yaparak önce karma 
sergimizi gerçekleştirdik. 

Şu an Diyarbakır 
Dicle Üniversitesinde 

sergileniyor. Hem Doğu’nun 
Hem Batı’nın sentezi olan 

Fuat Sezgin’in hayatı ve 
anlayışının özellikle de 

gençlerimizin dimağlarında 
yer edebilmesi bizler için 

bir bahtiyar olma sebebidir” 
dedi.

“SON DEVRİN BİLİM ABİDESİ 
FUAT SEZGİN BELGESELİ”NİN 

GALASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Oğuz Doğan “Bugün bilim 

tarihinde yazılan bütün kitaplar, 
bilim tarihini bölüm bölüm 

anlatırlarken İslam Bilim 
Tarihi’ne çok kısa değinirler. 

Birkaç isimden öte gitmez 
bahsedilen kısımlar. Müslüman 

bilim adamlarının, ‘Bilim 
tarihinde biz de varız, biz 

bilimde şunları yaptık’ deme 
cesaretlerini göremezsiniz. 

Böyle bir toplumda Fuat 
Sezgin gibi biri çıkıyor ve bilim 

tarihine, dünya literatürüne 
İslam Bilim Tarihi’nin katkılarını 

anlatıp yerleştirebiliyor. 
Müslüman bilim adamlarının 

bilime olan katkılarını tek 
tek görselleştirerek, müzeler 

kurarak tarihe adını yazdırıyor. 
İşte Fuat Sezgin böyle bir 

bilim insanı. Kimsenin cesaret 
edemediği bir zamanda İslam 

dünyasının bilime olan katkılarını 
haykırabilen bir yapısı olması 

itibariyle önemli bir şahsiyettir, 
abide bir insandır” ifadelerini 

kullandı.
Selçuklu Belediyesi 

Başkan Yardımcısı Ali Düz, 
akademisyenler, öğrenciler ve 

davetlilerin katıldığı program 
konuşmaların ardından “Son 

Devrin Bilim Abidesi
Fuat Sezgin” 

belgeselinin gösterimiyle
son buldu.
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Üniversitemiz Yayınlar ve 
Dergiler Koordinatörü Dr. 
Fatih Kaleci, NEÜ Yayınlar ve 
Dergiler Koordinatörlüğünün 
faaliyetleri ve sürdürülen 
çalışmaların uluslararası 
boyutları hakkında bilgi 
verdi.

Üniversitemiz ayınlar ve 
Dergiler Koordinatörlüğü 

olarak Üniversite bünyesindeki 
yayınları tek bir çatı altında 
toplayarak işe başladıklarını 
belirten Kaleci; “Bu durum 
bizim hem kurumsal 
anlamda vizyoner bir 
bakış açısı sergilemek 
hem de üniversitemizin 
uluslararasılaşma hedefi 
doğrultusunda çeşitli 
altyapı işbirliklerini 
gerçekleştirmemizi sağladı. 
Kurgulamış olduğumuz 
Koordinatörlük Türkiye’de şu 
anda yalnızca 3 üniversitede 

mevcut. Bunun da çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
Koordinatörlük bünyesinde 
yaptıkları çalışmaları 
detaylandıran Dr. Fatih 
Kaleci şöyle devam etti: 
“NEÜ Yayınevinin hayata 
geçirerek yayın hayatına 
bu kurgu üzerinden devam 
ediyoruz. Bunun ötesinde 
hem markalaşma hem de 
uluslararasılaşma anlamında 
neupress şeklinde bir 
projemiz oldu. Özellikle web 
of science bünyesinde çeşitli 
anlaşmalarımız oldu. Birinci 
ayağında dergilerin, ikinci 
ayağında kitaplar ve üçüncü 
ayağında sempozyumlar olan 
üç ayaklı bir anlaşmaydı. Uzun 
vadede bunların çıktıklarını 
alacağımızı umuyorum.”
Kitapların uluslararası alanda 
sertifikasyon kazanması 
adına da çeşitli anlaşmalar 
yürüttüklerini kaydeden 
Kaleci, NEÜ bünyesindeki 14 

derginin uluslararası kriterlere 
sahip olması konusunda 
çalışmalar yürüttüklerini de 
sözlerine ekledi. Niceliksel 
artışın yanında esasen 
niteliksel olarak yükselmenin 
de önemine vurgu yapan 
NEÜ Yayınlar ve Dergiler 
Koordinatörü Dr. Fatih 
Kaleci, bilimsel yayıncılık 
alanında Necmettin Erbakan 
Üniversitesi hocalarına çeşitli 
eğitimler düzenlediklerini ve 
geri dönüşlerin de olumlu 
olduğunu kaydetti.  

BİLİMSEL YAYIN SÜREÇLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ 
ARTIRMA EĞİTİMİ VERİLDİ

“1 MAÇ, BİNLERCE KİTAP, 
ON BİNLERCE ÖĞRENCİ” 

KAMPANYASI

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Üniversitemiz, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Konyaspor 
iş birliği ile “1 Maç Binlerce Kitap 
On Binlerce Öğrenci” projesi 
kapsamında, 26 Ocak günü 
oynanan İttifak Holding Konyaspor 
- Galatasaray maçında taraftar 
toplulukları ve tüm taraftarların 
aktif katılımıyla kitap toplama 
kampanyası gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
ise okumanın emredildiği 

bir toplum olarak; kitap okuma 
alışkanlığı kazanmanın önemine 
vurgu yaparak, okumadan geçen 
günün, yitirilmiş bir gün olduğunu 
ifade etti ve şunları söyledi: 
“Milletimizi iyi bir geleceğe 
hazırlamak için okumak şarttır. 
Sen de getireceğin kitaplarla 
gelecek nesillerin okumasına 
destek ol. Kitap getir geleceğe iz 
bırak.”

Proje Koordinatörü 
Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fatma Arslan ise kitap 
kampanyası hakkında bilgi 
vererek toplanan kitapları 
belirlenen bölgelerdeki 
okullarda öğrenim 
gören yaklaşık 3 bin 
öğrenciye ulaştıracaklarını 
söyledi.  Bu proje 
sonucunda oluşturulacak 
kütüphanelere Barış Pınarı 
harekâtında şehit olan 
askerlerimizin isimlerinin 
verilmesini istediklerini 
kaydeden Arslan; “Proje 
kapsamında millet 
olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket etmeyi, 
elimizdeki imkânlar 
dâhilinde ihtiyaç sahibi 
bireylere ulaşmanın 
ve hayırlı işlerde 
yardımlaşmanın önemini 
anlatmış olacağız. Bu 

bağlamda projede aktif 
rol alan üniversitemiz 
öğrencilerine, 
kulübümüze, taraftarlara, 
şehrimizin riyaset 
erkânına teşekkür 
ediyorum. Sınırı olmayan 
gönüllere dokunmak 
adına önemli olan bu 
projenin özgüvenli, 
kültürlü, bilgili ve 
geleceğin teminatı 
olan gençlere katkı 
sağlayacağı ve aynı 
zamanda temel prensip 
ve ilkeler doğrultusunda 
yardımlaşmayı esas 
alarak; kitap okumanın 
yaygınlaştırılması ve 
kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmanın genç 
nesiller üzerinde pozitif 
bir etki yaratarak 
farkındalık oluşturacağı 
kanaatindeyim.” ifadelerini 
kullandı.
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Üniversitemiz Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğünün 
uluslararasılaşma politikası 
kapsamında Üniversitemiz 
Küresel ve Bölgesel 
Çalışmalar Merkezinin 
başlatmış olduğu “12 Ayda 
12 Uluslararası Bilimsel 
Toplantı” serisinin ilki olan 
‘Popülizmin Yükselişi’ 
konulu uluslararası çalıştay 
düzenlendi.

Hollanda, Hindistan, 
İspanya, İngiltere, Rusya 

ve Kazakistan’dan gelen 
akademisyenlerin katılım 
gösterdiği çalıştayın açılış 
konuşmasını Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu yaptı. 
Rektör Zorlu, dünyanın 
farklı ülkelerinden kıymetli 
akademisyenleri böylesine 

önemli bir çalıştay için 
ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti belirterek, 
“Dünyayı etkileyen önemli 
olayları ve meseleleri farklı 
açılardan görebileceğiz. 
Burada önemli olanın; bilim ve 
düşünce insanlarının bir araya 
gelerek düşüncelerini karşılıklı 
paylaşabilmesi olduğunu 
düşünüyorum” dedi.

Farklılıkların zenginlik 
olduğunu ifade eden Zorlu, 
“Çalıştayın sonuçlarının 
konunun anlaşılması 
hususunda farkındalık 
yaratacağını ve faydalı 
sonuçlar doğuracağına 
inanıyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından 
sunumlara geçildi. Çalıştay iki 
gün devam etti.

Üniversitemiz, Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 
işbirliği ile “4. Ulusal Bilim 
Kampı” gerçekleştirildi.

Programda konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Okullarından 

mezun olan tüm öğrenciler, 
bilimsel çalışmanın ne 
olduğunu bilmeli, bilimin 
onların kültürleri ve 
hayatlarıyla nasıl ilişkili 
olduğunun farkında olmalı ve 
bilimin bazı temel kavram, 
beceri ve davranışlarını 
kazanmalıdır. Bilimsel süreç 
becerileri fen eğitiminde en 
önemli kurumsal güçtür. 
Mesele ister felsefi ister 
pratiğe dayalı olsun çözüm 
genellikle aynıdır. Bu nedenle 
bilimsel süreç becerileri ilk, 
orta ve lise fen programlarında 
kuvvetle uygulanmalıdır. Bu 

programda gençler, 5 farklı 
alanda bilimsel becerilerini 
geliştirecekler. Kazandıkları 
becerileri günlük hayatta 
karşılaştıkları problemleri 
çözmede ve ülkenin ihtiyacı 
olan bilim ve teknolojik 
araştırmalarda kullanacaklar. 
Eminim ki, burada bilimsel 
becerilerle donanım 
kazanacak gençlerden ileride 
önemli bilimsel çalışmalara 
imza atacak bilim adamları 
çıkacaktır” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük ise, 80 farklı ilden 
Konya’ya gelerek bu önemli 
programa katılan misafirleri 
ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek 
bu kampın, geleceğin bilim 
adamlarının yetiştirilmesi 
açısından çok önemli olduğunu 
belirtti. 
MEB Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü Eğitim Ortamları, 
Öğrenme Süreçleri, Özel 
Program ve Proje Uygulayan 
Eğitim Kurumları Daire 
Başkanı Mehmet Bölücek 
de konuşmasında her yıl 
farklı bir ilde farklı bir okulun 
koordinesinde gerçekleştirilen 

Ulusal Bilim Kampının bu yıl 
Konya’da yapıldığını söyledi. 
Konya’nın medeniyetlerin 
merkezi bir şehir olduğunu 
söyleyen Bölücek, bu kampla 
ilgili yapılan tüm görüşmelerin 
olumlu sonuçlandığını belirtti.
Konya Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın ise eğitimin insan 
hayatındaki önemine vurgu 
yaparak Hz. Mevlana’nın “Dün, 
dünle beraber gitti cancağızım, 
bugün yeni şeyler söylemek 
lazım” sözünü anımsattı. 
Aydın, yeni şeyler söylemenin 
yol ve yönteminin ise eğitim ve 
bilim olduğunu ifade etti.
Açılış programının ardından İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük tarafından MEB Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürü 
Yusuf Büyük, rektörler ve 
farklı illerden gelen milli eğitim 
müdürlerinin de bulunduğu 
bir heyete Konya’daki eğitim 
çalışmaları ve İnsan Mektebi 
Projesi hakkında bir sunum 
gerçekleştirildi.

"POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ"
KONULU ÇALIŞTAY YAPILDI

4. ULUSAL BİLİM KAMPI
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesinde 
yeni koronavirüs salgınıyla 
ilgili güncel gelişmelerin 
paylaşıldığı bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi.

Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Konferans 

Salonunda düzenlenen 
toplantıda Başhekim 
Yardımcısı ve Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Özdemir, konu 
hakkında çok fazla bilgi kirliliği 
olduğunun altını çizerek, 
“Koronavirüs, sadece ulusal 

çapta değil tüm dünyada 
2020 yılının ana gündem 
maddesi olmuştur. Bu 
tedirginliğin oluşturduğu 
hareketlilik içerisinde çok 
fazla bilgi var. Bunlar arasında 
dolaşımda olan çok fazla 
yanlış bilgi de var. Özellikle 
sosyal medyadaki yanlış 
bilgilerin doğrulardan çok 
daha hızlı yayıldığı bir sürecin 
içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla 
bu konunun, otoriteleri 
ve bilimsel olarak teyit 
edilmiş bilgiler üzerinden 
değerlendirme yapan kişiler 
tarafından topluma sunulması 
gerekiyor” şeklinde konuştu.
Meram Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır 
Feyzioğlu, koronavirüslerin, 
dünya genelinde çok fazla 
sayıda hayvan türünde 
enfeksiyon yapan oldukça 
kalabalık bir virüs ailesi 
olduğunu belirterek, “Sıklıkla 
değişim gösterebilme 
kabiliyetine sahip olan 
koronavirüslerin bazı türleri 
zaman içerisinde insanlarda 
enfeksiyon yapabilme 
kabiliyeti kazanmışlardır. 
Bu durum hem virüslerdeki 
değişimin hem de insanların 
kaynak hayvanlarla olan 
etkileşiminin kaçınılmaz bir 
sonucudur. 1964 yılında 

KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI

belirlenen ilk insan koronavirüsü 
de hayvanlardaki virüsün 
değişime uğramış hali olarak 
bunu başarmıştır. İnsanlarda 
basit üst solunum yolu 
enfeksiyonu yapan koronavirüs 
türlerinin sayısı bugün 4’e 
ulaşmıştır” dedi.
Doç. Dr. Bahadır Feyzioğlu: 
"Öte yandan yine aynı 
mekanizmalarla, başka 
Koronavirus türleri; 2003’te 
Çin’de SARS, 2012’de 
Ortadoğuda MERS gibi daha 
ciddi hastalıkların etkeni 
olarak karşımıza çıkmıştır. 
SARS’da Yarasa- Misk kedisi, 
MERS de ise Yarasa-Deve 
hayvan kaynaklı geçişler 
gösterilmiştir. Bu durum, 
insanların kaynak hayvanların 
doğal yaşam alanlarına daha 
fazla girmesinin ve artan 
temasının doğal sonucu olarak 
karşımıza çıkmıştır. 2019 yılı 
sonunda Çin Vuhan merkezli 
ilk vakanın bildirimiyle beraber 
tıpkı SARS ve MERS de olduğu 
gibi normalde yarasalarda 
bulunan bir koronavirüsün 
insanları enfekte edebilecek 
bir dönüşümü başarabildiği 
ortaya çıkmıştır. İnsanlarda 
enfeksiyon yapmayı başaran 
bu yedinci koronavirüs türünün 
kaynağının yarasalar olduğu 
genetik analizlerle ortaya 
çıkmasına rağmen, insanlara 
aktarımı kısmında ikincil başka 
omurgalı türlerinin olma olasılığı 
üzerinde durulmaktadır. Bugün 
kıtalararası yayılımı başarmış 
olan virüs, Dünya Sağlık Örgütü 
güncel verilerine göre yayılım 
açısından hızlı, ancak enfekte 

olan kişilerdeki ölüm oranları 
açısından iyimser bir görünüm 
sergilemektedir. Virüs yapısal 
olarak dış ortamda kolay 
inaktive olan ve rutin temizlik 
prosedürleriyle kolayca bertaraf 
edilebilecek özelliktedir” diye 
konuştu.
Meram Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim 
Erayman ise, an itibariyle 
28 ülkede 40 binin üzerinde 
vakanın tespit edildiğini aktardı. 
Erayman, “Yüzde 2 ölüm 
oranıyla seyreden salgında 
vakaların yüzde 99’u Çin’de 
bulunuyor. Ülkemizde şu ana 
kadar vaka tanımlanmadı. 
Süreci Sağlık Bakanlığı ve bizler 
de yakından takip ediyoruz. 
Hastaların yaklaşık yüzde 
85’inde öksürük, ateş belirtileri 
olurken özellikle 65 yaşından 
büyükler, bağışıklık sistemi 
baskılanan veya bağışıklık 
sistemini baskılayan ilaç alanlar, 
gebeler, obezler, kronik akciğer 
ve kalp hastalığı olanlarda  
ağır nefes darlığı ve solunum 
yetmezliği belirtileri daha çok  
ortaya çıkmaktadır. Hastalık 
insandan insana hapşırma, 
öksürme, nezle gibi belirtilerle 
ortaya saçılan sekresyonların 
diğer insanlara direk ulaşması 
veya bu sekresyonların çevre 
yüzeylere yapışması sonucu 
insanların bu yüzeylere teması 
ile yayılmaktadır. Hastalığın 
tanısı, klinik şüphesi olan 
vakaların solunum yollarından 
alınan örneklerin referans 
laboratuvarında doğrulanması 

ile konulmaktadır” dedi.
Hastalığın tedavisinde 
henüz etkili spesifik bir ilaç 
ve hastalıktan korunmak 
için kullanılabilen bir aşının 
mevcut olmadığının altını 
çizen Erayman, “Hastalıktan 
korunmanın en temel yolları; 
kalabalık ortamlara ihtiyaç 
yoksa girmemek, solunum yolu 
enfeksiyonu belirtileri varsa 
maske takmak, hastalığın 
yaygın olduğu yere seyahat 
etmemek, hastalık tanısı 
olanlarla yakın temas içinde 
olmamak ve maske takmak, 
her zaman en temel korunma 
yolu olan en az 20 saniye bol 
sabunla eğer sabun o anda 
mevcut değilse el dezenfektanı 
ile el yıkamaktır” ifadelerini 
kullandı.
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Tarihi Bilinçlenme 
Topluluğu pandemi 
sürecinde evde 
geçirdikleri vakti verimli 
hale dönüştürmek için 
çevrimiçi etkinlikler 
gerçekleştirdi. 

Bi Kahve Molası ismini 
verdikleri instagram 

canlı yayın programlarında 
farklı isimleri konuk 
eden topluluk, bu 
programları NEÜ 
Yayınları sponsorluğunda 
gerçekleştirerek her yayın 
sonunda çekilişle kitap 
hediye etti. 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fikret Karapınar 
ile ilk programlarını 
yapan topluluk, yayında 
moderetör eşliğinde Prof. 
Dr. Fikret Karapınar'ın 
öğrencilik yılları ve 
yeni ilahiyat fakültesi 
hakkında keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdi. 

İkinci yayınlarında ise 
gençlerin yerelde yapılan 
gençlik çalışmalarından 
haberdar olmalarını 
sağlamak amacıyla 
Konya Büyükşehir Gençlik 
Meclisi Başkanı Ali Cihan 
Özensel ve Meram 
Belediyesi Gençlik Meclisi 
Başkanı Tunahan Tutar'ı 
ağırladı. Bu sohbette 

PANDEMİYE 
Bİ KAHVE MOLASI 

ise gençlik meclislerinin 
yapısı, faaliyetleri, meclislerin 
öğrencilere sunduğu imkânlar 
ve gençliği en iyi gençler 
konuşur dedikleri güzel bir 
yayın gerçekleştirildi. 

Topluluğun gerçekleştirdiği 
programların üçüncüsünde 
ise üniversitemizin yeni 
açılan NEÜ Artı Kariyer 
Merkezi konuşuldu. Merkezin 
Koordinatörü Öğr. Gör. Ali 
Bozgedik ile kariyer planlaması 
ve kariyer merkezinin 
öğrencilere sağlayacağı destek 
hakkında gerçekleştirilen 
sohbet öğrencilerin ilgisiyle 
karşılandı. 

Karatay Belediyesi Gençlik 
Meclisi Başkanı Ahmet 
Babuççu ve Selçuklu 
Belediyesi Gençlik Meclisi 
Başkanı Mehmet Hanifi 
Kaya'yı konuk eden topluluk, 
aynı zamanda Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Harita 
Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi 
olan Karatay Belediyesi 
Gençlik Meclisi Başkanı ile 
meclis bünyesinde bulunan 
ortaöğretim çalışma grubu ve 
üniversiteli gençlere yönelik 
gerçekleştirilen projeler 
hakkında sohbet etti. Selçuklu 
Gençlik Meclisi Başkanı ile 
yapılan sohbette ise geçmiş 
dönemlerde gerçekleştirilen 
“Selçuklu Gençlik Zirvesi”nin 
yeniden gerçekleştirileceği 
konusunda müjdeyi aldı. 

Keyifli geçen bir yayın serüveni 
oluşturan Bi Kahve Molası 
isimli yayınlarının final yayınını 
ise üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin 
Okumuşlar ile yapan topluluk 
üyeleri Okumuşlar'ın öğrencilik 
yılları, yeni kurulan yayınevinin 
amaç ve hedefleri hakkında 
sohbet gerçekleştirdi.

Konuklara kitaplarla ilgili 
sorular hazırlayarak soru seti 
ismini verdikleri sorular ile de 
sohbeti daha da eğlenceli hale 
getiren topluluk instagram 
uygulamasının canlı yayın 
imkânını verimli bir şekilde 
kullanarak izleyicilerine ve 
konuklarına yoğun geçen 
hayatlarında Bi Kahve Molası 
yaşattı. 

Tarihi Bilinçlenme Topluluğu 
Başkanı Hatice Nur Karagöz 
de, bu süreçte topluluk üyeleri 
arasındaki bağı koparmamak 
ve pandemi sürecinde evlerde 
geçen zamanı en iyi şekilde 
değerlendirmeyi hedefleyerek 
gençlere faydası olacak 
sohbetler gerçekleştirdiklerini 
söyleyerek izleyicilere, 
konuklara ve NEÜ Yayınları 
yöneticilerine katkıları için 
teşekkürü borç bildiklerini 
iletti.
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Tıbbi Onkoloji 
Toplantı Salonunda Dünya 
Kanser Günü kapsamında 
kanser hastaları için müzik 
dinletisi gerçekleştirildi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı öğretim 
elemanları tarafından icra 
edilen müzik dinletisine 
kanser hastaları ve aileleri, 
bölüm doktorları, hemşireler 
ve hastane çalışanları katıldı.

