Temmuz - Aralık 2021 • s.19

NEÜ'nün Yıldızları
“Akadem Ödüller Tören ”nde Parladı
Veter ner ve Z raat Fakülteler B na Açılışı C.B. İdar
İşler Başkanı Met n Kıratlı'nın Teşr fler yle Yapıldı
TSE’den Ün vers tem ze 8 Belge
Ün vers tem z Teknofest’ten 3 Ödülle Döndü
BİTAM’ın Açılışı C.B. Savunma Sanay Başkanı
Prof. Dr. İsma l Dem r' n Teşr fler yle Yapıldı
Ün vers tem zde Yapılan
“Parmak Nakl ” L teratüre G rd
Öğrenc ler m z ÜNİ101FEST’le Karşıladık

1

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar
Prof. Dr. Oğuz Doğan
Ecevit Öksüz
EDİTÖR
Öğr. Gör. Engin Bozacı
YAYINA HAZIRLAYANLAR
Öznur Alkan
Öğr. Gör. Fatih Çalmaz
Mehmet Tugay Aldemir
FOTOĞRAF
Murat Akteke
Ferat Şimşek
İbrahim Gedik
Emre Aydoğdu
GRAFİK TASARIM
Merve Acar
Öğr. Gör. Aslı Özcan Köylü
BASKI
NEÜ Yayınevi
bilgi@neuyayin.com
İLETİŞİM ADRESİ

Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok.
A Blok No: 11/1 Meram, Konya, Türkiye

bulten@erbakan.edu.tr
*Bu çalışmanın tasarımı; Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü tarafından yapılmıştır.
Tüm yayın hakkı
© Necmettin Erbakan Üniversitesine aittir.
İzinsiz basılamaz ve çoğaltılamaz.

KÜNYE

NEÜ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
Prof. Dr. Cem Zorlu

FAKÜLTELER
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak.
Diş Hekimliği Fak.
Ereğli Eğitim Fak.
Ereğli Ziraat Fak.
Fen Fak.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak.
Hemşirelik Fak.
Hukuk Fak.
Meram Tıp Fak.
Mühendislik Fak.
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fak.
Seydişehir Ahmet Cengiz Müh. Fak.
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bil. Fak.
Siyasal Bilgiler Fak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
Turizm Fak.
Uygulamalı Bilimler Fak.
Veteriner Fak.
YÜKSEKOKUL
Yabancı Diller YO
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet MYO
Ereğli Adalet MYO
Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO
Konya Ereğli Kemal Akman MYO
Meram MYO
Sağlık Hizmetleri MYO
Seydişehir MYO
Seydişehir Sağlık Hizmetleri MYO
KONSERVATUVAR
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
ENSTİTÜLER
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Engelli Öğrenci Birim Koor.
İş Sağlığı ve Güvenliği Koor.
Hukuk Müşavirliği
Eğitim, Planlama, İzleme ve Değer. Koor.
İç Denetim Birimi
Artı Kariyer Merkezi

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Aile ve Gençlik UAM
Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon UAM
Bilim ve Teknoloji UAM (BİTAM)
Erol Güngör Türk Diasporası UAM
Eswl ve Taş Hastalıkları UAM
Geleneksel Sanatlar UAM
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM
Havacılık UAM
Helal ve Sağlıklı Gıda UAM
İletişim Çalışmaları UAM
KONÜDAM Deneysel Tıp UAM
Klinik Araştırmalar UAM
Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik UAM
Kur'an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi UAM
Küresel ve Bölgesel Araştırmalar UAM
Organ Nakli Eğitim UAM
Otizm Çalışmaları UAM
Özel Yetenekliler Eğitim UAM
Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM
Rejeneratif Tıp Çalışmaları UAM
Sağlık UAM
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti UAM
Simülasyon ve Modelleme UAM
Sinirbilim UAM
Sosyal İnovasyon UAM
Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz UAM
Sürekli Eğitim UAM (KONSEM)
Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler UAM
Türkçe Öğretimi UAM (KONDİL)
Uluslararası Rumi Medeniyetler UAM
Uzaktan Eğitim UAM
Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım UAM
KOORDİNATÖRLÜKLER
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koor.
Öyp Kurum Koor.
Bap Koor.
Bilimsel Yayınlar Koor.
Dış İlişkiler Genel Koor.
Erasmus Koor.
Uluslararasılaşma Koor.
Farabi Koor.
Mevlana Değişim Programı Koor.
Uluslararası Öğrenci Koor.
Yurtdışı Türk Öğren. ve YLSY Burs Programı Koor.
Engelli Öğrenci Birim Koor.
Kurumsal Kalite Geliş. ve Akreditasyon Koor.
Türk Dili Koor.
DAİRE BAŞKANLIKLARI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

erbakan.edu.tr
Yaka Mah. Yeni Meram
Cad. Kasım Halife Sok.
No: 11/1 (A Blok)
No: 11 (B Blok)
PK: 42090
Meram, Konya, Türkiye
0332 221 0 500
bilgi@erbakan.edu.tr

NEUniversitesi

NEUniversitesi

necmettin-erbakan-university

erbakanuni

NecmettinErbakanÜniversitesiTv

"MIŞ GİBİ" DEĞİL "MİS GİBİ" YAPTIK!
NEYE DÖNÜŞÜM?
ÖNCE SAĞLIK
AKADEMİK PERFORMANS
YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ
NEÜ'NÜN ESERİ

ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜNİ101FEST'LE KARŞILADIK
ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ANILDI
748. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
LYSTRA ANTİK KENTİ’NDE KAZILAR İÇİN GÜN SAYILIYOR
MEZUNİYET TÖRENLERİ
MİLLİ DUYGULAR TUVALLERE YANSIDI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTEMİZ İLKLERİ BAŞARMAYA DEVAM EDİYOR
ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKİYE’DE İLK OLMA
ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ‘BARİSTA EĞİTİMİ’ VERİLDİ
ÜNİVERSİTEMİZ THE SIRALAMASINDA EN GENÇ ÜNİVERSİTE OLDU
ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOFEST’TEN 3 ÖDÜLLE DÖNDÜ
2021 MEZUNİYET TÖRENİ
US NEWS & WORLD REPORT SIRALAMASINDA EN GENÇ ÜNİVERSİTEYİZ
NEÜ'NÜN YILDIZLARI “AKADEMİ ÖDÜLLERİ TÖRENİ”NDE PARLADI
15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ
ÜNİVERSİTEMİZ VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ARASINDA ÖNEMLİ PROJE
ÜNİVERSİTEMİZİN PAYDAŞI OLDUĞU
SELÇUKLU SANAT AKADEMİSİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
ÜNİVERSİTEMİZ VE ROKETSAN ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ
ÜNİVERSİTEMİZ İLE SPOR TOTO ARASINDA,
SPOR TESİSİ YATIRIMLARI PROTOKOLÜ İMZALANDI
ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER DÜNYAYA AÇILDI
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI (NEVA)

