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Sevgili öğrencilerim, kıymetli 
akademisyenler…

Koronavirüs salgını sebebi 
ile uzaktan sürdürdüğümüz 
Üniversitemizdeki eğitim 
öğretim faaliyetlerinin hız 
kesmeden devam ettiği şu 
günlerde, her şeyin normale 
döneceği günlerin yakın 
olmasını temenni ederek, her 
birinize selam ve sevgilerimi 
sunuyorum.

Bildiğiniz gibi temmuz 
ayında Üniversitemizin 10. 
yılını kutladık. İlmi aramayı 
emreden bir medeniyetin 
mensupları olarak günceli 
takip eden, her zaman bir 
adım önde olmak için gayret 
sarf eden bir Üniversiteyiz. 
Mensubu olmaktan onur 
duyduğum Necmettin 
Erbakan Üniversitemizin 
kuruluşunun 10. yılında geriye 
dönüp yapılan çalışmalara 
bakınca; marka değeri yüksek, 
yenilikçi ve dinamik bir devlet 
üniversitesi olduğumuzu 
görüyorum… Elbette sizlere 
yanımızda olduğunuz ve 
bize değer kattığınız için 
teşekkürlerimi iletmek 
istiyorum. Üniversitemizin 
10. yılı kutlu olsun. Daha nice 
başarıyla dolu yıllara…

Şu an okumakta olduğunuz 
bu bülten, 2020’nin ikinci 
altı ayını kapsıyor olsa da yıl 
sonu olması hasebi ile daha 
geniş bir çerçeve çizmeye 
çalışacağım. Söz konusu 
bu zaman dilimi içerisinde 
çeşitli yarışma, proje ve 
çalışmalarda Üniversitemizden 

hem öğrencilerimizin hem de 
kıymetli akademisyenlerimizin 
önemli başarılar elde ettiklerini 
takdirle takip ettik.

Ereğli Eğitim, Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik, 
Havacılık ve Uzay Bilimleri, 
Fen, Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültelerimizden öğrenci ve 
hocalarımızın yürüttükleri 10 
proje, TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye layık 
görüldü. Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyelerimizden Doç. Dr. 
Hasan Kotan TÜBİTAK 
Proje Performans Ödülüne, 
Dr. Didem Şanver Akbaş 
da Avrupa Alerji ve Klinik 
İmmünoloji Akademisi 
(EAACI) araştırma bursuna 
layık görüldü. Ayrıca ABD’nin 
Stanford Üniversitesince 
hazırlanan “Dünyanın En Etkili 
Bilim İnsanları” listesinde 
Üniversitemizden Prof. Dr. 
Adnan Özdemir, Prof. Dr. 
Ali Tor, Prof. Dr. Faruk Uğuz, 
Prof. Dr. Kültigin Türkmen 
ve Doç. Dr. Erhan Zor’un yer 
alması da memnuniyet verici 
gelişmelerden başlıcaları idi.

Araştırmacılarımızın 
çalışmaları bitmeyen bir 
tempoda devam ederken, 
ulusal ve uluslararası alanda 
göğsümüzü kabartacak 
neticelere ulaşmaları da tabi 
ki memnuniyet verici. Örnek 
vermek gerekirse; Meram 
Tıp Fakültesinden Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Pembe Oltulu, 
The Pathologist dergisi 
tarafından yayınlanan 2018 
yılından bu yana dünya 

çapında önde gelen ilk 100 
Patolojist listesinde yer 
alan tek Türk bilim insanıdır. 
Hocamız 2020 yılında online 
olarak gerçekleştirilen, 
pek çok ülkeden alanında 
etkin patologların yer aldığı 
uluslararası Hindistan Patoloji 
Kongresine jüri üyeliği yapmak 
ve sosyal etkiyi artırmak için 
Sosyal Medya komitesi ile 
birlikte çalışmak üzere davet 
edildi. Kongre, dünya patoloji 
bilimsel kongreleri arasında 
tüm dünya patologlarına 
en çok ulaşan kongrelerden 
biri oldu. Tamamen farklı 
bir alanda, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve 
araştırma ekibi; Roma, Bizans 
ve Selçuklu dönemlerinde 
stratejik konumu olan 
Konya'nın Gevale Kalesi 
çevresinde gerçekleştirdikleri 
arkeolojik kazıları ile büyük 
beğeni topladılar. Yine aynı 
fakültemizden Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdurrahman Özkan, 
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu 
asil üyeliğine seçilirken, Türkiye 
Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 
verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı 
ve Sanatçıları" ödüllerinde 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Muammer Ulutürk, deneme 
dalında Hece yayınlarından 
çıkan "Fotoğrafname" isimli 
eseriyle 2019 yılının en iyi 
deneme kitabı ödülünü almaya 
hak kazandı.

Meram Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi 
Keleş, dünya genelinde 
659, Türkiye'den ise (80'i 
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Konya'dan) 150 hastanın 
bağışıklık sisteminin incelendiği 
uluslararası düzeyde yürütülen 
ve Science Dergisinde 
yayımlanan iki önemli çalışmaya 
katkıda bulunarak Üniversitemizi 
temsil ettiler. Meram Tıp 
Fakültemizden yıl içerisinde 
güzel haberler gelmeye devam 
etti. World Journal of Diabetes 
Dergisi Ağustos 2020 sayısında 
“Diyabetik Böbrek Hastalığı” 
alanında yaptığı deneysel 
ve klinik çalışmalardan ve 
bu çalışmalarla literatüre 
sağladığı katkılardan dolayı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin 
Türkmen, dergi kapak sayfası 
olmaya layık görüldü. Araştırma 
Görevlisi Dr. Sinan Oğuzhan 
Ulukaya, Türkiye çapında yapılan 
TARD Asistan değerlendirme 
sınavında Türkiye birincisi 
olurken, İntern Dr. Şevval 
Ayvalık ve İntern Dr. Abdülsamet 
Yiğin, TÜBİTAK desteği ile 
Uludağ Üniversitesi’nde 
düzenlenen, Türkiye’den 38 
farklı üniversitenin başvurduğu 
“USİM-WARS Medikal 
Simülasyon Yarışması” final 
etabında Üniversitemizi 
temsil ettiler ve “Birinci” 
oldular. Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Onur Bilge de Avrupa Spor 
Travmatolojisi, Diz Cerrahisi ve 
Artroskopi Derneği’nin (ESSKA) 
resmi klinik dergisi olan ve 
Uluslararası “SCI” indeksinde 
yer alan “Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy” 
(KSSTA) dergisinin Yayın 
Kuruluna (“Editorial Board”) ve 
Amerikan Ortopedik Cerrahi 
Akademisi’nin resmi klinik 
dergisi olan ve Uluslararası 

“SCI-Expanded” indeksinde 
yer alan “Journal of American 
Academy of Orthopaedic 
Surgeons” (JAAOS) dergisinin 
Türkçe Edisyonu’na (“JAAOS 
- Turkish Edition”) Yardımcı 
Editör olarak seçildi. Sağlık 
alanından bir başka güzel haber 
de Hemşirelik Fakültemizden 
geldi. Öğretim Üyesi Dr. 
Selda Arslan, 2. Uluslararası 
İç Hastalıkları Hemşireliği 
Kongresi'ndeki bildirisi ile 
Seçkin Bildiri Birincilik Ödülüne 
layık görüldü. Bir başka önemli 
çalışma da fizik alanından 
geldi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Mücahit Yılmaz ve Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Yasin Ramazan 
Eker’in UV ışık algılama üzerine 
olan ortak çalışması, Nature 
ailesinden Scientific Reports’da 
yayınlanırken, ikilinin bir diğer 
çalışması da alanında önde 
gelen dergilerden Ceramics 
International’da yer buldu. Çok 
daha farklı bir alanda, Türk 
Müziği Devlet Konservatuvarı 
Öğretim Görevlisi Yakup Aksoy, 
“Bedensel Engelli Bireylere 
İnternet Yoluyla Uzaktan Keman 
Eğitimi Modeli” adlı doktora tezi 
kapsamında üç bedensel engelli 
öğrenciye uzaktan keman 
eğitimi verdi ve bu çalışma 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
düzenlenen anlamlı bir konserle 
taçlandırıldı. Son olarak; kısa adı 
TIGA olan Küresel ve Bölgesel 
Çalışmalar Merkezimiz, Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bozbaş’ın 
yürüttüğü ve alanında öncü 
akademisyenlerin katılım 
sağladığı çok sayıda çalıştay, 

seminer ve yuvarlak masa 
tartışmalarına ev sahipliği 
yaparak 2020 yılında adeta 
öğrenciler, akademisyenler 
ve politikacılar için bir cazibe 
merkezi haline geldi. Bu 
ve benzeri, birimlerimiz ve 
akademisyenlerimiz daha 
sayamadığımız onlarca başarılı 
performansıyla, Üniversitemizin 
bilimde önemli bir referans 
noktası olması için çalıştılar.

NEÜ’nün Eseri olarak 
adlandırdığımız başarılarımız yıl 
boyunca bizleri gururlandırmaya 
devam etti. Öğrencilerimizin 
katıldığı birçok yarışma ve 
projede, fen bilimlerinden 
sosyal bilimlere birçok alanda 
göğsümüzü kabartan sonuçlar 
elde ettik. Gaziantep’te bu 
yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 
TEKNOFEST finallerinde 
Üniversitemizi 14 takım 
temsil etti. Jet Motor Tasarım 
kategorisindeki temsilcimiz 
‘NEU-CFD’, 147 takım arasından 
üçüncülüğü elde etti. Çok önemli 
bir diğer başarıyı da Dikey 
Kalkan İnsansız Hava Aracı (Dik 
İHA) alanında elde ettik. BOEİNG 
firmasının sponsorluğunda Orta 
Doğu Teknik Üniversitesince 
(ODTÜ) bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Dik İHA 
yarışmasında finale kalan 16 
takım arasından iki derece 
elde eden Üniversitemizden 
Göktürk takımı birinci, Abra 
takımı ise üçüncü oldu. Bildiğiniz 
gibi Üniversitemizi bu alanda 
Mühendislik ile Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültelerimizden 
öğrencilerimiz temsil ediyor. 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

öğrencilerimiz Uluslararası 7 
Vilayet Kısa Film Festivali’nden 
ve "1001 Gözle Rize" ödüllü 
kısa film yarışmasından ödülle 
döndüler. ‘İnsandan Öte Öykü 
Yarışması’nda özgün hikâyesiyle 
ödüle layık görülen Sinema-TV 
bölümü öğrencimizin hikayesi 
kitaplaştırıldı. Yine Sinema-
TV bölümünün hazırladığı 
“Son Devrin Bilim Abidesi 
Fuat Sezgin” belgeseli ile 
Resim Bölümün düzenlediği 
PandemArt ve Geleneksel 
Türk Sanatları Bölümünün 
düzenlediği ‘Geleneksel 
Sanatlar” online sergileri de 
sanatseverlerce takip edildi ve 
büyük beğeni topladı.

Mimarlık bölümü öğrencilerimiz 
Rönesans Holding'in düzenlediği 
"Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" 
isimli öğrenci fikir yarışmasında 
75 farklı üniversiteden 900 
öğrenci ve 585 proje arasından 
birinci olurken, Kale Tasarım 
ve Sanat Merkezi ile BASE 
işbirliğinde düzenlenen "Ankara 
Bentderesi Örneklem Alanının 
Yaşanabilir/Sürdürülebilir 
Geleceği" yarışmasında da yine 
birinciliği göğüslediler.

2020 yılının henüz başında, 
Turizm Fakültesinden 
öğrencilerimiz 17. Uluslararası 
İstanbul Mutfak Günleri’nde 
1 altın, 9 gümüş, 1 bronz ve 2 
merit madalya ile organizasyona 
damga vururken, bir de 
kupa kazandılar. Son olarak; 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültemizden öğrencimiz, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
düzenlediği 1. Gençler Arası 
Öykü Yarışmasında birincilik elde 

etti. Ve daha sayamadığımız 
nice başarılarıyla göğsümüzü 
kabartan öğrencilerimiz iyi 
ki varsınız. Sizlerle bu güzel 
haberleri paylaşmamıza 
vesile olan, ismini saymakla 
bitiremeyeceğim değerli 
araştırmacılarımızın ve 
öğrencilerimizin her birine ayrı 
ayrı tebriklerimi iletiyorum.

Sevgili Okur,

Her ne kadar pandemi sebebi 
ile fiziki içeriklerimiz nispeten 
azalsa da ikinci altı ayda 
çevrimiçi etkinliklerimizi artırdık. 
Üstelik sayıca artırmakla 
kalmadık, aynı zamanda da 
geniş bir yelpazede içerikler 
sunduk. Bilimsel anlamda 
Uluslararası Aşçı Dede 
Ateşbaz-ı Veli, Eğitimde Dijital 
Dönüşüm, Uluslararası Konya 
Sanat ve 2. Ulusal Necmettin 
Erbakan Sempozyumlarını 
gerçekleştirdik. Bunlarla 
birlikte üç adet uluslararası 
workshop, dört online 
yazar çalıştayı ve iki adet de 
online sergi gerçekleştirdik. 
Özellikle Necmettin Erbakan 
Sempozyumu çerçevesinde 
Güzel Sanatlar Fakültemizce 
gerçekleştirilen Necmettin 
Erbakan Sergisi oldukça ilgi 
gördü. İnternet ortamında 
halen ziyarete açık olan 
sergimizde 55 öğrencimizin 
70 çalışması yer alıyor. Daha 
güzel bir gelecek inşa etme 
hususunda üstlendiğimiz 
görevi pandemi gibi zorlu bir 
süreci yaşarken yürütebilmek 
bizler için son derece önemli 

bir husustur. Gerek çalıştaylar, 
gerek webinarlar, gerekse 
de sosyal medya üzerinden 
yürüttüğümüz faaliyetler 
hakikaten takdire şayan… 
Hâlihazırda üniversitemiz, 
ülkemizin en fazla webinar 
programı yapan üniversitelerinin 
başında gelirken, dört 
sempozyumu geniş bir katılımla 
online ortamda gerçekleştirme 
başarısı göstermiştir. 
Üniversitemizde Nisan-Aralık 
tarihleri arasında 84.376 
bin katılımcı ile 364 webinar 
gerçekleştirildi. Online ortamda 
düzenlenen faaliyetlerimizde 
397 saat canlı yayın yapmışız 
ve webinar sayfalarımızı 
190.576 kişi ziyaret etmiş. Her 
programın ardından Youtube 
sayfamıza yüklediğimiz webinar 
kayıtlarımız da bu süreçte 
11.268 saat izlenmiş. Bu bilgiler 
ışığında, akademik verileri 
yerleşkelere hapsetmeden, 
hayatın içine taşıyarak ulaşılan 
bilgi ve birikimi, başta ülkemiz 
olmak üzere tüm insanlığın 
hizmetine sunma amacımızı 
yerine getirmeye çalıştığımızı 
ifade etmek isterim. 2020 yılı 
webinar istatistiklerimizle ilgili 
videoyu, yandaki karekodu 
okutarak izleyebilirsiniz. 
Dilerseniz, Youtube 
sayfamızdaki webinar kayıtlarını 
da inceleyebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim

Ekim 2020’den yıl sonuna 
kadar olan zaman diliminde 
Üniversitemizin uzaktan eğitim 
sürecinde elde ettiği veriler 
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de bizleri memnun etmiştir. 
Rakamlara baktığımızda; 3 
milyonun üzerinde kullanıcı ile 
94.840 canlı ders işlediğimizi 
görüyoruz. Bu müthiş bir 
rakam ve Üniversitemizin 
özellikle dijitalleşme alanındaki 
faaliyetlerinden sanata, 
bilimsel araştırma projelerinden 
edebiyata kadar her alanda 
kendini hızla geliştirdiğini ve 
bir sıçrayış gerçekleştirdiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
sıçrayışın hem yerel bazda 
hem de uluslararası alanda 
ilerleyen yıllarda çok daha büyük 
ses getireceğine inanıyorum. 
Ben olmayan, “biz” olan 
bir Üniversitede gençlerle 
geleceklerini inşa etmek üzere 
yürümek fevkalade önemli 
ve sorumluluk gerektiren bir 
iş… Ben bu anlamda üzerine 
düşenin en iyisini yapmak için 
mücadele eden, kendini adamış 
akademik ve idari personelle 
yürüyor olmaktan mutluluk 
duyuyor, tüm personelimize 
ve elbette üniversitenin 
sadece fiziki olarak okula gidip 
gelmekten ibaret olmadığının 
farkında olan ve bu doğrultuda 
pandemi sürecinde de öğrenme  
şevkini sürdüren öğrencilerimize 
şükranlarımı iletiyorum.

Uzaktan eğitim esas itibari ile 
çok yönlü bir süreç. Görünen 
yüzü ile bilgisayarın başına 
geçip ders dinleme ya da 
ders anlatma gibi basitçe 
tanımlanabilecek bir süreç değil 
elbette. Geri planında ciddi bir 
planlama ve emek olduğunu 
bilmemiz gerekir. Açık konuşmak 
gerekirse pandeminin başında 

diğer tüm üniversitelerde 
olduğu gibi bizler de hazırlıksız 
yakalandık. Belirsizlik ve 
beklentiler arasında gidip 
gelen ince bir dengede 
senkron eğitim kararı alarak 
büyük bir yükün altına girdik. 
Çok şükür ki Üniversitemiz 
Enformatik Kurulu, Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı ve Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nden ekiplerimiz 
yönetimimizin iradesi ile 
süreci proaktif bir şekilde gece 
gündüz çalışarak yürüttüler. 
Malumlarınız olduğu üzere 
uzaktan eğitime, Üniversiteler 
açısından pandeminin ilk evresi 
olarak tanımlayabileceğimiz 
bahar yarı yılından sonra da 
devam etmek durumunda 
kaldık. Yüz yüze eğitimin yerini 
tutmasa da uzaktan eğitimin 
daha nitelikli hale gelmesi de 
pekala mümkün olmalıydı. 
Ülkemizdeki yükseköğretim 
kurumlarında canlı ders 
yayınına başlayan ilk devlet 
üniversitelerinden ve uzaktan 
eğitimi canlı yürüten sayılı 
üniversitelerden biri olarak; 
dijitalleşen dünyaya daha iyi 
adapte olmak için bir taraftan 
web sitemizi yeniledik, bir 
taraftan da uzaktan eğitimle 
ilgili alt yapımızı güçlendirdik. 
Pandeminin ilk döneminde 
sanal sınıflarla ilgili hizmet 
satın almıştık, ikinci dönem 
itibari ile sanal sınıfları 
oluşturacak programla kendi 
yazılımımızı geliştirdik. Bu 
yazılım sadece sanal sınıf 
oluşturmakla kalmayıp, tüm 
verilerin otomasyondan 
takip edilmesini sağladı ve 

birçok işlemde aradaki insan 
faktörünü de ortadan kaldırdı. 
Bunların yanında uzaktan 
eğitimin niteliğini daha da 
artırmak üzere başta şahsım 
olmak üzere ilk olarak tüm 
öğretim elemanlarımızla 
“Eğitimde Dijitalleşme” eğitimi 
aldık. Zira, yeniliklere hızla 
adapte olabilme kabiliyetinin, 
en başta eğitimciler olarak 
bizlerin ortak görevi olduğunu 
düşünüyorum. Uzaktan eğitimle 
ilgili istatistiklerimize ilişkin 
videoyu, yandaki karekodu 
okutarak izleyebilirsiniz. Sevgili 
öğrenci ve akademisyenlerimiz, 
canlı derslerin kayıt altına 
alındığını ve asenkron olarak da 
izlenebileceğini unutmayınız.

Öğrenci ve 
akademisyenlerimizin 
yakından takip ettikleri üzere 
deneme sınavlarımız, sistem 
stres testlerimiz, devam 
zorunluluğu, sınavların canlı 
olması, engelli öğrencilerimiz 
için özel düzenlemeler… 
Bunların her biri, uzaktan 
eğitim sürecimizde daha iyiye 
ulaşma yolculuğumuzun bir 
parçası. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi olarak, uzaktan 
eğitim alanında öncü olmaktan 
ve her koşulda öğrencilerimize 
ve akademisyenlerimize en iyi 
eğitimi sunmak için çalışmaktan 
büyük bir memnuniyet 
duyduğumuzu bu vesile ile 
tekraren ifade etmek isterim. 
Güçlü teknolojik alt yapımız, 
deneyimli kadrolarımız ve tabi 
ki kıymetli öğrencilerimizin 
sorumlu davranışları ve azmi 
ile bu sınavdan başarıyla 

çıkacağımıza yürekten 
inanıyorum.

Öğrenci taleplerini sistemli 
bir şekilde analiz edebilmeyi 
mümkün kılan “Rektöre Yaz” 
uygulamasını devreye alan 
Üniversitemiz, akademisyen 
başvuruları, lisansüstü 
başvuruları, lisans ve lisansüstü 
yatay geçiş işlemlerini dijitale 
taşıdı, çevrimiçi anket ve engelli 
öğrenci ihtiyaçlarının analiz 
edilebildiği sistemleri de devreye 
aldı. Dijital platformlarda 
bunlarla birlikte anılabilecek 
onlarca iyileştirme ve 
geliştirme yapan Üniversitemiz, 
dijitalleşme çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor.

Kıymetli okur, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
akademik başarılarıyla gurur 
duymaktadır. Uluslararası eğitim 
almış, ulusal ve uluslararası 
etkili bilimsel araştırmalara 
sahip, alanında tanınan 
akademisyenleri kadromuza 
dahil ettik, ediyoruz. Bilimsel 
çalışmalarımızla, milli kalkınma 
politikalarının geliştirilmesine 
verdiğimiz desteğin yanı sıra 
ekonomiye ve endüstriye 
sağladığımız katma değer 
ile Türkiye’nin uluslararası 
bağlamdaki rekabetçi konumuna 
katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Gelecek yıllar bize çok daha 
iyi gelecek, buna inanıyoruz. 
İşaretlerini şimdiden görmeye 
başladık bile. URAP’a göre 
genel sıralamada 10, devlet 
üniversiteleri sıralamasında 

8 sıra birden yükseldik. 2000 
yılından sonra kurulmuş 
95 üniversite içinde 4 sıra 
yükselerek 9.’luğa yerleştik. 
İnşallah bu kategoride hedefimiz 
zirve. Web of Science’a (WOS) 
göre de 217 üniversite arasında 
geçen yıla göre yaklaşık 25 
sıra birden yükselerek 33. 
sırada, TÜBİTAK Ulakbim 
kapsamında TR DİZİN’de yer 
alan 1857 yayın sayısıyla 217 
üniversite arasında 48’inci 
sırada yer aldık. Bir diğer önemli 
gelişme de Üniversitemizin 
tercih edilirliğindeki yükseliş. 
Bu anlamda Üniversitemizi 
ilk sırada tercih edenleri 
incelediğimizde 2018’den 
2019’a %17, 2019’dan 2020’ye 
ise %25’lik bir artış söz konusu. 
Gelecek dönemde bu artış 
trendinin devam etmesi ve çok 
daha yüksek seviyelere çıkması 
için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Akademik Teşvik

Bildiğiniz gibi akademik 
performans, öğrenci sayısı, 
fakülte sayısı, kütüphanedeki 
kitap sayısı ya da toplam 
sahip olduğumuz açık alan 
metrekaresi ile ölçülen bir şey 
değil.  Buradaki süreç tamamen 
akademik yayınlarla ilgili. Tabi 
yayın yapmak akademi çevresi 
için her ne kadar asgari bir gerek 
olsa da biz özellikle takip ediyor, 
bu alandaki çalışmalarımızın 
daha fazla nitelik kazanması 
doğrultusunda çeşitli teşviklerde 
bulunuyoruz. Bu teşvikte 
uluslararası yayınlar tabi ki 
belirleyici oluyor. Yazımızın ilk 

satırlarında mümkün olduğunca 
değinmeye çalıştım. Ben bu 
vesile ile bilime üst düzeyde 
katkı sunan akademisyenlerimizi 
bir kez daha tebrik ediyorum.

Uluslararasılaşma

Yükseköğretimin 
uluslararasılaşması, dünya 
genelindeki üniversiteler 
arasında daha fazla etkileşim 
ve iş birliği için önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bununla birlikte 
Dünya’da artan rekabet 
ortamında, öğrencilerimizin 
karşılaştıkları zorluklarla başarılı 
bir şekilde yüzleşmesi ve 
gelecek nesillere kalıcı çözümler 
bırakması için yetkinliklerin 
sürekli iyileştirilmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır.

Varlığımızı ve başarılarımızı 
küresel girişimler ve iş birlikleri 
açısından pekiştirmek için 
Uluslararasılaşma Stratejisi 
Belgesini oluşturduk. Mevcut 
güçlü yönlerimizi temel alan bu 
belge, Kurumsal kapasitemizin 
yanı sıra öğrenci ve akademik 
yapımıza ilişkin hedeflerimizi 
ve tamamlayıcı amaçlarımızı 
özetlemektedir.

Uluslararasılaşma 
taahhüdümüzü gerçekleştirmek 
üzere belirlediğimiz orta vadeli 
hedeflerin bir kısmını burada 
sizinle paylaşmak istiyorum.

• Bugün itibari ile 1.621 olan 
uluslararası öğrenci sayımızı 
2025 yılına kadar iki katına 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 
rakam, toplam öğrenci sayımızın 
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%10’una tekabül edecek,

• Yurtdışında öğrenim veya 
staj hareketliliğinde bulunan 
öğrencilerimizin sayısını %5’e 
ulaştırmak,

• Gönüllü elçilerimiz olan 
uluslararası mezunlarımız ile 
güçlü bir bağ oluşturmak için 
Mezunlar Ofisi kurmak,

• Uluslararası büyük ölçekte 
hibe projeleri üretmek ve çift 
diploma programlarına ev 
sahipliği yapmak, 

• NEÜ Uluslararası Bursunu 
başlatmak,

ortaya koyduğumuz stratejik 
hedeflerin başlıcaları olmak 
üzere bir kısmını teşkil 
etmektedir. 

Öğrenci ve akademisyen 
hareketliliği, ortak projelere 
ve uluslararası ortaklıklara 
katılımları, uluslararasılaşmayı 
ve toplumsal faydayı 
önceleyen bireylerin 
gelişiminin özü olarak kabul 
edilmektedir. Misyonumuz, 
uluslararası yetenekleri 
üniversitemize kazandırmak 
ve kendi öğrencilerimizi 
ve akademisyenlerimizi 
yurtdışındaki akranlarıyla 
etkileşim kurmaya teşvik 
etmektir.

Uluslararasılaşma Strateji 
Belgemiz, kapsamlı bir istişare 
ve çok sayıda faktörün dikkate 
alınmasının bir ürünüdür. 
Dinamik olarak gelişecek bu 
süreçte, Uluslararasılaşma 
belgemizin ortaya koyduğu 

stratejik hedeflerin hesap 
verebilirliğini sağlamak 
için uygulanması periyodik 
olarak denetlenecek ve 
süreç içerisinde tavsiye ve 
rehberlikle desteklenecektir. 
Üniversitemizin her 
alanda ortaya koyduğu 
faaliyetlerin yanı sıra, 
Uluslararasılaşma Stratejimiz; 
Türk yükseköğretiminin 
uluslararasılaşması açısından 
Yeni YÖK’ün ortaya koymuş 
olduğu ‘Hedef Odaklı 
Uluslararasılaşma’ vizyonunu 
tamamlamaktadır.

Üniversitemize ve Konya’mıza 
özellikle “nitelikli uluslararası 
öğrenci” çekebilmek amacıyla 
yürüttüğümüz faaliyetler 
neticesinde, 2020-2021 
Akademik yılında Üniversitemize 
kayıt yaptıran uluslararası 
öğrenci sayısı, pandemi sürecine 
rağmen ilk defa 400’ü aşmıştır.

Yayıncılık 

Sayısı otuzu aşan veri 
tabanına erişimi bulunan 
Üniversitemizin yayınevi ve 
kütüphane kaynaklarının 
ulusal ve uluslararası alanda 
tanınan hizmetleriyle 
gurur duyuyoruz. Yayıncılık 
alanındaki faaliyetler, elbette 
üniversitelerin başarısına etki 
eden en önemli faktörlerden 
birisidir. Bu bağlamda 2020 
yılında yayıncılık faaliyetlerimizi 
konsolide ve koordine etmek 
ve Üniversitemize akademik 
alanda katkı sunmak üzere NEÜ 
Yayınevini aktif olarak faaliyete 

geçirdik. İçerisinde “basım 
merkezi” ve “Dizgi&Tasarım” 
birimlerini de barındıran ve 
çıktıları artık “NEÜ Yayınları” 
adı altında faaliyet gösteren bir 
yapıya büründü. Üniversitemizin 
“Kurumsal Arşiv ve Açık Erişim” 
politikası kapsamında 2020 
yılında 7 olan dergi sayımızı, 
14’e çıkardık. 442 yazarımızla 
29 sayı çıkardık ve 157 bilimsel 
makaleyi açık erişimimize dahil 
ederek akademi dünyasına 
kazandırdık. Bunun yanında 
yaklaşık 10 yıllık tüm bilimsel 
dergi arşivini de açık erişime 
kazandırdık. Bu doğrultuda 
yaptığımız düzenlemelerle ve 
girişimlerle birlikte 5.915 yazarın 
katkıda bulunduğu 231 sayı ve 
2.191 makale arşivlenerek açık 
erişime açıldı.

Niceliksel büyümenin yanında 
niteliksel gelişmeye de 
önem veren bir anlayışla 
dergilerin uluslararası 
arenada tanınırlığı, verimlilik 
artışı ve etki değerlerinin 
yükseltilmesi adına çeşitli 
faaliyetler yürütülmektedir. 
Bunlarla birlikte yıl içerisinde 
23 kitap bastık, ayrıca bildiri 
özeti, sempozyum kitabı gibi 
çalışmalarla toplamda 100’e 
yakın bilimsel eseri, akademi 
camiasının hizmetine sunduk. 
NEÜ Yayınevi, Wiley ve 
Springer dahil olmak üzere en 
prestijli yayınevleriyle stratejik 
ortaklıklar kurdu. Akademik 
personelimiz tarafından üretilen 
projeler ve yayınlarla araştırma 
kalitemizin üstünlüğünü 
ön plana çıkarmaya devam 
edeceğiz.

Bilimsel Yayınlar

Ülkemizde ilk ve tek 
olan Bilimsel Yayınlar 
Koordinatörlüğü bünyesinde 
yürütülen bilimsel yayıncılıkla 
ilgili online eğitim serisi ile 
üniversitemiz başta olmak 
üzere ülkemizden binlerce 
araştırmacıyı alanlarında uzman 
isimlerle buluşturduk, zihin açan 
eğitimler verdik. Yıl içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz yüksek 
katılımlı 114 online eğitimde, 
bilimsel yayın süreçlerinde 
akademisyenler, doktora ve 
yüksek lisans öğrencileri için 
araştırma kalitesi ve verimliliğini 
artıran keşiflere çıktık, ulaşılabilir 
ve paylaştıkça artan ipuçları 
ile iddia edebiliriz ki ülkemiz 
sathında bir farkındalık 
oluşturduk.