Müzik dinletisinde hastalar 
isteklerini çaldırma imkanı 
da bularak gönüllerince 
eğlendiler ve etkinlikte 
kendilerini çok iyi 
hissettiklerini söyleyerek bu 
tür etkinliklerin devamının 
gelmesi isteklerini dile 
getirdiler.
Etkinlikte konuşan Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi 
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
öğretim üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Murat Araz, “Kanserli 
hastalarımıza moral vermek 
adına psikoloğumuz Sevgi 

Doğan öncülüğünde bir 
konser düzenledik. Katılım 
gayet iyiydi ve yüzler 
gülüyordu. Temennimiz 
bu hastalarımızın hem 
tedavileri açısından hem de 
genel yaşam standartları 
açısından yüzlerinin devamlı 
gülmesi. Bu tarz etkinlikleri 
hastalarımızın moral 
düzeyini arttırmak için belli 
aralıklarla sürekli yapmaya 
çalışacağız. Bu programda 
emeği geçenlere de teşekkür 
ediyorum” dedi.

TEDAVİ GÖREN ONKOLOJİ HASTALARI
MÜZİK DİNLETİSİ İLE MORAL BULDU

23
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Üniversitemiz Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hasan Kotan, TÜBİTAK 
Proje Performans Ödülü’ne 
layık görüldü.

Yüksek Sıcaklık 
Uygulamalarında 
Kullanılabilecek 

ve Dayanımı Arttırılmış 
Nanokristal Yapılı Paslanmaz 
Çeliklerin Geliştirilmesi 
projesiyle proje performans 
ödülüne layık görülen Kotan, 
“Araştırmamız süresince SCI 
kapsamına giren etki değeri 
yüksek ve Q1 seviyesindeki 
uluslararası dergilerde 4 adet 

ve SCI-Expanded endeksli 
ulusal dergilerde ise 1 adet 
makale yayımlanarak bilim 
dünyasına önemli katkılar 
sağlanmıştır. Proje çalışmaları 
ve projenin bilimsel çıktıları 6 
adet uluslararası konferansta 
sözlü olarak sunulmuştur. 
Ayrıca, bu proje çıktılarından 
elde edilen veriler, yeni proje 
fikirlerinin oluşmasına da 
ışık tutmuştur. Bu fikirler 
neticesinde hazırlanan bir 
proje, 119M120 kodu ile 
yakın zamanda TÜBİTAK 
tarafından desteklenmeye 
hak kazanmıştır.” dedi. Proje 
hakkında konuşan Doç. Dr. 
Kotan, paslanmaz çeliklerin 
yüksek korozyon dirençleri, 
kolay şekillendirilebilmeleri 
ve estetik görünümleri 
sebebiyle önemli mühendislik 
malzemeleri arasında yer 

aldıklarını belirterek, “Proje 
kapsamında yapılan çalışmalar 
neticesinde, tane boyutunun 
20-25 nanometre seviyelerine 
düşürülmesiyle paslanmaz 
çeliklerin sertliklerinin 
büyük taneli eş değerlerine 
kıyasla yaklaşık olarak 3 
kat arttırılabileceği tespit 
edilmiştir. Daha sonra, 
üretilen bu paslanmaz 
çelik alaşımlarına farklı 
sıcaklıklarda ısıl işlemler 
uygulanmış ve nanokristal 
yapıdan kaynaklanan 
yüksek iç enerjiden dolayı 
1000 ºC üzerindeki ısıl 
işlemlerin sonucunda ani 
ve hızlı tane büyümesinin 
meydana gelerek mikrometre 
seviyelerine ulaştığı tespit 
edilmiştir. Bunun neticesinde 
ise numunelerin başlangıç 
durumlarına kıyasla dayanım 

TÜBİTAK’TAN ÜNİVERSİTEMİZE
PROJE PERFORMANS ÖDÜLÜ

değerlerinin yaklaşık olarak 
sadece yüzde 50’sini koruduğu 
görülmüştür. Projenin 
ilerleyen safhalarında, elde 
edilen nanokristal yapılı bu 
paslanmaz çeliklerin mekanik 
özelliklerindeki bu kaybı en 
az seviyeye indirerek yüksek 
sıcaklık uygulamalarını 
da mümkün kılmak üzere 
araştırmalar yapılmıştır.” 
ifadelerini kullandı.
Kotan konuşmasına şöyle 
devam etti: “Geliştirilen 
termodinamik ve kinetik esaslı 
stratejiler ile aynı alaşımın 
1200 ºC sıcaklıklarındaki 
ısıl işlemlerden sonra dahi 
nanokristal yapıda kaldığı ve bu 
sayede de sertliğinin daha az bir 
düşüşle yaklaşık olarak yüzde 
85’ini koruduğu tespit edilmiştir. 

Paslanmaz çeliklerin bu 
seviyedeki yüksek sıcaklıklara 
maruz kaldıktan sonra bile 
nanometre mertebesindeki 
yapısını koruması ilk defa 
bu çalışma kapsamında 
başarılmıştır. Ayrıca Amerika 
Birleşik Devletleri Ordu 
Araştırma Laboratuvarı 
ile ortak yapılan deneysel 
çalışmalar kapsamında üretilen 
bu alaşımlarda sıcaklığa 
bağlı olarak meydana gelen 
faz dönüşümleri gerçek 
zamanlı olarak araştırılmış 
ve faz dönüşümü kinetiğinin 
kontrol edilmesiyle malzeme 
özelliklerinin ileri boyutta 
modifiye edilebileceği tespit 
edilmiştir. 

Elde edilen bu bilimsel 
sonuçların yüksek sıcaklık 
mühendislik uygulamalarında 
kullanılabilecek ve dayanımı 
arttırılmış nanokristal 
yapılı paslanmaz çeliklerin 
geliştirilmesine öncülük edeceği 
düşünülmektedir.” dedi.
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Üniversitemiz, AK Parti 
Milletvekili ve Dünya 
Motosiklet Şampiyonu 
Kenan Sofuoğlu’nu ağırladı.

Turizm Fakültesi tarafından 
düzenlenen program 

Köyceğiz Kampüsü Fuat 
Sezgin Konferans Salonunda 
yapıldı. Programa hem 
öğrenciler hem de diğer 
misafirler yoğun ilgi gösterdi.
Konuşmasına motosiklet 
merakını anlatarak başlayan 
Kenan Sofuoğlu, programa 
katılan herkese teşekkür 
ederek, memnuniyetini ifade 
etti. Kendini bildiğinden 
beri motosikletin hayatında 
olduğunu belirten Sofuoğlu, bu 
sporu çok sevdiğini ve insanın 
sevdiği işi yapması gerektiğini 
söyledi. Başarılarının 
altında yatan şeyin zorluk 

çekmek olduğunu kaydeden 
Sofuoğlu; “Geçmişte hiç 
kimse yanımızda değildi. 
Bugün ki gibi bir ortam yoktu 
o zaman. Yalnızdık, destek 
olan yoktu. Çok sıkıntılar 
çektik ama iyi ki zorlanmışım 
diyorum. O zor günleri 
geçirmeseydim bu kadar 
başarılı olamazdım. 5 kere 
dünya şampiyonu olduysam 
o çektiğim zorlukların bunda 
çok büyük bir katkısı var. Pes 
etmeden, daha çok çalışarak 
Rabbim yukarıda kalmayı 
nasip etti. 35 yaşında yarışı 
bırakmış olsam da gönlüm 
hala orada. Çok seviyorum 
motoru, yarışı… Ancak şu an 
başka bir hayatımız var. Daha 
çok projeye destek olmak, 
insanlarla beraber olarak 
hayırlı işler yapmak da beni 
çok gururlandırıyor.” dedi.
6. kez şampiyon olacakken 

Fransa’daki yarışta kaza 
yaptığını anlatan Sofuoğlu, 
bu yüzden şampiyonluğu 
kaybettiğini belirterek; her 
ne olursa olsun gençlere 
sevecekleri işleri yapmalarını, 
sevecekleri işlerde daha 
başarılı olabileceklerini 
hatırlattı.
Milletvekili olarak da alanda 
yaşanan ihtiyaç ve sıkıntılarla 
ilgilendiklerini kaydeden 
Kenan Sofuoğlu, bulundukları 
konumun önemini bildiklerini, 
insanların dertlerini dinlemeye 
ve çare üretmeye çalıştıklarını 
ve bu anlamda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
desteklerini hiçbir zaman 
unutamayacağını kaydetti. 
Duygusal biri olduğu için 
siyasette aldığı eleştirilerin 
kendisini üzdüğünü belirten 
Sofuoğlu, hiçbir beklentisi 
olmadan Ankara’daki 

KENAN SOFUOĞLU
ÜNİVERSİTEMİZDE GENÇLERLE BULUŞTU

görevlerine devam ettiğini, 
milletimize mahcup olmamak 
için çalıştığını sözlerine ekledi.
Program sonunda gençlerin 
sorularını da yanıtlayan Kenan 
Sofuoğlu şunları söyledi: 
“Örneğin şu anda dünya 
şampiyonalarında yarışan 
arkadaşımız Toprak Razgatlıoğlu 
var. Kendisinin yaşı çok genç, 

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
da destekleriyle dünyadaki 
yarışlara katılıyor ve çok 
başarılı bir kardeşimiz. Şimdi 
belki adını hiç kimse bilmiyor 
ama yıllar içinde dünyaca ünlü 
biri olacağına eminim. Çünkü 
azimle çalışan ve pes etmeyen 
birisi… Sizlere de tavsiyem asla 
yılmayın. Allah çalışana er geç 

istediklerini farklı şekillerde de 
olsa nasip ediyor. Sizler başarılı 
olun inşallah ve kendinizden 
sonraki gelenlere de destek 
olun.” dedi.
Program, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu’nun Milletvekili ve 
Dünya Motosiklet Şampiyonu 
Kenan Sofuoğlu’na hediye 
takdimi ile sona erdi.
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FENER ALAYI VE 
ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ 
DÜZENLENDİ

Üç ayların başlangıcında, Osmanlıdan 
günümüze kadar sürdürülen 
geleneksel fener alayı Köyceğiz 
kampüsümüzde büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi. 

Etkinlikte öğrencilerin coşkusuna eşlik 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 

yaptığı konuşmada; Konya’ya has olan 
şivlilik geleneğinin üniversitede her yıl 
geleneksel olarak sürdürüleceğini ifade 
etti. Öğrencilerin yüzünde gördüğü 
mutluluk ve sevinçten memnuniyet 
duyduğunu belirten Zorlu, üniversitede 
çeşitli kutlamaların şölenlerin ve 
eğlencelerin devamının geleceğini 
söyledi. Eğlenceli ve renkli görüntülere 
sahne olan geceye öğrenciler ve 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğretim 
Görevlisi Osman Bozdemir, geçmişi 
çok eski yıllara dayanan “meddahlık” 
sanatı ile ilgili sergilediği sahne oyunları 
ve sunumu ile katılanlara eğlenceli 
zamanlar geçirtti. Ateş yakılarak 
fenerlerin uçurulduğu gecede halk 
oyunları gösterileri, bez çanta boyama 
workshop etkinliğinin yanı sıra çocuklar 
için çeşitli oyunlar, çekilişler ve sürpriz 
hediyeler yer aldı. Çeşitli ikramların 
yapıldığı etkinlik geç saatlere kadar 
devam etti.
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Konya’da üç ayların gelişinin 
kutlandığı Şivlilik Geleneği 
dolayısıyla yerleşkelerimizde 
öğrencilerimiz ile küçük 

misafirlerimize pişi ve helva 
ikramı gerçekleştirdik. 
Konya’ya özgü şivlilik 
geleneğini yaşatmaya, 

güzelliklere güzellik 
katmaya devam ettik.

PİŞİ, HELVA İKRAMI

30

Meram Tıp Fakültesi Dahili 
Tıp Bilimleri Bölümü Halk 

Sağlığı Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyemiz Doç. Dr. 
Lütfi Saltuk Demir Haber 

Global Günün Nabzı 
programında koronavirüs ile 
ilgili gündemi değerlendirdi.

"Günün Nabzı" programında 
Saynur Tezel’in konuğu olan 

Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir, 
iyileşen hasta sayısındaki 

artışın ve yoğun bakımdaki 
hasta sayısındaki azalmanın 

önemli olduğunu söyledi.
Halk sağlığı çalışmalarının 

bulaşıcı hastalıklarla 
mücadelede etkili olduğunu ve 

filyasyonun bu mücadelenin 
olmazsa olmazları arasında 

bulunduğunu belirten Doç. Dr. 
Demir, “Sahadaki halk sağlığı 

ekiplerimiz bulaşıcı hastalığın 
kaynağını ve temas ettiği 

noktaları bulurlar. Koronavirüs 
salgınında da şu anda sahada 

arkadaşlarımız tek tek 
temaslıları bulup takip ederek 

hastalık belirtisi gösterenleri 
ilgili sağlık kuruluşlarına sevk 

ediyorlar” dedi.
Koronavirüsün durdurulması 

için yapılması gerekenler 
hakkında yöneltilen soruyu 

Doç. Dr. Demir şu şekilde 
cevaplandırdı: “Öncelikle 

test yapılması gerekiyor ki 
test sayımız her gün artıyor. 

Taşıyıcıların filyasyonunu 
sağlamak önemli bir adım 
ve diğer bir adım da tecrit. 

Yani bulduğumuz hastaları 
ve temas ettiği kişileri sağlıklı 

kişilerden uzak tutmak. Son 
bir madde ise, hastaların 

tedavisini yapmak”
Tarama testlerinin gelinen 

noktada yapılabilir olmadığını 
aktaran Demir, “Milyonlarca 

insanı bulup taramak hem 
maliyetli hem de etkinliği 

olmayan bir uygulama. İleride 
belki uygulanabilir ama 

şu şartlarda uygulanması 
gereken; hastaları bulmak, 

hastaların temas ettiği kişileri 
belirlemek ve bu kişilerin 

belirli bir süre izolasyonunu 
sağlamak böylece hastalığın 

yayılmasını önleyerek hastalığı 
kontrol altına almak” şeklinde 

konuştu.
Hastalıktan korunmak için 

yakın temastan kaçınılması 
gerektiğini vurgulayan 

Demir, “Kalabalık ortamlara 
girmek durumunda 

kaldığımızda maske 
takmalı ve sosyal mesafeyi 

korumalıyız. Bulunduğumuz 
kapalı ortamları sık sık 

havalandırmalı ve el hijyenine 
dikkat etmeliyiz. Dışarıdan 

gelindiğinde imkan dahilinde 
kıyafetlerimizi açık alanda 3-4 

saat havalandırmalıyız. Bunları 
yaparsak büyük oranda 

hastalıktan korunmuş oluruz” 
ifadelerini kullandı.

Videonun tamamı için 
karekodu okutabilirsiniz.

DOÇ. DR. LÜTFİ SALTUK DEMİR
HABER GLOBAL’IN KONUĞU OLDU
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Üniversitemiz Cezayir’de 
birçok üniversite ile değişim 
programları, ortak yapılacak 
kongreler ve diğer akademik 
çalışma başlıkları ile ilgili 
çeşitli anlaşmalar yaptı. 

Uluslararasılaşma alanında 
önemli çalışmalar yapan 

Üniversitemiz, bu stratejileri 
bağlamında yeni anlaşmalara 
imza attı. Gelecek dönemde 

Üniversitemiz ile Cezayir, 
Bangladeş, Pakistan, Nijer, 
Etiyopya ve Sudan’daki 
Üniversiteler arasında çeşitli 
anlaşmalar yürütülecek. 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, uluslararasılaşma 
stratejileri bağlamında bu 
6 ülkedeki üniversitelerle 
ortak konferans, çalıştaylar 
düzenleme ve öğrenci 
değişimi gibi konularda 

anlaşmalar yapılacağını 
kaydederek Türkiye’nin tam 
da ihtiyacı olduğu bir anda 
yanında duran Cezayir’e 
yaptığı ziyaret ve yapılan 
anlaşmalarla ilgili bilgiler verdi.  
Cezayir’deki Türk Dili Bölümü 
olan 2 üniversiteden Türkçe 
öğretimi için öğrenci kabulü 
yapacaklarının altını çizen 
Zorlu, NEÜ’den de Cezayir’e 
Arapça eğitimi için öğrenci 
göndereceklerini ifade etti. 
Cezayir’in Bordj Bou Arreridj 
şehrinde bulunan ve Sosyoloji 
ile Felsefe alanında çok etkin 
bir Üniversite olan Muhammed 
Beşir İbrahim Üniversitesi 
ile ikili işbirliği alanında 
da anlaşmalar yapıldığını 
belirten Zorlu, ileri bir tarihte 
bu üniversite ile “Cezayir ve 
Türkiye’de Toplumsal Yapı” 
başlıklı ortak bir çalıştay 
düzenleneceğini de söyledi. 
Cezayir Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Kurumu (CEBİTAK) 
ile de ikili işbirliği anlaşması 
yaptıklarını belirten 

ÜNİVERSİTEMİZDEN
ULUSLARARASILAŞMA ADINA ÖNEMLİ ADIM

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, yapılan mutabakata göre; 
Haziran 2020’de solar enerji 
konusunda Konya’da kapsamlı 
bir konferans yapılacağının ve 
Cezayir’e Çocuk Bilim Merkezi 
kazandırılmasına NEÜ olarak 
katkı sunulacağını kaydetti. 
Rektör Zorlu, Cezayir’de 
birden çok üniversitenin 
yöneticileri ile görüşerek 
Constantine 3 Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
ve Üniversitemizin paydaşı 
olduğu “Dijital Diplomasi” 
konulu sempozyuma katıldı. 
Sempozyumun açılışında 
konuşan Zorlu, katılımcılara 
Üniversitemiz hakkında 
bilgiler vererek, “Üniversite 
olarak Konya’mızın köklü ilim 
birikiminden aldığımız güçle, 
geniş akademik kadromuzla 
öğrencilerimizin erdemli ve 

birikimli bir şekilde yetişmesi 
için gayret sarf ediyoruz. 
Üniversitemizle sanayi sektörü 
arasındaki iş birliklerini 
geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin 
üniversite birinci sınıftan 
itibaren eğitim-öğretim takvimi 
içerisinde staj yapmalarını 
önemsiyor ve bu alanda 
önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Üniversitemizde fakülte, 
yüksekokul, enstitü, araştırma 
ve uygulama merkezlerimizin 
kullandıkları laboratuvarları 
günümüz şartlarına uygun 
şekilde geliştiriyor bu anlamda 
üniversitemizin araştırma 
altyapısını daha güçlü hale 
getiriyoruz. Üniversitemizin 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
hocamızın ismine yakışır 
bir şekilde önce ülkemizde, 
ardından tüm dünyada adından 
söz edilen bir üniversite olması 

için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bunların gerçekleştirilebilmesi 
için de uluslararasılaşmaya 
önem veriyoruz.” dedi. Rektör 
Zorlu, iki ülke arasındaki iş 
birliğinin derinleştirilmesi 
gerektiğinin de altını çizdi.
Üniversitemiz, Tamanrasset 
Üniversitesi ile de solar enerji 
alanında ortak çalışmalar 
yürütmek üzere de bir anlaşma 
imzaladı. Rektör Zorlu, yapılan 
ve yapılacak olan anlaşmalarla 
beraber Üniversitemizin 
uluslararasılaşma alanında 
önemli bir yol kat edeceğini 
belirterek gelişmelerin 
kendilerini memnun ettiğini 
sözlerine ekledi.
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Prof. Dr. Ahmet Önkal 
için Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi Anabilim Dalı 
tarafından “Ahmet Önkal’a 
Vefa” programı düzenlendi.

Program, Doç. Dr. Ali Öge’nin 
Kuran-ı Kerim tilaveti ve 

emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Seyit Bahçıvan’ın Hatim duası 
ile başladı. Açılış konuşmasını 
yapan İslam Tarihi Anabilim 
Dalı Başkanı  Prof. Dr.  İsmail 

Hakkı Atçeken, Ahmet Önkal’ın 
bir Allah dostu olduğunu ifade 
ederek şunları söyledi: “Ahmet 
Önkal denilince;  İslam’a 
adanmış, Hz. Peygamber’ in 
tebliğ metotlarını, siretini, 
sahih bir şekilde anlamak 
ve anlatmakla geçen bir 
ömür akla gelir. O, hayatını 
Peygamber Efendimizin sahih 
bir şekilde doğru bir şekilde 
anlaşılmasına ve anlatılmasına 
adamıştır. Fedakârlığı, 
sabrı, tevazusu, nezaketi, 

kendisinden çok başkalarını 
düşünmesi, dini ve sosyal 
konulardaki hassasiyeti, 
vazifesi ve derslerine olan 
bağlılığı ve çevresindekilerin 
problemlerine olan ilgisiyle 
bilinen bir insandı.” 
Hocanın, İslam tarihi 
hakkındaki nitelikli 
çalışmalarına değinen 
Atçeken, danışmanlığında 35 
yüksek lisans ve doktora tezi 
tamamladığını söyleyerek, 
İslam Tarihçileri Derneği 

PROF. DR. AHMET ÖNKAL VEFATININ
1. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

tarafından 2019 yılında 
Türkiye’de İslam tarihi alanında 
en çok tez danışmanlığı yapan 
2. hoca olarak ödüle layık 
görüldüğünü belirtti.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret 
Karapınar ise konuşmasında 
Prof. Dr. Ahmet Önkal’ın 
rivayetleri tahlil etme ve 
tenkit etme yönüyle ayrıcalıklı 
bir özelliğe sahip olduğunu 
ifade etti. Karapınar: “Pek çok 
tartışmalı konuyu İlahiyat 
Fakültemizde gündeme getiren, 
iyi bir akademisyen iyi, değerli 
bir hocamızdı. Hepimizin önemli 
gördüğü pek çok konu hakkında 
rivayetleri alarak onları çok 
güzel bir şekilde analiz ve tahlil 
edebilen bir ilme sahipti.” dedi
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
da Prof. Dr. Ahmet Önkal’a 
ilişkin anılarını paylaştığı 

konuşmasında Önkal hakkında 
övgü dolu sözler sarfetti. Rektör 
Zorlu şunları söyledi: “Hocamız 
az kimseye nasip olabilecek 
bir hayat yaşadı. Mümeyyiz 
vasıfları olan bir insandı. Dersini 
pür dikkat en ön sırada dinleyip 
takip ederdim. Akademik 
hayatta kolay kolay kimsenin 
sahip olmadığı bir özelliği vardı. 
Hem iyi bir hatip, hem de iyi bir 
araştırmacıydı. Yüksek lisans ve 
doktora dönemimde kendisiyle 
istişare ederek çalışmalarını 
sürdürmüşümdür. Siyasete 
girişim dâhil hayatımdaki 
önemli kararları da hep 
onunla paylaşmış istişare 
etmişimdir. Hocamız İslam 
tarihi bölümünün duayeniydi.  
Rektörlüğe gelir gelmez kurmuş 
olduğumuz yayınevimizin 
basmış olduğu ilk eser de 
bugün çıkan hocamızın kitabıdır. 