1-25
REKTÖR'DEN

26-125
NEÜ GÜNDEM

226-239
ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARI

238-249

ÜNİVERSİTEMİZE YAPILAN VE
ÜNİVERSİTEMİZİN BULUNDUĞU ÇEŞİTLİ ZİYARETLER

250-251

İLETİŞİM REHBERİ

ZİYARETLER
İLETİŞİM

126-193
NEÜ'NÜN
ESERİ

194-223
GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ

GÖBEKLİ TEPE'NİN TARİHİ
SANAT VE KUTSAL İLİŞKİSİ
ROBOPSİKOLOG
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ÇALIŞTAYI
AMPUTE FUTBOLUN ENGELSİZ KAHRAMANLARI
KUŞLAR GİBİ ÖZGÜR OLSUN ÇOCUKLAR
İNOVASYON SÜRECİNDE MÜHENDİSLİK
AKADEMİK MAKALE NASIL YAZILIR?

NEÜ BLOG

ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ MEDYA PERSPEKTİFİ ENGİN BOZACI
BİREYLERDE PANDEMİ YORGUNLUĞU ARTIYOR BÜLENT DİLMAÇ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER ALİ RIZA TUNÇDEMİR
TEKNOFEST: ÖĞRENCİLERİMİZİN YENİ MOTİVASYON KAYNAĞI M. NUMAN KAYA
YENİLİĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK: SOSYAL İNOVASYON AJANSI ALİ GÜNEY
HEPATİT BULAŞICIDIR FAKAT ÖNLENEBİLİR ESMA KEPENEK KURT
AŞIDA HURAFELERE İNANMAYIN! İBRAHİM ERAYMAN

RÖPORTAJ

AKİL USTA, YAPTIĞI EVİN DUVARLARINA DÖŞEYECEĞİ
TAŞLARI TEMELDEN SÖKMEZ! MEHMET GÖNÜL
ÜNİVERSİTEMİZDE KALİTENİN ADRESİ: KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE
AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ CEYHUN CAN ÖZCAN
BİTAM'A YAKINDAN BAKALIM HALUK BİNGÖL

PROF. DR. CEM ZORLU

REKTÖR DEN

Merhaba,
Bültenimizin 19. sayısı ile
sizleri selamlıyorum.
Hayaller ve gerçekler... İlki
olmadan ikincisi çorak ve
nefessiz. İkincisi olmadan
ilki kudretsiz. Bizi istikamete
götürecek geminin yelkenlerini
şişirecek rüzgârdır hayal. Ya
da bir menzilin, bir idealin,
yüreklerdeki ilk heyecanı.
Bir hayalimiz, bir idealimiz var
diye başlamıştık yolculuğumuza.
En önemli görevi nitelikli insan
yetiştirmek olan üniversitelerimiz
içinde, yüksek katma değer
üreten parmakla gösterilir bir
kurum olmayı hayal ettik. İsmini
taşımaktan onur duyduğumuz
Merhum Necmettin Erbakan’ın
vizyonerliğine yakışır bir şekilde
önce ülkemizde, sonra dünyada
marka değeri yüksek, yenilikçi ve
dinamik bir devlet üniversitesi
haline gelmeyi hayal ettik.
Büyüyen Türkiye vizyonuna
uygun bilim, teknoloji ve
inovasyon yeteneğimizle
beşeri sermayenin talep edilen
niteliklere haiz yetişmesini
sağlamayı, ülkemizin kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılmasına
katkı sunmayı, eğitim-sanayi iş
birliğini güçlendirmeyi ve bilim
diplomasisinde ülkemizin gururu
olmayı hayal ettik.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin mensubu
olmaktan onur duyan
personel, Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin mensubu
olmaktan onur duyan
öğrenci, Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin mensubu
olmaktan onur duyan, armasını
göğsünde gururla taşıyan mezun,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ile iş birliği yapmaktan memnun
ve mutlu kuruluşlar… Tüm
paydaşlarımıza, Necmettin
Erbakan Üniversitesinin paydaşı
olma ayrıcalığını yaşatma ideali ile
yürüdük.

düştük. Ortak aklı hâkim kılan,
performansı önceleyen bir
yönetim anlayışıyla hareket ettik.
Potansiyelimizi açığa çıkaran
karar ve uygulamalarımızla ön
açtık, hayallerimiz istikametinde
yürüdük.

Bunun için öyle bir çalışalım
ki hayallerimize adım adım
ilerleyelim; amaçsız, hedefsiz,
öylesine, yapmış olmak için
yapmayalım; yapılmalı /
edilmelilerle, “ama”larla /
“fakat”larla vakit kaybetmeyelim;
hamaset ya da mazeret değil, iş
üretelim istedik.

Gayret edermiş gibi, çalışırmış,
başarılıymış, severmiş gibi
yapmadık. Umurumuzdaymış,
dinlermiş, anlarmış gibi, olmamış,
duymamış, görmemiş, bilmemiş
gibi yapmadık. İlgilenmiş, inanmış,
adanmış gibi de yapmadık. Biz,
“mış gibi” yapmadık.

İlk iş, nerede olduğumuzu gördük
ama asıl önemlisi, kendimize,
nerede olabileceğimizi sorduk.
Aldığımız cevaplar, kurduğumuz
hayalleri daha da büyüttü.
Göreve geldiğimizde dünyadaki
ve ülkemizdeki en iyi örnekleri
inceleyerek bir eylem planı
oluşturduk.
Ve ikinci iş; ekibimiz ve
tüm benliğimizle konfor
alanlarımızdan çıkıp sorunları
dert ettik, davamıza sarıldık,
mazeret değil, çarelerin peşine

Her kulvarda, üniversitemizi üst
sıralara çıkaracak çalışmalar
yürüttük. Bilim yarışında daima
önde, daima müstesna bir
konuma sahip olma gayesi ile
yürüttüğümüz çalışmaların,
meyvesini veriyor olmasından
ziyadesi ile memnuniyet
duyduğumu belirtmek isterim.

