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Bültenimizin 18. sayısı ile
sizleri selamlıyoruz…
Henüz çiçeği burnunda
üniversitemizin büyük
emeklerle ortaya koyduğu
çalışmaları kamuoyu ile
paylaşmanın aracı olan
bültenimiz, 10 yıldır yayın
hayatına devam ediyor. Her
sayımız bir öncekinden daha
hacimli çıkıyor.
İnsanlık olarak içinden
geçtiğimiz ve muhtemel ki
çok kısa bir süre içerisinde
ardımızda bırakacağımız salgın
süreci dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yükseköğretim
kurumlarının üzerine büyük
bir stres yükledi. Pandemi
krizinde dijital altyapımızı
mükemmelleştirerek, eğitimin
çevrimiçi olarak kesintisiz
devam etmesini sağlamak
durumundaydık. Bir yandan
bu yeni duruma adaptasyonu
hızlandırmaya çalışırken
diğer yandan da idealleri olan
bir yükseköğretim kurumu
olarak kalite odaklı faaliyetler
yürütmek, çok sayıda eylem
planı ve projeyi hayata
geçirmek konusunda da
ısrarcı olmamız gerekiyordu.
Üniversitemizin uluslararası
düzeyde rekabetçi bir yapıya
kavuşmasını temin etmek
gibi bir hedefimiz olduğunu
aklımızdan çıkarmadan bu
süreci doğru yönetmek için
yoğun bir çaba gösterdiğimizi
belirtmeliyim.

Prof. Dr. Cem Zorlu | Rektör

Yakın bir zamanda Türk
akademisinin bu stres
altındaki dönemde bile neler
yapabileceğini gösteren
uluslararası bir başarı sürecine
tanıklık ettik. Bilindiği üzere
“Bologna Süreci” adıyla

ülkelerin yükseköğrenim
karnelerini değerlendirmek
ve yeni hedefler belirlemek
amacıyla 2-3 yıl aralıklarla
bakanlar seviyesinde
toplantılar düzenlenmektedir.
İtalya’da gerçekleştirilen en
son “Avrupa Yükseköğretim
Alanı Bakanlar Konferansı”nda
ülkelerin yükseköğretim
alanındaki karnelerinden
oluşan bir rapor yayınlandı.
Bu raporda öğrenci sayısı
bakımından Avrupa'da ilk
sırada yer alan Türkiye’nin
yükseköğretimde genişleme
perspektifine paralel olarak
pek çok ülkeden nitelik
açısından daha iyi bir
performans gösterdiği bilgisi
yer aldı. Konferans sonunda
toplam 13 başlık üzerinden
yapılan değerlendirmede
Türk yükseköğretim sistemi,
5 başlıkta tam puan almış
ve hiçbir alanda gerileme
göstermemiştir. Bu zorlu
süreçte Türk akademisinin
yükselişinin teyit edilmiş olması
doğru yolda olduğumuzun
bir kanıtı olarak bizleri
gururlandırmaktadır.
Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak, çevrimiçi
gerçekleştirdiğimiz formel
ve informel eğitim ve
etkinliklerimizle dünyadaki
emsallerimizle rekabet
eden bir konuma yükselmiş
olduğumuzu rahatlıkla dile
getirebiliriz. İstatistikler,
bulunduğumuz durumu
anlamamızda ve gelecek
projeksiyonu oluşturmamızda
çok kıymetli bir işleve sahiptir.
Bültenimizin kapsadığı ilk altı
aylık zaman dilimi içerisinde
canlı işlenen ders sayımız
yaklaşık 78 bin. Kullanıcı
sayımızın 2.356.970, işlem

yapılan ders sayımızın da
10.559 olduğunu görüyoruz.
İstatistiklere, uzaktan
eğitime geçtiğimiz günden
itibaren baktığımızda ise 7,6
milyonun üzerinde katılımla
toplam 253 bin 243 canlı
ders işlediğimizi görüyoruz.
Bilindiği üzere Üniversitemiz
Senatosunun aldığı kararla
öğretim elemanlarımıza
anlatmakla mükellef oldukları
derslerin tamamını canlı olarak
gerçekleştirmelerini zorunlu
tuttuk. Öğrencilerimize de yine
örgün öğretimdeki gibi derslere
devam zorunluluğu getirdik.
Sınavlarımızı canlı yaptık.
Bunlar, eğitim kalitemizin
sürdürülmesi adına attığımız
kritik adımlardan birkaçı idi.
Destekleyici bilgilendirme
ve eğitim kapsamında
görülebilecek webinar
yayını konusunda ise çok
parlak bir süreç geçirdik.
Pandemi döneminde en
fazla webinar düzenleyen
üniversitelerin başında
geliyoruz. Birimlerimiz son 6
ayda 593 webinar düzenledi.
Böylelikle, 2021 yılının ilk
altı ayında üniversitemizin
günlük webinar düzenleme
ortalaması 3’ün üzerinde
gerçekleşti. Rakamlara daha
konsolide bakacak olursak,
Haziran 2021’e kadar
düzenlenen toplam 922
webinarda 108 bin katılımcı ile
841 saat canlı yayın yapılmış
ve webinar sayfalarımızı
351 bin kişi ziyaret etmiş.
Ayrıca üniversitemizin
resmi Youtube kanalındaki
bilimsel içerikler de pandemi
boyunca yarım milyona yakın
görüntülenmiş. Aktardığım
bilgilerden de anlaşılacağı
üzere, koronavirüs salgınının
1
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eğitim ve bilimi etkilememesi
için yüz yüze yapamadığımız
bilimsel faaliyet ve toplantıları
online ortamda arttırarak
gerçekleştirdik. Bundan sonraki
süreçlerde de ülkemizde bilimin
gelişmesi için ne gerekiyorsa
yapmaya gayret edeceğiz. Bu
vesileyle aktardığım çıktıların
elde edilmesinde canhıraş
çalışan akademik ve idari
birimlerimize huzurlarınızda
teşekkür ederim. Fiziki uzaklığı
sosyal ve duygusal yakınlığa
dönüştürme gayretimizin
başta öğrencilerimiz olmak
üzere tüm muhataplarımızca
nasıl deneyimlendiği
üzerine alımlama (geri
bildirim) çalışmaları yaparak
önümüzdeki süreci mental
olarak çok daha verimli
geçirebilmenin ipuçlarını
da sağlamış olduk. Elbette
bunları yaparken dünyanın ve
yükseköğretim sistemlerinin
evrildiği istikameti takip etmeyi,
kendi proje ve kurgumuzla
öğrenci deneyimlerini
zenginleştirmeyi ve öğrenci
merkezli olma vizyonumuzu
sürekli aklımızda tutuyoruz.
Öğrenci merkezlilik, çok boyutlu
ele aldığımız; tüm icraat,
hedef ve hayallerimizin temel
bileşenini oluşturmaktadır.
Şüphesiz bunun ilk
adımı yerleşkelerimizde
öğrencilerimizin kendilerini ait
hissedecekleri, keyif alacakları
bir fiziki altyapıya kavuşmak.
Bu bakımdan beklentilerimizin
yoğunlaştığı Köyceğiz ve
Sağlık Yerleşkelerimizle ilgili
birkaç gelişmeyi paylaşmak
isterim. Köyceğiz Merkez
Kütüphanemizin projesi gün
be gün şekilleniyor. Bu yılın
başında açıkladığımız üzere
Merkez Kütüphanemizin
yapımını, Üniversitemize
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büyük katkıları bulunan
Ahmet-Nezahat Keleşoğlu
Vakfı üstlendi. Projemizin
inşallah yakın bir zamanda
temelini atacağız ve en kısa
süre içerisinde yapımını
tamamlayarak hizmete
açacağız. Keleşoğlu Vakfı’na
bu satırlar aracılığı ile bir kez
daha teşekkürlerimi sunmak
istiyorum.
Bugün itibari ile Köyceğiz
Yerleşkemizde; Siyasal Bilgiler,
Sosyal-Beşeri Bilimler, Turizm,
Uygulamalı Bilimler, HavacılıkUzay Bilimleri ve Mühendislik
Fakültelerimiz, Adalet Meslek
Yüksekokulumuz, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Uygulama
binamız, Bilim ve Teknoloji
Araştırma ve Uygulama
Merkezi laboratuvarlarımız
(BİTAM) ve Kredi Yurtlar
Kurumuna bağlı Kız ve Erkek
Öğrenci Yurtları da dâhil toplam
19 bina-tesisimiz bulunuyor.
İnşaatı tamamlanmak
üzere olan yeni binamıza
Güzel Sanatlar ve Mimarlık,
Havacılık ve Uzay Bilimleri ile
Mühendislik Fakültelerimizi
konumlandıracağız. Köyceğiz
Yerleşkemizin önemli
ihtiyaçlarından biri olan
Camimizin inşaatını da
hareketlendiriyoruz. Ayrıca
2021 yılıyla birlikte Spor ve
Kültür Kompleksi ile Öğrenci
Yaşam Merkezinin çalışmalarını
da başlatmış bulunmaktayız.
Sosyal donatı alanlarımızın
da tamamlanmasıyla birlikte
uzun bir çalışma gününden
sonra hala bir şeyler yapmak
isteyen öğrencilerimiz, spor
ve kültür projelerinden müzik
ve tiyatro gruplarına kadar çok
çeşitli aktivitelere katılacakları,
dinlenmek için yeşil bir vaha
bulacakları capcanlı kocaman
bir kampüse kavuşacaklar
inşallah.

Yeni eğitim yılı itibariyle
Köyceğiz Yerleşkemizdeki bin
500’er kişilik KYK’ya ait kız ve
erkek yurtlarımızın faaliyete
geçeceğinin müjdesini de
buradan vermek isterim.
Öğrencilerimizin Köyceğiz
Yerleşkesindeki yuvaları hazır,
yeter ki yüz yüze eğitimde
buluşalım. Olağanüstü bir
durum olmazsa mevcut
şartlar çerçevesinde Ekim
2021 itibariyle eğitime yüz
yüze başlamayı planlıyoruz.
Üniversite yönetimi, idari
ve akademik kadro olarak
yüz yüze eğitim için gereken
hazırlıkları tamamladık. Ayrı
geçen günlerin ardından tekrar
buluşacağımız günlerin daha
sağlıklı, daha güzel olması için
öğrencilerimizden kendilerine
iyi bakmalarını ve mutlaka
aşılarını olmalarını istiyoruz.
Onları kampüste, dersliklerde
görmeyi gerçekten çok özledik
ve bir araya geleceğimiz günü
sabırsızlıkla bekliyoruz.
Sağlık Yerleşkemizde Diş
Hekimliği Fakültemizi
faaliyete geçirmiştik. Localar
şeklinde tasarlanmış
muayenehanelerimiz
vatandaşımıza hizmetini
sürdürüyor. Önümüzdeki
birkaç ay içerisinde Sağlık
Yerleşkemizde (Eski Meram
Tıp) bulunan ameliyathanelerin
tadilatı ile hasta ve hasta
yakınlarının kullanabileceği
kafeterya ve kantin yapımını
da tamamlamış olacağız.
Ayrıca bu yerleşkemizin vaziyet
planını da güncelleyerek
daha işlevsel hale getiriyoruz.
Fiziki çalışmalarımızdan
bahsederken, Ereğli’de hayata
geçirdiğimiz Emine-Rasim
Çalışkan Uygulama Anaokulu
ile Psikolojik Danışma
ve Rehberlik Merkezi’ni

tamamladığımızın bilgisini de
paylaşmak isterim. Ve son
olarak güncellenen kurumsal
kimliğimizin bir yansıması olan
yerleşkelerimizdeki tabela,
yönlendirme gibi alanlarımızı da
bütünsel bir mimari yaklaşımla
ve bütçe kısıtları dahilinde
peyderpey yenilemeye devam
ediyoruz.
Değerli Okur,
Kurumumuz genelinde
öncelikli ve yaygın hale
getirmeyi hedeflediğimiz kalite
süreçlerimize ivme kazandırdık.
Kalite temsilcilerimizle birçok
kez eğitim programlarında
bir araya gelerek kalite
güvencesi sistemlerini
destekleyen bilgi yönetim
sistemlerimize işlevsellik
kazandırdık. Bu doğrultuda,
eğitim-öğretim, araştırma ve
geliştirme ve toplumsal katkı
faaliyetlerimizin kurumsal bir
yapı üzerinden yürütülmesi,
yönlendirilmesi ve süreç
takibinin yapılmasını sağlamış
bulunuyoruz.
Kurumsal yapımızı
güçlendirecek, akademik
ve idari süreçlerimize katkı
sunacak birimler kurarak
güncel bir tabirle versiyon
geliştirmeyi de sürdürüyoruz.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Öğrenci
Toplulukları, Ortak Dersler
ve YLSY Burs Programı
Koordinatörlükleri ile Klinik
Araştırmalar, Rejeneratif Tıp
Çalışmaları, Sürdürülebilir
Aile İşletmeleri Uygulama
ve Araştırma Merkezleri
bunlardan bazıları. Halkla iç
içe çalışmalarımızdan biri olan
Geleneksel Harp Sanatları
Araştırma Merkezimizin
kuruluşunu da tamamlamak
üzereyiz.

Kamuoyuna duyurduğumuz
“Uluslararasılaşma”
taahhüdümüzün gereği olarak
2021 yılının ilk altı ayında
da öğrenci ve akademik
yapımıza ilişkin hedeflerimiz
doğrultusunda yol almayı
sürdürdük. Rektörlüğümüz
koordinasyonunda ülke
toplantıları düzenlemeye
devam ettik. Üniversitemizi çok
uluslu öğrenci merkezi haline
getirecek ve aynı zamanda
kendi öğrencilerimizin yurt
dışında eğitim olanaklarını
genişletecek ikili protokolleri
çoğaltmaya devam edeceğiz.
İkili protokol demişken,
paydaşlığa verdiğimiz önemi
her platformda dile getiriyoruz.
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültemiz ile Havelsan
arasında yapılan protokolün
stratejik öncelikli alanlar
konusunda bizi sıralamanın
başına taşıyacak önemde
olduğunu düşünüyoruz.
Öte yandan paydaşlığın
sözde kalmayacağına dair
iddiamızın bir ayağı olarak
Konya Sanayi Odası ile
yeni bir sanayi protokolü
gerçekleştirdik. Bu protokolle
Organize Sanayi Bölgemize
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu konuşlandırarak,
öğrencilerimizin ilgili sektörlerle
bitişik (uygulamalı) bir öğrenim
görmesini sağlamış olacağız.
Makinelerin başına Meslek
Yüksekokulumuzda teorik
eğitimini almış öğrencilerimiz
geçecek. Teoriyi de sanayici
ve iş adamlarıyla birlikte
belirleyeceğiz. İşletmelerimiz şu
nitelikte öğrencilere ihtiyacımız
var diyecek, bizler de müfredatı
buna göre belirleyeceğiz. Okul
bittikten sonra da ara eleman
sıkıntısı ortadan kalkacak. Bu
protokolün Türkiye için iyi bir

örnek, Konya için ise tarihi bir
adım olduğunu düşünüyorum.
Son olarak dünyanın salgınla
mücadele ettiği bu dönemde,
cansiperane çalışan sağlık
çalışanlarımıza ve sağlık
hizmetlerimize de bir başlık
açmamız gerekiyor. 2021
yılının ilk altı ayında Meram Tıp
Fakültesi Hastanemiz 13.116
pandemi tedavisinin yanı
sıra 508.597 vatandaşımıza
ayaktan, 42.201 vatandaşımıza
da klinik sağlık hizmeti sundu.
Yine bu süre zarfında 46.637
ameliyat gerçekleştiren
Hastanemiz, yüzde yüz
doluluk oranıyla şehrimize ve
ülkemize büyük sağlık desteği
sundu. Rektörlük olarak
tüm imkânlarımızla sağlık
sektöründeki hizmetlerimizin
aksamaması için gayret
içerisinde olurken bir taraftan
da yeni yatırımlar yapmayı
sürdürdük. Türkiye’de 6 adet,
Konya’da tek olan Tomoterapi
cihazını hastanemize ve
şehrimize kazandırdık.
Bu cihazın imkân tanıdığı
tedaviden yararlanmak için
şehir dışına çıkmak zorunda
kalan hastalarımız bundan
sonra Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Hastanesinde tedavi
olabilecekler, ihtiyaç duyan
çevre illerdeki hastalara da
hizmet sunabileceğiz.
Bu zorlu dönemde göstermiş
oldukları fedakârlıkları
için hekimlerimize, sağlık
çalışanlarımıza, akademik
camiamıza ve sevgili
öğrencilerimize teşekkürlerimi
sunuyorum.
Saygılarımla...
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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.

PROF. DR. CEM ZORLU
BASINLA BİR ARAYA GELDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi Nezahat
Keleşoğlu Konferans
Salonunda düzenlenen
basın toplantısında, 2020
yılının üniversite açısından
değerlendirmesini yaparak
gündemde olan projelerle ilgili
açıklamalarda bulundu.
Konuşmasının başında basın
mensuplarıyla bir araya
gelmiş olmaktan mutluluk
duyduğunu söyleyen
Rektör Zorlu, toplantıya
katılan herkese teşekkür
ederek şunları söyledi:
“Koronavirüs salgını sebebi
ile uzaktan sürdürdüğümüz
Üniversitemizdeki eğitim
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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. Üniversitemizin
10. yılı kutlu olsun. Daha nice
başarıyla dolu yıllara…
2020 yılı 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

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 Fakültesi’nden 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.
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Meram Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi
Keleş, dünya genelinde
659, Türkiye'den ise (80'i
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.
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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.

başarılı performansıyla,
Üniversitemizin bilimde önemli
bir referans noktası olması için
çalıştılar.

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.

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. Boeing
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.

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

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.

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 SinemaTV 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.
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Son olarak; Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültemizden
öğrencimiz, Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın düzenlediği
1. Gençler Arası Öykü
Yarışmasında birincilik
elde etti. 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.
Her ne kadar pandemi
sebebi ile fiziki içeriklerimiz
nispeten azalsa da ikinci altı
ayda çevrimiçi etkinliklerimizi
artırdık. Üstelik sayıca
artırmakla kalmadık, aynı
zamanda 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.
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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 NisanAralık tarihleri arasında
84.376 bin katılımcı ile 364
webinar gerçekleştirildi.
Online ortamda düzenlenen
faaliyetlerimizde 397 saat
canlı yayın yapmışız ve
webinar sayfalarımızı 190.576
bin 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.

Uzaktan Eğitim
Ekim 2020’den yılsonuna
kadar olan zaman diliminde
Üniversitemizin uzaktan eğitim
sürecinde elde ettiği veriler
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
Merkezinden ekiplerimiz
yönetimimizin iradesi ile
süreci proaktif bir şekilde gece
gündüz çalışarak yürüttüler.
Malumunuz 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
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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
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.
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
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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.

Akademik Performans
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

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 %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
edilmektedir. Misyonumuz,
uluslararası yetenekleri
üniversitemize kazandırmak
ve kendi öğrencilerimizi
ve akademisyenlerimizi
yurtdışındaki akranlarıyla
etkileşim kurmaya teşvik
etmektedir.
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
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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.

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 Konyamıza
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.
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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
Yedi 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.

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.

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. Bu kapsamda
bir çalışma, Türkiye’de ilk
ve tektir. 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
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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
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
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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 gerçekleştiriyor.

Merkezi Kütüphane
2020 yılının en önemli
gelişmelerinden birisi.
Merkez 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, ArGe 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 ekonomiye 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,
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Üniversitemizce turizm
alanında bir başka önemli
çalışma da Gevale kalesinde
yürütülüyor. Şehrimizin
turizmine yaptıkları katkılardan
dolayı alanda çalışan
hocalarımızı da tebrik ediyor,
başarılar diliyorum.

Patent ve Marka
Birimi Kurduk

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.

Turizme Katkı
Konya Büyükşehir Belediyesi
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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.

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
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 ArGe 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
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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... Covid19’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
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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.
Sınır imkanları ile toplumsal
bir yaraya merhem olmaya
çalışıyorlar. 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
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
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da ayrıca paylaşmak isterim.
Fiziki anlamda yürüttüğümüz
belli başlı faaliyetlere de
değinerek toparlamak
istiyorum.

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 üç
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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. Ereğli’de de Ereğli
Belediyemiz ile anlamlı bir iş
gerçekleştiriyoruz. Oğuz Ata
Tesislerinde bize tahsis edilen
iki binada anaokulu ve kreş

açıyoruz. Faaliyette olduğumuz
ilçelerimizden Seydişehir’de
de inşallah güzel bir iş birliği
yapıyoruz. Belediyemizle,
fizik tedavi merkezi açıyoruz.
Yerel yönetimlerimizle yol
alacağımız yeni projemizin
yolu açık olsun. Bu vesile ile
bilime ve toplumumuza katkı
sunacak her adımın arkasında
olduğumuzu bir kez daha ifade
etmek isterim.

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 Fakültesinde 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 taşımayı
planlıyoruz.

Fiziki Gelişmeler
2020 yılına ilişkin o kadar
çok şey var ki bahsedecek.
Yapılan çalışmaları bu satırlara
aktarırken duyduğum heyecanı
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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.
Hayallerine doğru çıktıkları
yolculuklarında gençlerimize
mentörlük yaparken,
hem yöneticiler hem
akademisyenler olarak;
onlara rehberlik etme
sorumluluğumuzu fevkalade
bir şekilde yerine getirmek
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zorundayız. İşte tam da bu
nedenledir ki, öğrencisi ile
yakinen ilgilenen, onları bir
nevi kendi evladı, ailesinin
üyesi gibi gören bir anlayışa
sahibiz.
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.
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.”
Basın Buluşması, Rektörümüz
Zorlu’nun basın mensuplarının
sorularını yanıtlamasıyla sona
erdi.

Videomuz için;

Üniversitemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesinin
Ortaklaşa Yürüttüğü Erişilebilirlik Projesi
Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ)
ve Konya Büyükşehir
Belediyesinin ortaklaşa
yürüttüğü, ‘Akıllı, Temiz
ve Entegre Ulaşım Alanı’
kapsamında hazırlanan
proje, ulusal ve uluslararası
değerlendirmeleri başarı ile
geçerek desteklenmeye hak
kazandı.
TÜBİTAK Ufuk2020 Programı
‘Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
Alanı’ kapsamında çağrıya
çıkılan ERA-NET Cofund
Urban Accessibility and
Connectivity (EN-UAC) hibe
programında yapılan JUSTICE
(Joining Urban morphology,
Spatio-Temporal and sociocognitive accessibility for an

Inclusive City Environment)
proje başvurusu, ulusal ve
uluslararası değerlendirmeleri
geçmeyi başardı.
Yürütücülüğünü NEÜ Ereğli
Eğitim Fakültesi Dekanı
Bülent Dilmaç ile Konya
Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanlığının
yaptığı projenin uluslararası
ortakları ise; Strazburg
Üniversitesi, Brüksel Louvain
Üniversitesi, Brüksel Libre
Üniversitesi, STIB Brüksel
Toplu Ulaşım Şirketi, Brüksel
CAWAB Derneği, Strazburg
Üniversitesi Spor ve Sosyal
Bilimler Laboratuvarı.
Proje kapsamında yapılacak
çalışmalar hakkında konuşan
NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi
Dekanı Bülent Dilmaç, “Ulusal
ve uluslararası proje ortakları

ile birlikte Konya, Strazburg
ve Brüksel şehirlerinde genel
nüfusun, engellilerin, yaşlıların
ve düşük gelirli kimselerin
toplu ulaşım sistemlerine ve
kentsel alanlarına erişilebilirliği
ile ilgili çalışmalar yapılacak.
Farklı kültüre, coğrafyaya ve
kanuna sahip bu şehirlerde
akademisyenlerin, kamu
kurumlarının, toplu ulaşım
şirketlerinin ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarının
katılımı ile çok paydaşlı ve
multidisipliner bir yaklaşımla
erişilebilirlik sorunları
değerlendirilecek ve çeşitli
yöntemler kullanılarak
karar destek araçları
oluşturulacak. Yapılan tüm
çalışmalar akademik yayınlara
dönüştürülecek” ifadelerini
kullandı.
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Üniversitemiz bilim
insanlarınca yürütülen ArGe projesi, güneş enerjisi
panellerinde önemli bir
çığır açacak. Yapılan Ar-Ge
çalışmasıyla, panellerdeki
maliyetin büyük ölçüde
düşürülmesi hedefleniyor.

Üniversitemizde GES Panellerinin
Maliyetini Düşürmek için
Çalışmalar Sürüyor

24

Yenilenebilir enerji ön plana
çıktıkça, farklı kurum ve
kuruluşlar da bu konuda
çalışmalar yürütmeye
başlamıştı. Özellikle
üniversiteler bu konuda
yürüttükleri çalışmalarla
hem güneş enerjisi santrali
kurarak enerji maliyetlerini
düşürüyorlar hem de
yenilenebilir enerjiye dönük
Ar-Ge projeleri yürüterek
yeniliklere imza atıyorlar. Bu
kapsamda Üniversitemiz,
yenilenebilir enerjiye
dair yürüttüğü projelerle
dikkat çeken üniversiteler
arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz Doğan,
üniversitelerinin yenilenebilir
enerjiye dair yürüttüğü
projelerin 3 ana başlıkta
değerlendirilebileceğini
söyledi. Doğan, “Necmettin
Erbakan Üniversitesi olarak
yenilenebilir enerji alanında
üzerinde çalıştığımız projeler
var. Halihazırda 250 kilovatlık
güneş enerjisi santralimiz
üretim yapıyor. Yakın
zamanda tamamlamayı
düşündüğümüz 10 megavatlık

bir santral planımız var.
Ayrıca, üniversitemizde
akademisyenlerimizle
panel üretimiyle ilgili bir
Ar-Ge projesi üzerinde
çalışıyoruz.” dedi.

Hedefimiz, Yüksek
Verimli Panel Üretmek
Enerji projeleriyle ilgili
detayları paylaşan Prof. Dr.
Doğan, şunları kaydetti,
“Üniversitemizde kurulu
olan santralimiz 2018’de
Üniversitemiz öz kaynakları
ve MEVKA desteğiyle
tamamlanarak faaliyete
geçti. Yaklaşık 1 milyon
TL'lik proje ve 250 kilovatlık
bir güce sahip. Bu santral
Köyceğiz Kampüsü’nde,
2 bin metrekarelik bir yüz
ölçümümüze yerleştirilmiş
durumda ve bu santralde
silisyum tabanlı paneller
kullanıldı. Yıllık olarak
ortalama 150 bin liralık
elektrik sarfiyatına katkısı
var. Yani üniversitemizin
yıllık elektrik maliyetinin
yüzde 1’ini karşılıyor. İkinci
güneş enerjisi santralinde
hedefimiz 10 megavatlık bir
kurulum sağlamak. Bunu
yaparsak üniversitenin
elektrik maliyetinin yaklaşık
yüzde 90’ını karşılamış
olacağız. Bu proje için
Köyceğiz Kampüsümüzde
bir fizibilite çalışması yaptık.
Proje üzerinde çalışırken,
Selçuk Üniversitesinden de
projeye ortak olma isteği
geldi ve memnuniyetle kabul

ettik. Şuan Üniversitemiz ve
Selçuk Üniversitesi için ayrı
ayrı 10 megavatlık santral
kurulum projemiz var ve
projemiz finans aşamasına
kadar geldi. Silisyum tabanlı
panel konusunda ise Ar-Ge
çalışmalarımız devam ediyor.
Hedefimiz yüksek verimli bir
prototip panel üretmek.”
Üniversitemiz Seydişehir
Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği
Bölümü Malzeme Anabilim
Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mücahit
Yılmaz da, yenilenebilir enerji
konusunda yürüttükleri
Ar-Ge projesinin detaylarını
paylaştı. Yapacakları Ar-Ge
ile güneş enerjisi panellerinin
maliyetini düşürmeyi
amaçladıklarını dile getiren
Yılmaz, “Silisyum toprağın
hammaddesi. Silisyumda
verim üst limiti yüzde 30’larda.
ODTÜ’de yaklaşık yüzde
25-26 verimlere ulaşıldı ve
artık sınıra yaklaşıldı. Bundan
sonra yapılacak iş, maliyetin
daha da azaltılması. Silisyum
güneş hücrelerinin üzerinde
gümüş kullanılır. Dolayısı ile
tonlarca gümüş kullanılıyor.
Bunun da maliyetinin yüzde
40’ını o gümüşler oluşturuyor.
Biz bu gümüşten kurtulmak
için son 10 yıldır trend olan
yeni malzemeleri kullanmayı
düşündük. Bunun için bir Ar-Ge
projesi başlattık. Şu anda bazı
alımlarımız devam ediyor. Eğer
istediğimiz hedefe ulaşırsak,
maliyeti ciddi anlamda
azaltacağız." diye konuştu.
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Üniversitemiz, TYB Konya Şubesi ve
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
“2021 İstiklal Marşı Yılı” Protokolü

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu’nda 2021
yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’
olarak kabul edilmesiyle,
Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ), Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Türkiye Yazarlar Birliği
Derneği Konya Şubesi
arasında eğitim, bilim,
sanat ve kültürel alanları
kapsayan işbirliği protokolü
imzalandı.
Necmettin Erbakan
Üniversitesi Rektörlük Toplantı
Salonunda gerçekleştirilen
imza töreninde konuşan
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Muhiddin Okumuşlar,
“Üniversite olarak Türkiye
Yazarlar Birliği ve İl Milli Eğitim
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Müdürlüğümüzle birlikte
2021 yılında İstiklal Marşı
konusunda olabildiğince
farkındalık yaratacak,
anlamaya çalışacak, İstiklal
Marşı’nın ruhunu gelecek
nesillere aktarmak üzere
bir dizi faaliyetler yapmayı
planlıyoruz. Üniversitemiz
konuyla ilgili olarak Mehmet
Akif Ersoy ve İstiklal
Marşı’na dair yıl boyunca
bilimsel faaliyetler yapacak.
Fakültelerimiz, konuyla
ilgili kendi alanlarında
yapabilecekleri programları
gerçekleştirecek. Üniversite
olarak, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar
Birliği ile böyle bir işbirliğinde
beraber olmaktan mutluluk
duyduğumuzu ifade etmek
istiyorum” dedi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük ise, “Protokol

kapsamında, Mehmet Akif
ve İstiklal Marşı’nı daha
iyi anlama noktasında
öğretmen ve öğrencilerimize
yönelik faaliyetler
gerçekleştireceğiz. Konuyla
ilgili şiir, resim yarışmaları gibi
etkinlikleri gerçekleştirmeyi
amaçlıyoruz. İşbirliği
yaptığımız paydaşlarımıza da
teşekkürlerimi sunuyorum"
şeklinde konuştu.
Türkiye Yazarlar Birliği
Konya Şube Başkanı Ahmet
Köseoğlu, “İstiklal Marşı,
bizim mutabakat metnimizdir.
2021’in İstiklal Marşı yılı
olması tarihi bir fırsattır.
Bu fırsatı paydaşlarımızla
ve ülke olarak farkındalık
oluşturma anlamında iyi
değerlendirmeliyiz. Bu
vesileyle bizler, Mehmet Akif’i
gençlere anlatmak için gayret
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesinde
Aşılama Devam Ediyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumunca analizleri
tamamlandıktan
sonra "Acil Kullanım
Onayı" verilen aşıların
uygulanması kararı sonrası
Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Hastanesinde
aşılama işlemi, pandemi
ile fedakarca savaşan
hastanemizde görevli
sağlık çalışanlarımıza aşı
yapılmasıyla başladı.