Kendisini hürmet ve saygıyla 
anıyorum.”
Açılış konuşmalarının ardından 
Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin 
Varol moderatörlüğünde “Prof. 
Dr. Ahmet Önkal ile Hatıralar” 
paneline geçildi. Panelistlerin 
sunumlarının ardından program 
sona erdi.



geleceğin...

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya 
Bölge Yarışmasında 
dereceye giren projelerin 
ödülleri, Üniversitemiz 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi (AKEF) Erol 
Güngör Konferans 
Salonunda düzenlenen 
törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreninde kürsüye 
gelen Rektör Yardımcımız 

Prof. Dr. Oğuz Doğan, “Hiçbir 
düşünce, hiçbir fikir, hiçbir din 
bütün dünyayı etkisi altına 
alamamıştır. Ama bir kültür 
ve bir düşünce var, dünyadaki 
her insan tarafından kabul 
edilmiş, herkes benimsemiş 
ve peşinden gidiyor. O da 
bilimsel düşünce, bilimsel 
kültür ve bilimdir. Günümüzde 
bilim ve teknoloji olmadan 
hiçbir şeyin olmayacağını 
hepimiz iyi biliyoruz. Bu 
sebeple TÜBİTAK’ın, ülkenin 
tüm kurumlarının böyle 
organizasyonlara devam 

51. TÜBİTAK LİSE ÖĞRENCİLERİ
PROJE YARIŞMASININ KONYA ETABI
ÜNİVERSİTEMİZDE TAMAMLANDI

Düzenlenen ödül töreninde 
kürsüye gelen Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan, “Hiçbir düşünce, 
hiçbir fikir, hiçbir din bütün 
dünyayı etkisi altına 
alamamıştır. Ama bir kültür 
ve bir düşünce var, dünyadaki 
her insan tarafından kabul 
edilmiş, herkes benimsemiş 
ve peşinden gidiyor. O da 
bilimsel düşünce, bilimsel 
kültür ve bilimdir. Günümüzde 
bilim ve teknoloji olmadan 
hiçbir şeyin olmayacağını 
hepimiz iyi biliyoruz. Bu 
sebeple TÜBİTAK’ın, ülkenin 
tüm kurumlarının böyle 
organizasyonlara devam 
etmesi bir zorunluluktur. 
Değerli gençler yarışma 
heyecanlı bir ortamda geçiyor. 
Ama sizin bu işe katılımınız, 
bizdeki bilimsel kültürün 
ve düşüncenin gelişmesini 

sağlıyor. Bu yüzden bu 
tür organizasyonları 
önemsiyoruz. Hepinizi 
çalışmalarınızdan dolayı 
tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Diyarbakır’da düzenlenecek 
olan final yarışmasına 
gidecek 12 temel alanda 
18 proje seçildiğini aktaran 
Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi ve TÜBİTAK Konya 
Bölge Koordinatörü Doç. Dr. 
Mehmet Hacıbeyoğlu ise, 
“TÜBİTAK’ın tek bir amacı var; 
öğrencilerin genç yaşta proje 
yapma kültürünü kazanması 
ve bilimsel çalışmaları 
desteklemek. Dünyada gün 
geçtikçe dengeler değişiyor. 
Eskiden doğal kaynakları 
fazla olan, yeraltı kaynakları 
fazla olan ülkeler dünyada 
daha çok söz sahibiydi, 
daha ferahtı, daha zengindi. 
Günümüzde artık kendi 
teknolojisini geliştiren, kendi 
ürünlerini üreten ve bunları 
dünyaya pazarlayan ülkeler 
daha ferah, daha güçlü ve 
daha çok söz sahibi” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardından 
alanlarında dereceye giren 
proje sahiplerine, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan, AKEF Dekanımız 
Prof. Dr. Erdal Hamarta ve İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mustafa Kurt tarafından 
ödülleri takdim edildi.
Program, fotoğraf çekiminin 
ardından sona erdi.
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Merhum Hacı Veyiszâde 
Mustafa Kurucu Hoca 
Efendi, vefatının 60.yıl 
dönümünde, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, 
Konya İl Müftülüğü, 
Üniversitemiz İlahiyat 
Fakültesi ve Türk Anadolu 
Vakfı işbirliği ile Konya 
Ticaret Odası Konferans 
Salonunda düzenlenen 
programla anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan programda 
açılış konuşmasını 

Türk Anadolu Vakfı Başkanı 
Mustafa Yayla yaptı.  Yayla 
“Cemiyet olarak bizlerin ruhi 
bunalımlara sürüklendiği, 
gönül dünyamızın alabora 
olduğu günlerde, Cenab-ı Hak 
bizlere alim ve arif insanları, 
peygamber varislerini 
adeta  cemiyetimize ve 
bizlere lütfediyor.  Merhum 
Hacıveyizsade Mustafa Kurucu 
hocamızda manevi alemden 
esintileri hayatına aksetmiş 
alim, abit, fakih bir kişiydi. En 
çok önem verdiği konuların 
başında da  gençliğimizin 
geleceğe hazırlanması, 
eğitim kurumlarının ortaya 
çıkartılması ve hatta onların 
evlerine, öğrenci yurtlarına 
varıncaya kadar her türlü 
ihtiyaçlarının karşılanması 
için çaba göstermesiydi. Aynı 

zamanda gençliğimizin ilim, 
irfan sahini, fazilet sahibi 
olması noktasında da en 
büyük çabayı sarf etmiştir.” 
dedi. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Türk Anadolu Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr. 
Ali Öge ise konuşmalarında 
Merhum Hacıveyizsade 
Mustafa Kurucu hoca 
efendinin örnek yaşantısı, 
rol model olması, gönül ve 
vakıf insanı olması sebebiyle, 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da anılmaya 
devam edeceğini dile getirerek 
“Hacıveyiszade efendi 
denilince aklımıza ilim geliyor, 
irfan geliyor, ahlak geliyor, 
fazilet geliyor, peygamber 
sevigisi geliyor, insan 
yetiştirme geliyor, gençliğe 
verilen önem geliyor.” dedi.
Selamlama konuşmasında 
Hacıveyiszade Mustafa 
Kurucu Hoca Efendinin 
ilme olan düşkünlüğünden 
bahseden Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat 
Şensoy, hoca efendinin küçük 
yaşlardan itibaren islami 
ilimlerle yetiştiğini ve bir 
eğitimci olduğu ifade etti. 
Ayrıca Şensoy, anma günü 
münasebetiyle düzenlenen 
yarışmada derece giren 

öğrencileri de tebrik ederek 
eğitim hayatlarında başarılar 
diledi. 

Ben İslam’ın
Hizmetkarıyım

İmam Hatip Liseleri’nin 
kurulmasına öncülük eden 
Hacıveyiszade hoca efendinin, 
aynı zamanda yedi sene 
kadar okullarda ders verdiğini, 
kendisine yüksek makamlar 
teklif edildiğinde de “Ben 
İslam’ın hizmetkarıyım, Allah’ü 
teala beni bu hizmetimden 
ayırmasın” diyerek duada 
bulunduğunu anlatan Konya İl 
Müftü Vekili Dr. Hamza Küçük 
ise “Dünyada duracağın kadar 
dünya için, ahirette duracağın 
kadar ahiret için  çalış diyen 
Hacıveyiszade Mustafa Kurucu 
Hoca efendi 1960 yıllarının ilk 
aylarında, ömrünün sonlarında 
şeker hastalığına yakalanmış, 
çalışmalarından dolayı zayıf 
düşmüş ve 5 Ocak 1960 Cuma 
günü vefat etmiştir. 

Hocamızın üç temel 
özelliği; ilim adamı, 
gönül adamı, dava adamı 
olmasıdır.

Hacıveyiszade hocamızı 
farklı kılan üç temel özellik 
vardır. Birincisi ilim adamı 
olması, ikincisi gönül adamı 

HACIVEYİSZADE HOCA EFENDİ VEFATININ
60. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

olması ve üçüncüsüde dava 
adamı olmasıdır. Biz onun için 
hocamızı anmaya, anlamaya 
ve bizden sonraki gelecek 
nesillere onu aktarmaya 
çalışıyoruz.” dedi.  
Konferans vermek üzere 
programa katılan Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ramazan Muslu ise 
konuşmasında; “Yapılması 
gereken; örnek şahsiyetlerin 
güzelliklerini hayatımıza 
aktarıp kâmil bir insan olmaya 
çalışmaktır” dedi. 
Ülkemizde özellikle son 
bir asrında yaşanan bazı 
hadiselerin, toplumun dini 
hayatında ciddi kırılmalara 
neden olduğu dile getiren 
Muslu sözlerine şöyle devam 
etti.  Bazı hadiseler, tabiatıyla 
din eğitimi ve öğretimini de 
doğrudan etkilemiştir. Belli 
bir dönem içerisinde, dini 
öğretim ve eğitimi neredeyse 
tamamen durma noktasına 
geldiği, hem satırlardaki hem 
de sadırlardaki bilgi, marifet ve 
hikmetin, kısacası İslami hayat 
ve düşüncenin yok sayıldığı 
zorlu süreçlerden geçtik.
Zira gelinen nokta itibariyle, 
Cumhuriyet tarihimizin ilk 
yıllarından itibaren sayıları az 
da olsa dava sahibi fedakâr din 
alimi hocalarımızın göstermiş 
olduğu olağanüstü gayret 
ve mücadeleler, kısa sürede 
meyvelerini vermeye başlamış 
ve nihayet nicelik ve nitelik 
olarak büyük bir gelişme 
kaydetmiştir. Ancak nicelik 
olarak ulaşılan seviyeye henüz 
nitelik olarak ulaşamamış 

olsak da, önümüzdeki süreçte 
fedakâr ve dava bilincine sahip 
hocalarımızın gayretleriyle 
inşallah ulaşılacağına 
inanıyorum. Yeter ki hepimiz 
görevlerimizi en iyi şekilde 
yapalım. Yeter ki bizler Allah’ın 
dinine yardım edelim. Allah da 
bizlere yardım edecektir. Buna 
inancımız tamdır.
Bir araya gelmemize vesile 
olan Merhum Hacıveyiszâde 
Mustafa Kurucu Efendi’ye 
daha yakından baktığımızda 
kendisinde mevcut olduğunu 
görüyoruz. Kendisi gerçekten 
eğitim-öğretim faaliyetleri 
ve hasbî din hizmetleriyle 
bizlere örnek olmuş, pek çok 
talebe yetiştirmiş güzide bir 
şahsiyetidi. 
Merhum Hacı Veyiszade 
Mustafa Efendi, -onu yakından 
tanıyanların ifadesiyle- 
okyanus misali geniş ve 
engin bir ilahi feyze mazhar 
bir zât idi. Kâmil ve ârif bir 
insandı. Tarikatın bütün seyr u 
sülûkunu geçmiş, tekâmülünü 
elde etmiş, velâyet-i suğrâ, 
velâyet-i kübrâ mertebelerine 
vâsıl olmuş bir zât idi.
Program, İmam Hatip Liseleri 
ve Kur’an Kursları arasında 
yapılan “Bir Eğitimci Olarak 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve 
Eğitim Özellikleri” konulu 
kompozisyon yarışmasında 
dereceye giren öğrencilerin 
kompozisyonlarını okuması, İl 
Müftülüğü Tasavvuf Musikisi 
Korosununun seslendirdiği 
ilahi dinletisi ve hediye takdimi 
ile sona erdi.
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Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan, Vefatının 9. sene-i 
devriyesinde NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda 
yapılan program ile anıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, yaptığı açılış 

konuşmasında Erbakan 
Hocanın öldükten sonra 
kıymetinin daha iyi anlaşıldığını 
kaydederek şunları söyledi: 
“Erbakan hoca hiçbir 
zaman statükonun adamı 
olmamıştır. Hocamız gerek 
akademisyenliği gerek 
siyasi hayatında o günkü 
toplumun ve yöneticilerin 
algılayamadığı sorunları 
önceden görmüş ve çözümleri 
için çalışmış bir isimdir. Keşke 

hayattayken değeri daha iyi 
anlaşılabilseydi.”
Hocayı anlamak için 
Davam adlı eseri okumanın 
önemini hatırlatan Zorlu, 
hocayı vefatının 9. sene-i 
devriyesinde rahmet ve 
minnetle andı.
Programın moderatörlüğünü 
yapan NEÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mahmut Hakkı 
Akın, panelin hayırlara 
vesile olmasını temenni 
ederek; “Erbakan hoca bir 
akademisyen, bir devlet 
adamıydı. Çalışkandı, basiret 
sahibiydi, öngörü sahibiydi, 
nezaketliydi, merhametli 
ve vatansever bir insandı.” 
ifadelerini kullandı.
Konuşmacılar arasında yer 
alan İslam İktisadı Araştırma 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif 
Ersoy ise, Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın Türkiye’deki 
büyük değişime önderlik 
yaptığını söyleyerek sözlerine 
başladı. Erbakan’ın Anadolu 
İnkılabının bir bölümünde 
önemli değişimler yapan 
birisi olduğunu belirten Ersoy: 
“Milli Görüş Osmanlı Devleti 
döneminde de, Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk yıllarında 
da, bugünkü devletimizin de 
ortak görüşüdür.” dedi. 
“Necmettin Erbakan feraset 
sahibi bir rehberdir” diyen Prof. 
Dr. Arif Ersoy, ilimle hidayetin 
Erbakan’da birleştiğini ifade 
ederek şunları söyledi: “Onun 
Türkiye’ye birçok hizmeti oldu. 
Önce ahlak ve maneviyat 
kavramlarını gündeme getirdi. 

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN VEFATININ
9. SENE-İ DEVRİYESİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE ANILDI

Manevi değerlerimizin yeniden 
imar edilmesine izin vermedi. 
Erbakan, ülkemizde yapılmaya 
çalışılan zihni sömürgeciliğe 
her zaman karşı çıkmıştır. 
Batı değerleri zorla empoze 
edilmeye çalışılırken Hoca, önce 
ahlak ve maneviyat dedi. Bunu 
savundu… Sabırla ve metanetle 
zorlukların üstesinden geldi.”

Erbakan’ın siyasette hak ve 
adalet eksenli bir bakış açısına 
sahip olduğunu belirten İslam 
İktisadı Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Arif Ersoy, 
Erbakan’ın ilim ile İslam’ın asla 
çatışmayacağını her zaman 
ifade ettiğini söyledi. Türkiye’de 
ilk defa motor fabrikasının 
önderliğini Erbakan’ın yaptığını 
söyleyen Ersoy; “İslam 
coğrafyasını da etkileyen bir 
devlet adamıydı. Müslüman 
toplumları temsil eden liderleri 
bir araya getirirdi. O, İslam 

coğrafyasında işbirliklerini 
önemsedi ve yeni bir dünyanın 
kuruluşunun önderliğini yaptı. 
Batı bundan rahatsız olmuştu. 
Erbakan Hoca, Türkiye’nin 
doğru yolda olduğunu her 
şart ve durumda anlattı. Kendi 
ülkesinin başkaları tarafından 
sömürülmesine asla izin 
vermeyeceğini küresel düzeyde 
anlattı. Erbakan ölmüştür ancak 
ilkeleri hayattadır. Hocayı bu 
gün vesilesi ile rahmetle anıyor, 
sizlere katılımlarınızdan ötürü 
teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Erbakan Konuşan Değil 
Yapan Bir Liderdi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
Basın Danışmanlığını da yapmış 
olan Milli Gazete Genel Yayın 
Yönetmeni Yazar Mustafa 
Kurdaş ise konuşmasına 
başlarken NEÜ’de olmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek şu ifadeleri kullandı: 
“Erbakan Hoca tek bir vasfı 
olan biri değildi. Malıyla, canıyla 
cihad eden bir Müslüman 
olmak istediğini ifade etmişti. 
Birileri Erbakan Hocayı anlamak 
isterse cenazesindeki Fatih 
Camii atmosferine bakabilirler. 
Milletimizi bütün unsurlarıyla bir 
araya getirmenin derdindeydi. 
Konuşan değil yapan bir liderdi. 
Medyada çok fazla karikatürize 
edildi ama mahkeme yollarına 
gitmedi. İslam’ın bir savunma 
değil hücum dini olduğunu 
söylerdi.”
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Erbakan’ın “Helal olan 3, haram 
olan 5’ten büyüktür” dediğini 
ve her zaman bu şuurla hareket 
ettiğini hatırlatan Kurdaş; 
kamu malına ait harcamalarda 
göstermiş olduğu muazzam 
hassasiyetin altını çizdi.
Erbakan’a atılan hiçbir 
iftiranın üstünde yafta olarak 

kalmadığının altını çizen 
Mustafa Kurdaş, Erbakan’ın 
sosyolojik devrim meydana 
getirdiğini de sözlerine ekleyerek 
bunun en büyük göstergesinin 
de 1969 yılı öncesi ve sonrası 
Türkiye olduğunu söyledi. 

Erbakan Kimsenin 
Yardımıyla, İcazetiyle Bir
Yerlere Gelmedi

Erbakan’ın Özel Kalem 
Müdürlüğünü yapan İbrahim 
Titiz ise konuşmasında Milli 
Nizam Partisinden bu yana 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
yaşamına dair anekdotları 
paylaştı. Titiz; “Yasaklı olduğu 
dönemde Erbakan Hocamıza 
Almanya’dan misafirler geldi. 
Bunlar Hocamıza, Almanya’daki 
Üniversitelerde ders vermesini 
ve maaşını kendisinin 
belirlemesini teklif ettiler. 
Cevabı şu oldu: Biz vatanımıza 
ve milletimize hizmet edeceğiz, 
vatanımızı ve milletimizi 

seviyoruz.” ifadelerini kullandı.
Erbakan’ın Refah Partisi 
kapatma davası sürecindeki 
yaşadıklarına da değinen Titiz, 
bu süreçte tam bir tevekkül 
ve teslimiyet içerisinde 
hareket ettiğini belirtti. Titiz, 
şöyle devam etti: “Kimsenin 
yardımıyla, icazetiyle bir yerlere 
gelmedi. Hocam Başbakanlığa 
görevi devralmaya gidip Mesut 
Yılmaz’dan aldıktan sonra 

ilk önce şükür namazı kıldı. 
İnancının gereğini her şart ve 
durumda yerine getiren bir 
liderdi.” dedi. Program sonunda 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu’nun, Prof. Dr. Arif Ersoy’a, 
Yazar Mustafa Kurdaş’a, İbrahim 
Titiz’e ve Prof. Dr. Mahmut Hakkı 
Akın’a hediye takdim etmesiyle 
program sona erdi. 
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Üniversitemiz Helal ve 
Sağlıklı Gıda Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile 
Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Uluslararası 
İslam Ekonomisi ve Finans 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından Konya 
Büyük Şehir Belediyesi 
katkılarıyla “Helal Finans 
Açısından Dijital Kripto 
Paralar” konulu çalıştay 
düzenlendi. 