Biz yaptık!
“Mis gibi” yaptık.
Büyük bölümü pandeminin
gölgesinde geçmiş olsa da son
üç yılda Necmettin Erbakan
Üniversitesi adına büyük bir yol
kat ettiğimizi düşünüyorum.
Bugün ulaştığımız nokta, yani
gerçeklerimiz, bunun en somut
göstergesidir. Genç ve tutkulu
üniversitemizin büyük emeklerle
ortaya koyduğu çalışmalarda
emeği geçenlere teşekkürlerimi
sunuyorum.
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Bir önceki yılın ikinci altı ayını
kapsayan 18. bültenimizde
başlattığımız yıl içerisinde
gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri
özetleme geleneğimizi bu
sayımızda da sürdürmek, hatta
son üç yıldaki gelişmeleri
kapsamlı olarak değerlendirmek,
özetlemesi çok güç olsa da son
üç yılda kat ettiğimiz mesafeyi
siz kıymetli okuyucularımıza
aktarmak istiyorum.
Değerli Okur,
Dinamik, dünyayı okuyan, olayları
ve gelişmeleri takip eden,
kendini sürekli güncelleyen,
rekabete hakim bir bakış açısı
ile capcanlı bir üç yıl geçirdik.
Bu üç yıl içerisinde soru sormayı
sürdürdük. Öğrencinin ne
istediğini biliyoruz demedik.
Öğrencimizi kendi evladımız
gibi gördük. Yemekte ne ister
sorduk, ulaşımda ne ister sorduk,
hangi etkinlikleri ister sorduk,
hangi imkanları ister sorduk.
Eğitimi nasıl ister sorduk. Tüm
iletişim kanallarımızı açtık,
öğrencilerimiz sosyal medyadan
sordu cevapladık, doğrudan ulaştı
cevapladık, telefonlar kilitlendi
ek santraller kurduk. Yetmedi,
Rektör’e Yaz uygulaması başlattık.
Doğum günü oldu kutladık, mezun
oldu unutmadık. İşe başlama yıl
dönümlerini atlamadık, festivalle
hoş geldin dedik, mezun ederken
rutinin dışına çıktık; birlikte
geleceğe mesaj gönderdik.
Depreme, yangına, sele ve çeşitli
afete maruz kalanlarımızı tek
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tek aradık, hâl hatır sorduk,
yardıma koştuk. Tüm yönetim
ekibimizle erzak heybemizi
alarak sayısız öğrenci evi ziyareti
yaptık. Burslarımızla ihtiyaçları
gidermeye, derde deva olmaya
çalıştık. Başarıya değer verdik,
övdük; ekip olduk başarıda, rakip
olduk yine başarıda yarıştık. Hedef
verdik, takip ettik, arkasını aradık.
Hep sahada hep işin içinde,
hep meselenin tam ortasında
yer aldık. Tüm bu saydıklarımız
ve birazdan detaylarına
gireceğimiz çalışmalarımızı
bir eylem planı çerçevesinde
yürüterek Üniversitemizde
gerçek bir kurumsal dönüşüm
gerçekleştirdik.
Neye dönüşüm?
Hepimiz için daha iyiye ve
güzele. Yazımın başında
da ifade ettiğim gibi, “Tüm
paydaşlarımıza, Necmettin
Erbakan Üniversitesinin paydaşı
olma ayrıcalığını yaşatma
ideali”ne sarılıp, ataleti kıran
hamlelerle kurumsal bakış
açımızı büyük ölçüde dönüştüren,
Üniversitemizin marka değerini
yükseltecek performans artışları
sağladık. Özetle, her kulvarda bir
iddia ortaya koyan, takip ve takdir
edilen, performans ve verimliliği
daha yüksek bir Necmettin
Erbakan Üniversitesi’ne dönüştük.
Performans odaklı yönetim
anlayışımızla, hızlı ve sonuç odaklı
aksiyonlar aldık, üniversitemizin
ihtiyaçlarını bir bir çözdük,

çözmeye devam ediyoruz. Tüm
başkanlıklarımızda ciddi bir
performans artışı sağladık.
Dokunarak, sarılarak, konuşarak…
Tüm kesimlerin hakkında olumlu
düşündüğü, hakkını teslim
ettiği bir Necmettin Erbakan
Üniversitesi için çalıştık.
Gelin; paydaşlarımızın aidiyet
duygusunu, Necmettin Erbakan
Üniversitesi diplomasının itibarını
arttıran çalışmalarımıza birlikte
göz atalım.
Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi’ni, Necmettin
Erbakan Üniversitesi’ne
dönüştürdük; konya.edu.tr olan
Üniversitemizin web adresini,
erbakan.edu.tr olarak değiştirdik.
Logomuzda revizyona giderek
kurumsal kimliğimizi yeniden
oluşturduk. Web sitelerimizi,
kurumsal evraklarımızı baştan
aşağı yeniledik. Sosyal medya
sayfalarımızı aktifleştirerek, aday,
aktif ve mezun öğrencilerimizle
konuşan, onları dinleyen ve geri
bildirimleri aksiyon planlarına
ekleyen bir kurum haline geldik.

İdari Mali İşler’de Dönüşüm
Üniversitemiz fiziki alanlarında
dağınık halde bulunan,
ömrünü tamamlamış ve bir
standardı bulunmayan tabela
ve yönlendirmelerimizde
güncellemeye giderek; Rektörlük,
Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi, Ereğli Eğitim
Fakültesi, Veteriner Fakültesi,
Ziraat Fakültesi, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Ereğli
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Ereğli Adalet Meslek
Yüksekokulu, Seydişehir Kamil
Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Seydişehir Meslek Yüksekokulu,
Seydişehir Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Seydişehir
Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi, Yabancı Diller
Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı, KONSEM, UZEM,
BİTAM ve KONÜDAM’ın tabela ve
yönlendirmelerini baştan aşağı
yeniledik. Kalan diğer fiziki
alanlarımızı da yenilemeye devam
ediyoruz.
Tasarrufun çok önemli olduğu
bu dönemlerde, kirada bulunan
Rektörlük, simülasyon merkezi ve
diğer idari birimlerimizi mevcut
binalarımıza taşıyarak, üç yılda 5,5
milyon TL tasarruf elde ettik.
30 olan toplam araç sayımızı
koruduk, mevzuata uygun olarak
kamu kaynaklarını etkin ve
ekonomik bir şekilde kullanarak
yeni araç satın almadık.