Yükseköğrenimde 
Markalaşacağız

Hepimizin bildiği üzere, yabancı 
dil hayatımızın bir gerçeği. Bu, 
akademik hayatta daha fazla 
ön plana çıkıyor. Hem bireysel 
hem de kurumsal manada 
performansın artmasında en 
önemli etkenlerin başında 
geliyor. Bu manada; Yabancı 
Diller Yüksekokulumuz 
bünyesindeki eğitimlerimizi 
yoğunlaştırarak, öğrenci ve 
akademisyenlerimize yönelik 
kurslarımızı sayıca artırdık, içerik 
bakımından da zenginleştirdik. 
Doktora programlarında zorunlu 
olan yabancı dili, yüksek lisans 
yapmak isteyen araştırmacılar 
için de zorunlu kıldık. Bu, daha 

nitelikli sonuçlara ulaşmamız 
için ciddi bir kaldıraç olacak. 
Ayrıca, Arapça öğretmenliği 
(%30 Arapça), uzay ve uydu 
mühendisliği (%30 İngilizce),  
metalürji ve malzeme 
mühendisliği (%100 İngilizce), 
siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkiler (%100 İngilizce) psikoloji 
(%30 İngilizce) olmak üzere 
yabancı dille eğitim veren 5 
program daha açarak toplamda 
13 programa ulaştık. Yedi 
programımızın da şu an teklif 
aşamasında olduğunu ayrıca 
belirtmek isterim.

Diğer taraftan, yıl içerisinde 1 
fakülte, (Ereğli Ziraat Fakültesi) 
2 meslek yüksekokulu (Sağlık 
Hizmetleri MYO ve Ereğli Sağlık 
Hizmetleri MYO), 5 uygulama 
ve araştırma merkezi, 5 bölüm, 
11 anabilim dalı, 1 bilim dalı, 
1 anasanat dalı, 25 önlisans/
lisans programı, 13 tezli yüksek 
lisans programı, 6 tezsiz yüksek 
lisans programı ve 8 doktora 
programı açarak akademik 
yapımızı daha da güçlendirdik.

Biraz evvel bahsettiğim 
bilimsel yayıncılıkla ilgili online 
eğitimlerin Türkiye çapında ilgi 
görmesiyle birlikte bilimsel 
yayıncılıkta farkındalığı 
ve niteliği artırma, bunun 
yanında bilimsel araştırmada 
yöntemsel ve etik açıdan 
sorunların minimize edilmesine 
yönelik kapsamlı bir çalışma 
başlatılmıştır. Bu bağlamda 
üniversitemiz bünyesinde yer 
alan ve lisansüstü zorunlu ders 
kapsamında olan “Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri ve Yayın 
Etiği” dersinin pandemiyle 

birlikte uzaktan verilmesi 
neticesinde farklı bir konsept 
kurgusuna geçilmiştir. Türkiye’de 
185 üniversitede zorunlu 
okutulan bu dersin içerik analizi 
yapılarak süreç tasarımına 
geçilmiş ve Türkiye’de ilk defa 
hazırlanan içerikle ve süreç 
yönetimiyle 2020-2021 
Eğitim-Öğretim Güz Döneminde 
uygulamaya konulmuştur. İlgili 
dersin Enstitüler bünyesinde 
merkezi olarak yürütülmesi 
kararıyla birlikte 1000’i aşkın 
lisansüstü öğrencisine 14 
haftalık ders içeriği dünyaca 
ünlü 8 yayıncı ve derleyici 
(Web of Science, Elsevier, 
Springer Nature, Wiley, EBSCO, 
Proquest, Techknowledge, 
Pooltext) ile işbirliği yapılarak 
yürütülmüştür. Alanında 
uzman akademisyenlerin 
ve eğitmenlerin bulunduğu 
bu eğitimde araştırma 
yöntemlerinden veri tabanlarına, 
literatür aramadan atıf 
göstermeye, uluslararası 
işbirliği ve fon fırsatlarından 
trend analizlere, yabancı dilde 
yayın yapmaktan nitelikli 
dergi seçimine, etki değerinin 
artırılmasından nitelikli makale 
yazımına, intihalden kaçınmaya 
kadar birçok konuda eğitim 
verilmiştir.

Netice olarak yükseköğrenimde 
yüksek performansın, bilimsel 
araştırma yöntemlerine 
hakimiyete ve uzmanlığa 
da bağlı olduğu bir gerçek. 
Öğrencilerimizin alana ve 
araştırma yöntemlerine hakim 
olmalarını, bu farkındalıkla 
bilimsel çalışmalarını 
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sürdürmelerini ve böylelikle 
bilime en üst düzeyde katkı 
sunmalarını arzu ediyoruz. 
Saydığım bu adımlarımızla, 
yükseköğrenimde markalaşma 
hedefimiz doğrultusunda güzel 
neticeleri, en kısa zamanda 
alacağımıza inanıyorum.

Şahsiyetli ve özgüvenli 
bireyler yetiştirirken, 
düşünsel derinleşme ve 
eleştirel bir ufkun kazanılması 
doğrultusunda hayata 
geçirdiğimiz önemsediğim bir 
konuya da değinmek istiyorum. 
Rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in 
çok etkilendiğim bir tespiti 
var. İslam toplumunun cesur 
ruhlara ihtiyacı olduğunu 
söyleyen Aliya, bu ruhları 
yetiştirmek için der ki, "Ben 
olsam Müslüman Doğu'daki tüm 
mekteplere eleştirel düşünme 
dersleri koyardım. Batı'nın 
aksine Doğu bu acımasız 
mektepten geçmemiştir 
ve birçok zaafının kaynağı 
budur." Aliya, devlet adamı ve 
komutan olduğu kadar büyük 
bir mütefekkirdir. İnandığını 
yaşamak için mücadele 
etmiştir. Üniversitemizdeki 
tüm fakültelerimiz için 
zorunlu kıldığımız eleştirel 
düşünce ve bilim tarihi, bilim 
felsefesi derslerini tam da bu 
örnekten yola çıkarsak daha iyi 
anlayabiliriz.

Öğrenci Destekleri

2019 yılında 
akademisyenlerimizin de 
destekleriyle ihtiyaç sahibi ve 

başarılı öğrencilerimize burs 
vermeye başlamıştık. Eğitime 
yaptığımız yatırımın, şehrimize 
geri dönmesini arzu ediyoruz. 
Başarılı öğrencilerimizin 
Konya’mızda, ülkemizde 
kalmasını ve memleketimize 
değer katmasını arzu ediyoruz. 
2019’da her ay 112 öğrencimize 
burs vermiştik, 2020 yılında 
fiziki eğitim olmasa da aynı 
şekilde bu öğrencilerimize burs 
vermeyi sürdürdük. İnşallah 
önümüzdeki dönemlerde 
hem öğrenci sayısını hem 
de verdiğimiz burs miktarını 
artırmayı arzu ediyoruz.

Öğrencilerimize psikolojik destek 
ve danışmanlık hizmeti sunan 
Öğrenci Destek Merkezimiz, 
6 senedir öğrencilerimize 
psikolojik destek hizmeti 
sağlıyor. Pandemiden dolayı 
psikolojik danışma süreçleri 
yarım kalan öğrencilerimizle 
görüşmelerimizi online ortama 
taşıdık ve iletişimimizi kesintisiz 
sürdürdük. Pandeminin 
beraberinde getirdiği ruhsal 
sorunlara da çözüm üretmeye, 
gençlerimizin psikolojik sağlığına 
elimizden gelen tüm katkıyı 
sunmaya çalışıyoruz.

NEÜ Artı Kariyer Merkezimiz 
de öğrencilerimize kılavuz 
olan yeni birimlerimizden 
birisi. Özellikle mezuniyete 
hazırlanan öğrencilerimizin 
kariyer yolculuklarında onlara 
rehberlik etmek üzere faaliyetler 
gerçekleştiriyorlar. Yeni kurulan 
bu birimimizle ilgili merak 
ettiğiniz her türlü bilgiye web 
sitemizden ulaşabilirsiniz.

Merkezi Kütüphane

2020 yılının en önemli 
gelişmelerinden birisi, 
merkezi kütüphanemizin 
yapımına ilişkin attığımız 
adım oldu. Üniversitemize 
çok değerli katkıları olan 
Ahmet-Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı ile el sıkıştık. İnşallah bu 
yıl temelimizi atacağız ve en 
kısa süre içerisinde yapımını 
tamamlayarak hizmete 
açacağız. 

Üniversite Sanayi İşbirliği 

Dünya standartlarında 
araştırmanın, öğrenime 
ve öğretime yönelik yeni 
yaklaşımların yanı sıra özel 
sektör ve kamu kurumları ile 
kurduğumuz güçlü bağlarımızla 
ön plana çıkmayı sürdürdük. 
İşinin ehli, mesleğinin erbabı 
mezunlar yetiştirmek için 
özellikle uygulama alanlarında iş 
birliklerine önem veriyoruz.

Organize sanayi bölgeleri 
ve özel sektör kuruluşları ile 
süreklilik arz eden bir yapıda 
ilişki içerisindeyiz. Bu yönümüzle 
hem akademisyenlerimiz hem 
de öğrencilerimizin çeşitli 
uygulama ve projelere doğrudan 
erişmelerine yardımcı oluyoruz. 
Tüm öğrencilerimizin kişisel 
ve mesleki gelişimleri için iş 
deneyimi geliştirmelerine 
önem veriyoruz ve bu 
doğrultuda, öğrenimlerine ek 
olarak, müfredat dışı katılım 
sağlamaya çalışıyoruz. Bugün 
itibari ile özel sektör Ar-Ge 
birimi çalışanı mühendisler 

için açtığımız yüksek lisans ve 
doktora programlarında 60 
öğrencimiz eğitim görüyor. Bu 
öğrencilerimizin araştırdıkları 
konularsa, Ar-Ge ya da yatırım 
fizibilitesi yaptıkları iş süreçleri 
ile ilgili. Hem şehrimiz hem de 
dış dünya ile kurduğumuz geniş 
ve çeşitli bağlantılarımızın, 
akademi - endüstri işbirliği ve 
dayanışmasına örnek teşkil 
edecek bir sinerji ortaya çıkarmış 
olmasından memnuniyet 
duyuyoruz.

Türkiye Ekonomisine 22 
Milyon TL Katkı Sağlıyoruz

2020 yılı sonu itibari ile 
13 Öğretim Üyemiz Konya 
sanayisinde Ar-Ge projelerine 
danışmanlık yapıyor. 6 Öğretim 
Üyemiz teknoloji geliştirme 
bölgelerinde bilişim-yönetim, 
endüstriyel otomasyon, tıbbi 
aromatik, makine imalatı ve 
enerji alanlarında firma kurmuş 
vaziyetteler. Konya sanayisinde 
bulunan firmaların Ar-Ge 
merkezleri ile iş birliği protokolü 
imzalayarak araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine katkı 
sunuyoruz. Önceki dönemlerde 
5 firma ile anlaşmamız vardı, 
2020 yılında bu sayıyı 15’e 
çıkardık. İçerisinde yer aldığımız 
araştırma geliştirme projeleri ile 
Konya ekonomisine doğrudan 
ve dolaylı olarak toplam 22 
Milyon TL katkı sağlıyoruz.

Konya Sanayisinin iki önemli 
markası Zade ve Safa Tarım ile 
yaptığımız iş birlikleri, savunma 
sanayine akademisyen 

yetiştirme programımız, Bilim ve 
Teknoloji Merkezimiz BİTAM’da 
başlattığımız akreditasyon 
çalışmalarımız 2020’nin bu 
anlamda öne çıkan araştırma ve 
işbirliği örnekleri olarak dikkat 
çeken diğer çalışmalarımız 
olarak sıralanabilir. Önümüzdeki 
süreçte iş birliklerine, tesislere, 
araştırma ve eğitimde 
mükemmelliğe yatırım yapmaya 
devam edeceğiz. Diğer 
üniversiteler ile kurduğumuz 
güçlü ilişkilerin yanı sıra kamu 
ve özel sektör ile daha büyük 
bir işbirliğine imkan tanıyan 
yaratıcılığın yeniliğe yol açtığı, 
kapsayıcı ve etkileşimli bir 
çalışma ortamı sağlamaya ve 
bunu sürdürmeye kararlıyız.

Konya Turizmine Katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte Konya Turizmine katkı 
sunmak üzere başlattığımız 
havacılık faaliyetlerimizi 
heyecanla takip ediyorum. 
Bildiğiniz gibi üniversitemiz, 
Konya’nın balon turizmine 
açılması için 2020 yılı içerisinde 
öncü bir çalışma gerçekleştirdi. 
Turizm faaliyetlerine bir yenisini 
ekleyerek şehrimize artı bir 
değer kazandırmış olacağız. 
Yine turizm kulvarında, Turizm 
Fakültemizin öncülüğünde 
gastronomi ve kültürel miras 
alanında şehrimize katkıları 
yadsınamaz faaliyetler 
yürütüyoruz. Uluslararası 
Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli 
Sempozyumu bunlardan 
biri. Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları alanında son derece 

iyi bir yerde olan Fakültemiz, 
şehrimizin gastronomi alanında 
sahip olduğu kültürel mirasının 
yaşatılması ve gelecek nesillere 
aktarımı doğrultusunda önemli 
bir misyonu da yerine getiriyor. 
Bundan sonra inşallah gelecek 
yıllarda da periyodik olarak 
bu alandaki çalışmalarını 
sürdürecek.

2020 yılı içerisinde 
Üniversitemiz Turizm Fakültesi 
koordinatörlüğünde, TÜRSAB 
(Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği), Kodolanyi Janos 
Üniversitesi (Macaristan), 
Stichting PRIME (Hollanda), 
InEuropa (İtalya) ve 
ARTIFACTORY (Yunanistan) 
ortaklığında yürütülen projede, 
Konyamızın kültürel miras 
alanlarının ön plana çıkarılması 
doğrultusunda çalışmalar da 
yürütüldü. Bu çalışma da uzun 
soluklu ve şehrimize değer 
katacak bir Avrupa Birliği projesi. 
Şehrimizin turizmine yaptıkları 
katkılardan dolayı alanda çalışan 
hocalarımızı da tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum.

Patent ve Marka Birimi Kurduk

Bilindiği üzere, ulusal 
ve uluslararası ekonomi 
politikalarının önemli bir 
parçası olan Sınai Mülkiyet 
Hakları, ülkemiz ekonomisinin 
dijitalleşme, teknolojik gelişme 
ve yenilik temelli dönüşümünde 
kritik rol oynamaktadır. Başta 
üniversitelerimiz olmak üzere, 
kamuoyundaki Sınai Mülkiyet 
Hakları’na ilişkin farkındalığın 
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artırılması amacıyla yurt 
sathında bilgi ve doküman 
birimleri kurulmaktadır. 

Üniversitemiz ile Türk Patent 
ve Marka Kurumu arasında 
ilk kez gerçekleştirilen işbirliği 
çerçevesinde, Üniversitemiz 
bünyesinde “Türk Patent 
ve Marka Kurumu Bilgi ve 
Doküman Birimi”ni kurduk.
Bu işbirliği, Üniversitemiz 
akademisyenleri başta olmak 
üzere, bölgemizde özellikle 
Ar-Ge faaliyetleri yapan ilgili 
tüm paydaşların, sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin her türlü bilgi 
ve doküman gereksinimlerinin 
karşılanması, ilgili ulusal 
ve uluslararası mevzuat ve 
yayınlara ulaşmalarını, patent 
veri tabanlarında araştırma 
yapılması için uygun ortamın 
tesis edilerek sağlanması 
gibi amaçları kapsamaktadır. 
Beraberinde ise, inovasyon 
kültürün oluşturulması, 
markalaşma, katma değeri 
yüksek buluş ve tasarımların 
üretilmesi konularında 
önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyorum.

Öğrencilerimizin akademik 
çalışmalarda veya profesyonel 
meslek hayatlarında 
kullanacakları teknik bilgilerle 
donatılması ve patent 
farkındalığının artırılması 
amacıyla, Sınai Mülkiyet 
Hakları alanında yüksek lisans 
seviyesinde dersler vermeye 
başlamamız da Üniversitemizin 
bu konuya verdiği önemi ayrıca 
göstermektedir.

Konya’da Sıfır Atık Belgesi Alan 
İlk Kamu Üniversitesi Olduk

İsrafın önlenerek 
kaynaklarımızın daha 
verimli kullanılmasını, atık 
oluşumunun engellenmesini 
ya da minimize edilmesini ve 
oluşması durumunda da geri 
kazanımının sağlanmasını 
amaçlayan Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi’ni yıl içerisinde farklı 
birimlerimizde kurarak Sıfır 
Atık Belgesi’ni almaya hak 
kazanan, şehrimizdeki ilk 
kamu üniversitesi olduk. Bu 
bağlamda çevresel konularda da 
farkımızı ortaya koyduğumuzu 
düşünüyorum. Tek bir 
yerleşkemiz olmadığından farklı 
lokasyonlardaki birimlerimiz için 
bu belgeyi aldık ve önümüzdeki 
süreçte de almaya devam 
edeceğiz. İlk olarak mart ayında 
Diş Hekimliği, kasım ayında 
15 Temmuz Yerleşkemizdeki 
Rektörlüğümüz ve aralık ayında 
da Sağlık Yerleşkemizdeki 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
yeni binası ile ek binası için sıfır 
atık belgelerimizi aldık. Yeşil 
ve çevreci bir kampüs hedefi 
doğrultusunda bu alandaki 
yetkinliklerimizi artırarak tüm 
yerleşkelerimizde çevresel 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sağlık Alanında Neler Yaptık?

2020 yılı maalesef Koronavirüs 
salgını sebebi ile alışık 
olmadığımız şeyleri gösterdi 
bize. Evde kaldık, maske 
taktık, araya mesafe koyduk. 
Bir dolu önlemle yaşamaya 

çalıştık ve hala da bu kurallara 
uygun şekilde yaşamımızı 
sürdürmeye gayret ediyoruz. 
Elbette zor günler geçirdik, 
geçiriyoruz. Ancak her zorlukla 
birlikte bir kolaylık olduğunu da 
unutmadık. Her karanlık gecenin 
aydınlık bir sabahı olduğu 
inancıyla bu salgınla mücadele 
ettik, ediyoruz. Pandemi ile 
mücadelede en ön safta yer alan 
sağlık sektörüne ve bu alanda 
yürüttüğümüz çalışmalara 
değinmemek olmaz elbette. 
Bu manada Üniversitemizi 
temsil eden Meram Tıp 
Fakültesi Hastanemiz ve Diş 
Hekimliği Fakültemiz maalesef 
hala sürmekte olan pandemi 
sürecinde şehrimize en üst 
düzeyde katkı sundu, sunuyor.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Şehrimizin ve Anadolu’nun 
referans sağlık üslerinden biri 
olan hastanemizde, pandeminin 
ilk haftalarında hızlıca diğer 
polikliniklerden uzak bir 
mekanda Covid-19 polikliniği 
oluşturduk. Röntgeni olan 
radyoloji birimi, kan alma ünitesi 
ve PCR testinin de içerisinde 
yapıldığı bir poliklinik düşünün... 
Covid-19’lu hastaların %90’ının 
bütün işlemleri hastanemizin 
diğer alanlarına yansımadan 
bu poliklinikte yürütülüyor. 
185 servis ve 25 yoğun bakım 
olmak üzere toplam 210 
yatağımızı Covid vakalarına 
tahsis ettik, 2020 sonu itibari 
ile hazırladığımız immün 
plazma ise 3.899 adet. Dört 
ameliyathanemizi izole ederek 

sadece Covid-19’lu hastalara 
hizmet verecek şekilde tahsis 
ettik. Bu süreçte Koronavirüs 
dışı alanlarda da hizmetlerimizi 
sürdürdük elbette. Geçen 
seneki kapasitemizin %80’ine 
ulaştığımızı söyleyebiliriz. 
Hastanemizde taburcu ettiğimiz, 
şifa bulan binlerce insanımız 
oldu elbette. Bunlardan belki 
de yıl içerisinde en dikkat 
çekeni nadir görülen "amniyotik 
band sendromu" nedeniyle 
ayaksız doğma ihtimali olan 
"Mucizem Nasmina" bebek 
oldu. Prof. Dr. Ali Acar ve 
ekibinin anne karnındaki başarılı 
cerrahi operasyonu sayesinde 
bebeğimiz vücudunda eksiklik 
olmadan hayata "merhaba" 
dedi. Maalesef 957 sağlık 
çalışanımız pozitif oldu, 
1.612 sağlık çalışanımız da 
izolasyona takıldı. Ve yine sağlık 
alanında çalışan bir idari, bir 
de akademik personelimizi 
maalesef Covid-19 dolayısı 
ile kaybettik. Hizmetimizin 
eksiksiz olarak sürdürülebilmesi 
bakımından oldukça zor olan 
bu süreçte teyakkuz halinde 
olan ve fedakarca çalışan tüm 
sağlık çalışanlarımıza gönülden 
teşekkür ediyorum.

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültemiz de 
pandemide topluma hizmet 
üretmeye devam eden önemli 
bir sağlık birimimizdi. Kamu 
alanında Konya’da aktif olarak 
hasta kabulüne devam eden 
tek merkez olan Diş Hekimliği 
Fakültemizi yılın ortalarında yeni 

binasına taşıdık. Pandemiye 
uygun olarak hastayı fakültede 
daha az tutacak, hızlı ve 
güvenilir tedavi yöntemleri 
gerçekleştirdik. Bunlardan 
biri uzaktan görüntülü diş 
muayenesi diğeri de birbirinden 
bağımsız, kapalı kabinli 113 adet 
diş tedavi ünitesi. Fakültemiz 
2020 yılında toplam 87.610 
fiziki, 5.263 de görüntülü 
muayene gerçekleştirmiş. 
Nitelikli hizmetlerine 
vatandaşımızın ulaşabilmesi 
noktasında sorumluluklarını 
yerine getiren Diş Hekimi 
kardeşlerimizi de tebrik 
ediyorum.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz bünyesinde 
bugün itibari ile 125 öğrenci 
topluluğu var ve bu topluluklara 
üye olan 8 bin öğrencimiz 
bulunuyor. Topluluklar, 
gençlerimizin gerçek manada 
Üniversiteli oldukları alanlar. 
Bireysel ve kolektif manada 
kendilerini tanıdıkları, öz 
yeteneklerini keşfettikleri, 
sınırlarına doğru yolculuklara 
çıktıkları, birlikte çalışma kültürü 
kazandıkları, bir meseleye 
sarıldıkları, hayatın gerçeklerini 
görüp deneyimledikleri özel 
bir alan. Bazen hepsi biri, 
bazen de biri hepsi için bir 
mücadeleye soyunuyorlar. 
Sınırları imkanları ile bir 
bakıyoruz toplumsal bir yaraya 
merhem olmaya çalışıyorlar, bir 
bakıyoruz kendileri ile birlikte 
başkalarının da farkındalıklarını 
artırma derdindeler. Şahsen 

de önemsediğim bu kulvarda 
özellikle toplumsal meselelerde 
yapacakları faaliyetlerde 
öğrencilerimize daha fazla alan 
açmayı arzu ediyoruz. Bugün 
itibari ile topluluklarımızın 
8 bin olan üye sayısını, iki 
yıl içerisinde en az iki katına 
çıkarma hedefi doğrultusunda 
sosyal puanlama, faaliyet 
ödülleri yani; topluluk oskarı 
gibi çalışmalar planlıyoruz. 
Güçlü üniversite aynı zamanda, 
güçlü topluluklarla; karakteri, 
meselesi, duruşu olan 
öğrencilerle de olunur. Bu 
farkındalıkla yürüyoruz…

Necmettin Erbakan Üniversite 
Vakfı Hayırlı Olsun

Vakıfların, üniversitelerin 
gelişimlerinde ön açıcı bir 
misyonu olduğu bir gerçek. 
Bu manada biz de ilk somut 
adımımızı 2019 yılında 
yürüttüğümüz bir dizi istişare 
toplantısı ile atmıştık. Güçlü bir 
sivil toplum kuruluşu için güçlü 
bir yönetim olması gerekiyor. Bu 
anlamda sivil toplum konusunda 
yüksek düzeyde farkındalığı 
olan şehrimizin riyaset ve 
ticaret erkanına teşekkür 
etmek istiyorum. Üniversitemiz, 
şehrimiz, ülkemiz için ortaya 
koyduğumuz vizyonun 
muhataplarımız nezdinde de 
heyecan uyandırmasından 
ziyadesi ile memnun olduk ve 
meselenin sahiplenilmesinden 
onur duyduk. Ezcümle; 
geçtiğimiz yıl adım attığımız 
vakfımızın kuruluşunu güçlü 
ve adanmış bir yönetim 
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teşekkül ettirerek 2020 yılında 
tamamladık. Hayırlı hizmetlerde 
bulunmayı rabbimden niyaz 
ediyorum.

Güçlü Üniversite, Güçlü 
İşbirlikleri

Dünya çapında üniversiteler ve 
araştırma merkezleri ile elliden 
fazla mutabakat anlaşmamız 
bulunuyor. Tüm bu programlar 
ve imkanlar, öğrencilerimizle 
akademisyenlerimize akademik 
ortamı deneyimlemenin yanında 
küresel eğitim topluluğuna 
katkıda bulunma fırsatı da 
sunuyor.

Üniversitemiz, sanayi 
ve akademi çevreleri ile 
iş birliklerinde olduğu 
gibi, sivil toplum ve yerel 
yönetimlerle de örnek işbirliği 
modelleri geliştirmiş güçlü 
bir üniversitedir. Bunun en 
somut ve güçlü örnekleri 
Selçuklu Belediyesi ile birlikte 
yürüttüğümüz Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ve 
Karatay Belediyesi ile birlikte 
yürüttüğümüz Alzheimer 
Yaşam Merkezi’dir. Bu iki 
önemli projenin bilimsel ayağını 
Üniversitemiz yürütüyor ve 
ortaya çıkan sinerji ile harika 
sonuçlara ulaşıyoruz. Bu 
manada görevli personelimize 
ve gönüllü kardeşlerimize 
ürettikleri değer için teşekkür 
ediyorum.

Yerel yönetimle iş birliklerimizi 
taçlandıracağımız iki projemiz 
daha var. Biri Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte 

yürüteceğimiz, hep birlikte 
zihin sıçraması yaşayacağımız 
heyecan verici bir proje. Yakın 
bir zaman içerisinde lansmanını 
yapacağımız projemizin 
detaylarına giremediğim için 
üzgünüm. Bir diğer projemiz 
ise tüm aşamaları ile bir grup 
öğrencimizin hazırladığı bir 
proje. Adı “Öğrencinin Meram’ı”. 
Adı, meramını anlatıyor. 
Öğrencilerimizin ortaya 
koyduğu çalışmalardan ayrı 
bir heyecan duyuyorum. Yerel 
yönetimlerimizle yol alacağımız 
her iki projemizin de yolu açık 
olsun. Bu vesile ile bilime ve 
toplumumuza katkı sunacak her 
adımın arkasında olduğumuzu 
bir kez daha ifade etmek isterim.

Fiziki Gelişmeler

2020 yılına ilişkin o kadar 
çok şey var ki bahsedecek. 
Yapılan çalışmaları bu satırlara 
aktarırken duyduğum heyecanı 
da ayrıca paylaşmak isterim. 
Fiziki anlamda yürüttüğümüz 
belli başlı faaliyetlere de 
değinerek toparlamak istiyorum.

Öncelikle Diş Hekimliği 
Fakültemizden bahsetmek 
istiyorum. 2020 yılı içerisinde 
bu fakültemizin binasını 
tamamlayarak yeni yerine 
taşıdık. Binamız tamamen 
Üniversitemiz imkanlarıyla, 
sadece 240 gün içerisinde 
tamamlanarak hizmete açıldı. 
Çok modern ve uluslararası 
standartlarda bir eğitim 
kurumu olan fakültemizin yeni 
binası, Sağlık Yerleşkesi olarak 

tanımladığımız Tıp Fakültesi 
Hastanesi eski yerleşkesinde 
yer alıyor.

Yine aynı yerleşkemiz içerisinde 
Çocuk Polikliniklerimizin 
bulunduğu S Blok binamızın 
içini ve çevresini restore ettik, 
tamamen çocuklarımıza 
hizmet eden, modern ve ferah 
bir yapıya kavuşturduk. Bu 
binamızın önüne sağlıkçılarımız 
adına 100 ağaç diktik ve adını 
Sağlık Şehitleri Parkı koyduk.

Bir başka yer değişikliği 
Hukuk Fakültemizde oldu. 
Bu fakültemizi de Ahmet 
Keleşoğlu Yerleşkemizde, 
İlahiyat Fakültemiz için yapılan 
binamızda konumlandırdık. Fiziki 
yapılarımızı ve kaynaklarımızı 
verimli kullanmamız açısından 
yerinde bir uygulama olduğunu 
belirtmeliyim.

Yine Ahmet Keleşoğlu 
Yerleşkemizde İlahiyat 
Fakültesi Binası içerisinde 
konumlandırdığımız 3 konferans 
salonumuzun tefrişatını da 
2020 yılı içerisinde tamamladık. 
Malumlarınız olduğu üzere, 
salon ihtiyacımız üst düzeyde 
idi. En kısa zamanda bir araya 
gelmeyi ve salonlarımızda 
yüz yüze gerçekleştireceğimiz 
etkinliklerimizde buluşmayı ümit 
ediyorum.

Uzun zamandır yapımı 
süregelen büyük bir inşaatı 
tamamladığımızın müjdesini 
de sizlerle paylaşmak isterim. 
Köyceğiz yerleşkemizde çeşitli 
sebeplerle yapımı uzayan 
merkezi laboratuvarlarımız 

ve mühendislik 
alanındaki fakültelerimizi 
konumlandıracağımız 
binamızın inşaatını çok şükür 
bitirme aşamasına geldik. Bu 
binamıza, ortak derslikler olarak 
isimlendirilen binalarımızdaki 
Mühendislik Mimarlık, Havacılık 
ve Uzay Bilimleri ile Güzel 
Sanatlar Fakültelerimizi buraya 
taşımayı planlıyoruz.

Bir diğer müjdemiz de 
KYK Yurtlarımız. Köyceğiz 
yerleşkemizdeki yurtlarımızı 
çok şükür ki tamamladık. 
Üniversitemiz açısından önemli 
bir boşluktu ve artık KYK Yurtları 
öğrenci kabulüne başlıyor.  Kız 
erkek toplam üç bin kişilik 
yurtlarımız da hayırlı uğurlu 
olsun.

Bildiğiniz gibi Ereğli’ye iki önemli 
fakülte ve bu fakültelerimizin 
faaliyetlerini sürdürecekleri 
modern bir bina kazandırdık. 
Yeni binalarının tefrişatlarını 
tamamladığımız Ziraat 
Fakültemiz 2021’de öğrenci 
alacak, Veteriner Fakültemiz ise 
2020’de ilk öğrencilerini aldı. 
Fakültelerimizin hayırlı olmasını 
diliyorum; Ereğli ilçemizi 
tarım hayvancılık alanlarında 
güçlendirerek, şehrimize de 
önemli katkılar sunacağımıza 
inanıyorum.