Çalıştayın açılışında 
selamlama konuşması 

yapan Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Murat Şimşek, 
çalıştayın düzenlenmesinden 
ötürü duyduğu memnuniyeti 

belirterek İslami ilimlerin dijital 
kripto paralar meselesine 
bakış açısını görmek 
açısından son derece önemli 
olduğunun altını çizdi.  Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Uluslararası İslam Ekonomisi 
ve Finans Uygulama ve 
Araştırma Merkezi adına 
konuşan Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Şahban Yıldırımer 
ise yaptığı konuşmada 
islami finansmanın dünyada 
yükselen bir trend olduğunu 
söyleyerek üniversitelerinin 
bu alanda yaptığı eğitim 
faaliyetlerinden kısaca 
bahsetti.  Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak 
konuşmasının başında 
üniversitelerin eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin yanında 
toplumun sorunlarına çözüm 

üretme sorumluluğunu 
taşıdığını ifade ederek şunları 
söyledi: “Üniversitelerin 
toplumun sorunlarına çözüm 
üretmede teorik planda 
dahi olsa katkı sağlama 
yükümlülüğü var. Türkiye’de 
politika yapıcılarla birlikte 
sürdürülmesi gereken bu 
durumun yeterli olmadığını 
düşünüyorum. Gelişmiş 
ülkeler bunu biraz başarmışlar. 
Üniversiteler yaptıkları 
projeler, stratejik think-tanklar 
ve politika yapıcı kurullar ile 
bu işin içindeler. Bu açıdan 
böylesi özellikli bir konuyu 
akademik bağlamda masaya 
yatırıp daha kapsamlı bir bilgi 
birikimi sunması bakımından 
ele alınmasını çok önemli 
buluyorum. Çalıştaya destek 
veren herkese ayrı ayrı 

“HELAL FİNANS AÇISINDAN
DİJİTAL KRİPTO PARALAR”
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

teşekkür ediyor ve başarılı bir 
çalıştay diliyorum.”
Çalıştaya katılan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu 
konuşmasında disiplinler 
arası çalışmanın gerekliliğine 
dikkat çekerek çalıştayın bu 
açıdan önemli bir konuyu ele 
aldığını vurguladı. Zorlu, “Kripto 
paralar, toplumun yeni tanıştığı 
ve hakkında farklı fikirlerin 

oluştuğu bir konu. Kendine 
has teknolojisi bulunan bu 
paraların her ne kadar olumlu 
yönleri olsa da olumsuz 
birçok yönü bulunmakta. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde 
toplumun ve bireylerin olası 
mağduriyetinin önüne geçilmesi 
adına çalışmaların yürütülmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda 
konunun, uzmanlarca her 
açıdan değerlendirilmesi, 
toplumun çeşitli yollarla 
bilinçlendirilmesi ve önlemlerin 
alınması elzemdir.” ifadelerini 
kullandı. Selamlama 
konuşmalarının ardından 
oturumlara geçildi.
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“Geçmişten Günümüze Para 
ve Teknoloji” konulu ilk oturum 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak 
başkanlığında gerçekleştirildi. 
Bu oturumun ilk konuşmacısı 
Dr. Öğr. Üyesi Necmeddin 
Güney “İslam Hukukunda Para 
ve Hükümleri” sunumuyla 
insanlığın başlangıcından 
günümüze kadar paranın 
serüveni ve İslam aleminde 
paranın mahiyeti hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. 
İkinci konuşmacı Dr. Ömer 
Faruk Tekdoğan “Bankaların 
Kaydi Para Üretimi ve İkdisadi 
Etkileri” sunumuyla kaydi 
paranın oluşumu hakkında 
teorik çerçeveyi çizdi. Oturumun 
son konuşmacısı Arş. Gör. 
Burak Çıkıryel “Kripto Paraların 
Gelişimi ve Değerlendirilmesi” 
sunumuyla temel manada 
blokchain teknolojisinin nasıl 
geliştiğini ve bitcoin özelinde 
kripto para birimlerinin nasıl 
üretildiğini örneklerle açıkladı. 
Oturum, Cumhurbaşkanlığı 
Finans Ofisi birim müdürü 
Hüsnü Tekin’in ve Dr. Öğr. Üyesi 

Adnan Abdalla Mohammed 
Oweida’nın müzakereleriyle 
tamamlandı.  Ardından Doç. Dr. 
Şahban Yıldırımer başkanlığında 
“Kamu Kurumlarının Dijital 
Kripto Paralara Bakışı”üst 
başlığıyla ikinci oturuma geçildi. 
Oturumun ilk sunumu “Kripto 
Dijital Paralarda Blokzincirin 
Teknolojik Zemini” başlığıyla 
Dr. Orhan Muratoğlu’na 
aitti. Muratoğlu,blokzincirin 
bir teknoloji, bitcoin’in ise 
sadece bir ürün olduğuna 
dikkat çekerek konuyu teknik 
açıdan dinleyicilere aktardı. 
Oturumun ikinci tebliği 
“Blockchain Teknolojisi, Kripto 
Paralar ve Küresel Ekonomi 
Sistemin Geleceğine Etkileri” 
başlığıyla Ahmet Çakmak 
tarafından sunuldu. Çakmak 
konuya dair bankaların bakışını 
ve uygulamalarını ortaya 
koydu. Son olarak Faruk 
Selman Lekesiz,“Altına Dayalı 
Dijital Varlık: BiGA” başlıklı 
bir sunum yaptı. Lekesiz, bu 
teknolojinin çok yeni olduğunu 
ve ilerleyen yıllarda gelişiminin 

ilerleyeceğinin altına çizerek 
Takasbank’ın ilan ettiği BiGA’nın 
mahiyeti ve ortaya çıkış serüveni 
hakkında teknik bilgiler verdi. 
Oturum, Prof. Dr. Mehmet 
Alagöz ve Hüseyin Ünal’ın 
müzakereleriyle son buldu.
Ardından Prof. Dr. Abdülkadir 
Buluş başkanlığında “İslami 
Finans İlkeleri Bakımından Dijital 
Kripto Paralar” konulu üçüncü 
oturuma geçildi. Oturumun 
ilk konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi 
Tawfik Azrak “Blokzincir 
Teknolojisinin Uygulanması 
Yoluyla İslami Finansta Akıllı 
Sözleşmelerin Geliştirilmesi” 
başlıklı Arapça bir sunum 
yaptı. Azrak sunumunda bu 
teknolojiden istifade edilerek 
yeni finansman ürünlerin 
geliştirilmesi tavsiyesinden 
bulundu. Ayrıca bu teknoloji 
yoluyla yapılan sözleşmelerin 
daha güvenli, daha hızlı ve daha 
az maliyetli olduğuna dikkat 
çekti. İkinci konuşmacı Arş. 
Gör. Muhammet Yurtseven 
“Bilgi Teknolojisine Dayalı 
Para Sistemlerinin İslami 

Finans İlkeleri Bağlamında 
Değerlendirilmesi: Kripto Para 
Örneği” başlıklı tebliğini sundu. 
Sunumunda bu teknolojinin 
fırsatları, güçlükleri ve 
sakıncalarını ele aldı. Oturumun 
müzakeresini Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmad Fayez Ahmad Hersh 
ve Dr. Öğr. Üyesi Mahmut 
Samar gerçekleştirdi. Son 
olarak Doç. Dr. Abdurrahman 
Yazıcı başkanlığında “Fıkhî 
Açıdan Dijital Kripto Paralar” 
konulu dördüncü oturum 
gerçekleştirildi. Bu oturumun 
ilk konuşmacısı Furkan Shaban 
“İslam Hukukuna Göre Kripto 
Paralar: Bitcoin Örneği” başlıklı 
bir sunum yaptı. Shaban, kripto 
para birimlerinin para olma 
özelliklerini taşıdığını ama 
paranın fonksiyonlarını tam 
olarak gerçekleştiremediğinin 

altını çizerek konuyla ilgili 
fıkhî görüşlere yer verdi. 
Buna göre olumlu, olumsuz 
ve temkinli davranılması 
gerektiğini düşünen üç kesim 
olduğunu ifade etti. Oturumun 
ikinci konuşmacısı Seracettin 
Yıldız “Dijital Kripto Paralar 
Hakkında Verilmiş Fetvaların 
Tahlili” başlığıyla sunumunu 
gerçekleştirdi. Yıldız, dünyada 
ve Türkiye’de kripto paralar 
hakkında görüş beyan 
edenlerin görüşlerine yer 
vererek, çoğunluğun bu para 
birimlerinin kullanılmasına cevaz 
vermediğini, fakat caiz olduğu 
görüşünü savunanların da 

bulunduğunu dile getirdi. Her 
iki tarafın gerekçelerini ele 
alarak sunumunu tamamladı. 
Oturum, Prof. Dr. Orhan Çeker 
ve Rifat Oral’ın müzakereleri 
ve diğer oturumlara dair genel 
değerlendirmeleriyle sona erdi. 
Genel değerlendirme 
neticesinde blokchain 
teknolojisinin aslı itibariyle 
mubah olduğu ancak bu 
teknolojiye dayalı olarak üretilen 
kripto para birimlerinin yol 
açtığı birtakım olumsuzluklar 
sebebiyle mevcut haliyle fıkhî 
açıdan uygun olmadığına dikkat 
çekildi. Katılımın yoğun olduğu 
çalıştay, düzenleme kurulu adına 
Mahmut Samar’ın teşekkür 
konuşması ve tebliğlerin 
kitap olarak yayınlanacağını 
ilan etmesinin ardından toplu 
fotoğraf çekimiyle sona erdi.

4746



geleceğin...

49

İSTİKLAL
MARŞININ 

KABUL
YIL DÖNÜMÜ 

KUTLANDI

Üniversitemiz, Karatay 
Kaymakamlığı, ile Konya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında Karatay Eğitim 

Projesi  Protokolü  
imzalandı.

Protokol; 1. Sınıf öğrencilerine 
çanta ve kırtasiye yardımında 

bulunulmasını, okullara 
tekno-sanat atölyelerinin 

yapımı, gerekli ürün ve 
materyallerin temininin 
sağlanmasını, TÜBİTAK 

popüler bilim yayını desteğinin 
verilmesini, akademik başarıyı 

artırmak için basılı yayınların 
ve dijital içerik desteklerinin  

sağlanmasını, öğrencilere 
yönelik olarak tarihi ve kültürel 
geziler düzenlenmesini,robotik 

kodlama atölyeleri kurulması 
(ROBO KARATAY), ilçe geneli 
robot yarışması yapılmasını, 
liderlik atölyesi kapsamında 

yönetici eğitimlerinin 
verilmesini, etkin öğretmen 

atölyeleri kapsamında 
öğretmen eğitimlerinin 

yapılmasını, mutlu birey 
atölyeleri kapsamında 

kişilik gelişimi ve girişimcilik 
eğitimlerinin verilmesini, mutlu 

aile atölyeleri kapsamında 
ebeveyn eğitimlerinin 

yapılmasını, eğitim süreçlerinin 
değerlendirilmesini, 

seminer ve projelerin nitelik 
yönünden geliştirilmesini, 

Karatay’da bulunan öğrenci ve 
öğretmenlerin, üniversitenin 

eğitim ve sosyal alanlarından 
faydalanmalarına imkan 

sağlanmasını kapsamaktadır. 

KARATAY 
EĞİTİM PROJESİ 

PROTOKOLÜ
Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
(AKEF) Erol Güngör 
Konferans Salonunda 
İstiklal Marşının kabul yıl 
dönümü ve Mehmet Akif’i 
Anma Programı gerçekleşti.

AKEF Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kemal 
Kahramanoğlu’nun 

moderatörlüğünü yaptığı 
Panelde Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Murat Ak 
ve AKEF Öğretim Üyesi Dr. 
Öğr. Üyesi Gülsün Koçer 

sunumlarını yaptılar.
Prof. Dr. Kemal Kahramanoğlu 
konuşmasında İstiklal Marşının 
yazarı Mehmet Akif’in ne 
kadar önemli bir destan şairi 
olduğuna vurgu yaparak, 
programa katılan herkese 
teşekkür etti.
Doç. Dr. Murat Ak, 
konuşmasında İstiklal Marşının 
derinliği olan bir eser olduğunu 
hatırlatarak, eserin yazılış 
sürecine dair anekdotlar 
paylaştı. İstiklal Marşı Şairi 
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal 
Marşı sürecine gelene kadar 
kaleme aldığı eserlerinden de 

bahseden AKİF Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Ak, Mehmet 
Akif’in geçmişten sürekli 
beslenen bir şair olduğunu da 
sözlerine ekledi.
AKEF Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Gülsün Koçer ise, yakın 
tarihimizin en çok okunan 
şairlerinden biri olan Mehmet 
Akif Ersoy’u rahmet ve 
minnetle andı. Koçer, Mehmet 
Akif’in her şart ve durumda 
milletiyle birlikte, milleti için 
hareket ettiğini ifade etti.
Program soru cevap 
bölümünün ardından sona 
erdi.
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Üniversitemiz, Ankara Ato 
Congresium’da düzenlenen 
“ARTANKARA 6. 
Uluslararası Çağdaş Sanat 
Fuarı”na Güzel Sanatlar 
Fakültesi bünyesinde 
yer alan, Geleneksel Türk 
Sanatları, Grafik, İç Mimari 
ve Çevre Tasarımı, Resim, 
Seramik ve Sinema TV 
bölümleri ile katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi 
tarafından yapılan 

açıklamada; "Gerek ülkemizin 
gerekse dünyanın birçok 
farklı ülkesinden iştirak eden; 
galeriler, müzeler, sanatla 
ilgili kurum ve kuruluşlar, 
sanatçılar ve sanatseverleri bir 
araya getirmesi bakımından 
fuat önem arz ediyor. Özellikle 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
olarak bu organizasyonda
yer almak, öğrencilerimizin 
eğitim-öğretim 
performanslarına katkı 
sağlaması ve üretecekleri 
sanatsal çalışmalarda farklı 
bakış açıları geliştirebilmeleri 
açısından değerli 
görülmektedir." denildi.

ÜNİVERSİTEMİZ
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ 
ARTANKARA'DA
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Üniversitemiz 
Meram Tıp Fakültesi 
çalışanları, öğrencileri ve 
akademisyenleri tarafından 
14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla “Sağlık İçin Çal” 
projesi hazırlandı. 

Sağlık İçin Çal Projesi, sağlık 
çalışanlarının insanlar için 

özveriyle çalıştıklarını, bu 
bağlamda ne kadar kıymetli 
olduklarını hatırlatmak ve 
sağlıkta yaşanan şiddet 

olaylarına yönelik farkındalık 
oluşturmak için hayata 
geçirildi.
“Sağlık İçin Çal” Projesi 
Koordinatörü Meram Tıp 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Atakan 
Tekinalp, projeye yaklaşık 4 ay 
önce başladıklarını söyleyerek, 
projenin önemine dair 
görüşlerini paylaştı. Projenin, 
hem üniversitelerinin tanıtımı, 
hem hekimlerin her şart ve 
durumda özveriyle ve gayretle 
çalıştıklarını hatırlatmak hem 

de sağlık sektöründe yaşanan 
şiddete karşı bir tepki olması 
hasebiyle önemli olduğunu 
kaydeden Tekinalp; “Bizler 
insanlar için çalışıyoruz, 
insanlar için varız” ifadelerini 
kullandı.
Tüm hekimlerin ve sağlık 
çalışanlarının 14 Mart Tıp 
Bayramını kutlayan Dr. 
Öğr. Üyesi Atakan Tekinalp, 
projeye destek veren herkese 
teşekkürlerini iletti.

Projeyi dinlemek için;

MERAM TIP FAKÜLTESİNDEN
ANLAMLI PROJE
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SAĞLIĞIN İÇİN EVDE KAL!
Üniversitemiz birimlerinden anlamlı mesaj
#evdekal #stayhome
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) ile mücadele 
sürecinde, öğrencilerin 
hem fiziksel hem ruhsal 
sağlıklarına iyi gelebilecek 
bir kampanya başlattı. 

Kampanya kapsamında, iki 
proje hayata geçirildi. Birinci 

projede, gençler okudukları 
kitaplardan sevdikleri cümleleri 
#donusummuhtesemolacak 
etiketiyle sosyal medyada 
paylaşıldı ve bu paylaşımlar 
Üniversite tarafından 
“Dönüşümü Muhteşem 
Kılacak Cümleler” adıyla 
kitaplaştırılacak.

İkinci proje kapsamında 
ise öğrenciler, üniversitede 
yaşadıkları anılarını 
konu alan fotoğraflarını 
#donusummuhtesemolacak 
etiketiyle sosyal medyada 
paylaşmakta ve yine bu 
paylaşımlar da “Özlem 
Duyulan Anlar” adıyla 
yine Necmettin Erbakan 
Üniversitesi tarafından 
kitaplaştırılacak.

Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, gençlerin birçok şeye 
özlem duyduklarını ama 
daha güzel bir gelecek için 
evde kalmaları gerektiğini 

kaydederek, süreci gençler 
için de kendileri için de daha 
didaktik hale getirmek ve 
onların her koşulda yanlarında 
olduklarını hatırlatmak 
adına böyle bir kampanyayı 
başlattıklarını söyledi. 
Gençlere sürekli olarak 
kitap okumaları hususunda 
tavsiyelerde bulunduklarını 
kaydeden Zorlu, “Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
öğrencilerimizin birikimlerini, 
anılarını bir araya getirmek 
bizleri son derece mutlu 
ediyor. Onların da bu 
kampanyaya dahil olmaktan 

keyif aldıklarını düşünüyorum. 
Bu vesile ile uzakların 
yakınlaşmasının da bizim 
elimizde olduğunu göstermiş 
olduk. Kampanyaya destek 
olan tüm evlatlarımıza 
teşekkür ediyor, yaşadığımız 
bu zor günlerin bir an evvel 
son bulmasını temenni 
ediyorum.” dedi.

Kampanya resimlerini 
#dönüşümmuhteşemolacak 
hagtag'i ile 
görüntüleyebilirsiniz.

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon öğretim 
üyeleri öncülüğünde 3 D 
yazıcı yardımıyla üretilen 
cihaz, entübasyon işleminde 
Covid-19 hastaları ile 
minimum temas sağlıyor ve 
böylelikle sağlık çalışanları 
için oluşan enfeksiyon riski 
en aza indiriyor.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Meram Tıp 

Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Atilla Erol, “Entübasyon, 
solunumun güvenliğinin 
sürekli olarak sağlanması 
için solunum yolu (trakea) 
içine ağız ya da burun yoluyla 
özel bir tüp yerleştirilmesi 

işlemidir. Entübasyon, 
hastayı suni solunum ya 
da anestezi cihazlarına 
bağlamak için kullanılır ve 
Covid-19 hastalarında bu 
işlem hayat kurtarıcıdır. Ancak 
bu işlem esnasında çok fazla 
enfekte damlacık (aerosol) 
oluştuğundan uygulamayı 
yapan sağlık çalışanları ve 
doktorlar için yüksek risk 
oluşmaktadır” dedi.
Özellikle zor entübasyon 
durumları için üretilen 
videolaringoskopların hasta 
ile teması en aza indirdiğini 
belirten Erol, bu sayede 
oluşabilecek enfeksiyon 
riskinin azaltıldığını kaydetti. 
Sağlık alanında önemli bir 
yeri olan bu malzemenin 
yüksek oranda ithal 
edilmesi ve yüksek 
maliyetli olmasından dolayı 

birçok sağlık kuruluşunda 
bulunmadığını ya da yetersiz 
sayıda olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Erol, Covid-19 ile 
mücadelede önemli bir 
rolü olan videolaringoskop 
sayısını artırmak amacıyla, 
üniversitenin teknik desteğiyle 
ilk prototipi piyasa değerinin 
yaklaşık yirmide birine mal 
etmeyi başardıklarını aktardı. 
Ürettikleri ürünün ülkemizdeki 
milli teknoloji hamlesinin 
lokal bir yansıması olduğunu 
belirten Erol, cihazın ithal 
muadillerinden çok daha 
uygun bir maliyetle üretildiğini 
vurguladı. Prof. Dr. Erol, 
prototip ile ilgili olarak, “Bu 
ürünün kamera sistemi ve 
kaşık (blade) kısmı ayrılarak 
sterile edilebilmektedir. 
Kaşık (blade) kısmını, tek 
kullanımlık (disposable) olarak 
üretimini planlıyoruz.  Bu 
prototipin havayolu maketi 
ile denemelerinde başarılı 
sonuçlar elde ettik. Gerekirse 
ilk etapta acil ihtiyacı 
karşılamak için bu prototip 
benzeri videolaringoskoplar 
kullanılmaya hazır hale 
getirilebilir. En kısa süre 
içerisinde ürünün teknik 
ve donanım olarak 
geliştirilmesini, farklı açılarda 
ve boyutlarda seri üretime 
geçilerek sağlık hizmetlerine 
sunulmasını amaçlamaktayız” 
ifadelerini kullandı.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. ZORLU’DAN
ANLAMLI KAMPANYA

ÜNİVERSİTEMİZDE PİYASA DEĞERİNİN YİRMİDE BİRİ 
MALİYET İLE ÜRETİLEN VİDEOLARİNGOSKOP
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Servislerinde 
tedavi gören çocukların 
bayramını kutlamak için 
hastane bahçesinde balon 
uçurma etkinliği düzenlendi.

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı öğretim üyeleri, çocuk 
servislerinde görev yapan 
hemşireler ve sağlık personeli, 
çocukları bu özel günde 

sevindirmek için hazırlık yaptı. 
Hastane bahçesine balonlar 
ve bayraklar asıldı, çocuklara 
bayraklar dağıtıldı. 
Programda konuşan NEÜ 
Meram Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Reisli, “Bundan yüzyıl 
önce 23 Nisan 1920’de 
Türkiye Cumhuriyetimizin 
ilk millet meclisi Ankara’da 
toplandı ve bu gün, “23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı” olarak 
kutlanmaktadır. Aynı zamanda 
23 Nisan, dünyada çocuklara 
armağan edilen yegane 

resmi ve milli bayramdır. 
Biz de çocuklarımızın bu 
coşkulu bayramına katkıda 
bulunmak üzere balon uçurma 
etkinliği düzenledik. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızın yüzüncü 
yılı kutlu olsun” şeklinde 
duygularını dile getirdi. 
Meram Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev’in de katıldığı 
etkinlik, doktor, hemşire ve 
sağlık personellerinin balonları 
gökyüzüne bırakmasıyla sona 
erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE TEDAVİ GÖREN
ÇOCUKLAR İÇİN BALONLAR UÇURULDU

5958



geleceğin...

ÖĞRENCİLERE
KESİNTİSİZ

PSİKOLOJİK DESTEK

Üniversitemizde 
öğrencilerimize psikolojik 
destek ve danışmanlık 
hizmeti sunan Öğrenci 
Destek Merkezi, normal 
şartlarda yüz yüze 
gerçekleştirdiği görüşmeleri, 
Covid 19 pandemisi 
dolayısıyla online ortamda 
canlı olarak yapıyor.

Öğrenci Destek Merkezi’nin 
faaliyetlerinden 

bahseden Uzman Psikolog 
Beyza Yeşildaş, Covid 
19 salgını döneminde 
psikolojik sağlığı korumak 
ve yaşanabilecek psikolojik 
sorunları azaltabilmek için 
yapılması gerekenler hakkında 
tavsiyelerde bulundu.

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Yoğun Bakım 
Uzmanı Prof. Dr. Alper 
Yosunkaya, plazma tedavisi 
hakkında bilgi verdi. 

Şu ana kadar 6 hastaya 
plazma tedavi uygulandığını ve 
iyi neticeler aldıklarını söyleyen 
Yosunkaya, COVID hastalığına 
yakalanmış ve iyileşmiş 
vatandaşların, belirli bekleme 
periyodunu tamamladıktan 
sonra plazma vermelerinin 
önemli olduğunun altını çizdi.
Plazma tedavisi hakkında 
konuşan Yosunkaya, 
"Pasif bağışıklandırma için 
üniversitemizde plazma 
almaya başladık ve 6 
hastamıza uyguladık. Bu 
6 hastamızdan 4 tanesi 
iyileşti. 1 hastamızı maalesef 
kaybettik. Genç bir hastaydı 
fakat farklı hastalıkları çok 
fazlaydı ve organ nakil işlemi 
uygulanmış bir hastaydı. 
Diğer hastamızın da solunum 
cihazına bağlı tedavisi devam 
ediyor" dedi.  

Üniversitemiz Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik 

Uygulama Araştırma 
Merkezi çatısı altında 

faaliyetlerini sürdüren 
Öğrenci Destek Merkezi, 
5 seneyi aşkın bir süredir 

öğrencilere psikolojik destek 
hizmeti sağlıyor. 

Merkezin pandemi 
dönemindeki çalışmaları 

hakkında bilgi veren Uzm. 
Psikolog Beyza Yeşildaş, 
pandemi sürecine kadar 

yüz yüze gerçekleştirilen 
görüşmeleri, Üniversite 

yönetimi destek ve 
yönlendirmeleriyle artık 

online şekilde devam 
ettirdiklerini kaydetti. 

Yeşildaş; “Psikolojik 
danışma süreçleri yarım 

kalan öğrencilerimizle 
görüşmelerimizi online 

ortama taşıdık ve 
iletişimimizi kesintisiz 

sürdürmeye çalışıyoruz. 
Görüşmelerimizde 

pandeminin beraberinde 
getirdiği ruhsal sorunlara da 
çözüm üretmeye çalışıyoruz. 