Sağlık çalışanlarının
aşılanmasının ardından
randevularını alarak
hastanemize gelen
vatandaşların da bilgileri
kontrol edilerek aşılama
işlemleri gerçekleştiriliyor.
İlk olarak 65 yaş üstü
kişilere öncelik verilen
süreçte aşılanma yaşı 18’e
kadar düştü. Bu süreçte
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız
uygulamasına Covid-19
aşı durumu bilgilendirme

özelliği ekledi. Vatandaşlar,
uygulamaya eklenen
"Covid-19 aşı durumu
bilgilendirme özelliği"
sayesinde aşı işlemlerini takip
edebiliyor.
Aşı olmak isteyenlerin
hastanelere ya da aile sağlık
merkezlerine başvurmadan
önce Merkezi Randevu Sistemi
(MHRS) üzerinden randevu
alması gerekiyor.
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"Şeffaf Plak" Uygulaması Hastaları
"Diş Teli" Tedavisinin Zahmetinden Kurtarıyor
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi Ortodonti
Bölümü'nde, eğri dişleri
düzeltmek için uygulanan
"şeffaf plak" tedavisi,
hastaları diş teli tedavisinin
zahmetinden kurtarıyor.
Özellikle pratik kullanımı
ve sökülüp takılabilmesiyle
hastaya kolaylık sağlayan
şeffaf plak uygulaması, diş
teline oranla daha estetik
görünümü sayesinde üst yaş
gurubu tarafından daha çok
tercih edilmeye başlandı.
Fakültenin Ana Bilim Dalı Dr.
Öğretim Üyesi Emire Aybüke
Erdur, AA muhabirine, diş
eğriliklerinin giderilmesinde
uygulanan şeffaf plak
tedavisinin, vatandaşın
"diş teli" olarak adlandırdığı
braketlerle yapılan geleneksel
tedaviye yeni boyut
kazandırdığını söyledi.
Şeffaf plak tedavisinin Diş
Hekimliği Fakültesinde
uygulanmaya başlandığını
ifade eden Erdur, "Şeffaf plak
tedavisini tercih eden hastanın
diş ölçüleri alındıktan sonra üç
boyutlu bilgisayar ortamına
aktarılıyor. Dişlerin en son
alacağı pozisyon belirleniyor.
Ardından hastaya kullanacağı
şeffaf plakları veriyoruz. Hasta
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yemek yerken bu plakları
çıkarıp dişlerini rahat şekilde
fırçalama fırsatı buluyor."
diye konuştu. Erdur, bu
uygulamanın hastanelerinde,
özel hastanelere oranla daha
ucuz yapıldığını, çevre illerden
de şeffaf plak tedavisi için
gelen vatandaşların olduğunu
belirtti.
Şeffaf plak tedavisinin, diş teli
tedavisinden daha avantajlı
olduğunu dile getiren Erdur,
şöyle devam etti:
"Şeffaf plaklar, görünüm
açısından daha estetik,
temizlenebilir, bakteriyel
birikimin daha düşük olduğu
ve eklentilerinin olmadığı bir
kullanım aracıdır. Braketlerde
özellikle yemek artığının
kalması diş eti hastalığına, diş
çürümelerinin başlangıcına
yol açabiliyor. Ancak şeffaf
plaklarda böyle durumlar söz
konusu olmadığı için hastalar
hem sosyal hayatına hem
de günlük yaşantısına daha
rahat devam edebiliyor. Bu
nedenle hastaların hem
estetik kaygıları olmuyor hem
de tedavi süreci daha rahat
ilerliyor."

Şeffaf Plaklarla
Yapılan Tedavi Süreci
Biraz Daha Kısa
Erdur, braketlerle yapılan
tedavi sürecinin hastanın
ortalama 1,5 yılını aldığını
vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu nedenle bazı hastalar
sabır gösteremeyerek tedaviyi
tamamlayamıyor. Ancak şeffaf
plaklarla yapılan tedavi süreci
biraz daha kısa. Özellikle
erişkin hastalar, braket yerine
şeffaf plakları daha çok
tercih ediyor.

Arasına Bir Şey Girme
veya Zor Temizlenmesi
Gibi Bir Durum Söz
Konusu Değil
Braketle diş tedavisi olan
hastaların ayda bir doktoruna
kontrole gelmesi gerekiyor.
Gelemediği süreçte tedavi
sürecinde aksamalar oluyor.
Özellikle pandemi sürecinde
hastaların tedavilerinde
aksamalar oldu. Ancak şeffaf
plak tercih eden hastaların
bu süreçteki tedavilerinde
aksama olmadı."
Hastanede şeffaf plak tedavisi
uygulanan 33 yaşındaki Ebru
Erkul ise bu tedaviye 3 ay önce
başladığını söyledi.

Tedavinin birçok avantajı
olduğunu anlatan Erkul, şu
ifadeleri kullandı:
"Estetik açıdan dişinizde
sadece şeffaf bir plak var.
Diş telini genellikle gençler
ve çocuklar kullanır gibi bir
algı olduğu için 30 yaş üzeri
vatandaşlar pek kullanmak
istemiyor. Ancak şeffaf diş
plağı bu endişeyi ortadan
kaldırıyor. Ben diş plağını
yemek yedikten sonra
takıyorum. Bu, diş tellerine
oranla daha avantajlı. Arasına
bir şey girme veya zor
temizlenmesi gibi bir durum
söz konusu değil. Diş telleri
zaman zaman ağız içi yaralara
sebep olabiliyor ancak şeffaf
plaklarda bu sorunların hiçbiri
olmuyor."
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Küresel İklim Değişikliği ve
Tarıma Etkileri Konuşuldu
Üniversitemiz Ereğli
Ziraat Fakültesi
tarafından düzenlenen
‘Küresel İklim Değişikliği
ve Tarıma Etkileri
Çalıştayı’ online olarak
gerçekleştirildi.
Programın moderatörlüğünü
yapan Ereğli Ziraat Fakültesi
Dekanımız Prof. Dr. Önder
Türkmen, küresel iklim
değişikliğinin bir sonucu
olarak ortaya çıkan kuraklık
probleminin en ciddi etkilerini
tarımsal alanlarda gösterdiğini
söyledi. Dekan Türkmen
konuşmasının ardından sözü
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Oğuz Doğan’a bıraktı.
İnsanlığın hırsla doğayı
acımasızca kullanmaya
başladığını ve bunun
sonucunda yine insanlığın
zarar gördüğünü belirten
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Oğuz Doğan, bilim, teknoloji
ve tüm alanlarda, doğanın
işleyişini göz önünde tutarak,
doğal olana saygı duyarak
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çalışılması gerektiğini
vurguladı. Kuraklığın çokça
hissedildiği bugünlerde
böyle bir etkinliğin önemine
dikkat çeken Prof. Dr. Doğan,
katılımcılara ve çalıştayda
emeği geçenlere teşekkür etti.
Selçuk Üniversitesi (SÜ)
Tarım ve İklim Değişiklikleri
Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Kubilay Kurtuluş Baştaş ise,
iklim değişikliği konusunda
hazırlanmış olan küresel
raporların, gıda üretme ve
arazi yönetme biçimlerinin
kökten değiştirilmesi
gerektiğini savunmakta. Ayrıca
doğru yapılan tarımla sera
gazı emisyonları azaltılabilir.
İklim değişikliğiyle birlikte
tarımsal üretimde değişiklikler
meydana gelmektedir.
Tarımsal üretimin iklimsel
sorunlar nedeniyle sekteye
uğraması ve coğrafik olarak
birçok sorunun ortaya çıkması
göz ardı edilemez” diye
konuştu.

Toprak Su ve Çölleşme ile
Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünden Ziraat Yüksek
Mühendisi Mehmet Ali Dündar,
“Tarımsal kuraklık, üründe,
süt ve çiftlik hayvanlarında,
yiyecek üretimi ve stoklarda,
çiftçi gelirlerinde, tarımsal
üretimin bağlı olduğu
endüstrilerde kayıplara sebep
olacaktır. Ayrıca üretimdeki
düşüşe bağlı olarak işsizlik de
söz konusu olabilir.” şeklinde
konuştu.

"Tarımsal kuraklık,
üründe, süt ve çiftlik
hayvanlarında, yiyecek
üretimi ve stoklarda, çiftçi
gelirlerinde, tarımsal
üretimin bağlı olduğu
endüstrilerde kayıplara
sebep olacaktır."
SÜ Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümünden Dr.
Öğr. Üyesi Musa Seymen,
tarımda su kullanımı konusuna
değinerek, “Sulama suyu
yönetiminde en temel
yaklaşım, su kaynağının yeterli
olduğu koşullarda aşırı su
kullanılmaması ve su
kaynağının yetersiz
olduğu koşullarda var
olan su ile en
yüksek kalitede
ve miktarda
ürünün elde
edilmesidir.

Bunların sağlanması için de
tarımda su kullanımı açısından
çiftçilere danışmanlık hizmeti
sunulması ve devlet tarafından
desteklenmesi önem arz
etmektedir.” dedi.
Tarımda kısıtlı sulama
prensipleri ve uygulamaları
konusunda sunum yapan
SÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal
Yapılar ve Sulama Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran
Yavuz da, kısıtlı sulamanın
avantajlarını anlattı.
Doç. Dr. Yavuz, “Birim hacim
sulama suyu ile daha fazla
ürün alınır. Fazla sulamanın
oluşturduğu kök çürüklüğü ve
sudan taşınacak hastalıkların
görülme riskini azaltır. Tam
sulamaya göre toprağın
daha az yıkanarak bitki
besin elementleri yönünce
fakirleşmesini engeller.

Ayrıca azotlu gübrelerin yer
altı suyuna karışımı önlenerek,
yer altı suyunun kirlenmesinin
önüne geçilmiş olur. Toprak
fazla nemli olmadığından
yağışlardan alınacak fayda
oranı önemli biçimde arttırılır.”
ifadelerini kullandı.
Çalıştay, soru, öneri ve
değerlendirmelerle sona erdi.
Webinarın tamamı için
YOUTUBE kanalımızı ziyaret
edebiilirsiniz.
Webinar için;

Tarımsal kuraklığın ekonomik
etkilerinden bahseden Konya
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Üniversitemizden Kanser Tedavisi İçin Önemli Yatırım
Üniversitemiz, Türkiye’de
sayılı hastanede kanser
tedavisi için kullanılan
Tomoterapi cihazını, yaklaşık
30 milyon TL yatırım
ile Meram Tıp Fakültesi
Hastanemize kazandırdı.
Türkiye’de 6 adet, Konya’da
tek olan Tomoterapi
cihazının imkan tanıdığı
tedaviden yararlanmak
için şehir dışına çıkmak
zorunda kalan hastaların
bundan sonra Meram Tıp
Fakültesi Hastanesinde
tedavi olabileceklerini ve bu
cihaza ihtiyaç duyan çevre
illerdeki hastalara da hizmet
sunulabileceğini söyleyen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, hizmetin Konya’ya
ve bölgeye hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Radyoterapinin kanser
hastalarının tedavisinde
kullanılan en etkili tedavi
yöntemlerinden biri
olduğunu ifade eden Meram
Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Meryem Aktan,
tomoterapinin, radyoterapi
tedavisini modernize ederek
üç boyutlu görüntüleme ve üç
boyutlu ışın sistemi ile kanser
hastalarına yeni nesil, etkili
bir tedavi süreci sunduğunu
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belirtti. Tomoterapinin
avantajlarından bahseden
Doç. Dr. Meryem Aktan,
“Tomoterapi cihazı, kanser
tedavisinde uygulanan son
teknolojiye sahip bir cihaz.
Bu cihazın imkan tanıdığı
tedaviden yararlanmak
için şehir dışına çıkmak
zorunda kalan hastalarımız
bundan sonra NEÜ Meram
Tıp Fakültesi Hastanesinde
kolaylıkla tedavi olabileceği
gibi şehir dışından da bir
çok hasta sırf bu tedaviyi
alabilmek için Konya’ya gelmek
isteyecektir. Bunun yanı sıra;
Kanser tedavisinde kullanılan
dünyanın en iyi Radyoterapi
cihazlarının başında gelen
tomoterapi cihazı; ağrısız,
yan etkileri minimumda olan,
hastanın tedavi esnasında ve
sonrasında yaşam kalitesini
düşürmeyen bilakis arttıran
bir cihazdır. Klinik çalışmalarda
hastaların sağ kalım oranını
ve yaşam kalitelerini arttırdığı
kanıtlanmıştır.” dedi.
Tomoterapinin yan etkisinin
diğer tüm radyoterapi
cihazlarına göre minimum
düzeyde olduğunu aktaran
Doç. Dr. Aktan, “Tomoterapi
cihazı içinde bulunan
megavoltaj tomografi cihazı
ile gerçek üç boyutlu görüntü
alan ve bu görüntü eşliğinde
üç boyutlu tedavi sunan tek
cihazdır. Cihaz yaklaşık 165
cm’lik bir alana etki etme

Cihaz Tanıtımı için;

gücüne sahiptir, bu sayede
büyük ve şekilsiz tümörler bile
tek planda kolaylıkla tedavi
edilebilir. Tomoterapi cihazında
diğer geleneksel radyo terapi
cihazlardan farklı olarak doza
şekil veren 100 kat daha
hızlı MLC yapısına sahiptir.
Böylece kanserli dokuya diğer
organlara zarar vermeden
daha fazla ışın uygulayarak
tedavi sürecine olumlu etkide
bulunmaktadır. Cihazın helikal
tedavi uygulaması ve yüksek
hızda doza şekil vermesi
nedeni ile kanserli dokuya
maksimum dozu verirken kritik
organların da minimum doz
almasını sağlamaktadır ve bu
konuda rakipsizdir.” ifadelerini
kullandı. Tomoterapi cihazının
hastanın fiziksel yapısı ve
özelliklerine kolaylıkla uyum
sağlayabildiğini kaydeden
Aktan, bu sayede hastaya göre
kişiselleştirilmiş bir tedavi
yöntemi uygulanmasına zemin
hazırlanarak iyileşme sürecinin
hızlandırıldığını söyledi.
Aktan, konuşmasını şu
şekilde tamamladı: “4 Şubat
Dünya Kanser Gününde
tüm kanser hastalarına şifa
olması temennisiyle, öncelikle
şehrimize ve bölgemize yeni
cihazımızın hayırlı olmasını
diliyoruz. Kimsenin bizim
hastamız olmasını istemeyiz
ama ihtiyaç olduğunda da biz
klinik olarak buradayız.”
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Webinar için;

Pandemi Psikolojisinde Aile

Üniversitemiz ile Kadın
ve Demokrasi Derneği
(KADEM) Konya Temsilciliği
iş birliğinde çevrim içi
düzenlenen “Pandemi
Psikolojisinde Aile” paneline
katılan Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk,
Sosyal Koruma Kalkanı
ile vatandaşlara aktarılan
toplam kaynağın 49 milyar
liraya yaklaştığını açıkladı.
Panelin açılış programında
sözlerine, pandemi döneminde
özveriyle çalışan tüm sağlık
çalışanları ve sosyal hizmet
görevlilerine teşekkür ederek
başlayan Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı
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Zehra Zümrüt Selçuk, böyle
zor zamanlarda toplumsal
yapı ve dinamiklerin gücünün
ayrı bir öneme sahip olduğunu
vurgulayarak, “Aile kurumunun
sosyal ve psikolojik işlevi de
bütün boyutlarıyla ortaya
çıktı. Salgının yol açtığı bütün
olumsuzluklara rağmen
aile kurumu toplumun
taşıyıcı direklerinden biri
olma görevini sürdürüyor.
Sağlam aile yapımız, salgınla
başa çıkma konusunda
da bizim için büyük bir
güç kaynağı oluşturdu ve
salgın süreci bizlere bir kez
daha aile değerlerimizin
önemini hatırlattı. Salgının
olumsuzluklarından
bahsederken, ‘bu süreci nasıl
avantajlı hale getirebiliriz’
konusunu da konuşmalıyız.”
dedi.

Bakanlık olarak aile odaklı
çalışmalar yürüttüklerini
belirten Bakan Zehra
Zümrüt Selçuk, “Sosyal
devlet anlayışımızın gereği
olarak sosyal kalkındırmayı
gerçekleştirmeyi ve
sosyal refahı da arttırmayı
amaçlıyoruz. Biz, sosyal
devleti her zaman,
toplumsal dayanışmanın,
yardımlaşmanın ve kardeşlik
anlayışımızın kurumsal bir
ifadesi olarak görmekteyiz.
Son 18 yılda da Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde
devletimiz gerçek anlamda
bir sosyal devlet haline
geldi ve nihai hedefimiz ise
mutlu birey, uyumlu aile ve
müreffeh toplum. Dolayısıyla
salgın sürecinde de tüm
hizmetlerimizi; çalışma
hayatı, sosyal güvenlik, sosyal
hizmetler ve sosyal yardım
olarak dört başlık altında
topladık ve bu alanlarda da
salgınla mücadelemizi devam
ettirdik.” diye konuştu.

Salgın Döneminde Sosyal
Hizmetlerimiz Kesintisiz
Olarak Devam Etti
Temel hedeflerinin istihdamı,
çalışanları ve işverenleri
birlikte korumak olduğunu
kaydeden Bakan Selçuk,
konuşmasına şöyle devam
etti: “Kısa çalışma ödeneği,
fesih kısıtı, nakdi ücret
desteği, normalleşme desteği
gibi etkin uygulamalarımızla
hem çalışanlarımızı korumaya
çalıştık hem de doğal olarak
çalışanlarımızın ailelerini de
korumaya çalıştık. Bu noktada
doğrudan sunduğumuz
desteğin tutarı 40 milyar
lirayı aştı. Yine sosyal
güvenlik uygulamalarımızla
destek olmaya çalıştık
vatandaşlarımıza. Bu süreç
aslında bize genel sağlık
sigortası sistemimizin ne
kadar önemli olduğunu
da anlattı. Bugün hiçbir
vatandaşımız hamdolsun

sağlık hizmeti alamama
gibi bir endişe taşımıyor ve
Covid-19 kapsamındaki
ücretsiz test ve tedavi
hizmetleri, aşılama süreci
dahil, vatandaşlarımız için
bir güven ve moral faktörü
oluşturdu. Genel sağlık
sigortası kapsamındaki bütün
Covid-19 ödemelerimiz de 6
buçuk milyar liraya ulaşmış
durumda. Bu süreçte, özel
politika gerektiren tüm
toplum kesimlerini korumaya,
bakım ve rehabilitasyonlarına
destek olmaya devam
ettik. Dolayısıyla sosyal
hizmetlerimizi de kesintisiz bir
şekilde sürdürdük.

Sosyal Koruma Kalkanı
ile Vatandaşlara Aktarılan
Kaynak 49 Milyar Liraya
Yaklaştı

yaşlı bakım merkezleriyle
huzur evlerinde aldığı tedbirler
ve vefat oranlarının daha
düşük olması sebebiyle iyi
uygulama örneği olarak
değerlendirildiğini aktaran
Bakan Selçuk, “Aslında bu
da bizim aile anlamında
değerlerimize önem vererek
yaşlılarımıza sahip çıktığımızın
bir tezahürü oldu. Türkiye
genelinde 355 sosyal hizmet
merkezimiz ve bin 3 sosyal
yardımlaşma ve dayanışma
vakfımız var. Tüm illerimizde
ve ilçelerimizde bakanlığımız
tarafından finanse edilen
merkezlerimiz kanalıyla da
tüm ihtiyaç sahiplerine destek
olmaya devam ediyoruz.
Sosyal Koruma Kalkanı’mız
ile doğrudan aktardığımız
kaynağın toplam tutarı bugün
itibariyle 49 milyar liraya
yaklaştı.

Türkiye’nin, Dünya Sağlık
Örgütü tarafından engelli ve
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Bütün bu desteklerin yanı
sıra sosyal hizmetlerimiz
dışında eğitim faaliyetlerimiz
ve psikososyal destek
hizmetlerimizle de
vatandaşlarımızın yanında
olmayı sürdürdük. Bizler
Türkiye olarak dayanışmanın,
kardeşlik ruhuyla kenetlendiği
çok büyük bir aileyiz. Büyük bir
aile olduğumuzu unutmadan
birbirimize destek olacağımıza
ve birbirimize güven
vereceğimize inanıyorum.
Salgın sürecinden de eminim
ki daha da güçlenerek
çıkacağız.” dedi.

Ev Ortamının Aile İçin
Önemi Belirgin Hale
Gelmiştir
Ailenin toplumun özü
olduğunun altını çizen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ise, “Aile, bütün
inançlarda kutsal kabul
edilmiş, İslam’da da dinin ve
neslin devamı için önemli bir
kurum olarak tanımlanmıştır.
Pandemi döneminde
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insanlar evlerinde daha çok
vakit geçirmeye başlamış,
sosyal izolasyon uygulaması
nedeniyle evde kalmak
zorunda olduğumuz bu
günler, yediden yetmişe tüm
bireylerin alışkanlıklarında
ve aile ilişkilerinde ciddi bir
değişime neden olmuştur.
İnsanların acı, zor ve
meşakkatli zamanlarda
birbirlerine merhametle,
dayanışma ve paylaşmayla
beraberlik yaşayacakları
mekanlar olarak ev ortamının
aile için önemi belirgin hale
gelmiştir. Sıradan topluluklara
kimlik ve nitelik kazandıran
ailenin, sahip olduğumuz dini,
kültürel ve milli mirasımız
olan değerlerin pratiğe
dönüştürülüp yaşatılmasına
katkı sağlayacağına inandığım
‘Pandemi Psikolojisinde
Aile’ paneli büyük bir öneme
sahiptir. Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak bu değerli
panelde, değerli katılımcılarla
beraber olmanın gururunu
yaşıyoruz. Panelde emeği
geçen herkese teşekkür

ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık bir yıldır tüm dünyada
sağlıktan eğitime, ekonomiden
sosyal hayata kadar hayatın
her alanını etkileyen küresel
bir salgınla mücadele
edildiğini söyleyen KADEM
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Saliha Okur Gümrükçüoğlu
ise, “Yeni normal olarak
adlandırılan bu dönemde
alınan önlemler, kısıtlamalar
ve yeni uygulamalar bireysel,
ailevi ve toplumsal anlamda
pek çok değişimi ve değişime
bağlı sorunları da beraberinde
getirdi. Şüphesiz pandemiden
en çok etkilenen kurum
‘aile’ oldu. Bizler sorunları
tespit ederek çözüm yolları
aramak, kadın literatürüne
kendi söylemlerimizle
katkı sağlamak ve mevcut
eksiklikleri gidermek
zorundayız. Çünkü bugün
yaşanılan salgın gibi yeni
süreçlerin etkilediği ve
değiştirdiği dünyada kadınların
sorunlarının da yeni bir boyut
kazandığını düşünüyoruz.
Panelden çıkacak olan görüş
ve önerilerin, ailenin yeni
normallerine dair yeni strateji
ve uygulamaların oluşumuna
da katkı sağlamasını arzu
ediyoruz.” şeklinde konuştu.
KADEM Konya Temsilcisi Aytül
Dağ, böyle bir organizasyona
ev sahipliği yapmaktan
memnuniyet duyduğunu
ifade ederek, aile yapısının
güçlendirilmesine yönelik
yaptıkları çalışmalardan
bahsetti.

Üniversitemizde Akademik
Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu,
Üniversitemizin
yönetim kadrosuyla
Akademik Koordinasyon
Toplantısı’nda bir araya
geldi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi Nezahat Keleşoğlu
Konferans Salonunda
gerçekleştirilen toplantıya
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu’nun yanı sıra Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, Prof. Dr. Oğuz Doğan,
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar,
Genel Sekreter Ecevit Öksüz
ve yöneticiler katıldı.
Üniversitemiz öğretim

elemanlarına yöneltilen
yönetici değerlendirme
anketi sonuçlarının masaya
yatırıldığı toplantıda,
akademik performansın
geliştirilmesi için yapılması
gerekenler konuşuldu.
Toplantı, farklı konularda dile
getirilen görüş ve önerilerin
değerlendirilmesinin ardından
sona erdi.
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
Kadın Astronotları Konuştuğumuz
Bir Dönemi Yaşıyoruz

Büyüyen Türkiye’nin
geleceğe ekilen
tohumları kız
çocuklarımız

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, açıkladıkları
milli uzay programı ile kadın
astronotları konuştukları
bir dönemi yaşadıklarını
söyledi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,
‘Uluslararası Bilimde Kadın ve
Kız Çocukları Günü’ nedeniyle
Konya Bilim Merkezi’nde
düzenlenen programa
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu'da katıldı.
Programda konuşan Bakan
Selçuk, Türkiye’nin en önde
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gelen bilim merkezlerinden
birisinde olduğunu ifade
ederek, “Burada kadınlarımızın
ve genç kızlarımızın hem
bilimde hem de teknolojide
olan başarılarını konuşmak için
buradayız hem de geleceğe
dair yapacaklarını konuşmak
anlamında... Bugün aylardan
Şubat, aynı zamanda bugün
Özgecan Aslan’ın da vefatının
6'ıncı yıldönümü. 19 yaşında
hayatının baharında hunharca
katledilen Özgecan Aslan’ı da
rahmetle anıyoruz. Dolayısıyla
biz istiyoruz ki artık kadın
cinayetlerinden, kadına karşı

şiddetten konuşmayalım.
Kadınlarımızın bilimde,
sanatta, sporda, eğitimde
nerelere geldiğini konuşalım”
dedi.

28 Şubat sürecine de değinen
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,
“Biz 28 Şubat'ta bu ayın
sonunda onu da tekrar
hatırlayacağız ve burada
işte başörtülü vekillerimiz o
dönemde 28 Şubatı beraberce
yaşadığımız; o dönemki
zulmü beraberce yaşadığımız
vekillerimiz de bütün
akademisyen arkadaşlarımız
da burada. Dolaysıyla kadına
karşı ayrımcılığın, kılık kıyafet
üzerinden olsun her türlü
psikolojik, fiziksel şiddetin
olmadığı bir dünyada bilimin,
sanatın, sporun, eğitimin
üzerinden kadınlarımızın kız
çocuklarımızın başarılarını
konuşabildiğimiz bir dünyayı,

bir ülkeyi konuşmak için
buradayız. İnanıyoruz ki
gelişen, büyüyen Türkiye’nin
geleceğe ekilen tohumları
kız çocuklarımız ve büyük bir
özveri ile sizleri yetiştirmeye
gayret ediyoruz. Geleceğin
mühendis kızları, yazılımcıları,
avukatları sizler olacaksınız.
Son 18 yılda da kadınlarımızın
her alanda daha çok gelişmesi
eğitimden, sağlığa, spordan
sanata kadar her alanda karar
alma mercilerinde var olmaları
içinde uğraşmaktayız. Çünkü
biz sizlerin yanındayız” dedi.
Konya Bilim Merkezinde
düzenlenen Uluslararası
Bilimde Kadınlar ve Kız
Çocukları Günü programı
vesilesi ile düşüncelerini
paylaşan Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu da şunları söyledi;
"Aile ve Çalışma Bakanı Sn.

Zehra Zümrüt Selçuk'un
teşrif ettiği Uluslararası
Bilimde Kadın ve Kız Çocukları
Günü programına katıldık.
Başta üniversitemiz olmak
üzere bilime emek veren
tüm kadın bilim insanları ve
kız çocuklarımızın gününü
kutluyorum. Kadınlarımız ve
kız çocuklarımızın başarıları ile
her zaman gurur duyuyoruz.
Onların başarılarının, her
alanda olduğu gibi bilimde
de ülkemizi daha ileriye
götüreceğine inancımız
tamdır. Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak bilim
merakı ile araştıran, öğrenen
ve dünyamıza yol gösteren
kadın ve kız çocuklarımızın
tüm imkanlarımızla yanındayız.
Bilimle gelişmeye, teknoloji
üretmeye her zaman olduğu
gibi birlikte ve daha güçlü
devam edeceğiz." dedi.
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Üniversitemiz Küresel
ve Bölgesel Çalışmalar
Merkezi (TIGA) ile KONTV
ortaklığında gerçekleştirilen
Küresel Politiga
programında dünyanın
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farklı bölgeleri, siyasetleri
ve toplumları uzmanlarıyla
keşfediliyor.

ağırladığı programda,
sınırlarımız ötesinden gelen
bilgiler seyirciyle buluşuyor.

Doç. Dr. Gökhan Bozbaş’ın
alanında uzman konuklarını

Program, her Çarşamba saat
22.00’de KONTV ekranlarında.

Görevlerini
Devreden
Dekan ve
Müdürlerimize
Veda

Üniversitemizde görevlerini
devreden dekanlarımıza,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu tarafından plaket
takdim edildi.
Emekleri ve katkıları için
kendilerine teşekkür
ediyoruz.
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Üniversitemiz
ve Karatay
Belediyesinden
İşbirliği
Üniversitemiz ile Karatay
Belediyesi arasında
imzalanan protokolle
Karatay Sanat Merkezinde,
sosyal, kültürel ve
akademik faaliyetler
gerçekleştirilecek.
Rektörlük Toplantı
Salonunda gerçekleşen
protokol töreninde konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, projenin hayırlı
olmasını dileyip projede
emeği geçenlere teşekkür
ederek, “Üniversitelerin
temel görevlerinden biri,
sahip oldukları bilimsel ve
sanatsal birikimi topluma
yansıtmak. Bu bazen tek
başına bazen de paydaşlar ile
birlikte yapılır. Bu yaptığımız
iş birliği Konya’nın tarihine,
derinliğine, şehir kültürüne,
başkent oluşuna yakışır bir
protokol. Geleneksel Türk
İslam Sanatlarının icra edildiği
bir mekan olacak inşallah. Biz,
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bilgi birikimi ve tecrübemizi,
başkanımızın tahsis edeceği
mekan üzerinden halkımızla
buluşturmak için yola çıktık.
Konya’nın tarihi geçmişine
ve tarihi derinliğine yakışır
bir faaliyet olacak. Türk İslam
Sanatları eserleri burada
ortaya çıkarılacak ve tüm
dünyaya yansıtılacak inşallah.”
dedi. Konya belediyeleri
olarak üniversitelerle iş
birliği yaparak çalışmalarını
sürdürdüklerini kaydeden
Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca ise, protokolün
hayırlı olmasını temenni
ederek emeği geçenlere
teşekkür etti.
Başkan Kılca, “Necmettin
Erbakan Üniversitesi, Konya
için çok değerli bir üniversite.
Üniversitemizle daha önce
de ortak hizmet protokolleri
imzalamıştık. Şimdi de güzel
sanatlar alanında çok hassas
ve önem verdiğimiz bir proje
için beraberiz. Konya’mız
kadim bir kültür başkenti.

Selçuklu’ya başkentlik yapan
bu şehirde geleneksel sanatlar
zirve yapmış. Bugün de
geleneksel sanatlara sahip
çıkmak adına üniversitemiz
ile birlikte iş birliği yapıyoruz.
Karatay Sanat Merkezi
ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi ile birlikte inşallah
yeni öğrenciler yetişecek,
geleneksel sanatlarımıza
da sahip çıkmış olacağız.”
ifadelerini kullandı.
Pandemiden dolayı ilk
aşamada uzaktan eğitim
verilebilen kursların açılacağı
bilgisini aktaran NEÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat
Baysal, “İlk kurslarımız
Selçuklu Geometrileri ve
Kaligrafi olacak. Pandeminin
durumuna göre, zamanı
geldikçe yüz yüze eğitim
gerektiren diğer alanlarda da
kurslarımızı açacağız inşallah.
Kursları başarıyla tamamlayan
kursiyerlerimize de geçerliliği
yüksek sertifikalar verilecek.”
şeklinde konuştu.

25. Uluslararası Sempozyum NEÜ’de Düzenlenecek
25. Uluslararası Ortaçağ
ve Türk Dönemi Kazıları ve
Sanat Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu, Necmettin
Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek.
Ortaçağ ve Türk Dönemi
Kazıları ve Sanat Tarihi
Araştırmalarını ihtiva eden
özgün çalışmaların yer
alacağı sempozyumun ana
başlıkları, “Sanat Tarihi,
Ortaçağ ve Sonrası Kazı

ve Yüzey Araştırmaları,
Kültürel Miras, Kültürel
Mirasın Korunması ve Mimari
Restorasyon, Arkeolojik
Alan Yönetimi, Arkeometri,
Restorasyon, Konservasyon
ve Müzecilik, Metodoloji ve
Terminoloji” olarak belirlendi.
Sempozyum Düzenleme
Kurulu tarafından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “1997 yılından bu
yana, Sanat Tarihi alanında
yapılan yeni araştırmaların
tanıtılması ve tartışılmasının
yanı sıra akademisyen,

araştırmacı ve öğrencilerin
karşılıklı bilgi alışverişinde
bulunmalarına olanak sağlayan
sempozyumun “Ortaçağ
ve Türk Dönemi Kazıları ve
Sanat Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu”nun 25.’sinin,
14-16 Ekim 2021 tarihleri
arasında Konya’da, Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nde
yapılacağını duyurmaktan
mutluluk duyarız."
Sempozyum hakkında detaylı
bilgiye sempozyum.erbakan.
edu.tr/uotk” adresinden
ulaşılabilir.
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Üniversitemizden
Azerbaycan’a Moral Desteği
Üniversitemiz Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalı akademisyenleri ve
öğrencileri Azerbaycan’a
destek için video klip
hazırladı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi
Ana Bilim Dalı lisans 4.
sınıf öğrencisi 36 genç,
Öğr. Gör. Osman Kürşad
Çakır önderliğinde ‘Topluma
Hizmet Uygulamaları’ dersi
kapsamında Azerbaycan’a
desteklerini göstermek için
“Azerbaycan’ım” parçasını
seslendirdi. Her hafta yapılan

derslerde, proje üzerinde
çalışmaya başladıklarını
belirten Öğr. Gör. Osman
Kürşad Çakır, “Projeyi
gerçekleştirmek için görev
paylaşımı, eserin partisyon
dağılımını yaptık. Zaman
zaman çalınan partilerin
kontrolünün yapılmasıyla
doğru çalınıp söylenmesini
sağladık.