Eğitim öğretim faaliyetlerimizin
gelişen teknolojiye uygun olarak
hızlı, güvenilir, aksamadan
yapılabilmesi için tam donanımlı
8 amfi, 7 laboratuvar, 44 sınıf, 12
toplantı odası kurduk.
Gerek bağış, gerekse satın alma
sureti ile Üniversitemizdeki eğitim
ortamlarını, 174 adet masaüstü
bilgisayar, 174 bilgisayar kasası,
206 bilgisayar ekranı, 33 dizüstü
bilgisayar, 963 Ip telefon, 18
lazer yazıcı, 85 tarayıcı, 7 çok
fonksiyonlu yazıcı, 19 fotokopi
makinası, 55 projeksiyon cihazı,
60 televizyon gibi yüzlerce yeni
teknolojiye haiz malzemeyle
donattık.
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
ile Sivil Savunma birimlerimizi
kurduk. Güvenlik hizmetlerimizin
verimli yürütülmesi için güvenlik
personeli sayısını 167’ye, kamera
sayısını 1.312’ye çıkardık. Güvenlik
personelimize her yıl düzenli
olarak eğitim vermeye başladık.
Tüm yerleşkelerimizi kartlı geçişi
zorunlu kılan turnikelerle donattık,
taşıt tanımalı bariyer sistemi
kurduk, kamera sistemlerini
yeniledik, yön levhaları, kasisler
ve dubalarla araç trafiğini daha
güvenlikli hale getirdik.
Tüm yerleşkelerimizde yer alan
kütüphanelerimizi daha kullanışlı
hale getirecek çalışmalar yaptık.
Ahmet Keleşoğlu Yerleşkemiz ve
Seydişehir Yerleşkemize tamamen
yeni kütüphane ve okuma
salonları kazandırdık.

Bilgi İşlem’de Dönüşüm
Giderek daha fazla dijitalleşen
dünyaya adaptasyonumuzu
hızlandırmak için Bilgi İşlem
kadromuzu güçlendirdik; yazılım,
sistem ve network alanında
uzman ilave mühendisler aldık.
Sadece bir olan şube müdürlüğü
sayımızı üçe çıkardık. Yapılan
çalışmalar neticesinde ilk kez
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi kalite belgesi aldık.
Üniversite bilgi sistemi, üniversite
mobil uygulaması, kütüphane
kitap talep sistemi, akademik
kadro başvuru ve değerlendirme
sistemi, doğrudan temin sistemi,
uzaktan eğitim sistemi, online
sınav sistemi, online başvuru
sistemi, yabancı uyruklu öğrenci
başvuru sistemi, sürekli eğitim
merkezi yönetim sistemi, ders
bilgi paketi, üniversite performans
sistemi, NEÜ kampüs kart ve
yemekhane sistemi, merkezi
turnike ve bariyer sistemi, burs
başvuru sistemi, etik kurullar
başvuru yönetim sistemi,
uygulama paylaşım sistemi,
anket sistemi, tek şifre, ortam
izleme uygulaması, misafirhane
rezervasyon ve kayıt sisteminden
oluşan 21 projeyi kendi öz
kaynaklarımızla geliştirdiğimiz
bilgi işlem altyapısı sayesinde
tamamladık ve 1 milyon 500 bin
TL’lik katma değer sağladık.
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Konya’daki devlet üniversitelerinin
Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavlarını, kendi
yazılım programımız aracılığıyla,
biz yaptık.
Sektöre hizmet edecek nitelikteki
projelerimizi, 2022 yılı itibari ile
Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile
Türkiye’deki diğer üniversitelere
satmayı planlıyoruz.
Pandemi döneminin başında bir
firmadan alarak çalıştırdığımız
uzaktan eğitim sistemini, kendi
bünyemize taşıdık, yaptığımız
geliştirmelerle ülkemizin en güçlü
uzaktan eğitim sistemlerinden
birine sahip olduk.
Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Sınav
sistemlerimizi 7/24 üniversitemize
hizmet verebilecek şekilde her an
hazır tutuyoruz.
Daha güçlü bir eğitim ve ar-ge
hedefi doğrultusunda güçlü bir
altyapı gerektiği için 148 Core
işlemci, 1220 Gigabyte RAM, 111
terebayt depolama alanına sahip
7 fiziksel sunucumuza 450 Core
işlemci, 4.2 terebayt RAM, 200
terebayt depolama alanına sahip
3 fiziksel sunucu daha ekleyerek
sunucu havuzu işlem gücümüzü
üç kat artırdık.
Spam mail ve siber saldırılara
karşı e-posta sistemimizi, devreye
aldığımız yeni cihaz ve yazılımlarla
çok daha güçlü ve güvenli hale
getirdik.
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Öğrenci ve personelimizin yurt
içinde ve yurt dışında gittikleri
herhangi bir üniversitede internet
hizmetinden yararlanabilmelerini
sağlayan Eduroam sistemini
devreye aldık.
Üniversitemizin tüm network
altyapısını değiştirdik ve internet
kopma sorununu ortadan
kaldırdık. Hem de bunu, uzaktan
eğitim döneminde yaptık.
Tıp fakültesinde ve diş hekimliği
fakültesinde yaşanan internet
bağlantısı sorununu alternatif bir
güzergâhtan kablolama yaparak
çözdük.
Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seydişehir ve Ereğli yerleşkelerine
fiber kablo çektik, alt yapı
çalışmalarını yaptık, kablosuz
internet erişimi olmayan binamız
kalmadı. 2018 yılından bugüne
kadar üniversitemiz genelinde
kullanılan internet hızını 1
Gigabit’ten 2 Gigabit’e çıkararak
%100 artış sağlamış olduk. Aynı
şekilde Ereğli ve Seydişehir
yerleşkelerinde daha önce
yalnızca 15 Megabit olan internet
hızını 100 Megabit’e çıkararak
6,5 kat hız artırımı yapmış olduk.
Sağlık Kültür’de Dönüşüm
Öğrenci faaliyetlerinin kalbi
niteliğindeki Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı bünyesinde iki
olan şube müdürlüğü sayımızı
dörde çıkardık, hizmet kalitesini
artırdık.

İş ve işleyişte bürokratik süreçleri
sadeleştirdik, birçok başvuru ve
evrak sürecini dijital dünyaya
taşıdık, hizmete doğrudan ve hızlı
erişimin önünü açtık.

Sportif faaliyetlerde İdari,
Akademik ve Öğrenci ayrımına
son verdik, tüm üniversite
unsurlarını kapsayacak şekilde
gerçekleştirdik.

Topluluk sayımızı %26 artırdık,
115’ten 145’e çıkardık.
Topluluk üye sayımızı %109
artırdık, 7.480’den 15.640’a çıkardık.

Yürüttüğümüz girişimler
neticesinde Gençlik Spor
Bakanlığı’nın katkıları ile
Üniversitemize spor tesisleri
kazandırıyoruz.

Öğrenci Toplulukları
Koordinatörlüğü kurduk,
topluluklarımıza daha nitelikli
işler yapabilmeleri için eğitimler
vermeye başladık.

Geleneksel hale gelecek Hoş
Geldin Pilavını, Kayak Festivalini,
Şivlilik Festivalini, UNİ101 Festivalini,
Geleceğe Mesaj Kapsülü’nü
başlattık.