Nitekim, günlük yaşantımız 
tamamen değişti ve ciddi 

bir şekilde sınırlandı. 
Dolayısı ile bu süreç özellikle 

gençlerimiz için zorlayıcı bir 
hale dönüştü. Gençlerimizin 

psikolojik sağlığına 
elimizden gelen tüm katkıyı 

sunmaya çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Vaktimizin çoğunun 
evde geçtiği bu süreçte 

hareketlerin kısıtlandığını 
belirten Yeşildaş, beden 

sağlığımız kadar psikolojik 
sağlığımız için de önemli 

olan sporu günlük 
rutinimiz arasına dâhil 
etmemiz gerektiğinin 

altını çizdi. Yaşananlar 
sebebiyle insanların sosyal 

ilişkilerinden de uzak 
kaldığını söyleyen Uzm. 

Psikolog Beyza Yeşildaş; 
“Dışarıda arkadaşlarımızla, 

sevdiklerimizle geçirdiğimiz 
vakitler; evlerde yapılan 

güzel buluşmalar şu an için 
uzak durmamız gereken 

etkinlikler haline geldi. Bu 
demek değil ki ilişkilerimizi 

tamamen kesmek 
zorundayız. Teknolojinin 

sağladığı imkanlarla online 
olarak sevdiklerimizle vakit 

geçirmek, onlarla sohbet 
etmek bizler için koruyucu 

olacaktır.” diye konuştu.

MERAM TIP FAKÜLTESİNDE 
YAPILAN PLAZMA TEDAVİSİNİN 

DÖNÜŞLERİ İYİ 

6 Hastaya Plazma 
Tedavisi Uygulandı

Tedavilerin erken 
başlamasının önemli 

olduğuna da dikkat 
çeken Yosunkaya, "Bu 

tedavilere biraz daha erken 
başlanmasının çok daha 

faydalı olduğu bildiriliyor. 
Hastalığı geçirip iyileşen 

sayısı arttıkça bu süreçten 
sonra kan verdiği için yeni 

yeni hastalarımız iyileşip 
plazmalarını bağışlamakta. 
Kesin bir tedavi yöntemi de 
olmadığı için elimizdeki en 
iyi tedavi metodu plazma 

tedavisidir"
ifadelerine yer verdi. 

Meram Tıp Fakültesi olarak 
koronavirüsle mücadelede 
yoğun çaba sarf ettiklerini 

belirten Yosunoğlu, "Şu 
ana kadar kaybettiğimiz 

hasta sayımız 5 
civarında. Kaybettiğimiz 

hastalarımızın yaşlan 
75 üzeri ve yan hastalığı 

olan kişilerdi. Bizim bu 
mücadeleye başlamadan 

önce korkularımız vardı. 
Diğer ülkelerde ciddi 

can kayıplar olduğunu 
biliyorduk. Fakat tedavilere 

erken başlamak ve 
imkânlarımızın iyi olması 

sebebiyle gördük ki aslında 
başarı oranımız oldukça 

yüksek çok gurur duyduk" 
şeklinde konuştu.
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MERAM TIP FAKÜLTESİ 
HASTANESİ'NDEN PANDEMİ 
BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETİMİ 
Koronavirüs salgınına karşı 
amansız mücadele topyekün 
sürdürülmeye devam ediyor. 
Konya'nın sağlık sisteminin 
güçlü olması, uzman 
hekimlerin görev başında 
salgına karşı var gücü ile 
mücadele vermesi, vaka 
sayısının fazla olmasına 
rağmen Konya'da başarılı 
sonuçların alınmasına olanak 
sağladı. Bu kapsamda en 
büyük mücadeleden birini 
de Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanemiz verdi. 

Meram Tıp Hastanemize 
koronavirüs salgını 

sürecinde yaklaşık bin 350 
civarında hasta müracaat 
etti. Bu hastaların bir 

kısmı, poliklinikten tedavisi 
düzenlenerek gönderilirken 
hastaların büyük kısmı ise 
hastanede tedavi gördü. 
Yaklaşık 40 hastanın tedavisi 
yoğun bakımda yapıldı. 
Hastalıktan tamamen kurtulan 
hasta sayı 156 olup, yine 700 
civarında hasta da klinik olarak 
iyileşti. Bazı vatandaşlar ise 
hayatını kaybetti.

Hastanemizde Bu 
Süreçte Seferberlik İlan 
Edildi

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, 
koronavirüsün ilk olarak Çin’in 
Vuhan eyaleti’nde Aralık 

ayının sonlarında solunum 
yolu belirtileri gelişen bir grup 
hastada yapılan araştırmalar 
sonucunda 13 Ocak 2020’de 
tanımlanan bir virüs olduğunu 
söyleyerek; “Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de 
yayılma gösteren salgında 
hastanemiz hastaları ve sağlık 
çalışanları açısından konuyu 
koruyucu hekimlik, tanı, 
laboratuvar testleri, tedavi ve 
izlem amacıyla birçok yönüyle 
ele almıştır” dedi.

Küçükkartallar, “Öncelikli 
olarak hastanede Pandemi 
Eylem Planı oluşturuldu. Bu 
süreçte yeni görevlendirmeler 
yapıldı, tüm çalışanlar 
bilgilendirildi ve plan günün 
şartlarına göre kademeli 
olarak uygulamaya 
konuldu. Baştan beri Sağlık 
Bakanlığının algoritmaları 
ve bilgilendirmeleri dikkate 
alınarak planlama yapıldı. 
Mart ayının başında salgın 
sürecinde kullanılacak 
malzemeleri temin ederek 
alımlarını hızlandırdık ve 
depomuzdaki eksikleri 
giderdik. Tüm personele 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
tarafından küçük gruplar 
halinde eğitimler verildi, 
tüm servislere bilgilendirme 
broşürleri asıldı ve web 
sayfamıza Sağlık Bakanlığının 
güncel bilgilendirmeleri anlık 
paylaşıldı. Hastanenin randevu 
telefonlarına uyarı anonsları 
konuldu. Aralıklı olarak 
hastane içerisinde süreçle 

ilgili merkezi sistemden 
uyarı anonsları yapıldı. Yoğun 
bakımda içinde yine diğer 
alanlardan ayrılmış şekilde 
4 ayrı alandan oluşan yoğun 
bakım yeri oluşturuldu. Yoğun 
bakım personelinin tüm kişisel 
ihtiyaçlarını giderebileceği 
geniş bir sosyal alan 
hazırlandı. Acil servislerde, 
poliklinik alanlarında ve yataklı 
servislerde diğer alanlardan 
fiziksel olarak ayrılan ortamlar 

hazırlandı. Polikliniklerde 
hastaların fizik muayene, özel 
muayene alma kabinlerinde 
numune alma (sürüntü), 
kan alma ve röntgen gibi 
işlemlerin yapılabilmesi için 
alan oluşturuldu. Bu sayede 
muayene edilen bir hastanın 
hastanede dolaşmasının 
önüne geçilmiş oldu. Sadece 
covid ön tanı/tanılı hastalar 
için kullanılmak üzere bir adet 
bilgisayarlı tomografi tahsis 
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edildi. Gelişen duruma göre 
kademeli olarak kullanılmak 
üzere hastanenin iki bloğu ve 
6 katı yatış verilecek hastalara 
ayrıldı. Her odada bir hasta 
olacak ve temel ihtiyaçlarını 
giderecek şekilde dizayn 
edildi” şeklinde konuştu. Hiçbir 
hastanın yanına, nadir durumlar 
dışında, refakatçi alınmadığını 
ve tüm ihtiyaçların hastane 
tarafından karşılandığını 
aktaran Küçükkartallar, şunları 
kaydetti: “Bu katlara izni 
olmayanların girişi kısıtlandı 
ve asansörlerin kullanımı da 
buna uygun olarak düzenlendi. 
Yine doğum salonunda içinde 
ayrı bir yer belirlendi. Girişleri 
tamamen farklı olacak şekilde 
ayrı bir ameliyathane salonu 
ve ekipmanı hazırlandı. 
Servislerde yatan hastalar 

ve yoğun bakımdaki hastalar 
için gerekli olan röntgen, 
ultrasonografi, EKO ve 
hemodiyaliz gibi cihazları bu 
alanlara yerleştirerek birçok 
işlemin bu alanda yapılması 
sağlandı. Böylelikle hastaların 
bu alandan çıkmadan birçok 
tetkikin yapılması sağlandı. 
Hastanenin bütün girişlerinde 
oluşturulan ekiple hastaneye 
her giren kişinin birkaç sorudan 
oluşan kısa anamnezi alınmakta 
ve ateşleri ölçüldükten sonra 
covid polikliniği veya diğer 
polikliniklere yönlendirmeleri 
sağlanmaktadır. Hastaların 
hastaneye gelişi ve covidli 
hastalar için ayrılmış poliklinik, 
servis, tomografi, acil, yoğun 
bakım, ameliyathane arasında 
taşınması için transfer ekibi 
oluşturuldu ve özel geçiş 

güzergahları belirlendi. Belli 
aralıklarla hastanenin kapalı 
mekanlarında dezenfeksiyon 
çalışmaları uygulandı. Yönetim 
ekibi, pandemi yürütme kurulu 
ve sorumlu pozisyonundaki 
çalışanlarımızla gruplar 
kurularak cep telefonu 
üzerinden anlık bilgilendirmeler 
sağlandı. Sağlık çalışanlarıyla 
ilgili sık sık bilgilendirme 
toplantıları yapılarak ve 
çalıştıkları alanlar kontrol 
edilerek ihtiyaçları giderildi. 
Çalışan sağlığı polikliniği açılarak 
covid ile yüksek temas riski olan 
ve semptomları olanların tanısal 
işlemleri, tedavileri ve evde 
izlemleri buradan yürütüldü. 
Hastalar ve çalışanlarımız için 
psikososyal destek merkezi 
kuruldu ve buradan ihtiyacı 
olanların faydalanması sağlandı. 

Bu süreçte bütün eğitim 
toplantıları ertelendi ve 
personel yemekhanesi 
kapatılarak herkesin çalıştıkları 
ortamda yemek yemesi 
sağlandı. Personele bu 
dönemde artan ihtiyaçtan 
dolayı forma desteği sağlandı 
ve mesaiden çıkan personelin 
formaları alınarak hastanede 
ertesi gün için kullanıma hazır 
hale getirildi.”

Tamamen Kurtulan 156, 
Klinik Olarak İyileşen 
Hasta 700

Covid nedeniyle toplamda bin 
350 civarında hastanın Meram 
Tıp Fakültesine müracaat ettiğini 
ifade eden Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Tevfik Küçükkartallar, bunların 

bir kısmının poliklinikten tedavisi 
düzenlenerek gönderilen 
hastalar olduğunu da dile 
getirdi. Ancak bu hastaların 
çoğunluğunun hastanede 
yatarak tedavi gördüğünü 
kaydeden Küçükkartallar, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Yine yoğun bakımda yaklaşık 
40 hastamız tedavi gördü. 
Süreç içerisinde birkaç hastamız 
yaşamını yitirdi. Hastalıktan 
tamamen kurtulan hasta 
sayımız 156 olup, yine 700 
civarında hastamız da klinik 
olarak iyileşti. Bu hastalar 
için tedavi protokolüne girmiş 
immün plazma tedavisi de 
hastanemizde hem hazırlandı 
ve hem de birçok hastaya 
uygulandı. Acil durumlar, 
kanser hastaları ve işlemleri 
ertelenmemesi gereken 

hastaların poliklinik muayeneleri 
ve ameliyatları, diğer hastalar 
ile temas etmeden devam 
etti. Böylece bu hastaların 
da mağduriyet yaşamaması 
sağlandı. Burada şunu belirtmek 
gerekirse tüm gücümüzü covidli 
hastalara ayırmadık. Çünkü 
diğer hastaları da düşünmek 
durumundaydık. Bu zorlu 
sürecin tüm insanlık aleminden, 
ülkemizden, hastanemizden bir 
an önce uzaklaşmasını temenni 
ediyorum. En kısa zamanda 
güzel günlere ulaşmanın 
özlemini çekiyoruz” dedi.
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Diş 
Hekimliği Fakültesi, gereksiz 
teması önlemek ve bulaş 
riskini azaltmak amacıyla, 
diş problemi yaşayan 
çocuklar için “Tele-Triyaj 
Çocuk Diş Hekimi Danışma 
Hattı” uygulamasını 
Türkiye’de ilk olarak başlattı.

Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ali Rıza Tunçdemir, 
insan sağlığının önemli 
bir parçası olan ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinin 
pandemi dolayısıyla yalnızca 
acil durumlara yönelik 
verilebildiğini söyleyerek, “Diş 
ağrısı, çoğu zaman kapsamlı 
bir tedavi gerektirebilir. Ancak 

bazen basit tavsiyeler bile bu 
konuda faydalı olabilmektedir. 
Bizler de gereksiz teması 
önlemek ve bulaş riskini 
azaltmak amacıyla çocuk 
hastalarımız için ‘Tele-
Triyaj Çocuk Diş Hekimi 
Danışma Hattı’ uygulamasını 
başlattık” dedi. Uygulamayla 
vatandaşların ‘0332 220 
00 25’ numaralı telefondan 
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesini 
arayarak şikayetlerini 
danışabileceklerini kaydeden 
Prof. Dr. Tunçdemir, “Telefonla 
ön muayene, durumun 
aciliyetinin anlaşılması ve bu 
aciliyete göre hastanedeki 
yoğunluğun randevulara 
yayılmasını sağlıyor” 
ifadelerini kullandı.
Tele-Triyaj Çocuk Diş Hekimi 
Danışma Hattı uygulamasının 

ayrıntılarını açıklayan 
Tunçdemir, “Tele-Triyaj 
sistemi ile 0-16 yaş Çocuk 
Diş Hekimliği hastalarımıza 
hizmet vermekteyiz. 
0-16 yaş hastalarımızın 
hastanemize başvurmadan 
önce telefonla ön muayene 
olması gerekmekte. 
Vatandaşlarımız, mesai 
saatleri içerisinde ‘0332 220 
00 25’ numaralı telefonumuzu 
aradıklarında, yönlendirmeler 
sonucunda tedavi acil ve 
gerekli ise diş hekimlerimizle 
görüşerek detaylı olarak 
bilgilendirileceklerdir. 
Doktorlarımız, diş problemi 
olan çocuklarımızın tüm 
diş sorunlarında gerekli 
tavsiyelerde bulunacaktır” 
şeklinde konuştu.

Üniversitemiz kütüphane ve 
bilgisayar laboratuvarlarını 
Konya’daki tüm üniversite 
öğrencilerinin kullanımına 
açtı. 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, sosyal 

mesafe kurallarına uyarak, 
Üniversitemiz öğrencisi olsun 
olmasın isteyen tüm üniversite 
öğrencilerinin final sınavlarına 
çalışmak ya da araştırma 
yapmak için kütüphane ve 
bilgisayar laboratuvarlarını 
kullanabileceğini ifade etti.
Rektörümüz yaptığı 
açıklamada; “Bahar dönemi 
final ve bütünleme sınavları 
için bilgisayar, internet, kaynak 
ve çalışma ortamı ihtiyacı 
olan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi öğrencisi olsun 
olmasın tüm üniversite 

öğrencilerine destek 
olmaktan büyük memnuniyet 
duyacağız. Öğrencilerimiz 
okudukları üniversitenin 
öğrenci kimliği ve maskeleri 
ile birlikte haftaiçi 08.00-
17.00 saatleri arasında açık 
olan bilgisayar laboratuvarları 
ve kütüphanelerimizi 
kullanabilirler. Pandemi 
sürecinin normalleşme 
adımlarının atıldığı bu 
günlerde biz de Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak 
sosyal mesafe kurallarına 
uymak kaydı şartı ile sürece 
katkı sunmak istedik. Her 
bireyimiz gibi gençlerimiz 
de evde kaldıkları süreçte 
gerçekten zor bir dönem 
geçirdiler. En azından final 
ve bütünleme sınavlarında 
üniversitemizin imkanlarından 
yararlanmalarını istedik. 

İnternet, kütüphane, 
bilgisayar, sessiz çalışma 
ortamı gibi hem hasret 
kaldıkları hem de ihtiyaç 
duyabilecekleri konularda 
Konya’da ikamet eden tüm 
üniversitelilere kapılarımızı 
açıyoruz. Konya merkezde 
bulunan yerleşkelerimizin 
yanı sıra Ereğli ve Seydişehir 
yerleşkelerimizdeki kütüphane 
ve laboratuvarlarımız da aynı 
kapsamda. Bu ilçelerimizde 
ikamet eden öğrenciler 
de ilgili salonlarımızı 
kullanılabilirler. Bir süredir 
sessiz olan laboratuvar ve 
kütüphanelerimiz yine sessiz 
olacak. Ama inşallah bu sefer 
gençlerimizle. Şimdiden 
memleketimizin dört bir 
yanında uzaktan eğitim gören 
her bir gencimize sınavlarında 
başarılar diliyorum” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ KONYA’DAKİ
TÜM ÜNİVERSİTELİLERE
KAPILARINI AÇTI 
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Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ercan Yılmaz, 
yaptığı açıklamada, yeni 
tip koronavirüs salgınının 
ülkeleri hızlı ve akılcı karar 
alma konusunda zorlu 
sınava tabi tuttuğunu 
söyledi. 

Eğitimin, pandemi 
döneminde "en zorlu" 

bölümlerin başlarında 
geldiğine işaret eden 
Yılmaz, ülkelerin eğitim 
faaliyetlerini devam ettirme 
konusunda birbirlerine 
benzer uygulamaları hayata 

geçirdiğini dile getirdi.Yılmaz, 
Türkiye'de 16 Mart'ta ilk 
ve orta dereceli okullar ile 
üniversitelerde eğitime ara 
verildiğini anımsatarak, 
uzaktan eğitim sürecinin 
TRT işbirliğiyle kurulan EBA 
TV'de başladığını hatırlattı. 
Pandemi döneminde yapılan 
uzaktan eğitim çalışmalarının 
niteliği ve velilerin görüşleri 
üzerine, Eğitimde Girişimcilik 
ve İnovasyon Topluluğunca 
çalışma yaptıklarını aktaran 
Yılmaz, şöyle konuştu: 
"İlköğretim ve ortaöğretim 
kademesinde öğrencisi 
bulunan farklı gelir grubu, 
okul türü ve her bölgeden 
katılımın sağlandığı 

araştırmada, pandemi 
döneminde uzaktan eğitim 
çalışmalarının niteliği, velilerin 
görüşleri doğrultusunda 
birçok boyutta incelenmesi 
amaçlandı. Türkiye genelinde 
3 bin 675 veli ile yapılan 
araştırmada, vatandaşların 
evde kalmaya çağrıldığı bu 
dönemde velilerden yüzde 
30'u çocuklarında bilinmeyen 
bir yeteneğini keşfetti. Fiziki 
beraberliğin arttığı pandemi 
sürecinde aile içi iletişimden 
4'te 1'i olumlu etkilenirken 
4'te 1'i de olumsuz etkilendi."
Yılmaz, öğrenci ve velilerin 
yüzde 40'ının uzaktan eğitim 
çalışmalarından memnun 
olduğuna işaret ederek, bu 

ARAŞTIRMA: 
PANDEMİ
DÖNEMİNDE
UZAKTAN
EĞİTİM
ÇALIŞMALARI

memnuniyetin ilkokuldan 
ortaokul ve lise kademesine 
doğru düşüş gösterdiğini 
söyledi. Teknolojik altyapı 
bakımından "en avantajlı" 
grupların başında liselerin 
geldiğini ifade eden Yılmaz, 
uzaktan eğitimde "en çok" 
göz ardı edilenlerin de liseliler 
olmasının araştırmada dikkati 
çektiğini vurguladı. Yılmaz, 
öğrencilerin yüzde 34'ünün 
"EBA Canlı Sınıf" uygulaması 
dışında da uzaktan eğitim 
aldığının altını çizerek, şöyle 
konuştu: "Ortaokul ve lisede 
kademeler arası geçiş 
sınavlarının olması bu oranı 
ilkokula göre yükseltmiştir. 
Özel okullarda bu oran devlet 

okullarına göre 4 katı artış 
göstermektedir. Velilerin 
yüzde 93'lük gibi çok büyük 
bir kısmı, uzaktan eğitim 
sürecinin başlamasından 
sonra okuldaki yüz yüze 
eğitimi daha değerli 
görmektedir. Bu veri, okulların 
etkililiği adına sevindirici bir 
tablo çizse de lise öğrencisi 
velilerinin, ilkokul ve ortaokul 
velilerine göre uzaktan 
eğitimi iki katından daha 
faydalı bulmaları liselerdeki 
yüz yüze eğitim hakkında 
düşündürmektedir. İlkokul ve 
ortaokul kademesinde her 10 
öğrenciden 1'i öğretmenleri 
tarafından yapılan uzaktan 
eğitim faaliyetlerinden 

yararlanamazken lise 
kademesinde bu sayı 3 
katını aşmaktadır. Ayrıca 
bütün öğretim kademesi 
velileri yüzde 68 ile birbirine 
yakın oranlarda, uzaktan 
eğitim çalışmalarının destek 
amaçlı pandemi döneminden 
sonra da devam etmesini 
istemektelerdir." dedi.
İlkokul öğrencilerinin uzaktan 
eğitimi daha çok TV üzerinden 
takip ettiğini anlatan 
Yılmaz, lise kademesinde 
ise canlı uzaktan eğitim 
uygulamalarının seçildiğini, 
ortaokulda ise her iki 
uygulamanın benzer oranda 
tercih edildiğini bildirdi. 



geleceğin...

7170

Üniversitemiz İletişim 
Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
tarafından Koronavirüs 
(Covid 19) sürecinde 
toplumun sosyal medya 
kullanımı üzerine yapılan 
araştırmanın sonuçları 
açıklandı.