Öğrencilerimiz, durumun
ciddiyetinin farkında olarak
evlerinde ses ve video
kayıtlarını yaparak bize
gönderdiler. Biz de gerekli
ses dosyalarını videodan
ayırarak Mix-Mastering için
Öğr. Gör. Yunus Çağlak ile
birlikte üzerinde çalışıp kısıtlı
imkanlara rağmen ortaya
güzel bir ürün çıkarmaya
gayret ettik.” dedi. Ankara
Devlet Operası solisti Şenol
Talınlı, Ankara Devlet Türk Halk
Müziği Korosu tar sanatçısı
Erol Çetin, Almanya Düsseldorf
Ren Operası sanatçısı Gürkan
Gider, müzik öğretmeni
Nurullah Harmankaya ve
çalışmada emeği geçen

herkese teşekkür eden Çakır,
“Onlarca yıldır iç yaramız olan
Azerbaycanlı kardeşlerimizin,
8 Kasım’da kurtuluş günü
ilan edebilecek düzeyde
Ermenistan’a üstün gelmiş
olması bizi çok sevindirdi. Bu
çalışmamızı da onların bu
zaferlerini kutlamak adına
minik bir hediyemiz olsun
düşüncesiyle gerçekleştirdik.
Selam olsun Azerbaycanlı
kardeşlerimize…” şeklinde
konuştu. Projenin MixMastering kısmıyla ilgilenen
Öğretim Görevlisi Yunus
Çağlak ise, “Kürşad hocam
projeyle geldiğinde ne
gerekiyorsa yapalım diye
konuştuk.

Böyle bir çalışma, pandemi
şartlarından dolayı çok
zorlayıcı. Ev ortamında yapılan
kayıtları stüdyo ortamına
dönüştürmek ciddi bir emek
istiyordu. Buna rağmen çok
şükür hepsinin üstesinden
gelerek çok güzel bir ürün
ortaya çıkardık. Projede
emeği geçen herkes büyük
bir özveriyle çalıştı ve benim
de içinde bulunmaktan
gurur duyduğum bir çalışma
oldu. Can Azerbaycan’a,
gardaşlarımıza ne yapsak
azdır. Gönlümüzden çok
şey geçiyor ama elimizden
gelenleri acizane sunmaya
çalıştık. Bundan sonra da
inşallah daha güzellerini
sunmaya çalışacağız.” dedi.

Klibi izlemek için;
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Milli Uzay Programı Çarpan Etkisi Yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tarafından Tanıtılan Milli
Uzay Programı Büyük Yankı
Uyandırdı.
Üniversitemiz Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Engin Hasan Çopur, “Havacılık
her zaman diğer alanlara da
çarpan etkisi yapıyor. Uzay
programlarıyla ülkelerin
tanınırlıkları artıyoruz uzay
prestij anlamında da ülkeye
büyük katkı sağlıyor. Bizim için
çok kıymetli.” dedi.
Milli Uzay Programı’yla
ilgili Pusula Gazetesi’ne
değerlendirmelerde bulunan
Üniversitemiz Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Engin Hasan Çopur, “Böyle
bir yol haritamızın olması çok
değerlidir” dedi. Programın
bütün ülke için önemli
olduğunu dile getiren Çopur,
“Aslında uzay programı olan
ülkelere baktığımız zaman
onların da benzer süreçlerden
geçtiğini görüyoruz. O yüzden
böyle bir yol haritamızın
olması bu alandaki
ilerlememizi hızlandırmak
adına ve ülkedeki kaynakları
doğru kullanmak adına çok
önemli ve çok değerlidir. Ben
bunun geliştirilerek ileriki
yıllarda hep daha ileriye
götürüleceğine inanıyorum.
Burada bildiğiniz gibi on tane
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ayrı stratejik hedef var. Bu
hedeflere baktığımız zaman
aynılarını şu anda uzay
programları olan ülkelerde
görüyoruz. Onlar bu alanlarda
çalışıyorlar. Kendi özel
sektörlerinde firmaları var.
Buralarda faaliyet gösterip,
yatırım yapıyorlar. Bu ürünleri
yörüngeye gönderip oradan
çeşitli veri sağlayıp bunu
daha sonra hizmet olarak
sunuyorlar. Böylece hem
ülkelerin tanınırlıkları artıyor
hem de ekonomilerine çarpan
etkisi yapıyor. Dolayısıyla
bu ilerleme bizim için çok
kıymetli.” şeklinde konuştu.

Ülkeye Prestij
Sağlayacak
Geçmiş dönemlere bakıldığı
zaman havacılık ve uzay
faaliyetlerine yatırım yapan
ülkelerin diğer sektörlerde de
daha hızlı ilerleme kaydettiğini
gördüklerini ifade eden
Çopur, “Havacılık her zaman
diğer alanlara da çarpan
etkisi yapıyor. Farklı alanların
teknolojik açıdan gelişimi
için gerekli altyapı ve insan
kaynağını güçlendiriyor. Yine
diğer bir açıdan baktığımızda
uzay prestij anlamında da
ülkeye büyük katkı sağlıyor.
Tabi tüm bu etkileri kısa
vadede değil elbette ki uzun
vadede düşünmek en sağlıklısı
olacaktır.” diye konuştu.

‘Bu program, Türkiye Uzay
Ajansını tarafından ortaya
çıkartılan bir yol haritası
fakat bütün kurumların buna
destek vermesi gerekiyor’
diyen Çopur; “Özellikle
üniversitelere düşen
görevler elbette ki olacaktır.
Milli Uzay Programında
da belirtildiği üzere ihtiyaç
duyulacak insan kaynağının
yetiştirilmesi konusunda
üniversiteler önemli bir görev
üstelenecektir. Bizler de bu
hedefleri gerçekleştirmek için
elimizden geleni yapacağız”
dedi.

TEKNOFEST’in
Etkisi Büyük
Türkiye’de havacılık ve
uzay alanında farkındalığın
artmasında TEKNOFEST ve
benzeri etkinliklerin önemli
bir rolü olduğunu ifade eden
Çopur, “TEKNOFEST’in başı
çektiği uluslararası yarışmalar,
TÜBİTAK tarafından
düzenlenen yarışmalar,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından desteklenen
yarışmalar aslında ülkedeki
gençlerinde uzay ve havacılık
açısından farkındalığını epey
artırdı. Artık gençler eskisi gibi
değil. Bölümlerini seçerken
geleceğim için faydalı neler
öğreneceğim diye bakıyorlar.
Çoğu da ilgi alanlarına göre
tercih yapmak istiyor.

Dolayısıyla bu tür atılımlar
ve hedefler gençlerinde
havacılığa ve uzaya olan
ilgisini oldukça yükseltti.
Böyle olması da en çok bizleri
sevindiriyor” ifadelerini
kullandı.

Üniversitemiz
Öğrencilerimize Tam
Destek Vermektedir
Üniversite olarak
TEKNOFEST’e büyük önem
verdiklerini ve öğrencilerinin
elde ettiği başarıyla
gururlandıklarını ifade
eden Dr. Öğr. Üyesi Engin
Hasan Çopur şunları söyledi:
“Bizim üniversitemizde
özellikle ilgili bölümlerde
okuyan öğrencilerimiz bu
etkinliklere hem yarışmacı
hem de ziyaretçi olarak
katılmaktadırlar. Etkinlik
kapsamında organize edilen
yarışmalarda da çeşitli
dereceler aldılar.

Mesela geçen sene ODTÜVTOL yarışmasında hem
birincilik hem de üçüncülük
elde ettiler. TEKNOFEST
tarafından düzenlenen
Jet motoru tasarımı
yarışmasında üçüncülük,
roket yarışmasında tasarım
ödülü ve İHA yarışmasında
da dördüncülük ödülü elde
ettiler. Bu sene düzenlenecek
TEKNOFEST yarışmaları
için de yine üniversitemizin
değerli öğrencilerinden oluşan
takımlarımız hazırlıklarına
başlamıştır. Bizler de her türlü
desteğimizle öğrencilerimizin
yanındayız"
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UNİKOP Üst Kurul Toplantısı Yapıldı

Sade, Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Muhsin Kar, Konya Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Metin Aksoy, Konya Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Babür Özçelik, Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Durmuş Tayyar
Şen ve Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Rektör Aktekin Dönem
Başkanlığı Görevini
Rektör Karakaya’dan
Devraldı

KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliği (UNİKOP) dönem
başkanlığının '2021 Yılı 1.
Olağan Üst Kurul Toplantısı'
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi (NEVÜ) ev
sahipliğinde yapıldı.
Yapılan toplantı sonunda KOP
Bölgesi Üniversiteler Birliği
(UNİKOP)’a 2016 yılında üye
olan Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi (NEVÜ),
2021 Dönem Başkanlığına
getirildi. UNİKOP’un 2021
Dönem Başkanlığı görevini
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ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü
Prof. Dr. Semih Aktekin
yürütecek.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi (NEVÜ) Kültür
ve Kongre Merkezinde
gerçekleştirilen KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği (UNİKOP)
Dönem Başkanlığının 2021
Yılı 1. Olağan Üst Kurul
Toplantısına; Nevşehir
Valisi İnci Sezer Becel, KOP
Başkanı Mahmut Sami
Şahin, Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, 2020 Dönem
Başkanı Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Vatan Karakaya ve UNİKOP
üye üniversiteleri temsilen
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Semih Aktekin, Aksaray
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Şahin, Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, Kapadokya
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hasan Ali Karasar,
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Namık Ak, Kırıkkale
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Başalan,
KTO Karatay Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bayram

Sami Şahin ve UNİKOP üyesi
Üniversite Rektörleri de Rektör
Aktekin’i tebrik ederek, yeni
görevlerinin hayırlı olması
ile birlikte başarılı çalışmalar
temennisinde bulundular.

2021 Yılı 1. Olağan Üst
Kurul Toplantısı Yapıldı

görüşüldüğü toplantıda,
UNİKOP Yönergesinin
hazırlanması, KOP-UNİKOP
ilişkisi, eğitim işbirlikleri,
araştırma-uygulama alanında
yapılabilecek işbirlikleri, olası
UNİKOP öğrenci hareketlilikleri
ve etkinlikleriyle birlikte
UNİKOP bölgesinde toplumsal
katkı ve sosyal kalkınmaya
yönelik proje önerileri
görüşülerek karara bağlandı.

Devir teslim töreninin ardından
‘2021 Yılı 1. Olağan Üst Kurul
Toplantısı’na geçildi.
2021 yılı içerisinde yapılması
planlanan faaliyetlerin

'2021 Yılı 1. Olağan Üst Kurul
Toplantısı' açılış konuşmaları
sonunda Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Semih Aktekin UNİKOP’un
2021 Dönem Başkanlığı
görevini, 2020 dönem
Başkanlığını yürüten Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Vatan Karakaya’dan
devraldı.
Görevi devreden Rektör
Karakaya, Rektör Aktekin’e
yeni görevlerinin hayırlı olması
dileğinde bulurken, Rektör
Aktekin bugüne kadar görevini
pandemi şartlarına rağmen
başarıyla devam ettiren Rektör
Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya ve
ekibine bir kez daha teşekkür
etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer
Becel, KOP Bölgesi Kalkınma
İdaresi Başkanı Mahmut
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RÖPORTAJ

NEÜ'NÜN TÜRKİYE'DE KURULAN İLK BİLİMSEL YAYINLAR
KOORDİNATÖRLÜĞÜ NELER YAPIYOR?
Bilimsel Yayınlar Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci,
koordinatörlüğün çalışmaları
hakkında bilgiler vererek,
Üniversitemizin bilimsel yayınlar
açısından bulunduğu konumu
değerlendirdi.

Bilimsel Yayınlar
Koordinatörlüğü faaliyetleri
hakkında bizi bilgilendirir
misiniz?
Türkiye’de ilk defa “Bilimsel
Yayınlar Koordinatörlüğü” adıyla
kurulan birimimiz, üniversite
bünyesindeki bilimsel dergicilik
ve yayıncılık faaliyetlerini
yönetmektedir.
2019 yılında faaliyetlerine
başlayan koordinatörlüğümüz,
üniversite bünyesinde çeşitli
birimlerde faaliyet gösteren 19
bilimsel derginin uluslararası
standartlarda bilimsel dergicilik
yapmalarına adına dergilerin
süreç yönetimi, indekslenmesi,
dergi kurullarının eğitimi, alt
yapı anlaşmaları ve işbirlikleri
kapsamında koordinasyon
faaliyetleri yürütmektedir. 2 yıl
gibi kısa bir süre içerisinde 7
adet olan dergi sayımız 2021
yılında 19’a çıkmıştır. Niceliksel
büyümenin yanında niteliksel
gelişmeye de önem veren bir
anlayışla dergilerin uluslararası
arenada tanınırlığı, verimlilik artışı
ve etki değerlerinin yükseltilmesi
adına çeşitli faaliyetler
yürütülmektedir.
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Öncelikle dergilerin ulusal
standart adına TÜBİTAK Ulakbim
TR Dizin kapsamında yer
almaları ve TR Dizin kriterleri
kapsamında yayın hayatına
devam etmeleri sağlanmıştır.
Bu kapsamda 5 Derginin
TR Dizin’de indekslenmesi
sağlanmıştır. Bunun yanında
dergilerin uluslararası saygınlığı
adına Clarivate Analytics firması
bünyesinde yer alan Web of
Science (WOS) Groupla resmi
partnerliklerinin yapılması
(Official Partner) dergilerimize
farklı bir boyut kazandırmıştır.
Dergilerin düzenli sayı
çıkarmaları, indekslenmeleri
ve etki değerlerinin (Impact
Factor) artması amacıyla gerek
uluslararası işbirliklerinin
yapılması gerek süreç yönetimi
ve alt yapı iyileştirmelerinin
yapılmasına hız verilmiştir.
Üniversitemizin “Kurumsal
Arşiv ve Açık Erişim” politikası
kapsamında bilimsel yayınlar
koordinatörlüğü olarak 2021
yılında 7 olan dergi sayımızı, 19’a
çıkardık. Koordinatörlüğümüzün
kuruluşundan bu yana birlikte
hareket ettiğimiz dergilerimizle
toplamda 38 sayı ve 242 bilimsel
makaleyi açık erişimimize dahil
ederek akademi dünyasına
kazandırdık. Bunun yanında
yaklaşık 10 yıllık tüm bilimsel
dergi arşivini açık erişime
kazandırdık. Bu doğrultuda
yaptığımız düzenlemelerle ve
girişimlerle birlikte 6396 yazarın
katkıda bulunduğu 248 sayı ve
2361 makale arşivlenerek açık
erişime açılmıştır.

Koordinatörlüğünüz bünyesinde
düzenlenen çevrimiçi eğitim ve
webinarlardan bahseder misiniz?
Kurum içerisinde yürütülen
faaliyetlerin yanı sıra
kurum dışıda birçok faaliyet
yürütüldü. Akademik Yayıncılık
Çalıştayları’nın yanı sıra
Akademik Yazar Çalıştayları
yapıldı. Pandemi süreciyle
birlikte 2020 Mart ayından
itibaren 15 aylık süre içerisinde
Bilimsel yayıncılık, akademik
yazma, akademik araştırma
ve metodoloji, yayın etiği vb.
konularda 300’e yakın ücretsiz
ve herkese açık Webinarlar
düzenlendi. Nitekim bu webinar
geniş kitleler tarafından ilgiliyle
takip edildi ve takdirle karşılandı.
Şimdi bu webinarlara ait tüm
videoları bilim camiasının
hizmetine sunuyoruz.
Koordinatörlüğümüz bünyesinde
yürütülen bilimsel yayıncılıkla
ilgili online eğitim serileri
üniversitemiz başta olmak üzere
ülkemizden binlerce araştırmacıyı
alanlarında uzman isimlerle
buluşturmuşturmuş. Yıl içerisinde
gerçekleştirdiğimiz yüksek
katılımlı online eğitimlerle,
bilimsel yayın süreçlerinde
akademisyenler, doktora ve
yüksek lisans öğrencileri için
araştırma kalitesi ve verimliliğini
artıran, ulaşılabilir ve bilginin
paylaştıkça artan gücüne dair
inancımızla, kendi alanında iddia
edebiliriz ki ülkemiz sathında
bir farkındalık oluşturduk.
Nitekim gelinen noktada bu
eğitimler başta Web of Science

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci

Bilimsel Yayınlar Koordinatörü &
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı
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olmak üzere, Elsevier, Springer
Nature, Wiley gibi dünyaca ünlü
yayıncıların yanında EBSCO,
Proquest vb. derleyicilerle
işbirliği yapılarak farklı bir boyut
kazanmıştır.
Özellikle bu webinarların 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 yer alan
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri
ve Yayın Etiği” dersinin
pandemiyle birlikte uzaktan
eğitime geçilmesi neticesinde
farklı bir konsept kurgusuna
geçilmesinde öncülük etmiştir.
Türkiye’de 185 üniversite’de
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 online olarak
uygulamaya konulmuştur. İlgili
dersin Enstitüler bünyesinde
merkezi olarak yürütülmesi
kararıyla birlikte 2020-2021
Eğitim Öğretim yılı içerisinde
2000’e yakın 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.
Türkiye’de ilk defa bu formatta
uygulanan Bilimsel Araştırma
ve Yayın Etiği dersinde
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araştırma yöntemlerinden veri
tabanlarına, literatür aramadan
atıf göstermeye, makale ve tez
yazım süreçlerinden, uluslararası
işbirliği ve fon fırsatlarına,
trend analizlere, yabancı dilde
yayın yapmaktan nitelikli
dergi seçimine, etki değerinin
artırılmasından nitelikli makale
yazımına, etik değerlerden
intihalden kaçınmaya kadar
birçok konuda eğitim verilmiştir.

Bilimsel Yayınlar
Koordinatörlüğünün amaçları
nelerdir?
Yukarıda sayılan birçok bilimsel
yayıncılık faaliyetleriyle
birlikte farklı bir vizyon ve
bakış açısıyla hareket eden
koordinatörlüğümüz, alanında
öncü hizmetler ve işbirlikleriyle
üniversitemizin ve ülkemizin
uluslararası sıralamalarda üst
sırala çıkmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Niceliksel
başarılar niteliksel başarılarla

taçlandırılması adına
faaliyetlerine devam etmektedir.
Yaklaşık 2 yılda yapılan
faaliyetler sonucunda akademik
performans anlamında
bizleri sevindirici haberleri
sizlerle paylaşmak isteriz.
Koordinatörlük bünyesinde
kurulan “Akademik Performans
İzleme ve Değerlendirme Birimi”
kapsamında ünivesitermizde
yer alan tüm akademik
personelin performansı mercek
altına alınmıştır. Bu kapsamda
öncelikle üniversitemiz adının
bilimsel yayıncılıkta farklı
şekillerde kullanılmasından
kaynaklı atıf kayıpları minimize
edilmiştir. Bunun yanında
yayınların tekilleştirilmesi,
kurum ile eşleştirilmesi
(affilation), akademisyenlerin
ORC-ID, Researcher ID, Scopus
ID lerinin alınması ve kurum ile
eşleştirilmesine yönelik eğitim
vb. faaliyetler düzenlendi.
Yapılan tüm iyileştirmeler,
atıf birleştirmeleri, alt yapı
destekleri, veri analizleri
ve eğitimler sonucunda

üniversitemizin akademik
performansında olumlu
bir yansıma gözlenmiştir.
Üniversitelerin akademik
performans sıralamaları yapan
URAP’a göre üniversitemiz
genel sıralamada 10, devlet
üniversiteleri sıralamasında
8 sıra birden yükseldi. 2000
yılından sonra kurulmuş
95 üniversite içinde 4 sıra
yükselerek 9.’luğa yerleştik.
Web of Science’a (WOS) göre de
217 üniversite arasında geçen
yıla göre yaklaşık 25 sıra birden
yükselerek 33. Sırada, TÜBİTAK
Ulakbim kapsamında TR Dizin’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
arasında %17’lik bir artış, 2019
ile 2020 arasında da %25’lik bir
artış söz konusu.
Dünya Üniversite Sıralamaları
Merkezi (Center for World
University Rankings-CWUR)
tarafından yapılan, dünya
çapında üniversitelerin yer
aldığı 2021-2022 sıralamasında
dünya'da 1856. sırada, Türk
üniversiteleri arasında ise ilk
defa ilk 50 ye girerek 48. sırada
yer aldık.

Stanford Üniversitesince
hazırlanan dünyanın en etkili
bilim insanları listesinde yer
alması haberi de hepimizi son
derece onurlandırdı.
Gelecek dönemde akademik
performanslarımızda bu artış
trendinin devam etmesi, nitelikli
yayın sayılarımızın artması ve
çok daha yüksek seviyelere
çıkması için var gücümüzle
çalışacağız.
Saygılarımla.

Bunun yanında Dünyanın en
prestijli dergilerini barından
Nature ve Science kapsamında
üniversitemiz bünyesinde yer
alan akademisyenlerimizin
7 makalesi bizlere ayrı bir
gurur yaşatmıştır. Ayrıca 2020
yılında Üniversitemizden beş
akademisyenimizin, ABD’nin
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Üniversite Güvenliği Koordinasyon
ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Kurumsal
İletişim Koordinatörlüğü,
kurumumuzun sosyal
medya hesaplarından
yayınladığı toplu fotoğraf
aracılığı ile meslektaşlarının
10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Gününü kutladı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu da, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Gününe ilişkin
bir mesaj yayınladı.
Türk basınının her koşulda
kamu yararı güderek üstüne
düşen sorumlulukları yerine
getirdiğini kaydeden Rektör
Zorlu'nun mesajında şu
ifadeler yer aldı: “Basın,
demokratik ve şeffaf
toplumun olmazsa olmaz
koşuludur. Kamuoyunun
bağımsız temsilcileri olan

56

gazetecilerimizin, halkımızın
doğru ve tarafsız haber
alma özgürlüğünü sağlarken
demokratik toplum düzenine
hizmet etmeleri, toplumsal
birlik ve beraberlik ruhuna
katkı sunmaları oldukça
önemlidir. Gazetecilerimizin
üstlendikleri bu misyon,
toplumun refahı için oldukça
hayatidir. Her şart ve
koşulda dünya ve memleket
meselelerini tarafsız
bir şekilde kamuoyu ile
paylaşan gazetecilerimizin,
demokrasimize ve ülkemizin
refahına en üst düzeyde katkı
sunmaya devam edeceklerine
gönülden inanıyorum.
Son bir yılda yaşadığımız
pandemi sürecinin en
önemli kahramanlarından
biri olan basınımıza sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.
Memleketimize ve insanımıza
hizmet edecek doğru

haberlerin peşini kovalayan,
her olayda, her gelişmede
sahada olan, gece gündüz
demeden neredeyse her an
mesleğini aşkla icra eden
kardeşlerimizi gönülden
kutluyorum. İyi ki varsınız.
Bu duygu ve düşüncelerle
gazetecilik etik değerleri
doğrultusunda ve
sorumluluk bilinciyle, doğru
ve tarafsız haberleri ile
toplumsal bilinçlenme ve
gelişmeye katkı sunan
gazeteci arkadaşlarımızın
Çalışan Gazeteciler Gününü
kutluyorum. Ahirete irtihal
etmiş basın mensuplarımıza
da Allah’tan rahmet diliyor,
tüm basın çalışanlarını en kalbi
duygularımla selamlıyorum.”

Konya Valisi Vahdettin
Özkan Başkanlığında,
Üniversite Güvenliği
Koordinasyon ve İşbirliği
toplantısı Valilik Toplantı
Salonunda yapıldı.
Toplantıda, üniversiteler
ile üniversitelere bağlı
yükseköğretim kurumlarında,
yurtlarda ve üniversite
çevresinde huzurlu eğitim
ortamının devam ettirilmesi
ve gerekli tedbirlerin alınması
ile ilgili kurumlarla üniversite
yönetimlerinin eşgüdüm

içerisinde hareket edilmesi
konuları ele alındı.
Pandemi süreciyle ilgili
uygulanan tedbirlerin
de el alındığı toplantıda,
ilgili kurumlar arası
koordinasyonu gerektiren
konular görüşülerek, karşılıklı
değerlendirmede bulunuldu.
2020/2021 eğitim öğretim
yılı ikinci dönem Üniversite
Güvenliği Koordinasyon ve
İşbirliği toplantısına; Vali
Vahdettin Özkan, Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Metin Aksoy, KTO-Karatay

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bayram Sade, Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,
Konya Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Babür
Özçelik, İl Jandarma Komuatanı
Tuğgeneral Şakir Uslu, İl
Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Abdurrahman Şahin
ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük katıldı.

57

geleceğin...

Prof. Dr.
Cem Zorlu:
Misyonumuz,
Uluslararası
Yetenekleri
Üniversitemize
Kazandırmak
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Uluslararasılaşma Stratejisi
Belgesi’ni açıklayan
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu,
“Misyonumuz, uluslararası
yetenekleri üniversitemize
kazandırmak ve kendi
öğrencilerimizi ve
akademisyenlerimizi
yurtdışındaki akranlarıyla
etkileşim kurmaya teşvik
etmektir.” dedi.
Rektörmüz Prof. Dr.
Cem Zorlu: “Varlığımızı
ve başarılarımızı küresel
girişimler ve iş birlikleri
açısından pekiştirmek için
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Uluslararası Öğrenci
Sayımızı 2025 Yılına
Kadar 2 Katına
Çıkarmayı Hedefliyoruz

Uluslararasılaşma Stratejisi
Belgesi’ni oluşturduk. Mevcut
güçlü yönlerimizi temel
alan bu belge, kurumsal
kapasitemizin yanı sıra öğrenci
ve akademik yapımıza ilişkin
hedeflerimizi özetlemektedir.”
Yükseköğretimin
uluslararasılaşmasının, dünya
genelindeki üniversiteler
arasında daha fazla etkileşim
ve iş birliği için önemli
fırsatlar sunduğunu belirten
Rektörümüz Zorlu, “Bununla
birlikte dünyada artan rekabet
ortamında, öğrencilerimizin
karşılaştıkları zorluklarla
başarılı bir şekilde yüzleşmesi
ve gelecek nesillere kalıcı
çözümler bırakması için
yetkinliklerin sürekli

iyileştirilmesi ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.” diye konuştu.
Rektörümüz, Necmettin
Erbakan Üniversitesine ve
Konya’ya özellikle “nitelikli
uluslararası öğrenci”
çekebilmek amacıyla
yürüttükleri faaliyetler
neticesinde, 2020-2021
Akademik yılında NEÜ’ye kayıt
yaptıran uluslararası öğrenci
sayısının pandemi sürecine
rağmen ilk defa 400’ü aştığını
kaydetti.

Uluslararasılaşma
taahhüdünü gerçekleştirmek
üzere belirledikleri orta
vadeli hedefleri sıralayan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Bugün itibari ile bin
621 olan uluslararası öğrenci
sayımızı 2025 yılına kadar iki
katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu rakam, toplam öğrenci
sayımızın yüzde 10’una
tekabül edecek. Ayrıca
yurtdışında öğrenim veya
staj hareketliliğinde bulunan
öğrencilerimizin sayısını yüzde
5’e ulaştırmak ve gönüllü
elçilerimiz olan uluslararası
mezunlarımız ile güçlü bir bağ
oluşturmak için Mezunlar Ofisi
kurmak arzusundayız.

Öte yandan uluslararası
büyük ölçekte hibe projeleri
üretmek, çift diploma
programlarına ev sahipliği
yapmak ve NEÜ Uluslararası
Bursu’nu başlatmak, ortaya
koyduğumuz stratejik
hedeflerin başlıcaları
olmak üzere bir kısmını
teşkil etmektedir. Ayrıca
uluslararası misafirlerimize
konaklama imkânı sunacak ve
programlarımıza ev sahipliği
yapacak bir Uluslarararası
Hizmet binasının faaliyete
geçirilmesi hedeflerimiz
arasındadır.” şeklinde konuştu.
Yeni YÖK’ün Türk
yükseköğretiminin
uluslararasılaşması
kapsamında ortaya koymuş
olduğu ‘Hedef Odaklı
Uluslararasılaşma’ vizyonunu
gerçekleştirmek üzere
öngördüğü Uluslararasılaşma
Strateji Belgelerinin önemini
vurgulayan Rektörümüz,
açıklamasına şu sözlerle
son verdi: “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.”
Belgelerin tamamı için;

59

geleceğin...

28 Şubat’ın
Dünü,
Bugünü
ve Yarını
Konuşuldu

Söyleşinin tamamı için;

Üniversitemiz ile Konya
Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye tarihine postmodern darbe olarak
geçen 28 Şubat darbesinin
24’üncü yılında “28
Şubat, Dünü, Bugünü ve
Yarını” konulu bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Çevrimiçi yapılan ve Konya
Büyükşehir Belediyesi YouTube
kanalından canlı yayınlanan
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söyleşide dönemin tanıkları
darbe sürecini ve anılarını
paylaştı. Konya Büyükşehir
Belediyesi YouTube kanalından
canlı yayınlanan söyleşinin
açılış konuşmasını yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, 28 Şubat darbesinin
sürekli gündemde tutulması
gerektiğini belirtti. Rektör
Zorlu, “Hele yeni nesile bunun
çok iyi anlatılması lazım.
Gelinen nokta itibariyle bugün
dindar insanlar; hem sosyal
hem ekonomik hem siyasal
hem eğitim alanında yaşamın
her alanında istedikleri gibi
yaşayabiliyorlar, istedikleri gibi
düşünebiliyorlar, istedikleri
gibi giyinebiliyorlarsa bunun
arkasında 28 Şubat sürecinde
çekilen çile var, üzüntü var,
keder var, gözyaşı var, dayak
var her şey var. Buralara kolay
gelinmedi.” dedi.

28 Şubat Toplum
Üzerinde Derin
Yaralar Bıraktı
Konya Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Mehmet Uzbaş
da, “28 Şubat tüm toplum
üzerinde derin yaralar bırakan
bir tarih.

ediyor. Hilal ve haçın savaşı
sürüyor. Türkiye ise hilalin
lideridir. Tarihten gelen
misyonunu yükleniyor. Bunu
Cumhurbaşkanımız şu anda
fevkalade devam ettiriyor.
Cenab-ı Hak öyle günleri
bizlere bir daha göstermesin.”
ifadelerini kullandı.

Gücünü 27 Mayıs, 12 Mart,
12 Eylül hayranı militarist
zorbalardan alan sözde medya
patronlarının da köpürttüğü
28 Şubat, devletin kabine
saplanan hançerin, milletin
göğsünde bıraktığı derin
yaranın adıdır. Kendilerini
devletin sahibi, milletin
efendisi gören zihniyet,
hükümetlerin iplerini ellerine
aldıkları birkaç yıllık zaman
sürecinde devleti sosyal
ve ekonomik uçurumun
kenarına getirmişler, milleti
70 sente muhtaç etmişlerdi.
3 Kasım 2002 ise 28 Şubat
1997’nin rövanşı oldu
aslında. Aziz millet 4.5 yıllık
baskıcı 28 Şubat döneminin
rövanşını demokratik
seçimler neticesinde ezici bir
üstünlükle aldı. Milletin iktidarı;
millete huzur, mutluluk,
bolluk ve bereket getirdi.
Biz her zaman milletimizin
engin sağduyusuna
güveniriz. Unutmamalıyız ve
unutturmamalıyız ki; Allah’ın
gücü ve iradesi dışında
dünyada milletin iradesi ve

gücünün üzerinde hiç bir irade
ve güç yoktur.” diye konuştu.
Moderatörlüğünü gazeteci
Ahmet Tezcan’ın yaptığı “28
Şubat, Dünü, Bugünü ve Yarını”
konulu söyleşide; Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
27. Başkanı İsmail Kahraman,
25. ve 26. Dönem AK Parti
İzmir Milletvekili Hüseyin
Kocabıyık ve İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer Bolat darbe
sürecini ve anılarını paylaştı.

Mesele Türkiye’nin
Ayağa Kalkınmasını
Önlemekti
TBMM Eski Başkanı İsmail
Kahraman, 28 Şubat
sürecinde Türkiye’nin RefahYol hükümetiyle ekonomide
büyük işler başararak ülkenin
geliştiğini anımsatarak,
“Mesele Türkiye’nin
büyümesini, gelişmesini,
ayağa kalkınmasını önlemekti.
Çünkü haçlı savaşı devam

28 Şubat Darbesini
Rabbim Zelil Etti
Prof. Dr. Ömer Bolat ise, “Bin
yıl sürecek denilen 28 Şubat
darbesini Rabbim zelil etti
ve bugün insanlar özgürce
inançlarını, kimliklerini ifade
ediyor. O dönemde insanlar
dindarım ya da Müslümanım
demeye korkuyordu. Oralardan
buraya geldi Türkiye. Özetle,
28 Şubat dönemi Türkiye’de
yükselen İslami değerlerin,
hareketlerin kökünün
kazınması için yapılmış bir
darbeydi.” şeklinde konuştu.
Dönemin Başbakanlarından
Tansu Çiller’in danışmanlığını
yapan AK Parti eski Milletvekili
Hüseyin Kocabıyık da,
“Tansu Hanım’a Refah-Yol
hükümetinin kurulmaması
için yapılan baskıları size
anlatamam. Çok ağır baskılar
yapıldı. Medya da yaptı
bunu; askeri çevreler de.
Evini subaylar bastı. Biz de
elimizden geldiğince bunları
savuşturmaya çalıştık.” dedi.
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Üniversitemiz GSMF Mimarlık Bölümü Öğrencileri
Tasarladıkları Kuş Yuvalarını
Doğaya Kazandırdı

2020-2021 Eğitim Öğretim
Uzaktan Eğitim Döneminde,
Üniversitemiz Mimarlık
Bölümü öğretim üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Uysal,
Doç. Dr. Yavuz Arat ve Arş.
Gör. Dr. Meryem Alagöz’ün
yürütücülüğünü yaptığı, Arş.
Gör. Elif Şen, Arş. Gör. Sevim
Gülen Türker, Arş. Gör. Gevher
Sayar ve Arş. Gör. Melike
Güner’in değerli katkılarıyla
gerçekleşen temel tasarım
dersi kapsamında, Mimarlık
1.sınıf öğrencileri, pandemi
süreciyle birlikte herkesin
farkındalığının arttığı doğal
yaşam alanımızın ne kadar
önemli olduğu vurgusu ile
çeşitli kuş türleri için özgün
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yaşam alanları tasarladılar.
Bu çalışmanın amacı
modül kavramından
hareketle asal
geometrilerin kullanıldığı
hacimsel modülasyon
oluşturmak ve üç boyutlu
mekânsal kurguya referans
veren bir üretim sistemi
geliştirmekti. Öncelikle modül
kavramı asal geometrik
formlar temel alınarak plan
düzleminde iki boyutlu üretim
biçimleri üzerinden irdelendi.
Seçilen asal geometrileri
tanımlayan bir ızgara üzerinde
modül mantığıyla
üretilme potansiyelleri
araştırıldı.