Topluluklarımızın gelişimine
yönelik 15 farklı eğitim
gerçekleştirdik.

Hukuk’ta Dönüşüm

Uzaktan eğitim döneminde
topluluk faaliyetlerinin canlı
tutulması amacıyla canlı yayın
stüdyosu kurduk, 46 program
gerçekleştirdik.
Öğrenci topluluklarımızın ulusal
ve uluslararası destek fonlarından
faydalanmaları amacıyla destek
birimi kurduk.
Uzaktan eğitim döneminde
sportif faaliyetlere ara vermedik.
Türkiye’de ilk defa üniversite
öğrencileri arası online dart ve
satranç turnuvası gerçekleştirdik.
Dünya engelliler gününde
Türkiye’de ilk defa üniversiteler
arası online “Engelsiz Fotoğraf
Yarışması” düzenledik.

İyi yönetişim ilkemizin bir sonucu
olarak, kurumumuza açılan
davaları %60 oranında azalttık.
Konya, Afyonkarahisar, Aksaray,
Karaman’da yer alan tüm
üniversiteler içinde kadro ilanı
disiplin işlemleri ve diğer idari
davalar ile ilgili en az dava açılan
üniversite haline geldik.

ettik. Veri tabanı aboneliklerimizi
artırdık.
Kütüphanelerimizi yeniledik,
merkezi kütüphane inşaatına
başladık.
Bugün itibari ile 197 bin basılı
kitaba, 845 bin 220 elektronik
kitaba,46 bin 515 elektronik
dergiye, 5 milyon 700 bin teze
erişimimiz bulunuyor.
Öğrenci başına düşen basılı kitap
sayısını 1,29 iken, üç katı artırdık
ve 3,46’ya çıkardık.
2019 öncesi hiç elektronik
kitabımız yokken, bugün 845 bin
elektronik kitaba ulaşabiliyoruz.
Bu sayede öğrenci başına düşen
elektronik kitap sayısını 0’dan 23’e
çıkardık.
Kalite’de Dönüşüm
Kurumsal Kalite Geliştirme ve
Akreditasyon Koordinatörlüğü
bünyesinde yaptığımız
revizyonlarla kalite alanında büyük
bir dönüşüm yaşadık.

Kütüphane’de Dönüşüm
Dünyanın önde gelen bilgi
sağlayıcısı ve yayıncısı
Proquest ile önemli bir iş birliği
anlaşmasına imza attık.
Necmettin Erbakan Üniversitesi
bünyesinde yer alan yüksek lisans
ve doktora tezlerini, dünyanın en
geniş kapsamlı tez veri tabanı
olan ProQuest Dissertations &
Theses Global veri tabanına dahil

Üniversitemiz, Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından verilen
TSE-ISO-EN 9000 ve TS 13811
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim
Sistemi Standardı belgelerini
almaya hak kazandı.
Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği
Fakültemize TS EN ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi ve TS
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi belgelerini aldık.

Bu fakültelerimize ve
rektörlüğümüze TS 13811 Hijyen ve
Sanitasyon belgesi aldık.
Sıfır Atık Belgesi’ni Konya’da alan
ilk kamu üniversitesi biz olduk.
Yapı İşleri’nde Dönüşüm
Henüz fiziki gelişmesini
tamamlamamış Üniversitemizin
en güçlü olması gereken
alanlarından biri olan Yapı
İşleri’nde daha önce hiç şube
müdürlüğü bulunmuyordu.
Bu başkanlığımızda dört şube
müdürlüğü kurduk, sorunlar
yumağı haline gelerek tıkanan iş
süreçlerini bir bir aştık.
Daha önce hiç bakımı yapılmayan
trafolar, jeneratörler, kesintisiz
güç kaynakları, paratonerler,
topraklamalar ve kazanların
bakımlarını periyodik olarak
yapmaya başladık.
Fakülte yönetimleri tarafından
yapılan asansör bakımlarını Yapı
İşleri’ne devrederek daha düzenli
ve ekonomik yönden hesaplı
yapılmasını sağladık.
Yerleşkelerimize üç yıl içinde beş
bin ağaç dikimi gerçekleştirdik.
Tüm binalarımızda deprem
dayanıklılık testi yaptık,
güçlendirme gereken binalarımızı
güçlendirdik, yıkımı gereken
binalarımızdan Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi eski
yerleşkesindeki A ve C bloğu
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yıktık, yerine park yaptık. Ahmet
Keleşoğlu Yerleşkesi’ndeki sosyal
tesisin yıkımını da tamamladık.
356 bin 917 metrekare olan kapalı
alanımızı, 83 bin 746 metrekare
artırarak 440 bin 663 bin
metrekareye çıkardık.
13 bin 183 metrekare alanı
kamu kaynaklarıyla, 70 bin 563
metrekare alanı da yönetimimizin
girişimleri doğrultusunda
hayırseverlerin katkısı ile
kurumumuza kazandırdık.
Diş Hekimliği Fakültemizi, 20
Milyon 570 Bin TL tutarında
yatırımla 240 günde
tamamladığımız Sağlık
Yerleşkesi’nde bulunan yeni
binasına taşıdık. Fakültemize
kabin sistemi kurduk. Her hastayı
münferit olarak diğer hastadan
bağımsız olarak tedavi ediyoruz.
Kişiye özel kabini ülkemizde ilk biz
uyguladık. Fakültemize, aynı anda
iki ameliyatı mümkün kılan bir
ameliyathane de kazandırdık.
Seydişehir Yerleşkemize Akkanat
Ailesi aracılığı ile 13 Bin 575
metrekare kapalı alanı olan
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık
Bilimleri Meslek Yüksekokulu
binası kazandırdık. 27 Milyon 275
Bin lira maliyeti olan binamızın
laboratuvarları, sınıfları, sosyal
alanlarını yepyeni malzemelerle
donatarak eğitim öğretime açtık.
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Ereğli Yerleşkemize hayırsever
Mustafa Özşenol’un katkıları ile
6 bin 120 metrekare kapalı alanı
olan Veteriner ve Ziraat Fakültesi
binası kazandırdık.
12 Milyon 300 Bin lira maliyeti olan
bu binamızı da modern eğitim
ekipmanları ile baştan aşağı
donattık.
Ereğli Yerleşkemize kazandırılan
Fikriye Özdemir Adalet Meslek
Yüksekokulunun resmi açılışını
yaptık, binamıza bilgisayar
laboratuvarı ve mahkeme
uygulama salonu kurduk.
Meram Tıp Fakültesi Hastanemizin
300 metrekare alanda hizmet
veren kantin kafeteryasını 1.200
metrekareye çıkartarak büyüttük.
3 Milyon 500 Bin TL yatırım değeri
olan kantinimizi hastalarımızın
hizmetine sunduk.
Bilim ve Teknoloji Araştırma
Merkezi (BİTAM) laboratuvarımızı
tamamladık, alanında en ileri
teknolojilere sahip cihazlarla
donattık, üretim sektörüne
dönük akredite mekanik test
laboratuvarını kurduk.
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Yurtları, Köyceğiz yerleşkemizde
tamamlandı ve öğrencilerimize
hizmet vermeye başladı. Yurtlara
ulaşımı sağlayan yolların yapımını,
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
katkıları ile tamamladık. Ulaşımı
zor olan yurt güzergâhına,
yine Büyükşehir Belediyesi’nin