Sayın Okur,

Hayallerine doğru çıktıkları 
yolculuklarında gençlerimize 
mentörlük yaparken, hem 
yöneticiler hem akademisyenler 
olarak; onlara rehberlik etme 
sorumluluğumuzu fevkalade 
bir şekilde yerine getirmek 
zorundayız. İşte tam da bu 
nedenledir ki, öğrencisi ile 
yakinen ilgilenen, onları bir nevi 
kendi evladı, ailesinin üyesi gibi 
gören bir anlayışa sahibiz.

2020’ye ilişkin hatırlamak 
istemediğimiz gelişmelerden 
biri de İzmir depremi. Hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza bu 
vesile ile bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. Depremin 
hemen akabinde İzmir’de 
ikamet eden öğrencilerimizin 
bir listesini hazırladık. Ve 
bizzat dekanlarımız aracılığı ile 
iletişime geçtik, derdi sıkıntısı 
olanlarla birebir ilgilendik. Çok 
şükür bir kaybımız olmadı 
ama yine de psikolojik olarak 
etkilenmemek mümkün değil, 
hemen İzmir’de ikamet eden 
öğrencilerimiz için iki hafta 
devamsızlık şartını kaldırdık, 
onlara muafiyet sınavı hakkı 
verdik.

Göreve geldiğimizde hızlı bir 
biçimde öğrenci evi ziyaretleri 
yapmaya başlamıştık. 2019’da 
200’ün üzerinde ev ziyareti 
gerçekleştirmiştik. 2020 yılında 
malum sebeplerle ziyaret 
yapamadık ama telefonla 
da olsa birebir ilgilenmeye, 
yanlarında olmaya gayret ettik. 
Araya mesafelerin girdiği bu 
süreçte doğrudan şahsıma 

ulaşabilmeleri için de “Rektör’e 
Yaz” uygulamasını devreye aldık.

Pandemi sürecinde maalesef 
kurumumuz içinden de can 
kayıpları yaşadık. 2 tanesi 
emekli 5 öğretim elemanımızı ve 
2 idari personelimizi Covid-19 
sebebiyle kaybettik. Ebediyete 
uğurladığımız NEÜ’lülere tekrar 
Allah’tan rahmet diliyorum. 
Halen hastanelerde şifa 
bekleyen herkese Rabbimden 
şifa diliyorum.

Her satırı ile bizzat ilgilendiğim 
yazımıza, enerjimizi 
düşürmeden son verelim. 
İnancımızda, örflerimizde, 
geleneklerimizde umutsuzluğa 
yer olmadığını hatırlatmak 
isterim. Umutsuzluğa kapılmak 
bizleri ileriye taşımayacağı gibi 
aksine geriye götürecektir. 
Bu nedenledir ki bugün ve 
her zaman umudumuzu asla 
kaybetmeyeceğiz. Ümitsizliğe 
kapılmadan yolumuza 
devam edeceğiz. Pandemi 
sürecinde yaşadığımız 
deneyimler, aldığımız dersler ve 
birikimlerimizi de yanımıza alıp 
yeni olana coşkuyla, duayla ve 
ümitle merhaba diyeceğiz.

Yeni günlerin; tüm karanlıktan 
çıkmak, feraha kavuşmak 
isteyenler için doğmasını 
temenni ediyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum.

Sağlıcakla kalın.

Sevgilerimle…

Prof. Dr. Cem ZORLU
Rektör
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DİJİTAL PLATFORMDA ZİRVEDEYİZ
Üniversitemiz bilimsel 
faaliyetlere pandemi 
döneminde de hız 
kesmeden online olarak 
devam etti. 

Uzaktan eğitimde başarılı 
bir ivme yakalayan 

Üniversitemiz, düzenlediği 
webinarlar (online konferans) 
ile bilim camiasına katkı 
sunuyor.

Türkiye’de ilk Covid-19 
vakasının görülmesiyle birlikte 
eğitim-öğretimde yaşanan 
dönüşüme hızlı bir şekilde 

ayak uydurarak uzaktan 
eğitime başarıyla geçiş yapan 
Üniversitemiz, pandemi 
tedbirleri kapsamında bilimsel 
etkinlikleri düzenlemeyi 
artırarak devam ettirdi. 

Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, üniversitenin, 
dijitalleşen dünyaya daha iyi 
adapte olabilmesi açısından 
bir taraftan web sitesini 
yenilediklerini, diğer taraftan 
da uzaktan eğitimle ilgili alt 
yapısını güçlendirdiklerini 
söyledi.

“En Fazla Webinar 
Düzenleyen 
Üniversitelerin
Başında Geliyoruz” 

İçinde bulunulan dönem 
itibari ile sanal sınıf oluşturma 
programının yazılımını 
geliştirdiklerini ve tüm 
verilerin otomasyondan takip 
edilmesini sağladıklarını 
belirten Rektör Zorlu, 
“Üniversiteler ve bilim 
camiası için önemi büyük 
olan sempozyum, konferans 
ve seminerlere online olarak 
devam ettik. Hâlihazırda 

üniversitemiz, ülkemizin en 
fazla webinar programı yapan 
üniversitelerinin başında 
gelirken, üç sempozyumu geniş 
bir katılımla online ortamda 
gerçekleştirme başarısı da 
gösterdi. Pandemi dolayısıyla 
yüz yüze yapamadığımız 
bilimsel faaliyet ve toplantıları 
online ortamda artırarak 
gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

28 Bin Katılımcı ile
260 Webinar ve
73 Bin Ziyaretçi

Üniversitemizde 9 Nisan 2020 
ve 9 Kasım 2020 tarihleri 
arasında 28 bin katılımcı ile 
260 webinar gerçekleştirildiğini 
kaydeden Rektör Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Online ortamda 
düzenlenen faaliyetlerde 277 
saat canlı yayın yapılmış ve 
webinar sayfalarımızı 73 bin 
kişi ziyaret etmiş. Bu bilgiler 
ışığında, akademik verileri 
yerleşkelere hapsetmeden, 
hayatın içine taşıyarak ulaşılan 

bilgi ve birikimi, başta ülkemiz 
olmak üzere tüm insanlığın 
hizmetine sunma amacımızı 
yerine getirmeye çalıştığımızı 
ifade etmek isterim. Bundan 
sonraki süreçlerde de bu gaye 
ile çalışacak ve ülkemizde 
bilimin geliştirilmesi için ne 
yapılması gerekiyorsa yapmaya 
gayret edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı. 
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Pandemi sürecinde 
Üniversitemizin, 
öğrencilerine daha iyi 
eğitim verebilmek ve 
ülkeye en iyi şekilde 
hizmet etmek için tüm 
imkânlarını seferber ettiğini 
kaydeden Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, bu 
zor günlerde özverili 
çalışmalarından ötürü başta 
sağlık çalışanları olmak 
üzere bütün akademik 
ve idari personelimize 
teşekkürlerini ifade 
ederek, öğrencilerimize de 
derslerinde başarılar diledi.

Çin’in Vuhan kentinde 
ortaya çıkan ve tüm 

dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını hayatın tüm 
alanlarını olumsuz etkiledi. Bu 
dönemde Üniversitemiz, salgın 
nedeniyle zorlaşan şartlarda 
imkanları en iyi şekilde 
değerlendirerek, sunulan 
hizmetleri aksatmamak için 
tüm birimleriyle yoğun çaba 
harcadı. 

Üniversitelerin temel 
görevlerinden olan eğitim-
öğretimi, bilimsel araştırmaları 
ve topluma hizmeti devam 
ettirmek için var gücümüzle 
çalıştık. Bu doğrultuda, eğitim-
öğretimde yaşanan dönüşüme 

hızlı bir şekilde ayak uydurarak, 
kısa sürede altyapı çalışmaları 
tamamlanmasıyla uzaktan 
eğitime başarıyla geçiş yaptık. 
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.

Kısa Sürede Senkron
Ders Yapabilen Sayılı 
Devlet Üniversiteleri 
Arasında Yer Aldık

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.

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 
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etkileşim imkânları bulabilen 
öğrencilerimiz,  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 bin 17 
adet canlı ders işlendi. Bu canlı 
derslerin süresi 4 bin 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.

2020 eğitim öğretim 
yılının pandemi sürecinde 
gerçekleştirilen uzaktan eğitim 
verilerini de aktaran Rektör 
Zorlu, “Uzaktan eğitimle 
tamamlamak durumunda 
kaldığımız 2019-2020 
eğitim öğretim yılının ikinci 
dönemindeki 8 haftalık 
uzaktan eğitim sürecinde 948 
bin 726 kullanıcı ile 38 bin 
616 adet canlı ders işlendi. 
Gerçekleştirilen canlı derslerin 
süresi ise 13 bin 153 saat... 
Bu sekiz haftalık süreçte 
sistemden 65 bin 863 içerik 
paylaşıldı ve canlı ders süresinin 

örgün ders saati karşılığı ise, 39 
bin 459 saat olarak kayda geçti.” 
ifadelerini kullandı. 

Tüm İmkanlarımızı 
Öğrencilerimiz ve 
Vatandaşlarımız İçin 
Seferber Ettik

Pandemi döneminde uzaktan 
eğitim dışında yapılan 
çalışmalardan bazılarını 
aktaran Prof. Dr. Zorlu, 
“Ülkemizde Kovid-19 vakası 
görülmesinin ardından Meram 
Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği 
Fakültemizde gerekli tüm 
önlemleri alarak halkımıza 
en sağlıklı şekilde hizmet 
vermeyi sağladık. Tüm sağlık 
çalışanlarımızla Meram Tıp 
Fakültemizde adeta seferberlik 
ilan ederek, Kovid-19 ile 

üstün bir gayret ile mücadele 
ettik ve etmeye de devam 
ediyoruz. Bu süreçte ayrıca 
Diş Hekimliği Fakültemizde, 
‘uzaktan görüntülü diş 
muayenesi’ hizmetini 
başlattık. Üniversitemizde, 
öğrencilerimize psikolojik 
destek ve danışmanlık 
hizmeti sunan Öğrenci 
Destek Merkezi, normal 
şartlarda yüz yüze yaptığı 
görüşmeleri, Covid 19 salgını 
dolayısıyla, öğrencilerimizin 
pandemiden psikolojik olarak 
etkilenmemeleri amacıyla 
online ortamda canlı olarak 
gerçekleştirdi. Üniversite olarak, 
sosyal mesafe kurallarına 
dikkat ederek, üniversitemiz 

öğrencisi olsun olmasın isteyen 
tüm üniversite öğrencilerinin 
sınavlara çalışabilmesi ve 
araştırma yapabilmesi amacıyla 
kütüphane ve bilgisayar 
laboratuvarlarımızı kullanıma 
açtık. Pandemi öncesinde 
gerçekleştirilen kongre, 
panel, konferans gibi bilimsel 
etkinlikleri online ortama 
taşıdık. Bu konuda Türkiye’nin 
en aktif üniversiteleri arasında 
ilk sıralardayız.” şeklinde 
konuştu. 
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, 21 Temmuz 
2010 tarihinde kurulan 
üniversitemizin 10. kuruluş 
yıldönümü münasebetiyle 
bir mesaj yayınladı. Rektör 
Zorlu, ilmi aramayı emreden 
bir medeniyetin mensupları 
olarak günceli takip 
ettiklerini, her zaman bir 
adım önde olmak için gayret 
sarf ettiklerini belirterek, 
gençleri; diplomasının 
cari hayatta karşılığı olan, 
ahlak, erdem ve karakter 
sahibi, iyi birer insan 
olarak yetiştirmek için 
uğraştıklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
10. yıl mesajında şu 

ifadeleri kullandı:
“Bu yıl, mensubu olmaktan 
onur duyduğum Necmettin 
Erbakan Üniversitemizin 
kuruluşunun 10. yılını 
kutluyoruz.
Her ne kadar bu yıl onuncu 
yılımızı kutluyor olsak da 
yarım asırlık fakültelere, 
çok deneyimli akademik 
kadrolara ve dolayısı ile 
köklü bir geleneğe ve kültüre 
sahibiz.  Marka değeri yüksek, 
yenilikçi ve dinamik bir devlet 
üniversitesiyiz. O yüzden 
genciz, dinamiğiz, enerji 
doluyuz, biz, geleceğiz.
İlmi aramayı emreden bir 
medeniyetin mensupları 
olarak günceli takip ediyor, 
her zaman bir adım önde 
olmaya gayret ediyoruz. 
Her fırsatta dile getirdiğimiz 

gibi Necmettin Erbakan 
Üniversitesi diplomasının 
cari hayattaki karşılığı ile 
ilgileniyoruz. Global rekabete 
hazır bir insan gücünü 
önemsiyoruz. O yüzden 
uluslararasılaşmayı en önemli 
stratejik vizyonlarımızdan biri 
haline getirdik. Diğer taraftan 
bizler, gençlerimizi ahlak, 
erdem ve karakter sahibi, iyi 
birer insan olarak yetiştirmek 
için uğraşıyor, geleceğe 
yönelik çalışmalarımızı da bu 
bakış açısıyla sürdürüyoruz.
Değerli paydaşlarımız,
gelecek neslin inşası 
noktasında Yüce Yaradan 
bizlere hizmet verme imkânı 
sundu, bunun için hamd 
ediyorum. Ancak makamlar 
geçicidir, aslolan ise baki 
olan şu kubbede hoş bir sada 
bırakmaktır.

REKTÖRÜMÜZ
PROF. DR. CEM ZORLU'DAN
10. YIL MESAJI

Bizler, hem yöneticiler 
hem akademisyenler 
olarak; çocuklarımızın 
geleceğine rehberlik etme 
sorumluluğumuzu fevkalade 
bir şekilde yerine getirmek 
zorundayız. O yüzden, sosyal 
ve küresel gerçeklikleri göz ardı 
etmeden, çok boyutlu, kapsamlı 
ve disiplinli çalışmalarla 
bir gelecek perspektifi 
oluşturmamız gerektiğinin 
bilinciyle hareket ediyoruz.
Rekabetin yoğun olduğu 
bir süreçte kaliteden ödün 
vermeden, hedeflerimizi bir 
bir gerçekleştirerek yolumuza 
devam ediyoruz. Öğrencilerimiz 
için en tercihe şayan fakültelere 
ve bölümlere sahip olduğumuzu 
düşünüyor, gelecekte daha da 
iyi bir noktaya geleceğimize 
yürekten inanıyorum.

Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin tedrisatından 
geçmiş ve bugün bizimle bu yolu 
yürüyen gençlerimizin, meslek 
yaşamları boyunca, hiçbir 
düşünce ya da yönlendirmenin 
etkisi altında kalmayacaklarını 
biliyorum. Her şart ve durumda, 
adaleti savunacaklarını, hakkın 
üstünlüğünden ödün vermeden 
ve sahip olduğumuz değerler 
manzumesine bağlı kalarak 
görevlerini ifa edeceklerine 
inanıyorum.

Üniversitemizin, Merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
hocamızın ismine yakışır 
bir şekilde önce ülkemizde, 
ardından tüm dünyada adından 
söz edilen bir üniversite olması 
için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, 

Necmettin Erbakan 
Üniversitemizin 10. kuruluş 
yıldönümünü kutluyor, 
Üniversitemizin değerli öğretim 
elemanlarına, kıymetli idari 
kadrolarına ve elbette sevgili 
öğrencilerimize başarılar ve 
esenlikler diliyorum.”

Üniversitemizin hazırladığı
10. yıl filmini izlemek için 
karekodu okutabilirsiniz.
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SEN HEPİMİZE UMUTSUN

ayda bebek
Arama kurtarma ekipleri, depremin ardından
geçen 91'inci saatte bir mucizeye ulaştı.
4 yaşındaki Ayda Gezgin, 91'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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Üniversitemiz Ereğli Ziraat 
Fakültesi ve Veteriner 
Fakültesi, yeni akademik 
yılda ilk öğrencileriyle 
eğitime başladı.

Resmi Gazetede yayınlanan 
kurulma kararlarının 

ardından, 2020 Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) 
sonuçlarına göre tercih 
yapan öğrenciler yeni açılan 
fakültelerimize yerleşti. 
Ereğli’nin tarım, hayvancılık, 
gıda, yenilenebilir enerji, lojistik 
gibi birçok alanda yüksek 
potansiyele sahip olduğunu 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, ilçenin sahip 
olduğu potansiyelin daha 
verimli hale getirilmesi ve 

endüstriye dönüştürülmesi 
için yükseköğretim düzeyinde 
eğitim veren Veteriner 
Fakültesi ve Ziraat Fakültesinin 
kurulmasının son derece 
yerinde olduğunun altını çizdi.
Rektör Zorlu, “2011 yılında 
kurulmuş olan Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültemizin 
birikimini yeni kurulan Ziraat 
Fakültesine aktararak yeni 
açılacak bölümlerle birlikte 
daha güçlü bir yapı oluşturmuş 
olacağız. Ayrıca bina ve 
altyapı sorunu olmayacağı 
için öğrencilerimiz yeni 
kurulan fakültelerde yaşanan 
sorunlarla karşılaşmayacaklar” 
dedi. 
2023, 2050 ve 2071 
vizyonları çerçevesinde tarım, 
hayvancılık, gıda, yenilenebilir 

enerji, lojistik gibi alanlardan 
birçok projeye Ereğli’yi de 
dâhil etmek istediklerini 
her fırsatta dile getiren 
Prof. Dr. Zorlu, ilçenin sahip 
olduğu potansiyelin daha 
verimli hale getirilmesi ve 
endüstriye dönüştürülmesi 
için yükseköğretim düzeyinde 
eğitim verecek olan Ziraat 
ve Veteriner Fakültesinin 
kurulmasının öneminden 
bahsetti. 
Rektör Zorlu son olarak, 
Ziraat Fakültesi ve Veteriner 
Fakültesinin şehre ve ülkeye 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi
Sinema-TV Bölümü 
Öğrencisi Ömür 
Onurlucan’ın ödüllü hikayesi 
kitaplaştırıldı.

NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi, 

pandemi sürecinde sanatsal, 

sosyal ve bilimsel anlamda 
gerçekleştirdiği projeler ve 
başarılarıyla adından söz 
ettirmeye devam ediyor. 
Pandemi döneminde 
Türkiye’de ilk kez sanal sergiye 
imza attıklarını ve buna benzer 
pek çok sanatsal etkinlik 
gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
temmuz ayı içerisinde de 
bir sergi açma hazırlığında 
olduklarını belirtti. 
Akademik faaliyetlerinin 
bunlarla sınırlı olmadığını 
aktaran Çaycı, “Uzaktan 
eğitimle de olsa 
öğrencilerimizle önemli 
başarıların altına imza 
atmaya devam ediyoruz. 
Sinema-TV bölümü 
öğrencimiz Ömür Onurlucan, 
Sapiens Yayınevi tarafından 
düzenlenen ‘İnsandan 
Öte Öykü Yarışması’nda 
özgün hikâyesiyle ödüle 
layık görüldü. Hatta hikâye 

kitaplaştırıldı. Biz de 
öğrencimizle gurur duyduk. Bu 
anlamda Sinema-TV bölümü 
öğretim elemanlarımızı da 
emeklerinden ötürü tebrik 
ediyorum” dedi. NEÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sinema-
TV Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Salih Gürbüz ise, 
bölümün öğrenci aldığı ilk 
yılda bir yarışmadan ödül 
alınmasından dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını ifade 
etti. Gürbüz, “Bu haber tüm 
bölüm öğrencilerimizi ve 
öğretim elemanlarının yüzünü 
güldürdü.  Ödüle layık görülen 
hikaye; Sapiens Yayınevi 
tarafından haziran ayı içinde 
kitaplaştırılarak okuyucu 
ile buluştu. Kitabın gelirinin 
de bakıma ve ilgiye muhtaç 
olan hayvanlarla paylaşılacak 
olması ödülün anlamını 
daha da pekiştirdi” şeklinde 
konuştu.

ZİRAAT VE VETERİNER FAKÜLTELERİMİZ
İLK ÖĞRENCİLERİYLE EĞİTİME BAŞLADI

ÖĞRENCİMİZ
ÖMÜR 
ONURLUCAN’IN 
ÖDÜLLÜ HİKAYESİ 
KİTAPLAŞTIRILDI
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Üniversitemizin 
düzenlediği Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavına 
(NEÜYÖS) 800’ü aşkın 
öğrenci katıldı.

Üniversitemiz Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı 

(NEÜYÖS 2020) Dış İlişkiler 
Genel Koordinatörlüğümüze 
bağlı Uluslararası Öğrenciler 
Koordinatörlüğünün 
organizasyonu ile Konya, 
İstanbul, Hatay ve Van 
illerinde gerçekleştirildi.
Konu hakkında açıklama 
yapan Dış İlişkiler Genel 
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Gökhan Bozbaş, “Yeni 
normalleşme süreci ve 
buna bağlı hijyen ve mesafe 

tedbirleri doğrultusunda 
gerçekleştirilen NEÜYÖS 
2020’ye 800’ü aşkın öğrenci 
katıldı ve sınavımız sorunsuz 
bir şekilde tamamlandı.” 
dedi.
Farklı illerde gerçekleştirilen 
sınavda emeği geçenlere 
teşekkür eden Dr. Öğr. 
Üyesi Bozbaş, “Başta 
Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi’nin akademik 
ve idari personelleri olmak 
üzere NEÜYÖS 2020’nin 
organizasyonunda ve sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesinde 
emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz ve 
Helvacızade Grubu arasında 
TÜBİTAK Sanayi Doktora 
Programı İşbirliği Protokolü 
imzalandı.

Protokolle, TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 

2 milyon 750 bin lira bütçeli 
proje kapsamında, 5 doktora 
öğrencisi Üniversitemizde 
öğrenim gördüğü süre 
boyunca ayda 4 bin 500 lira 
burs alacak ve doktoralarını 
tamamladıktan sonra da proje 
ortağı Helvacızade bünyesinde 
en az 3 yıl istihdam edilecek.
Konya Helvacızade ve Zade 
Vital Üretim Tesislerinde 
düzenlenen ‘TSE COVID-19 
Güvenli Üretim Belgesi’ takdim 
töreninde gerçekleştirilen 
işbirliği protokolü öncesinde 
konuşan Rektör Zorlu, 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
en güzel örneklerinden 
birini hayata geçirdiklerini 
söyleyerek, “Her fırsatta NEÜ 
diplomasının cari hayattaki 

karşılığı ile ilgilendiğimizi 
ifade ediyorum. Bu manada 
bugün imzalayacağımız 
protokolün de bunun en 
somut göstergelerinden birisi 
olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Projenin esas amacının, Milli 
Teknoloji Hamlesi 2023 
vizyonuna hizmet etmek 
üzere, değer zincirindeki 
önemli unsurlardan biri 
olan insan kaynağının 
iyileştirilmesi olduğunu 
kaydeden Rektör Zorlu, 
“İnşallah sanayide ihtiyaç 
duyulan doktora derecesine 
sahip nitelikli insan kaynağının 
üniversite sanayi işbirliği 
ile yetiştirilmesine vesile 
olmuş olacağız. Hayırlı olsun, 
Mevla’m hayırlı neticeler nasip 
etsin. Konya’da sanayinin 
ihtiyaçlarına yönelik nitelikli 
insan kaynağı istihdamını ve 
yüksek katma değerli ürünleri 
hedefleyen, yeni Üniversite-
Sanayi işbirliği projelerine 
de örnek olsun inşallah. 
Projemizin hem Necmettin 
Erbakan Üniversitemizin, 
hem de Helvacızade ve Zade 

Vital’in dünya markası olma 
hedeflerine hizmet etmesini 
temenni ediyorum.” şeklinde 
konuştu. Helvacızade Grubu 
CEO’su Mevlüt Büyükhelvacıgil 
ise, Helvacızade Grubu olarak 
araştırma ve eğitime önem 
verdiklerini belirterek, “Eğitim 
geleceğe bırakacağımız en 
büyük mirasımız. TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığında, 
Konya’nın değerlerinden 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ile güçlerimizi 
Sanayi Doktora Programı 
için birleştirdik. Sayın 
Rektörümüze desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Gerçekten önemli bir proje ve 
5 doktora öğrencisiyle birlikte 
8 yıllık uzun bir yolculuğumuz 
olacak. Böylelikle genç 
nüfusun eğitimine eşlik ederek 
onlara yeni bir vizyon, yeni bir 
kapı açmak için var gücümüzle 
çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede 
ve Konya protokolünün de 
katılım sağladığı programda 
konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Helvacızade AŞ Genel 
Müdürü Tahir Büyükhelvacıgil 
ve Zade Vital AŞ Genel Müdürü 
Kadir Taha Büyükhelvacıgil, 
TÜBİTAK Sanayi Doktora 
Programı İşbirliği Protokolüne 
imza attı.

YABANCI
UYRUKLU

ÖĞRENCİ SINAVI
(NEÜYÖS)

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÜNİVERSİTEMİZ VE HELVACIZADE ARASINDA
Tübitak Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü
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"MİLLETİMİZ, VATAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA
AYNI SAFTA BULUŞAN NECİP BİR MİLLETTİR"

Vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle,
kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz.
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü” Dolayısıyla Bir 
Mesaj Yayımladı

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, “15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nün bu yıl dördüncü 
yıl dönümünü idrak ediyoruz. 
Bir yandan 251 vatandaşımızı 
bir gecede kaybetmenin 
hüznünü, bir yandan da 
tarihte az rastlanır bir destana 
sahip olmanın haklı onurunu 
yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi. 
Ülkenin 15 Temmuz 2016’da 
milli iradeyi hedef alan 
tarihindeki en büyük terör 
saldırısı ile işgal girişimine 
maruz kaldığını belirten Prof. 
Dr. Zorlu, “Devletin topu tüfeği, 
milletimize doğrultulmuş ancak 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliği ve milletimizin feraseti 
ile bu girişim başarısızlığa 
mahkum edilmiştir. FETÖ'nün 
yaptığı hainlik karşısında 

milletimiz canından, 
çocuklarından, sevdiklerinden 
vazgeçmiş ama vatanına el 
sürdürmemiştir. 15 Temmuz 
gecesi “Ya istiklal ya ölüm” ruhu 
ayağa kalkmış ve milletimiz 
hürriyetine hiçbir güç tarafından 
kelepçe vurulamayacağını 
tüm dünyaya bir kez daha 
göstermiştir.  İşte tam da bu 
yüzden 15 Temmuz büyük bir 
zaferdir.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Kimin Dost 
Kimin Düşman Olduğunu 
Gösterdi

“Tarihimize baktığımız zaman, 
millet olarak kazandığımız her 
zaferin arka planında iman, 
cesaret ve azim olduğunu 
görüyoruz.” diyen Rektör Zorlu, 
mesajına şu şekilde devam 
etti: “Tıpkı Dumlupınar’da, 
Çanakkale’de olduğu gibi 
15 Temmuz zaferinde de 
bunu görüyoruz. Milletimiz 
uçaklara ve tanklara meydan 
okudu, mermiye kafa tuttu. 
Hasılı, FETÖ’nün planlarına 
karşı milletimiz canından 

geçti, ama vatanından 
geçmedi… 15 Temmuz bizlere 
kimin dost, kimin düşman 
olduğunu da gösterdi. 15 
Temmuz’u ve sonrasını 
hiçbir zaman unutmayacak, 
unutturmayacağız. O gece 
bizimle birlikte şahlanış ve 
kurtuluş için mücadele edenleri 
de; hain örgüte destek olup 
cuntacıların yanında olanları da 
unutmadık, unutmayacağız.

Milletimiz, Vatan Söz 
Konusu Olduğunda Aynı 
Safta Buluşan Necip Bir 
Millettir

Birileri Türkiye’yi bu 
ihanet çetesi vasıtasıyla 
alt edeceklerini, irademizi 
tahakküm altına alabileceklerini 
sandılar. Ancak gördüler ki 
büyük bir yanılgının içindeler. 
15 Temmuz akşamı harekete 
geçtikleriyle kaldılar. Bizim 
insanımızın ferasetini, iradesini, 
vatan sevgisini hesaba 
katmadılar… Vatan sevgisi, 
bu hainleri hüsrana uğrattı 
Elhamdülillah. Bugün gelinen 

noktada devletimizin FETÖ 
terör örgütüyle mücadelesinin 
boyutlarını hep birlikte görüyor 
ve bu haklı mücadeleye tanık 
oluyoruz. Devletimiz, ülke 
hudutlarımız içerisinde ve 
dışarısında FETÖ ile mücadele 
konusunda başarılı bir süreç 
yürütmüştür. Bizim yapmamız 
gereken o gece devletimiz, 
milletimiz, bayrağımız için dua 
edenleri de; FETÖ’ye destek 
olanları da ayırt etmek, asla 
unutmamak ve her alanda 
devletimizin mücadelesine 
güçlü bir şekilde eşlik etmektir.
Ben şuna inanıyorum ki 15 
Temmuz; hangi ırktan, hangi 
inançtan, hangi görüşten 
olursa olsun herkesi aynı safta 
buluşturmuştur. Milletimiz, 
vatan söz konusu olduğunda 
aynı safta yan yana buluşan 
necip bir millettir, cesur ve 
kahraman bir millettir.  Ben 
böylesi irfan sahibi bir milletin 
ferdi olmaktan onur ve gurur 
duyuyorum.

Üniversitemiz Olarak 
Milletini Seven Nesiller 
Yetiştirmeyi Sürdüreceğiz

Ülkemiz böyle bir darbe girişimi 
sonrasında dahi yolundan 
şaşmamıştır. Hedeflerimizden 
uzaklaşmadan Büyük Türkiye 
için çalışmaya devam ediyoruz, 
edeceğiz. Biz Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak 
üzerimize düşeni layığıyla 
yerine getirecek, bilimin ışığında 
ülkesini, vatanını, milletini 
seven nesiller yetiştirmeyi 
sürdüreceğiz. Bir gün gelecek 
vatan sevgisiyle yoğrulmuş 
evlatlarımız, millete ve devlete 
hizmet edecekler. Onlar da 
kendilerinden sonraki nesilleri 
vatan ve bayrak sevgisiyle 
yoğurup, bu yolda geleceklerini 
imar ve ihya edecekler…
15 Temmuz darbe girişimi, 
milletin darbe heveslilerine 
verdiği bir büyük ders olarak, 
vatanımızın şanlı tarihindeki 
yerini alacak ve hiçbir zaman 
hatırımızdan çıkmayacaktır. 
Allah birliğimizi, kardeşliğimizi 
hiçbir zaman bozmasın, daim 

eylesin. Rabbim, vatanımızı 
her türlü ihanetten korusun, 
kollasın. 15 Temmuz gibi 
hadiselerin tekrarı olmasın, 
Rabbim bize daha büyük acılar 
yaşatmasın.
15 Temmuz, tüm Türkiye'nin 
zaferidir. 15 Temmuz, dünyadaki 
tüm mazlumların zaferidir… 
Ve bu zaferde kararlı duruşu 
ve sağlam iradesiyle bizlere 
liderlik eden, yaptığı çağrı ile 
memleketimizi kapkaranlık 
bir geceden aydınlık bir güne 
uyandıran Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
sonsuz şükranlarımı arz 
ediyorum. Tüm şehitlerimizi 
saygıyla anıyor kendilerine 
Rabbim’den rahmet diliyorum. 
Onlar, Türkiye sancağına can 
verenler, şan verenlerdir. Allah 
kahraman gazilerimizden de 
gani gani razı olsun, Rabbim 
her birine sağlıklı bir ömür nasip 
etsin.”
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Rektör Zorlu, 15 Temmuz 
Anma Programına Katıldı

15 Temmuz hain darbe 
girişimine Türk milletinin 
kahramanca karşı koyuşunun 
dördüncü yıldönümünde 
Alaaddin Tepesi Sultanlar 
Türbesi yanında düzenlenen 
programla vatan için canını 
veren şehitler anıldı. 
Program, Konya Milletvekilleri, 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
şehit aileleri, gaziler ve sınırlı 
sayıda davetlinin katılımıyla 
gerçekleşti. Programda, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşması dev 
ekrandan izlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından protokol 
konuşmaları gerçekleştirildi. 
Programda, 15 Temmuz’u 
anlatan filmler gösterildi, saatler 
00.13’ü gösterdiğinde ise 
sela okundu. Yapılan dualarla 
program sona erdi. 