Izgaranın ana birimi ve bu
birimin üst katlarından
oluşturulmuş olan plaksal
elemanların bir araya
getirilmesiyle hacimsel
modüller tasarlandı. Bu
hacimsel modüller ile
öğrencilerden ritim, tekrar,
kontrastlık, çeşitlenme,
simetri-asimetri, odak
oluşturma, hiyerarşi, uyum,
bütünlük, birlik gibi temel
tasarım ilkeleri ışığında
anlamlı bir kompozisyon
üretilmesi beklendi. Bu
bağlamda tasarımlarda
doluluk-boşluk/negatif-pozitif
ilişkisinin iyi kurgulanması
ve modüllerin dengeli bir
biçimde bir araya getirilmesi
hedeflendi. Bununla birlikte,
kuş türleri tarafından
yuvaların daha kabul edilebilir
olması ve aidiyetlik hislerinin
artması için doğaya uyumlu

olarak bu modüllerin
konumlanacak alana entegre
olması istendi.
Öğrencilere bir kuş yuvasının
kuşun kuluçkaladığı,
yavrularını yetiştirdiği,
hayatlarını geçirdiği kısaca
“yaşama-barınma” eylemlerini
gerçekleştirdiği açık, yarı
açık ya da kapalı mekânlar
olduğunu hatırlatarak, bu
yuvaları tasarlarken belirli
kriterleri dikkate almaları
gerekti. Bu bağlamda,
pandemi sürecinde üniversite
ortamından uzak, bulundukları
farklı şehirlerde tasarım
süreçlerini gerçekleştiren
öğrencilerin, bulunduğu yerde
yaşayan kuş türlerini öğrenip,
yuvayı hangi kuş türü için
tasarlamayı hedefledikleri
belirlendi. Tasarlanacak
yuvanın her kuş türüne
göre değişen boyut ve
fonksiyonlara cevap verebilir
nitelikte olmasının önemi
belirtildi. Öğrencilerden,
seçilen kuş türünün doğal
ortamda kapalı, açık ya da yarı
açık olmak üzere hangi tip
yuvalar yaptıklarını
araştırmaları istendi.
Burada, öğrencinin
“kapalı, yarı açık ve açık
mekan kavramları”
hakkında bilgi sahip olmaları
sağlandı. Her kuş türünün
doğası gereği tercih ettiği

yuvanın nereye ve nasıl
konumlanacağının önemi
vurgulanarak öğrencilerden bu
konuda araştırma yapmaları
istendi. Bazı kuş türleri asılan
(asma) yuvaları tercih ederken,
bazı kuş türleri de herhangi
bir yere entegre edilmiş
yuvaları tercih etmekte olduğu
tespit edildi. Bu kapsamda
öğrenciler, asma yuvalar için
ip ya da tel ile asılan yuvaları
tercih etmesi, bazı kuş
türleri için yapılan yuvalar da
herhangi bir zemine monte
edilmiş olarak tasarlanması
gerektiği ve bu tercihin
de tasarıma yön vermesi
gerekliliği vurgulandı.
Atölye sonucunda tasarlanan
kuş yuvaları doğal ortamda
yerlerini alarak, bir sosyal
sorumluluk görevine de
katkı sağlamış oldular. Temel
Tasarım final atölyesi ile
öğrencilerin doğa, tasarım,
hacim/mekân, canlı ve sosyal
sorumluluk bağlamında
bilinçlenmeleri
sağlandı.

Sunum için;
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Videolar için;

Üniversitemiz Tarihi
Bilinçlenme Topluluğu,
Karatay Belediyesi Gençlik
Meclisi ile birlikte Konya’da
yaşamış olan yakın dönem
âlimleri ile ilgili bir program
düzenledi.
“Alimler: Konya’nın Sinesinde
Açan Çiçekler” teması ile
hayata geçirilen programda,
âlimlerin gençlere bir rehber
niteliğindeki öğrencilik yılları
ve yaşam tecrübeleri önemli
isimlerle birlikte ele alındı.
Video konferans üzerinden
dört oturum şeklinde
gerçekleştirilen ve her
oturumda farklı bir konukla
farklı bir âlimin hayatının
işlendiği etkinlikte gençler,
güzel ahlakla yoğrulmuş
hikayelere tanıklık etti.
Hepsi farklı günlerde
gerçekleştirilen oturumların
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ilkinde Hacıveyiszade Mustafa
Kurucu’nun torunlarından,
Topkapı Sarayı Müzesi
Başkanı, Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı
ile Konya’nın manevi iklimini
şekillendiren alimlerden Hacı
Veyis Efendi konuşuldu.
Hacı Veyis Efendi’nin
anlatıldığı programda Prof.
Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı
Kur’an-ı Kerim’in bir iman
kitabı olduğunun altını çizerek
şunları aktardı: “Bizler, Kur’an’ı
dinlerken Kur’an-ı Kerim’in
sesinden bile istifade etmeyi
bilen bir milletiz. Hacı Veyis
Efendi’nin kendisi, Kur’an-ı
Kerim ile hemhal olmuş,
onunla bütünleşmiş Kur’an-ı
Kerim’in yol göstermesi
için Peygamberimiz Hz.
Muhammed’i hayatımızın

merkezine oturtmamız
gerektiğini öğrenmiş, bunu
da hayatının tamamına
tatbik etmiştir. Bu hayat
tarzını uygulamaya da
tüm çevresinden özellikle
de ailesinden başlamıştır.
Dolayısıyla Konya’nın manevi
dünyasının canlı kalması ve
onun beslenmesi konusuna
kendisini vakfetmiştir. Bu
kadar iyilik ve hizmet yapmış
birinin duası kabul olmaz mı,
kalbinden bir şey söylediği
zaman bunun mutlaka bir
karşılığı olmaz mı? Hacı Veyis
Efendi ve ailesi hem iyi bir
âlimdir, hem iyi bir abiddir hem
de manevi derinliği olan yani
kısacası ilim, irfan ve kültürle
ilgili olan her şeyi karşılayan
biridir.”

Kurucu’nun konu edildiği ikinci
oturum ise torunu, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
emekli dekanlarından
Prof. Dr. Mustafa Fayda
ile gerçekleştirildi. Fayda
Hacıveyiszade Mustafa
Kurucu’nun yaptığı Aliİmran suresi 31. Ayet
tefsirine değinerek: “Dedem
konuşmasında bu ayetin
yorumunu yaparken ne diyor
biliyor musunuz? Ama iyi
anlayın ne olur. ‘Allah’ı seven
kul olmakla yetinmeyelim,
Allah’ın bizi seveceği kul
olmaya gayret edelim.’ Bakın
bu ayeti böyle anlayalım.
Gerçekten dedemde böyleydi.
Allah’ın seveceği kul olmak için
yaşadı. Allah rahmet eylesin.”
şeklinde konuştu.

Konya’nın dini hayatını
etkileyen âlim şahsiyetlerden
Hacıveyiszade Mustafa

Düzenlenen üçüncü oturumda
Üniversitemiz Emekli Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı

ile çok değerli bir ömür, Üstat
Ali Ulvi Kurucu örnek yaşantısı
ele alındı. Prof. Dr. Caner
Arabacı Ali Ulvi Kurucu’nun
Resulullah ve Medine sevgisini
şu sözlerle ifade etti: “Bağrı
yanık bir insandır, peygamber
sevdalısı bir insandır.
Onu anlama, öğrenme,
öğrendiklerini hayatına tatbik
etme konusunda gayretli bir
insandır ve bu öğrenme ile
ilgili gayretini hem Mısır’da,
hem Medine’de göstermiştir.”
Gerçekleştirilen son
oturumda ise Konya Yazma
Eserler Bölge Müdürü
Bekir Şahin ile Konya’nın
ümmeti için yetiştirdiği en
büyük âlimlerden Sultânü’l
Vaizin Tahir Büyükkörükçü
Hocaefendi konuşuldu.
Programda konuşan
Bekir Şahin, âlimin tabutu
üzerindeki sikke ile ilgili

şunları dile getirdi: “Kendisinin
Nakşi olduğunu herkes bilir.
Lakin Hocaefendinin Mevlevi
icazeti de vardır. Bu icazetten
de çoğu kişi haberdar
değildir. Tabuttaki sikkenin
anlamı budur” Bekir Şahin
konuşmasının devamında
Tahir hoca hakkında lisansüstü
bir çalışmanın olmadığını
ama bugün bu konu üzerine
çalışmaya başlanacağını
öğrendiğini sevinerek dile
getirdi ve bu konuda gençlere
çalışma yapmalarını tavsiye
etti.
Program Ankara Üniversitesi
Tarih Bölümü Yüksek Lisans
öğrencisi Hasan Avcu’nun
Aşır-ı Şerif okumasıyla son
buldu. Gençler tarafından
büyük ilgiyle takip edilen
programda oturumları
tamamlayan katılımcılara
e-sertifika verildi.
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Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cem Zorlu, Vefatının
sene-i devriyesinde Prof.
Dr. Necmettin Erbakan için
bir makale kaleme aldı.
Milli Gazete'de yayınlanan
makale şöyle;

Çileli Bir
Yolculuk
Prof. Dr. Cem Zorlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü

Prof. Dr. Necmettin Erbakan,
bir siyasi parti liderinden
çok daha fazlasıdır. Bir dava
adamı, vizyoner, devlet adamı
ve “onaylı” bir bilim insanıdır.
Analitik zekâsı, tahlil kabiliyeti
ve ayrıntılara olan dikkati
de kendine özgü kişiliğinin
dikkat çeken unsurlarıdır.
Tüm kabiliyet ve kişiliği ile bu
memleket için başlı başına
bir değerdir. Bir biyografisi
yazılacaksa tüm bu hususlar
ve çok yönlü kişiliği göz
önünde tutulmalıdır.

Erbakan’dan Önce
Erbakan’dan Sonra
Sinop’ta doğan, İstanbul’da
yetişen, Konya’da yükselen,
Adanalı bir baba ile Sinoplu
bir ananın oğlu olan
Erbakan, Türk siyasetinde bir
milattı. Batılılaşmayı bütün
çıpalarından kurtulmuş
salt sekülerleşme olarak
tahayyül eden anlayışa karşı
köklere, geleneğe, tarihi
derinliğe yaslı bir siyasi dil
inşa etmeyi başarmıştı. Etnik
milliyetçilikten bağımsız,
Müslüman olma ortak
paydasında birleşmiş, coğrafi
olarak Anadolu, tarihsel olarak
Osmanlı mirası üzerine inşa
edilmiş bir zeminden hareketle
zihinsel ve toplumsal bir
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değişimi savunan bir dildi bu.
İlklerin adamıydı. Bir dönem,
bütün izleri hayattan silinmek
istenen İslam'ı Türkiye'nin
en görünür öznesi hâline
getirerek Türkiye'deki İslami
bilincin yaygınlaşmasında
öncü bir rol oynamıştı. Bunu
yaparken dünyadaki diğer
İslami yapılanmalardan farklı
ve kendine özgü özellikleri olan
bir anlayış geliştirmişti. Kendi
oluşturduğu hareket başından
itibaren siyasal katılım
prensibini benimsemişti. İnanç
temelli, tedrici bir değişim
ve dönüşümü hedeflemişti
Erbakan. İkinci olarak içinde
bulunduğu koşulları İslam’ın
değişmez ilkeleri ışığında
yorumlayarak dinamik bir
düşünsel alan oluşturmuştu.
Diğer bir farklı yönü ise İslam
birliğini bütün hayatı boyunca
savunmuş ve bunu Türkiye’nin
liderliğini kabul eden bir
yapıda öngörmüş olmasıydı.
Türkiye’yi merkez, öncü ülke
olarak tasavvur ederek diğer
İslami yapılanmalardan farklı
olarak, tek başına Türkiye’yi
değil, dünyanın kapsayıcı
bir dönüşümünün peşine
düşmüştü. Erbakan, geliştirdiği
söylemle, hem ülke için, hem
de küresel ölçekte boyutları ve
vaatleri olan projelerle yalnızca
Türkiye'nin siyasî ve sosyal
“anlam haritaları”nı yeniden
şekillendirmemiştir. Aynı
zamanda dünyanın stratejik
ve ekonomik haritalarının
potansiyel olarak yeniden
çizilmesinde de sıra dışı
projelere imza atmış bir liderdi.
Ülkemizin gerçek gücünün

nerede yattığını da geliştirdiği
büyük küresel projelerle
göstermişti.

Siyaseti Sırtında
Taşıyan Adam
Necmettin Erbakan, İslam’ı
bir kimlik olarak benimseyen
ancak bu kimliği yansıtabilecek
siyasal enstrümanlardan
yoksun kesimlerin hak ve
özgürlük taleplerinin sesi
olmak bakımından siyasal ve
toplumsal hayatımızda kritik
bir rol oynamıştır. Üstelik
“Yerli kalkınma” düşüncesi ile
de Türkiye’nin gelecekteki yol
haritasının mihmandarlığını
yapmıştır. O güne kadar
kendi deyimiyle; dilinden,
tarihinden, ananesinden,
ahlakından, malına ve
parasına tasarruf hakkından,
emeğini değerlendirme
kefaletinden, kısaca maddiyat
ve maneviyatından topyekûn
yoksun bırakılmış ülkenin
geniş kesimlerini görmezden
gelen anlayışlara karşı aralıksız
mücadelesini sürdürmüştür.
Milli ve manevi değerlerimize
halel getirmeyen, siyasal
katılımı esas alan, manevi ve
maddi kalkınma hareketlerinin
basiretli ve isabetli bir
uzlaşımının arayışındaydı.
Erbakan, ekonomik ve siyasal
tahakkümlerden kurtulmanın
reçetesini de sunmaktaydı:
İstenilen gerçek gelişme
ve ilerlemenin, maddi
kalkınma yanında toplumun
İslami değerlerle yeniden
düzenlenmesini sağlamak.
Böylece Erbakan, maddi

ve manevi kalkınmanın
eşgüdümlü olarak yürütülmesi
neticesinde “tüm insanlığa
ışık tutacak, refah ve saadet
getirecek, yeniden dünyaya
örnek üstün bir medeniyet”
kurulacağı inancının
sözcülüğünü üstlenmişti.
Erbakan'ın geleceğimizi
belirlemiş (ve belirlemeye
devam edecek), siyasetimiz ve
toplumsal hayatımız üzerinde
iki büyük tesiri olmuştur:
Çileli bir yolculuk sürecinde
İslam'la kamuyu barıştırması
ve Batı karşısında beliren
zayıflık, güçsüzlük duygusu
yerine özgüveni yüksek
bir duruşa kuvvet vermesi.
Öğrenilmiş başarısızlık
duygusuna meydan okumuş,
başta sanayileşme olmak
üzere çeşitli konularda
“yapabiliriz”i hem duygu
olarak kökleştirmiş hem de
pratik olarak göstermiştir. Bu
noktada belki de mühendislik
birikimin etkisiyle Necmettin
Erbakan, Tanzimat’tan
beri gelen “bilim ve tekniği
batıdan alalım” diyen düşünce
ekollerinden ayrılır. Bilim ve
teknolojinin sahip olunan
imkânlarla da üretilebileceğine
olan inancın adıdır Erbakan.
Üretir de nitekim. Türkiye’nin
kendi başına hiçbir üretim
yapamaz konumda olması,
üretimden ziyade ithal
markaların montajlanması
onu rahatsız etmekteydi. Milli
kalkınma sevdalısı Erbakan,
bir seferberlik anlayışıyla
ağır sanayi hamlesine girişti.
“Montaj değil ağır sanayi”
sloganıyla çalışmalarını

sürdürdü. İki yüz elliden
fazla fabrikanın temelini
bizzat kendisi attı. Amacı atıl
bir vaziyette duran devleti,
kendi tabiri ile “fabrika kuran
fabrikalar” açarak dünyada
sözü geçen bir ülke haline
getirmekti. Ülke ve dünya
ölçeğinde mağdurların,
mazlumların söz sahibi
olabilecekleri yeni bir düzen.
Aymaz hasımları fabrika
temellerini bile dalga konusu
yaptılar. Atılan temellerin
önemli kısmının bugün fabrika
olarak işlemesi haklının kim
olduğunu bize gösterdi.
Necmettin Erbakan’ın tecrübe
ve girişimleriyle ortaya çıkan
Gümüş Motor Fabrikası faizsiz
bir sermaye teşekkülü olarak
Batı’nın Türkiye’yi bir “ziraat
memleketi” ve büyük bir pazar
olarak gördükleri bir dönemde
milli ve manevi kalkınma
modeli olarak karşımıza
çıkar. Bu girişim, “motor”
gibi sanayinin önemli bir
alanında gelişmeyi hedefleyen
Erbakan’ın düşünce ve
eylemlerinin de özünü
oluşturur. 1956 yılında A.Ş.
olarak kurulan şirket, 1960
yılında seri imalata başlar ve
Erbakan’ın öncülüğünde 22
mühendisin hummalı çalışması
ile dördüne kaporta giydirilen
yedi motor dört ayda üretilir.
“Devrim” arabası, binlerce
kilometre test sürüşünden
geçirilerek 1961 Cumhuriyet
Bayramı’na yetiştirilir. Sonrası
malum. Dağı yerinden
oynatacak çaba akamete
uğratılır. “Devrim Arabaları”nın
hikayesi, üretim potansiyeli
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taşıyan her girişimin zihinsel
kolonunu oluşturur. İşin hazin
tarafı da vardır elbette. Sonraki
yıllarda “Devrim Arabaları”na
yönelik kültürel üretimlerde
Erbakan’ın adı bile geçmez.

Ustasız Usta
Türkiye'deki radikal
sekülerleşme hareketinden
ötürü siyasette, kültürel
hayatta ve ekonomik hayatta
önü tıkanan, görmezden
gelinen çoğunluğa ayak
izlerine basarak kaybolmadan
yürüyeceği bir yol haritası
işaretledi Erbakan. Kendi
döneminde pek çok haksızlığa,
yanlış eleştirilere maruz
kalsa da bugün siyasi
tarihçilerimizin üzerinde
ittifak ettiği üzere Türkiye'de
devletle millet, siyasetle
toplum arasındaki mesafe
önemli ölçüde kapatılmış ve
bağlar sıkılaştırılmışsa bunda
hiç şüphesiz Erbakan'ın
haklı bir yeri var. Bu ülkenin
çocuklarına ödünç alınmamış
bir dil, bir ülke, bir dünya
tasavvuru bıraktı. “Önce ahlak
ve maneviyat” düsturu ile
sekülerleşmeciler karşısında
hiçbir zaman meşruiyet
krizine düşmedi. Müslümanca
konuşmaktan hiçbir zaman
taviz vermedi. “Asya’da pulu
damgalanmış” pasaportundan
utanmadı. Kendi değerini
başkalarının bakışına, kendisi
hakkındaki düşüncelere
endekslemedi. Yetersizlik
duygusu hissedenlerde
görülen onaylanma ihtiyacı
Erbakan’a hep yabancı bir
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duygu oldu.
Erbakan, hazır bir siyasi
hareketin başına geçmiş ve
kariyerini hazır bir hareket
üzerinden gerçekleştirmiş
bir şahsiyet değildi. Tam da
bu sebeple bir siyasi parti
liderinden çok daha fazlasıdır.
Davasının hem kurucusu, hem
yönlendiricisi, hem taşıyıcısı
hem de pratisyenliğini
yapmıştır.

Yeşertme Bilinci
Erbakan ve temsil ettiği
hareket, içinden geldiği kesim,
topluma dokunmanın bizzat
kendisini oluşturuyordu.
Zeki, kararlı, espriliydi. Siyasi
literatüre birçok sözcük
kazandırdı. Etkilerini bugüne
kadar sürdürmüş pek çok
kavramlaştırmasının altında
bir yandan verili sisteme
yönelik eleştiriler bir yandan
da bunlara getirilen “milli”
çözüm önerileri yatmaktadır.
En çok üzerinde durduğu
konular maddi ve manevi
kalkınma, milli eğitimin
yeniden planlanması ve
“milli”leştirilmesi, fikir ve
inanç hürriyetinin sağlanması,
ekonominin faizden
arındırılması, vergilerin
adaletli dağılımı gibi önemli
meselelerden oluşmaktaydı.
Erbakan, toplumu tüm
kaynaklarıyla seferber
etme yetisine sahip bir
liderdi. Türlü engellemelere
rağmen bir toplumsal taban
yaratabilen, koruyabilen ve
var olan koşulları rasyonel
değerlendirebilme kapasitesi

yüksek liderlik özelliğini haizdi.
Siyasetin bir maraton koşusu
olduğunu bilen, kendi doğru
bildiğini sonuna kadar sabırla
götürebilen, inatla savunabilen
bir lider. Muazzam bir özgüveni
ve gözü pek bir kararlılığı
vardı. Amacını sürdürmek için
defalarca parti kurması, onun
hem azmini hem de davaya
adanmışlığını gösterir. Her
“hareketi”ne sıfırdan başlayan
Erbakan, hedeflerinde engel
tanımamıştır. Zor bir yolun
inançla aşılabileceğine dair en
güzel pasajlardan birisini de
bizlere miras bırakmıştır:
“Zor bir yolda yürümek
mecburiyetinde olan insanlar,
yolda yürümeye başlamadan
önce, gönüllerinde ve
zihinlerinde yürümek ve yol
almak zorundadırlar. Evvela,
“ben bu yolu nasıl aşarım?”
korkusundan kurtularak
yola çıktıklarında görürler ki,
yol zor da olsa bir müddet
sonra aşılmış, yürünmüş ve
hedeflenen yere gidilmiştir.
İşte o zaman, insanların
yüreklerinde aslında yolun
zannedildiği kadar zahmetli
olmadığına ve bütün sıkıntılı
yolların aşılabileceğine dair bir
inanç doğar.” dedi. Erbakan’ın
bir sabit noktası, ayağını
sabitlediği bir yer vardı. Oradan
dünyaya bakmış herkesi
mümkün olduğu kadar oraya
çağırmıştı. Büyük düşünmeyi,
düş görmeyi, iz sürmeyi hep o
mihrak noktasından sürdürdü:
Mülteci, sığınmacı, misafir
değil ev sahibi olduğumuz
bilincini aşılamaktan hiç
vazgeçmedi.

“Tescilli”
Bilim İnsanı
Erbakan, aslında bir bilim
insanıdır. Döneminin en gözde
okullarından biri, belki de
en gözdesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin en parlak
öğrencisi olmuş, Almanya’da
mühendislik eğitimine devam
etmiş, ülkesine döndükten
hemen sonra 27 yaşında
en genç doçent unvanına
sahip olmuştur. Ülkemizdeki
fabrikalarda da rüştünü ispat
etmiştir. Erbakan’ın eğitim
hayatındaki başarılarını
okumuşsunuzdur. Kısaca
bahsetmek gerekirse,
“Yeterlilik Tezi”ndeki
başarısından dolayı
üniversitesi tarafından Aachen
Teknik Üniversitesi’nde
araştırmalar yapmak üzere
gönderilir. Alman ordusu için
teknolojik araştırmalar yapan
DVL araştırma merkezinde,
bir Alman profesör ile
hem dizel hem benzinli
motorlarda yanabilen bir yakıt
projesi üzerine çalışmalara
başlar. Aachen Teknik
Üniversitesi’nde çalıştığı süre
zarfında, bir tanesi doktora
tezi olmak üzere 3 tez
hazırlayan Erbakan, Alman
üniversitelerinde geçerli olan
ve çok zor kazanılan “Doktor”
unvanını alır. Alman Ekonomi
Bakanlığı için “motorların daha
az yakıt yakmaları” konusunda
araştırmalar yaparken bir
yandan da doçentlik tezini
hazırlar. Erbakan’ın “dizel
motorlarda püskürtülen yakıtın
nasıl tutuştuğu”nu açıklayan

tezi, Alman bilim çevrelerinde
de büyük yankı uyandırır.
Çalışması önemli dergilerde
yayınlanır. Bunun üzerine o
tarihte Almanya’nın en büyük
motor fabrikası olan Deutz
firmasının genel müdürü Prof.
Dr. Flats tarafından Leopar
tanklarının motorları ile ilgili
araştırmalar yapmak üzere
Almanya’ya davet edilir. Yani
Almanya’da motor üzerine
yaptığı başarılı çalışmalar
Alman bilim makamlarınca
“onaylı”dır. Bu yüzden
dindarlık, bilimsellik ve Batılı
eğitimin bir insanda bir araya
gelebileceğinin mücessem
örneği olarak Erbakan’ın
adı sadece siyasette değil
akademi ve dava yoldaşlarınca
da “hoca” ile bütünleşmiştir.
Benim, Erbakan’ın bilim
insanlığını şümullü
anlatabileceğini düşündüğüm
bir anekdotum, bir dikkatim
var: Hoca, 1954’te Almanya’da
Leopard tanklarının yakıt ve
ateşlemesi üzerine çalışmış.
Hoca’ya, neredeyse çeyrek
asır sonra bir ulusal gazete
muhabiri kendisiyle yaptığı
röportajda bu tanklarla
ilgili soru yöneltiyor. Hoca
Leopard tanklarını öyle
ayrıntılı bir şeklide anlatıyor ki
insan şaşırıyor. Aynen şöyle
başlıyor anlatmaya: “40 ton
ağırlığında, 2 metre 62 santim
yüksekliğinde 6 metre 94
santim uzunluğunda ve 3
metre 25 santim eninde olan
Leopard tankları 65 kilometre
sürat yapabilmektedir. Top
menzili 5.500 metredir.
Motoru 4 zamanlı sıvı

soğutuculu ve değişik tip
yakıt yakan V10 tipidir. 4
vitesli hidrolik devirli olup
elektro-hidrolik dişlidir…”
Çeyrek yüzyıl sonra kendi
burçlarına bu kadar bağlı, kendi
araştırma konusuna bu kadar
hâkim bir insan bulmanın
kolay olmadığını anlamak
zor değil. Erbakan’ın bilim
insanlığı siyasi kariyerinden
ve vizyonerliğinden ayrı
tutulamaz diye düşünüyorum.
Türkiye'yi saygı duyulacak bir
ülke haline getirmek Hoca’nın
tüm kulvarlardaki tek amacı
olmuştur.

Son Söz
Söylem ve politikalarıyla
Türkiye’nin siyasi ve tarihi
ufkunu genişleten Erbakan,
bütün siyasi hayatı boyunca
basit bir figüran olmayı
reddetti. O hep önemli bir
aktör oldu. Erbakan, yaşamını
bir parti genel başkanı
olmanın ötesinde ulusal ve
uluslararası ölçekte etkiler
bırakmış bir hikâyenin aktörü
olarak tamamladı. Onunki
sadece kişisel bir hikâye
değildir; kendisi ile birlikte
sayısız insanın hayatına temas
etmiştir. Erbakan'ın hikâyesi,
Türkiye'nin, İslam dünyasının
ve insanlığın hikâyesidir.
Vefatının onuncu yılında, bilim
insanı, yerli sanayi tutkunu,
yerli siyaset üreticisi, İslam
Birliği özlemcisi Erbakan’ı
rahmetle anıyoruz.
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RÖPORTAJ

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ
‘ÖRGÜN EĞİTİM’ KALİBRESİYLE YÜRÜTTÜK

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma
Merkezi (UZEM) Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed
Fatih Turanalp, uzaktan
eğitim sürecini, örgün eğitim
ciddiyetiyle sürdürdüklerini
söyledi. Turanalp; gözetimli
sınavlar, devam zorunluluğu ve
erişilebilirlik gibi birçok önemli
konuda açıklamalarda bulundu.

UZEM’in çalışmaları hakkında
bilgi verir misiniz? UZEM
pandemi sürecine nasıl
hazırlandı?
Pandemi öncesi süreçte uzaktan
eğitim altyapısı, ortak zorunlu
derslerin çevrimiçi olarak
verilmesini sağlayacak kadardı.
Daha sonra benim göreve
gelmemle beraber pandemi
sürecine kadar Enformatik
Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
koordinasyonunda herhangi
bir sebeple ihtiyaç halinde
canlı ders yapılabilmesi için
hazırlıklarımızı yapmıştık. Bunu
gerçekleştirmenin avantajlarını
pandemi sürecinde gördük. Gerek
maliyet gerekse de adaptasyon
konusunda önceden yaptığımız
hazırlıkların faydasını gördük.
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23 Mart 2020 tarihinden
itibaren canlı dersleri, ders
programlarını örgün eğitimde
olduğu gibi uzaktan yürüttük.
Tüm fakültelerimizde teorik
ve uygulamalı derslerimizi
canlı olarak gerçekleştirdik.
Pandeminin yaşandığı ilk
dönemde canlı dersler yaptık,
öğrencilere de sınav yerine
ödevler verildi.
Pandeminin ilk dönemini
atlattıktan sonra, daha öncesinde
dışarıdan hizmet alımıyla
sürdürdüğümüz faaliyetleri
Enformatik Koordinatörlüğü,
Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlığının yaptığı
çalışmayla, yazılım ve donanım
açısından gelişmeyi sağlayarak
Üniversitemiz kaynaklarıyla
yürütülebilir hale getirdik.
Uzaktan eğitimde devam
zorunluluğu ve gözetimli sınavlar
hakkında bilgi verir misiniz?
Pandeminin ilk çıktığı zamanlarda
fiziksel ve psikolojik olarak
insanlar etkilendi. Eğitim camiası
da bunlardan etkilendi ve ilk
zamanlarda bu sürecin ne yönde
ilerleyeceği belli olmadığı için
daha esnek davranıldı. Ancak
pandeminin sürmesi ve ne zaman
biteceğinin belli olmamasından

dolayı örgün eğitim ciddiyetiyle
bu işin sürdürülmesi noktasında
Üniversitemizce alınan
kararları uygulamaya başladık.
Bu kararlardan biri devam
zorunluluğuydu. Bu karar;
derslerin daha verimli olması,
öğrencilerin etkin katılımını
sağlamak için alındı. Çevrimiçi
sınavlarda ise güvenliğin
sağlanması açısından gözetim ve
denetim gerekliydi. Bu konuda
da yapay zekâ kullanımını
uygun gördük. Öğrencilerimizin
verdikleri izinler doğrultusunda
yapay zekâ, anlık olarak dersin
öğretim elemanının, öğrencilerin
hareketliliğini görüntülü ve
dijital olarak takip etmesine
olanak sağladı. Ayrıca sınava
girecek olan öğrencilerimizin
fotoğrafıyla, çevrimiçi sınavdaki
görüntüleri karşılaştırılarak
başka birinin öğrencilerimiz
yerine sınava girmesinin önüne
geçmiş olduk. Bu konuda,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
resmi yazıyla üniversitelerden,
çevrimiçi sınavlardaki güvenlik
problemlerini ortadan
kaldırmaları için gerekli her türlü
önlemi almalarını istedi. Biz de
UZEM olarak bu resmi yazılar
doğrultusunda, Üniversite
Senatomuzun aldığı kararları
uyguladık.

Dr. Öğr. Üyesi
M. Fatih Turanalp

Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
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şekilde uzaktan eğitim sistemi
üzerinden yürütüldü. Ayrıca,
Yabancı Diller Yüksekokulu
ve UZEM koordinasyonunda
İngilizce, Arapça ve Almanca
dilleri için iki kez çevrimiçi olarak
‘Lisansüstü Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavı’ yapıldı. Bunun
yanında İngilizce, Arapça ve
Almanca hazırlık sınıflarının quiz
ve ara sınavları çevrimiçi olarak
sistem üzerinden gerçekleşti.

Üniversitemiz ve Orman Genel Müdürlüğünden
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Protokol
ileride yapılacak olan güzel
çalışmalar için bir başlangıç
olarak kabul ediyor ve örnek
teşkil etmesini diliyorum.”
dedi.