destekleri ile ring ve ek seferler
koyduk.
Köyceğiz Yerleşkemizde yetersiz
olan genel aydınlatmayı
güçlendirdik ve KYK yurtlarının
yollarını ışıklandırdık.
Çocuk Polikliniklerimizin
bulunduğu binamızı güçlendirdik
ve restore ettik, tamamen
çocuklarımıza hizmet eden,
modern ve ferah bir yapıya
kavuşturduk. Bu binamızın önüne
sağlıkçılarımız adına yetişmiş
100 ağaç diktik ve adını "Sağlık
Şehitleri Parkı" koyduk.
Ereğli ilçemize hayırseverlerimizin
desteği ile Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile Emine - Rasim
Çalışkan Uygulama Anaokulu
kazandırdık.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
binamızı tamamlayarak 2019
yılında eğitim öğretime açtık.
50 bin metrekare kapalı alanı
olan binamızdaki yemekhane,
spor salonu, okuma salonu,
kütüphane gibi alanlarımızın
yanı sıra konferans salonları
dahil 9 salonun tefrişatını da
gerçekleştirdik.
Ahmet Keleşoğlu Yerleşkemizde
mimari bütünlük oluşturmak için
Eğitim Fakültesi binamızın dış
cephesini ve iç alanlarını tümüyle
yeniledik.

Yeni Kurulan Birimlerimizle
Gücümüze Güç Katıyoruz
İş sağlığı ve güvenliği
koordinatörlüğümüz,
eğitim, planlama, izleme
ve değerlendirme
koordinatörlüğümüz, kariyer
merkezimiz, mezun ilişkileri
koordinatörlüğümüz, kurumsal
iletişim koordinatörlüğümüz,
yazı işleri müdürlüğümüz,
psikolojik danışma merkezimiz,
aile danışmanlığı merkezimiz,
yayınevimiz, bilimsel yayınlar
koordinatörlüğümüz,
uluslararasılaşma
koordinatörlüğümüz, uluslararası
öğrenciler koordinatörlüğümüz,
öğrenci toplulukları
koordinatörlüğümüz, proje
transfer ünitemiz, sürdürülebilirlik
çalışmamız, spor şube
müdürlüğümüz, bakım onarım
müdürlüğümüz, ağaçlandırma ve
çevre düzenleme müdürlüğümüz,
güvenlik müdürlüğümüz, etütproje ve yapım müdürlüğümüz,
yazılım ve otomasyon
müdürlüğümüz, ağ ve teknik
altyapı müdürlüğümüz, öğrenci
hizmetleri müdürlüğümüz, öğrenci
destek hattımız, iç denetim
başkanlığımız yoktu.
Çalışmalarıyla gücümüze güç
katan bu birimlerimizi kurduk
ve kurumsallaşma sürecimizi
başarıyla yönettik.

Psikolojik Destek Merkezi
Öğrencilerimize ve halka hizmet
veren Psikolojik Destek Merkezi
kurduk. Merkezimizde öğrencilere
ve halka yönelik psikolojik
destek, bireysel psikolojik
danışmanlık/ psikoterapi (Çocuk,
Ergen, Yetişkin), grup ve atölye
çalışmaları / grup terapisi,
online danışmanlık, ölçme ve
değerlendirme gibi alanlarda
hizmet sunuyoruz.
Aile Danışmanlığı Merkezi
Aile ve Gençlik Uygulamaları
Araştırma Merkezi kurduk.
Uzman psikologlarımız ve aile
danışmanlarımızla aile sorunlarına
ilişkin halka hizmet vermeye
başladık.
Türkiye’de bulunmayan
boşanmaya hazır bulunuşluk
envanteri hazırladık, bilimsel
veriler topladık. Yakın zamanda
uzmanların ve halkımızın
kullanımına açacağız.
Uluslararası Aile Danışmanlığı
Sertifika Programı
Avusturya ve Almanya’da Aile
Danışmanlığı Sertifika Programları
ve çeşitli eğitimler gerçekleştirdik.