15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi Üniversitemizde 
Çeşitli Etkinliklerle Anıldı

Üniversitemizde, 15 Temmuz 
Darbe Girişiminin dördüncü 
senesinde, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Anma Etkinlikleri kapsamında 
fiziki ve online olmak üzere 
sergi, belgesel gösterimi, 
paneller ve konferanslar tertip 
edildi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinin hazırladığı, Prof. 
Dr. Selahattin Avşaroğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı 
"15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Çerçevesinde 
Sosyal Hafıza ve Milli Şuur" 
konferansı, Hukuk Fakültesinin 
hazırladığı, Dr. Öğr. Üyesi 
Abdulkadir Yıldız’ın konuşmacı 
olarak katıldığı "Darbeler 
ve Demokrasi; 15 Temmuz 
Girişiminin Düşündürdükleri" 
konferansı, Seydişehir Sağlık 
Bilimleri Fakültesinin hazırladığı, 
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin’in 
konuşmacı olarak katıldığı 
"Demokrasi ve Milli Birlik" 
konferansı ve Meram Tıp 
Fakültesinin hazırladığı, 

moderatörlüğünü Prof. Dr. İsmail 
Reisli’nin yaptığı ve konuşmacı 
olarak Araştırma Görevlisi 
Gökhan Gözün’ün katıldığı 
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü" paneli online olarak 
gerçekleştirildi. Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi ve Seydişehir Meslek 
Yüksekokulu’nun düzenlediği 
"15 Temmuz Şehidimiz Muhsin 
Kiremitçi Anısına Belgesel" 
programının gösterimi de online 
olarak yapıldı. Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesinin, Konevi 
Salonunda gerçekleştirdiği 
“Milli İradenin İhanete Karşı 
Şahlanışı” paneline ise, Dr. Öğr. 
Üyesi Aytekin Şenzeybek ve Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Dadan konuşmacı 
olarak katıldı. 

İlahiyat Fakültesinde 
15 Temmuz Sergisi 
Düzenlendi

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesinde, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Anma Etkinlikleri 
çerçevesinde fotoğraf sergisi 
açıldı. “Milli İradenin İhanete 

Karşı Şahlanışı” başlıklı 
fotoğraf sergisinin açılışı Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Kongre Merkezi girişinde yapıldı. 
Açılışa Fakülte Dekanı Fikret 
Karapınar, Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek, 
idari ve akademik personelin 
yanı sıra davetliler katıldı.
Açılışta konuşan AKİF Prof. Dr. 
Fikret Karapınar, “Bu fotoğraf 
sergisiyle amacımız yaşanan 
acıları ve üzüntüleri tekrar 
yaşatmak değildir. Buradaki 
maksadımız geçmişte yaşanan 
elim olayları hatırlatarak 
gelecekte aynı hadiselerin 
tekrarlanmasının önüne 
geçilmesini sağlamaktır. 
Rabbim bu tür acıları bir daha 
yaşatmasın.” dedi. Konuşmanın 
ardından tören katılımcıların 
sergideki eserleri gezmesi ile 
sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Ruhu Konulu 
Ulusal Jürili Sergi Açıldı

Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
Fakültesi (GSF) ile Konya 
Büyükşehir Belediyesinin 
ortaklaşa hazırladığı Panorama 
Konya Müzesindeki 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Ruhu konulu ulusal jürili 
resim ve grafik sergisinin 
açılışı gerçekleştirildi. Sergi 
açılışında konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, 15 
Temmuz’un milletin milli ve 
manevi duygularını sömürerek 
yapılan bir darbe girişimi 
olduğunu belirterek, “Şu ana 
kadar Türkiye darbelerle 
karşılaştı ama ilk kez bu kadar 
kanlı bir darbeyi yaşadık. Bu 
affedilemez bir tavır. İnşallah 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
riyasetinde bu musibeti 
atlatacağız.” diye konuştu. Başta 
GSF Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür eden Zorlu, 
12 üniversiteden 50 müellifin 
gerçekleştirdiği serginin o 
günün manevi duygularını 

yansıttığını belirtti. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da, “Gönül 
isterdi ki çok daha kalabalıkla 
bu günü kutlayalım ama malum 
pandemi süreci devam ediyor. 
Onun için sosyal mesafeye 
uyarak vatandaşımızın çokça bir 
araya gelmeyeceği etkinlikler 
düzenliyoruz. Bundan tam 4 
yıl önce vatanımızın birliğine, 
milletimizin bütünlüğüne 
kasteden alçaklar bir darbe 
girişiminde bulundu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve 
milletimizin sokaklara çıkması 
tavsiyesiyle milletimiz adeta 
göğsünü, bedenini, canını siper 
ederek bu girişimi engelledi. 
Bu arada 251 kardeşimizi 
şehit verdik. Başta 15 Temmuz 
şehitlerimiz olmak üzere tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize de acile şifalar 
diliyorum. Buradaki sergimiz 
10 gün boyunca açık kalacak. 
İnşallah vatandaşlarımızı da bu 
güzel sergiyi görmeye davet 
ediyorum.” dedi. Konuşmaların 
ardından serginin açılışı 
gerçekleştirildi ve katılımcılar 
eserleri inceledi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu ve Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
beraberindeki heyet ile birlikte 
Gevale Kalesi’nde incelemelerde 
bulundu.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen 
Rektör Zorlu ve Başkan Pekyatırmacı’ya, 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
ve Gevale Kalesi Kazısı Bilimsel Danışmanı Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, Gevale Kalesi Kazı Ekibinden 
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şimşir, Öğr. Gör. Ahmet 
Yavuzyılmaz, Uzman Sanat Tarihçi Hasan 
Hüseyin Özdeniz eşlik etti. 

Zorlu ve Pekyatırmacı, arkeolojik kazı çalışmaları 
ve restorasyon ihalesi kapsamında yapılacak 
yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek 
yetkililerden bilgi aldı.

REKTÖR ZORLU VE 
BAŞKAN PEKYATIRMACI 
GEVALE KALESİ’NDE
İNCELEMELERDE BULUNDU
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İnceleme esnasında 
bilgilendirmede bulunan 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
“Gevale Kalesi, Konya 
Ovası’na ve bütün 
yollara hakim noktada 
oldukça stratejik bir 
konumdadır. İlk çağlardan 
itibaren kullanılan kale, 
Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Karamanoğulları 
döneminde kale olarak 
kullanılmıştır. Selçuklu 
döneminde sultanların av 
ve eğlence için uğradıkları 
bir sarayı da bulunan kale, 
Haçlı ve Bizans akınlarında 
Selçuklu sultanları 
tarafından kullanılmıştır. 
Fatih döneminde 

Karamanoğulları ile 
Osmanlı mücadelesinde 
önemli bir hedef haline 
gelen eser, Gedik 
Ahmet Paşa tarafından 
yıktırılmıştır. 2012 yılında 
ekibimiz Gevale, Büyük 
Gevale, Sarayköy ve 
çevresinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığının izni 
ile yüzey araştırması 
yapmış ve önemli bulgulara 
ulaşmıştır.” dedi.

Çalışmaların arka 
planında ciddi bir 
emek olduğunu 
vurgulayan 
Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Bilimsel 
danışmanlığı Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı 
başkanlığındaki 
bir ekip tarafından 
2013 yılından 
itibaren yürütülen 
çalışmalarda çokça 
mesafe alındı. 
Burada yapılan 
kazı çalışmalarında 
kalenin gizli kalmış 
birçok alanı ortaya 
çıkarıldı. Bundan 
sonra da titiz bir 
şekilde çalışmalar 
devam edecek.” 
şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, “Gevale 
kalesinde bu yıl sekizinci dönemini geçiren kazılara 
belediye olarak her türlü maddi desteği sağlamaktayız. 
Üniversitemiz işbirliğinde çok verimli sonuçlar aldık. Burada 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.



geleceğin...

39

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Dış İlişkiler Genel 
Koordinatörlüğü ve YLSY 
Kurum Koordinatörlüğünün 
organize ettiği online 
toplantıda, 1416 Sayılı 
Kanun kapsamında 
Üniversitemizde görev 
yapmak üzere yurt dışında 
eğitim gören bursiyerlerle 
bir araya geldi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. 
Cem Zorlu’nun yanı sıra, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, Dış İlişkiler 
Genel Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Gökhan Bozbaş, YLSY 
Kurum Koordinatörü Dr. Ruhi 
Can Alkın, Bilimsel Yayınlar 
Koordinatörü Dr. Fatih Kaleci, 
Milli Eğitim Bakanlığı YLSY 
İngiltere Sorumlusu Ali Gül ve 
otuz beş bursiyer katıldı.
Bursiyerlere eğitim gördükleri 
ülkeyi, şehri ve üniversiteyi 
iyi tanımalarını öğütleyen 
Rektör Zorlu, lisansüstü 
eğitimde mümkün olduğu 
kadar donanım kazanmaları 
ve ileride üniversitenin 
uluslararasılaşma sürecine 
katkıda bulunacak networkleri 

şimdiden kurmaları yönünde 
de tavsiyelerde bulundu.
YLSY programından sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak ise, 
bursiyerlerin üniversitenin 
geleceği açısından çok önemli 
bir görev icra ediyor olduğunu, 
kurum olarak onların her 
zaman yanında olduklarını dile 
getirdi. 

NEÜ Tüm Üniversitelere 
Örnek Olacak

Bursiyerlerin teknik ve idari 
sorularını yanıtlayan Milli 
Eğitim Bakanlığı YLSY İngiltere 
Sorumlusu Ali Gül, böyle 
bir toplantının Türkiye’de 
ilk defa NEÜ tarafından 
gerçekleştirildiğini, YLSY 
programında hedeflenen 

Üniversite-Bursiyer-MEB 
bağlantısının ancak böyle bir 
iletişim süreci ile mümkün 
olacağını ve bu uygulamanın 
tüm üniversiteler tarafından 
örnek alınacağını belirtti.
Eski bir YLSY bursiyeri olan 
YLSY Kurum Koordinatörü Dr. 
Ruhi Can Alkın, bursiyerlerin 
yurt dışı eğitimlerinde yaşadığı 
zorlukların farkında olduğunu 
söyledi. Yaklaşık 2 saat süren 
toplantıda bursiyerler, yurda 
dönüş, üniversitede göreve 
başlama, post doktora 
çalışmaları için izlenmesi 
gereken prosedürler ve benzeri 
teknik detaylar hakkında 
üniversite yetkililerine ve MEB 
temsilcisine sorularını iletti.

YLYS İNGİLTERE SORUMLUSU GÜL:
"NEÜ TÜM ÜNİVERSİTELERE ÖRNEK OLACAK"

Dr. Öğr. Üyesi 
Didem Şanver Akbaş

EAACI ARAŞTIRMA
BURSU’NU KAZANDI

Üniversitemiz Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Didem 
Şanver Akbaş, Avrupa 
Alerji ve Klinik İmmünoloji 
Akademisi (EAACI) 
araştırma bursuna layık 
görüldü. 

Genç bilim insanlarının 
yeni araştırmalar için 

desteklendiği ve dünyada 
toplamda 12 aylık uzun 
dönem araştırma için 4 
başarılı araştırmacının 
desteklendiği bu programda 
“Alerji Çalışmalarında Yeni 
Lipozomal Taşıyıcı Stratejiler” 
başlıklı projesi ile Dr. Öğr. Üyesi 
Didem Şanver Akbaş, Avrupa 
Alerji ve Klinik İmmünoloji 
Akademisi (EAACI) araştırma 
bursunu kazanarak İngiltere’de 
bulunan Imperial College 
London’da doktora sonrası 12 
aylık araştırma yapmaya hak 
kazandı.

Eylül 2020’de başlaması 
öngörülen ve dünya 

üniversiteleri sıralamasında 
9. sırada yer alan Imperial 
College’da Dr. Mohamed 
Shamji danışmanlığında 
ve yurt içinde ise 
Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Nilgün 
Ertaş eş danışmanlığında 
yürütülecek olan proje, 
her iki bölüm ve üniversite 
arasında networking ve 
işbirliği açısından güzel bir 
fırsat sunmakta. Projenin 
multidisipliner bir yapıya 
sahip olduğunu belirten Dr. 
Öğr. Üyesi Didem Şanver 
Akbaş, “Çalışmamızda 
hücre kültürü ve bazofil 
aktivasyon testi kullanılarak 
flavonoid enkapsule 
edilmiş lipozomların, alerji 
semptomlarını azaltmada 
terapötik potansiyellerini 
araştırmayı amaçladık. 
Başka bir deyişle, meyve 
ve sebzelerde bulunan, 
yararlı bileşenler olan 
flavonoidleri lipozomlar içine 
enkapsule ederek anti alerjik 
potansiyelini, yani alerjiye 
ne kadar iyi geleceğini 
ya da gelmeyeceğini 
araştıracağız.” dedi. Projenin 
çıkış amacını açıklayan 

Akbaş, “Dünya çapında 
alerjiler ve alerji sorunu 
yaşayan hasta sayısı hızlı bir 
artış göstermektedir. Yapılan 
araştırmalar, günümüzde 
dünya nüfusunun yüzde 
40’ından fazlasının alerjiye 
yatkın bir yapı gösterdiğini 
belirtmektedir. Bu yaygınlık 
ve yol açtığı sorunlar 
nedeniyle Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), alerjik 
hastalıkları öncelikli küresel 
sağlık sorunları kapsamında 
görmektedir. Bu anlamda, 
alerji konusunda yeni 
bilimsel çalışmaların ortaya 
çıkması ve sonuçlarının 
paylaşılması ciddi bir öneme 
sahip.” ifadelerini kullandı. 

EAACI Araştırma Bursu 
Nedir?

EAACI Araştırma Bursu, 
senede bir kez açılıp, 
EAACI`ye üye, 35 
yaşını aşmamış genç 
araştırmacıların, Avrupa 
laboratuvarlarında 
yapacakları araştırma ve 
eğitimi desteklemekte, bilgi 
ve teknik alışverişini ve yeni 
tekniklerin uygulanmasını 
teşvik etmektedir. 
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Üniversitemiz gelecek 
eğitim öğretim yılı içinde 
bazı bölümlere ilk defa 
öğrenci kabulü yapacak. İlk 
defa öğrenci alacak olan bu 
bölümler öğrencilerin tercih 
dönemlerinde dikkatlerini 
çekecek, tercihlerini 
etkileyebilecek nitelikte.

Bu kapsamda Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi bünyesinde Arapça 
Öğretmenliği, Ereğli Eğitim 
Fakültesi bünyesinde Sınıf 
Öğretmenliği, Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde Uzay ve Uydu 
Mühendisliği (Yüzde 30 
İngilizce), Siyasal Bilgiler 
Fakültesi bünyesinde Maliye, 
Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi bünyesinde Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği 
(Yüzde 100 İngilizce), Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
bünyesinde Psikoloji (Yüzde 30 
İngilizce), Veteriner Fakültesi 
bünyesinde Veteriner, Ereğli 
Adalet Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde Hukuk Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik,  
Ereğli Kemal Akman Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde 
Bankacılık ve Sigortacılık, 
Meram Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde Grafik Tasarımı 
ile Un ve Unlu Mamüller 
Teknolojisi (Değirmencilik, 
İkinci Öğretim) programları 
ilk kez öğrenci alacak. Bu 
sayede ülkemizin ihtiyacı olan 
alanlarda gençler yetişecek.
Arapça Öğretmenliği Programı 
40, Sınıf Öğretmenliği 
Programı 40, Uzay ve Uydu 

Mühendisliği Programı 
(Yüzde 30 İngilizce) 20, 
Maliye Programı 40+10 
(YU),  Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Programı 
(Yüzde 100 İngilizce) 20, 
Psikoloji Programı (Yüzde 
30 İngilizce) 60, Veteriner 
Programı 60, Hukuk Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik 
Programı 40, Bankacılık ve 
Sigortacılık Programı 40, Grafik 
Tasarımı Programı 40, Un ve 
Unlu Mamüller Teknolojisi 
(Değirmencilik, İkinci Öğretim) 
programı 30 kişilik kontenjana 
sahip olacak.
Bu bölümler Yükseköğretim 
kurumları sınavı tercih 
kılavuzunda da yer alıyor.

Rektörümüz Cem 
Zorlu’dan Rektör’e Yaz 
Uygulaması ile ilgili bir 
mesaj var:

Takip ettiğiniz üzere sosyal 
medya mecralarında 

vaktim uygun olduğu 
ölçüde sizlerle çift yönlü 
iletişim kurmaya, bana 
ulaştırdığınız mesajlarla 
doğrudan ilgilenmeye gayret 
ediyorum. Üniversitemizle 
ilgili aktardığınız bir konunun 
çözümüne katkı sağlamak, 
bu mecrada sizlerle 
kurduğum iletişimin temel 
gayelerinden birisidir. O 
yüzden görüşleriniz, şikayet, 
istek ve önerileriniz benim 
için oldukça değerli. Fakat son 
zamanlarda hem işlerimizin 
hem de gelen mesajların 

yoğunluğundan dolayı bu 
süreç ilgilenemediğim, takipçisi 
olmakta zorlandığım bir 
noktaya evrildi. Sosyal medya 
hesaplarını bizzat kendisi 
kullanan birisi olarak 40 bine 
yakın öğrencimle aynı anda 
diyalog kurabilmem mümkün 
olmadığı gibi mesajları bir 
öncelik sırasına koymak da 
güç hale geldi. Dolayısı ile 
sizlerle olan iletişimimizi daha 
sistemli ve verimli bir şekilde 
yürütmemi sağlayacak bir 
uygulamaya geçme kararı 
aldım. 
 
Bu doğrultuda, web sitemiz 
üzerinden "Rektör’e Yaz" 
adında bir mesaj gönderme 
sistemini hayata geçiriyoruz. 
erbakan.edu.tr/rektore-yaz 
adresinden göndereceğiniz ve 
doğrudan bana gelecek olan 

mesajlarınızı, ilgili birimlere 
hızla aktarabileceğim. Böylece 
sizden gelen talep ve istekleri 
kolaylıkla takip edebileceğimiz 
bir sistemi hayata geçirmiş 
olacağız. 
 
Bu sistemle zamanı daha 
verimli kullanacağımıza, 
geri bildirimlerinizle 
üniversitemizi birlikte geleceğe 
taşıyacağımıza inanıyor, 
hepinizi sevgi ve muhabbetle 
selamlıyorum.
 
Sevgiyle, sağlıkla kalın... 
 
Prof. Dr. Cem ZORLU 
Rektör

ÜNİVERSİTEMİZE YENİ AÇILAN BÖLÜMLER
VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI
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Üniversitemiz 
koordinatörlüğünde 
yürütülen TOURIBOOST 
projesi ile Konya'daki 
5 önemli tarihi yer, 
uluslararası platformlarda 
tanıtılacak.

Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Merkezi 

Başkanlığınca finanse edilen 
turizm temalı projede, 
sektörde faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşlarla iş 
birliğine gidilerek, Konya'nın 
turizm potansiyelinin 
artırılması amaçlanıyor.
Turizm sektöründe hizmet 
kalitesini artırmaya yönelik 
ilgili paydaşların girişimcilik 
ve yaratıcılık becerilerinin 
eğitimlerle desteklenerek 
ortak ülkelerde kültürel 
miras alanlarındaki turizm 
arz-talep modelinin yeniden 
yapılandırılması hedefleniyor.
Üniversitemiz 
koordinatörlüğünde, TÜRSAB 
(Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği), Kodolanyi Janos 
Üniversitesi (Macaristan), 
Stichting PRIME (Hollanda), 
InEuropa (İtalya) ve 
ARTIFACTORY (Yunanistan) 
ortaklığında yürütülen 
proje, farklı ülkelerden ilgili 
paydaşları bir araya getiriyor.
Fazla bilinmeyen kültürel 

varlıkların tanıtımı yapılacak
Proje koordinatörü 
Üniversitemiz Turizm Fakültesi 
Doktor Öğretim Üyesi Kevser 
Çınar, kültürel miras alanlarının 
ön plana çıkarılması için 
çalıştıklarını söyledi.
Yürütülen AB projesinde 
tanıtımı iyi yapılamamış 
turizm varlıklarının bilinirliği 
için etkinlikler yürütüldüğünü 
anlatan Çınar, şöyle konuştu: 
"Proje kapsamında katılımcı 
ülkeler, çok fazla bilinmeyen, 
tanıtımı iyi yapılamamış 
kültürel alanları seçti. Proje 
kapsamında Konya'dan 
Çatalhöyük, Akmanastır, 
Sille, Gevale Kalesi ve 
Yunuslar'ı seçtik. Bunların 
tanıtımı için kısa film 
çekimleri tamamlandı. Bu 
yerlerin tanıtımı ve hikayeleri 
İngilizce ve Türkçe hazırlandı. 
Görsel çalışmalar, Avrupa 
Birliği komisyonunun dijital 
platformunda tanıtımı 
yapılacak. Proje, AB destekli 
olması bakımından bölgesel, 
ulusal ve uluslararası 
uygulamadır. TÜRSAB'ın 
bu projede yer alması 
da bu eserlerin tanıtımı 
açısından oldukça çok 
önemli. Tur şirketleri ve 
seyahat acenteleri, bu 
bölgelere yönelik tur paketleri 
hazırlayacak. Yerli ve yabancı 
ziyaretçilere tanıtımı yapılmış 
olacak." dedi.

Çınar, proje websitesinden 
de tanıtım faaliyetlerinin 
izlenebileceğini dile getirerek 
"Ayrıca yapımı devam eden 
e-kitap, bu eserleri bir arada 
toplayacak ve mobil uygulama 
olarak da dijital platformlarda 
yerini alacak. Diğer ortaklar da 
kendi ülkelerindeki 5 kültürel 
yerin tanıtımını yapacak. 
Projemizde Üniversitemiz 
Sanat Tarihi Bölümü Doktor 
Öğretim Üyesi İlker Mete 
Mimiroğlu da buraların 
hikayesini ön plana çıkardı. 
Mimiroğlu direktörlüğünde 
yürütülen kısa filmler, İngilizce 
ve Türkçe olarak hazırlandı." 
ifadelerini kullandı.

KONYAMIZIN TARİHİ MEKANLARI
AVRUPA'DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
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Koronavirüsle birlikte 
vatandaşlar, maske 
stoklayıp, yanında sürekli 
dezenfektan taşımaya 
başladı. Büyük çoğunluk 
dışarıda yemek yeme ya 
da sipariş etme sıklığını 
azaltırken, kapalı alanlardan 
kaçanlar asansöre binmiyor.

Üniversitemiz Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bülent Dilmaç ve 
ekibinin 7 bölge, 40 il ve 
726 kişi üzerinde yaptığı 
çalışma, koronavirüs ile 
birlikte alışkanlıkların 
değiştiğini ortaya koydu. 
Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Arş. 
Gör. Dr. Tolga Seki ve Yüksek 
Lisans Öğrencisi Furkan 
Kurnaz, pandemi sürecinde, 
bireylerin psikolojik iyi oluş 
düzeylerinde koronavirüs 
korkusunun, obsesif kompulsif 
davranışların ve sıkıntıyı 
tolere etmenin etkisini 
ortaya çıkarmaya yönelik 7 
bölge, 40 il ve 468'i kadın 
258'i erkek olmak üzere 
toplam 726 kişi üzerinde 
araştırma yaptı. Araştırmada 
katılımcıların yüzde 55.4'ü 
olan 402 kişi salgın sürecinde 
maske stokladığını söyledi. 
Yanında sürekli dezenfektan 
bulunduranların oranı ise 
478 kişi ile yüzde 65.8 oldu. 

Katılımcıların 609’u yani yüzde 
86.9'u da salgın sürecinde 
dışarıda yemek yeme ya 
da sipariş etme sıklığının 
azaldığını ifade etti. Prof. 
Dr. Dilmaç araştırma ile ilgili 
şunları söyledi:
"7 bölgede ve 40 ilde 
gerçekleştirdiğimiz bir çalışma 
oldu. Katılımcıların yüzde 
55.4'ü bu pandemi sürecinde 
maske stokladığını gördük. 
Maske stoklayan bireylerin 
koronavirüs korkusunun 
diğer bireylere göre daha 
fazla olduğunu gördük. 
Katılımcıların yüzde 65.8'inin 
ise yanlarında sürekli olarak 
dezenfaktan bulundurmaları 
da dikkat çekici bir bulgu. 
Şehiriçi yolculuklarında, 
bir yerlere gittiklerinde 
kesinlikle bu kişiler yanlarında 
dezanfekten taşıyor. 
Araştırmaya katılanların 
98.9'u dışarıdan içeriye 
girdiklerinde ellerini yıkama, 
dezanfekte etme ihtiyacı 
duymaktadır. Bu bireylerin 
kendilerine koronavirüsün 
buluşma riskinin daha fazla 
olduğunu düşünmekte 
ve olası sonuçları da 
bireylerin psikolojik anlamda 
yaşamlarına olumsuz etki 
etmektedir." dedİ.

ARAŞTIRMA: KORONA
ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRDİ Katılımcıların hijyenik ürünler 

stokladıklarını gördük

Katılımcıların yüzde 41'inin 
pandemiden sonra çok daha 
fazla hijyenik madde aldıkları ve 
depoladıklarının da ortaya çıktığını 
belirten Dilmaç, "Katılımcıların yüzde 
93.3'ü hapşıran, öksüren insanlardan 
kaçınma davranışı geliştirdiklerini 
ifade ediyor. Bu davranışların daha 
önce fazla olmadığını söylüyorlar. 
Bu da koronavirüsün bulaşma 
riskini azaltmaya yönelik, bu sürecin 
koronavirüs bulaştıracağına dair 
ipuçlarından kaynaklı bir davranışa 
yönlendirdiğini görüyoruz. Bu tür 
bireylerde koronavirüs korkusunun 
diğerlerine göre daha fazla olduğunu 
göstermekte. Katılımcıların yüzde 
41'i pandemiden sonra çok daha 
fazla hijyenik madde aldıklarını 
ve depoladıklarını söylüyorlar. 
Pandemiden sonra kişilerin 
alışverişlerindeki öncelikleri 
değişmiş, önceliklerinde artık 
hijyenik maddeler, temizlik ürünlerini 
alıp depolamaya başlamışlar. Buda 
koravirüsün getireceği buluşma 
riskine yönelik tehdit algılarından 
kaynaklı ve geliştirilebilir korkudan 
kaynaklı olduğunu ifade edebiliriz. 
Bunları aldıkları zaman kendilerini 
güvende hissediyorlar" diye konuştu.

Asansör kullanma oranı 
ve dışarıda yemek yeme 
alışkanlığı azaldı

Araştırma ile birçok kişinin artık 
asansöre binmeyip, dışarda yemek 
yeme alışkanlığını terk ettiklerinin 
de ortaya çıktığını ifade eden Bülent 
Dilmaç, şöyle konuştu:  "Araştırmaya 

katılanların yüzde 45.7'sinin asansör 
kullanma oranı azalmıştır. Kapalı 
ortamlarda, dar alanlarda birkaç 
kişinin bir arada olması, mesafenin 
de kısıtlı olduğu süreçlerde salgının 
çok daha fazla yayılabileceğinden, 
bulaşma riskinin fazla olduğunu 
düşünen yüzde 45.7'sinin artık bu 
süreçte asansör kullanmadığını 
görüyoruz. Bu ciddi bir orandır. 
Katılımcıların yüzde 89.9'unun 
da artık toplu taşıma araçlarını 
kullanmadığını görüyoruz. Mümkün 
olduğu kadar bireysel araçlarını 
kullanıyorlar. Mesafe kısaysa 
yürüyerek veya bisikletle gideceği 
yerlere gidiyorlar. Bakıldığı zaman 
toplu taşıma araçlarında sosyal 
mesafenin yanından bile geçilmiyor. 
Çok daha dar alanlarda çok daha 
fazla kişilerin olduğu görülüyor. 
Bulaşma riskinin çok ciddi anlamda 
yayıldığı ortamlardan biridir taşıma 
araçları. Araştırmaya katılanların 
yüzde 86.9'u artık dışarıda yemek 
yeme alışkanlığını değiştirmiş 
durumda. Bundan önce sürekli 
dışarıda yemek yeme alışkanlığı 
olan bireylerin yüzde 86.9'u 
dışarıda yemek yeme alışkanlığını 
bırakmışlardır. Çünkü toplu 
yerlerde bir arada yemek yemenin 
koronavirüs sürecinde bulaşıcı rol 
oynayacağını düşünerek bireylerin 
bu süreçte yeme alışkanlığını 
değiştirmiştir" dedi.
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Nadir görülen "amniyotik 
band sendromu" nedeniyle 
ayaksız doğma ihtimali 
olan "Mucizem Nasmina" 
bebek, anne karnındaki 
başarılı cerrahi operasyonla 
vücudunda eksiklik olmadan 
hayata "merhaba" dedi.

Antalya'da yaşayan 
Gülfidan Saç (26), 

dördüncü çocuğuna hamile 
kaldığını öğrendiğinde çok 
mutlu oldu. Hamileliğinin 
ilerleyen sürecinde ağrıları 
ve kasılmaları nedeniyle zor 
günler yaşayan Saç'a gittiği 
hastanede "Ya bebeğinizin 

hayatını sonlandıracaksınız ya 
da ayaksız doğacak." denildi.
Saç, doktorların 
yönlendirmesiyle bu alanda 
birçok başarılı operasyona 
imza atan Üniversitemiz 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Acar'a başvurdu.
Kontrollerde kız olan bebeğe 
"amniyotik band sendromu" 
teşhisi konuldu. Çeşitli 
sorunlara yol açan rahatsızlık 
nedeniyle bebeğin ayaklarının 
tamamen kaybolma ihtimali 
bulunuyordu. Tetkiklerde 
bebeğin, içinde bulunduğu 
amniyon sıvısı ile dolu zarın 
bir parçasının ayrılarak, 

ayaklarını sıktığı görüldü. Kan 
akışı sağlanamadığından ayak 
gelişim geriliği olduğu için 
hamileliğin 22. haftasında 
anne karnında ameliyat kararı 
alındı.