Son olarak neler söylemek
istersiniz?
Uzaktan eğitim döneminde
erişilebilirlik açısından yapılanlar
nelerdir?
Uzaktan eğitim sistemimizi
tüm cihazlarda çalışabilecek
şekilde ayarladık. Ayrıca engelli
öğrencilerimizin de sistemi
rahatça kullanabilmesi için
denemeler yaparak en iyi duruma
getirmeye çalıştık. YÖK’ün
pandeminin başından itibaren
öğrencilere sağladığı bir kolaylık
vardı, o da GSM operatörlerinin
her ay yenilenmek üzere ücretsiz
olarak belli paketler sunmasıydı.
Sınavlarda ise bilgisayarı ya da
kameralı bilgisayarı olmayan
öğrenciler için kampüsümüzü
ve bilgisayar laboratuvarlarımızı
açık tuttuk. Sadece üniversitemiz
öğrencileri için değil, ilkokuldan
üniversiteye kadar öğrenim gören
bütün öğrencilere elimizdeki
tüm imkânlarımızı sunduk.
Konya dışında olup imkânı
olmayan öğrencilerimize de
gerekli bilgilendirmeyi yapıp
kullanabileceği imkânlar hakkında
yardımcı olduk.
Engelli Öğrenci Birim
Koordinatörlüğümüzden
engelli öğrencilerimizin listesini
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alarak gerekli birimlere ilettik.
Gerek ders içeriği gerekse de
sınavlar noktasında engelli
öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu
her noktada yanlarında olduk.
Sistemin öğrencilerimiz
tarafından özellikle de engelli
öğrencilerimiz tarafından
kullanımında sıkıntılar olmaması
için denemeler yaptık ve
sistemde onlardan aldığımız geri
dönüşlere göre iyileştirmeler
yaptık.
Lisansüstü eğitim ve sürekli
eğitim noktasında neler yapıldı?
Üniversitemizde lisans ve
lisansüstü eğitim faaliyetleri
uzaktan eğitim sistemimiz
üzerinden yürütüldü. Tez
savunmaları, seminer
savunmaları, doktora yeterlilik
sınavları, doçentlik sözlü sınavları
da uzaktan eğitim sistemi
üzerinden gerçekleştirildi.
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Aile ve
Gençlik Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Yabancı Diller Yüksekokulu
bünyesinde verilen çeşitli kurs
hizmetleri de yine koordineli bir

Çok hazırlıklı olmadığımız,
kimsenin beklemediği bir süreci
yaşadık. Ancak Üniversitemiz
yönetiminin zamanında, doğru
kararlar almasıyla ve öğretim
elemanlarımız ile öğrencilerimizin
sürece çabuk adapte olmasıyla
uzaktan eğitim sistemini etkin
bir şekilde kullandık. Sürecin
başından itibaren sistemin
daha iyi işlemesi için bütün
önlemleri almaya çalışıyoruz.
Öğretim elemanlarımıza ve
öğrencilerimize uyguladığımız
anketlerin sonuçlarında
memnuniyetin olduğunu
görüyor ve problemli noktaları
da çözerek daha iyi bir sistem
için çabalıyoruz. Uzaktan
eğitim sürecinin önümüzdeki
dönemlerde de devam etmesi
ihtimaline karşı altyapımızı her
daim hazır tutuyoruz. Daha iyi,
daha etkili bir uzaktan eğitim
sistemi için de çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.

Üniversitemiz ile Orman
Genel Müdürlüğü arasında
imzalanan protokolle
“Ekoturizm” ana başlığı
altında birçok eğitsel ve
bilimsel faaliyet hayata
geçirilecek.
Üniversitemiz ile Orman
Genel Müdürlüğü arasında
ekoturizm başta olmak
üzere, ekoturizm rehberliği,
ekoköy, turizm, proje yönetimi
vb. konularla ilgili karşılıklı
işbirliğini içeren bir protokol
imzalandı. Rektörlük Toplantı
Salonunda gerçekleşen
protokol töreninde konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Zorlu,
projenin hayırlara vesile
olmasını dileyerek, “Teknoloji
ve sanayideki hızlı değişim

insanların yaşam şartlarını ve
dolayısıyla yaşam tarzlarını
etkiliyor. Özellikle pandemi
dönemiyle birlikte insanlar,
yaşamlarını doğa ile iç içe
geçirmek için gayret sarfeder
hale geldiler. Bunun için
de en önemli kaynağımız
ormanlarımız. Önemli
olan ormana, yeşile zarar
vermeden tek bir ağaç bile
kesmeden yaşam alanı
oluşturabilmek. Üniversite
olarak ekoturizm alanında
oldukça iyi bir noktadayız.
Orman Genel Müdürlüğümüz
de bu konuda çok hassas. Bu
hassasiyeti besleyecek bir
takım akademik çalışmalar ve
eğitimler konusunda karşılıklı
birlikte hareket edeceğiz.
Yapacağımız çalışmaları daha

Orman Genel Müdürü
Bekir Karacabey ise yaptığı
konuşmada, dünyadaki
değişim ve gelişmeler sonucu
meydana gelen küresel çevre
sorunlarının ve kirlenmenin
insanlara beraberinde sağlık
sorunlarını da getirdiğini
ifade etti. Karacabey
“Orman Genel Müdürlüğü
olarak insanların hayat
kalitelerinin iyileştirilmesi
ve tabi kaynaklardan
çevreye zarar vermeden
faydalanabilmeleri için
ekoturizm alanında yaptığımız
çalışmaları hızlandırdık. Bu
çalışmaların önemli bir ayağı
da alanda uzman kişilerin
yetişebilmesi için en iyi
eğitimin verilmesi. Bu alanda
faaliyet gösteren Necmettin
Erbakan Üniversitesi ile
söz konusu eğitimin planlı
bir şekilde yürütülmesi
için birlikte hareket etme
düşüncesindeyiz. Bu
işbirliğinin çok güzel meyveler
vereceğine inanıyorum.” dedi.

75

geleceğin...

Üniversitemiz ile Meram Belediyesi
Arasında İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz ile Meram
Belediyesi arasında geniş
kapsamlı iş birliği protokolü
imzalandı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ve Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş
tarafından imzalanan
protokolle bilimsel, kültürel
ve sosyal alanlarda süregelen
işbirliğinin artırılması,
araştırma, eğitim, danışmanlık
gibi faaliyetlerin düzenlenmesi
ve ortak projeler üretilmesi
hedefleniyor.

Protokolle İş Birliğimiz
İvme Kazanacak
İmza töreninde konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, bu protokol öncesinde
de Meram Belediyesi ile güçlü
işbirliğine sahip olduklarını
belirterek, protokolün bu
iş birliğini ve ilişkileri daha
da artıracağını kaydetti.
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Rektörümüz sözlerini şöyle
sürdürdü: “Şehre dokunan
bir üniversite olma niyetini
taşıyoruz. Büyükşehir
ve ilçe belediyelerimizle
kültürel, ekonomik ve eğitim
alanında ilişkilerimizi en
üst seviyede yürütüyoruz.
Şehrin tam ortasında bir
üniversiteyiz. Biz iş birliği
kavramına kapsamlı bakıyor
ve üniversite-şehir ilişkisine
önem veriyoruz. Şehirde
yapılan her işe üniversitenin
katkısının olması gerektiğini
düşünüyoruz. Biz bunun için
varız. Akademik birikimimizi,
sadece kampüsün içinde
kalmadan şehre ve ülkemize
dokunur hale getirmek temel
amacımızdır. Bu noktada
üniversitemizin kampüslerinin
içinde bulunduğu Meram
Belediyesi bizim için son
derece önemli. Başkan Kavuş,
bugüne dek bize her konuda
destek oldu. İmzaladığımız
protokolle karşılıklı bu

destekler ve işbirliği ivme
kazanacak. Faaliyetlerimiz,
ilişkilerimiz ve dayanışmamız
artacak ve çok daha sağlıklı
bir zeminde yürüyecektir.
Bu vesile ile bu işbirliğinden
ve bugüne kadar verdiği
destekten dolayı değerli
başkan Mustafa Kavuş’a
şükranlarımı sunuyorum.”
dedi. Başkan Kavuş, güzide,
genç, yeni ama olgun olarak
nitelendirdiği Üniversitemizin
tüm yerleşkelerinin Meram’da
bulunduğunu aktararak,
“Attığımız imzalarla, akademik
birliktelik, eğitim çalışmaları, iki
kurumun karşılıklı bilgi aktarımı
ile maddi manevi olarak birlikte
yol almamızın önü tamamen
açılıyor. Protokolün ilk meyvesi
de içinde bulunduğumuz
‘2021 Mehmet Akif ve İstiklal
Marşı Yılı’ dolayısıyla ülke
genelinde başlattığımız resim
yarışması olacak. Bu sadece
bir başlangıç. Önümüzdeki
günlerde Necmettin Erbakan
Üniversitemiz ile birlikte
ortaklaşa yeni projeleri
hayata geçireceğiz inşallah.
Tüm bunlar için sayın hocam,
Prof. Dr. Cem Zorlu’ya
şükranlarımı sunuyor,
protokolün Meram’ımıza
hayırlar getirmesini temenni
ediyorum.” şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy
Bilgi Şöleni Ekim 2021’de
Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ), Konya
Büyükşehir Belediyesi ve
Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi ortaklığıyla ‘100. Yılında
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif
Ersoy’ başlıklı bilgi şöleni,
20-22 Ekim 2021 tarihlerinde
gerçekleştirilecek. Türkiye
Büyük Millet Meclisinde alınan

kararla, İstiklal Marşı’nın
kabulünün 100. yılına tekabül
eden 2021 yılı, ‘İstiklal Marşı
Yılı’ olarak kabul edilmişti.
Bu yıl içerisinde konuyla
ilgili yapılacak olan çeşitli
etkinliklerden biri olan bilgi
şöleninde, Milli Mücadeleyi
ve Türk İstiklalini simgeleyen
ve 12 Mart 1921’de milli

marşımız olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisinde kabul edilen
İstiklal Marşı’nın dil, edebiyat
ve hitabet bakımından tahlili;
marşın yazıldığı ruh iklimi ve
şairinin beslendiği tarihi, edebi,
felsefi, kültürel, dini, psikolojik
ve sosyolojik ortamın enikonu
tespit ve tetkik edilmesi
amaçlanıyor.

77

Anne Karnındaki Bebek Göbek
Kordonundan Yapılan
10 Kan Nakliyle Yaşama Tutundu
Göbek Kordonundan
Kan Nakli Yapıldı

Üniversitemiz Meram
Tıp Fakültesinde, anne
karnındayken anemiye
(kansızlık) bağlı olarak,
göğüs boşluğu ve karnında
sıvı toplanması nedeniyle
ölü doğma ihtimali bulunan
bebek, göbek kordonundan
10 kez yapılan kan nakliyle
hayata tutundu.
Denizli'de yaşayan 36
yaşındaki Emine Dokuz, 15
yıl önce hayatını birleştirdiği
İnayet Dokuz ile olan
evliliğinden 6 kez gebe kaldı
ancak bu gebeliklerin tamamı,
bebeklerin anne karnında
"anemi" olması nedeniyle ölü
doğumla sonuçlandı. Dokuz
ailesi, 7'nci gebeliğin de bu
şekilde sonuçlanmaması
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için çözüm yolu aramaya
başladı. Farklı kentlerdeki
doğum uzmanlarına giderek
çare arayan aile, doktorların
önceki gebeliklerde de
yaptığı "gebeliği sonlandırın"
tavsiyesine bu kez de razı
gelmedi. Son bir umutla
Konya'ya gelen aile,
Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Hastanesine
başvurdu. Burada, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ali Acar ve ekibi, anne
karnındaki bebeğe 10 kez kan
transfüzyonu yaparak dünyaya
gelmesini sağladı.

Operasyonu gerçekleştiren
Prof. Dr. Ali Acar, yapılan tetkik
ve tahlillerde anne karnındaki
bebeğin karın ve göğüs
boşluğunda sıvı toplanması
olduğunu tespit ettiklerini
söyledi. Yapılan ölçümlerin
ardından, bebeğin "anemi"
olduğunu belirlediklerini ifade
eden Acar, "Anne karnındaki
bebeğin kan değerleri çok
düşüktü ve kaybetmek
üzereydik. Biz de bebeğe kan
verme kararı aldık. Yapılan
kan tahlilinin ardından, anne
ile bebeği birbirine bağlayan
gebe kordonundan iğneyle
girerek, kan taşıyan yapıya
transfüzyon gerçekleştirdik."
diye konuştu. Kanı, herkese
verilebilen ve bebeğe de zarar
vermeyecek "0 rh negatif"
kan grubundan seçtiklerini
vurgulayan Acar, şunları
kaydetti: "Bebeğe, ihtiyacı
oranında 3-4 günde bir kan
nakli yaptık. Bebeğin anne
karnındaki büyümesine bağlı
olarak kan değerleri yükseldi.
Doğmadan önce kandaki
hemoglobin değeri 2-3
aralığındayken doğduğu gün
11-12 civarındaydı. Toplamda
10 kez kan nakli yapmış olduk.

Çok dikkatli verilmesi gereken
bu kanı, belli aralıklarla
vermemiz gerekliydi. Bu
aralığı geçirmemiz durumunda
bebeği anne karnında
kaybedebilirdik. İç organları
verilen bu kanla beraber gelişti.
Sezaryenle 8 aylık dünyaya
gelen bebeğin sağlık durumu
gayet iyi."

Umudumuzu
Yitirmiştik
Anne Emine Dokuz ise
bundan önce 6 kez gebe
kaldığını ancak sıvı toplanması
nedeniyle tüm gebeliklerin
ölü doğumla sonuçlandığını
anlattı. Son gebeliğinde,
Meram Tıp Fakültesinde
anne karnındaki bebeğe kan
transfüzyonu yapıldığını
öğrendiklerini dile getiren

Dokuz, "Burada yapılan
tetkikler sonucu bu bebeğimin
de anemi olduğuna kesin
kanaat getirildi. Doktorlar
iğneyle göbek kordonundan
girerek, bebeğe az bir
miktarda kan vermeye başladı.
Haftada ortalama 3 defa kan
transfüzyonu yapılıyordu.
Yaklaşık 2,5 ay boyunca
bebeğimin gelişimi bu şekilde
devam etti. Bebek, 22,5
haftalıktan 32 haftalığa gelince
sezaryenle doğdu. Şu anda
yoğun bakımdaki tedavisi
devam ediyor." ifadelerini
kullandı. Dokuz, bu sürece
kadar çok hastane gezdiklerini
ancak bir çare bulamadıklarını
belirtti. Kendisi gibi yüksek
gebelik riski olan annelere de
tavsiyelerde bulunan Dokuz,
şöyle devam etti: "Daha önce
6 gebeliğim ölü doğumla

sonuçlandı. Hep ölü doğumla
karşılaştık. Bebeğimiz
olmuyor, diye umudumuzu
yitirmiştik. Doktorlar hep
gebeliği sonlandırma
tavsiyesinde bulundu. Benim
durumumda olan annelerin
umudunu kaybedip gebeliğini
sonlandırmaması gerekiyor.
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Avrupa Birliğinden

Üniversitemizin Ortak Olduğu Projeye Destek
Üniversitemizin ortağı
olduğu Erasmus+ projesi
Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Merkezi Başkanlığı
tarafından desteklenmeye
hak kazandı. Proje
sayesinde kullanıcı dostu
mobil bir uygulama ile
Şehirlerin Duygu Atlası
oluşturulacak.
2020-2022 döneminde
Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Merkezi Başkanlığınca
Erasmus+ Yükseköğretim
Alanında Stratejik Ortaklıklar
(Yenilik Geliştirme) Programı
çerçevesinde “Smart tourism
destination increasing citizen’s
sentiment of sharing local
tourism related values through
gamification using emerging
mobile apps and small data
analysis-SMARTDEMA”
başlıklı proje 141 adet başvuru
arasından kabul edilen 19
başvuru arasına girerek
desteklenmeye layık görüldü.
İki yıl devam edecek olan proje;
Üniversitemiz, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Gustava Eiffel
Üniversitesi (Fransa), Slovenya
Ulusal Galerisi, SEALS
(Hollanda) ve Foça İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ortaklığında
yürütülecek. Proje kapsamında
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ortak ülkelerde şehirlerin farklı
mekânlarıyla ilgili hikayelerden
yola çıkarak destinasyonlarla
ilgili duygu atlasının
oluşturabilmesine olanak
sağlayan kullanıcı dostu bir
mobil uygulama tasarlanacak.
“Şehirlerin Tanınırlığı Yenilikçi
Uygulamalarla Arttırılacak”
SMARTDEMA projesi hakkında
bilgi veren proje sorumlusu
NEÜ Turizm Fakültesi’nden
Dr. Öğretim Üyesi Kevser
Çınar, “Şehirlerle ilgili kültürel,
sanatsal, tarihi ve güncel
unsurlara odaklanılarak hem
coğrafi referanslı hikayelerin
hem de ziyaretçilerin ve yerel
halkın çeşitli lokasyonlarla
ilgili hikayelerinin gün yüzüne
çıkarılması ve destinasyonların
dijital ve yenilikçi uygulamalar
(Açık Rozet, Oyunlaştırma,
Coğrafi Haritalama, vb.) ve
hizmetlerle entegre edilerek
tanınırlıklarının artırılması
hedeflenmektedir. Bu
sayede güncel gelişmeler
doğrultusunda ziyaretçi ve
piyasa taleplerini karşılayan
dijital ve yenilikçi fikri çıktılar
üretmek amaçlanmıştır. Proje
temasıyla ilgili farklı sektör
paydaşlarının katılımıyla proje
süresince ortak kurumlarla
online toplantılar ve eğitimler
gerçekleştirilecek ve proje
faaliyetleri yürütülecektir.” dedi.

Çınar sözlerine şöyle devam
etti: “Avrupa ve Türkiye'deki
çeşitli kültür turizm formları
bir çok değişkeni bünyesinde
barındırmakta ve bu
değişkenler, bölgesel, ulusal
ve uluslararası boyutta
farklılık oluşturmaktadır.
Ortaya çıkan bu farklılık
kentsel alanlarda büyümenin
ve ekonomik kalkınmanın
temel itici güçlerinden
biri olarak günümüzde
turizm hareketlerini
şekillendirmektedir. Farklı
turizm deneyimleri Avrupa
ve Türkiye'de kültürlerarası
anlayışı ve sosyal gelişimi
teşvik ederek diğer
toplumların kimlik ve
değerlerinin anlaşılmasına
katkı sağlamaktadır. Projenin
ikinci yılında ise destinasyon
yönetimi konseptini
geliştirilen mobil uygulama
ile destekleyen yenilikçi
hizmet deneyimi hazırlamak
ve sunmak için yerel halk,
eğitim kurumları ve sektörel
paydaşları da içine alan bir
eğitim modülü geliştirilecektir.
Ayrıca ilgili eğitim modülünde
dijital ödüllendirme
yöntemlerinden biri olan
Açık/Dijital Rozet sistemi ile
yenilikçi bir uygulama da test
edilecektir.”

"Farklı turizm
deneyimleri
Avrupa ve
Türkiye'de
kültürlerarası
anlayışı ve sosyal
gelişimi teşvik
ederek diğer
toplumların kimlik
ve değerlerinin
anlaşılmasına
katkı
sağlamaktadır"
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Üniversitemizde Çanakkale Şehitleri İçin
Anma Programı Gerçekleştirildi
Üniversitemiz
Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı, ilk
konserini ‘18 Mart
Şehitleri Anma Günü
ve Çanakkale Deniz
Zaferi’ yıl dönümünde
şehitlerimiz
için gerçekleştirdi.
Çevrim içi olarak
düzenlenen konser
öncesinde konuşan
Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, “Bize bu
vatanı teslim eden
şühedayı rahmetle
anmak üzerimize bir
vazife. Onların gayretleri,
fedakarlıkları, şehit olma
arzuları olmasaydı biz
bugün bu kadar rahat bir
ortamda yaşayamazdık.
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Üniversitemiz Türk Müziği
Devlet Konservatuvarının
ilk konser icrasının ‘18
Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi’nin yıl dönümünde
olması bizim için ayrı bir
anlam taşıyor. Niyetimiz,
temel hedefimiz;
konservatuvarımızın
ülkemizde tanınıp
bilinmesi hatta dünyada
da maruf hale gelmesi.
Bu noktada elimizden
gelen tüm gayreti
ortaya koyacağız.
Soyadı gibi gönül insanı
olan konservatuvar
müdürümüze ve konserde
emeği bulunan herkese
teşekkürlerimi iletiyorum.”
dedi.

Konserin tamamı için;

Konserin icrasında
Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı akademik
personeli ve lisansüstü
öğrencilerinin yer aldığını
dile getiren Konservatuvar
Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Gönül, “Bu kutsal
toprakların bizler için
vatan olması uğruna
can veren kahraman
şehitlerimizi, gazilerimizi,
ecdadımızı yad etmek
amacıyla hazırladığımız
konserimizde başta
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu olmak üzere tüm
emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından
konserde bir Mehmetçiğin
doğumu, yetişmesi,
askere gidişi, şahadeti
ile askerlerimizin
kahramanlığını anlatan
ve günün anlam önemini
ifade eden eserler icra
edildi.
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Hijyenik Ortamlarda
Diş Tedavilerine Devam Edilmeli
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali Rıza Tunçdemir, pandemi
sürecinde diş bakımı ve
tedavilerinin aksadığını,
gerekli önlemlerin alındığı
ve hijyen ortamının
sağlandığı yerlerde
tedavilere devam edilmesi
gerektiğini söyledi.
Koronavirüs vakalarının
geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta
Türkiye’de de görülmesinin
ardından pandemi ilan edilerek
birçok alanda kısıtlamalara
gidildi. Pandemi sürecinde
hastanelerin bir kısmı da
pandemi hastanesi ilan
edilirken, muayeneler kısıtlı
olarak yapılmaya başlandı.
Kısıtlama sürecinde diş
rahatsızlığı olan, diş hekimine
gidemeyen vatandaşların ise
tedavileri aksadı.
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Sağlığı Mümkün
Olduğu Kadar
Ertelemememiz Lazım
Pandemi döneminde diş
tedavilerinin aksadığını
ifade eden Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali
Rıza Tunçdemir, “Bunların
bize geri dönüşü çok daha
acı oldu. Sağlığı mümkün
olduğu kadar ertelemememiz
lazım. Sağlık Bakanlığımızın
bir dönem talimatı sadece
acil diş tedavilerine bakılması
yönündeydi. Biz onun
haricinde fakültemizde
hiçbir zaman hasta bakımını
aksatmadık. Sürekli olarak
hastaların rutin tedavilerini
yaptık ve hastalarımızın da
bundan gerçekten fayda
gördüğünü düşünüyorum.”
dedi.

Pandemi sürecinin ne zaman
biteceğinin belli olmadığını
belirten Prof. Dr. Ali Rıza
Tunçdemir, “Virüsün kendisi
bitiyor mutasyonlu hali geliyor.
Dolayısıyla bunun için gerekli
bütün önlemleri alıp virüsle
yaşamayı öğrenmemiz lazım.
Sağlığı ertelemek, sonrasında
çok daha farklı sıkıntılar
ortaya çıkartabiliyor. Bunun
için bence gerekli önlemlerin
alındığı ve hijyen ortamının
sağlandığı yerlerde tedavilere
devam edilmeli.” ifadelerini
kullandı. Pandemi döneminde
hastaların su tüketimine
dikkat etmesi gerektiğini
anlatan Prof. Dr. Tunçdemir,
“Çünkü günlük tüketilen
su miktarı azaldığı zaman
ağızdaki tükürük miktarı da
azalıyor ve ağız daha asidik
hale gelebiliyor.
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Dolayısıyla asitli ortamda
dişlerin dış koruyucu
tabakasını yıpratıp daha
yumuşak hale getirip daha
kolay çürümesine ve daha
kolay diş eti hastalıklarının
meydana gelmesine sebebiyet
veriyor. Dolayısıyla özellikle
bu dönemde günde en az
2 litre azami su tüketimine
dikkat etmemiz lazım. Bunun
haricinde bir de etkin diş
fırçalamayı atlamamamız
gerekiyor. Hasta bana geliyor
ve ‘hocam günde 4 sefer
dişimi fırçalıyorum ama dişim
çürüyor, diş etim kanıyor’
diyor. Bakıp kontrol ettiğimiz
zaman dişlerin sadece ön
yüzeylerini fırçalamış veya
bir sıra takip etmeden
fırçalamış. Ya da 10-15 saniye
fırça ağızda kalmış, o kadar.
Onun haricinde hastamız
kendisi dişlerini fırçaladığını
zannediyor. Yine diş fırçalama
yetmez, akşam özellikle
yatmadan önce mutlaka diş ipi
kullanılması gerekiyor. Günde
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10 sefer de diş fırçalasa
hasta, o iki dişin arasında
fırça girmediği için mutlaka
o bölgede de yemek artıkları
kalıp o bölgelerden diş çürüğü
veya ağız kokusu meydana
gelebiliyor. Yani etkin fırçalama
çok önemli.” diye konuştu.

Sağlık Ağızdan Başlar
Sağlığın ağızdan başladığını
vurgulayan Prof. Dr.
Tunçdemir, “En uygun, en
ucuz ve en başarılı sonuç,
sadece sabah akşam 2'şer
dakika dişleri fırçalamaktır.
Ağız sağlığı deyip geçmeyelim,
gerçekten çok çok önemli.
Birçok sistemik rahatsızlığa,
böbrek rahatsızlıkları, kalpdamar hastalıkları, diyabet,
hamilelerde düşük riski,
çocukların düşük kilolu
doğması veya iltihaplı eklem
hastalıkları gibi hastalıklara
ağız içindeki bakterilerin
sebep olduğu ispatlanmış
durumda. Tahminimizin

de ötesinde ağız sağlığını
çok daha önemsemeliyiz."
şeklinde konuştu. Fakülte
olarak internetten randevu
vererek hizmete devam
edildiğini aktaran Tunçdemir,
“Hasta bakmayı azaltmadık.
İmkanlarımız ölçüsünde
bütün hastalarımıza yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Fakat
onlardan ricamız direkt
çıkıp gelmemeleri. Burada
pandemiden dolayı yoğunluk
yaşanmaması için fakülte
sayfamızdan randevu
alıp gelirlerse elimizden
geldiğince yardımcı olmaya
çalışırız. Fakültemizde
öncelikle biz hastalarımıza
internetten randevu yoluyla
davet ediyoruz. İnternetten
randevu alıp hastanemize
başvuran hastalara girişte
HES kodu sorgulaması
yapılıyor. Daha sonra da
muayeneleri yapıp ilgili
bölümlere yönlendiriliyorlar.
Fakültemizde kabin sistemi
var. Yani her hasta münferit
olarak diğer hastadan
bağımsız olarak tedavi
ediliyor. Dolayısıyla kendisinde
herhangi bir rahatsızlık veren
durum varsa diğer hastaya
bulaşma riski bu şekilde
elimine edilmiş oluyor. Onun
haricinde Sağlık Bakanlığı’nın
belirlediği algoritma
çerçevesinde koronavirüsle
alakalı alınması gereken hangi
önlem varsa biz bunların
hepsini fakültemizde aldık.
Hastalarımız buraya gelip
güvenle tedavilerini olabilirler.”
dedi.

Üniversitemizde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
benimseyeceğiz. Tüm
sağlık çalışanlarımızı
özverili çalışmalarından
dolayı tebrik ediyorum, Tıp
Bayramını kutluyorum.”
ifadelerini kullandı.

Meram Tıp Fakültemizde,
14 Mart Tıp Bayramı
düzenlenen programla
kutlandı.
Meram Tıp Fakültesi
Asım Duman Konferans
Salonunda gerçekleştirilen
programa Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya
İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Koç, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr.
Oğuz Doğan, Meram Tıp
Fakültesi Dekanımız Prof.
Dr. Metin Doğan, Meram
Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimimiz Prof. Dr.
Tevfik Küçükkartallar,
öğretim üyeleri ve aileleri
katıldı.

ayırmaksızın bütün sağlık
çalışanlarımız, kahraman
birer savaş eri gibi
mücadele ettiler. Onlar,
kahramanlarımız… Bu
savaşta şehit olan bütün
sağlık çalışanlarına Allah’tan
rahmet, yakınlarına sabırlar
diliyorum. Salgınlar bir
bakıma muhakeme,
muhasebe yapma süreci
de yaşatıyor. Hayatlarımızı
tekrar değerlendirip
yeni bir yaşam tarzı

14 Mart Tıp Bayramı’nın
Milli Mücadele dönemindeki
öneminden bahseden
Meram Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Metin Doğan, tıp
bayramı ile aynı hafta içinde
yıl dönümüne idrak edilen
Çanakkale Zaferi’nde de
tıbbiyelilerin rolünün büyük
olduğunu kaydetti.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu tarafından profesör ve
doçent unvanı alan öğretim
üyelerimize cübbelerinin
giydirildiği tören, hatıra
fotoğrafı çekimi ile sona
erdi.

Programda konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Gerçek manada
Tıp Bayramını, pandemi
sürecini atlattıktan sonra
yaşayacağız inşallah. Bu
zorlu süreçte işçi, hasta
bakıcı, hemşire, doktor
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Uluslararası Öğrencilerle Buluştu
hocalar sitem ederdi. Ben
bir gün dahi dersimi ihmal
etmedim. Hocamın istediği
dersi her gün veriyordum. Her
hangi bir siteme de maruz
kalmıyordum. “Cem Zorlu’nun
bugünkü geldiği nokta neyin
sonucu?” derseniz; “Disiplin ve
çalışmak. Sistemli çalışmak.”
derim. Başarının temel sırrı,
gayret, çalışmak ve disiplinden
geçiyor. Hedefiniz olacak.”
şeklinde konuştu.
İki Doğu İki Batı Uluslararası
Öğrenci Derneği tarafından
düzenlenen İki Doğu İki Batı
Bilinç ve Fikir Seminerlerine
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu konuk oldu.
Konya’da üniversite okuyan
uluslararası öğrencilere
önemli tavsiyelerde bulunan
Rektörümüz Zorlu, hayatta ve
akademide başarılı olmak için
ipuçları verdi.
Üniversitemiz Öğr. Gör.
Fatih Cihat Büyükmatür’ün
moderatörlüğünü yaptığı
online seminerde Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, öğrencilik
yıllarını ve çalışma metotlarını
anlattı. Öğrencilerin yönelttiği
sorulara cevap veren Zorlu,
öğrencilik, akademisyenlik
ve idarecilik konusunda
tecrübelerini paylaştı. Bir
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öğrencinin günde 6 saatten
fazla uyumaması gerektiğini
belirten Rektörümüz Zorlu,
zamanın iyi değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etti.
Rektörümüz; “Henüz öğrencilik
yıllarımdayken, öğle yemekleri
vaktimi alıyor, mutlaka orada
da çalışmam gerekiyor.” diye
öğle yemeklerini hayatımdan
çıkardım. 38 yıldır benim
hayatımda öğle yemeği yok.
Öğle yemeklerini terk etmemin
temel nedeni; bizim İlahiyat
Fakültesinde eğitim öğretim
sabah 08.00’de başlar, öğlen
bir, bir buçuk saat ara verilir
ve daha sonra dörde, beşe
kadar dersler sürerdi. Aradaki
bir buçuk saatte, öğle yemeği
için vakit kaybetmez, özel
ders yapardım.” dedi. Hafızlık
eğitimi aldığı yıllardan da
söz eden Zorlu, “O dönemde

Akademisyenlik
Düşünüyorsanız Yabancı
Dil Öğrenmek Olmazsa
Olmazınız
Kendi öğrencilik yılları ile şu
anda öğrencilere sunulan
imkânlara değinen Zorlu,
“1986 yılında 2. sınıftan
3. sınıfa geçtiğim sene dil
eğitimi için Almanya’ya gittim.
Otobüsle gittiğim Almanya’da
3,5 ay kaldım. Şimdi çok imkân
var. O zamanlar imkânlar daha
sınırlı idi.” dedi.
Öğrencilik yıllarında Mısır,
Ürdün gibi başkaca ülkelerde
de bulunduğunu söyleyen
Zorlu, akademisyenlik için dil
eğitiminin önemi üzerinde
durdu. Zorlu, “Öğrenmenin
en kolay ve güçlü yöntemi;
öğretmektir. Ben öğrencilik

yıllarımda bile hocalık
yaptım. Karşımdaki insanlara
anlatabilmek için, 1 saatlik
ders için 5 saat çalışıyordum.
İlk önce meseleyi kendim
kavrıyor, sonra gidip
arkadaşlarıma anlatıyordum.
Arapça, tefsir, hadis, kıraat
okuttum. Öğrencilik yıllarımda
yaptım bunları. Bugün, gençler
de farklı alanlarda projeler
halinde bu tür faaliyetler
yapabilir. Gençlerin mutlaka bir
hedefinin olması gerektiğinin
altını çizen Zorlu, Bir hedefiniz
olmalı. Hedefiniz yoksa
rüzgârın önünde savrulan
yaprak gibi olursunuz.
Planlarınızı yapabilirseniz,
bu çerçevede de esbaba
sarılırsanız, gereklerini de
yerine getirseniz %70-80
oranında hedefinize ulaşırsınız.
Bu ciddi bir başarı demektir.”
dedi.