Aile çalıştayı, NEÜ öğrenci
çalıştayı, ekran bağımlılığı
çalıştayı, aile danışmanlığı
sertifika programı, günümüz
dünyasında aile ve gençlik paneli,
cami pedagojisi sertifika programı
ve paneli bunlardan bazıları.
Ortak Ders
Şahsiyetli ve özgüvenli bireyler
yetiştirirken, düşünsel gelişim ve
eleştirel bir ufkun kazanılması
doğrultusunda önemli bir projeyi
hayata geçirdik.
Eleştirel düşünce, bilim
tarihi ve felsefesi derslerini
Üniversitemizdeki tüm
fakültelerimiz için ortak zorunlu
ders haline getirdik.
Sürdürülebilirlik
Kampüs faaliyetlerimizi daha
çevre dostu bir anlayışla
yürütmek ve sürdürülebilir
kalkınma amaçlarına hizmet
edebilmek için sürdürülebilir
kampüs projesini hayata geçirdik.
Üniversitemizde sürdürülebilirlik
konsepti dahilinde 17 başlıkta
çalışmalarımıza başladık ve
yaygınlaştırıyoruz.
NEPTÜN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Proje Transfer Ünitesi NEPTÜN ile
Üniversitemizde gerçekleştirilen
tüm projeleri, tek çatı altında
toplayarak daha sistematik hale
getirdik.
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Projelerimizin kapsamını,
verimliliğini, sürekliliğini ve katma
değerini artırıyor, ulusal ve
uluslararası proje bağlantıları ve
transferi sağlıyoruz.
2022 yılında, Türkiye'de proje
çağrısına çıkan ilk devlet
üniversitesi olacağız. 2022,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
için proje yılı olacak.
Hedefimiz; akademik birimlerimiz
ve araştırmacılarımız arası sinerji,
mükemmeliyetçiliği esas alan
araştırma kültürünün tabana
yayılması, daha fazla uluslararası
proje, daha fazla patent ve
tescil, daha fazla ve daha
nitelikli toplumsal proje, daha
donanımlı araştırmacılarla öncü
araştırmalar, akademik üstünlük,
ezcümle ülkemizin kalkınmasına,
evrensel teknoloji ve bilime daha
fazla katkı.
OSA
OSA adını verdiğimiz, Ortak Satın
Alma mantığını hakim kıldığımız
bir projeyi hayata geçirdik.
Firmalarla, akademik ve idari
personel ile tüm öğrencilerimizin
faydalanabileceği indirim
anlaşmaları imzalıyoruz.
Bugüne kadar 20 firma ile
anlaşma yaptık. Birçok hizmetten
öğrenci ve personelimizin indirimli
yararlanmasını sağlamaya devam
edeceğiz.
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Uluslararasılaşma
Üniversitemizin uluslararasılaşma
alanında yürüttüğü bir programı
yoktu. Bu alanda faaliyetlerimizi
konsolide etmek ve bir vizyon
ortaya koymak üzere Dış
İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
ve Uluslararasılaşma
Koordinatörlüğü kurduk.
Varlığımızı ve başarılarımızı
küresel girişimler ve iş birlikleri
açısından pekiştirmek için
Uluslararasılaşma Stratejisi
Belgesi oluşturduk. Bu belgeyi,
İngilizce, Almanca, Fransızca,
Çince, Arapça ve Türkçe olarak
yayınladık.
Uluslararası öğrenci sayımızı 2025
yılına kadar iki katına çıkarma
hedefimizin, büyük bir kısmına bir
yıl içerisinde ulaştık.
Akademik Birimlerimizde
Dönüşüm
Akademik birimlerimizdeki
dönüşümümüzü, ülkemizin
ve şehrimizin ihtiyacı olan
öncelikli alanlara odaklanarak
yönettik. Daha önceki
dönemlerde Üniversitemizi yatay
genişletmeyeceğimizi, ihtiyaç
duyduğumuz bir iki takviyenin
dışında daha fazla fakülte
açma niyetimizin olmadığını
beyan etmiştik. Dikey büyüme
politikamızın bir gereği olarak
akademik birimlerimizde
ihtiyacımız olan alanlarda küçük
bir iki takviye ile hedeflediğimiz

ideal noktada olduğumuzu ifade
etmeliyim. Şu kadar fakültemiz,
şu kadar öğrencimiz var demenin
ötesinde; kütüphane sayısı,
öğrenci başına düşen kitap
ortalaması, laboratuvarların
kapasitesi ve işlevi, öğretim
üyesi sayısı, kültür spor
tesislerindeki imkânlar, optimum
barınma imkanı sunan, ülke
ekonomisine ve sosyal hayatına
katkı sunacak nitelikli projeler
geliştiren bir üniversite olmak
bizim için daha elzem. 2019-2020
Eğitim Öğretim yılında Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ve Veteriner Fakültesini kurduk.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında
Ereğli Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesini, Ereğli Ziraat
Fakültesine dönüştürürken,
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunu kurduk. 20212022 Eğitim Öğretim yılında da
Güzel Sanatlar Fakültemizi, Güzel
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesine,
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesini de Mühendislik
Fakültesine dönüştürdük.
Seydişehir Sağlık Bilimleri
Fakültesinin adını Seydişehir Kamil
Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Konya merkezdeki Sağlık Bilimleri
Fakültesinin adını da Nezahat
Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
olarak değiştirdik. Böylelikle, 2018
yılında 19 olan fakülte sayımız
20, 6 olan meslek yüksekokulu
sayımız da 8 oldu.

Mevcut akademik yapımızda
derinleşme ve uzmanlaşma
hedefimiz doğrultusunda;
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında;
Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesine Sinema-TV ile iç
mimarlık ve çevre tasarımı,
Ereğli Eğitim Fakültesine Türkçe
öğretmenliği, Ereğli Adalet
Meslek Yüksekokuluna ceza infaz
ve güvenlik hizmetleri, Siyasal
Bilgiler Fakültesine maliye, Turizm
Fakültesine turizm işletmeciliği,
Ereğli Kemal Akman Meslek
Yüksekokuluna giyim üretim
teknolojisi programlarını açtık.
2020-2021 Eğitim Öğretim
yılında; Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesine Arapça öğretmenliği,
Ereğli Eğitim Fakültesine sınıf
öğretmenliği, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesine uzay ve
uydu mühendisliği, Siyasal
Bilgiler Fakültesine İngilizce
maliye, Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesine İngilizce metalurji ve
malzeme mühendisliği, Sosyal
ve Beşeri Bilimler Fakültesine
psikoloji, Veteriner Fakültesine
veteriner, Ereğli Adalet Meslek
Yüksekokuluna hukuk büro
yönetimi ve sekreterliği, Ereğli
Kemal Akman Meslek Yüksek
Okuluna bankacılık ve sigortacılık,
Meram Meslek Yüksek Okulu’na
grafik tasarımı ile un ve unlu
mamuller teknolojisi (İÖ), Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna
ağız ve diş sağlığı ile ilk ve acil
yardım programlarını açtık.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında;
Fen Fakültesine istatistik, Türk
Müziği Devlet Konservatuarına
çalgı ile ses eğitimi, Meram
Meslek Yüksekokuluna grafik
tasarım (İ.Ö.) ile aşçılık, Ereğli
Eğitim Fakültesine okul öncesi
öğretmenliği, Ereğli Ziraat
Fakültesine tarla bitkileri,
Seydişehir Sağlık hizmetleri
Meslek Yüksekokuluna fizyoterapi
programlarını açtık. Böylelikle
toplam 366 programa ulaştık.
24 olan Uygulama ve Araştırma
Merkezi sayımızı, yeni açtığımız
Psikolojik Danışma ve Rehberlik,
Özel Yetenekliler Eğitim, Kur’an-ı
Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi,
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar,
Geleneksel Sanatlar, Havacılık,
Sosyal İnovasyon, Sağlıklı Yaşam
ve Egzersiz, Klinik Araştırmalar,
Rejeneratif Tıp ve Sürdürülebilir
Aile İşletmeleri Uygulama ve
Araştırma Merkezlerimiz ile
33’e çıkardık. Bu süreçte iki
merkezimizi de kapattık.
Türk Müziği Devlet
Konservatuvarımız Faaliyetlerine
Güçlü Bir Şekilde Başladı
2012 yılında Üniversitemizin
ilk oluşum sürecinde yer alan
konservatuvarımızda, 2019
yılı sonu itibari ile kuruluş
çalışmalarına başladık.
Konservatuvarımızı Türk Müziği
alanına göre yapılandırdık, lisans,
lisansüstü ve doktora düzeyinde
eğitim-öğretime başladık.