Prof. Dr. Acar ve 
ekibinin başarılı 
cerrahi operasyonu, 
3 milimetrelik makasla 
gerçekleştirildi

 Hamileliğin 31. haftasında 
1 kilo 450 gram doğan ve 
"Mucizem Nasmina" adı 
verilen bebek, 15 Temmuz'da 
vücudunda herhangi bir 
eksiklik olmadan dünyaya 

HASTANEMİZ BAŞARILI BİR 
OPERASYONA DAHA İMZA ATTI

geldi. Prof. Dr. Ali Acar, AA 
muhabirine, bebeğin ayaklarının 
kaybedilmek üzere olduğunu 
görünce vakit kaybetmek 
istemediklerini, hemen harekete 
geçtiklerini söyledi.
Her iki ayağa da kan akımı 
olmayınca ciddi bir sağlık 
probleminin ortaya çıktığını 
aktaran Acar, şunları kaydetti:
"Kesenin etrafındaki iki 
zardan biri bile kopsa sadece 
ayağı değil, ele ve yüze de 
zarar verebiliyor. Ayakların 
kaybedilmemesi için 
operasyonu gerçekleştirmek 
zorundaydık. Annenin 
dokularından geçip rahmine 
girdik. Çocuğu gördükten 
sonra kemiğe kadar yaklaşan 
bandı bulduk. Optik dediğimiz 
küçük makasla, bandı kesip 
ayakları rahatlattık. Çocuğun 

damarını, sinirini kesebilir, 
zarar verebilirdik. Dikkatli 
şekilde işlemi gerçekleştirdik. 
Anne karnında en zor ameliyat 
şekillerinden biri olan 
müdahaleyi gerçekleştirdik. 
Kan akımını sağlayarak, ayağın 
kaybedilmesini önlemiş olduk. 
Operasyondan bir gün sonra 
ayaklara giden kan akımı 
normale döndü." dedi.

Ailesinin "Mucizem"i oldu

Anne Gülfidan Saç 
ise çocuğunun engelli 
doğabileceğini, ayaklarının 
olmayacağını öğrendiğinde 
büyük üzüntü yaşadığını dile 
getirdi. Hiçbir zaman bebeğinin 
hayatını sonlandırmayı 
düşünmediğini belirten Saç, 

şöyle konuştu: "Anne karnında 
müdahale şansı bizi çok mutlu 
etti. Ameliyatta ve sonrasında 
bebeğimin ölebileceği 
söylendi ama bir mucize oldu. 
Yaşadıklarımızdan dolayı 
bebeğimizin adını Mucizem 
Nasmina koyduk. Bebeğimiz 
şimdilik iyi ve yaşaması için 
elimizden geleni yapıyoruz. Bir 
ayağında hala ödem var ama 
iyileşme sürecinde. İnşallah 
zamanla daha iyi olacak. 
Bebeğimizin anne sütüyle 
bağışıklığını güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Onun için anne 
sütünü zor da olsa bebeğimize 
ulaştırıyoruz. Maddi olarak zor 
günler yaşasak da tek isteğimiz 
bebeğimizin sağlıklı şekilde 
taburcu edilmesi." dedi.
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Açılış oturumunun 
moderatörlüğünü yürüten 

NEÜ Küresel ve Bölgesel 
Çalışmalar Merkezi Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Gökhan Bozbaş, 
çalıştay hakkında bilgi vererek, 
katılımcıları tanıttı. Bozbaş, 
konuşmasının ardından sözü 
Rektörümüz Cem Zorlu’ya 
bıraktı.  Çalıştayda emeği 
geçen herkese teşekkür 
eden NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, üniversite 
bünyesinde eğitim gören 
bin 500’ü aşkın uluslararası 
öğrenciden 73’ünün Kuzey 

Afrikalı olduğunu ifade ederek, 
“Üniversitemiz uluslararası 
ilişkilere çok fazla önem 
vermektedir, özellikle Arap 
ülkelerine ve Kuzey Afrika 
ülkelerine. Bunun en önemli 
göstergesi Cezayir’de 5 
üniversite ile yaptığımız 
anlaşmalardır. Pandemi 
olmasaydı Tunus, Fas ve Libya 
gibi ülkelere gidip anlaşmalar 
yapacaktık. Cezayir’de 
yaptığımız anlaşmaların 
meyvelerini toplamaya 
başladık. Yine bu dönem içinde 
YTB’nin desteğiyle Tunus 

ve Cezayir’de Türk varlığı 
ile alakalı saha çalışmaları 
yaparak bilim dünyasına 
katkılar sunmak, hedeflerimiz 
arasında. Buradan ilan etmek 
isterim ki, önümüzdeki 
baharda Cezayir-Türkiye 
ilişkileri ile alakalı bir çalıştay 
planlamaktayız ve yakında ilan 
edeceğiz.” dedi.
Cezayir’deki Türk varlığının 
tarihçesinden bahseden 
Rektör Zorlu, “Mağrip 
coğrafyası ve Türkiye, harita 
üzerinde birbirlerine çok 
yakın görünmeseler de bu iki 

‘KUZEY AFRİKA'DA TÜRK VARLIĞI’
ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTEMİZ
EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

coğrafya arasındaki bağlar oldukça canlı 
ve derindir. Aramızdaki dini ve kültürel 
benzerliklerin yanı sıra bu coğrafyadaki 
Türk soylu toplulukların varlığı halen 
devam etmektedir. Bu topluluklar, 
Kuzey Afrika’daki nüfusun içerisinde 
ciddi bir orana sahip olmalarının 
yanında, Türk soylu olduklarının da 
bilincinde bulunmaktadırlar. Bizler de 
bu çalışmamızla hem ulusal hem de 
uluslararası seviyede hakkında çok fazla 
bilgi üretimi yapılmamış bu konuya 
dikkat çekmek istiyoruz. Ümit ediyoruz 
ki bu çalıştay, konu hakkında daha fazla 
farkındalığa kapı açacaktır.” şeklinde 
konuştu.
YTB Başkanı Abdullah Eren ise, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, üç sene sonra 
100’üncü yılını idrak edecek. Fakat bu 
topraklarda başta Osmanlı Devleti olmak 
üzere binlerce yıldır farklı ülkeler farklı 
devletler hüküm sürdüler. Onların yakın 
coğrafyalarımızda tarihi ve kültürel 
bağlar kurduğu çok farklı topluluklar 
var. Şüphesiz Kuzey Afrika bölgesi de 
bunların başında gelmekte. YTB olarak, 
farklı coğrafyalarda Türk varlığının ve 
günümüzde soydaşlarımızın eğitim ve 
kültür alanında statülerinin yükseltilmesi 
için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı 
sıra tarihimize yönelik akademik 
çalışmalarımızı yürütmekteyiz.” diye 
konuştu. YTB’nin Kuzey Afrika’da 
gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan Eren, 
programda emeği geçenlere teşekkür 
ederek konuşmasını sonlandırdı. 
Çalıştayın açılış oturumu, katılımcıların 
sorularının cevaplandırılmasıyla sona 
erdi.

Üniversitemiz Küresel ve Bölgesel Çalışmalar 
Merkezi tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle 
düzenlenen “Kuzey Afrika'da Türk Varlığı” 
çevrimiçi çalıştayı açılış oturumu NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu ve YTB Başkanı Abdullah 
Eren’in katılımı ile gerçekleştirildi. 
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Üniversitemiz ve
Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğünün desteğiyle 
Online Dart Turnuvası 
gerçekleştirildi.

NEÜ Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire 

Başkanlığının, üniversite 
personeli ve öğrencilere 
yönelik düzenlediği turnuvada 

farklı mekanlarda bulunan 
rakipler görüntülü konuşma 
yöntemiyle hakemler 
gözetiminde yarıştılar. 
Turnuva hakkında konuşan 
Üniversitemiz Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Mehmet 
Büyükdede, Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, “Online dart 
turnuvamızı sorunsuz 

bir şekilde tamamladık. 
Üniversitemiz personeli 
ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz bu 
turnuvadaki amacımız, 
kaynaşmayı artırmak ve 
birlik beraberlik duygusunun 
artmasını sağlamaktı. Bunu 
başardığımızı görüyor ve 
bundan da büyük mutluluk 
duyuyoruz.” dedi.

Dart turnuvasının, pandemi 
döneminde sportif manada 
gerçekleştirilebilecek 
organizasyonlardan biri 
olduğunu düşündüklerini 
ifade eden Büyükdede, 
“Üniversitemizi bundan 
sonraki dönemde de sportif 
manada muasır üniversiteler 
seviyesine çıkarmak için bütün 
imkanları azami derecede 
kullanacağız. İnşallah bu 
amacımıza da vakıf olacağız. 
Bunları gerçekleştirmemizde 

bizlere destek sağlayan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu olmak üzere Türkiye 
Bocce, Bowling ve Dart 
Federasyonu Başkanı Mutlu 
Türkmen, İl Temsilcisi Umut 
Umutlu ve turnuvada emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Turnuva birinciliğini online 
olarak yarışan Ömer Ali 
Anlar elde etti. Turnuvada 
Mehmet Vadioğlu ikinci, 

Emine Kumru ise üçüncü oldu. 
Dereceye girenlere ödüllerini 
Üniversitemiz Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Emre Çınar 
verdi. 
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Üniversitemiz, Ereğli 
Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) Ereğli’nin marka şehir 
olması yolunda dev bir 
işbirliği protokolüne imza 
attı.

İşbirliği protokol törenine 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 

Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı 
ve OSB Yönetim Kurulu Başkan 
V. Hüseyin Oprukçu, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Mahmut Özkoç, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 
Doğan, Ereğli Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürü Yücel Baş ve 
beraberindeki heyet katıldı.

Biz Üç Ereğlili Olarak, 
Şehrimizin Ekonomik 
Katma Değerini Artırma 
Adına Buradayız

Protokol hakkında önemli 
bilgiler veren NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu: 
"Protokolün anlamı şu; 
hayvancılık, gıda, süt, peynir 
vs. aklınıza ne gelirse bundan 
sonraki süreçte daha kaliteli 
nasıl yapılabilir bunların 
içine atçılığı da katabiliriz, 
daha kaliteli ziraat nasıl 
yapılabilir bu gibi konularda 
NEÜ Akademisyenlerinin, 
Profesörlerinin, Doçentlerinin 
birikimlerinin tamamı Ereğliye 
aktarılacak. İnşallah Ereğlimiz 

için hayırlı olacak. Bu ciddi bir 
dayanışma ruhunun yansıması 
demektir. Ticaret Odamız, 
Belediye Başkanımız(tabi 
Başkanımız OSBnin de 
yöneticisi) ve biz, hep birlikte 
üç Ereğlili olarak şehrimizin 
ekonomik katma değerini 
artırma adına buradayız. 
İnşallah güzel şeyler olacak, 
artık Ereğlide daha bilimsel 
ürünler çıkarmaya çalışacağız. 
Marka değeri yüksek ürünler 
çıkarmaya çalışmak temel 
hedefimiz, hayırlı uğurlu 
olsun" şeklinde konuştu.
Bu Protokol, Ereğlinin Marka 
Şehir Olmasının Önünü Açacak
Protokol töreninde kısa bir 
konuşma yapan Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu: 

EREĞLİ’NİN GELECEĞİNE 
YÖNELİK DEV ADIM

"Bu işbirliği Belediyemiz 
açısından Ticaret ve Sanayi 
Odamız açısından çok 
önemli, Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin Ereğlimize 
samimi, duyarlı bir katkı 
sağlayacağı bir sürecin önünü 
açacak. Protokol ile daha 
sağlıklı, marka şehri Ereğlide 
marka ürünler, marka gıdalar 
üretilmesinin çok önemli 
olduğunu değerlendiriyoruz. 
Ereğlinin gıda şehri olduğu 
gerçeğinin Türkiye kamuoyuna 
hatta dünyanın gündemine 
düşecek şekilde bir gelişmenin 
sağlanmasını çok önemsiyoruz. 
Tarım hakikaten profesyonel ve 
bilimsel olarak yapıldığı zaman 
Ereğlide çok güzel şeyler olur. 
İnanılmaz bir değişim, inanılmaz 
bir gelişme hep birlikte 
yaşanır. Bu vesileyle Sayın 
Rektörümüze, Ticaret Odamızın 
Başkan ve Yönetimine, emeği 
geçen herkese çok teşekkür 
ederim" dedi.

Hedefimiz Ereğli OSB'de 
Bir Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi Kurmak

Son olarak protokol hakkında 
düşüncelerini ifade eden 
Ereğli Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mahmut 
Özkoç: "Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin desteğiyle 
önemli bir protokole imza 
atıyoruz. Öncelikli hedefimiz 
Organize Sanayi Bölgesinde 
bir araştırma ve geliştirme 
merkezi kurmak. Bu birimin 

içerisinde bir Gıda Laboratuarı 
yapmayı planlıyoruz, olabilirse 
bir Araştırma Merkezi yapmayı 
planlıyoruz. Bunlarla ilgili 
inşallah önümüzdeki günlerde 
iyi gelişmelerin olacağını 
umuyoruz. Rektörümüz Sayın 
Prof. Dr. Cem Zorlu, Belediye 
Başkanımız Sayın Hüseyin 
Oprukçu ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu.
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Üniversitemiz akademik 
personeli ve öğrencilerimizin 
projeleri Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından desteklenmeye 
layık görüldü. Ayrıca 
Üniversitemizde, TÜBİTAK 
Proje Yarışmaları bölge 
değerlendirmeleri online 
ortamda başarıyla 
gerçekleştirildi. 

TÜBİTAK’tan 
Üniversitemize Proje 
Performans Ödülü

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 Doç. Dr. Hasan 
Kotan, nano mühendislik 
yaklaşımlarıyla metal 
ve alaşımlarının termal 
kararlılıkları ve mekanik 
özelliklerinin arttırılması 
üzerine çalışmalarını 
sürdürüyor.

Projenin bilim dünyasına 
önemli katkıları olduğunu 
aktaran 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.

Ereğli Eğitim 
Fakültemizden
TÜBİTAK Başarısı

Üniversitemiz Ereğli Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent 
Dilmaç ve Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Sarıtepeci'nin 
araştırmacı olarak yer aldığı 
proje TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye uygun görüldü.
"Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik 
Yeterliklerinin Artırılmasına 
Yönelik Bir Öneri Sisteminin 

Geliştirilmesi" başlıklı proje 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 
ARDEB 1001-Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı 
kapsamında desteğe layık 
bulundu.
Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak'ın 
yürütücüsü olduğu projede, 
ortaokul düzeyinde öğrenim 
gören çocuğa sahip ebeveynlerin 
dijital ebeveynlik yeterliklerinin 
artırılmasına yönelik bir 
mobil öneri sisteminin 
tasarlanması, geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerimizin 
Projelerine
TÜBİTAK’tan Destek

Üniversitemiz Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
öğrencilerimizin hazırlamış 
olduğu projeler, TÜBİTAK 
2209 A Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamına dahil oldu.
Destekleme Programına dahil 
edilen projeler şu şekilde: 

“Dr. Öğr. Üyesi Özgür Dündar 
danışmanlığında, öğrencilerimiz 
Onur Kemal Kaytan, Aykut 
Turgut ve Vahdet Eldem’in 
“Kalman filtresi kullanılarak, 
düşük maliyetli sensörlerden 
yönelme açılarının füzyon 
algoritması ile elde edilmesi” 
projesi, Arş. Gör. Muhammet 
Öztürk danışmanlığında, 
öğrencimiz Hakan Sezen’in 
“Sabit kanatlı hava aracının 
matematik modelinin 
geliştirilmesi, kararlılık 
testlerinin yapılması ve 
model üzerinde PID ve LQR 
kontrolcünün karşılaştırılması” 
projesi, Arş. Gör. Muhammet 
Öztürk danışmanlığında, 
öğrencimiz Ömer Abdo’nun 
“Sabit kanatlı bir İHA ve 
döner kanatlı İHA’nın uçuş 
senaryolarının simülasyon 
ortamında gerçekleştirilmesi” 
projesi, Arş. Gör. Muhsin Hançer 
danışmanlığında, öğrencilerimiz 
Batuhan Delihasanlar, Cihad 
Can’ın “Kanal ile çevrelenmiş 
pervane ile kanalsız 
pervane akışı arasındaki 
performans kıyaslaması” 

ÜNİVERSİTEMİZİN
TÜBİTAK BAŞARILARI VE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
BÖLGE YARIŞMALARI 
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projesi ve Arş. Gör. Muhsin 
Hançer danışmanlığında, 
öğrencilerimiz Rami Amer 
ve Mehmet Tuncer’in “Döner 
Kanatlı Hava Aracının Uçuş 
ve Fiziksel Parametrelerine 
Bağlı Matematik Modelinin 
Geliştirilmesi ve Simülasyon 
Ortamında Kontrol Edilmesi” 
projesi.”
Öte yandan Üniversitemiz Ereğli 
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim 
Dalı öğrencilerinin, Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Menşure Alkış 
Küçükaydın danışmanlığında 
hazırladığı iki araştırma 
projesi TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye layık görüldü.
“TÜBİTAK 2209-A Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Destek Programı” kapsamında 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı 
öğrencileri Lütfiye Timur, Melike 
Soydan ve Selin Aycan Sezer’in 

hazırladığı “Lise Öğrencilerinin 
Sosyal Medya Kullanım Amacı 
ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki 
İlişki” adlı proje ve Gökkız 
Koç, Esra Avşar’ın hazırladığı 
“Üniversite Öğrencilerinde 
Benlik Saygısının, Yaşam 
Doyumu ve Motivasyona 
Etkisinin İncelenmesi” adlı 
projeler kabul edildi.

Öğrencilerimiz TÜBİTAK 
Türkiye Finaline Katılmaya 
Hak Kazandı

TÜBİTAK 2242 Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Proje 
Yarışmalarında; Üniversitemiz 
Seydişehir Ahmet Cengiz 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun 
danışmanlığında, öğrencilerimiz 
Mustafa Erkam Abul ve Hakan 
Yorulmaz'ın “Apollo Sinyalsiz 
Alan" isimli projesi, "Sosyal 

Yenilikçilik ve Girişimcilik" 
kategorisinde Bölge Birinciliği 
alarak, Türkiye geneli final 
yarışmasına katılmaya hak 
kazanmışlardır.
Başarı gösteren tüm 
akademisyen ve öğrencilerimizi 
tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.

TÜBİTAK Üniversite 
Öğrencileri Proje Yarışması 
Bölge Değerlendirmesi 
Tamamlandı

Üniversitemizde TÜBİTAK 
Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Proje Yarışmalarının bölge 
değerlendirmeleri online olarak 
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı 
Destek Programları (BİDEP) 
Başkanlığınca ön lisans ve 
lisans öğrencilerinin ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda 
bilimsel çözümler üretmelerini 

ve bu doğrultuda bilgi ve 
becerilerini artıracak projeler 
geliştirmelerini teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen “2242 
Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Proje Yarışmaları”nın Konya 
etabına katılma hakkı kazanan 
100 projenin değerlendirmesi 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesinde yapıldı.
Konu hakkında açıklama 
yapan Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi ve TÜBİTAK Konya 
Bölge Koordinatörü Doç. 
Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu, 
bölge yarışmasına 12 farklı 
il ve 14 farklı üniversiteden 
45 farklı akademisyenin 
davet edildiğini belirterek, 
uzaktan toplantı programları 
kullanılarak öğrenciler ile 
mülakatların başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildiğini söyledi.

TÜBİTAK Ortaokul 
Öğrencileri Proje 
Yarışması Konya Etabı 
Gerçekleştirildi

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul 
Öğrencileri Araştırma 
Proje Yarışmalarının Konya 
bölge değerlendirmesi 
Üniversitemizde online olarak 
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı 
Destek Programları (BİDEP) 
Başkanlığınca, ortaokul 
öğrencilerinin ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda 
bilimsel çözümler üretmelerini 
ve bu doğrultuda bilgi ve 
becerilerini arttıracak projeler 
geliştirmelerini teşvik etmek 
amacıyla düzenlediği yarışmanın 
Konya bölge değerlendirmeleri, 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesinde video 
konferans yöntemiyle yapıldı. 
Bu sene 14.sü düzenlenen 
yarışmanın Konya bölge 
değerlendirmesine 100 proje 
katılma şansı elde etti. 

Bölge değerlendirmesinde 
başarılı bulunan 10 farklı 
alandan 15 proje, Türkiye 
finallerine katılmaya hak 
kazandı.
Bölge yarışmasına 13 farklı 
üniversiteden 30 farklı 
akademisyenin davet edildiğini 
belirten TÜBİTAK Konya Bölge 
Koordinatörü ve Üniversitemiz 
Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu, 
uzaktan toplantı programları 
kullanılarak öğrenciler ile 
mülakatların başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildiğini söyledi.
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Üniversitemizi tercih 
ederek kazandığımız 
öğrencilerimizin her biri 
çok kıymetli ve farklı hayat 
hikayelerine sahip. 

Serhat’ın hikayesi bunlardan 
sadece biri…

Serhat’ın basında ve sosyal 
medyada yer alan haberine 
kayıtsız kalamadık ve onunla 
birlikte tüm öğrencilerimize 
yeniden hoş geldiniz demek 

istedik. Şanlıurfa’nın Siverek 
İlçesinde dünyaya gelen 
Serhat Karaçalı, küçük 
yaşlardan beri ailesine destek 
olabilmek için saman işçisi 
olarak çalıştı. Bir yandan da 
derslerine çalışan Serhat, 
maddi imkânsızlıklara 
rağmen Üniversitemiz Uçak 
Mühendisliği Bölümünü 
kazandı. Ömründe hiç 
uçağa binmediğini söyleyen 
Serhat, “Rüyalarımda hep 
uçak yaptığımı, uçurduğumu 
görüyordum. Hayalimin 

mesleği. İnşallah başarılı 
olurum ve ülkem adına uçaklar 
yaparım. Çok şükür Allah 
emeklerimi boşa çıkarmadı” 
dedi.
Serhat ve tüm öğrencilerimizin 
emekleri ve hayalleri bizler için 
çok kıymetli ve bize emanet. 
Bu emanetin bilinciyle 
öğrencilerimizin her zaman 
yanındayız. Hayallerinizin 
peşinden koşacağınız son 
düzlükte yanınızda olmaktan, 
sizleri alkışlamaktan büyük 
memnuniyet duyacağız.

SİZİ KAZANDIK
AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ.
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Üniversitemiz ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğinde düzenlenen ve 
gastronomi alanındaki bilim 
insanlarını bir araya getiren 
I. Uluslararası Aşçı Dede 
Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu 
gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış 
konuşmasını Turizm 

Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Fatma Arslan yaptı. 
Arslan, gastronomi alanında 
katılımcılara yüksek 
düzeyde katkı sağlayacak bir 
sempozyum düzenlemeye 
gayret ettiklerini vurgulayarak, 
sempozyumun ana teması 

olan gastronominin, kültürel 
değerlerin yaşatılması 
anlamında önemli bir 
görevi üstlendiğini söyledi. 
Arslan, hem ülkemizin 
saygın akademisyenlerinin 
hem de farklı ülkelerden 
bilim insanlarının katılacağı 
sempozyumun hayırlara vesile 
olmasını temenni etti.
Gastronominin sadece 
yemeklerin pişirilerek 
sunulması anlamına 
gelmediğini vurgulayan Arslan; 
“Gastronominin sanatsal 
ve kültürel bir yanı vardır ve 
geçmişten gelen bir mirası 
da geleceğe aktarmada etkin 
bir bilim dalıdır. Dolayısıyla 
Konya’yı düşündüğümüzde, 

sahip olduğumuz kültürel 
mirasın aktarımı görevini 
de ziyadesiyle üstlendiğini 
görüyoruz. Kültür, din, gelenek 
ve mutfağın konuşulacak 
olduğu bu sempozyumun 
hem şehrimiz hem ülkemiz 
adına önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu bağlamda 
Üniversitemizin Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları alanında 
son derece iyi bir yerde 
olduğunu da söylemek isterim. 
Daha sonraki yapılacak olan 
tüm sempozyumlarda da 
hep birlikte olmayı temenni 
ediyorum” dedi.

ULUSLARARASI
AŞÇI DEDE 
ATEŞBAZ-I VELİ 
SEMPOZYUMU 
DÜZENLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı Selim Yücel Güleç de 
Ateşbaz-ı Veli hakkında bilgi 
verdi. Aşçı Dede Ateşbaz-ı 
Veli’nin güzel ahlakın, sevginin 
timsali bir isim olduğunu 
kaydeden Güleç, Meram’da 
bulunan türbesinin dünyada 
bulunan tek aşçı türbesi olma 
özelliği taşıdığını belirtti.
Güleç, şunları söyledi: 
“Konya’nın bir gastronomi 
şehri olması için proje 
çalışmalarımızı tamamladık. 
Konya Mutfak Müzesi 
projemiz de bunlardan 
biri olacak. Bu bereketli 

toprakların lezzetlerinin 
herkese ulaşması için 
elimizden gelen tüm gayreti 
gösteriyoruz. Bu sempozyum 
da bu bağlamda yapılan 
çalışmalara önemli bir katkı 
sağlayacak. Necmettin 
Erbakan Üniversitemizin 
yöneticilerinin katkılarını 
takdirle karşılıyor ve 
kendilerine teşekkür ediyor, 
çalışmaların hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.”
dedi. Konya’nın değerlerinin 
tanıtımına katkı sağlayacak 
olan sempozyum 2 gün 
boyunca online olarak devam 
etti.

Programın Tamamı için 
karekodu okutabilirsiniz.
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Ayakları yere basmayan 
Bilim ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST'te 
Üniversitemiz, 14 takımla 
finalde yarıştı.

Gaziantep’te bu yıl 
üçüncüsü gerçekleştirilen 

TEKNOFEST finallerinde 
Üniversitemizi; Uçan Araba 
Tasarım Yarışmasında ‘Air 
Stream’, Helikopter Tasarım 
Yarışmasında ‘Tulpar’, 
İnsanlık Yararına Teknoloji 

Yarışmasında ‘Manas’, 
Çevre ve Enerji Teknolojileri 
Yarışmasında ‘NEU-CFD 
Energy’, Jet Motor Tasarımı 
Yarışmasında ‘NEU-CFD’, 
Biyoteknoloji İnovasyon 
Yarışmasında ‘Geleceğin 
Mühendisleri’, Eğitim 
Teknolojileri Yarışmasında 
‘Kodla-Yap-Yarış’, Orta İrtifa 
Roket Yarışmasında ‘Maverik’, 
Alçak İrtifa Roket Yarışmasında 
‘Konya Bilim Teknoloji’, İHA 
yarışmalarında ‘Göktürk-Fixed’, 

‘Göktürk Rotary’, ‘Riha-Fixed’, 
Model Uydu Yarışmasında 
ise ‘Kazgan’ ve ‘TSI’ takımları 
temsil etti.

Üniversitemizi Jet Motor 
Tasarım kategorisinde temsil 
eden ‘NEU-CFD’, 147 takım 
arasından üçüncülüğü elde 
etti. NEU-CFD’ye, ödüllerini 
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanı ve TEKNOFEST 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Bayraktar verdi. Ayrıca, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli ve 

TEİ Genel Müdürü Mahmut 
Faruk Akşit, NEU-CFD takımını 
ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgiler aldı.TEKNOFEST FİNALİNDE

14 TAKIMLA YARIŞTIK

NEU-CFD TAKIMI 
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
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Necmettin Erbakan 
Görse Gurur Duyardı

Salgınlarda kullanılmak 
üzere, sağlık çalışanlarını 
korumaya yönelik 
geliştirdikleri 4 ayaklı mobil 
robot ‘Tulpar’ ile yarışmaya 
katılan Manas takımını 
ziyaret eden T3 Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve 
TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar, 
proje hakkında öğrencilerden 
bilgi alarak bir süre sohbet 
etti. Bayraktar sohbetinde 
öğrencilere, “Rahmetli 
Necmettin Erbakan Hoca 
görseydi, sizlerle gurur 
duyardı” dedi.

Projeyi Pilot 
Okullarımızda 
Uygulayabiliriz

Eğitim Teknolojileri 
kategorisinde yarışan ‘Kodla-
Yap-Yarış’ takımını ziyaret 
eden Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, proje hakkında 
takım kaptanı Resul 
Bütüner’den bilgi aldı. Projeyi 
beğenen Bakan Selçuk, 
"Projeyi pilot okullarımızda 
uygulayabiliriz" diyerek 
takım kaptanı Bütüner’den 
iletişim bilgilerini aldı.

Proje hakkında bilgi veren 
Bilgisayar Mühendisliği 
yüksek lisans öğrencisi 
Resul Bütüner, “Akıllı 
Sınıf Duygu Takip Sistemi 

olarak tanımlanan 
projede öğrencilerin sınıf 
içindeki yedi farklı duygu 
ifadeleri yapay zeka 
yöntemleri ile alınarak 
veriler yüz tanımaya göre 
toplanmaktadır. Bu alınan 
kayıtlar istatistiki veriler 
halinde rapor şeklinde 
öğretmenlere verilmektedir. 
Öğretmenler ise bu 
raporlar ile sınıf içerisindeki 
öğretim yöntem ve stilini 
ona göre belirlemektedir. 
Ayrıca olumsuz durum 
duygu ifadeleri fazla 
olan öğrenciler de okul 
rehberlik servisine 
yönlendirilmektedir.” 
şeklinde konuştu.

NECMETTİN ERBAKAN GÖRSE, 
GURUR DUYARDI

 Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sevgi Keleş, 
dünyanın saygın bilimsel 
dergilerinden birinde 
yayınlanan, Konya'dan 
yaklaşık 80 hastanın da yer 
aldığı yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) vakalarında 
bağışıklık sistemi 
araştırmasına ilişkin, “Bu 
çalışma, yoğun bakıma 
yatacak kadar ağır Kovid-19 
enfeksiyonu geçiren 
özellikle 65 yaş altındaki 
hastalarda, altta yatan 
nedenin bağışıklık eksikliği 
olabileceğini gösterdi.” 
ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sevgi Keleş, Science 
dergisinde yayımlanan 

iki önemli çalışmaya katkıda 
bulunduklarını söyledi. 
Keleş, bu uluslararası 
çalışmaya Üniversitemiz 

dışında Selçuk Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi ile 
Okmeydanı Hastanesi ve 
birkaç merkezden ilgili 
branşlardaki akademisyenlerin 
de destek verdiğini söyledi. 
Dünya genelinde 659, 
Türkiye'den ise 80'i Konya'dan 
olmak üzere yaklaşık 150 
hastanın bağışıklık sistemini 
değerlendiren çalışmanın 
çarpıcı sonuçları olduğunu 
anlatan Keleş, “65 yaş altında 
ve daha önceden sağlıklı 
olan bireylerde, hastalığın 
çok ağır seyretmesi ve 
ölümcül olabilmesi beklenen 
bir bulgu değil. Bu çalışma, 
ağır Kovid-19 enfeksiyonu 
geçiren, özellikle 65 yaş 
altındaki hastalarda, altta 
yatan nedenin bağışıklık 
eksikliği olabileceğini gösterdi. 
Ülkemizde akraba evliliği 
sık olduğu için bağışıklık 
eksikliği de sık görülmekte. Bu 
nedenle Türkiye'de bağışıklık 
eksikliği nedeniyle hastalığı 
ağır geçirip yoğun bakımda 

yatan hasta oranı çok daha 
fazla olabilir. Bir ailede, daha 
önceden sağlıklı olup Kovid-19 
enfeksiyonunu yoğun bakıma 
yatışı gerektirecek kadar 
ağır geçiren veya kaybedilen 
birden fazla birey varsa, 
bu aileyi mutlaka bağışıklık 
sistemi eksikliği bakımından 
taramak gerekiyor.” dedi.
Yapılan araştırmanın Kovid-19 
enfeksiyonunun tedavisinde 
yol gösterici olduğunu Keleş, 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Maske, mesafe ve temizlik 
herkesin çok dikkat etmesi 
gereken kurallar. Yeni tedavi 
olarak özellikle bağışıklık 
eksikliği saptanırsa, faydalı 
olabileceği düşünülen 'sitokin' 
tedavisi dediğimiz tedaviler 
var. Yine bağışıklık sistemi 
aşırı çalışanlarda, bu aşırı 
çalışan elemanları baskılamak 
için yeni tedaviler araştırılıyor. 
Bu konudaki çalışmalar yurt 
dışında devam ediyor. Bu 
konuda katedilecek daha çok 
yol var.” dedi.