577 sosyal medya 
kullanıcısı ile online 
olarak gerçekleştirilen 

sosyal medya kullanımı 
araştırmasında ilgi çekici 
sonuçlara ulaşıldı. 
Sosyal izolasyonun 
uygulandığı, toplumun 

evde kaldığı süre zarfında 
sosyal medyanın daha fazla 
kullanılmaya başlandığını 
söyleyen NEÜ İletişim 
Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Murat Koçyiğit, 
yaptığı açıklamada; Dr. 
Öğretim Üyesi Salih Gürbüz 
ile “Covid 19 Sürecinde 
Sosyal Medya Kullanımı” 
başlıklı bir alan araştırması 
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Koçyiğit, sosyal medya 
araştırması ile salgın 
öncesinde sosyal medya 
kullanım süresinin ortalama 
3 saat olduğunu, Covid 
19 sürecinde ise kullanım 

süresinin 5 saati geçtiğinin 
tespit edildiğini, aynı zamanda 
araştırmaya katılan sosyal 
medya kullanıcılarının yüzde 
52’sinin de sosyal medya 
kullanım alışkanlıklarının 
değiştiğini aktardı. Covid 
19 sürecinde sosyal medya 
kullanım sıklığının arttığının 
ve pandemi sürecinde 
kullanıcıların daha fazla 
boş zamana sahip olduğu 
için sosyal medyada daha 
fazla zaman geçirmeye 
başladıklarının tespit 
edildiğini belirten Koçyiğit, 
kullanıcıların yüzde 54’ünün 
sosyal medya içeriklerini 
güvenilir bulmadığını söyledi. 

Koçyiğit ayrıca, sosyal medya 
içeriklerinden daha ziyade 
televizyon, gazete, radyo gibi 
geleneksel medya içeriklerini 
güvenilir bulanların oranının 
ise yüzde 55 olduğunun 
saptandığını dile getirdi. 
İçinde bulunulan toplumsal 
koşulların sosyal medyaya 
olan bağımlılığı artırdığını 
düşünenlerin oranının yüzde 
59 olduğunu aktaran Doç. Dr. 
Koçyiğit, şunları kaydetti: 
“Kullanıcıların yüzde 58’i 
sosyal medyanın alternatifinin 
olmamasının bu platformlara 
olan bağımlılığı artırdığını 
düşünmektedir. Kullanıcılar 
daha çok sosyal medya 

aracılığıyla bilgi eksikliğini 
gidermeye çalışmaktadır. 
Toplumsal sistemdeki 
değişimlerin medya kullanım 
alışkanlarını değiştirdiğini 
düşünenlerin oranı ise yüzde 
51’dir. Kullanıcıların yüzde 
55’ine göre sosyo-kültürel 
etkenler sosyal medya 
kullanım alışkanlıklarını 
değiştirmektedir. Kullanıcıların 
yüzde 56’sına göre sosyal 
medya platformlarının 
çeşitliliği, farklı doyum 
arayışlarına sebep olmaktadır. 
Kullanıcıların yüzde 60’a 
yakını medyanın ortaya 
çıkardığı sosyo-kültürel 
sistemin davranış kalıplarını 

değiştirdiğini düşünmektedir”.
dedi. Sosyal medya ile 
kamuoyu oluşturmada 
duyguların ve kişisel 
kanaatlerin, nesnel gerçeğin 
önüne geçtiğini düşünenlerin 
oranının yüzde 60 olduğu 
saptandı. Kullanıcıların 
yüzde 52’si sosyal medya 
ile doğruların ve hakikatlerin 
önemini yitirmeye başladığını 
düşündüklerini belirtmiştir” 
ifadelerini kullandı. 

ARAŞTIRMA: 
COVİD-19 
SÜRECİNDE 
SOSYAL MEDYA
KULLANIMI
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 
Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Bülent Dilmaç ve 
ekibi tarafından 7 bölge, 67 
il ve 1713 evli çift üzerinde 
yapılan araştırmada, 
salgın sürecinde esnek 
çalışma şartları altında 
evde çalışanların, dışarıda 
çalışanlara göre evlilik 
ilişkilerinde ve doyumlarında 
azalma olduğu ortaya çıktı. 

Araştırmada evdeki oda 
sayısı kriteri de dikkat 

çekerken, evlerinde daha 
çok oda bulunan kişilerin 
kendilerini diğer aile 
bireylerinden izole ettiği, 
bu nedenle de koronavirüs 
korku ve kaygısının azaldığı 
belirtildi. Pandemi sürecinde 

sosyal medya kullanan evli 
bireylerin koronavirüs korkusu 
ve kaygılarının da arttığı tespit 
edildi. Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent 
Dilmaç, Dr.  Ali Karababa, 
araştırma görevlileri Dr. Tolga 
Seki ve Zeynep Şimşir ile 
yüksek lisans öğrencisi  Furkan 
Kurnaz tarafından yürütülen 
araştırmada, salgın sürecinde 
esnek çalışma şartları altında 
evde çalışanların, dışarıda 
çalışanlara göre evlilik 
ilişkilerinde ve doyumlarında 
azalma olduğu ortaya çıktı. 
Pandeminin yarattığı korku 
ve kaygıların evli bireylerde 
eşler arasındaki evlilik 
doyumlarının üzerindeki 
etkisini ölçmeyi hedefleyen 
araştırmayı 7 bölgede 67 ilde 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Prof. Dr. Bülent Dilmaç, şunları 

söyledi: "7 bölgede 67 ilde 
bin 713 evli birey üzerinde bu 
çalışmayı yaptık. Çok farklı 
bulgular ve sonuçlar var. 
Kişinin sahip olduğu hobiden 
tutun da, 31 ildeki kısıtlamaya 
kadar, evdeki oda sayısına 
kadar çok çeşitli değişkenler 
bağlamında bu araştırma 
sürecinde bunların etkisine 
baktık. Koronavirüs korkusu 
ve kaygısı yaşayanların 
evlilik doyumlarında düşük 
bir süreç yaşadıklarını, evlilik 
doyumlarının da düşük 
olduğunu gördük. Cinsiyet 
bağlamında baktığımızda da 
kadınların koronavirüs korkusu 
ve kaygısı bu bağlamda daha 
yüksek. Yüksek olmasından 
dolayı da evlilik ilişkilerindeki 
doyumda da azalmalar 
meydana geldiğini gördük. 
Koronavirüs korkusu ve 
kaygısı yaşayan bireylerin 

ARAŞTIRMA:
COVİD-19 PANDEMİ 
SÜRECİNDE EVLİ 
BİREYLERİN KORKU VE 
KAYGI DÜZEYLERİ İLE 
EMPATİ BECERİLERİNİN 
EVLİLİK DOYUMUNA ETKİSİ

empati düzeylerine baktığımız 
zaman, orada da empati 
düzeyi yüksek olan, birbirini 
anlayabilen, karşısındakileri 
anladığını ifade edebilen 
insanların ilişkilerinde daha 
yüksek düzeyde bir ilişki 
olduğu bulguları ortaya çıktı." 
Pandemi sürecinde evde 
çalışan bireylerin, evlilik 
ilişkilerinde doyumlarında bir 
azalma olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Dilmaç, "Pandemi 
sürecinde ülkemizde 1 Haziran 
tarihine kadar esnek çalışma 
saatleri mevcuttu. Çalışma 
saatlerinin çoğunluğunu evde 
geçirmiştik. Evde çalışanların 
mutluluk düzeyleri nedir 
diye sorduk. Evde uzun 
süre çalışanların, evde iş 
yürütenlerin ve pandemi 
sürecinde dışarda çalışanların 
oranına baktığımız zaman 
evde çalışanların evlilik 
ilişkilerinde ve doyumlarında 
bir azalma gördük. Bu ciddi bir 
bulgu. Çünkü kısıtlı bir mekan. 
Kısıtlı bir mekanda yoğun bir 
zaman geçiriliyor. Bu zaman 
sürecinde de baktığımız 
zaman ilişkilerde ilerleyen 
zamanlarda doyumda bir 

düşme meydana geldiğini 
gördük" diye konuştu. 
Evdeki oda sayısının 
fazlalığının da koronavirüs 
korku ve kaygısını azalttığını 
belirten Prof. Dr. Dilmaç, 
"Evdeki oda sayılarına baktık. 
Sosyal izolasyonla ilgili oda 
sayısı arttıkça korku ve 
kaygıda bir azalma meydana 
geliyor. Bunun nedeni de 
pandemi semptomları 
görülmeye başladığı andan 
itibaren kişinin odasında 
kendisini izole edebilmesi. 
14 gün boyunca kendi bir 
odada yaşamını sürdürüp, 
karantinaya giriyor. Bu 
aşamada da korku ve kaygının 
da azaldığını gördük" şeklinde 
konuştu. Araştırmada 
sosyal medya kullanan 
evli bireylerin koronavirüs 
korku ve kaygısının arttığı 
da ortaya çıktı. Dilmaç, 
"Sosyal medya kullanan 
evli bireylerin koronavirüs 
korkusu ve kaygılarının 
arttığını gördük. Buna bağlı 
olarak da evlilik ilişkilerinde 
doyumlarının ve mutluluk 
düzeylerinin azaldığını gördük. 
Evlilik sürecinde ilk 5 yıl 

evliliklerini yaşayanların evlilik 
doyumlarının yüksek olduğunu 
ama ilerleyen aşamalarda 
zamanla evlilik doyumlarında 
biraz azalmalar meydana 
geldiğini gördük" dedi.
Prof. Dr. Bülent Dilmaç, kitap 
okumanın koronavirüs korku 
ve kaygısında azalma meydana 
getirdiğini belirterek, "Evde 
kitap okuyanların koronavirüs 
korkusu ve kaygısında bir 
azalma meydana geldiğini 
buna bağlı olarak da evlilik 
ilişki düzeylerinde artış 
olduğunu gördük. Çünkü, 
kitap okumayla birlikte kişi, 
kendisini koronavirüsle ilgili 
korku ve kaygıdan uzak 
tutmakta. Bununla birlikte 
uzak tuttuğu zamanda bu 
süreç aile içi ilişkilerinde, eşle 
olan ilişkilerine yansıdığı için, 
orada bir artışın olduğunu 
gördük. Çünkü kişi o süreçten 
artık kendisini alıkoyuyor" diye 
konuştu. Araştırmada hobisi 
olan kişilerin, koronavirüs 
korkusunda ve kaygısında bir 
azalmanın meydana geldiği, 
bunun da aile ilişkilerindeki 
doyumu artırdığı da belirtildi.
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Üniversitemiz ihtiyaç 
duyduğu hava aracı 
molticopterleri kendi 
imkanlarıyla Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesinde 
üretiyor. 

Piyasadaki muadillerine 
oranla çok düşük maliyete 

sahip olan multicopterler, 
otonom, yarı otonom ve 
manuel modları sayesinde 
esnek bir uçuş imkanı sağlıyor. 
Tasarladıkları multicopterler 
hakkında bilgi veren Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Araştırma Görevlisi Tarık 
Ünler, “Cihazımızın, üzerinde 

bulunan sensörlerin füzyonu 
sağlanarak stabil bir uçuş 
yapılabilmesi amaçlanmıştır. 
Tasarımda seçilen motorlar 
ve motor sürücüler sayesinde 
çok kötü hava koşullarında 
dinamik ve stabil uçuş 
imkanı vermektedir. Aviyonik 
sistemi ve buna entegre 
tasarlanan mekanik özellikleri 
ile her hava koşulunda 
rahatça uçuş yapabilecek 
imkana sahiptir. Ayrıca, 
herhangi bir olumsuzlukta 
RTL (Return To Launch) 
özelliği ile kalktığı noktaya 
iniş sağlayabilmektedir. 
Loiter modu ile de 

havada rüzgâr ve diğer 
olumsuz parametrelerden 
etkilenmeden sabit durabilme 
özelliği eklenmiştir” dedi.
Aracın herhangi bir aksilikte 
yine kalktığı noktaya otomatik 
iniş yapabildiğini belirten 
Ünler, “Böylelikle kumanda 
ile hava aracının bağlantısının 
kopması durumunda güvenli 
iniş sağlayarak aracın kırımının 
önüne geçmekteyiz. Geri 
dönüş fonksiyonu, örneğin; 
pil durumunun azalması gibi 
farklı kötü koşullarda otomatik 
olarak devreye girerek güvenli 
geri dönüşü sağlamaktadır. 
Ayrıca dijital görüntüleri yer 

ÜNİVERSİTEMİZ 
İNSANSIZ 
HAVA ARACI 
İHTİYACINI ÖZ 
İMKANLARIYLA 
KARŞILIYOR

istasyonuna kablosuz olarak 
aktarabilen sistem tasarımı 
multicoptere eklenmiştir. 
Böylece herhangi bir HDMI 
çıkışı olan bir kamera, 
rahatlıkla hava aracına 
entegre edilebilmektedir” diye 
konuştu. 
Hava aracına, farklı rotalar 
girilerek istenilen özel 
alanlarda istenen koşullarda 
otomatik olarak uçuş yapmak 
suretiyle çekim yapılmasına 
olanak verdiğini aktaran 
Ünler, “Bu durumda görev 
bilgileri kullanıcı tarafından 
belirlenmek suretiyle 
yükseklik, hız gibi bilgi 

parametreleri girildiğinde bu 
parametrelere göre çekim 
işlemlerini otonom olarak 
icra edebilmektedir. Ayrıca bu 
çalışmadan bağımsız olarak 
görüntü işleme algoritmaları 
kullanarak derin öğrenme ile 
nesne takibi çalışmalarımız 
devam etmektedir. Bu 
çalışmalarda gerçek zamanlı 
renkten bağımsız nesne 
tanımaya yönelik algoritma 
geliştirme çalışmalarımız 
sürüyor. Bu çalışmalar 
tamamlandığında, hava 
araçlarına entegre edilerek 
nesne tanıma, nesne takibi 
gibi özel görevlerin hava 

araçlarına yaptırılmasını 
tasarlamaktayız. Böylelikle 
yüksek seviyeli savunma 
sanayinde kullanılabilecek 
İHA’ların üretilmesini 
hedeflemekte ve sınır 
güvenliği, özel alan korumaları, 
belli hedeflerin uzaktan 
takibi gibi savunma sanayi 
projelerine entegre edilmesini 
planlamaktayız” ifadelerini 
kullandı. 
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Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Zeliha Traş Dünya çapında 
etkili olan koronavirüs 
(Kovid-19) ile mücadelede 
psikolojik sağlığın 
korunmasının önemine 
değinerek süreç hakkında 
tavsiyelerde bulundu.

Hastalığın ülkemizde 
diğer ülkelerden sonra 

görülmesinin psikolojik olarak 
hazırlanma imkanı sağladığını 
vurgulayan Traş, “İçinde 
bulunduğumuz durum gereği 
günlük hayatta alışılagelmiş 
işleri yapamıyor olmanın 
psikolojik olarak bazı olumsuz 
etkileri olabilir. Hastalığın diğer 
ülkelere nazaran ülkemizde 
daha geç görülmesi, gelecek 
olan kaçınılmaz tehlikeye 
karşı tedbirleri önceden alma 
fırsatı verdiği gibi psikolojik 
olarak hazırlanabilme imkanı 
da sağladı diyebiliriz. Ancak 
yine de Kovid-19 virüsünden 
korunmanın en temel yolu 
öncelikle insanların böyle bir 
salgın hastalık durumunu 
kabul etmesine dayanır. 
Çünkü ancak salgın hastalığın 
varlığını kabul ettikten sonra 
önlemler, tedbirler ve gerekli 
davranışlar konusunda 
farkındalık kazanabiliriz. 
Virüsten fiziksel olarak 

korunmanın belli koşullara 
bağlı olmasıyla birlikte 
virüsten psikolojik olarak 
olumsuz etkilenmemek için 
ruh sağlığımızı korumamız da 
önem arz etmektedir” dedi. 
Kadınların erkeklere oranla 
ev ortamına ve evdeki günlük 
rutinlere biraz daha uyumlu 
olsalar da erkeklerin de 
yapabileceği birçok uğraş 
olduğunu belirten Traş, 
“Kadınlar, erkeklere göre ev 
ortamına, ev yaşayışına ve 
evdeki günlük rutinlere alışkın 
olsalar bile onların da henüz 
keşfedilmeyen becerileri 
olabilir. El becerileri, mutfak 
etkinlikleri, varsa balkonda 
bitki yetiştirme ile ilgili 
etkinlikler yapılabilir. Erkekler, 
kadınlara göre ev ortamında 
vakit geçirme konusunda biraz 
desteğe ihtiyaç duyabilirler.  
Fakat araştırmalar bize her 
bireyin mizacında maskülen 
ve feminen özelliklerin 
olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 

KARANTİNA GÜNLERİNDE
PSİKOLOJİK SAĞLIĞIMIZI NASIL KORUMALIYIZ?

daha önce keşfetmediğimiz 
feminen yanlarımızı, örneğin 
mutfak etkinlikleri, evi fiziksel 
olarak dizayn etmek veya 
çocuklarla sportif anlamda 
vakit geçirmek gibi etkinlikleri 
yapabiliriz. Bunları yaparken 
kadın veya erkek olarak 
zorunlu olduğumuz için değil, 
hayatımızın yavaşlayan bir 
döneminde, bir molasında 
günümüzü anlamlı hale 
getirmek olarak bakabiliriz” 
diye konuştu. 
Çocukların kriz durumlarında 
ebeveynin tutumuna göre 
kendilerine rol biçtiklerini 
aktaran Prof. Dr. Zeliha 
Traş, “Çocuklar günlük 
rutinlerinin değişmesinden 
pek hoşlanmazlar. Uyku, 
beslenme ve oyun saatlerinin 
biraz esneterek dahi olsa, 
eskiden olduğu belli bir düzen 
içinde yürüyor olması onları 
güvende tutabilmek için 
yeterlidir. Ebeveynin salgın 
hastalık durumuna ilişkin 
ev ortamındaki tepkileri, 
önlemlere bakış açıları, günlük 
hayatlarının normal seyrinde 
devam etmesi ile çocuklar 
kendileri için her şeyin yolunda 

olduğu mesajını alırlar. Evde 
yaşanan olağanüstü tepkiler, 
kaygı verici konuşmalar ve 
davranışlar, ev içindeki günlük 
rutinin kısıtlanması çocukları 
da kaygıya sürükleyebilir. 
Bu dönemde ebeveynlerin 
sakin kalmaları, olaylara karşı 
sabırlı davranmaları, gereken 
önlemleri önce kendilerinin 
alması -örneğin; el hijyeni, 
sosyal mesafelendirme ve 
düzenli maske kullanımı 
gibi- çocuklara olaylara karşı 
nasıl tepki verebileceklerini 
öğretir. Hoşgörülü ve sabırlı 
davranmak, bu sürecin 
geçici olduğunu dolayısıyla 
bu duruma ilişkin olumlu rol 
model olmalarını sağlar. Aynı 
zamanda ebeveynin kendi 
günlük rutinlerini aksatmadan, 
uyku ve beslenme saatlerini 
normal her zamanki düzenine 
uygun biçimde sürdürmeleri 
çocuklar için önemli bir 
güven mesajı taşımaktadır” 
ifadelerini kullandı.
Traş konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Ebeveynlerin ev 
ortamındaki günlük rutinleri 
sürdürmeleri önemli bir 

psikolojik sağlık gerekçesidir. 
Salgın hastalık haberlerini 
sabah akşam gibi belli 
periyotlara indirmek, olumsuz 
yerine olumlu haberlere 
odaklanarak, pandemi dışında 
sosyal etkinlik konularına 
zaman ayırarak, kişisel ilgi 
ve becerilerini keşfederek 
düzenli bir günlük yaşantıya 
sahip olmak önemli ruh 
sağlığı koruyucu işlevi 
görebilir." Son olarak pandemik 
salgın konusunda yapılması 
gerekenin önlemlere kesin 
olarak uymak, akılcı ve mantıklı 
davranmak olduğunun altını 
çizen Traş, “Yapılması gereken 
en temel şey önlem almak 
ve korunmaktır. Hayatta her 
zaman zorluklar, olumsuz 
yaşam koşulları hatta 
felaketlerle karşılaşabiliriz. 
Yaşanan tüm zorluklar 
insanların güçlenerek çıkması 
için bir fırsattır. Umarım 
hepimiz bu pandeminin 
getirdiği zorlukları fırsata 
çevirebiliriz” şeklinde konuştu.
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Üniversitemiz Helal ve 
Sağlıklı Gıda Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin 
ASBÜ-ULIFAM işbirliği 
ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
7 Mart 2020 tarihinde 
düzenlenen “Helal 
Finans Açısından Dijital 
Kripto Paralar” başlıklı 
çalıştayın ilham kaynağı 
olduğu İslami Finans 
ve Finansal Teknolojiler 
(FINTECH) Blokzincir - Akıllı 
Sözleşmeler - Kripto Paralar 
kitabı NEÜ yayınevinden 
çıktı. 

Editörlüğü Üniversitemiz 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Murat Şimşek ve 

Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesinden Dr. Öğr. 
Üyesi Mahmut Samar 
tarafından yürütülen 
kitapta; zamanımızda hızla 
gelişimine devam eden bilişim 
teknolojilerinin ve ürünlerinin 

İslami finans ve İslam hukuku 
açısından değerlendirmeleri 
yer alıyor.  Eserle ilgili bilgi 
veren Doç. Dr. Murat Şimşek; 
“Eser özelde kripto paralara 
odaklanmıştır. Bununla 
birlikte konuyla yakından ilgili 
olan paranın tarihi seyrini ve 
kripto paraların dayandığı 
blokzincir teknolojisini de 
ele almıştır.” dedi. Eserde her 
biri kendi alanında uzman 14 
akademisyenin hazırlamış 
olduğu bilimsel yazıların yer 
aldığını kaydeden Şimşek, 
eserle ilgili şu bilgileri verdi: 
“Eser üç ana bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde 
dört ayrı yazıda paraya dair 
perspektiflere yer verilmiştir. 
Bu amaçla İslam hukuku 
açısından paranın tarihi 
seyri, günümüzde bankaların 
ürettiği kaydi paraların iktisadi 
etkileri, İslam iktisadına 
göre ideal para önerisi ve 
sanal para birimleriyle ilgili 
problemler üzerine yazılara 
verilmiştir. Yine dört ayrı 

yazıdan oluşan ikinci bölümde 
kripto para birimlerinin 
de dayandığı blokzincir 
teknolojisi ve uygulama 
alanları İslami finans 
açısından değerlendirilmiştir. 
Bu bölümde bu teknolojinin 
sonucu ortaya çıkan akıllı 
sözleşmeler, ülkemizde 
hayata geçirilen “fiziksel 
altına dayalı dijital/kripto 
altın - BiGA” projesi ve İslami 
finans perspektifinden 
değerlendirmesini de 
bulacaksınız.” dedi.
Kitabın üçüncü bölümünde 
ise beş yazıda fıkhi açıdan 
kripto paraların ele alındığını 
ifade eden Doç. Dr. Murat 
Şimşek; “Bu minvalde bilgi 
teknolojisine dayalı finansal 
ürünlerin İslami finans ilkeleri 
bağlamında değerlendirilmesi, 
bitcoin özelinde İslam 
hukukuna göre kripto paralar 
ve bu konularda bugüne 
kadar yayınlanmış fetvaların 
tahlili ile İslam hukukçularının 
yaklaşımları doğrultusunda 
ortaya çıkan fıkhi hükümlerle 
ilgili bilimsel yazılar yer aldı.” 
diye konuştu. Eserin İslam 
iktisadı ve finansı alanına 
mütevazı bir katkı sunması 
ve başka çalışmalara ilham 
kaynağı olmasını temenni 
ettiğini kaydeden Şimşek, 
bölüm yazma tekliflerine 
olumlu karşılık vererek katkı 
sunan değerli bilim insanlarına 
da teşekkür etti. 