Öğrencilerin Kolayca
Ulaştığı, Doğrudan
İletişim Kurabildiği Bir
Rektörsünüz
Programa katılan bir
öğrencinin sorduğu
“Öğrenciler size kolayca
ulaşabiliyor, sorularına cevap
veriyor, sorunlarına çözüm
üretiyorsunuz. Bunu yapmak
kolay olmamalı, yoğun
mesainiz içinde bunu nasıl
başarıyorsunuz?” sorusuna da
yanıt veren Zorlu: “Öğrencilik
yıllarımda, ilahiyata başladığım
yıllarda okuduğum bir hadis

vardı. Beni çok etkilemişti.
Peygamber Efendimiz (s.a.v)
kendisine bir mektup yazılırsa
mutlaka cevabını verir diye
bir hadis okumuştum. Buna
binaen de hayatımın her
döneminde sosyal medya
ya da telefon aracılığıyla
birisi telefon açtığında
mutlaka dönerim, sosyal
medyadan birisi bana
ulaşmışsa mutlaka cevaplarım.
Mutlaka derdine derman
olmaya çalışırım. Bu gençler
yarının cumhurbaşkanları,
başbakanları, rektörleri,
dekanları, profesörleri...
Böyle bakmak lazım. Ben her
bir gencin bu değere sahip
olduğunu düşünüyorum. Her
bir gencin bir gün çok önemli
görevlere gelecekmiş gibi
şimdiden kendini yetiştirmesini
istiyorum. Kader çizgisinin
nerede, nasıl tecelli edeceğini
bilemiyorsunuz. Önemli olan
tecelli ettiği anda sizin hazırlıklı
olabilmenizdir.
Gençler kendilerini sakın
küçümsemesinler. Yukarıda
gördüğünüz cumhurbaşkanı,
başbakan, bakanlar, rektörler
sizden farklı insanlar değiller.
Sadece sizden farkları azim ve
gayretleri üst seviyede. Bir de
nasip meselesi. Kader tecellisi
ve nasip size ulaştığı andan
itibaren içini doldurabilecek
donanıma şimdiden
gösterdiğiniz gayretlerle
ulaşabilirsiniz. Şimdiden
doldurmanız lazım ilim
heybenizi. Doldurursanız size
böyle bir şey tevdi edildiğinde

hazır halde bu imkânları
kullanabilme şansına sahip
olursunuz.” dedi.
“Hedefi ve gayesi olan bir
kişi, bir genç asla yorulmaz.
Onun tek özlemi vardır ki
memleketine, ülkesine ve
insanlığa faydalı olmak.” diyen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Allah-u Teâlâ’nın vermiş
olduğu en büyük nimetin
gençlik olduğunun farkına
varın. Bunu hiçbir zaman
unutmayın. Yaş aldıkça sahip
olduğunuz, Cenab-ı Hakk’ın
size vermiş olduğu imkânlar
azalıyor. Fiziken, zihnen
imkânlar azalıyor.
Peygamber Efendimizin şu
hadisini asla unutmayın;
“İşini yarına bırakanlar helak
olmuştur.” İşinizi yarına
bırakmayın. Günlük mutlaka
dağarcığınıza yeni bir şeyler
koyarak öbür güne geçin.
Bunun mutluluğunu ve
keyfini yaşayın. Öğrencilik
yıllarını “Gençliğin hevası”
geçirmeyin. Tam tersine
öğrencilik yıllarınızı yarınki
meslek, akademik, siyasi,
bürokratik hayatınızda size
katkı sağlayacak donanımların
zirvesinde bitirerek geçirin.
Bunu asla unutmayın.
Kendinizi geliştirebilmek için
zaman ayıracağınız yegâne
dönem öğrencilik yıllarınızdır.
Bunun kıymetini bilin.”
ifadelerini sözlerine ekledi.
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Üniversitemiz ile HAVELSAN
Arasında İş Birliği
Üniversitemiz ile
HAVELSAN arasında iş
birliği protokolü imzalandı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ve HAVELSAN Genel
Müdürü Dr. Mehmet Akif
Nacar’ın imzaladığı protokolle;
lisans ve lisansüstü
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öğrencilerin çalışmaları
ile ortak Ar-Ge faaliyetleri
geliştirme ve yerleştirme
hedefleniyor.
Toplantıda Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu’ya, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan ve Ereğli Ziraat
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.
Önder Türkmen eşlik etti.

Üniversitemiz ile MEVKA
Arasında Protokol
Üniversitemiz ile Mevlana
Kalkınma Ajansı (MEVKA)
arasında “Yükselen
Konya’da Yükselen Havacılık
Mesleğini Öğretiyoruz”
projesi imzalandı.
Yapılan iş birliğiyle ilgili bilgi
veren Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Oğuz Doğan; “Atılan
imzalar ile katılımcılara sıcak
hava balon eğitimi, İnsansız

Hava Aracı (İHA) eğitimi,
girişimcilik eğitimi ile eğitici
görevlilere eğitim verilecek.
Bu eğitimlerin teorik ve
uygulamalı eğitimler şeklinde
verilmesini planlıyoruz. Proje
sonunda katılımcılar, turizm
sektöründe önemli pay sahibi
olan balon turizmi alanında
istihdam edilebilecekleri bir
eğitim almış olacaklar. Ayrıca
Konya’da balon turizminin
başlaması ve yaygınlaşması
için ilk eğitim projesi olması,

projeye ayrı bir önem
kazandırmaktadır” dedi.
MEVKA Genel Sekreteri Naci
Bostancı da, proje kapsamında
alınacak Sıcak Hava Balonu ve
verilecek nitelikli eğitimler ile
birlikte Konya’da gelişmekte
olan savunma sanayi ve
havacılık sektörüne yönelik
bir eğitim altyapısının
oluşturulması ve İHA
üretiminin önünün açılmasının
planlandığını aktardı.
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Üniversitemiz Köyceğiz Yerleşkesinde
560 Fidan Toprakla Buluştu
Üniversitemiz Köyceğiz
Yerleşkesi’nde bulunan
İstiklal Marşı ve Mehmet
Akif Ersoy 100. Yıl
Ağaçlandırma alanında fidan
dikimi etkinliği düzenlendi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Öğretim Üyelerimiz ve
İdari Personelimizin katıldığı
etkinlikte 560 fidan toprakla
buluşturuldu.

Dikilen fidanlara ilk can
suyunun verilmesinin ardından
çekilen hatıra fotoğraflarıyla
etkinlik sona erdi.
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2020 Yılı Faaliyet Raporu için;

Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, salgınının birinci yıl
dönümü vesilesi ile bir mesaj
kaleme aldı. Aynı zamanda
2020 yılı faaliyet raporumuzun
teması olan ikimize bir dünya
mottosunun hikayesi ve
Sayın Rektörümüzün salgının
birinci yıl dönümü hakkındaki
düşünceleri şu şekilde:

Kıymetli NEÜ'lü
2020, salgın nedeniyle oldukça
zor geçen bir yıl oldu. Üç hafta
olarak başlayan yüzyüze
eğitim aramız, bir yıla uzadı ve
içinde bulunduğumuz 2021
yılında da maalesef devam
ediyor.
Dünyadaki tüm sektörler ve
kurumlar gibi yükseköğretim
kurumları da pek çok
açıdan salgından etkilendi,
etkilenmeye devam ediyor.
Her şeye rağmen, sınıflarımız,
amfilerimiz kapalı da olsa
üniversitemizin, eğitim
ve araştırma-geliştirme
faaliyetlerinin yanı sıra
toplumsal ödevlerini de yerine
getirmek için yoğun bir çaba
içerisinde olduğunu bilmenizi
isterim. Çok genç bir üniversite
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olmamıza rağmen bu küresel
sağlık ve insani kriz sürecinin
başından bugüne kadar eğitim
ve toplum sağlığı açısından
aldığımız yerinde tedbirler ve
attığımız stratejik adımlarla
dünyanın ilk üniversitesiymiş
gibi bir bilinci yansıttık,
yaşatıyoruz.
Öğrenci odaklı
projeksiyonumuzun bir süreği
olarak Üniversitemiz pandemi
sürecinde doğal olarak en
çok sağlık ve risk yönetimine
dikkatini yöneltti. Teknolojik
alt yapımızı geliştirmek,
akademik standartlarımızın
ve programlarımızın kalitesini
korumak asli çabamız oldu.
Uzaktan ve çevrimiçi eğitimin,
hiçbir zaman örgün eğitimin
alternatifi olamayacağını
biliyoruz. Ancak tüm dünyayı
hazırlıksız yakalayan
pandemi dönemi hepimize
“dijitalleşme”nin eğitim ve
güncel hayatımızın çok önemli
bir parçası olacağını gösterdi.
Üniversitemiz bu süreçte daha
yoğun bir şekilde dijital iletişim
kanallarının kurulum ve
hazırlanımına hız verdi. Dijital
alanda yetkinlik kazanmak,
artık temel yükümlülük

alanımız olmuş durumda.
Öğrencilerimize, öğretim
elemanlarımıza ve idari
çalışanlarımıza bu zor günlerde
ortaya koydukları yoğun
çalışmaları ve gösterdikleri
sebat için teşekkürlerimi
sunuyorum.
Sağlık ve risk yönetimi
demişken; olaylar ve yeni
gelişmeler karşısında
bedenlerimiz kadar
zihinlerimiz de etkilendi. Bu zor
dönemi birlikte, dayanışarak,
“biz” duygusuyla aşabilmek
adına Dayanıklı Olabilmek
(resilience), Stres Toleransı
ve Esneklik gibi konularda
Webinar seminerleri başlatmış
bulunuyoruz. Ortak kazanımlar
elde edebileceğimiz
düşüncesinden hareketle
bu seminerlere katılımınızı
önemsiyoruz. Konseptimiz bile
hazır “İkimize Bir Dünya”.
Nedir bu "İkimize Bir Dünya"
dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle
ki Üniversite olarak biz; “ben”
odaklı projeksiyonların yerine
rol dağılımına dayalı “biz”
odaklı ortak verim ve değer
üretmenin peşindeyiz. Ortak
aklın tecessüm edeceği bir
gelecek tasavvur ediyoruz.

Daha yaşanabilir bir dünya
tasavvuru… Bu bakımdan
İkimize Bir Dünya vizyonumuz,
gururla ürettiğimiz bilimsel
değerleri çoğaltacak işbirliği ve
ortaklık teklifimizin dile gelmiş
halidir diyebiliriz.
İkimize Bir Dünya, NEÜ’nün
dünyaya bakışının, dünyayı
anlamlandırma çabasının ve
dünyaya sunmak istediği bu
teklifin çerçevesini çizen bir
ifade olarak anlaşılmalıdır.
İkimize Bir Dünya, “güçlü
üniversite, güçlü işbirlikleri”
önermesini kalkış noktası
olarak benimsemiş

kurumumuzun hayallere
hayat verecek aksiyon
planları ve hedeflerinin de
ipuçlarını sunar. İkimize Bir
Dünya’yı, NEÜ’nün sahadaki
tüm aktörlerle “paylaşma”
çabasının, tüm sahayı değer
üretmeye endeksli görüş
açımıza aldığımız, tutkulu bir
“takım ruhu”nu oluşturacak
yepyeni bir kurumsal kültür
inşasının “spot” anlatımı olarak
benimsiyoruz...
Sevgili NEÜ'lü,
Pandemi döneminde
kıstırılmışlığın, umutsuzluğun
kapımızı çaldığı anlar yaşadık.

Zaman bolluğuyla mekân
darlığını aynı anda ilk defa
deneyimledik. Yine de
zorluklarla başa çıkabilme
kapasitemizin bizi daha güçlü
kılacağı inancımı ifade etmek
istiyorum. Umut etmek
mücadele azmimizin yakıtıdır.
Az kaldı kavuşmaya.
Sevincimiz kıyısız, sıhhatimiz
masmavi olsun.
Prof. Dr. Cem ZORLU
Rektör
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Prof. Dr. Arzu Ataseven:
Koronavirüs Hastalarında
Saç Dökülmesi Görülüyor

Engelsiz
Fotoğraflar
Yarışması
Kazananları
Belli Oldu
Üniversitemiz Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından düzenlenen
‘Engelsiz Fotoğraflar’ adlı
fotoğraf yarışmasının
kazananları belli oldu.
Başvuruları 5 Mart 2021’de
sona eren yarışmada birinci
Emine Seçkin, ikinci Büşra
Pişginel, üçüncü Mehmet Zafer
Yıldız olurken Sertuğ Bakırcı ve
Alper Okçuoğlu da mansiyon
ödülüne layık görüldü. Pandemi
sebebi ile online olarak yapılan
ödül töreninde ödüller temsili
olarak takdim edildi. Birinciye
ödülünü Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu, ikinciye Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan, üçüncüye Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Çetin Tur takdim ederken, özel
ödülü ve mansiyon ödülünü de
Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor
Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil
takdim etti.
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Birinci • Emine Seçkin

İkinci • Büşra Pişginel

Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Deri ve Zührevi
Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Arzu Ataseven,
bazı koronavirüs
hastalarında saç dökülmesi
görüldüğünü belirterek,
"Özellikle son zamanlarda
hızlı artış var bu konuda.
Her iki cinste de saç
dökülmeleri mevcut ama
erkeklerde daha yoğun"
dedi.

Haber için;

Üçüncü • Mehmet Zafer Yıldız

Deri ve Zührevi Hastalıkları
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ataseven, son
dönemlerde beklenmedik
şekilde koronavirüs kaynaklı
cilt lezyonları gördüklerini
belirtti. Prof. Dr. Ataseven,
"Koranavirüs, tüm organlarda
olduğu gibi dermatolojik
olarak da çok sayıda
bulgularla seyrediyor. Bize
başvuran hastalarımızda
koronavirüs tanısı konmadan
ciltte bulgular ortaya çıkıyor.
Çok çeşitli cilt bulgularını
gördüğümüzde hastaya
öncelikle koronavirüs klasik
semptomlarını soruyoruz"
diye konuştu.
Ortalama her 5 koronavirüs
hastasından 1'inde cilt
bulguları seyredildiğini
belirten Ataseven, "Bu
bulgular arasında en sık
'makülepapüler' dediğimiz
kızarıklıklar şeklinde
başvuruyor hastalar bize.
Bunun haricinde 'ürtiker'
dediğimiz, halk arasında
da bilinen 'kurdeşen' gibi
kızarık, kabarık ve kaşıntı cilt
bulgularıyla gelebiliyorlar.
'Veziküler' dediğimiz su
toplar tarzda su çiçeği
benzeri gelen hastalarımız da
oluyor" dedi.

Erkeklerde
Daha Fazla
Hastaların da saç
dökülmelerinden de
muzdarip olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Ataseven, "Özellikle
koronavirüs enfeksiyonu
geçirdikten 2 ile 4 ay arası
sonrasında gördüğümüz
saç dökülme şikayetleri
geliyor. Geç bir bulgu, bunun
nedeni ise hastaların çok
ciddi stres geçirmesi. Stres,
'telogen effluvium' yani
halk arasında mevsimsel
saç dökülmesi dediğimiz
olaya neden olabiliyor.
Yine para büyüklüğünde
yuvarlak açıklıklar şeklinde
saç dökülmeleri mevcut.
Erkeklerde özellikle tepeden
açılma, fontel bölgelerden
içeri doğru dökülmeler
görülebiliyor. Kadınlarda
da bu saç dökülmeleri
görülüyor tabi ki. Özellikle
son zamanda hızlı artış var
bu konuda. Her iki cinste de
saç dökülmelerini görüyoruz
ama erkeklerde daha yoğun
bu durum. Kliniğimizde de
normal mi yoksa hastalığa
bağlı saç dökülmesi mi,
bunun da testini yapıyoruz"
diye konuştu.
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Ramazan Ayında Evler

İLE RENKLENDİ

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültemizin (AKİF)
hazırladığı Ramazan
Sohbetleri programı,
Ramazan Ayı boyunca her
gün birbirinden önemli
konuk ve konu başlıklarıyla
canlı olarak yapıldı.
Ramazan’ın neşesi, bereketi
ve muhabbeti "Ramazan
Sohbetleri” programı ile evlere
konuk oldu. AKİF Felsefe
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ve Din Bilimleri Araştırma
Görevlisi Abdulsamet
Bayram’ın sunumu ve
birbirinden değerli konukların
katılımlarıyla “Ramazan
Sohbetleri” Ramazan Ayı
boyunca NEÜ Youtube
kanalında izleyiciyle buluştu.
Tüm programlarımızı
izlemek için YOUTUBE
kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Programın tamamı için;
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Hukuk Fakültemizin düzenlediği Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi,
10-12 Nisan tarihleri arasında 37 oturum ve 192 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın
tamamı için;
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Farklı ülkelerden bilim
insanlarının Bilim Kurulunda
yer aldığı ve hukukun çeşitli
alt dallarında akademik
çalışmaların konuşulduğu
Uluslararası Necmettin
Erbakan Hukuk Kongresi,
dünyayı etkisi altına alan
küresel salgın COVID-19
sebebiyle çevrimiçi (online)
olarak düzenlendi.
Yaklaşık 60 saat canlı
yayınlanan Uluslararası
Hukuk Kongresi’ni Türkiye
ve yurtdışında birçok
ülkeden 1.500 akademisyen
canlı olarak izledi. Açılış
konuşmasını gerçekleştiren
Hukuk Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Nuran Koyuncu,
gerçekleştirdikleri hukuk
kongresinin temelde adalet
ve hakkaniyet kavramlarını
merkeze alması nedeniyle çok
önemli olduğunu, çünkü adalet
ve hakkaniyet kavramlarının
insan vicdanından doğan bir
ilke olduğunu, dolayısıyla
bu sorumluluk duygusunun
kongrenin iklimini belirlediği
ifade etti.

Prof. Dr. Nuran Koyuncu
adaletin herkes için
gerçekleşmesini sağlayacak
yargı mercilerinin
uyuşmazlıkları çözerken
günceli yakalamak ve adalete
ışık tutabilmek amacıyla
çağdaş, tarafsız ve hakkıyla
yapılmış çalışmalara ihtiyaç
duyulduğunu, bu kongrenin
yapılma amacının altında
yatan motivasyonun da güncel
hukuki meselelerin farklı
hukuk dallarından uzmanlarca
ele alınmasıyla uygulamacılara
yönelik olası katkıları olduğunu
belirtti.
Medeni ve Özel hukukun
duayen isimlerinden Prof. Dr.
Fikret Eren, konuşmacı olarak
çağrıldığı için teşekkür ederek
başladığı konuşmasında,
hukukun bir toplum düzeni
sağlamak gayesine yönelik
hayati bir bilim ve sanat alanı
olduğunu ifade etti. Eren,
hukukun yüce bir gönül, yüce
bir dağ ve büyük bir okyanus
olarak betimlenebileceğini ve
bu alanın zevkine varmanın,

zevkini yaşamanın en büyük
mutluluk olduğunu belirtti.
Eren, hukukun insandan
sonra ama devletten önce
var olduğunu, bu sebeple
devlete kimliğini veren ve
devleti tanımlayan bir alan
olarak anlaşılması gerektiğini
söyledi. Yaptırımı olan bir alan
olmasıyla hukukun ahlak,
din ve görgü kurallarından
ayrıldığını, hukukun hem
kurucu hem de yaşatıcı
kurallar bütünü olduğunun
altını çizen Eren, hukukun
bir toplum rehberi olarak
görülmesi gerektiğini belirtti.
Hukuk öğrenciliği yıllarından
anektodlar eşliğinde hukuk
eğitimine de değinen Prof.
Dr. Fikret Eren, iyi bir hukuk
öğrenciliğinin anadildeki
yeterlilik, uluslararası kültüre
ve hukuk sistemlerine vakıf
olma ve yabancı dil bilme
gibi hususlar içerdiğini ve bu
yüzden çok yönlü bir öğrenimi
gerektirdiğini belirterek
konuşmasını tamamladı.
Hukukun çeşitli alt
dallarında hazırlanan
akademik çalışmaların ilgili
akademisyenler tarafından
tartışıldığı uluslararası
nitelikte ve ÜAK Doçentlik
Kriterleri’ndeki “Uluslararası
Bilimsel Toplantı” olma
şartlarını taşıyan kongreye ilgi
oldukça yoğun oldu.
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NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanemizden

Yüz Nakli
Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde
yüz nakli için hazırlıklar
tamamlandı. Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Nedim
Savacı, yüz ve kol nakli için
Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları
başvurunun kabul edildiğini
belirtti.
Üniversitemiz Meram
Tıp Fakültesi'nce Sağlık
Bakanlığı'na yapılan yüz ve kol
nakli başvurusu kabul edildi.
Ameliyatı yapmak için gerekli
ruhsatı alan Fakültemiz, artık
yüz ve kol nakli bekleyen
hastalara umut olacak. Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nedim Savacı, naklin
gerçekleştirilmesi için gerekli
altyapıya ve uzman ekibe
sahip olduklarını belirtti. Prof.
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Dr. Savacı, şunları söyledi:
''Kompozit dokuda altyapının
yeterli olması lazım; çünkü
bu olay, sadece işlem
yapmak değil dokunun
yaşatılabilmesi de çok önemli.
Fakültemizde de bu altyapı
mevcut. Her hastanede
mevcut olmayabiliyor. Biz de
tecrübemize güvenerek Sağlık
Bakanlığı'mıza başvurduk.
Bakanlıktan yetkili kişiler, gelip,
buradaki durumu incelediler,
tecrübelerimizi ortaya
koyduk ve bize 'tamam' deyip
ruhsatımızı verdiler.''
Organ bağışının önemine
de değinen Prof. Dr. Savacı,
''İnsanlarımıza organ bağışının
ne kadar kutsal olduğunu
anlatmamız lazım. Bir insanı
kurtarmanın, bütün bir
dünyayı kurtarmak olduğunu
öğretmemiz gerekiyor.
Bunun hakikatten ne maddi
ne de manevi bir ücreti söz
konusu, tamamen özveriyle
yapılan bir şeydir. 36 saat
ameliyat ne demek? Bu
sevmeden yapılmaz. Bu
canla başla yapılan bir şeydir.
Sağlık Bakanlığı'mız da
vatandaşlarımızdan herhangi
bir ücret talep etmemektedir”
diye konuştu.

Organ Nakilleri
Uzun Bir Süreç
Doç. Dr. Bilsev İnce de Akdeniz
Üniversitesi'nden sonra
Türkiye'de yüz ve kol nakli
yapabilecek ikinci üniversite
olduklarını dile getirerek,
''Organ nakilleri uzun bir
süreç, bu hastalara ömür
boyu ilaç vermemiz lazım.
Bağışıklık sistemini bastırıcı
ilaçlar takviye ediliyor. Hem
cerrahi işlem, ameliyat ve
uzun fizik tedavi süreci olduğu
için hastayı tamamen ele
almamız gerekiyor. Bir insana
başka bir insanın yüzünü ya

da kolunu nakledeceksiniz.
Bu nakiller sırasında hastanın
bunu kabullenmesi lazım.
Beyin ölümü gerçekleşmiş;
ancak henüz vefat etmemiş
hastalardan organ bağışı
izini varsa nasıl ki karaciğer,
böbrek ve kalp alınıyorsa yüz
ile kol da nakil için alınabilir.
Burada bizim insanımıza görev
düşüyor. Organ bağışlarının
artması lazım ki bizler de
gerekli donörleri bulalım ve
ihtiyacı olan hastaları ameliyat
edebilelim'' dedi.

Ekip işi
25 kişilik ekiple hasta kabulüne
başlayacaklarını söyleyen Doç.
Dr. Mehmet Dadacı ise ''Bu
bir ekip işidir. Sadece cerrahi
işlemle kalmıyor sonrasında
hastanın takibi, yoğun bakım
süreci; çünkü bu devamlılık
arz eden bir durum. Hastanın
hayatının sonuna kadar bu
kurumda tedavisini devam
ettirmesi gerekli. Bunun için
biz hastane olarak bu işe gönül
verdik. Koronavirüs düşüşe
geçtikten sonra hasta kabul
etmek istiyoruz" diye konuştu.

Haber videosu için;
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ve bağırsak sisteminde herhangi
bir kanamaya bağlı olarak
gelişiyor” diye konuştu.

Kısıtlamalarda
Kan ve İmmün Plazma
Bağışı Yapılabiliyor

Koronavirüs sebebi ile
uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamalarında Bağış
yapmak isteyenler,
Süreli Bölge Kan Merkezi
olarak belirlenen NEÜ
Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi'nin internet
sitesinden randevu alarak
ve Kızılay şubelerine
giderek bağışını yapabilir.
Tek sefer kan bağışında
bulunan bağışçılar kırmızı
kan, plazma ve trombosit
ihtiyacı olan 3 kişiye
destek olacak.

Kan bağışı ve
immün plazma
bağışı yapanlar bu
kısıtlamalardan
muaflar
Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi Kan
Merkezi Sorumlusu Doç.
Dr. Sinan Demircioğlu,
korona virüs salgını
nedeniyle kan bağışının
azaldığını söyledi. Kan
bağışı tedariğinde
de genel olarak
sıkıntı yaşandığını
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anlatan Demircioğlu,
“Kısıtlamalar başladı,
bu yüzden kan bağışı
tedarik sıkıntısı artacak.
Fakat İçişleri Bakanlığı
genelgesinde bu konuda
bir ayrıntı var. Kan
bağışı ve immün plazma
bağışı yapanlar bu
kısıtlamalardan muaflar.
Yani kan bağışı yapmak
isteyen vatandaşlarımız
Kızılay Kan Bağış
Merkezleri ve Süreli
Bölge Kan Merkezlerine
kısıtlamalardan muaf
olarak başvurabilirler”
ifadelerini kullandı.

Covid-19 aşısı olan insanlar
da kan bağışı yapabiliyor

Korona virüs geçirenler kan
bağışı yapabilir
Kanın hayati önem taşıdığını
ifade eden Doç. Dr. Demircioğlu,
“Özellikle hematolojik, onkolojik
hastalıklarda ve çoğunlukla
da cerrahi bir ihtiyaç, başka
bir yöntemle kan koyulamıyor.
Yani sentetik olarak üretilmiş
bir yöntem yok şu anda.
Başkasından alınıp ihtiyacı olan
birisine verilerek tedavi ediliyor
kan eksikliği olan insanlar. Kan
bağışıyla ilgili olarak korona
virüs geçirmiş hastaların kan
bağışı yapamayacağı ile ilgili
halk arasında yanlış bir algı var.
Covid-19 geçirmiş ve üzerinden
28 gün geçmiş olan 18-60
yaş arası sağlıklı insanlar kan
bağışında bulunabilirler. Hem
normal kan bağışı yapabilirler
hem de iyileştikten 28 gün sonra
kan bağışı yapabilirler. Bu konuda
herhangi bir kısıtlama yok” dedi.
Kansızlığın nedenlerine değinen
Demircioğlu, “Toplumda en
sık görülen kansızlığın nedeni
demir eksikliğine bağlı olarak
gelişen kansızlık. Bunun da çeşitli
sebepleri var. Genç kadınlarda
bunun sebepleri fizyolojik
kayıplara bağlı ama erkek ya da
yaşlı kadınlarda ise daha çok mide

Covid-19 geçirmiş kişilerin
kan bağışında bulunabileceğini
anlatan Demircioğlu, “İyileştikten
28 gün sonra hem kan hem
immün plazma bağışı yapabiliyor.
Ayrıca, Covid-19 aşısı olan
insanlar da kan bağışı yapabiliyor.
Bunlar da hem Çin hem de
BionTech aşısından 7 gün sonra
kan bağışı yapabiliyor. Aşı
olunduktan sonra yapılamaz gibi
bilgiler var ama bunun herhangi
bir doğruluğu yok. Aşı olduktan 7
gün sonra 18-60 yaş arası sağlıklı
bireyler kan bağışında bulunabilir”
şeklinde konuştu.
Hastanemize kan vermek için
gelen bağışçı İsmet Özkan,
“Hastamız var, ona kan vermek
için geldik. İlgi alaka ve yer çok
güzel. Hemşire hanımlar ve
doktorlar alakalı. Herkesin gelerek
kan vermesini tavsiye ederim.
Daha önce birkaç kez kan verdim.
Askerde kan vermeye başladım.
Kan verdikçe insanın sağlık
bulduğunu ve sağlık verdiğini
biliyorum. Bu yüzden elimden
geldiği kadar periyodik olarak
vermeye çalışıyorum” ifadelerini
kullandı. Alihan Akdoğan da,
“Yakınımızın rahatsızlığından
dolayı kan vermeye geldik. 18
yaşındayım, ilk defa kan bağışında
bulunuyorum. genç arkadaşlara
da tavsiye ederim. Hem kendi
sağlığı için hem hastalar için kan
bağışında bulunabilirler” dedi.
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Hukuk Fakültemiz
Türkiye 2.si oldu

Ramazanda
Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat!
Diş Hekimliği Fakültemiz
Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza
Tunçdemir, AA muhabirine,
ramazanda ağızda oluşan
kokunun, oruçlu kimselerin
şikayetlerinin başında yer
aldığına işaret etti.

Üniversitemiz Hukuk
Fakültesi, Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden
üniversitelerinin hukuk
fakültelerinden takımların
katıldığı 5. Geleceğin
Tahkim Avukatı Yarışması
Arabuluculuk Aşaması’nda
Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye ve yurtdışındaki ticari
aktörler arasında ortaya çıkan
uyuşmazlıkların çözümü
ve arabuluculuk hizmetleri
sunan İstanbul Tahkim
Merkezi (ISTAC) bünyesinde
faaliyet gösteren Genç ISTAC
tarafından bu yıl beşincisi
düzenlenen Geleceğin
Tahkim Avukatı Yarışması
Arabuluculuk Aşamasında
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Hukuk Fakültemiz bünyesinde
kurulan takım Türkiye 2.si
oldu. Türkiye’nin köklü hukuk
fakültelerinin de yer aldığı
yarışmada finale kalan Hukuk
Fakültemiz takımımız, jüri
değerlendirme puanlarıyla
Türkiye 2.’si olmaya hak
kazandı. Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden
üniversitelerinin hukuk
fakültelerinden takımların
katıldığı 5. Geleceğin
Tahkim Avukatı Yarışması
Arabuluculuk Aşaması’nda
ilk üçe girenler Ankara
Üniversitesi, Necmettin
Erbakan Üniversitesi ve
İstanbul Üniversitesi oldu.
Dereceye giren takımlara
para ödülü verildi. Online
platformda gerçekleştirilen
yarışmada elde edilen

dereceden memnuniyet
duyduklarını ifade eden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “İstanbul Tahkim
Merkezi, Genç ISTAC
tarafından düzenlenen
yarışmada, ikinci olan
öğrencilerimiz Mehmet
Can Dalardıç, Melih Erdem
Çelikdoğan, Mustafa Asım
Açıkgöz ve Yasin İlhan’ı, tebrik
ediyorum. Öğrencilerimize
mihmandarlık eden Hukuk
Fakültesi Dekanımız Prof.
Dr. Nuran Koyuncu ve
ilgili tüm hocalarımızı da
ayrıca kutluyorum. Değerli
öğrencilerimize, fakültemizi
tamamladıktan sonraki
meslek hayatlarında da
başarılar diliyorum.” dedi.

Tükürüğün anti bakteriyel
özelliğiyle ağız ve diş sağlığına
katkı verdiğini anlatan
Tunçdemir, tükürüğün
miktarında ve akış hızındaki
azalmanın, ağız içi hastalıklara
neden olduğunu vurguladı.
Tunçdemir, şunları kaydetti:
İftar ve sahur arasında su
tüketimi "Bu nedenle ramazan
ayında iftar ve sahur arasında
su tüketimini artırmamız lazım.
Çay ve kahve tüketiminin ise
azaltılması gerekiyor. Bunlar,
sıvı atılımını kolaylaştıran
içecekler. Ramazanda oruç
tutanlarda tükürükteki
azalmalar, ağız içerisindeki
bakterilere fırsat veriyor.
Ramazan ayında ağız ve
diş problemleri artıyor.
Bakteriler daha aktif olduğu
için diş ağrıları, diş eti
kanamaları ve ağız kokusu
şikayetleri artıyor. Bu nedenle
ramazanda ağız temizliğine
daha fazla önem vermemiz
gerekiyor. İftarla sahur arası
şekersiz sakız çiğnemek de
hastalarımıza önerdiğimiz
uygulamalardandır." Tükürük

ve sakız çiğneme tükürüğün
çürük önleyici etkisi olduğunu
dile getiren Tunçdemir,
"Şekersiz sakız çiğneme
esnasında tükürük salınımı
arttığı için tükürüğün çürük
önleyici etkisi de artmış
olur. Ayrıca sakız çiğneme
esnasında diş fırçalamada
olduğu gibi diş üzerindeki
yemek artıkları da uzaklaştırılır.
Bu nedenle ağız kokusuna
karşı ramazanda şekersiz sakız
çiğnemeyi öneriyoruz." dedi.