ARAŞTIRMA: KORONAVİRÜSÜ AĞIR GEÇİREN 
HASTALARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Üniversitemiz Türkiye 
Küresel ve Bölgesel 
Araştırmalar Merkezinin 
(TIGA) düzenlediği 
‘İran Perspektifinden 
Dağlık Karabağ Sorunu’ 
webinarında konuşan 
Dr. Ali Afshari, “Karabağ 
sorununda İran’ın resmi 
görüşü, her ne kadar 
Azerbaycan lehinde daha 
fazla destek verse de her 
iki tarafın da bu sorundan 
kazan-kazan durumuyla 
çıkması yönündedir. 
İran’ın, Rusya ve Çin ile 
olan yakınlığı nedeniyle 
bütünüyle Ermenistan 
aleyhinde bir tavır alması da 
söz konusu değildir.” dedi.

TIGA Müdür Yardımcısı 
Dr. Şeyma 

Akın’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen ‘İran 

Perspektifinden Dağlık 
Karabağ Sorunu’ konulu 
online konferansta 
değerlendirmelerde bulunan 
Dr. Ali Afshari, meselenin 
geniş bir perspektifte ele 
alınması gerektiğini söyleyerek 
konunun hem bölgesel hem 
küresel boyutlarının olduğunu 
ve İran’ın bu faktörlerden 
etkilendiği için bu doğrultuda 
bir yaklaşım benimsediğinin 
altını çizdi. İran’ın Karabağ’a ilgi 
göstermesinin çeşitli nedenleri 
olduğundan bahseden 
Afshari, “İlk olarak, tarihteki 
İran devletlerinin bir parçası 
olması önemli bir etkendir; 
ayrıca, dini ve etnik temelli 
nedenlerin rolü de büyüktür. 
Ancak esas mesele, İran’ın 
mevcut pozisyonudur ve 
bu anlamda kendi içindeki 
azınlıklar gibi etnik ve dini 
temelli boyutlar ve de 
diplomatik ilişkileri olduğu 
ülkelerin etkisi belirleyicidir. 

İran’ın Ermenistan ile 
diplomatik ilişkilerinin süreç 
içinde gelişmesi ve Rusya 
ile ilişkileri de bu anlamda 
etkilidir.” şeklinde konuştu. 
Karabağ sorununda İran’ın 
dengeli bir politika gözettiğini 
kaydeden Dr. Afshari, “İran, her 
ne kadar Azerbaycan lehinde 
daha fazla destek verse de, 
her iki tarafın da bu sorundan 
kazan-kazan durumuyla 
çıkması taraftarıdır. Tamamen 
Azerbaycan veya tamamen 
Ermenistan lehine bir 
pozisyon almaması, içerideki 
ve dışarıdaki dengeleri 
gözetmesinden kaynaklıdır. 
Nüfusun önemli bir oranı 
Azerilerden oluşmakta ve bu 
kesim Ermenistan ile olan 
yakınlaşmaları eleştirmektedir. 
Aynı zamanda İran’ın Rusya ve 
Çin ile olan yakınlığı nedeniyle 
bütünüyle Ermenistan 
aleyhinde bir tavır alması 
da söz konusu değildir.” diye 
konuştu. 
 
Dr. Ali Afshari Kimdir?
İran uzmanı ve aktivist 
Ali Afshari, İran'da çeşitli 
demokrasi yanlısı hareketlere 
öncülük etmiştir. Çok sayıda 
yazı ve makalesi bulunan 
Afshari, halen FDA'de 
çalışmakta ve Georgetown 
Üniversitesinde ders 
vermektedir.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU
ÜNİVERSİTEMİZDE KONUŞULDU
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Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
öğrencisi Ömür 
Onurlucan, bu yıl yedincisi 
düzenlenen Uluslararası 
Yed-i Velayet 7 Vilayet 
Kısa Film Festivali’nde 
"Süleyman Çelebi" temalı 
senaryosu ile ödüle layık 
görüldü.

Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

Radyo, Televizyon ve 
Sinema bölümü ilk yılında 
büyük başarıların altına 
imza atmaya devam 
ediyor. Daha önce farklı 
yarışmalardan yazdığı 
senaryo ve hikayelerle ödül 
alan ikinci sınıf öğrencisi 
Ömür Onurlucan, bu yıl 
yedincisi düzenlenen 
Uluslararası Yed-i Velayet 
7 Vilayet Kısa Film 

Festivali’nden de "Süleyman 
Çelebi" temalı senaryosu ile 
ödül aldı. Festivalin kapanış 
töreni Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü ile Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odasının (BTSO) 
destekleriyle Ehli Sanat 
Sinema ve Kültür Derneği 
tarafından düzenlendi. Bu 
tür yarışmaların öğrenciler 
için motivasyon kaynağı 
olduğunu ve bu yarışmada 
ödül aldığı için büyük 
mutluluk duyduğunu dile 
getiren Ömür Onurlucan 
ise, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve 
Sinema bölümünde hem 
teorik hem uygulamalı 
eğitimi bir arada aldıklarını 
ve bu sayede iki alanda da 
kendilerini geliştirme imkanı 
bulduklarını söyleyerek 
eğitimlerine katkı sağlayan 
hocalarına teşekkür etti.

ÜNİVERSİTEMİZ 
ULUSLARARASI
YED-İ VELAYET

7 VİLAYET 
KISA FİLM 

FESTİVALİNDEN
ÖDÜLLE DÖNDÜ

PROF. DR. 
SALİM KOCA'NIN 
KİTAPLARI
ÜNİVERSİTEMİZ
KÜTÜPHANESİNE
BAĞIŞLANDI

Türk kültür tarihi ve 
Selçuklu tarihi ve 
medeniyeti alanlarında 
önemli eserler veren 
Prof. Dr. Salim Koca’nın 
kitapları ailesi tarafından 
Üniversitemiz Sosyal 
ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Kütüphanesine 
bağışlandı.

Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde 

bulunan Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Caner Arabacı 
şunları söyledi: “Salim 
Koca bey ömrünü ilme, 
bu vatanın irfanına 
vakfetmiş bir ilim gazisi 
idi. İlim yolunda bu vatana 
hizmeti büyük bir cihat 
olarak gören bahtiyar 
bir insandı. Araştırma 
yaparken çalışırken 

mesai sınırı bilmezdi. 
İnsan unsurumuzu iyi 
yetiştirmek için, bu 
vatan için çalıştı. Onun 
vefatı hepimizi üzdü 
ancak eşi ve kıymetli 
çocukları onun kitaplarını 
Fakültemiz kütüphanesine 
hediye ederek, hocanın 
hayırlarının vefatından 
sonra da devam ettirdiler. 
Bu bağış, Salim Bey’in 
sadakayı cariyesi 
hükmünde onun hayrını 
yaşatmaya devam 
edecektir.” dedi.

Hediye edilen kitaplar 
Prof. Dr. Salim Koca’nın 
ailesi tarafından Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi 
Kütüphanesine teslim 
edildi.
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Üniversitemiz, ODTÜ 
University Ranking by 
Academic Performance 
Laboratuvarı'nın açıkladığı 
listeye göre, 2000 
yılından sonra kurulan 
üniversitelerin yer aldığı 
kategoride, 95 üniversite 
içerisinde 4 basamak 
yükselerek 9’uncu sırada 
yer aldı.

Üniversitemiz, 110 devlet 
üniversitesi arasında 8 

sıra yükselerek 41’inci, tüm 
üniversiteler içerisinde de 10 
basamak birden yükselerek 
50’inci oldu. 

Üniversitemiz Türkiye'deki 
tüm üniversitelerin akademik 
performansının sıralandığı 
ODTÜ University Ranking 
by Academic Performance 
Laboratuvarı'nın (URAP) 
açıkladığı listede geçen seneye 

göre her kategoride yükseliş 
sergiledi. URAP 2020-2021 
yılı verilerine göre genel 
sıralamada 50’nci sırada yer 
alan Üniversitemiz, devlet 
üniversiteleri sıralamasında 
41, 2000 yılından sonra 
kurulan üniversiteler arasında 
ise 9’uncu oldu. Konu hakkında 
değerlendirmede bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, akademik performansın, 
nitelik bağlamında en çok 
önem verdikleri başlıklardan 

biri olduğunu vurguladı. 
Rektör Zorlu, bilimsel 
yayıncılığa vermiş oldukları 
desteğin somut adımı olarak 
Türkiye’de ilk defa ‘Bilimsel 
Yayınlar Koordinatörlüğü’nü 
kurduklarını belirterek, 
bilimsel yayıncılıkta dünyanın 
öncü yayınevleriyle yapılan 
işbirliklerinin, akademisyenler 
ve lisansüstü öğrencilerine 
yönelik yapılan online eğitimler 
ile yazar çalıştaylarının, bilimsel 
yayıncılıkta niteliği ve verimliliği 

artırma adına yürütülen proje ve 
alt yapı iyileştirme faaliyetlerinin 
kurumsal anlamda üniversiteyi 
üst sıralara taşıdığını kaydetti. 
Zorlu, sadece makale özelinde, 
Web of Science’a (WOS) göre 
217 üniversite arasında geçen 
yıla göre yaklaşık 25 sıra birden 
yükselerek 33’üncü sırada 
olduklarını, TÜBİTAK Ulakbim 
kapsamında TR DİZİN’de yer 
alan 1857 yayın sayısıyla 
da 217 üniversite arasında 
48’inci sırada olduklarını, 

yayıncılık anlamında da ciddi 
bir yol kaydettiklerini ifade 
etti. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
2000 yılından sonra kurulmuş 
95 üniversite içerisinde bu 
sene 4 basamak ilerleyerek 
9’uncu sırada yer aldıklarını ve 
öncelikli hedeflerinin 2000’den 
sonra kurulan, yeni nesil 
üniversite olarak da adlandırılan 
üniversiteler içerisinde ilk sıraya 
yükselmek olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTEMİZ
AKADEMİK PERFORMANSTA DA
YÜKSELİŞTE
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Üniversitemiz Bilim ve 
Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BİTAM) 
temel uygulamalı ve 
disiplinlerarası alanlardaki 
araştırma ve uygulama 
faaliyetlerini merkezi bir 
organizasyon çerçevesinde 
düzenlemek amacıyla 
faaliyetlerini yürütmeye 
devam ediyor.

Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi aynı zamanda 
BİTAM Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Bingöl, BİTAM ile ilgili bilgiler 
verdi. Evrensel değerler 
çerçevesinde gelecek nesillere 
aktarılacak olan bilgi birikimleri 
için BİTAM’ın bir araştırma 
merkezi olmayı amaçladığını 
ifade eden Bingöl, “Güncel 
ve yüksek teknolojiye sahip 
cihazlarla donatılmış olan 
birimimizde ulusal kaynaklarla 
teknolojik, özgün ve milli 
ürünlerin ortaya çıkmasında 
gerekli olan çok sayıda analiz 
gerçekleştirilebilmektedir. 
Ülkemizin ihtiyaçları 
doğrultusunda belirlenmiş 
tematik alan laboratuvarları 
da merkezimiz bünyesinde yer 
almaktadır.” dedi.

Daha güzel bir gelecek inşa 
etme hususunda görev 
üstlenmiş olan BİTAM’ın, 
araştırmacılara ve üreticilere 
önemli katkılar sağlayacağını 
hatırlatan Bingöl, sözlerine 
“Üniversitelerin, kamu kurum 
ve kuruluşlarının yanı sıra 
sanayi kuruluşlarının da
Ar-Ge faaliyeti göstermeleri 
son derece önemlidir.  Biz 
bilim insanları olarak 
milletimiz için bu faaliyetleri 
desteklemeli, ilgili 
çalışmalarda ve araştırmalarda 
aktif bir rol almayı kendimize 
görev edinmeliyiz” şeklinde 
devam etti.
Prof. Dr. Haluk Bingöl, Bilim 
ve Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin 
üniversitelerimizin, kamu 
kurumlarımızın ve sanayimizin 
hizmetine sunulduğunu, 
gelecek nesillere aktarılacak 
bilgi birikimin niteliğini 
arttırarak araştırmacılara yeni 
ufuklar açacağına inandığını 
söyledi.

BİTAM 2020 Online Kataloğu 
incelemek için;
bitamkatalog.erbakan.edu.tr

ÜNİVERSİTEMİZ
BİTAM ARAŞTIRMALARIYLA

YENİ UFUKLAR AÇACAK
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VETİS Nasıl Kullanılır?

VETİS’le veri tabanlarına 
bağlanmak isteyenler 

üniversite kütüphanesi aracılığı 
ile veri tabanlarına bağlanırlar.
 
Yordam Kütüphane Bilgi 
Belge Otomasyonuna kayıtlı 
kullanıcılar kullanıcı adı 

ve şifreleri ile, TEK ŞİFRE 
kullanılan üniversitelerde ise 
verilen kullanıcı adı ve şifre 
ile “Oturum Aç” butonuna 
basarak giriş işlemi yapılır.
 
Kütüphane Otomasyon 
Sisteminde kaydı olmayanlar, 
“Üye Ol” butonuna basarak 
ve gerekli bilgileri doldurup 

sisteme kaydolabilirler. Bu 
işlemden sonra kurumsal mail 
adresine gelecek aktivasyon 
linkini tıklayarak hesabı aktif 
hale getirip giriş işlemini 
yapabilirler.
 
Kullanıcılar, oturum açma 
işleminden sonra veri 
tabanlarını kullanabilir.

VETİS’ten Kimler 
Yararlanabilir?

VETİS’i üniversitede bulunan, 
Yordam Kütüphane Bilgi 
Belge Otomasyonuna 
kayıtlı kullanıcılar (öğrenci, 
öğretim elemanı, personel 
vb.) ile kurumsal e-postaya 
sahip olup kayıt yaptıran ve 
aktivasyonunu tamamlayan 
herkes kullanabilir.
Ayrıca üniversite tarafından 
veri tabanlarını kullanmaya 
izin verilen ve kütüphane 
tarafından kaydı yapılan 
dış kullanıcılar da VETİS’i 
kullanabilirler.

KÜTÜPHANEYE ULAŞMAK
HİÇ BU KADAR 

KOLAY OLMADI!
Üniversitemizde, araştırmacıların 

ulusal veya uluslararası elektronik 
veri tabanlarına, kampüs dışından, 

hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde 
ulaşabilmelerini sağlayan VETİS 

(Veritabanı Erişim ve İstatistik 
Sistemi) hizmet vermeye başladı.

74 75
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Üniversitemiz Ereğli Eğitim 
Fakültesi tarafından tertip 

edilen sempozyumla, Covid19 
süreci ile birlikte hız kazanan 
“Eğitimde Dijital Dönüşüm” 
çabalarının bilimsel bağlamda 
ulusal paydaşlar tarafından ele 
alınması amaçlanıyor.

Sempozyumun açılış 
programında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 
Rektör Zorlu, günümüzün 

olağanüstü koşulları açısından 
bakıldığında, dijitalleşmenin 
ve teknoloji kullanımının 
önemine daha net bir çerçeve 
çizilebileceğini belirtti.

Küresel Covid-19 salgınının, 
dijital altyapıları ve onları 
verimli kullanmayı önemli hale 
getirdiğini ifade eden Rektör 
Zorlu, “Küresel Covid-19 
salgınının dünya gündemine 
oturması ve buna bağlı olarak 
okulların ve iş dünyasının 
uzaktan faaliyet göstermesi 
sürecinde dijital altyapılar, 

onları verimli kullanmak 
gibi pek çok etken ön plana 
çıkmıştır. Öğrenciler ve 
öğretmenler uzaktan eğitim ile 
ilgili programları kullanabilme 
ve dijital altyapıya hakim 
olabilmeleri ölçüsünde bu 
sürecin bir parçası olmuşlardır. 
İş dünyası açısından da 
durum çok farklı olmamış, 
çalışan ve işverenler, çalışma 
hayatı ile ilgili tüm süreçleri 
dijital ortamlar üzerinden 
yürütmüşlerdir. Bu da doğal 
olarak kişilerin bu dijital 
süreçleri etkin bir şekilde 

kullanmasını gerektirmiştir 
ki, bu yönü güçlü olan bireyler 
süreci daha verimli bir 
şekilde yürütebilmişlerdir. Bu 
gelişmeler ve değişimlerin 
etkisiyle yapılandırılan yeni 
eğitim anlayışına katkı 
sağlamak amacıyla Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak 
1. Ulusal Eğitimde Dijital 
Dönüşüm Sempozyumunu 
düzenlemekten ve değerli 
katılımcıları burada 
görmekten büyük bir mutluluk 
duymaktayız.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere bilgi sunma 
noktasında teknoloji 
kullanımının zorunlu 
hale geldiğini vurgulayan 
Üniversitemiz Ereğli Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent 
Dilmaç, “Teknolojik gelişmeler 
ve günümüz öğrencilerinin 

dijital teknolojileriyle iç içe 
oluşu, eğitim işleyişindeki 
gereksinimleri farklılaştırmış ve 
halihazırdaki eğitim sisteminde 
değişiklikleri zorunlu kılmıştır. 
Yaşanan değişimlere ve giderek 
karmaşıklaşan dünyaya 
uyum sağlama sürecinde 
eğitim hedefleri de değişim 
göstermektedir. Öğrencilere 
bilgi sunma noktasında 
teknolojinin kullanımı 
gereklilikten çok zorunluluk 
olmaya başlamıştır.” dedi.

Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. 
Dr. Mustafa Sarıtepeci ise, son 
yıllarda eğitim sektörü içerisinde 
en hızlı büyüyen alanın 
eğitimde dijitalleşme olduğunu 
kaydederek, YÖK’ün de bu 
konuya hassasiyet gösterdiğini 

ve eğitimde dijitalleşmeyi 
öncelikli alan ilan ettiğini aktardı.

Pandemi öncesinde de değerli 
olan teknoloji ve dijitalleşmenin 
öneminin Covid-19 salgınıyla 
birlikte daha da belirginleştiğini 
söyleyen Ereğli Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hafize Gümüş, “Salgınla 
birlikte belki hiç denenmemiş 
sistemleri ve programları 
kullanmak durumunda kaldık. 
Bu doğrultuda kullandığımız 
yöntemlerin, yüz yüze eğitime 
etki ve katkılarını düşünmeye 
başladık ve eğitimin kalitesinin 
arttırılmasına katkı sunmak 
için çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Ereğli 
Eğitim Fakültesinin 
düzenlediği 1. Ulusal 
Eğitimde Dijital Dönüşüm 
Sempozyumunun online 
açılışında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, dijitalleşmenin 
oldukça önem kazandığı 
günümüzde, yeni eğitim 
anlayışına düzenlenen 
sempozyumla katkı 
sağlayacakları için 
memnuniyet duyduğunu 
söyledi.
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İlkleri gerçekleştirmeye 
devam eden 
Üniversitemiz, Türkiye’de 
ilk olarak online satranç 
turnuvası düzenledi.

Üniversitemiz Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığının düzenlediği 
Türkiye’de ilk olarak 
gerçekleştirilen satranç 
turnuvasına 515 sporcu 
katıldı.
Müsabakalar, sporcular ve 
Türkiye Satranç Federasyonu 
Konya İl Temsilciliğinden 
hakemlerin farklı noktalardan 
video konferans yöntemiyle 
bağlantı kurmasıyla 
gerçekleştirildi. Turnuva 
hakkında açıklama yapan 
Üniversitemiz Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Mehmet 
Büyükdede, “30 Ağustos 
Zafer Bayramı kutlamaları 
kapsamında Türkiye’de ilk 
defa online dart turnuvası 
gerçekleştirmiştik. Bugün 
yine üniversiteler arasında 
Türkiye’de ilk olarak 
online satranç turnuvası 
düzenliyoruz. Turnuvaya 
başvuru sayısının 500'ü 
aşması bizleri sevindirdi. 
Üniversite olarak bu tür 

sosyal, sportif ve rekreatif 
faaliyetleri artıracak, 
öğrencilerimizin vakitlerini 
daha verimli geçirmeleri 
amacı ile çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.” şeklinde 
konuştu. Türkiye Satranç 
Federasyonu Konya 
İl Temsilcisi Erdoğan 
Tozlu ise, “29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
münasebetiyle Necmettin 
Erbakan Üniversitesi'nin 
satranç turnuvası 
gerçekleştirmesinden 
memnuniyet duyduk ve 
destek verdik. Bu turnuva, 
üniversite personeli ve 
öğrencilerinin katıldığı 
kapalı bir turnuva fakat 
satranç camiasına büyük 
katkılar sağlayacaktır. Böyle 
bir faaliyet Türkiye’de ilk 
defa gerçekleştiriliyor ve 
pandeminin devam etmesi 
halinde Federasyonumuzla 
görüşerek farklı kurumlarda 
da uygulamayı düşünüyoruz. 
Böylesi kapsamlı bir 
turnuvanın düzenlenmesine 
imkan tanıyan üniversite 
yönetimine ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ 
SATRANÇ TURNUVASIYLA
TÜRKİYE’DE BİR İLKİ 
DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ
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Büyük Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz 
bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi 

rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, 
Cumhuriyet Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Aybüke...
Seni asla unutmadık. 

Unutmayacağız. Unutturmayacağız.

Rahmetle ve sevgiyle...

Şehit öğretmenimiz Aybüke için hazırladığımız anma filmini izlemek için Karekodu okutabilirsiniz.
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Gelecek nesillerin çevre 
bilinciyle yetişmesi ve daha 
yeşil bir Türkiye için 81 ilde 
eş zamanlı gerçekleştirilen 
fidan dikme etkinliği 
kapsamında Üniversitemiz 
Köyceğiz Yerleşkesinde 
fidan dikme etkinliği 
düzenledi.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu’nun yanı sıra 

yöneticiler, akademik ve 
idari personel ile öğrencilerin 
katıldığı etkinlikte yüzlerce 
fidan toprakla buluştu. 
Programda konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, bugün verilen emeklerin 
gelecek için faydalı olacağını 
belirterek, “Gelecek nesillerin 
üniversitemize geldiklerinde 

yeşil bir kampüste 
okumaları için yerleşkemizin 
tamamını ağaçlandırmak 
için çabalıyoruz. Bu konuda 
kararlıyız. Öğrencilerimizi 
birer fidan olarak görüyoruz 
ve onlar, yetişerek geleceği 
şekillendirecekler. İnşallah 
bugün dikilen fidanlar 
da geleceğin ormanlarını 
şekillendirecek.” şeklinde 
konuştu.

KÖYCEĞİZ YERLEŞKESİNDE
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
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Fransa başta olmak üzere 
birçok Avrupa ülkesinde 
Müslümanların karşılaştığı 
üzücü olaylar, sadece 
Müslümanları değil her 
inançtan ve düşünceden 
sağduyu sahibi insanları 
yaralamış ve yaralamaya da 
devam etmektedir.

Avrupa'da gerileme yaşayan, 
koronavirüs sürecinde 
de giderek derinleşen ve 
itibarını kaybetme hızı artan 
'refah devleti' kavramının 
durumu, siyasi otoriteleri 
tarih boyunca olduğu gibi 
maalesef yine popülist 
söylemlere, islamofobiyi 
bir araç olarak kullanmaya 
itmiştir. Ekonomi, sağlık, eğitim 
ve istihdam gibi alanlarda 
yaşadıkları durağanlık ve 
beraberinde gelen güç kaybını, 
kendilerinden beklentileri ve 
hatta kendileri için duyulan 
kuşku ve öfkeyi maskelemek, 
başka bir yere kanalize etmek 
üzere korku inşa etmeye 

tevessül etmişlerdir. Avrupa’da 
yaşanan Müslüman karşıtı 
olaylar, batının kendine olan 
inancını yitirdiğinin apaçık 
delilidir. Yenidünya düzeninde 
bu hasta adamın yaşadığı 
çöküntü, hem fiziken hem de 
ruhsal açıdan kendisini sarmış, 
tedavisi mümkün olmayan bir 
noktaya doğru gitmektedir.

Konforları için inşa ettikleri 
korkunun toplumsal ve 
küresel barışı zedelemekten, 
nefretin yaygınlaşmasından ve 
kötülüğün sıradanlaşmasından 
başka bir faydası olmayacaktır. 
İslamofobi, Soğuk Savaş'tan 
sonra Batının ideolojik 
düşmanı komünizmin yerine 
ikame ettiği yeni bir muhayyel 
düşmandır. Batının bu sanrısını 
yenebilmesi için de önlerinde 
duran en güçlü ve büyük engel 
Türkiye ve Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Çünkü ülkemizin 
gücü ve sürecin tarihsel seyri 
içerisindeki tutumu, hem 

gündelik siyasetlerini riske 
sokmakta hem de gelecek için 
endişe duymalarına sebep 
olmaktadır. Müslümanlara 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
karşı yapılan saldırıların eş 
zamanlı olması bunun net bir 
göstergesidir. Nitekim İslâm’a 
karşı açtıkları savaşta, bin 
yıldır Türklerle karşılaşmaları, 
hafızaları ve bilinçaltlarında 
silinmez izler bırakmış, 
ülkemize karşı tutumlarını 
şekillendirmiş, İslâm’a yönelik 
öfke ve nefret duygularını 
Türkiye’ye yöneltmelerine 
sebep olmuştur. Ancak 
bilinmelidir ki Türkiye, tarih 
boyunca her arenada olduğu 
gibi inanç ve değerlerinin 
sancaktarlığını yapmaktan 
onur duyacak, “insanlığı” 
koruyup kollayacak, “Hasta 
Avrupa”ya insani hasletler 
kazandıracak medeniyet 
reçetesini yazmaktan asla geri 
durmayacaktır.

KINIYORUZ
Hukuk devleti, temel hak 
ve özgürlükler, masumiyet 
karinesi gibi kavramların, söz 
konusu Müslümanlar olunca 
göz ardı edilmesini ve hatta bu 
durumun devlet politikası haline 
gelmesini üzülerek görmekteyiz. 
Müslümanlara yalnızca kendi 
kimliklerini reddederlerse 
vatandaşları gibi muamele 
edeceklerini dayatmaları, 
karanlık geçmişinde olduğu 
gibi Avrupa’nın geleceğini de iç 
karartıcı hale getirmektedir.

Oluşturulan bu kin ve nefret 
atmosferinde üstü örtülen, 
medyada yer bulamayan, 
giderek büyüye gelen düşmanlık 
ve kötülükler yumağına 
daha fazla sıradanlaşmadan 
dur denmelidir. Demokrasi, 
eşitlik, adalet, insan hakları, 
hukukun üstünlüğü, hesap 
verebilirlik ve çoğulculuk gibi 
değerleri kendi toplumlarının 
alamet-i farikası olarak görüp 
başkası tarafından talep 
edildiğinde ayrılıkçı ve radikal 

olarak nitelendirilmesi kabul 
edilebilir değildir. Bilinmelidir ki 
Müslümanlar, Avrupalı kimliği 
veya vatandaşlıkları uğruna 
mukim oldukları ülkelerde 
inançlarının alaya alınmasına 
razı olmayacaklardır. Bugün 
Müslümanlara yönelik olumsuz 
tavırların yanında İslam’ın 
temel inanç ilkelerinin kendi 
arzularına göre yorumlanması 
üzerinden sömürgeciliğin farklı 
bir biçimi hayata geçirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu tür yanlışlara 
devam edilmesi, reel politik 
odaklı düşünenlere iç siyasette 
geçici kazanımlar sağlasa 
da insanlık tarihine kara bir 
leke olarak geçecektir. Bu 
yüzden, Fransa’nın İslamofobik 
siyasetinin uzun vadede en 
büyük maliyetinin kendisine 
olacağı tarihsel tecrübeyle 
sabittir.

Özelde Fransa ve genelde 
Avrupa’daki bu eski/
yeni durumda, İslam’a, 
Aziz Peygamberimiz Hz. 

Muhammed’e ve Müslümanlara 
karşı işlenen kışkırtıcı, 
ötekileştiren söylemleri, maruz 
kalınan tutumları kabul etmiyor 
ve şiddetle kınıyoruz.

Müslümanlar, batının iç 
ve dış politikasında ihtiyaç 
duyulduğunda başvurulabilen 
kullanışlı bir “araç” değildir. 
Müslümanlar kendilerini batıya 
sürekli kanıtlaması gereken 
“öteki”ler de değildir.

İslam’ı özünden ve kökünden 
kopartmak sureti ile 
protestanlaştırarak Fransız 
İslam’ı icat etmeye çalışan 
Fransa ve batılı devletler derhal 
bu tutumundan vaz geçmelidir.

Tüm Müslüman aydınları ve 
insanlığın objektif değerlerine 
sahip kişi ve kurumları 
Müslümanlara yönelik yürütülen 
bu asimetrik saldırıya karşı 
sağduyulu ve barışçıl bir 
yaklaşımla tavır almaya davet 
ediyoruz.

Fransa ve Avrupa'daki İslamofobik Siyaseti
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Üniversitemizin, Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ı 
farklı odak konularla 
anma ve anlama amacıyla 
düzenlediği 2. Ulusal 
Necmettin Erbakan 
Sempozyumu ile beraber 
Güzel Sanatlar Fakültemiz 
tarafından hazırlanan 
Necmettin Erbakan 
Sergisinin de online olarak 
açılışı yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Prof. Dr. İhsan 

Fazlıoğlu ve Prof. Dr. Mahmut 
Hakkı Akın’ın katıldığı açılış 
programında ziyarete açılan 
sergide 55 öğrencinin 70 
çalışması yer alıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, sanat 
birikimlerini çeşitli vesilelerle 
sanatseverlerin ilgisine 
sunmaktan memnuniyet 
duyduklarını söyleyerek katkı 

sunan herkese teşekkür etti. 
Üniversite olarak bilimsel 
çalışmaların yanında sanatsal 
faaliyetlere de önem verildiğini 
aktaran Çaycı, sergiye tüm 
sanatseverleri davet etti.

Açıldığı andan bu yana 
yaklaşık 2 bin 500 
sanatseverin görüntülediği 
online ortamdaki sergi, 
gsfgaleri.erbakan.edu.tr 
adresinde ziyaret edilebiliyor.