NEÜ YAYINEVİ'DEN YAYIN HAYATINA YENİ BİR ESER

Üniversitemiz Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
tarafından üniversite 
bünyesinde çalışan mutfak 
ve temizlik personeline 
hijyen, protokol ve görgü 
kuralları eğitimi 
verildi. 

Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi 
Mevlana Salonunda 

gerçekleştirilen eğitimlerde 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan 
Örselli, protokol ve görgü 
kuralları, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Eda Güneş 
ise hijyen kuralları hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. 
Konu hakkında açıklama yapan 
NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı 

Şube Müdürü Mehmet 
Büyükdede, “Üniversitemizde 
görev yapan mutfak ve 
temizlik personelimizin hijyen, 
protokol ve görgü kuralları 
konusunda bilgilerini tazeleme 
ve geliştirme amacıyla eğitim 
faaliyetini başlattık. Pandemi 
ile beraber hijyen konusu 
farklı bir boyut kazandı. 
Bununla ilgili de çalışanlarımızı 
bilgilendirdik. Halk Eğitim 
Merkezi ile ortaklaşa hareket 
ederek bu çalışmamız 
sonucunda personelimize 
sertifika da vermiş olduk”     
              şeklinde konuştu. 

ÜNİVERSİTEMİZDE
PERSONELİMİZE HİJYEN EĞİTİMİ
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Pandemi döneminde alınan 
önlemler kapsamında 
sadece acil vakalara 
müdahale edilen Diş 
Hekimliği Fakültemizde  
alınan sıkı önlemlerle birlikte 
rutin tedavilere kalındığı 
yerden devam edildi. 

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ali Rıza Tunçdemir, Sağlık 
Bakanlığının aldığı koronavirüs 

tedbirleri kapsamında geçen 
süreçte acil vakalara müdahale 
ettiklerini söyleyerek, bundan 
sonraki süreçte pandemi 
öncesinde yarım kalmış olan 
diş tedavilerini tamamlamayı 
ve ardından da rutin tedavilere 
başlamayı planladıklarını ifade 
etti.

Online Randevu ile Diş 
Hekimlerimizle Görüntülü 
Görüşme Yapılabiliyor

Diş hekimlerinin enfeksiyon 
konusunda ciddi bir eğitim 
gördüklerini belirten Prof. 
Dr. Tunçdemir, “Bugüne 
kadar mevcut önlemlerimizi 
alıyorduk ama koronavirüs, 
daha kolay bulaşabilen bir 
virüs olduğu için önlemlerimizi 
artırdık. Bunun için de bir dizi 
hastaların randevu saatleri 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTEMİZ NORMALLEŞME 
SÜRECİNDE TEDAVİLERE BAŞLADI

arasındaki süreyi uzatmak, 
koronavirüse karşı etkili olan 
dezenfektanlar kullanmak, 
hastalarımızı bilgilendirici afişler 
hazırlamak gibi çalışmalarımız 
oldu. Bunun haricinde de 
hastalarımız, fakültemizin 
web sitesi üzerinden online 
randevu alabiliyor ve 
randevu alan hastalar diş 
hekimlerimizle görüntülü olarak 
konuşabiliyor. Görüşmede, 
evde tedavi yapılabilecekse 
hekimlerimiz tedaviyi anlatıyor, 
eğer hastanın tedavisi için 
fakültemize gelmesi gerektiği 
kanısına varılırsa da hastaya 
randevusu veriliyor. Böylelikle 
fakültemizdeki hasta bekleme 
salonlarındaki yoğunluğu 
azaltarak hastalığın yayılımının 
önüne geçmeyi planlıyoruz” 
şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığının önerileri 
ışığında alınabilecek tüm 
önlemleri aldıklarını vurgulayan 
Dekan Tunçdemir, “Önlemler 

kapsamında daha az hasta 
muayene edilebildiği için 
fakültemizde iki vardiyalı 
sisteme geçerek mesai 
saati bitiminden sonra da 
hastalarımızı kabul etmeyi 
planlıyoruz” dedi.
Fakülteye gelen her hastanın 
ateşini ölçtürüp form 
doldurduğunu kaydeden 
Tunçdemir, “Girişteki işlemler 
sonrasında durumunda tehlike 
görülmeyen hastalarımız 
tedavilerini oluyorlar. Ateşi 
38 derece ve daha üstünde 
olan hastalarımızı Alo 184’e 
bildirerek en yakın sağlık 
kuruluşuna ambulansla 
yönlendiriyoruz. Koronavirüs 
teşhisi olan hastalarımızın da 
tedavilerini tüm önlemlerin 
alındığı Pandemi Kliniğimizde 
gerçekleştiriyoruz” diye 
konuştu.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi 
Yeni Binasına Taşınıyor

Tunçdemir son olarak, “Sağlık 
Bakanlığımızın önerdiği tüm 
önlemleri fakültemizde aldık. 
Hastalarımız güvenli bir şekilde 
gelip rahatlıkla tedavi olabilirler. 
Ayrıca bir de müjde vermek 
istiyorum. Yaklaşık bir ay içinde 
Eski Meram Tıp Fakültesi 
Yerleşkesindeki Onkoloji 
Binasının yanında inşaatı 
devam eden yeni binamıza 
geçmeyi planlıyoruz. Mevcut 
fakültemizden iki kat daha 
büyük olan yeni binamızda, 
daha teknolojik cihazlarla 
hastalarımıza daha iyi hizmet 
vermek için gün sayıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
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Üniversitemiz personeli Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek vermek 
amacıyla Dünya Kan Bağışçıları Günü
etkinlikleri kapsamında kan bağışında bulundu. 

Pandemi sürecinde kan 
bağışlarında düşüş 

yaşanması ve kan stoklarının 
kritik seviyeye gelmesinin 
ardından Kızılay’ın başlattığı 
kan bağışına Üniversitemiz 
de destek verdi.  Kızılay 
ekiplerinin Rektörlük binasında 
kurduğu stantta akademik 
ve idari personelimiz kan 
bağışında bulundu. Kızılay 
standını ziyaret eden  
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, insan sağlığı açısından 
çok önemli olan kan bağışını 

desteklediklerini ve her zaman 
da bu desteklerinin devam 
edeceğini belirtti. Rektör Zorlu, 
“Sürekli bir ihtiyaç olan kanın 
tedarik edilmesi için kan bağışı 
yapılması hususunda seferber 
olmalıyız. Her daim birlik, 
beraberlik ve dayanışmayla 
hareket eden halkımız, 
kan bağışı konusunda da 
üstüne düşeni yapmıştır ve 
yapacaktır. Stokların azaldığı, 
kan bağışlarında düşüşün 
yaşandığı günlerde, bu önemli 
ihtiyacı karşılamak için kan 

bağışında bulunan herkese 
çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.  Etkinlik 
vesilesiyle Kızılay’ın kuruluş 
yıl dönümünü kutlayan Rektör 
Zorlu, “Nerede olursa olsun, 
hiçbir ayrım yapmadan 
insanların acısını dindirmek 
için uğraşan, yeryüzünde 
iyiliğin, dayanışmanın, barışın 
tesis edilmesi için çalışmalar 
yürüten Kızılay’ımızın tüm 
çalışan ve gönüllülerini tebrik 
ediyor ve başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

ÜNİVERSİTEMİZDEN KIZILAY’IN
KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
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Üniversitemiz ve Konya 
Büyükşehir Belediyesinin 
desteğiyle, Konya’nın balon 
turizmine açılması için 
başlattığı çalışmanın ilk 
etabında Konya semalarında 
sıcak hava balonu test 
uçuşu gerçekleştirildi.

Test uçuşu için 
Nevşehir’den gelen özel 
firma yetkilileri sıcak 

hava balonuyla Altınapa Barajı 
mevkiinden kalkış yaparak 
Konya semalarında süzüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Rektör Yardımcısı ve Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
üniversite olarak Konya’nın 
balon turizmine açılması 
için girişimde bulunduklarını 
aktararak, “Tarihi bir güne 
tanıklık ediyoruz. Konya’da ilk 
defa sıcak hava balonu test 
uçuşu gerçekleştirmiş olduk. 
Üniversitemizin Havacılık ve 

Uzay Bilimleri Fakültesinin 
yürüttüğü bu faaliyete 
katkılarından dolayı başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’ya ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür 
ediyoruz. Balon Turizmi ile 
ilgili olarak Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğünden izin 
alınması için de gerekli 
işlemler başlamış durumda 
ve test uçuşu için seçtiğimiz 
firmamız da buraya gelerek 
uçuşu gerçekleştirmiş oldu. 
Konya’mıza hayırlı olsun” diye 
konuştu.
Test uçuşu esnasında 
elde edilen verilerin Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü 
ile paylaşılarak Konya 
Bölgesinin balon turizmine 
açılması konusunun 
değerlendirileceğini aktaran 

Prof. Dr. Oğuz, “Konya’nın 
balon turizmine açılması 
halinde turizm faaliyetlerine 
bir yenisi daha eklenerek 
şehre artı bir değer 
kazandırılmış olacak. 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültemizde ise, bu faaliyetle 
ilgili araştırma ve geliştirme 
alanı oluşturmuş olacağız. 
İlerleyen zamanlarda da 
balon pilotları yetiştirmeyi 
gündemimize alacağız” 
ifadelerini kullandı.

İzlemek için;

ÜNİVERSİTEMİZİN GİRİŞİMLERİYLE KONYA’DA
BALON TURİZMİ İÇİN TEST UÇUŞU YAPILDI
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Meram Tıp Fakültesi (MTF) 
Öğretim Üyemiz Doç. Dr. 
İbrahim Erayman, TRT 
Haber Koronavirüs Özel 
Programında gündemi 
değerlendirdi. 

MTF Enfeksiyon Hastalıkları 
Klinik Mikrobiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Konya Pandemi İl Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. İbrahim 
Erayman, coronavirüsle 
ilgili Konya ve Türkiye 
genelindeki son durumla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

Olağan artışın ve yoğun 
bakımdaki hastaların 
azaldığına vurgu yapan 
Erayman, bu noktanın 
altını çizerek şöyle devam 
etti: “Alınan kararlar etkili 
bir şekilde uygulanıyor. 
Konya’da da etkin bir şekilde 
halkımızın kurallara uyduğunu 
görüyorum. Sabır göstermek 

ve sakin kalmak çok önemli. 
Sağlık ordusu olarak bizler 
de elimizden geleni sahada 
yapmaya çalışıyoruz. 
Halkımızın da kurallara uyarak, 
bizlere güvenerek evlerinde 
kalmaları gerekiyor. Salgın 
hayati bir konu o yüzden asla 
tedbiri elden bırakmamak 
lazım.” 

Türkiye’nin son dönemlerde 
sağlık alt yapısında önemli 
adımlar attığını kaydeden 
Doç. Dr. İbrahim Erayman; 
“Türkiye’de hastanelerde 
ve hastane işletmeciliğinde 
büyük devrimler yapıldı. 
Bunlar çok önemli. İzolasyon 
odaları, servislerde en fazla 
iki kişilik odaların olması gibi 
durumlar bu salgın esnasında 
bize büyük avantajlar sağladı. 
Keza bizim görev yaptığımız 
Meram Tıp Fakültesi de yeni 
hastanelerden biri ve bundan 
dolayı hem bizler hem hasta 
ve hasta yakınları durumdan 

son derece memnunuz.” dedi.

Eğitim enstrümanlarının 
da çok geliştiğini hatırlatan 
Erayman, son yıllarda 
her alanda olduğu gibi 
enfeksiyon alanında da çok 
ciddi gelişmeler olduğunu 
kaydederek bu durumun, 
salgın yönetiminde de etkili 
olduğunu kaydetti.

Maske dışındaki korumaların 
özellikle sosyal mesafe 
korunmadığı zaman sıkıntı 
oluşturacağını belirten 
Erayman, başta toplu taşıma 
olmak üzere kalabalık 
ortamlarda maske takmanın 
zorunlu olduğunu hatırlattı.

Videonun tamamı için 
karekodu okutabilirsiniz.

Meram Tıp Fakültesi Temel 
Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi 

Mikrobiyoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyemiz 

Prof. Dr. Mahmut Baykan 
TVNET Gün Ortası haber 

kuşağında Koronavirüs ile 
ilgili değerlendirmelerde 

bulundu.

Ülkemizin sağlık hizmeti 
açısından Avrupa ülkeleri ve 

Amerika’nın önünde olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Baykan, 

vatandaşların psikolojik 
olarak kötü senaryolar 

düşünmelerini gerektiren bir 
durum olmadığını ama aynı 

zamanda da tedbirli olmanın 
son derece önemli olduğunu 

belirtti. Baykan, “Halkımız, 
Bilim Kurulu’nun kararlarını 
tam olarak uygularsa süreci 

en az zararla atlatırız hatta bu 
konuda dünyaya örnek olacak 

seviyelere gelebiliriz” dedi.

Koronavirüsün yaz 
mevsiminde de etkinliğini 
sürdürebileceğini aktaran 

Baykan, Enfeksiyon zincirini 
kırmak için temizliğe dikkat 
edilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Baykan, gereğinden 

fazla kolonya kullanımının da 
zararlı olduğunu kaydederek, 

“Kolonya kullanımını tik haline 
getirip günde 25-30’lara 

çıkarmak derimizi etkiler ve 
enfeksiyona kendimiz davetiye 

çıkarmış oluruz. Virüslerden 
korunmaya çalışırken 

diğer mikroorganizmalara 
davetiye çıkarmış olmayalım. 

Beslenmemize ve uyku 
düzenimize dikkat edip 

bağışıklık sistemini yüksek 
tutmak çok önemli. Ellerimizle 

dışarıdaki yüzeylere çok 
dokunmadan ellerimizi çok 

yüzümüze götürmemeye 
çalışarak ve eve girip çıkarken 

ellerimizi yıkayarak hijyeni 
büyük oranda sağlamış 

oluruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Baykan başka bir 
gün katıldığı TVNET yayınında 

ise, hastalara uygulanan 
tedaviler hakkında bilgiler 

vererek, “Şu an hastalarımıza 
uygulanmakta olan etkili 

bir iki ilacımız var ve onun 
dışında Sağlık Bakanlığımız 

bazı merkezlerde plazma 
tedavisinin uygulanmasına 

izin verdi. Bu tedavinin 
uygulanmasına izin verilen 

merkezlerden birisi de bizim 
merkezimiz ve bu tedaviye, 

ilaçlara takviye olarak 
başlayacağız” dedi.

Videonun tamamı için 
karekodu okutabilirsiniz.

DOÇ. DR. İBRAHİM ERAYMAN
TRT HABER'E KONUŞTU

PROF. DR. MAHMUT BAYKAN
TVNET’TE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Üniversitemiz ülkemizdeki 
yükseköğretim 
kurumlarında uzaktan 
eğitime geçilmesi 
kararının ardından canlı 
ders yayınına başlayan ilk 
devlet üniversitelerinden 
biri oldu.

Kısa sürede altyapı 
çalışmaları tamamlanan 

Üniversitemizde uzaktan 
eğitim faaliyetleri 30 
Mart tarihinde senkron ve 
asenkron olarak başladı.
Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu: Kısa sürede 
alt yapı çalışmalarımızı 
tamamlayarak senkron 
ders yapabilen sayılı devlet 
üniversiteleri arasında 
yerlerimizi aldık. Üç haftada 
300 binin üzerinde kullanıcı 
ile 14 bin 17 adet canlı ders 
işledik. Yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgını nedeniyle 
Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının üniversitelerin 
2019-2020 Bahar dönemi 
derslerini uzaktan eğitim 
bünyesinde yapmaları 
konusundaki kararı sonrası 
Üniversitemiz 23 Mart 
2020 tarihinde doküman 
paylaşımı, 30 Mart 2020 
tarihinde de canlı dersler 
üzerinden uzaktan eğitime 
başladı. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, kısa sürede alt yapı 
çalışmalarını tamamlayarak 
senkron ders yapabilen 
sayılı devlet üniversiteleri 

arasında yerimizi aldığımızı 
ve iyi bir noktaya geldiğimizi 
ifade etti. Uzaktan eğitim 
faaliyetlerimizi daha da iyi 
bir noktaya ulaştırmak için 
ekiplerimizin durmadan 
çalışmaya devam 
ettiğini söyleyen Zorlu, 
Üniversitemiz bünyesinde 
ön lisans, lisans ve 
lisansüstündeki teorik 
derslerin, oluşturulan canlı 
ders programları ile tüm 
fakülte ve yüksekokullarda 
öğrencilerin katılımı ile 
gerçekleştirildiğini belirtti. 
Kayıt altına alınan derslerin, 
asenkron erişim için 
uzaktan eğitim sistemine 
eklendiğini ve öğrencilerin 
istedikleri zaman ders 
tekrarı yapabildiklerini 
söyleyen Zorlu; “Enstitüler 
bünyesindeki tez savunma, 
tez izleme komitesi ve 
doktora yeterlik sınavları 
da yine uzaktan eğitim 
sistemi üzerinden diğer 
bazı şartlara da bağlı olarak 
gerçekleştirilmektedir” dedi.
NEÜ Enformatik 
Koordinatörlüğü, Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda 
yürütülen uzaktan eğitim 
faaliyetleri çerçevesinde 
öğrencilerimizin senkron 
ve asenkron dersleri takip 
edebildiğinin altını çizen 
Rektörümüz Zorlu şöyle 
devam etti: “E-öğrenme 
portalı üzerinden senkron 
ve asenkron dersler yanında 

öğretim elemanlarının 
eklediği ders materyallerine 
erişebilen, öğretim 
elemanlarıyla senkron ve 
asenkron etkileşim imkânları 
bulabilen öğrencilerimiz, 
Adobe Connect yazılımı 
ile de öğretim elemanının 
görüntülü ve sesli katılımı, 
ekran ve belge paylaşımı, 
beyaz tahta uygulaması, 
öğrencilerin tümünün sesli 
ve görüntülü katılımı gibi 
özellikler ile etkileşimli ders 
yapma fırsatı buluyorlar. 
Üniversitemizdeki uzaktan 
eğitim faaliyetlerinin ilk üç 
haftasında 14.017 adet 
canlı ders işlendi. Bu canlı 
derslerin süresi 4.558 saat, 
yaklaşık 190 güne tekabül 
ediyor. Toplamda 302 bin 
124 kullanıcının eriştiği ve 
24 bin 131 adet içeriğin 
paylaşıldığı uzaktan eğitim 
sistemi ile işlenen derslerin 
örgün ders saati karşılığı 
da 13 bin 674 saat olarak 
gerçekleşti.” dedi. Bu süreçte 
Üniversitemizin öğrencilerine 
daha iyi eğitim verebilmek 
için tüm imkânlarını 
seferber ettiğini kaydeden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, bu zor günlerde 
özverili çalışmalarından 
ötürü bütün akademik 
ve idari personelimize 
teşekkürlerini ifade 
ederken, öğrencilerimize de 
derslerinde başarılar diledi.

ÜNİVERSİTEMİZDE ÜÇ HAFTADA
300 BİNİN ÜZERİNDE KULLANICI

İLE 14 BİN CANLI DERS İŞLENDİ
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Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tanısı 
konulan yüzlerce kişinin 
sağlığına kavuşturulduğu 
Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesinde, 
Kovid-19 tanılı veya 
şüpheli hastalar için ayrılan 
ameliyathaneleri, Anadolu 
Ajansı (AA) ekibi görüntüledi. 

Salgının Türkiye'de 
yayılmaya başlamasıyla 

pandemi hastanesi hizmeti 
veren Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı 
rehberindeki önerilere göre, 
ameliyathanelerden 4'ü, 
Kovid-19 ameliyathanesine 
dönüştürüldü. Meram Tıp 
Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema 
Tuncer Uzun, Dr. Öğr. Üyesi 

Şule Arıcan ve Dr. Öğr. Üyesi 
Resul Yılmaz'ın refakatinde, 
AA ekibi, acil cerrahi müdahale 
gerektiren Kovid-19 tanılı 
veya şüpheli hastaların 
ameliyat edildiği bölüme 
girdi. Hastane içinde diğer 
bölümlerden bağımsız hale 
getirilen, giriş ve çıkışları 
ayrı, yüksek sterilizasyonun 
sağlandığı 4 ameliyathane, 
havalandırmasından hasta 
transfer ekibine kadar 
üst düzey tedbirleriyle 
dikkati çekiyor. Diğer 
ameliyathanelerden koridorla 
ayrılan, giriş-çıkışının 
personele sınırlandırıldığı 
ve adeta hastane içinden 
bağımsız hale getirilen 
bölümde, odalar büyük 
titizlikle hazırlandı.
Ameliyata girecek ekip, 
hazırlıklarını "temiz alan"da 
gerçekleştiriyor. Ameliyata 

alınacak hastaya göre 
hazırlıklarını tamamlayan 
anestezi ve cerrahi ekip, 
koruyucu ekipmanlarını bu 
odada giyiyor. Ameliyat ekibi, 
yaklaşık 20 dakikada koruyucu 
tulum, çift kat eldiven, 
maske, gözlük ve siperlikle 
operasyona hazır hale geliyor. 
Kovid-19 tanısı konulan 
veya salgın riski yüksek olan 
hastalar, koridorun sol ve 
sağında karşılıklı yer alan ve 
diğer ameliyathanelerden 
tamamen ayrılmış 4 
ameliyathaneye, yüksek 
koruyucu ekipmanlı hasta 
transfer ekibince, Kovid-19 
hastalarının taşınması için 
planlanan güzergâhlardan 
getirilerek alınıyor. Kendilerinin 
ve hastaların güvenliğini üst 
düzeyde tutan transfer ekibi, 
hastane içindeki "turuncu 
rota" üzerinden nakil işlemini 
gerçekleştiriyor. Gereksiz 
bütün malzemelerden 
arındırılan, sadeliğiyle dikkati 
çeken ameliyathanede ise 
anestezi cihazı, hasta masası 
ve monitör tek kullanımlık 
örtüyle kapatılıyor. Sağlık 
ekibince ortamda alınan sıkı 
tedbirlerle bir sonraki hastaya 
enfeksiyonun geçme riski 
ortadan kaldırılıyor.
Ameliyatı tamamlanan 
hastanın takibi, odasına 

ÜNİVERSİTEMİZ MERAM TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ KOVİD-19 AMELİYATHANELERİ
AA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

gönderilebilecek duruma gelene 
kadar ameliyathane odasında 
gerçekleştiriliyor. Daha sonra 
transfer ekibine teslim edilen 
hasta, "turuncu rota" üzerinden 
diğer hastalarla bir araya 
gelmeden ilgili servise çıkarılıyor.
Ameliyat ekibi ise koruyucu 
ekipmanlarını çıkararak, 
dezenfekte olduktan sonra 
"temiz alana" geçiyor. Temizlik 
personeli ise operasyonun 
yapıldığı ameliyathanede 
dezenfeksiyon için gerekli 
işlemleri titizlikle yaparak, 
bölümü kapatıyor.