Tüketilen besinler
çok önemli
Tunçdemir, florürlü diş
macunu, diş ipi, köprü
temizleme ve arayüz fırçasıyla
yapılan ağız ve diş temizliğinin
önemine dikkati çekerek,
sözlerini şöyle tamamladı:
"Oruçta, vücut enerji için

yağ yakıyor, bu sırada bazı
bileşenler açığa çıkıyor.
Bunların bir miktarı da nefes
yoluyla dışarı atılıyor. Bu da
ağız kokusunu meydana
getiriyor. Kişinin bazı
rahatsızlıkları da buna neden
olabilir. Sahurda diş fırçalama
unutulursa gün içerisinde
macunsuz, mekanik olarak
dişler fırçalanabilir. Suyla
ağız çalkalanabilir. Sindirim
ağızda başlıyor. Besinleri
daha fazla çiğnersek, mide
asidi daha az salgılanır.
Mide-bağırsak problemleri
azalır. Ayrıca ağız kokusu az
hissedilir. Asitli, baharatlı ve
karbonhidrat içeriği fazla olan
yemeklerin, ağız kokusunu
artırdığı ispatlanmıştır.
Vatandaşlara bol su tüketimi
ve iftarla sahur arası şekersiz
sakız çiğnemelerini tavsiye
ediyorum."
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SALGIN SÜRECİ ÜZERİNE: DOĞAYLA İNSANIN
İLLEGAL SAVAŞINDA KAYBEDEN BAŞTAN BELLİ
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Bugün belki de bundan
yüzlerce yıl sonra tarihin
dönüm noktalarından biri
olarak adlandırılacak bir sürecin
canlı tanıklarıyız. Birkaç yıldır
insanlığın küresel boyutta
yaşadıkları modern toplumların
teknolojik üstünlüğü ile baş
edemediği büyük bir travmaya
dönüşmekte. Geldiğimiz vasatta
tüm dünyanın büyük bir acziyetle
içinde bulunulan durumdan
kendisini izole etmeye çalıştığı,
rasyonel bilimin hiç güçlü
olmadığı kadar kudretli olduğu
bu günlerde binlerce insanın
ölümüne karşı çaresiz kaldığı
bir kriz durumunu yaşıyoruz.
İnsan hayatının kutsallığını
hiçe sayarak sürü bağışıklığına
feda edilecek insanların
istatistiklerine odaklanan bir
tartışmanın içinde kayboluyoruz.
Kısır bir hareketliliğe kurulmuş
hayatlarımızın verdiği bu alarmı
görmezden gelerek sanal
hareketliliğin verdiği konfora,
anlamını yitiren hayatlarımızın
çaresizliği içerisinde daha sıkı
sarılıyoruz. Doğallığını kaybetmiş
olan dünyada egemenliğimizi
de kaybetmiş olmanın ikilemini
derinden hissediyoruz.

dair endişelerin derinleşmesini
sağladı. Bu sürecin getirdikleri
ve getireceklerine dair pek
çok çıkarımda bulunulabilir
elbette. Bunlar içerisinde en
önemlilerinden birisi hayatımızda
risk / güven ilişkisinin yeniden
tanımlanmasıdır. Modern
dünyanın bize vadettiği güvenin
yerini en yakınımızdakilerin
bile risk ile değerlendirildiği bir
dünyaya doğru yol alıyoruz.
Bu nedenle belki de gelecekte
insanlığın en çok ihtiyacı olan
duygu güven olacak gibi.

İçinden bulunduğumuz
durumun gerek gündelik
pratikler gerekse sosyal bilimler
açısından belki de en çarpıcı
tarafı, kanıksadığımız pek çok
durumun tekrar problematize
edilmesi. Yaşadığımız durumun
bir kriz olarak adlandırılması da
gündemimize çoğu konunun farklı
açılardan girmesini ve geleceğe

Bunun yanında bu sürecin bizi
götürdüğü noktalardan bir diğeri
ise hayatın akışının değişmesidir.
Ekonomiyi ve işi merkeze alan
bir dünyadan evi ve evde kalmayı
merkeze alan bir dünyaya
geçişin sonuçlarının hepimizi
etkilediği ve evde kalmak ve
kalamamak arasında bir çelişkinin
hayatlarımızı yeniden tasarladığı

Kısır bir hareketliliğe
kurulmuş hayatlarımızın
verdiği bu alarmı
görmezden gelerek
sanal hareketliliğin
verdiği konfora, anlamını
yitiren hayatlarımızın
çaresizliği içerisinde
daha sıkı sarılıyoruz.
Doğallığını kaybetmiş olan
dünyada egemenliğimizi
de kaybetmiş olmanın
ikilemini derinden
hissediyoruz.

bir ortamı müşahede ediyoruz.
Kaybedilen ekonomik tasarımın
yeniden tesisi için verilecek
mücadele ise hayatımızı salgın
sonrasında derinden etkileyecek
uygulamalarla bizi karşı karşıya
bırakabilir. Salgın sürecinin
hayatımızda yeniden ürettiği
kavramlardan birisi de ölüm
olarak görülebilir. Ölüm her ne
kadar hayatımızın mutlak bir
gerçeği olsa da modern insanın
hayatından uzaklaştırdığı ve
gündeminden çıkardığı, çağın
unutturduğu bir kavram iken
salgın ile tam da hayatın
merkezine oturan bir kavram
olarak karşımıza çıkmakta. Bu
durum pek çok kişinin yaşam
tarzını sadeleştirmesi ve
değiştirmesi olarak da karşılık
bulmakta.
Tüm bunlar bir bakıma doğayı ve
dünyayı yaşanabilir kılmaktan
çok ona hükmedecek bir araçsal
haline dönüştüren modern
insanın salgın tecrübesi ile
farkına vardığı yanılgısını ortaya
koyuyor. Bilgi geçmiş toplumlarda
da olduğu gibi insanın hayat
mücadelesinin legal bir silahı
olarak hayatlarımızı normale
döndürme çabalarının en önemli
anahtarı bugün. Bilim adamları
insanlığın içinde bulunduğu
durumu aşacak çözümler
üretecek elbet. Çokça dile
getirdiğimiz gibi salgın elbette
geçecek ama hayatımızın rutin
akışına müdahale eden bu
gerçekler tekrar şunu hatırlatıyor
ki: doğayla insanın illegal savaşı
sürdükçe mutlu olamayacağız.

Prof. Dr. Mehmet Birekul
NEÜ Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi Dekanı
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Primer İmmün Yetmezlik (PİY)
Farkındalığı İçin Balon Uçurdular
Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Çocuk & Erişkin
İmmünoloji ve Alerji
Bilim Dalı, Ulusal Alerji ve
İmmünoloji Derneği (AİD)
ile birlikte, Primer İmmün
Yetmezlikler hakkında
farkındalığı arttırmaya
yönelik bir etkinlik
düzenledi.
COVID-19 kurallarına uygun
olarak gerçekleştirilen
balon uçurma etkinliğine,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Meram
Tıp Fakültesi Dekanımız Prof.
Dr. Metin Doğan ve Başhekim
Prof. Dr. Tevfik Küçükkartalar
başta olmak üzere hasta ve
sağlık çalışanları katıldı.
Etkinlik hakkında bilgi veren ve
Primer İmmün Yetmezliği ile
ilgili açıklamada bulunan Prof.
Dr. Sevgi Keleş, “Bağışıklık
eksikliği olarak bilinen Primer
İmmün Yetmezliklerin (PİY)
tekrarlayan enfeksiyonlar,
alerjik ve romatizmal
hastalıklara artmış yatkınlıkla
karakterize kalıtsal geçişli
hastalıklar olduğunu, bağışıklık
eksikliği olan bireylerde
şikâyetlerin genellikle
çocukluk çağında başladığını,
bazen de şikâyetlerin
başlangıcının erişkin yaşa
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kadar gecikebildiğini belirtti.
Dünyada görülen nadir
hastalıklar olarak bilinmesine
rağmen ülkemiz için bu
durumun farklı olduğunun
altını çizen Keleş, "Ülkemizdeki
akraba evliliklerinin fazla
olması sebebiyle, bu hastalığın
ülkemizdeki görülme sıklığı
daha fazla” şeklinde konuştu.
Hastalığın tanı ve tedavisine
de değinen Prof. Dr. Sevgi
Keleş: “Enfeksiyonlar
hastaların en sık hastaneye
başvuru nedenidir. Bazen de
organ büyümesi (karaciğer,
dalak, lenf bezi), kan
hücrelerinin sayısında azalma,
ağır egzema, iyileşmeyen
yaralar, romatizmal veya
alerjik hastalıklar bu hastaların
hekime ilk başvuru sebebi
olabilmektedir. Bu durum
ise hastaların farklı uzmanlık
alanındaki hekimlere
başvurmasına neden olmakta
ve tanıda gecikmelere yol
açmaktadır. Hastaların tanı ve
tedavisindeki gecikmekte ise
ciddi ve kalıcı organ hasarlarına
sebep olabilmektedir” dedi.
Keleş, düzenlenen balon
etkinliği ile ilgili de: “PİY’ler
konusundaki farkındalık
ülkemizde olduğu gibi diğer
dünya ülkelerinde de düşük
seviyede. Bu sebeple 22-29
Nisan haftası tüm dünyada
“Dünya Primer İmmün

Yetmezlik Haftası” olarak
kutlanmakta. Bu etkinlik
kapsamında bağışıklık eksikliği
ile ilgilenen hekimler, hastaları
ile birlikte balonlar uçurdular
ve her uçurulan balon “tanısı
erken konulan ve erken tedavi
şansını elde eden bir hastayı”
temsil etti” dedi.
Meram Tıp Fakültesi Çocuk
İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sevgi
Keleş, Prof. Dr. İsmail Reisli
ve Doç. Dr. Şükrü Güner ile
Erişkin İmmünoloji ve Alerji
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Şevket Aslan tarafından
düzenlenen etkinlik, hasta ve
sağlık çalışanlarının balonları
gökyüzüne bırakmasıyla sona
erdi.

Haber videosu için;
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FİLİSTİN
KANAYAN

YARAMIZ

Türkiye’nin dört bir yanından
rektörler, “Üniversite
Rektörlerinden Filistin İçin
Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı”
ortak bildirisini yayınlamak
üzere Ankara’da toplandı.
Toplantıya katılan Necmettin
Erbakan Üniversitesi (NEÜ)
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu,
Filistin’de insanlığın göz göre
göre öldüğünü kaydederek,
devlet başkanları ve Birleşmiş
Milletler’i barışı tesis etmek
üzere göreve çağırdı.
Ankara OSTİM Teknik
Üniversitesinde gerçekleşen
programda konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, vicdanları yaralayan bir
sürecin yaşandığını söyleyerek,
“Evlerimizde oturamıyoruz,
çünkü zorba bir devletin
şiddeti karşısında Filistin’de
insanlar, çocuklar ve kadınlar
evlerinde oturamıyorlar.
İnsanlık göz göre göre ölüyor.
Bütün devlet başkanları,
İsrail’i kınamak yerine,
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meşru, vatanını savunma
hakkı bulunan Filistinlileri
kınamaktadır. Bu son derece
vahim bir durumdur.” şeklinde
konuştu. Yahudilere seslenen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Ey Yahudi Cemaati,
ey vicdan sahibi Yahudiler!
Yüzlerce sene siz İspanya’da
ve Müslümanların yönetimi
altında barış, huzur ve
saadet içinde yaşamadınız
mı da, bu kin ve nefreti
Müslümanlara kusuyorsunuz?
Tarih buna şahittir. Sizi
İspanya’dan kovduklarında
yine Müslümanlar sahip çıktı.
Vicdan sahibi Yahudilere
sesleniyorum. Gücün ve
kudretin en zirvede olduğu
dönemlerde dahi Müslümanlar
size en ufak bir kötülük
yapmadılar. Barış ve huzur
içerisinde, eman içerisinde,
ırzınız, namusunuz, canınız,
malınız güven içerisinde
yaşadınız. Bu ne terör! Nazi
Almanyası’nın size uyguladığı

soykırımın intikamını mı
alıyorsunuz?” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu konuşmasını şu
ifadelerle sonlandırdı: “Ey
devlet başkanları! Biraz
vicdanınız varsa, orada
öldürülen masum çocukların
ve kadınların katledilmesini
engellemek için gayret
sarf edersiniz. Ey Birleşmiş
Milletler! Siz ne zaman, ne
işe yararsınız ki şu anda işe
yarıyorsunuz? Orası sadece
Yahudilerin kutsal alanı
değil, Müslümanların ve
Hristiyanların da kutsal alanı.
Ortak yaşamaya mecburuz.
Bunun için de acilen Hristiyan
ve Müslümanların da ortak
olduğu bir Kudüs yönetimi
tesis edilmeli.”

Filistin’de İnsanlık
Göz Göre Göre
Ölüyor
Üniversite
Rektörlerinden Filistin
İçin Adalet ve
İnsan Hakları Çağrısı
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu’nun üniversite rektörleri
ile birlikte imza attığı
‘Üniversite Rektörlerinden
Filistin İçin Adalet ve İnsan
Hakları Çağrısı’ metninde şu
ifadelere yer verildi:
“İsrail, Gazze şeridinde
yerleşik sivil ve savunmasız
Filistinlilere yönelik
uygulamalara, yaşam hakkını
ortadan kaldıran şiddet, baskı
ve saldırılara bir yenisini daha
ekleyerek bebek, çocuk, kadın
ve yaşlılar dâhil çok sayıda
masum sivil insanı öldürmüş,
yaralamış, evsiz bırakmıştır.
İnsan haklarını umursamayan
İsrail, dünya toplumunun
gözü önünde, sistematik bir
soykırım yoluyla bebek, çocuk,

kadın ve yaşlı gözetmeden
sivilleri öldürmeye, evlerini
ve topraklarını gasp etmeye,
tarım alanlarını yok etmeye
devam etmektedir. Aralıksız
devam eden kanlı saldırılar
sebebiyle üniversite rektörleri
olarak uluslararası topluma
sesleniyoruz: Birleşmiş
Milletler’in (BM) uluslararası
insan hakları hukuku ilkeleri
çerçevesinde saldırılar, yıkım
ve tahliyeler durdurulmalı;
onurlu yaşama haklarını
garanti altına alan egemen bir
devlet kurmaları için Filistin
toplumuna gerekli destek
gecikmeksizin verilmelidir.
Uluslararası yargı organlarının
1967 yılından bu yana İsrail
askeri güçlerinin işgali altındaki
Doğu Kudüs dâhil Filistin
topraklarında yargı yetkisine
sahip olduklarına dair kararları
mevcuttur. Bu kararlar, İsrail’in
Filistin topraklarında işlemekte
olduğu suçlardan dolayı hesap
vermesinin ve söz konusu

Video için;

suçların sorumlularının tespit
edilmesinin önünü açmaktadır.
Bu doğrultuda, uluslararası
insan hakları yargı kurumlarını
İsrail’in hukuk ve insanlık dışı
baskı ve saldırılarına karşı net
bir tavır takınarak görevlerini
yerine getirmeye ve saldırıları
durdurmaya davet ediyoruz.
Sorumluların yargılanmasını
ve Filistin halkının zararlarının
tazmin edilmesini de talep
ediyoruz. Bu bildiride imzası
olan bizler, Filistinlilerin en
doğal insan hakkı olan onurlu
yaşama ve mülkiyet haklarının
korunması hususunda
verdiği mücadeleye saygı ile
destek verdiğimizi ve daima
yanlarında olacağımızı beyan
ediyoruz. Ayrıca, akan kanın
durması ve Filistinlilere yapılan
saldırıların sonlandırılması
için arabuluculuk dâhil her
türlü insani görevi üstlenmeye
hazır olduğumuzu uluslararası
kamuoyunun bilgisine saygıyla
sunarız.”
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Filistin Halkı
Yalnız Değildir
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa ve
çevresinde sivillere yönelik alçak
ve ahlaksız saldırılarına bir
yenisini daha ekledi. Uyguladığı
şiddet ve terörün hiçbir bedelini
ödemeyen zalim otorite, başına
hiçbir şeyin gelmeyeceği
rahatlığı içinde hareket
etmektedir.
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Biliyoruz ki bu işgalci yapıyı
bugünkü konuma taşıyan,
sessizliklerini sürdürerek
yaşanan zulme ortak olan
sözüm ona ahlak ve özgürlük
kumkuması küresel güçler ile
maalesef İslam ülkelerinin
üzerlerine çöken uzun tarih
kışından silkinememiş
olmalarıdır.

The Palestinian
People are not alone
Siyonist işgalci güçlerin bu
hukuk tanımazlığının derhal
durdurulması, İslam ülkelerinin
ve insani sorumluluk taşıyan
dünya ülkelerinin bu vicdansız
saldırılara karşı ortak bir duruş
sergilemeleri tarihsel ve insani
sorumluluğun bir gereğidir.

Filistin halkı yalnız
değildir.

Occupying Israel forces added a
new one to its vile and immoral
attacks on civilians in and
around Masjid al-Aqsa. The cruel
forces which pay no price for the
violence and terror they evoke,
continue to act with comfort as
if nothing could happen to them.

freedom propagated by the
global powers that have
brought this occupying structure
to its present position and
unfortunately the Islamic
countries have not shaken from
the long winter of silence and
inaction.

The causative fact behind
what happens today is based
on the so-called morals and

It is a requirement of historical
and humanitarian responsibility
that the Zionist occupying

forces immediately stop the
seizure by violence, and the
world countries under human
responsibility as well as Islamic
countries take a common stance
against these dishonest and
ruthless attacks.

The Palestinian People
are not alone.
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Meram Tıp Fakültesi
Hastanemiz Göz Bankası
Dışa Bağımlılığı Bitiriyor
Türkiye’deki bazı
hastanelerde Sağlık
Bakanlığı tarafından kurulan
göz bankaları, ülkede
ihtiyaç duyulan korneaların
dışardan getirilmesinin
önüne geçti. Bu bankalar
sayesinde dışa bağımlılık
tamamen bitti.

Meram Tıp Fakültesi Göz
Bankası Tıbbi Müdürü
Doç. Dr. Refik Oltulu
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Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Göz Bankası Tıbbi
Müdürü Doç. Dr. Refik Oltulu,
Türkiye’de yaklaşık yıllık 3
bin 500 hastanın korneaya
ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Oltulu, “Kornea maalesef
kolay ulaşılabilen bir şey
değil. Kornea teminini nasıl
artırabiliriz diye bizlerde
epey düşündük. 2012 yılında
göreve başladığımda Sağlık
Bakanlığı’nın yeni yeni bir
yapılanması vardı. Bu sürecin
devamında da Göz Bankaları
bir şekilde aktifleştirilmeye
çalışıldı. Tabi o dönem
kornea temin sayısı yeterli
olmuyordu. Elde edilen
kornealar ise hastaların çok
az bir kısmına yetiyordu ve
böylece kalan hastalarda
yıllar içinde birikiyordu. Hal
böyle olunca Sağlık Bakanlığı
mağduriyetlerin önüne
geçmek için yurtdışından
kornea ithal etmeye başladı.

Bu durum ciddi bir mali yükü
de beraberinde getiriyordu.
Bunun sonucunda yeni
yapılanmayla beraber Göz
Bankamız 2013 yılında
ruhsatlandırılarak aktif hale
geldi.” dedi.

Kornea Temininde
3 Kez Türkiye
Birincisi Olduk
Göz Bankası’na kornea
temininin çok zahmetli ve
zor bir iş olduğunu ifade
eden Oltulu, “İlk başladığımız
dönemlerde kornea temin
edebilmek için epey bir dil
dökmemiz gerekti. Morg
İmamından, güvenlik
görevlisine varıncaya kadar
herkese halimizi arz etmek
zorunda kaldık. Herkesi
ayrı ayrı bu işe razı ettik.

Bundan sonra epey bir ivme
kazandık. Son 5 yılda kornea
temininde 3 kez Türkiye
birincisi olduk. 2 kez de
Türkiye ikincisi olduk. Personel
sayısı olarak baktığımızda
çoğu bankaya göre eleman
sayımız daha az olmasına
rağmen Türkiye dereceleri elde
etmiş olmamız ve daha fazla
hastamıza faydalı olmamız
bizim için bir gururdu. Tabi
bunu başarabilmek için gece
yarılarına kadar da teknisyen
arkadaşlar büyük bir özveri ile
çalıştı.” dedi. Kornea teminini
artırabilmek için çeşitli yollar
denediklerinden de bahseden
Oltulu, “Bu konuda Adli Tıp’tan
yardım istedik. Burada Prof.
Dr. Şerafettin Demirci hocamız
sağ olsun bizlere çok yardımcı
oldu. Ayrıca bölüm başkanımız
Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı,
Sağlık hizmetleri Genel
Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet
Tekin ve diğer yöneticilerimizin
desteklerini hep yanımızda

hissettik. Tabiî ki büyük
bir özveri ile çalışan Göz
Bankası teknisyenlerimizin
emeklerini unutmamak
gerekir. Mesela bazen
gecenin 12’sinden sabahın
5’ine kadar teknisyenlerimiz
Adli Tıp’ta kalıyorlardı. Mesai
saatlerinde bankamıza
bağlı hastaneleri ziyaret
ediyorlar, organ bağışlarında
ise gece gündüz demeden
hazır bulunuyorlardı. Yine
savcılarımız bu işin önemini
kavradıktan sonra ciddi şekilde
bizlere destek oldular. Bizim
buradaki gayemiz temin
edilen korneaların sadece
bizim hastanemizde bizim
tarafımızdan nakil edilmesi
değil, ülkemizde çok yetenekli
cerrahlar mevcut biz kendi
hastalarımızın yanı sıra diğer
şehirlerdeki doktorlarımıza
da kornea temin ederek daha
fazla sayıda insanımıza hizmet
edebilme gayretindeyiz.
Sonuçta bir hastanın

görebilmesine vesile olma
ihtimali olan almadığımız tüm
kornealar toprağa karışacak.”
şeklinde konuştu.
Araya pandemi girince biraz
aksamalar olduğunu dile
getiren Oltulu, “Biz Allah
rızası için koşturuyoruz. Bir
insanın bile görmesi bizim için
mutluluk verici. Çünkü iyileşen
bir hasta ve yakınları o kadar
dualar ediyorlar ki. Bizde
bundan aldığımız güçle daha
fazla çabalıyoruz. Nasıl yapar
da daha fazla kornea temin
ederiz, daha fazla insanımıza
yardım ederiz onun peşine
düşüyoruz. Çeşitli projelerle
tüm Türkiye’nin ihtiyacını
karşılamaya yönelik adımlar
attık. Ama covid girdi araya.
Yoksa ben çok inanıyorum
ki yapılacak birkaç işle
Türkiye’nin ihtiyacını bırakın
biz bir o kadar da yurt dışında
ki hastalara yardım edebiliriz.
Şu anda yurt dışından kornea
alımları Türk vatandaşları için
tamamen durdu. Ülkemizde
ise bankamızın da gayretleri ile
bazı şehirlerimizde neredeyse
kornea nakli bekleyen hasta
kalmadı diyebilirim. Bankamıza
bağlı hastanelerin yanında
ülkemizin neresinden bir
talep gelirse Bakanlığımız ile
koordineli bir şekilde kornea
sağlamaya devam ediyoruz.”
diye konuştu.
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TÜBİTAK Lise Öğrencileri
Proje Yarışması
Bölge Değerlendirmesi
Üniversitemizde Yapıldı

Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Lise
Öğrencileri Araştırma
Proje Yarışmalarının
bölge değerlendirmeleri
Üniversitemizde online
olarak gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destek Programları
(BİDEP) Başkanlığınca lise
öğrencilerinin ülkemizin
ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda
bilimsel çözümler üretmelerini
ve bu doğrultuda bilgi ve
becerilerini artıracak projeler
geliştirmelerini teşvik etmek
amacıyla düzenlenen “2204-A
Lise Öğrencileri Araştırma
Proje Yarışmaları”nın Konya
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etabına katılma hakkı kazanan
projelerin 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 9 farklı
il ve 11 farklı üniversiteden
36 farklı akademisyenin
davet edildiğini belirterek,
uzaktan toplantı programları
kullanılarak öğrenciler ile
mülakatların başarılı bir
şekilde gerçekleştirildiğini
söyledi. Türkiye finallerine
12 farklı alandan toplam 20
adet projenin gönderildiği
aktaran Doç. Dr. Hacıbeyoğlu,
yarışmaya devam eden
katılımcılara başarılar

dileyerek, bundan sonraki
yıllarda yarışmalara daha
fazla katılımın olmasını
beklediklerini ifade etti.
Özellikle genç yaşlarda
proje gerçekleştirme
kültürünün genç beyinlere
aşılanmasının önemine
dikkat çeken Hacıbeyoğlu,
bu yarışmalara katılan lise
öğrencilerinin üniversite
eğitimlerini tamamladıktan
sonra kendi ana bilim dalları
ile ilgili konularda ülkemizin
ihtiyaç ve sorunlarına çözüm
bulabileceklerinin altını çizdi.
Hacıbeyoğlu, gelişen dünya
düzeninde nitelikli bilgi ve
ürün üretmenin önemine
vurgu yaparak sözlerini
tamamladı.

Prof. Dr. Mahmut Baykan:
Aşıdan Önce Alerji Hapı
Kullanmayın

Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Temel Tıp Bilimleri
Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji
Ana Bilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mahmut Baykan,
"aşıdan önce alerji hapı
kullanmayın" uyarısı yaptı.

Koronavirüsle mücadeleyi
değerlendiren Prof. Dr.
Baykan, "Aşı olmadan
önce vatandaşlar alerji ilacı
içiyormuş. Bu şekilde alerji
hapının hiçbir faydası yok.
Kendimizi oraya alıştırmış,
immün sistemimizi daha
zora düşürmüş olabiliriz.
Zaten bağışıklık sistemimiz
bir düşmanla karşı karşıya,
onunla savaşır durumda.
Bir de onu alerji haplarıyla
kendi elimizdeki silahın
etkisini, aşının etkisini
azaltmış oluruz. Bağışıklık
sistemini kendi elimizle
kısıtlamış oluruz. Bunu
yapmasınlar." diye konuştu.

Sağlık
Kurumları Hazır
Prof. Dr. Baykan, Kovid-19
ile mücadelede gelinen son
durumu da şöyle anlattı:
"Vakaların düşmesi,
aşılamanın hızlanmasıyla
bundan sonraki aşamada
vatandaşın aşılara
güvenmesi gerekiyor.
Vatandaş aşılanmak
isterse, sağlık kurumları
hazır. Sağlık kurumları,

yoğunluğu kaldıracak
şekilde planlandı. 'Aşı
yaptırmak istiyorum,
aşımı yapmadan geri
gidiyorum'
diye bir durum
olmayacak.
Aşı yaptırmaya vatandaş
istekli olursa ve yüzde
60'ı biraz daha aşarsak
vakalarda hızlı bir düşüş
bekliyoruz. Normale
dönüş bile olsa, bu
mikroorganizma diğer
grip enfeksiyonları gibi
yine zaman zaman
gündemimizde olacak.
Bir grip gibi geçireceğiz,
bu kadar ölümcül vaka
olmayacak. Aşılamayı
ihmal edersek,
kısıtlamalara yeterince
uyulmazsa bu virüs her
an tekrar vakaları yukarı
çıkarabilir.
Vakalar arttığı zaman
da yeni mutantlar ile
karşı karşıya kalabiliriz.
Vatandaş rehavete
kapılmamalıdır."
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2021 yılı itibariyle yeni bir 7
yıllık döneme girdiğini söyledi.
14 yıllık bir geçmişe sahip
olan Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından her yıl ortalama
2.500 civarında projeye hibe
verildiğini, genel bütçenin de
artmasıyla bu sayının bu yıldan
itibaren daha da artacağını
ifade etti. UPUES 2021'in
önemine dikkat çekerek
emek ve destek verenlere
teşekkürlerini iletti.

UPUES 2021 Açılış Programı
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un
Teşrifleriyle Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Ahmet
Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliğinde,
Valilik himayesinde
Konya Büyükşehir
Belediyesinin destekleriyle
çevrimiçi gerçekleştirilen
"Uluslararası Projeden
Uygulamaya Eğitim
Sempozyumu (UPUES
2021)" açılış programı,
Milli Eğitim Bakanı Sayın
Ziya Selçuk ve protokolün
katılımlarıyla gerçekleşti.
Konya İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Servet Altuntaş'ın
moderatörlük görevini
yürüttüğü programın açılış
konuşmasını Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültemiz Dekanı
Prof. Dr. Erdal Hamarta yaptı.
Sempozyumun amacının
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ülkemizde ve uluslararası
platformlarda yapılan
örnek projelerin ve öğretim
uygulamalarının sonuçlarının
eğitim camiası ile paylaşılması,
yaygınlaştırılması,
öğretmenlerin ve
akademisyenlerin proje bilgi
ve deneyimlerinin paydaşlara
aktarılması olduğunu belirten
Hamarta, 'Uluslararası
Projeden Uygulamaya
Eğitim Sempozyumu'nun
gelenekselleşeceğini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk yaptığı konuşmada
bu yıl birincisi düzenlenen
UPUES 2021'e Bakanlık
olarak çok önem verdiklerini
söyleyerek sempozyumu
düzenleyenlere tebriklerini
iletti. Hz. Mevlana'nın "Her
yerde olmak istiyorsan
gönüllere gir" sözüne atıf

yaparak çocuklarımızın
şahsiyetleriyle dimdik ayakta
durabilmelerinin önemine
vurgu yaptı. Ülkemizin
eğitim öğretimde yukarıya
doğru bir seyir içerisinde
olduğunu belirtti. Meslek
liseleri konusunda ülkemizin
dünyada çok önde olduğunu
da ifade eden Selçuk, salgın
döneminde yapılan üretimlere
de değindi. Uzaktan eğitim
döneminde ilkokul, ortaokul
ve lise düzeyinde 3 farklı
TV kanalı oluşturulduğunu
ve erişim sorunu yaşayan
öğrencilerimize tablet
dağıtımı yapıldığını söyledi.
Gerek bu tablet dağıtımı
konusunda gerek ÖDM
(Ölçme Değerlendirme
Merkezi) konusunda Konya'nın
ülkemizde örnek gösterilen bir
il olduğunu vurguladı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ise üniversiteler olarak
eğitim sistemi içerisinde
daha faal bir hale geldiklerini
ifade etti. Bu açıdan Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği içerisinde çalışmalar
yürüttüklerini belirtti. UPUES
2021 ile bu işbirliğine yeni bir
alana yöneldiklerini vurguladı.
Bu sempozyumun milli eğitim
camiası ve gönül verenleri

açısından çok önemli olduğunu
söyleyerek emek ve destek
veren herkese teşekkürlerini
iletti.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük de yaptığı
konuşmada iyi bir öğretmenin,
yeniliklere, yeni bilgi ve fikirlere
gönlünü ve zihnini açık tutması
gerektiğini söyleyerek bir
eğitimciyi hayat boyu diri
tutan ve diri tutacak olan
hususun sürekli öğrenmesi,
öğretmesi ve çağını tanıması
olduğunu sözlerine ekledi. Bu
yıl birincisi gerçekleştirilmekte
olan sempozyuma yapılan
başvurularda Erasmus+
ve eTwinning projelerinin
tema olarak belirlendiğini,
bu kapsamda 440 Kayıtlı
Bildiri, 350 Geçerli Bildiri, 63
Ersamus+ ve 287 eTwinning
projesi ile 2.220 Yazar ve
3.203 kayıtlı dinleyicinin
başvuruda bulunduğunu
söyledi. Programa teşrif
eden Milli Eğitim Bakanı
Sayın Ziya Selçuk'a, protokol
üyelerine ve sempozyumun

hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkürlerini iletti.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
Altay, belediye olarak
eğitim çalışmalarını her
zaman desteklediklerini
söyleyerek bilgi ve teknoloji
çağı olarak nitelenen
günümüz dünyasında
eğitim çalışanlarına her
zamankinden daha fazla görev
düştüğünü ifade etti. Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Necmettin Erbakan
Üniversitesinin işbirliği,
Büyükşehir Belediyesinin
de destekleriyle düzenlenen
UPUES 2021'in öğretmen
ve akademisyenlerimize
önemli bir tecrübe katacağını
belirterek sempozyumun
düzenlenmesinde emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Türkiye Ulusal Ajans Başkanı
İlker Astarcı da sempozyumun
başarılı bir şekilde geçmesini
dileyerek sözlerine başladı.
Ulusal Ajans tarafından yapılan
çalışmalar hakkında bilgi veren
Astarcı, Erasmus+ projelerinin

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürü Anıl Yılmaz da UPUES
2021'in hayırlı olmasını ve
devamının gelmesini temenni
ederek sempozyumun
temalarından olan eTwinning
projeleri üzerine genel bilgiler
verdi. 43 ülkenin içerisinde
bulunduğu bu platformda
ülkemizin çok önde olduğunu
ifade ederek toplam 13
kategorinin 9'unda ödül
aldığımızı belirtti. Ülkemiz
genelinde 280 bin öğretmen
ve 50 bin okulun platforma
kayıtlı olduğunu söyledi.
Sempozyumun tüm
videolarına YOUTUBE
kanalımızdan ulaşabilirsiniz.
Tüm program için;
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ettiği büyük önem hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından
çalıştayın ilk oturumuna
geçildi.