Özlem, minnet ve rahmetle...
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BİR ÇİÇEKLE BAHAR OLMAZ AMA,
HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
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Üniversitemizin, Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ı 
farklı odak konularla 
anma ve anlama amacıyla 
düzenlediği 2. Ulusal 
Necmettin Erbakan 
Sempozyumu online olarak 
gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’nun konuşmasıyla 
başlayan sempozyum açılış 
programı Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu’nun“Ne idik ki, Ne 
Olacağız?: Necmettin Erbakan 
ve Medenî Öz-güveni ‘Bilim 
Tarihi’ ile Kazanmak” konulu 
konferansının ardından sona 
erdi.  Konuşmasında Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ı 
rahmetle anan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, 
üniversiteleri tarafından 
2016 yılında gerçekleştirilen 
“Doğumunun 90. Yılında 
Necmettin Erbakan” konulu 
sempozyumun geniş bir kitle 
tarafından takip edildiğini 
ve olumlu sonuçlar ortaya 
çıkardığını zikretti. Zorlu, 
“İsmini taşımanın verdiği 
sorumlulukla üniversite 
yönetimimiz merhum 
Necmettin Erbakan’ı, 
düşüncesi ve mücadelesiyle 
anlamaya dönük bilimsel 
faaliyetleri farklı odak 

konularda yapma kararı 
almıştır. Üniversitemizin 
düzenlediği ikinci 
sempozyumumuzun odak 
temasını ‘Türk Siyasi Hayatı’ 
olarak tespit ettik ve inşallah 
iki gün sürecek sempozyumda 
bu konuda ilmi katkıları 
dinleyeceğiz.” dedi.

Merhum Erbakan, 
İnsanlara Hayır Üretmek 
Amacında Olmuştur

Necmettin Erbakan’ın, her 
kesimin üzerinde uzlaştığı ve 
hakkını teslim ettiği sembol 
bir isim olduğunu belirten 
Prof. Dr. Zorlu, “Necmettin 
Erbakan dediğimizde 
“insan ile yaratıcısı ve diğer 
yaratılanlar arasındaki ilişki”ye 
odaklanan ve süreklilik 
gücünü bu kaynaktan alan 
bir düşünce sistematiğinden 
bahsedebiliriz. Üstelik bu 
düşünce sistematiği, insanla 
ilgili hemen her konuya temas 
etmekte ve iyilik yönünde 
sorunları tespit etmekle 
kalmamakta; çözüm de 
sunmaktadır. Bu yüzden bu 
mücadele, kendi sınırlarını 
aşarak Müslüman toplumlara 
ve insanlığa da hayır üretmek 
amacında olmuştur.” ifadelerini 
kullandı. Sempozyumdaki 

bildiri metinlerinden oluşan 
ve Üniversitemiz Yayınevi 
tarafından basılacak olan 
kitabın, konu hakkında yeni 
bilimsel çalışmalara katkı 
sunacağını kaydeden Rektör 
Zorlu, üniversite olarak 
Necmettin Erbakan’ı anma ve 
anlamaya yönelik çalışmalara 
öncülük etmeye ve katkı 
sunmaya devam edeceklerinin 
altını çizdi. Erbakan’ın tüm 
yönleri ile rehber olan, 
kendi sınırlarını çizen ve 
sıra dışı bir hayat yaşadığını 
söyleyen Rektör Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Biz de Konya’da, 
adını taşıdığımız rahmetli 
hocamıza yakışır bir şekilde 
çalışmalar yapmaya gayret 
ediyor, Necmettin Erbakan 
Üniversitemizi Türkiye’de 
sayılı üniversitelerden, 
dünyada da adından söz 
edilen üniversitelerden birisi 
haline getirmek için gayret 
gösteriyoruz. Rahmetli 
hocamızın da dediği gibi; 
‘Her şey hayalle başlar.’ 
Bunun temelinde inanç yatar. 
İnanırsanız başarırsınız. Biz 
de inanıyoruz ve başaracağız 
Allah’ın izni ile” şeklinde 
konuştu. Rektör Zorlu’nun 
konuşmasının ardından 
program, Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu’nun konferansı ile 
devam etti.

Batı Avrupa, Diğer 
Medeniyetlere Aşağılık 
Duygusunu Dayatıyor

Sanayi Devrimi ve modern 
bilimin ortaya çıkmasıyla Batı 
Avrupa düşünürlerinde aşırı 

özgüven patlaması oluştuğunu 
söyleyen Prof. Dr. Fazlıoğlu, 
“Bu aşırı özgüvenle birlikte 
Batı Avrupalıların, kendileri 
dışındaki kültürleri aşağılaması 
ve ikincilleştirmesi süreci 
ile karşılaşıyoruz. Teşbih ile 
anlatacak olursak; bir bilim ve 

teknoloji masası kuruluyor ve 
bu masada milletlerin katkıları 
oranında değerleri belirleniyor. 
Medeni olmanın ölçüsü de 
bu masaya sunulan katkı ile 
belirleniyor. 

2. ULUSAL
NECMETTİN ERBAKAN
SEMPOZYUMU YAPILDI

88 89



geleceğin...

9190

Yani Çin Medeniyetinin 
kendi değeri önemli değil. 
Batı Avrupa’da ortaya çıkan 
bilim ve teknoloji sürecinde 
katkısı olmasına göre önem 
kazanıyor ya da önemsiz kabul 
ediliyor. Her millet de zamanla 
bu anlayışa göre kendini 
değerlendirme psikolojisine 
kapılıyor. İslam Medeniyetinin, 
Batı Avrupa Medeniyetinin 
ortaya çıkmasında önemli 
katkısı olduğu için şöyle bir 
operasyon yapıyorlar. İslam 
Medeniyetini ya Yunan 
Helenistik Medeniyetinin 
devamı kabul ediyorlar ya da 

Batı Avrupa Medeniyetine 
verdiği katkı kadar değerli 
diyorlar. Yani İslam 
Medeniyetinin kendi başına 
bir değerinin olmadığını iddia 
ediyorlar. Dolayısıyla bu kültürel 
bir sömürge programına 
dönüştürülerek, sömürülen 
milletlere, ‘Siz ne idiniz ki, ne 
olacaksınız? Bizim tanımımıza 
mahkumsunuz, geleceğinizi 
ancak bizim geleceğimize 
eklemlenirseniz kazanabilirsiniz’ 
deniyor. Amaçları; başka 
kültürlerin mensuplarına bu 
düşünceyi dayatarak, onların 
‘Ne idik ki, ne olacağız?’ 

demelerini sağlamak. Bir de, 
‘Kültürünüzden çıkan önemli 
şahsiyetlerle övünün ama onlar 
gibi insanlar yetiştirecek sistem 
geliştirmeyin.’ diyorlar. Onların 
bu isteğine karşı çıkarak sistem 
geliştirmeye çalıştığınızda da 
engellemeye çalışıyorlar.” dedi.

Erbakan, Batı Biliminin 
Tıkandığını ve Çözümün 
Kur'an-ı Kerim'de 
Olduğunu Söylemiştir

Necmettin Erbakan’ın 1969 
yılında batı bilimi ile ilgili yaptığı 
tespitlerden de bahseden Prof. 

Dr. Fazlıoğlu, “Erbakan, Milli 
Görüş kitabında batı biliminin 
tıkandığını ifade etmiştir. Teknik, 
pratik uygulamalar açısından bir 
eleştiri yok burada. Bu tıkanıklık 
mefhumların ne olduğunu 
ne olduğunu bilmemekten 
ileri geliyor. Yani batı biliminin 
kullandığı kavram ve kavram 
şemalarının sıkıntılı olduğunu 
dile getiriyor merhum Erbakan. 
Avrupa biliminin tahrif edilmiş 
bir gerçeklik şeması üzerinden 
gittiğini ve bunun sonucu olarak 
makineleştirmeye çalıştığı 
insanı, doğayı, çevreyi ve uzayı 
tahrip ettiğini belirtiyor. Bunun 

ilacı olarak da yeni mefhumlara, 
yeni kavramlara ihtiyaç 
olduğunu ve bunların nasıl 
gerçekleştirileceği konusunda 
da Kur’an-ı Kerim’i işaret eder. 
Yani metafizik düzeyde sahih bir 
kavram şeması, yeni kavramlar 
icat etmenin, Kur’an-ı Kerim’e 
müracaat ile mümkün olduğunu 
savunmuştur.” diyerek sözlerine 
son verdi.
Soru cevap kısmıyla sona 
eren konferansın ardından 
sempozyum, oturumların 
geçilmesiyle sona erdi.

                         Sempozyum videoları için;MERHUM ERBAKAN, İNSANLARA HAYIR ÜRETMEK 
AMACINDA OLMUŞTUR
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesinin 
düzenlediği 1. 
Uluslararası Konya Sanat 
Sempozyumunun açılış 
programı online olarak 
gerçekleştirildi.

Sempozyumu açılış 
konuşmasında; Üniversite 

olarak ilimin ve sanatın 
gelişmesine katkı sağlamak 
için tüm güçleriyle çalıştıklarını 
söyleyen Rektör Zorlu, 
“Kuruluşu itibariyle genç bir 
üniversite olmakla birlikte 
şehrin en köklü fakültelerini de 
bünyemizde barındırmaktayız. 

Bu bağlamda üniversitemiz 
kısa zamanda hem akademik 
performansta sürekli yükseliş 
eğilimi gösterdi hem de 
şehrimizin her anlamda 
gelişmesi için bilimsel ve 
sanatsal sayısız etkinliğe 
imza attı. İşte bugün de 
böyle bir etkinliğin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Pandemi 
döneminde de hem eğitim-
öğretim faaliyetlerimiz hem 
de bilimsel ve sanatsal 
etkinliklerimize ara vermeden 
devam ettik. İki gün 
sürecek sempozyum da bu 
etkinliklerden biri olacak.” dedi.
Sempozyumla aynı anda 250 
eserin yer aldığı ‘Sempozyum 
Karma Sergisi’nin de online 
olarak sanatseverlerin 
beğenisine sunulacağını 
hatırlatan Zorlu, “İletişim 
ve sanatın buluştuğu bu iki 

etkinliğin böylesi zorlu bir 
süreçte teknoloji ve bilişim 
dünyasında yaşayan bireylere 
adeta bir nefes aldıracağını 
ümit ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

Konya’nın kadim bir 
kültür ve medeniyet şehri 
olduğunu ifade eden 
Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanı Dr. Zeki Eraslan 
ise, “Konya, uluslararası 
sanat sempozyumu 
düzenlemekle sanatın da 
kadim merkezlerinden birisi 
olmak yolunda ilerliyor. 
Bu Konya’ya yakışır bir 
durumdur. Bizler de Atatürk 
Kültür Merkezi olarak sanata 
dair, sanatsal faaliyetlere 
dair tüm çalışmaları 
destekleme arzusundayız. 
Bu konuda ülkemizin farklı 
üniversiteleriyle bu güne 
kadar işbirlikleriyle yaptığımız 
ulusal ya da uluslararası 
sempozyumlar, çalıştaylar 
söz konusu oldu. Gönül isterdi 
ki salgın dönemi olmasaydı 
ve yüz yüze bu toplantıyı 
Konya’da icra edebilseydik. 
İnşallah ülkemizin bu salgın 
koşullarından hızlı bir şekilde 
uzaklaşacağını temenni 
ediyoruz ve yeniden bu 
tip faaliyetleri yüz yüze 
bir arada fiziki aynı ortamı 

1. ULUSLARARASI 
KONYA SANAT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

paylaşarak yapmayı gönülden 
arzuluyoruz.” diye konuştu. 
Güzel Sanatlar Fakültesinin 
düzenli olarak sergiler 
gerçekleştirdiğini, bilimsel 
anlamda da sempozyum 

başlatmaya karar verdiklerini 
aktaran Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
fakültede yürütülen çalışmalar 
ve sempozyum hakkında bilgiler 
verdi.

Açılış konuşmaların ardından 
sempozyum, oturumlarla 
devam etti. 

Sempozyum videoları için;
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Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi (GSF) 
Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümü öğrencileri, 
Rize Belediyesinin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'nın 
destekleriyle düzenlediği 
"1001 Gözle Rize" ödüllü 
kısa film yarışması 
festivalinden ödülle döndü.

Alanında uzman jüri 
üyelerinin detaylı 

değerlendirmeleri sonucunda 
festivalde dereceye giren 
filmler belirlendi. Üniversitemiz 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema 
bölümü henüz öğrenci aldığı 
ikinci yıl olmasına rağmen 
festivalde önemli bir başarının 
altına imza attı. Bölümün 

ikinci sınıf öğrencileri İbrahim 
Abay ve Ali Çakıroğlu'nun 
yönetmenliğini yaptığı 
"Hemşin'in İlmekleri" 
belgeseli yarışmada üçüncü 
olarak derece elde etti.
GSF Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölüm Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Salih Gürbüz 
derece elde eden öğrencilerin 
bölümlerinde hem teorik hem 

ÜNİVERSİTEMİZ
'1001 GÖZLE RİZE'
KISA FİLM FESTİVALİNDEN
ÖDÜLLE DÖNDÜ

de uygulama eğitimini bir arada aldıkları 
için kısa sürede bir filmin tüm aşamalarını 
başarıyla tamamlayabildiklerini ifade 
etti. Gürbüz, kazanılan ödülü bölümün 
kurulmasından bugüne kadar desteklerini 
esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’ya hediye ettiklerini söyledi. Gürbüz 
ayrıca öğrencilerin kendini geliştirmesinde, iyi 
bir eğitim almasında büyük özveri gösteren 
bölüm öğretim elemanlarına da katkılarından 
dolayı teşekkür etti.
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Boeing firmasının 
sponsorluğunda Orta Doğu 
Teknik Üniversitesince 
(ODTÜ) bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Dikey Kalkan 
İnsansız Hava Aracı (DİK 
İHA) yarışmasında iki derece 
elde eden Üniversitemizden 
Göktürk takımı birinci, Abra 
takımı ise üçüncü oldu.

Ülke genelindeki üniversite 
öğrencilerinin katılımıyla 

Şehit Üsteğmen Gürcan 

Ulucan Havaalanında 
gerçekleştirilen yarışmada 
Göktürk takımı, otonom olarak 
en uzun süre havada kalan, 
hedefi görüntü işleme ile 
otonom olarak tespit eden ve 
hedefe faydalı yükü bırakan 
DİK İHA’yı tasarlayan, yapan 
ve uçuran takım olarak birinci 

oldu. Abra takımı da sergilediği 
performans ile üçüncülüğü 
elde etti.

Göktürk takımı danışmanı 
Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Barış Gökçe ve Abra 
takımı danışmanı Havacılık ve 

ÜNİVERSİTEMİZ 
ODTÜ DİK İHA 
YARIŞMASINDA 
ZİRVEDE

Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür 
Dündar, konuyla ilgili yaptıkları 
açıklamada, “DİK İHA’lar (VTOL) 
bir döner kanat gibi dik olarak 
kalkabilen ve havada iken 
sabit kanat moduna geçerek 
daha hızlı ve daha uzun süre 
uçabilen araçlardır. DİK İHA’ların 
önemi giderek artmaktadır 
ve tasarlarken hem döner 
kanat hem de sabit kanat 
İHA geliştirme yeteneğini 
kullanmak gerekmektedir. 
Bizler de öğrencilerimizin teorik 
bilgileri pratiğe dönüştürmeleri 
için bu tür projelerde yer 
almalarını destekliyor ve bu 
konuda onlara elimizden 
gelen yardımı yapmaya gayret 

ediyoruz. Ayrıca üniversitemiz, 
TEKNOFEST, ODTÜ DİK İHA gibi 
yarışmalar için takımlarımıza 
yaklaşık 100 bin TL’lik destek 
verdi. Çabalarımızın karşılığı 
olarak yarışmada alınan 
derecelerden dolayı çok 
memnunuz. Öğrencilerimizi 
tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını temenni ediyoruz. Bu 
başarıların elde edilmesinde 
de başta Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu olmak üzere, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Oğuz Doğan ile Prof. Dr. Ali 
Kahraman'a ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandılar.

Yarışmada birinci olan Göktürk 
takımı; Burak Dam, Kadir 
Arslanpınar, Burak Dam, Zümre 
Çiçek, Rümeysa Akgül, Ali 
Kankaya, İsmet Özkütükçü, 
Hasan Şenyürek, Fatma Yüksel 
Gürsoy, Kürşat Çiçin, Görkem 
Ceylan’dan ve yarışmada 
üçüncü olan Abra takımı; 
Abdullah Kalkan, Recep Safa 
Duran, Ayşen İrem Karaarslan, 
Hasan Berkan Çakır, Feyza 
Sancaktutan, Zahide Nur Bilgin, 
Yasin Doğan, Yusuf Araz’dan 
oluşuyor.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesince (ODTÜ) 
Dikey Kalkan İnsansız Hava 
Aracı (DİK İHA) yarışmasında 
birincilik ve üçüncülük 
elde eden takımlardaki 
öğrencilerimizle bir araya 
geldi.

Rektör Zorlu, “Türkiye’nin 
son zamanlarda savunma 

sanayisinde yapmış olduğu 
hamlelere ufak bir katkımız 
olursa, bizim açımızdan 
en büyük gurur ve iftihar 
vesilesi bu olacak. Üniversite 
olarak, bilgi birikimimizin 
ürüne dönüşmesi konusunda 
çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

Rektörlük Yerleşkesindeki 
açık alanda yarışmada birinci 

olan Göktürk ve üçüncü olan 
Abra takımlarının ürettiği DİK 
İHA’ları inceleyen Rektörümüz, 
takım danışmanları ve 
öğrencilerden bilgi aldı. Daha 
sonra Göktürk Takımının aracı 
gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
İnceleme esnasında 
değerlendirmelerde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Necmettin Erbakan 

Üniversitesinin adına 
yakışır bir sonuç aldıklarını 
ifade ederek, “Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, genç 
bir üniversite olmasına 
rağmen adını Türkiye 
ve dünyada duyurmaya 
devam ediyor. Bu konuda 
tüm ekip arkadaşlarımı 
ve öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum.” diye konuştu.

Her Zaman İlk Üçü 
Hedefliyoruz

Türkiye’nin savunma sanayi 
hamlesine katkı sağlamanın 
kendileri için gurur vesilesi 
olduğunu söyleyen Zorlu, “Bu 
yarışmadaki derecelerimiz 
çok değerli ancak Türkiye’nin 
son zamanlarda savunma 
sanayisinde yapmış olduğu 
hamlelere ufak bir katkımız 
olursa, bizim açımızdan en 
büyük gurur ve iftihar vesilesi 
bu olacak. Bu daha başlangıç… 
İnşallah üniversite olarak bu 
ve benzeri yarışmalarda her 
zaman ilk üçü hedefliyoruz. 

Fakültelerimizde bu konuyla 
ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor ve biz ekibimize, 
hocalarımıza güveniyoruz. 
Bu yarışmada dereceleri 
üniversitemize kazandıran 
hocalarımıza ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu. 
 
Üniversitedeki bilgi birikiminin 
sanayiye aktarılması hakkında 
konuşan Rektör Zorlu, “Biz 
burada, elimizdeki bilgi 
birikiminin ürüne dönüşmesi 
konusunda birtakım gayretler 
ortaya koyacağız. Şuanda 
sanayi işbirliği konusunda 
birtakım teşebbüslerimiz var. 
Öğrencilerimize, maddi manevi 
her alanda tüm ihtiyaçlarını 
karşılama noktasında her türlü 
desteği verdik ve vermeye de 
devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı. Başarılardan 
üniversite olarak gurur 
duyduklarını belirten Göktürk 
Takımı Danışmanı Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış 
Gökçe ise, “DİK İHA’lar (VTOL) 
bir döner kanat gibi dik olarak 
kalkabilen ve havada iken 
sabit kanat moduna geçerek 
daha hızlı ve daha uzun süre 
uçabilen araçlardır. DİK İHA’ların 
önemi giderek artmaktadır 
ve tasarlarken hem döner 
kanat hem de sabit kanat İHA 
geliştirme yeteneğini kullanmak 
gerekmektedir. Bunlar yeni 
teknolojilerdir ve üniversitemiz 
bu alanlarda çalışmalarına 
devam etmektedir. 
Üniversitemiz, TEKNOFEST, 
ODTÜ DİK İHA gibi yarışmalar 
için tüm takımlarımıza 
yaklaşık 100 bin TL’lik destek 
verdi. Desteklerinden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’ya teşekkür ediyoruz.” 
dedi. Program, yarışmada 
dereceye giren takımlardaki 
öğrencilere teşekkür belgesi 
verilmesi ve plaket takdimi ile 
sona erdi.

REKTÖRÜMÜZ 
İHA YARIŞMALARINDA DERECEYE GİREN

ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU
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Öğrenci şehri Konya’da 
yerel yönetimler öğrenci 
odaklı çalışmalarını 
öğrencilerimizle paylaştı. 

Online olarak 
gerçekleştirilen tanıtım 

programlarında Konya 
Büyükşehir, Selçuklu, 
Karatay, Meram, Ereğli ve 
Seydişehir Belediyelerinin 
üniversite öğrencilerine 
yönelik faaliyetleri ve 
öğrencilere sunulan imkanlar 
anlatıldı. Moderatörlüğünü 

Üniversitemiz Kariyer 
Merkezi’nden Öğretim 
Görevlisi Ali Bozgedik’in 
yaptığı webinarlara; Konya 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Daire 
Başkanlığından Beytullah 
Şivetoğlu, Selçuklu Belediyesi 
Halkla İlişkiler Müdürlüğünden 
Onur Keleş, Karatay Belediyesi 
Kent Konseyinden Ahmet 
Babuççu, Meram Belediyesi 
Kültür Müdürlüğünden Zehra 
Betül Şişman, Seydişehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Aziz Karakuş, 

Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Soner Balcı, Ereğli 
Belediyesi Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğünden 
Emrah Çakıcı, Ereğli Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürlüğünden 
Serkan Avcu ve Ereğli Gençlik 
Merkezi Müdürlüğünden 
Dürdane Tatlısu konuşmacı 
olarak katıldı.

Oryantasyon webinarlarını 
izlemek için YOUTUBE 
kanalımızı ziyaret 
edebilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİMİZE KONYAYI
"BENİM ŞEHRİM"

PROGRAMIYLA TANITTIK

Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
öğrencisi Tuğba Akyol, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 
1. Gençler Arası Öykü 
Yarışmasında birinci oldu.

Asım Gültekin anısına 
düzenlenen yarışmanın 
ödül töreni Gençlik ve 
Spor Bakanlığı binasında 
gerçekleştirildi. Ödül töreninde 
yarışmada birinciliği elde eden 
öğrencimiz Tuğba Akyol’a 
ve dereceye giren diğer 
yarışmacılara ödüllerini Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu takdim etti.

Ödül Töreninde konuşan 
Bakan Kasapoğlu, yarışmaya 
büyük bir katılım olduğunu 
kaydederek, "Gençlerimizin 
kitap ve edebiyatla bu anlamlı 
birlikteliğini, heyecanını 
görmek bizleri mutlu etti. Bu 
vesileyle başta, bu anlamlı 
yarışmaya katılan tüm 
gençlerimizi kutluyorum. 
Başarılı olan gençlerimizi 
de ayrıca tebrik ediyorum." 
ifadelerini kullandı.

Türkiye dışında KKTC, 
Kırgızistan, Suriye, Almanya 
ve Fransa'dan da başvurunun 
yapıldığı yarışmaya bin 735 
öykü gönderildi. 13-17 ve 
18-24 yaş olmak üzere 
iki kategoride düzenlenen 
yarışmada, her iki kategoride 

dereceye giren 50 genç 
ödüllendirildi. Etkinliğe 
katılanlar arasında Asım 
Gültekin'in eşi Nurdan Gültekin 
ve çocukları, kardeşi Rabia 
Önder, Türkiye Yazarlar Birliği 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, yazar ve yapımcı 
Bekir Develi, yazarlar Mevlana 
İdris, Gökhan Özcan, Süleyman 
Ragıp Yazıcılar ve Saadettin 
Acar ile Mehmet Ali Gültekin 
ve Burak Gültekin yer aldı.

ÖĞRENCİMİZ AKYOL, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
ÖYKÜ YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
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ÜNİVERSİTEMİZİN 5 ÖĞRETİM ÜYESİ
"DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI" 

LİSTESİNDE
Üniversitemizde görev 
yapan beş öğretim 
üyemiz, ABD’nin Stanford 
Üniversitesince hazırlanan 
dünyanın en etkili bilim 
insanları listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesinden 
Prof. Dr. John P. A. 

Loannidis ve ekibi tarafından 
hazırlanan, farklı alt 
disiplinlerde dünyadaki 
7 milyon akademisyen 
arasından ilk yüzde 2'lik dilime 

giren 160 bin kişiden oluşan 
liste Plos Biology Dergisi'nde 
yayımlandı.

Standart atıf göstergeleri 
temelinde oluşturulan listede, 
Üniversitemizden Prof. Dr. 
Adnan Özdemir, Prof. Dr. Ali 
Tor, Prof. Dr. Faruk Uğuz, Prof. 
Dr. Kültigin Türkmen ve Doç. 
Dr. Erhan Zor yer aldı.

Listede standart atıf 
göstergeleri, bilim insanlarının 
atıf sayıları, H-indeks 

değerleri, ortak yazarlıkları ve 
kariyer boyu etki faktörlerine 
bağlı olarak hesaplandı. 
Çalışma, bu göstergeleri 
kullanılarak bilim insanlarını 22 
bilimsel alan ve 176 alt alanda 
sınıflandırdı.
 
Dünyanın En Etkili Bilim 
İnsanları listesinde yer alan 
ve ülkemizi gururlandıran 
akademisyenlerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 
Doğan ile InnoPark Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(TGB) Yönetici A.Ş Genel 
Müdürü Prof. Dr. Fatih 
Mehmet Botsalı, InnoVadi 
Girişimcilik Merkezi
Uzmanı Burakcan Karaman 

moderatörlüğünde “Teknolojik 
Girişimcilik ve TÜBİTAK 
BİGG-1512 Çağrısı” konusunu 
masaya yatırdı. 

Üniversitemiz ve InnoPark 
Konya Teknoloji Geliştirme 

Bölgesinin müşterek olarak 
düzenlediği webinarda

Prof. Dr. Oğuz Doğan ve 
Prof. Dr. Fatih Mehmet 
Botsalı, Uzman Burakcan 
Karaman moderatörlüğünde 
akademisyen ve 
öğrencilerimize konu hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 
Programda, üniversitemizin 
girişimcilik alanındaki 
faaliyetleri ve sağladığı 
imkanlar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Performans 
Endeksine göre Türkiye’nin en 
iyi 3. kuluçka merkezi InnoPark 
Konya TGB’nin girişimcilere 
sunduğu hizmetler ile 2020 
yılındaki TÜBİTAK BİGG - 1512 
Çağrısı ele alındı.

102 103

TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLİK VE
TÜBİTAK BİGG-1512 ÇAĞRISI
ÜNİVERSİTEMİZDE MASAYA 
YATIRILDI



geleceğin...

105104

Kamu Binalarının 
Sağlamlığı Çok Önemli

İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Süleyman 
Kamil Akın, her daim depremlere 
hazır bir şekilde yaşamanın 
zorunlu olduğunu belirterek, 
“Konya’da deprem riski az 
olsa da, depremlerde can 
kayıplarının önüne geçebilmek 
için güçlendirilebilecek binaları 
güçlendirmek, bu mümkün 
değilse yıkıp yeniden inşa etmek 
gerekiyor. Bu durum, özellikle 
her gün binlerce kişinin işlem 
yaptığı kamu binaları için daha 
önemli. Türkiye’de bu konuda 
en önemli problemlerden biri de 
yapı denetimi eksikliği. Doğru 
zeminde, doğru projelerle, 
tavizsiz denetimle yapıları inşa 
edersek, düzenli aralıklarla 
binaların sağlamlığını kontrol 
edersek ve yapı kalitesini 
artırırsak yani kentsel 
dönüşümü gerçekleştirirsek 
yapılarımızı depreme hazırlıklı 
hale getirmiş oluruz.
Konya’da da konuyla ilgili tüm 
paydaşlar bir araya gelerek 
yapı sağlamlığını artırmamız 
gerekiyor” diye konuştu.

Yapılar Depreme Dayanıklı 
Tasarlanmalı

Konya Mimarlar Odası Başkanı 
Armağan Güleç Korumaz, 
binalar yapılırken depreme 
dayanıklı yapı tasarımının 
ilk amaç olması gerektiğini 
vurgulayarak, “Yapının tasarımı 
yapılırken; binanın nerede 
yapıldığı, zemin kaynaklarının 
nasıl olduğu, zeminin jeoteknik 
koşulları, kullanılan yapı 
malzemeleri, malzemelerin 
kalitesi, bunların tasarımla 
birleştirilmesi, taşıyıcı sistem 
tasarımı gibi maddelere dikkat 
etmek gerekiyor. Depremlerin 
üzücü kayıplara sebep 
olmaması için, bilim ve tekniğin 
öngördüğü şekilde kalıcı bir 
planlama sürecine ihtiyacımız 
var.” şeklinde konuştu.

Depremi Önleyemeyiz, 
Şehirlerimizi Dirençli Hale 
Getirmeliyiz

TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Konya Şube Başkanı Münir 
Günay ise, “Depremin siyaseti, 
ideolojisi vb. olamaz. Deprem bir 
gerçektir ve tamamen bilimsel 
olarak ele almak gerekir. 
Depremi önleyemediğimiz 
için şehirlerimizi dirençli 
hale getirmeliyiz. Toplanma 
alanlarının belirlenmesi 
gibi deprem yaşanmadan 
önce, deprem tedbiri olarak 
neler yapılması gerekiyorsa 
yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DEPREM GERÇEĞİ 
ÜNİVERSİTEMİZDE KONUŞULDU

Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen, “Türkiye'de 
Deprem Gerçeği ve Konya” 
konulu webinarda Türkiye 
ve Konya’daki deprem 
riski, önlemler ve öneriler 
konuşuldu.

Üniversitemiz Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Savaş Durduran’ın 
moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen programda 
ilk olarak konuşan Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, depremlerin oluşumunu 

anlatarak, “2018 yılında AFAD 
uzun çalışmalar sonucunda 
‘Türkiye Deprem Tehlike 
Haritası’nı hazırladı. 
Şu anda planlamalar 
ve uygulamalar bu 
harita üzerinden 
yürütülüyor. 
Haritada deprem
 riski az olan 
yerler var 

fakat Türkiye aktif bir deprem 
kuşağı üzerinde yer alıyor. 
Bunun altını çizmemiz 
gerekiyor. Yerbilimsel 
yöntemlerle depremin nerede 

olacağı, yaklaşık olarak 
hangi büyüklükte 
olacağı tespit 
edilebiliyor. 
Bilinemeyen tek
          bir şey var, 

ne
zaman olacağı. 
Depreme hazırlıklı 
olmak için de yapı denetiminde, 
belediye ve yapı denetim 
firmalarının çalışmalarının yanı 
sıra mesleki denetimin de bir 
sisteme oturması gerekiyor.” 
dedi.
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Üniversitemiz Siyasal 
Bilgiler Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Küresel 
Ekonomide Konya ve 
Ticaret” konulu webinar 
düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkan 

Yardımcısı ve Konya Ticaret 
Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Dünya ticaretinde 
2020 yılı için yüzde 20’lik 

bir küçülme öngörülüyor. 
Ama Türkiye çok az bir payla 
ya küçülme yaşayacak ya 
da büyüme kaydedecektir. 
Konya’nın da 2020 
yılında ihracatını artırarak 
kapatacağını düşünüyorum.” 
dedi.
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Mercan’ın 
moderatörlüğünü yaptığı 
webinara TOBB Başkan 
Yardımcısı ve KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk ile KTO Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Fahrettin 
Doğru konuk olarak katıldı.
Programda ilk olarak konuşan 
TOBB Başkan Yardımcısı 
ve KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, pandeminin devam 
ettiği süreçte imalat ve 
ihracat sektörlerinde pozitif 
gelişmelerin devam edeceğini 
ancak hizmetler sektöründe 
zorlukların yaşanacağını 
öngördüğünü belirtti.