Hem Sağlık Personeli Hem 
Kovid-19 Enfekte Hem De 
Diğer Hastalar İçin Önce 
Güvenlik

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Sema Tuncer Uzun, 
yaptığı açıklamada, salgının 
dünyada yayılmasıyla 
hastanelerde enfekte 
riskinin arttığını anımsattı.
Bu süreçte hastanelerde 
kanser ve acil cerrahilerin 
dışındaki ameliyatların ve 
ameliyathane dışı endoskopi 
gibi girişimsel işlemlerin 
ertelendiğini hatırlatan Uzun, 
şöyle devam etti: "Kovid-19 
ile temas eden hastaların 
tümünde enfeksiyonun şiddetli 
olmadığı, hatta semptomsuz 
seyredebileceği bilinmektedir. 
Bu kişilerde cerrahi tedavi 
gerektiren hastalıklar olabilir. 
Acil cerrahi müdahalenin 
yapılması gereken, Kovid-19 

tanısı konulan hastalar için 
ameliyathanede hava yoluyla, 
olası bir sıçrama veya temas 
yoluyla bulaş riski artacaktır. 
Ameliyathaneler daha riskli 
hale gelecektir. Pozitif vakaların 
dışında da acil ameliyat 
olması gereken hastalar var. 
Burada hekimler, yardımcı 
sağlık personeli ve hastaların 
güvenliğini sağlamak için bazı 
önlemler almak gerekiyor. 
Önlemler alınmazsa risk artar. 
Bu nedenle Sağlık Bakanlığı 
çok güzel bir rehber yayımladı. 
Biz de hastanemizde bu 
kuralların hepsini uyguladık. 
Güvenliği sağlamak için rehber 
eşliğinde her şeyi hazırladık. 
Hastanemizde Kovid-19 
tanısı konulan veya şüpheli 
hastalar ile diğer hastaların 
güvenle cerrahi müdahalesi 
yapılmaktadır. Kovid-19 tanılı 
veya olası tanılı hastaları 
ameliyata aldık. Burada 
koronavirüse yakalanmış 
hastaların da diğer hastaların 

da daha güvende ameliyat 
olmalarını sağlıyoruz." dedi. 
Uzun, ameliyathanelerin 
bulunduğu bölüme ilişkin şu 
bilgileri verdi: "Ameliyatı için 
buraya gelen, koronavirüs tespit 
edilen kişi, diğer hastalarla 
kesinlikle karşılaşmıyor, ayrı 
yerden giriliyor. Hasta, en 
kısa ve hızlı yoldan buraya 
getiriliyor. Hastanın servisten 
ameliyathaneye gelişi de 
çok özelliklidir. Tek asansör 
kullanılıyor. Yerdeki 'turuncu 
çizgi' ile rota belirlendi. Hasta 
transfer ekibi de bu süreçte 
çok önemli iş yapıyor. Onlar 
da hem kendilerini hem de 
hastayı korumak için üst 
düzey önemleri alarak hastayı 
getiriyor. Diğer bölümdeki 
hastaların girişi ile koronavirüse 
yakalanan hastaların girişi 
farklıdır. Bölüme olabildiğince 
az kişi giriyor. Ameliyat ekibi 
dışında kimseyi almıyoruz."
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Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi, 
Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü tarafından 
düzenlenen ‘Geleneksel 
Sanatlar Jürili Sanal 
Sergi’nin açılışı, sosyal 
medya üzerinden canlı 
yayınla yapıldı.

Hat, tezhip, minyatür ve 
ebru gibi geleneksel sanat 

eserlerinin internet üzerinden 
sanatseverlere sunulduğu 
serginin açılışı, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdür 

Yardımcısı Ömer Faruk 
Belviranlı, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı ve diğer canlı 
yayın katılımcılarının iştirakiyle 
gerçekleşti.
Salgın sürecinde birtakım 
alışkanlıkların değiştiğini, 
çoğu faaliyetin sanal ortamda 
gerçekleştiğini belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen önemli bir 
açılış bu. Mübarek Ramazan 
günlerinde Cenabı Hakk’ın 
‘Sani’ sıfatının tecelli ettiği 
eserleri içeren güzel sanatlar 
sergisini ortaya çıkaranların 
amelleri kat kat olacaktır. 
Yapılan bu işin Ramazan’da 
olmasının ayrı bir ehemmiyeti 
var ve takdiri de Cenabı 
Hakk’ın nezdinde olacaktır. 
Fazlasıyla, kat kat sevapla 
karşılık bulacağına inanıyorum. 
Yarattığı her şeye son 
derece estetik bir görünüm 
kazandırması Rabbimizin 

SANAL SERGİYE
CANLI YAYINDA AÇILIŞ

‘Sani’ sıfatının yeryüzündeki bir 
tecellisidir. Buna katkı sağlayan 
tüm sanatkarlar, Cenabı Hakk’ın 
Sani sıfatının bir zerresini 
temsil ediyor. Bizler de Allah’ın 
Sani sıfatının temsilcileri olan 
sanatkarları tebrik ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, sergide emeği 
geçenlere teşekkür ederek, 
“Korona günlerinde önemli 
bir faaliyet yürütülüyor. Böyle 
zamanlar değişik faaliyetlerin 
gerçekleşmesi için fırsatlar 
sunuyor. NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi kurulduğundan bu 
yana Konya’ya sanat alanında 
çok önemli katkılar sundu ve 
sunmaya devam ediyor. Bizler 
de belediye olarak sanatın 
yanında olmaya, sanata ve 
sanatçıya destek vermeye 
gayret ediyoruz. Özellikle 
Karatay Belediyesi ile NEÜ 
arasındaki birlikteliği, uyumu, 
ahengi önemsiyorum. Çok güzel 
faaliyetlere imza atacağımıza 

inanıyor ve sanal sergimizin 
hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum” diye 
konuştu.
Rahat hareket imkanının 
olmadığı günlerde böyle güzel 
bir hizmete imza atanları tebrik 
ettiğini ifade eden Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Faruk Belviranlı, “Konya bir 
kültür, sanat, ilim, irfan şehri. 
Konya’nın güzel sanatlar 
alanında önemli bir yeri var. 
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
de faaliyete geçtikten 
sonra bu eserlerin ortaya 
çıkarılmasında önemli bir rol 
oynadı. Mevlana’nın bir sözü 
var; ‘Nereden bakıyorsan, neyi 
arıyorsan osun sen’. Sanatın 
içinde ne kadar aşkı arayıp 
ortaya çıkarabiliyorsak, Cenabı 
Hakkı bulabiliyorsak o kadar 
güzel oluyor. O yüzden Allah, bu 
sanatlarla daim ve kaim olmayı 
sizlere nasip etsin, bizleri de bu 
sanatları ortaya çıkaranlara dua 

edenlerden eylesin” şeklinde 
konuştu.
Güzel Sanatlar Fakültemiz 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali 
Fuat Baysal ise, “Hepimizin 
zor günler geçirdiği bu 
süreçte bizler, mutsuzluk ve 
umutsuzluğu izole etmek ve 
çevremize bir renk katmak 
amacıyla NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü olarak kendi 
gücümüz nispetinde, geleneksel 
sanatlarımıza ait eserleri 
kapsayan bir sanal sergi açma 
düşüncemizi gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız” dedi.

Sergiye; 
gsfgaleri.erbakan.edu.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Koronavirüs pandemisi 
sebebiyle YÖK’ün belirlediği 
takvim uyarınca 23 Mart 
2020 tarihinde uzaktan 
eğitim-öğretim faaliyetlerini 
başlatan Üniversitemiz, 
bir taraftan canlı derslerle 
eğitim faaliyetlerini 
yürütürken bir taraftan da 
canlı etkinlikler düzenliyor.

Ülkemizdeki yükseköğretim 
kurumlarında uzaktan 

eğitime geçilmesi kararının 
ardından canlı ders 
yayınına başlayan ilk devlet 
üniversitelerinden biri olan 
Üniversitemiz bünyesinde 
bugüne kadar 1 milyona 
yaklaşan kullanıcı ile yaklaşık 
40 bin canlı ders işlendi. 
Üniversitemiz bünyesinde 
ayrıca, ulusal ve uluslararası 
çapta konuşmacıların katılımı 
ile 50’ye yakın online etkinlik 
düzenlendi ve bu kanaldan da 
binlerce kişiye ulaşıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada “Tüm dünya ile 

birlikte maalesef yaşamak 
istemediğimiz bir süreci 
yaşıyoruz. Ancak, hem 
bireysel hem de kurumsal 
bağlamda üzerimize 
düşen sorumlulukları 
yerine getirmeli, içinde 
bulunduğumuz duruma 
adapte olarak süreci mümkün 
olduğunca lehimize çevirmeye 
çalışmalıyız. Üniversitemizde 
yürüttüğümüz uzaktan eğitim 
faaliyetlerimize, eğitim her 
yerde sloganı ile normal 
şartlarda fiziki ortamda 
yapmakta olduğumuz 
konferans, seminer, eğitim, 
hatta sergi gibi etkinliklerimizi 
de dahil ettik ve bunları da 
NEÜLive adıyla online ortama 
taşıdık. Şunu gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki; Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak 
ülkemizde uzaktan eğitim 
sürecine en hızlı ve en iyi 
adapte olan üniversitelerin 
başında geliyoruz. Hızlı adapte 
olduk, takip ve takdir edilen 
programlarımızla içinde 
bulunduğumuz sürece katkı 
sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ülkemizin yanı sıra dünyanın 
birçok ülkesinden uzman 
konukların katılımı ile 
düzenlenen ve binlerce 
izleyiciye ulaşan canlı 
etkinliklere değinen Zorlu; 
“Çeşitli bilim alanlarında 
50’ye yakın webinar programı 
düzenledik ve düzenlemeye 
devam ediyoruz. Hocalarımız 
ayrıca webinarların yanında 
sosyal medya ve diğer dijital 
canlı yayın araçları vasıtasıyla 
da kendi programlarını 
yapabiliyorlar. Yapılan 
programların bir kısmı 
tekrar izlemek isteyenler 
için kayıt altına alındı ve web 
sitemize yüklendi. İlgilileri 
buradan takip edebiliyor. 
Siyasetten sanata, işletmeden 
ekonomiye, edebiyattan 
müziğe, bilişimden sağlığa 
kadar pek çok alanda 
düzenlenen programlarımızla 
ilgili aldığımız geri bildirimler, 
doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor. Takip ettiğimiz 
kadarıyla ülkemizde bizim 
yakaladığımız düzeyde konu 
çeşitliliği ve yoğunluğa ulaşmış 

ÜNİVERSİTEMİZ PANDEMİ SÜRECİNDE
FİZİKİ ETKİNLİKLERİ NEÜLIVE ADIYLA
ONLINE ORTAMA TAŞIDI

üniversite sayısı oldukça sınırlı. 
Bundan dolayı emeği geçen tüm 
kadrolarımızı tebrik ediyorum. 
Göreve geldiğimizden bu yana 
her fırsatta dinamik, iletişime 
açık, takip edilen, hızlı aksiyon 
alan bir üniversite olacağımızı 
ifade ediyoruz. Nitekim 
uzaktan eğitim sürecinde de 
ekibimizle birlikte bu doğrultuda 
adımlar atmaya gayret ettik, 
ediyoruz. Sürece hızlı adapte 
olduk, hem canlı derslerimizle 
hem de takip ve takdir edilen 
canlı etkinliklerimizle içinde 
bulunduğumuz döneme en 
yüksek düzeyde katkı sunmayı 
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Online Etkinliklerin Daha 
Etkili Olduğu Görüşü Hakim 
Olmaya Başladı

Son dönemde yoğun 
olarak online etkinlikler 
gerçekleştirdikleri için sürecin 
geri bildirimlerini de takip 
ettiklerini belirten Zorlu, 
hem konuklardan hem de 
katılımcılardan aldıkları geri 

bildirimlere göre, online 
etkinliklerin fiziki ortamda 
yapılanlardan daha etkili 
olduğunu söyleyenlerin ağırlıkta 
olduğunu belirtti. Rektör Zorlu, 
konuyla ilgili şunları kaydetti; 
“Şöyle ki; online etkinliğe 
konunun doğrudan ilgilisi, 
bilerek ve isteyerek katılıyor. 
Pandemi öncesindeki hayatında 
fiziki olarak programın yapıldığı 
alanda bulunması gerektiği 
için katılamadığı bir programa, 
bu süreçte rahatlıkla dahil 
olabiliyor. En olumlu tarafından 
bakacak olursak yaşadığımız 
sürecin getirdiği kolaylıklardan 
biri bu oldu. Katılımcılar, takip 
ettiği esnada dikkat dağıtıcı 
birtakım unsurlardan da 
kendisini soyutlayabiliyor. 
Çoğu zaman ev ortamında 
oldukları için rahat bir şekilde 
konuşmacıya odaklanabiliyorlar. 
Konuya dikkat kesilerek 
ve hatta çoğu zaman canlı 
izlediği uzmana yönelttiği 
sorularıyla konuyu daha 
derinlemesine kavrayabilme 
şansını elde ediyorlar. Bunların 
evde kaldığımız şu günlerde 

son derece faydalı olduğunu 
düşünüyorum.” dedi.

1 Milyona Yaklaşan 
Kullanıcı İle 40 Bin Canlı 
Ders

Üniversitemiz bünyesinde 
uzaktan eğitim sürecinde 
yapılan canlı derslerle ilgili 
verileri de paylaşan Rektör 
Zorlu, uzaktan eğitime 
başladıkları geçmiş 8 haftalık 
süreçte, 1 milyona yaklaşan 
kullanıcı ile yaklaşık 40 bin canlı 
ders işlediklerini ifade etti. Ara 
sınavların 17 Mayıs itibari ile 
online ortamda sunum, ödev, 
rapor, araştırma ödevi, proje 
ödevi şeklinde tamamlandığını 
belirten Zorlu, final sınavlarının 
da aynı şekilde 12 Haziran’a 
kadar tamamlanacağını 
belirtti. Zorlu, uzaktan eğitim 
sürecinde tüm öğrencilerimize 
ve akademisyenlere başarılar 
diledi.
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Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) vakalarının 
belirlenmesinde hata 
payının en aza indirilmesi 
amacıyla Almanya'da 
üretilen ELISA testleri, 

Sağlık Bakanlığının 
izniyle Konya'daki sağlık 
personeline uygulanıyor. 
Yüzde 80 doğruluk oranıyla 
mücadelede önemli katkı 
sağlayan ELISA testleri, 

kişilerin geçirdiği hastalığı 
ve bağışıklık düzeyini 
gösteriyor.

Türkiye'de ilk olarak 
Kovid-19 ile mücadele 

eden sağlık çalışanları 
arasındaki vakaların en doğru 
şekilde tespitini sağlamak 
için kullanılacak testler, seri 
üretime geçilmesi ve fiyatının 
ucuzlaması halinde vatandaşa 
da uygulanabilecek. ELISA 
testleri sayesinde, il veya ülke 
düzeyinde toplum taraması 
yapılarak, kaç kişinin hastalığı 
geçirdiği oransal olarak 
saptanabilecek.

KOVID-19'DA
HATA PAYINI EN AZA
İNDİREN TEST KİTİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
UYGULANIYOR

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı ve Tıbbi Viroloji 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Özdemir, yaptığı 
açıklamada, Kovid-19'un 
tanısında kullanılan hızlı antikor 
testlerinin, doğruluk payı az 
olduğu için kullanımının sınırlı 
kaldığını söyledi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele 
eden sağlık çalışanlarının 
testlerinin en doğru şekilde 
yapılabilmesi için, Almanya'da 
üretilen ELISA testlerinin, Sağlık 
Bakanlığının izniyle geçen hafta 
kendilerine ulaştığını ifade eden 
Özdemir; "Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğünce 
yeterlilik belgesi alan bu kitleri 
ilk alan hastanelerden biriyiz. 
Bu test kitleri, yüzde 75 ile 80 
arasında doğruluk payı vermesi 
bakımından kıymetli. Fiyatları 
şu an biraz yüksek. Ancak 
asemptomatik vakalarda çok 
işimize yarıyor." diye konuştu.
Özdemir, Kovid-19 vakalarında 
daha önce kullanılan hızlı test 
kitlerinin, örnek alımıyla ilgili 
sağlıklı verileri net göstermediği 
için test sonucunun zaman 
zaman pozitif çıkmadığını, ikinci 
bir teste ihtiyaç duyulduğunu 
anımsattı.
Hal böyle olunca, diğer hızlı tanı 
test kitlerinin uygulanmasında 
zorlandıklarını dile getiren 

Özdemir, "Koronavirüsün 
belirtileri olan solunum 
sıkıntısı, ateşlenme ve diğer 
bulgular olduğu halde pozitif 
çıkmayan vakalar var. Sağlık 
çalışanlarımız koronavirüsle 
mücadelede hastalarla 
ilgileniyor. Tüm tedbirleri alsalar 
da ister istemez hastalarla 
yakın temasta bulunmaları 
gerekebiliyor. Semptomu 
olamayan yani asemptomatik 
sağlık çalışanlarının testlerinin 
en doğru şekilde yapılabilmesi 
için bu test kitleri gerekliydi." 
ifadesini kullandı.

Seri Üretime Geçilmesi 
Halinde Vatandaşa da 
Uygulanabilecek

Türkiye'deki birkaç hastaneye 
verilen ELISA test kitlerinin 
ilk kullanım alanının, yaklaşık 
iki aydır Kovid-19 hastalarını 
tedavi eden asemptomatik 
sağlık çalışanları olduğunu 
vurgulayan Özdemir; 
"Vatandaşlarımıza şu an için 
bu testleri uygulayamıyoruz. 
Çünkü üretim sınırlı ve fiyatları 
yüksek. İlerleyen dönemlerde 
seri üretime geçilmesi ve 
fiyatının düşmesi halinde 
vatandaşlara da uygulanarak, 
il veya ülke düzeyinde toplum 
taraması yapılarak kaç kişinin 
hastalığı geçirdiği oransal olarak 

hesaplanabilir." dedi.
ELISA testlerinin, üç farklı 
kullanım amacı olduğunu 
bildiren Özdemir, şu bilgileri 
aktardı: "Birincisi sağlık 
personeline bu testten 
uygulayarak, bağışıklık ve 
geçirgenlik durumlarını 
anlamaya çalışıyoruz. İkinci 
olarak plazma tedavisinde yani 
Kovid-19'u geçiren kişiden, 
hasta kişiye nakil edilecek 
antikor düzeyini saptamak 
için kullanıyoruz. Son olarak 
da çok güçlü koronavirüs 
belirtileri olan kişilerin, PCR 
zincir denilen Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu testiyle hastalığın 
ispat edilememesi durumunda 
kullanılıyor."
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Üniversitemizde her yıl düzenlenen birimler arası 
personel turnuvalarında bu yılın birincileri belli oldu. 

10 Şubat/05 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan spor 
müsabakalarında;

Futbol turnuvasında birinciliği;
Tıp Fakültesi

Basketbol Turnuvasında birinciliği;
Mühendislik Fakültesi

Voleybol Turnuvasında birinciliği;
Turizm Fakültesi 

Masa Tenisi Turnuvasında birinciliği;
Erkeklerde Necip Dursun
Bayanlarda Gülten Güneş kazandı.

BİRİMLERARASI
PERSONEL 
TURNUVALARI
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Meram Belediyesi Gençlik Meclisi'nden
Rektörümüze Ziyaret

Konya Yeniden Refah Partisi
Yöneticilerinden Rektörümüze Ziyaret

Vali Cüneyit Orhan Toprak'tan 
Rektörümüze Ziyaret

Şenol Metin, Muhsin Görgülügil'den
Rektörümüze Ziyaret

ASKON Konya Şubesinden
Rektörümüze Ziyaret

Rektörümüzden, Selçuk Üniversitesi Rektörü
Metin Aksoy'a Ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi
Uğur İbrahim Altay'dan Rektörümüze Ziyaret

İl Kültür Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan 
Rektörümüze Ziyaret

ZİYARETLER
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Konya Muhtarlar Derneğinden
Rektörümüze Ziyaret

Rektörümüzden,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Ziyaret

MSR Kız Anadolu İHL Hafızlık Sınıfı 
Öğrencilerinden Rektörümüze Ziyaret

Pakistan Ulusal Gençlik Meclisi Üyeleri ve 
Konya İl Müftüsünden Rektörümüze Ziyaret

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver'den Rektörümüze Ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'dan
Rektörümüze Ziyaret

Meram Görme Engelliler
Spor Kulübünden Rektörümüze Ziyaret

ZİYARETLER

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili
Esin Çelebi Bayru'dan Rektörümüze Ziyaret

103102



104



e r b ak an . edu . t r