Bölge Politikalarını
Okurken Hangi Kimlik
Söylemi Üzerinden İnşa
Edildiğine Bakmalıyız

Üniversitemizde, Mısır Türkiye
Yakınlaşması Ele Alındı

Üniversitemizde son
dönemde sıklıkla gündeme
gelen ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından da dile
getirilen Mısır ve Türkiye
ilişkilerindeki yumuşama
masaya yatırıldı.
Üniversitemiz Küresel
ve Bölgesel Çalışmalar
Merkezinin (TIGA) Stratejik
Düşünce Grubu Derneği ile
ortaklaşa düzenlediği “MısırTürkiye Yakınlaşması: Fırsatlar
ve Tehditler” çalıştayında
açılış konuşmasını yapan
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, üniversitelerin en
önemli görevlerinden olan
bilimsel üretim görevinin
sadece labaratuvarlar ve
deneyler ile sınırlı olmadığını,
özellikle beşerî bilimler
alanında üniversitelerin ilgili
araştırmacılar için bilimsel
üretimi mümkün kılan uygun
ortamları hazırlamak ile de
mükellef olduğunu ifade etti.
Gerçekleştirilen çalıştayın
konuyla ilgilenenleri bir
araya getirmesi, düşünce
ve bilgi hareketliliğini temin
etmesi bakımından önemine
vurgu yapan Rektörümüz

Zorlu, Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak böylesi
etkinliklere her zaman önem
verdiklerini ve desteklediklerini
söyledi.

coğrafyası genelinde Mısır ve
Türkiye’nin ortak muvafakati
olmaksızın güvenlik ve
istikrarın tesisinin de mümkün
olmadığının altını çizdi. Tarihin
bir ibret kaynağı olması
gerektiğinden bahseden
Prof. Dr. Zorlu, konuşmasını
katılımcıları ağırlamaktan
memnuniyet duyduğunu ifade
ederek sonlandırdı.
Açılış konuşmasında söz alan
Mohamed Salem Al-Rashed
ise, iki ülke ilişkilerinin oldukça
eskiye gittiğinden bahsederek
Ortadoğu coğrafyasında iki
ülke arasındaki ilişkilerin arz

Çalıştayın ilk oturumunda
konuşan NEÜ Küresel ve
Bölgesel Çalışmalar Merkezi
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan
Bozbaş, doğrudan bir Türkiye
ve Mısır politikasından söz
edilemeyeceğini kaydederek,
“Gerek Mısır özelinde, gerek
Türkiye özelinde bölge
politikaları okunurken ‘hangi
kimlik söylemi üzerinden
bunlar inşa ediliyor?’
mutlaka bunun anlaşılması
ve algılanması lazım. Aksi
takdirde bölge içerisindeki her
söylem, farklı gruplarda farklı
şekillerde algılanabilir. Bundan
dolayı biz aslında yakınlaşmayı

konuşurken farkında olmadan
birbirimizden uzaklaşıyor
konumuna gelebiliriz. Buna çok
dikkat etmek zorundayız.” dedi.
İlk oturumun diğer
konuşmacısı Prof. Dr.
Hamdy Shaheen ise, iki ülke
ilişkilerinin tarihini özetlediği
bir giriş yaptıktan sonra
Mısır ve Türkiye’nin İstanbul
ve Çanakkale boğazları ile
Süveyş Kanalı gibi dünyanın en
önemli su yollarını tutmakta
olduklarından bahsetti.
Shaheen, Mısır ve Türkiye’nin
teşkil ettiği jeostratejik önemin
ticari yanına dikkat çekti.
NEÜ Fuat Sezgin Konferans
Salonunda gerçekleştirilen
etkinlikte 4’ü Türk 4’ü Mısırlı
konuşmacının yanında salonda
ve online olarak pek çok
katılımcı da hazır bulundu.
Çalıştayda, Mısırlı ve Türk
konuşmacıların katkılarıyla
iki ülke arasındaki ilişkilerde
iki tarafın da perspektifinin
yansıtılması sağlandı.

Mısır ve Türkiye Ortak
Muvafakati Olmadan
Orta Doğu’da Güvenlik ve
İstikrar Sağlanamaz
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Mısır ve Anadolu
coğrafyalarının birbirleri ile
karşı karşıya gelmelerinin
tarih boyunca iki tarafın da
zayıflamasıyla sonuçlandığını
belirterek, Orta Doğu
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4. Ulusal Bilim Kampı
Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu
Amaç, Akademik
Bilgiyi, Beceriye
Çevirmek

Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
tarafından organize edilen
ve değerlendirmeleri
Üniversitemiz akademisyenleri
tarafından yapılan ‘Özel
Program ve Proje Uygulayan
Eğitim Kurumları 4. Ulusal
Bilim Kampı’nın sergi ve ödül
töreni, çevrim içi yöntemle
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Bilim kampı ödül törenine
Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Eğitim Ortamları, Öğrenme
Süreçleri, Özel Program
ve Proje Uygulayan Eğitim
Kurumları Daire Başkanı
Mehmet Bölücek ve Konya
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Ercan Uslu katıldı.
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Normal şartlarda geçen yıl
Haziran ayında yapılması
planlanan ama salgın süreci
nedeniyle bugüne kadar tehir
edilen sergi ve ödül töreni,
aynı gün iki farklı oturumda
gerçekleşti. Proje sunumlarının
yapıldığı ilk oturumun açılış
konuşmasını yapan Konya
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, bilim kampının
neticesinde öğrencilerin ortaya
çıkardığı projelerin, Necmettin
Erbakan Üniversitesi
akademisyenlerinden oluşan
heyet tarafından incelendiğini
ve kendi kategorilerine göre de
derecelendirildiğini vurguladı.
Büyük, öğrencilerin çok önemli
çalışmalar ortaya çıkardıklarını
ifade ederek her birini tebrik
etti.

Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Eğitim Ortamları, Öğrenme
Süreçleri, Özel Program
ve Proje Uygulayan Eğitim
Kurumları Daire Başkanı
Mehmet Bölücek de,
2017 yılından bu yana
gelenekselleştirmeye
çalıştıkları bu kamp ile
akademik bilgiyi beceriye
çevirmeyi amaçladıklarını
söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Ercan Uslu ise
konuşmasında Konya’nın 10
bin yıla uzanan bir geçmişe
sahip bir şehir olduğunu
vurgulayarak, böylesine
önemli bir etkinliğe ev sahipliği
yapmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Uslu,
dereceye giren öğrencileri
tebrik ederek diğer öğrencilerin
de çalışmalarına devam
etmeleri gerektiğini vurguladı.
Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz
Doğan da, öğrencilerin bu
süreçte çok önemli kazanımlar
elde ettiklerini söyleyerek
bu tarz organizasyonların
kaybedeninin olmayacağını
söyledi.

Gençler Bilim Tarihine
Adını Yazdıracak
Açılış konuşmalarının ardından
5 farklı kategoride dereceye
giren öğrencilerin projelerinin
sunumları gerçekleştirildi. Ödül
töreni olarak düzenlenen ikinci
oturumda konuşan Konya İl
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, her biri büyük umutlar
vaat eden bu projelere lise
çağlarında imza atmış olan
gençlerin, daha büyük ve
bilim tarihine adını yazdıracak
eserler ortaya koyacaklarına
olan inancını dile getirdi.
Büyük, 4. Ulusal Bilim
Kampı’nın Konya’da
gerçekleşmesine imkân
sunan Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’a; tüm eğitim

çalışmalarına öncülük eden
ve destek veren Konya Valisi
Vahdettin Özkan’a; Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay’a; Necmettin
Erbakan Üniversitesi Rektörü
Cem Zorlu’ya; Ortaöğretim
Genel Müdürü Cengiz
Mete’ye ve bu bilim kampının
düzenlenmesinde emeği
ve desteği olan herkese
teşekkürlerini iletti.
Kategorilerine göre dereceye
giren okulların ilan edilmesinin
ardından program sona erdi.
Kategorilerine göre dereceye
giren okullar ise şu şekilde:
Mikro ve Nanoteknoloji,
İstanbul Atatürk Fen Lisesi,
Çorum 15 Temmuz Şehitleri
Fen Lisesi, Van Erciş Sosyal
Bilimler Lisesi. İleri Robotik

Sistemler ve Mekatronik; İzmir
Fen Lisesi, Muğla Halıcı Ahmet
Urkay Anadolu Lisesi, SakaryaNecmettin Erbakan Fen Lisesi.
Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Manisa Akhisar Macide Ramiz
Taşkınlar Fen Lisesi, Trabzon
Yomra Fen Lisesi,Sinop
Fen Lisesi. Yenilikçi Gıda
İşleme Teknolojileri ve Gıda
Biyoteknolojisi, Nazilli Fen
Lisesi, Edirne Süleyman
Demirel Fen Lisesi, Kilis
Mehmet Zelzele Fen Lisesi.
Eğitimde Dijitalleşme, Bor
Şehit Ramazan Konuş Fen
Lisesi, Aksaray Hazım Kulak
Anadolu Lisesi, Yalova Termal
Fen Lisesi.
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Prof. Dr. Artaç: Kanser Hastalarına
Covid Aşısını Yaptırmalarını Öneriyoruz
Covid Aşılarını
Olmalarını Öneriyoruz

NEÜ’den Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesinin, 2-3 Ekim 2021
tarihlerinde düzenleyeceği
‘Uluslararası Diş Hekimliği
Kongresi’ için kayıtlar başladı.
Uluslararası kongrede, diş
hekimliğindeki güncel ve
yenilikçi yaklaşımlar ele
alınacak. Çevrimiçi olarak
2-3 Ekim 2021 tarihlerinde
yapılması planlanan
‘Uluslararası Diş Hekimliği
Kongresi’ne kayıtlar başladı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali
Rıza Tunçdemir, kongreye diş
hekimlerini davet etmekten
büyük mutluluk duyduğunu
ifade ederek, “Pandeminin
devam ettiği bu günlerde fiziki
olarak bir arada olamasak da,
çevrimiçi olarak düzenlenecek
olan kongremizde alanında
deneyimli akademisyenler
ve seçkin konuşmacılar
tarafından diş hekimliğinde

periodontoloji, endodonti,
protetik diş tedavisi, cerrahi,
restorarif diş tedavisi,
ortodonti ve pedodonti
alanlarında güncel ve yenilikçi
yaklaşımlar ele alınacak. Tüm
meslektaşlarımızın sözlü
veya poster sunumları ile
katılımı kongremizi daha da
zenginleştirecektir.” dedi.
Kongre hakkında detaylı
bilgi almak isteyenler,
“neudentistrycongress.org”
adresini ziyaret edebilir.

Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Artaç,
yıllık 15 bin kanser
hastasına hizmet
verdiklerini belirterek,
“Tanı konulan hastalarımıza
kemoterapi tedavilerine
başlamadan önce Covid
aşısını yaptırmasını
söylüyoruz, eğer bu
mümkün değilse tedavi

alan bir hastaysa mutlaka
doktoruna danışarak aşısını
yaptırmalı” dedi.
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Artaç, üniversiteye
bağlı onkoloji hastanesinin
Konya başta olmak üzere
birçok ilden yıllık 15 bin kanser
hastasını takip ettiğini belirtti.
Prof. Dr. Artaç, “Bu süreçte
takip ettiğimiz hastaların
yaklaşık yüzde 5 kadarı
Covid enfeksiyonu geçirdi.
Hastalarımızın ölüm oranı da
yaklaşık yüzde 4 civarındaydı.
Bu dönemde hastaneye
gelme korkusu ortaya çıkınca,
hastalarımızda kısmi bir
aksama yaşandı. Özellikle
yeni tanı alacak hastalarda bu
daha da çok dikkatimizi çekti
ve Covid döneminde kanser
tarama programlarının biraz
geciktiğini gözlemledik.” diye
konuştu.

Kanser hastalarından
koronavirüs aşısıyla ilgili çok
soru aldığını söyleyen Prof. Dr.
Mehmet Artaç, “Tanı konulan
hastalarımıza kemoterapi
tedavilerine başlamadan önce
Covid aşısını yaptırmasını
söylüyoruz, eğer bu mümkün
değilse tedavi alan bir
hastaysa mutlaka doktoruna
danışarak aşısını yaptırmalı.
Aşı, kanser hastalarında
özellikle aktif tedavi alan
hastalarda koruyuculuk oranı,
normal insanlara göre az daha
düşük. Ama yine de koruyucu
olma ihtimali yüzde 50'nin
üzerinde. Mutant virüs kanser
hastaları için bir tehlike. Kanser
hastaları kendilerini daha fazla
korumaları gerekiyor. Sadece
hastane ortamında değil,
evlerinde de mutlaka ziyarete
dikkat etsinler, kalabalıktan
kaçsınlar.” dedi.

Video için;
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NEÜ Mimarlık Bölümünden
Önemli Başarı

Üniversitemiz Mimarlık
Bölümü öğrencileri
Rönesans Holding’in bu yıl
yedincisini düzenlediği
‘Sürdürülebilirlik’ ve
‘Pandemi ile Değişen
Yaşam Alanları’ temalı
“Sürdürülebilir
Geleceği Tasarla”
öğrenciler arası fikir
yarışmasında
iki birincilik kazandı.
Yarışmada, 60’tan fazla
üniversiteden katılan projeler
arasından Necmettin Erbakan
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü 4. sınıf öğrencileri
Nisa Nur Alpan, Şeyma Güneş,
Zehra Ertürk, Emine Gizem
Aslan ve Yusuf Biricik, 20
bin TL değerindeki birincilik
ödülüne layık görüldü.
Aynı yarışmada NEÜ Mimarlık
Bölümü 4. sınıf öğrencileri
Özge Yılmaz, Rabia Doğan,
Halit Akın, Yusuf Babaer
ve Emre Duran, 10 bin TL
değerindeki Görsel Tasarım

Birincilik Ödülü
Nisa Nur Alpan
Şeyma Güneş
Zehra Ertürk
Emine Gizem Aslan
Yusuf Biricik
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Proje ismi:
SIKIŞIKLIK İÇİNDE FERAHLIK
Dairesel formlardan oluşan
proje, doğal çevreyle uyumu,
doğal kaynakların korunumu,
sürdürülebilir uygulamalar ve
ölçeği ile ön plana çıkmaktadır.
Ekolojik malzemelerin

kullanımı ve yeşille bütünleşik
olarak tasarlanan bina
cepheleri ve çatıları projenin
olumlu özelliklerdir. Ayrıca
pandemide açık alanların
kullanımı için oluşturuan
tasarım fikirleri de projenin
seçilmesine katkı sağlamıştır.

Görsel Tasarım Ödülü
Emre Duran
Halit Akın
Özge Yılmaz
Yusuf Babaer
Rabiye Doğan

Ödülü’nün sahibi oldu.
Yarışma sonuçları hakkında
konuşan NEÜ Mimarlık
Bölümü Restorasyon Ana
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.
Gülşen Dişli, yarışmaya
yürütücüsü olduğu, ‘Koruma
ve Sürdürebilirlik’ dersi
kapsamında hazırlandıklarını
belirtti.
Yarışmaya hazırlık döneminde
dersler ve ders haricinde
öğrencilerle birlikte online
olarak bir araya geldiklerini
söyleyen Doç. Dr. Dişli, projeler
hakkında bilgiler verdi. Dişli,
“Yarışmada birincilik ödülünü
alan ekip, proje alanı olarak
Konya kent merkezinde,
İstasyon Caddesi üzerindeki
eski stadyum alanını
belirledi. Ekibimiz, “Sıkışıklık
İçinde Ferahlık” temasıyla
yola çıktıkları projelerinde,
Türkiye’nin ilk tarım müzesi,
permakültür çiftliği, çocuklar
ve yetişkinler için sosyal
aktivite alanları düzenledi.
Görsel Tasarım Ödülü’nü alan
ekip ise, Konya’nın Beyşehir

Proje ismi:
GELENEKTEN GELECEĞE
İznik Gölü kıyısında
tasarlanan projenin biçimsel
özellikleri ve planlanan
amaca uygun yerleşimi hem
plan düzleminde hem de
perspektiflerde görsel algı

İlçesi İçerişehir Mahallesi’nde
bulunan Beyşehir Gölü ile
Eşrefoğlu Camii arasında
konumlanan bölgeyi tasarım
alanı olarak belirledi. Eşrefoğlu
Camii, Eflatunpınar Hitit Su
Anıtı gibi UNESCO Dünya
Geçici Miras Listesi’nde üstün
evrensel değere sahip önemli
kültür varlıklarını barındıran
alanda, proje konsepti olarak
tasarım alanının Dünya
Miras değerleri vurgulanmış,
bu alanda bir araştırma
enstitüsü kurgusuyla yola
çıkılmıştır. Böylece, tarihi
dokuda “Gelenek ile Geleceği
Bütünleştiren” bir proje
hazırlanmıştır.” diye konuştu.
Yarışmaya toplamda 10 ekiple
katıldıklarını kaydeden Dişli,
yarışmayı kazanan ekipler
kadar diğer proje gruplarının da
Türkiye’nin farklı bölgelerinde
sürdürülebilir geleceği
tasarlamaya dair önemli
proje fikirleri sunduğunu ifade
ederek, “Yarışmaya katılan
tüm öğrencilerimi üstün
gayret ve emeklerinden dolayı
kutluyorum.” dedi.

zenginliği yaratmaktadır.
Mekanların kurgusal
yapısı ve ölçeği olumlu
özelliklerindendir.
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Üniversitemizde Kalite Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizde birim kalite
koordinatörleri ve kalite
elçilerine yönelik ‘Kalite
Yönetim Sistemi Eğitimi’
düzenlendi.

Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi
Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) ev
sahipliğinde, Konya Büyükşehir
Belediyesi iş birliğiyle
düzenlenen ‘Uluslararası
Turizmde Yükselen Eğilimler
Kongresi’, turizm alanında
güncel bilimsel araştırmaların
değerlendirilmesi,
akademisyenlerin fikir
alışverişinde bulunması için
zemin hazırlayarak konunun
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uzmanlarını bir araya
getirecek.
30 Eylül - 02 Ekim
2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan
kongrede, turizm işletmeciliği,
turizm ekonomisi, turizm
rehberliği, gastronomi ve
mutfak sanatları, rekreasyon
ve turizm endüstrisine yönelik
ilgili diğer konularda; yeni
pazarlama, organizasyon,

işbirlikleri, gelişen ve dönüşen
teknolojik yaklaşımlar,
farklılaşan tüketici eğilimleri,
yeni oluşumlar, yeni fikirler
ve araştırma sonuçlarının
tartışılması hedefleniyor.
Kongre hakkında detaylı bilgi
için “sempozyum.erbakan.
edu.tr/ICETT” adresi ziyaret
edilebilir.

Eğitimde, Online Risk ve İç
Kontrol Sisteminin (ORVİKS)
tanıtımı Kaliteden Sorumlu
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Muhittin Okumuşlar,
Kurumsal Kalite ve
Akreditasyon Koordinatörü
Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan,
kalite birimi personeli Hatice
Balcı ve Mehmet Çelik
tarafından yapıldı. Konuyla
ilgili açıklamalarda bulunan
Kurumsal Kalite Geliştirme ve
Akreditasyon Koordinatörü
Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan,
“Üniversitemiz için kalite
güvencesi sistemlerini
destekleyen bilgi yönetim
sistemleri oldukça önemli.

Aynı zamanda bilgi tabanını
zenginleştirecek işbirlikçi
bir kurum kültürü ile bilgi
paylaşımı ilkesinin kurumun
her bir üyesi tarafından
benimsendiği ortam
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Kurumdaki Bilgi Yönetim
Sistemini, verilerin iç ve dış
paydaşlarla paylaşılacak
şekilde dizayn etmeye
çalışıyoruz. Bu noktada, iç
paydaşların etkili kararlar
verebilmesine yardımcı olacak
yönetim bilişim sistemleri
kurum bünyesine katılmaya
devam edecektir.” dedi.
Faydalandıkları dış destekli
sistemlerden ORVİKS (Online
Risk ve İç Kontrol Sistemi)
ile ilgili bilgiler veren Özcan,
“ORVİKS, üniversitemizdeki
kalite yönetimi süreçlerini
yönetebilmemizi
sağlamaktadır. Yükseköğretim

Kalite Kurulu (YÖKAK)
göstergelerinin değerlerini
birimlerimizden kanıt
dokümanları ile birlikte
kolayca toplayabilmemizi;
aynı zamanda tüm kalite
dokümanlarımızın ORVİKS
üzerinde oluşturulması ve
yönetilmesi ile PUKÖ (Planla
- Uygula - Kontrol Et - Önlem
Al) döngülerinin işleyişini de
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca,
kalite çalışmaları hakkında
tüm işlemlerin ORVİKS’e
taşınması iç ve dış denetimlere
daha rahat hazır olmamıza da
imkan sağlamaktadır.” şeklinde
konuştu. Kurumsal Kalite
Geliştirme ve Akreditasyon
Koordinatörlüğü hakkında
da kısa bir bilgilendirmede
bulunan Doç. Dr. Özcan,
“Koordinatörlüğümüz,
üniversitemizin iç kalite
güvence sisteminin eğitimöğretim, araştırma ve
geliştirme ve toplumsal katkı
faaliyetlerinin kurumsal bir
yapı üzerinden yürütülmesi,
yönlendirilmesi, süreç takibinin
yapılması ve oluşturulmasına
katkı vermektedir. Ayrıca,
bilgi tabanını zenginleştirecek
işbirlikçi bir kurum kültürü
ile bilgi paylaşımı ilkesinin,
kurumun her bir üyesi
tarafından benimsenmesini
hedeflemektedir.” ifadelerini
kullandı.
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Üniversitemiz ‘Sıfır Atık’
Yarışmasından Ödülle Döndü
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının, sıfır atık
bilincini ve farkındalığını
artırmak amacıyla
düzenlediği kısa film
yarışmasında Güzel
Sanatlar ve Mimarlık
Fakültemiz Radyo,
Televizyon ve Sinema
Bölümü 2. sınıf öğrencisi
Havva Demir’in eseri
üçüncü oldu.
Radyo, Televizyon ve
Sinema bölümü bu ödülle
birlikte, öğrenci kabul
ettiği ikinci yılında önemli
yarışmalardan alınan ödüllere
bir yenisini daha ekledi.
Yarışmada dereceye girdiğini
duyduğunda çok mutlu
olduğunu söyleyen Havva
Demir, ödül ile yaz tatilinde
bir medya akademisine
kayıt olacağını ve ödülü
kendisini geliştirmek için
kullanacağını belirtti. Demir,
bölümlerinde hem uygulamalı
hem de teorik olarak çok iyi
bir eğitim aldıklarını ifade
ederek, üzerinde emeği
olan tüm akademisyenlere,
Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fakültesine
ve Necmettin Erbakan
Üniversitesine teşekkür
etti. Değerlendirilebilen
atıkların ülke ekonomisine
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katkısı ile atıkların doğaya
verdiği zararlara ilişkin
öğrencilerde sıfır atık bilincini
ve farkındalığını artırmak
amacıyla düzenlenen
yarışmaya “Dünyayı
Kurtarıyoruz” isimli kısa
filmiyle katılan Havva Demir
filminde, geri dönüşüm ve
çöp arasındaki ayrıma dikkat
çekerek her bireyin doğaya
zarar vermemek için basit
tedbirler alabileceğini ve
böylece çevre kirliliğinin
azalacağını anlattı.
Gereksiz tüketimin önüne
geçip, alışverişlerde mümkün
olduğunca az ambalaj tercih
edilmesine vurgu yapan
Demir, doğaya zararlı hiçbir
maddenin bırakılmaması
gerektiğini izleyicilere
gösterdi.
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Nadir Rastlanan Hastalığa
Üniversite Hastanemizde
Başarılı Operasyon
Üniversitemiz Meram
Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Kliniğine başvuran hastanın
doğuştan nadir olarak
görülen kalp koroner damarı
ile ana akciğer damarı
arasındaki fistül (bağlantı),
ameliyatsız olarak
"coilleme" tekniği ile başarılı
bir şekilde kapatıldı.
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Konu hakkında bilgilendirmede
bulunan Doç. Dr. Abdullah
İçli, bu tür durumların
nadir görüldüğünü ancak
üniversite hastanemizde böyle
operasyonların tecrübeli ve
kaliteli bir ekiple başarılı bir
şekilde yapıldığını kaydetti.
Doç. Dr. Abdullah İçli’yi
ve ekibini tebrik ediyor,
başarılarının devamını
diliyoruz.

Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi
Necmettin Erbakan
Üniversitesi (NEÜ) ev
sahipliğinde, Konya Büyükşehir
Belediyesi iş birliğiyle
düzenlenen ‘Uluslararası
Turizmde Yükselen Eğilimler
Kongresi’, turizm alanında
güncel bilimsel araştırmaların
değerlendirilmesi,
akademisyenlerin fikir
alışverişinde bulunması için
zemin hazırlayarak konunun

uzmanlarını bir araya
getirecek.
30 Eylül - 02 Ekim
2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan
kongrede, turizm işletmeciliği,
turizm ekonomisi, turizm
rehberliği, gastronomi ve
mutfak sanatları, rekreasyon
ve turizm endüstrisine yönelik
ilgili diğer konularda; yeni
pazarlama, organizasyon,

işbirlikleri, gelişen ve dönüşen
teknolojik yaklaşımlar,
farklılaşan tüketici eğilimleri,
yeni oluşumlar, yeni fikirler
ve araştırma sonuçlarının
tartışılması hedefleniyor.
Kongre hakkında detaylı bilgi
için “sempozyum.erbakan.
edu.tr/ICETT” adresi ziyaret
edilebilir.
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Konseri izlemek için;

Üniversitemiz Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı
tarafından düzenlenen,
Genel Sanat Yönetmenliğini
Konservatuvar Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Gönül'ün
yaptığı “1. Türk Müziği
Günleri” canlı yayında
seyirciyle buluştu.
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Türk Müziği Devlet
Konservatuvarımızın,
‘Nihavende Seyir’ dinletisiyle
başlayan etkinliğin açılışında
konuşan Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Kısa
bir süre önce kurulan
konservatuvarımız, bugün
gerçekten güzel, başarılı,
adından söz ettiren işler
yapıyor. Gönlümüzü ferahlatan
konserleri gerçekleştiriyorlar

ve gerçekleştirmeye
devam edecekler inşallah.
Konservatuvarımız bizim
gözbebeğimiz… Elimizden
gelen her türlü desteği
veriyoruz ve vermeye
devam edeceğiz. Amacımız,
ülkemizde belli bir yer edinen
konservatuvarımızın, dünyada
da ses getirmesi.” dedi.
Pandemiden dolayı online
olarak gerçekleştirilen

konserlerin pandemi
sonrasında yüz yüze
yapılmasını özlemle
beklediklerini belirtti.
İlkini gerçekleştirdikleri
programı geleneksel hale
getirmeyi planladıklarını
kaydeden Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı
Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Gönül, düzenlenen konserle
gönüllerde hoş bir sada

bırakmak istediklerini ifade
ederek, verdiği desteklerden
ötürü Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu’ya teşekkürlerini
sundu. Konuşmaların ardından
program eserlerin icra
edilmesiyle devam etti.
Konserin tamamını
YOUTUBE kanalımızdan
izleyebilirsiniz.
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Hukuk Fakültesi
Öğrencilerimizden
"Kalite Elçisi" Başarısı
Üniversitemiz ile Konya Müftülüğü
Arasında “İş Birliği” Protokolü
Üniversitemiz ile Konya
Müftülüğü arasında
üniversitede üretilen
bilgiyi halkla buluşturmayı
amaçlayan geniş kapsamlı
iş birliği protokolü
imzalandı.
Rektörlük Toplantı
Salonunda gerçekleştirilen
protokol töreninde konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, üniversitede üretilen
bilginin, halkımıza iletilmesinin
kendileri açısından önemli
olduğunu vurgulayarak,
“Konya Müftülüğü,
üretilen bilginin halkımıza
aktarılması konusunda
önemli bir kurum. Yaptığımız
protokolün güzel yansımaları
olacağını düşünüyorum. Bu
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protokolün İlahiyat Fakültesi
başta olmak üzere diğer
birimlerimizde ürettiğimiz
pek çok birikimin halkımıza
ulaştırılması konusunda ciddi
bir irtibat kanalı oluşturacağı
kanaatini taşıyorum. Birçok
alanda güzel işler ortaya
koyacağımız bir yol haritası
belirlemiş bulunuyoruz. Bu
protokol vesilesiyle, Köyceğiz
Yerleşkemizde yarım kalan
camimiz için müftümüz
ve halkımızdan destek
bekliyoruz. Öğrencilerimizin
eğitim-öğrenim dönemlerinde
ibadetlerini kampüsümüzde
yapabilmeleri için hep birlikte
gayret edelim.” dedi.
Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali
Öge, protokolün hayırlara
vesile olmasını temenni
ederek, “Bilginin üretildiği ve

insanlara aktarıldığı yerlerden
biri de üniversiteler. Necmettin
Erbakan Üniversitesi de
dini bilgiyi üreten ve dini
eğitim açısından köklü
bir fakülte olan Ahmet
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesini
bünyesinde barındırıyor.
Müftülükler olarak Diyanet
İşleri Başkanlığımızın
talimatlarıyla, bu dini bilgilerin
ve din eğitiminin halkımızla
buluşturulması noktasında
gerekenleri yerine getirmeye
gayret ediyoruz. Yaptığımız
protokolle, üniversitede
üretilen dini bilgiyi ve din
eğitimini uygulamayla
birleştirerek Konya’mıza
sunacağız inşallah.” şeklinde
konuştu.

Üniversitemiz Hukuk
Fakültesi öğrencileri Arif
Emrah Toyoğlu ve Yusuf
Polat’a, Yükseköğretim
Kalite Kurulu (YÖKAK)
tarafından ‘Kalite Elçisi’
unvanı verildi.
YÖKAK bünyesinde verilen
ulusal düzeydeki eğitimler,
çalıştaylar ve programlar
neticesinde 3 elemeye katılan
ve bu ulusal düzeydeki
elemelerde muvaffak olan
NEÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf
öğrencileri Arif Emrah Toyoğlu
ve Yusuf Polat, YÖKAK’ın
Değerlendirici/İzleme
Programına dahil olarak “Kalite
Elçisi” unvanıyla ilk görevlerini
almış oldu. YÖKAK tarafından
Arif Emrah Toyoğlu, Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesinin;

Yusuf Polat ise, İstanbul
Maltepe Üniversitesinin izleme
programında öğrenci temsilcisi
olarak görevlendirildi.
Üniversitemiz Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Nuran Koyuncu, YÖKAK
bünyesinde üniversitelerin
kurumsal izleme programında
değerlendirici görevi yürüten
öğrencileri tebrik ederek
başarılarının devamını diledi.
Yükseköğretim Kalite
Kurulunun Görevi Nedir?
Yükseköğretim kurumlarının
eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetleri
ile idari hizmetlerinin
kalite düzeylerine ilişkin
ulusal ve uluslararası
kalite standartlarına

göre değerlendirmeler
yapan, iç ve dış kalite
güvencesi, akreditasyon
süreçleri ve bağımsız dış
değerlendirme kurumlarının
yetkilendirilmesi süreçlerini
yürüten Yükseköğretim
Kalite Kurulu idari ve mali
özerkliğe sahip, kamu tüzel
kişiliğini haiz ve özel bütçeli
bir kuruluştur. Yükseköğretim
Kalite Kurulu’nun temel
görevleri şunlardır;
yükseköğretim kurumlarının
dış değerlendirmesini
yapmak, akreditasyon
kuruluşlarının yetkilendirilmesi
ve tanınması süreçlerini
yürütmek ve yükseköğretim
kurumlarında kalite güvencesi
kültürünün içselleştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak.
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NEÜ’lü
Olmak
Ayrıcalıktır
Üniversitemiz; belirli
firmalarla, akademik
ve idari personel ile
tüm öğrencilerimizin
faydalanabileceği indirim
anlaşmaları imzalamaktadır.
İndirimlerden yararlanmak
için NEÜ personel kartı ya da
öğrenci kartınızı göstermeniz
yeterli.
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Dikkat!
Eğer bu bülteni gelecek
bir tarihte okuyorsanız,
anlaşmalarımızın güncel
halini web sitemizden
takip etmenizi öneririz.
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ZİYARETLER

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'den Ziyaret

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza
Alaboyun ve Başkan Yardımcısı
Ulvi Bezirci'den Ziyaret

Akit Medya Grup Başkanı Adem Şahin'den
Rektörümüze Ziyaret
Konya İl Müftüsü
Ahmet Poçanoğlu'dan Ziyaret

TR STS Savunma ve Harp Sanayi Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Bşkanı Hüseyin
Mesut Alver'in Rektörümüzü Ziyareti

KADEM Temsilcisi Aytül Dağ ve Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan'dan
Ziyaret
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Rektörümüzün KOP Başkanı
Mahmut Sami Şahin'i Ziyareti

KOP Başkanını Mahmut Sami Şahin'den
Ziyaret

143

geleceğin...

ZİYARETLER
Rektörümüzün Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'a
Ziyareti

Hadim Belediye Başkanı Ahmet
Hadimioğlu'ndan Ziyaret

Konya Orman Bölge Müdürü
Cafer Bal'dan Ziyaret
Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud
Mannan'ın Rektörümüzü Ziyareti

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği
Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe
Nesibova'dan Ziyaret

Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü
Mustafa Akkul'dan Ziyaret
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Kırgızistan Heyeti Ziyareti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i Ziyaret

145

geleceğin...

Türkiye'de yalnızca
6 adet bulunan

Tomoterapi Cihazı
Meram Tıp Fakültesi
Hastanesinde

Hayırlı Olsun...
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