Pandemiden Olumlu 
Etkilenen Sektörler Konya 
Sanayisini Ayakta Tuttu

Dünya ticaretinde 2020 yılı 
için yüzde 20’lik bir küçülme 
öngörülüyor. Neredeyse bütün 
ülkeler 2020 yılını küçülme 
ile kapatacak. Türkiye daha 
dinamik bir ülke dünya ile 
kıyaslandığında. Onun için 
Türkiye çok az bir payla ya 
küçülme yaşayacak ya da 
büyüme kaydedecektir. Konya 
ise, Türkiye ortalamasından 
çok daha iyi bir performans 
gösterdi. Konya’nın 2020 
yılında ihracatını artırarak 
kapatacağını düşünüyorum. 
Pandemi sürecinde olumsuz 
etkilenen sektörlerin yanında 
olumlu etkilenen sektörler 
de oldu. Mesela bu süreçte 
gıda sektörü önem kazandı, 
gıda önem kazanınca tarımın 
önemi ortaya çıktı ve Konya 
ciddi bir tarım şehri. Konya’da 
tarım makinelerinin üretilmesi, 
temizlik ürünleri sektörü, 
kimya sektörü,  plastik 
ambalaj sektörü, tarım ve 
gıda sektörünün varlığı Konya 
sanayisini, ihracatını ayakta 
tuttu.” şeklinde konuştu.

İlk 10 Ekonomi Hedefi İçin 
Üniversite Sanayi İşbirliği 
Şart

Üniversite sanayi işbirliği 
ile ilgili değerlendirmede 
bulunan Öztürk, “Türkiye 
ekonomisinin çok daha 
büyüyebilmesinin yegane 

çözümü üniversite-sanayi, 
üniversite-iş alemi işbirliğini 
sağlamamızdan geçiyor. 
Ekonomi belli bir noktaya 
kadar tersine mühendislikle 
büyüyebilir. Bizde de büyük 
oranda tersine mühendislik 
uygulamasını görüyoruz. 
Tersine mühendislikle rekabet 
ettiğimiz ülkeleri yakalayabiliriz 
ama onları geçemeyiz. Mesela 
10 yıldır orta gelir tuzağını 
kıramıyoruz. Orta gelir tuzağını 
ancak bilimle kırabiliriz. 
Bilimin katkısını iş alemiyle 
birleştiremezsek orta gelir 
tuzağını kıramaz ve rekabet 
ettiğimiz ülkeleri de geçemeyiz. 
Dünya’da ilk 10 ekonomi içinde 
olma iddiamızı gerçekleştirmek 
için tersine mühendislik 
uygulamasına değil bilimle yol 
almaya ihtiyacımız var. Bilim 
üniversitede, üretim sanayide. 
Kesinlikle üniversite-sanayi, 
üniversite iş alemi işbirliğini 
gerçekleştirmemiz gerekiyor. 
Bunu başardığımız zaman 
ancak rekabet ettiğimiz ülkeleri 
geçebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Pandemiyle birlikte e-ticaretin 
uç noktalara ulaştığını aktaran 
KTO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Fahrettin Doğru ise, “Belki 
zaman içerisinde imalat yapan 
işyerleri doğrudan tüketiciye 
satış yapacak ve aradaki 
ticaretçiler ortadan kalkacak. 
Öğrencilere tavsiyem şuan 
şartlar zor olsa da, yapmak 
istedikleri, hedefledikleri 
işler için girişim yapmaktan 
geri durmasınlar. Bir projeleri 
varsa mutlaka güvendikleri 
arkadaşları, çevreleri ve 
sermayesi olan kişilerle bunu 
paylaşsınlar. KOBİ’lerin büyük 
çoğunluğu kafasına koyduğunu 
yapmaya çalışanlardan 
oluşuyor.” diye konuştu.

KÜRESEL EKONOMİDE
KONYA VE TİCARET

Webibnar için;
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MÜZİK 
ENGEL TANIMAZ

Konserimizin tamamı için;
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Üniversitemiz Türk Müziği 
Devlet Konservatuvarı 
Öğretim Görevlisi Yakup 
Aksoy’un başlattığı projeyle 
bedensel engeli olan Amine 
Nur Tekin, Ömer Faruk 
Gönül ve Mehmet Sait 
Aydın, uzaktan eğitim alarak 
bir yıl sonunda keman 
konseri verdi.

Dünya Engelliler 
Günü’nde sosyal medya 

platformunda canlı olarak 
yayınlanan konserde Amine 
Nur Tekin, Ömer Faruk Gönül 
ve Mehmet Sait Aydın’a 
piyanoda Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Aynur Elhan Nayir eşlik etti. 
Program sonunda konseri 
hazırlayanlara Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Muhiddin Okumuşlar 
tarafından teşekkür belgesi ve 
çiçek takdim edildi.

Programda konuşan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin 
Okumuşlar, Dünya Engelliler 
Günü gibi önemli bir günde 
anlamlı bir etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti. Prof. 
Dr. Okumuşlar, üniversite 
olarak bu tür faaliyetlere 
desteklerinin artarak devam 
edeceğini de sözlerine ekledi.

Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı Öğretim 

Görevlisi Yakup Aksoy, 
“Bedensel Engelli Bireylere 
İnternet Yoluyla Uzaktan 
Keman Eğitimi Modeli” 
adlı doktora tezi için böyle 
bir projeye başladıklarını 
söyleyerek, “Doktora 
tezimizde hedefimiz, 
bedensel engelli bireylere 
uzaktan eğitimle 
erişilebilirlik sağlamaktı. 
Bu amaçla üç bedensel 
engelli arkadaşımızla, onlar 
evlerinden çıkmadan, ev 
konforunda 12 uzaktan 
keman dersi gerçekleştirdik. 
Ayrıca üç tane de masterclass 
gerçekleştirdik. Bunların 
ikisini yurtiçindeki keman 
sanatçılarımızla, birisini 
de Azerbaycanlı keman 
sanatçısıyla ifa ettik. 

Daha sonra üç uzman 
keman eğitimcisiyle 
öğrencilerimizin öğrencilerimizin 
performanslarını değerlendirdik. 
Öğrencilerimizin de bu modelle 
ilgili görüşlerine başvurduk ve 
bir konserle de çalışmamızı 
taçlandırmak istedik.” ifadelerini 
kullandı.

Alanında İlk ve Özgün Bir 
Çalışma

Çalışmanın bedensel engellilere 
yönelik uzaktan keman 
eğitimini kapsayan alanında 
ilk ve özgün çalışma olduğunu 
kaydeden Aksoy, konuşmasına 
şöyle devam etti: “2020 
yılı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan edilmişti. 
Bu da çalışmamıza ayrı bir 
önem ve anlam katmaktadır. 
Projemizin sonuçlarına bakacak 
olursak; engelli bireyler ya 
da dezavantajlı gruplara 
imkan sağlanması halinde, 
evlerinde rahat bir ortamda 
uzaktan eğitimle amaçlarını 
gerçekleştirebiliyorlar. 
Düzenlediğimiz konserle 
de bunu göstermek istedik. 
İnşallah çalışmamız, yapılacak 
diğer çalışmalar için öncü ve 
model olur.”

Öğrencilerimiz Azimleriyle 
Konser Verecek Düzeye 
Geldiler

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Aynur Elhan Nayir ise, 
doktora öğrencisi olan Öğretim 
Görevlisi Yakup Aksoy’un böyle 
bir projeyle kendisine geldiğinde 
çok heyecanlanıp mutlu 
olduğunu söyleyerek, “Proje 
bizi çok heyecanlandırmıştı, 
çünkü keman gerçekten diğer 
enstrümanlardan çok daha zor 
bir enstrüman. Bu eğitimi engelli 
bireylerle uzaktan yürütmek 
önemli bir sorumluluktu. 
Projeye başladıktan sonra 
öğrencilerimizin hevesli, istekli 
olmaları ve derslerimizin 
verimli geçmesi ile birçok 
şeyin üstesinden geldik. 
Ayrıca yurtdışındaki hocalarla 
da workshoplar yaparak, bu 
projeyi uluslararası platforma 
da çıkarmış olduk. Sonuç 
olarak pırıl pırıl üç gencimiz 
bugün, çok güzel ve anlamlı bir 
günde konser gerçekleştiriyor. 
Bu vesileyle Dünya Engelliler 
Günü’nü kutluyorum. Onları 
her zaman anlamalı ve empati 
kurmalıyız. Biz de projemizde 
empati kurarak, onların müzik 
eğitimine ulaşımını nasıl 
kolaylaştırabiliriz diye düşündük 
ve bu da uzaktan eğitimle 
gerçekleşti. Başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere 
projede emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.
 
Ulaşımda Geçireceğimiz 
Vakitte Uzaktan Eğitimle 
Keman Öğrendik

Bilek güreşinde dünya ikinciliği 
ve halterde dünya üçüncülüğü 
bulunan bedensel engelli milli 

UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİYLE
ENGELLERİ AŞTILAR
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sporcu ve Selçuk Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Yöneticiliği Bölümü Yüksek 
Lisans öğrencisi Ömer Faruk 
Gönül, “Bu fikri ilk duyduğumda 
çılgınca ve ütopik buldum. 
Keman çalması zormuş bir 
enstrüman ve uzaktan eğitimle 
çalmayı başarmak zor geldi ilk 
başta. Derslere başladıktan 
sonra çalışmalar devam 
ettikçe bunun başarılabilir 
bir şey olduğunu gördük. 
Bedensel engelli olarak 
mevsim şartlarından ve engel 
durumumuzdan dolayı erişimde 
zorluk yaşıyoruz. Bundan dolayı 
da kendimizi geliştirebileceğimiz 
bu tür faaliyetlerden de uzak 
kalıyoruz. Ama bu proje 
sayesinde, böyle bir eğitimi 
almak için ulaşımda harcanacak 
vakitleri bizler uzaktan keman 
eğitimiyle değerlendirmiş olduk. 
Kemanı çaldıkça bulunduğum 
odadan, oturduğum tekerlekli 
sandalyeden çok uzak, farklı 
diyarlarda olduğumu hissettim. 
Engelimi unutturarak engelsiz 
bir hale getirdi. Sosyal, fiziksel 
ve psikolojik olarak bana çok 
katkıları oldu.” diye konuştu.

Bu Tür Faaliyetlerin 
Artmasını İstiyoruz

NEÜ Özel Eğitim Öğretmenliği 
Bölümü 3. sınıf öğrencisi 
Mehmet Sait Aydın, 
“Başlangıçta teknik açıdan 
zorlanacağımı düşünüyordum 
ama dersler ilerledikçe bizim 
azmimiz ve hocalarımızın 
gayretleriyle bir yılın sonunda 
konser verebilecek seviyeye 
geldik. Ulaşım ve diğer 
zorluklardan dolayı hobilerinden 
vazgeçen arkadaşlarımız için bu 
proje örnek konumda. Teknoloji 
çağındayız ve yetkililerden de 
bu ve bunun gibi çalışmaların 
artırılarak devam ettirilmesini 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kemanım Benim ‘Şifa’ 
Kaynağım

Selçuk Üniversitesi Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
3. sınıf öğrencisi Amine Nur 
Tekin, kemanının kendisine şifa 
kaynağı olduğunu ve kemanıyla 
geçirdiği vakitlerde kendini 
çok iyi hissettiğini belirterek, 

“Çok içine kapanık, mutsuz 
birisi olmasam da hayatıma 
kemanım şifa girince daha 
da sakinleştim ve çevreme 
daha da sevgiyle bakmaya 
başladım. Üzüntümü ve 
sevincimi onunla paylaşıyorum. 
Canım sıkıldığında bir parça 
çalışıyorum, sevinçli olduğumda 
da çalışmak için hemen 
kemanıma sarılıyorum. Sıcacık 
evimde uzaktan eğitimle 
keman çalmayı öğrendim ve 
konser vereceğimiz için de çok 
heyecanlıyım. Ben özellikle şunu 
söylemek istiyorum. 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü’nde 
‘Engelsizsiniz’, ‘Engelleri 
Ortadan Kaldıralım’ gibi 
paylaşımda bulunanlar ertesi 
gün engelli geçişinin olduğu 
yere arabalarını park ediyor. Ben 
samimiyetten yanayım, bunun 
için de bir gün değil her gün 
duyarlı olunmasını istiyorum. 
Engelliyiz diye ayrımcılık 
yapılmasını da istemiyorum, 
benim istediğim sadece eşitlik 
ve saygı.” dedi.

Üniversitemizin İzmir’deki 
deprem dolayısıyla 

yürüttüğü destek faaliyetlerini 
ve aldığı kararları NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Twitter hesabından duyurdu. 
Zorlu yaptığı duyuruda 
“İzmir’de meydana gelen 
deprem felaketinden sonra 
İzmir’de ikamet eden 342 
öğrencimizle tek tek iletişime 
geçerek, sağlık durumları 
ve diğer ihtiyaçlarıyla 
ilgili görüşmelerimizi 
yaptık, yapıyoruz. Kıymetli 
öğrencilerimiz için elimizden 
gelen tüm desteği 
sağlıyoruz. İzmir'de ikamet 
eden öğrencilerimizden 
deprem dolayısı ile özel 
bir mesajını ya da talebini 
ulaştırmak isteyen varsa, 
“Rektör’e Yaz” uygulaması 
üzerinden şahsıma 
doğrudan ulaşabilirler. Tüm 
imkanlarımızla yanınızdayız. 

Ayrıca, bu zorlu süreçte 
aksayan eğitiminizle ilgili 
sizlere destek olmak için 
(İzmir'de ikamet eden 
öğrencilerimiz) 02-13 Kasım 
2020 tarihleri arasında 
derslerde devam şatı 
aramayacak ve ara sınavlar 
için mazeret sınav hakkı 
vereceğiz. Depremden 
etkilenen tüm öğrencilerimize 
ve değerli ailelerine tekrar 
geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyor, Rabbimden bir 
daha böylesi felaketlerin 
yaşanmamasını diliyorum” 
dedi. Depremden dolayı 
kesintiye uğrayan eğitimi de 
düşündüklerini ifade eden 
Rektör Zorlu, İzmir’de ikamet 
eden öğrencileri için iki hafta 
boyunca derslerde devam 
şartı aramayacaklarını ve 
ara sınavlarda isterlerse bu 
öğrencilerin mazeret sınavı 
haklarını kullanabileceklerini 

belirtti. Zorlu, “İmkanlarımız 
ölçüsünde maddi manevi 
öğrencilerimizin sonuna 
kadar yanındayız. Onlar bizim 
canımız, evladımız. Allah 
geleceğimiz olan evlatlarımızı, 
insanımızı korusun. Bizlere 
böylesi acılar yaşatmasın. Her 
zaman olduğu gibi insanımız, 
yardım kuruluşlarımız, 
devletimiz seferber olmuş 
durumda. Bir taraftan üzücü 
kayıp haberleri alırken, saatler, 
günler geçmesine rağmen bir 
taraftan da mucizevi güzel 
haberler alıyoruz. Canla başla 
mücadele eden kurtarma 
ekiplerimize binlerce kez 
teşekkür ediyoruz. Bağışlayan 
ve esirgeyen Rabbime sonsuz 
şükürler olsun” dedi.

Üniversite olarak, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle, İzmir’de ikamet eden 
öğrencilerimize destek olduk.

İZMİR'DE İKAMET EDEN
ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK
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Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesinde yeni tip 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında uygulanan 
görüntülü muayene 
sistemi, hem polikliniklerde 
yoğunluğu azalttı hem de 
hastalara evde muayene 
imkanı sundu.

Diş Hekimliği Fakültemizde, 
yeni tip koronavirüs 

tedbirleri kapsamında 
uygulanan uzaktan görüntülü 
sistemle hastalar, evde 
muayene olmanın rahatlığını 
yaşıyor. Fakültede, Kovid-19 
şartlarında hastane 

yoğunluğunu azaltmak ve 
tedavi süresini kısaltmak için 
uzaktan görüntülü muayene 
altyapısı kuruldu. Bir yazılım 
firmasınca geliştirilen sistem, 
randevusu planlanan hastanın 
poliklinikte bilgisayar başındaki 
hekimle görüntülü iletişimini 
sağlıyor. Mart ayında bu yana 
devam eden sistemde, her gün 
bir nöbetçi doktor hastalarıyla 
ilgileniyor.

Görüntülü diş muayenesi 
sistemi üzerinden apse 
şikayetiyle fakülteye başvuran 
9 yaşındaki Nisa'nın uzaktan 
muayenesini AA muhabirleri 
görüntüledi. Küçük Nisa'nın 

şikayetini dinleyen ve 
ağrıyan dişini göstermesini 
isteyen araştırma görevlisi 
doktor Merve Koç, çocuğun 
diş tedavisinin evde 
giderilemeyecek durumda 
olduğunu belirterek, aileye 
Nisa'nın uygun tarihte 
kliniğe getirilmesi önerisinde 
bulundu. Hekim Koç, yaptığı 
açıklamada, hastasının dişinde 
enfeksiyon görüldüğünü 
aktardı. Küçük Nisa'nın 
antibiyotik kullanmadığının 
anlaşıldığını belirten Koç, 
hastasının rahatsızlığının 
kanal tedavisiyle giderileceğini 
söyledi.

UZAKTAN GÖRÜNTÜLÜ DİŞ MUAYENESİ
HASTALARA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
KOLAYLIK SAĞLIYOR

Şehir Dışındaki 
Hastalar da 

Görüntülü Sistemle 
Muayene Oluyor

Koç, görüntülü 
muayenenin 4-5 dakika 

sürdüğünü belirterek, 
teknolojinin kullanıldığı 

sistemin avantajlarını 
şöyle anlattı:

"İlçeler ve şehir dışından 
da çok hastamız var. 

Zaman tasarrufu 
açısından da önemli. 
Hastane içerisindeki 

insan yoğunluğunu 
da düşünürsek ciddi 

katkı sağlıyor. Buradaki 
kalabalığın önüne 
geçmiş oluyoruz. 

Hastamıza daha erken 
yardımcı oluyoruz. Eğer 

hastalarımız buraya 
gelecekse sorunlarını 

ilgili hekime aktarıyoruz. 
Doktor, hastanın 

kaydında bilgilerini 
de görmüş oluyor. 

Görüntülü tedavide 
özellikle çocukların 
sallanan süt dişleri 
velilerde tedirginlik 
oluşturuyor. Böyle 

durumlarda önerilerde 
bulunuyoruz. Genel 
olarak hastalarımız 

çok memnun, evden 
çıkmadan muayeneyi 
yaptırmanın rahatlığı 

oluyor. Olumlu dönüşler 
alıyoruz."

Bugüne Kadar
5 Bin Hasta 

Muayene Edildi

Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza 

Tunçdemir, Kovid-19 
tedbirlerinin alındığı 

hastanede, salgın 
başından bu yana 
sağlık hizmetinin 

aksatılmadan 
yürütüldüğünü aktardı.

Kovid-19 nedeniyle 
poliklinikteki kalabalığı 

azaltmak için 
başlattıkları görüntülü 

muayene sisteminin 
faydasını gördüklerini 

belirten Tunçdemir, 
şunları kaydetti:

"Uzaktan görüntülü 
yöntemle muayene 

sistemini geliştirdik. 
Poliklinikte her gün 

bir hekim arkadaş 
görevlendiriliyor. Bu 

sistemle hastanın 
şikayetini dinleyip, 
evde yapabileceği 

bir uygulama varsa 
gerçekleştirmesini 

sağlıyoruz. Hastanede 
gereksiz kalabalığın 

önüne geçerek, sorunu 
çözmeye çalışıyoruz. 

Ön muayene 
gerçekleştiriyoruz. 

Bugüne kadar 5 bin 
hastanın görüntülü 

muayenesini yaptık."
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Anadolu Ajansı'nın 
(AA) düzenlediği "Yılın 
Fotoğrafları" oylamasına 
katıldı.

AA foto muhabirleri ve 
muhabirlerinin Türkiye 

ve dünya gündemini etkileyen 
fotoğrafları arasından seçilen 
ve oylamaya sunulan kareleri 
tek tek inceleyen Prof. Dr. 
Zorlu, beğendiği kareleri oyladı.

Zorlu, haber kategorisinde 
Abdullah Coşkun'un 
Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi'nde 

çektiği, "Koronavirüsle zorlu 
mücadele" adlı fotoğrafını 
seçti.

Lokman Vural Elibol'un 
"ABD'de göstericilere polis 
müdahalesi" fotoğrafını 
da beğenen Zorlu, "spor" 
kategorisinde ise Fecri Barlık'ın 
"Lastiklerden voleybol sahası" 
başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Rektörümüz, AA çalışanlarına 
çektikleri fotoğraflar 
için teşekkür ederek, 
"Koronavirüsle zorlu 
mücadele' fotoğrafı, sağlık 
çalışanlarının içinde bulunduğu 
sıkıntıyı, gayreti ve karmaşık 

durumu anlatıyor. Üniversite 
hastanemizde çekilen bu 
fotoğraf, pandeminin özeti. 
Sağlık çalışanlarının durumunu 
her açıdan anlatıyor. Fotoğrafı 
çeken arkadaşı kutluyorum. 
Bu fotoğrafa da üniversite 
hastanemizde çekilmesinden 
dolayı Konyalılardan destek 
istiyorum." diye konuştu.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CEM ZORLU
AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI"
OYLAMASINA KATILDI

"Koronavirüsle zorlu mücadele"
Abdullah Çoşkun

"Lastiklerden voleybol sahası" Fecri Barlık

"Muhammed bebeğin mutluluğu” Muhammed Said

"ABD'de göstericilere polis müdahalesi"
Lokman Vural Elibol

Haber Linki için;
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ÜNİVERSİTEMİZDE
KONYA EREĞLİ MEYVECİLİK ÇALIŞTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz Ereğli Ziraat 
Fakültesinin düzenlediği ‘Konya 
Ereğli Meyvecilik Çalıştayı’ 
online olarak yapıldı.

Moderatörlüğünü 
Üniversitemiz Ereğli Ziraat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder 
Türkmen’in yaptığı çalıştayın 
açılış programında konuşan 
Ereğli İlçe Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, toplantının 
Ereğli, Konya ve Türkiye için 
hayırlı olmasını temenni ederek, 
programın düzenlenmesinde 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu olmak üzere, emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Ereğli’nin meyvecilik anlamında 
potansiyelinin yüksek olduğunu 
belirten Başkan Oprukçu, 
“Ereğli’de üretilen meyvelerin 
yaklaşık olarak yüzde 40’ını 
elma, yüzde 20’sini beyaz kiraz 
oluşturuyor. Zaman zaman 
beyaz kiraz üreticilerimiz, üretim 
maliyetinin yüksek olması ve raf 
ömrünün kısa olması sonucunda 
zarar edebiliyor. Raf ömrü uzun 
olan meyvelerde ise, üreticimiz 
güzel sonuçlar almakta. Verimli 
bodur elma üretimi yatırımları için 
Ereğli hazır durumda. Ereğli’nin 
meyvecilik potansiyelinin ne kadar 
kullanılabildiği ve potansiyelin 

nasıl daha iyi kullanılabileceği 
ortaya konmalıdır.” şeklinde 
değerlendirmelerde bulundu.

Ereğli ‘Beyaz Kiraz’ın 
Başkenti’ Olarak Kalmalı

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Ereğli’nin mor havuç ve beyaz 
kirazın başkenti olarak anıldığını 
söyleyerek, “Beyaz kirazda 
üreticinin zarar etmesinden dolayı 
ağaçları söktüğü haberlerini 
alıyoruz. Bu konuda ne yapılması 
gerekiyorsa yapılıp çiftçinin zarar 
etmesi önlenerek, Ereğli’nin 
beyaz kirazın başkenti ünvanını 
devam ettirmesini sağlamalıyız. 
Aynı şekilde mor havuç ve süt gibi 
ürünlerde de bu sağlanmalı. Bu 
alanlarda katma değeri yüksek 
ürünler ortaya konmalı. Bir ve 
beraber olunduğu takdirde bunlar 
Ereğli’de gerçekleştirilebilecektir. 
Ereğli’yi tarım ürünlerinde 
ve hayvancılıkta Türkiye’nin 
aktörlerinden birisi haline 
getirelim. Bunun için gereken 
her türlü desteği vereceğiz 
ve gerekli tüm mercilerin de 
destek vereceğine inanıyorum. 
Bu vesileyle çalıştayın hayırlı 
ve bereketli geçmesini temenni 
ediyor, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mazereti sebebiyle programa 
katılamayan Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet 

Şen’in yerine Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Turan Karadeniz konuştu. 

Karadeniz, meyvecilikte kaliteli, 
dürüst fidancı ile çalışmanın 

önemine vurgu yaparak, 
“Meyveyi en erken şekilde 
pazara sunabilirsek ya da 

meyvenin mevsiminin dışında 
geç olarak pazara sunabilirsek, 

daha kârlı bir yatırım yapmış 
oluruz. Piyasada çok fazla bilgi 

kirliliği de var. İnsanlarımız 
bilgilenmek için meslek dışında 

tarımla uğraşan kurumların, 
şirketlerin, kişilerin yolunu 
tutuyor. Oysa vatandaşlar 

en sağlıklı bilgiye, ilçelerdeki 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüklerinden ulaşabilirler.” 
dedi. 

Meyvecilikte Birliğin 
Önemi Büyük

Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Rahmi Türk ise, 

meyvecilikte birlik kurulmasının 
avantajlarından bahsederek, 

“Avrupa’da yağışların 
uygunsuzluğu, işçi ücretlerinin 

yüksek oluşu nedeniyle 
ihracatta bizim önümüze 

geçemezler. Hatta Avrupa’da 
kiraz üretiminde verim giderek 

azalıyor. Bizler de bilinçli bir 
şekilde üretim yapıp bir ve 

beraber hareket edersek 
başarılı olabiliriz. Bir meyve ile 

ilgili birlik kurulursa, oradan 

bütün hizmetlerin yapılması 
çok daha hızlı oluyor ve 

birlik sayesinde fiyat bulmak 
kolaylaşıyor. Mutlaka birliğin 

oluşturulup kaliteli nitelikli 
kirazın, özellikle Ereğli beyaz 
kirazının geleceğinin aydınlık 

olmasını sağlamalıyız.” diye 
konuştu.

Lefke Avrupa Üniversitesi 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Atilla Aşkın, sık dikim 

meyveciliği hakkında bilgiler 
verdi. Prof. Dr. Aşkın, bilinçli 

bir şekilde hareket edildiğinde 
Türkiye’nin üretim noktasında 
sıkıntı yaşamayacağının altını 
çizerek, “İyi bilim adamlarına 
ve iyi üreticilere sahibiz, her 
şeyi yetiştirebiliriz ama tek 

sıkıntı çektiğimiz nokta ürünü 
satabilmek. Ürünlerimizi 
satabildiğimiz zaman bu 

konuda herhangi bir sıkıntı 
kalmayacaktır.” şeklinde 

konuştu.
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Aksaray Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Şahin'den Ziyaret

Osmaniye TGB Koordinatörü 
Sedat Özçelik'ten Üniversitemize Ziyaret

Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Aksoy'dan Ziyaret

Türk-Şeker Genel Müdürü Mücahid Alkan,
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezler ve 
Bilgi İşlem Daire Başkanı Nevrettin Çağlar'dan 
Rektörümüze Ziyaret

Konya Vakıflar Bölge Müdürü
Nurullah Osmanlı'dan Rektörümüze Ziyaret

Konya Milletvekili Tahir Akyürek'ten
Rektörümüze Ziyaret

Ereğli Belediye Başkanı
Hüseyin Oprukçu'dan Ziyaret

Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan
Rektörümüze Ziyaret

ZİYARETLER
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Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş'ı ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
SOBE Vakfına Ziyaret

Eski Türkiye İçişleri Bakanı
Abdülkadir Aksu'dan
Rektörümüze Ziyaret

 İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük'ten ziyaret

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü
Abdurrahman Şahin Ziyareti

Ankara Srilanka Büyükelçisi
Bay M.R. Hassen Rektörümüzü Ziyaret etti

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak'dan Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi'ne Ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Kalaycı ve MHP Konya İl Başkanı 
Remzi Karaarslan'dan Rektörümüzü Ziyaret

ZİYARETLER
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Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Emrullah Nergiz'den Rektörümüze Ziyaret

Konyaspor Sportif Direktörü
Adnan Erkan'dan Üniversitemize Ziyaret

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak ve Genel Sekreterimiz Ecevit 
Öksüz'den, Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Aksoy'a Ziyaret

Zade Vital Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil Rektörümüze Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ziyareti

Endonezya Ankara Büyükelçisi
Lalu Muhammed Iqbal'den Ziyaret

Konya Vali Yardımcısı
Kaya Çelik'ten Rektörümüze Ziyaret

Havelsan Genel Müdür Yardımcısı
Muhittin Solmaz'dan Rektörümüze Ziyaret

ZİYARETLER
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Öğrencimiz
Mehmet Ali Demirel

25.10.2020

Öğrencimiz
Merve Karkan

04.07.2020

Öğrencimiz
Safiye Sağır
03.02.2020

Öğrencimiz
Ferhat Taşkan

20.06.2020

Emekli Öğretim Üyesi 
Kamil Yaylalı
15.08.2020

Öğrencimiz 
Servet Ekici
02.05.2020

Emekli Prof. Dr.
Ali Osman Koçkuzu

29.11.2020

Prof. Dr.
Şeref Otelcioğlu 

28.11.2020

KAYBETTİKLERİMİZ Tüm vefat edenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Mekanları cennet olsun.
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Öğr. Gör.
Mustafa Acar

25.10.2020

Prof. Dr. 
Ramazan Tosun

07.11.2020

Öğrencimiz
Serdar Bircan

06.11.2020

Emekli  Prof. Dr. 
İsmet Ersöz
09.11.2020

İşletme Şefi
Nedim Kısalar

05.12.2020

Makine Teknikeri
İdris Akpınar
27.12.2020

Prof. Dr.
Recep Memik

23.12.2020

Prof. Dr.
Yusuf Işıcık
24.11.2020
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KAYBETTİKLERİMİZ Tüm vefat edenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Mekanları cennet olsun.
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