Mart 2021’de Türk Müziği Devlet
Konservatuvarımızın sanat
faaliyetlerini de başlattık ve
Çanakkale Şehitleri Anma Konseri,
1. Türk Müziği Günleri, Mine’l Aşk,
Türbe Önü Buluşmaları gibi büyük
organizasyonlar başta olmak
üzere toplam 22 konser icra
ettik. Konserleri görüntülemek
için YouTube hesabımızı ziyaret
edebilirsiniz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Geliştirme Vakfı
Faaliyet sahası Üniversitemizin
eğitim ve öğretim imkanlarını
iyileştirmek olan Necmettin
Erbakan Üniversitesi Geliştirme
Vakfı’nı (NEVA), geleceğimizi inşa
edecek insan sermayesine maddi
manevi destek olacak güçlü bir
sivil toplum anlayışı hedefiyle
kurulmasına öncülük ettik.
NEVA; Üniversitemizin eğitim,
öğretim, sağlık, kültür, sanat, spor,
bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel
açılardan gelişmesine katkıda
bulunacak.
2019 yılından bu yana akademik
ve idari personelimizin sosyal
sorumluluk anlayışıyla ve
gönüllüğe dayalı olarak sundukları
katkılar ile ihtiyaç sahibi
öğrencilerimize burs verdik.
2022 yılı itibari ile öğrencilerimize
burs verme sürecini, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Geliştirme
Vakfı’na (NEVA) devrettik.
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NEVA himayesinde ve
koordinesinde mevcut burs
faaliyetimizi artırarak sürdürürken
tematik burs faaliyetlerimizi de
başlattık. Teknofest, TÜBİTAK,
yabancı dil eğitimi gibi nitelikli
alanlarda çalışmalar yürüten
öğrencilerimize odaklanarak,
sağladığımız kaynağı daha aktif,
katma değeri yüksek alanlara
yönlendiriyoruz.
NEVA ile Üniversitemizin en
başarılı akademisyenlerinin
ödüllendirildiği Necmettin Erbakan
Academy Awards programına
da destek olduk. Uluslararası iş
birliği ile en fazla yayın yapan
hocalarımızı birer “Gremse” altın
ile destekledik. Güçlü bir sivil
toplum hedefiyle kurulan Vakfımız,
bu manada üniversitemizin
akademik gelişiminde ön açıcı
misyonunu sürdürmeye devam
edecek.
Sağlık Alanında Dev Dönüşüm
Üniversitemizin gurur
kaynaklarından sağlık alanındaki
temsilcileri olan Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi ve Diş
Hekimliği Fakültesinde halkımıza
daha iyi hizmet sunabilmek ve
“Bölgenin Sağlık Güvencesi”
iddiamızı güçlendirerek daha üst
noktalara taşımak amacıyla dev
yatırımlar gerçekleştirdik.

“Önce Sağlık” Dedik, Meram Tıp
Fakültesi Hastanemizin Gücüne
Güç Kattık
Meram Tıp Fakültesi Hastanemiz,
135 Profesör, 61 Doçent, 55
Doktor Öğretim Üyesi, 17
Öğretim Görevlisi Doktor ve 670
Araştırma Görevlisi Doktor ile
üst düzeyde, bilimsel üretkenlik
ve araştırmayı amaç edinen,
ulusal ve uluslararası alanda
kendini kanıtlamış öğretim
üyesi kadrosuyla Türkiye’nin
tıp alanındaki köklü kuruluşları
arasında yer alıyor.
Bugün itibariyle hastanemiz; sahip
olmuş olduğu gelişmiş teknoloji
ve donanımıyla, 1.350 yatak
kapasitesi, 2.866 sağlık çalışanı ile
200.000 m2’lik kapalı alanı ve yeni
hastane yerleşkesinde 6 blok, eski
hastane yerleşkesinde 10 blok
olarak hizmet vermektedir.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
yeni hizmet binasında 55 adet
hasta muayene poliklinik odası
eski hizmet binasında ise 50 adet
hasta muayene poliklinik odası
bulunmaktadır.
Bugüne kadar 8.315 kovid hastası
hastanemizde şifa buldu.
2019-2021 yılları arasında toplam
2.822.050 hastaya poliklinik, 231.478
hastaya klinik hizmeti sunduk.
2019-2021 yılları arasında toplam
254.293 ameliyat gerçekleştirdik.
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4 farklı alanda akreditasyon
belgesi aldık. Türkiye’de yüz ve kol
nakli yapma ruhsatı alan ikinci
Üniversite Hastanesi olduk.
Kapalı kalp ameliyatı, anne
karnında ameliyat gibi
şehrimizdeki en riskli ameliyatları
yapıyoruz. Rotablatör (Damar
İçi Tıraşlaması) uygulaması,
Radyofrekans Ablasyon tedavisi
gibi Türkiye’de sayılı hastanede
bulunan tedavilerimizle hastane
olarak vatandaşımızın her zaman
yanında olmayı sürdürdük.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
eski ve yeni yerleşkelerinde son
üç yılda büyük yatırımlar yaptık.
Hastanemizi, iki ayrı yerleşkede
toplam 200.000 m2 kapalı alanda
hizmet verebilecek kapasiteye
çıkardık.
Yatak kapasitesini 1350’ye
yükselterek bölgenin en büyük
hastanesi olma özelliğine ulaştık.
Üçüncü basamak ve Yeni doğan
yoğun bakım yatak sayısını
artırdık.
Kalp Merkezi, Uyku Merkezi,
mevcutta devam eden KaraciğerBöbrek-Kemik İliği Nakil
Merkezlerine Komposit Doku Nakli
Ünitesini de ekleyerek kapsamlı
bir Transplantasyon Merkezi ve
kapsamlı İmmünoloji Laboratuvarı
oluşturduk.

Yardımcı Üreme Teknikleri
Merkezi, Kök Hücre Nakil Merkezi,
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Merkezi, Kozmetoloji Ünitesi ile
ihtiyaca cevap vermeye çalıştık.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Tedavi Merkezimizin mevcut
alanını 4 katına çıkardık.
Eski hastane yerleşkesinde
kullanıma uygun olmayan A ve C
blokları yıkarak şehit sağlıkçılar
anısına park alanı olarak
düzenledik ve parkımıza “Sağlık
Şehitleri Parkı” adını verdik.
S blokta kapsamlı bir tadilat
yaptık; Çocuk Hastanesini
tamamen yeni binaya taşıyarak,
2,5 kat büyüttük, yatak
kapasitesini de 2 katına çıkardık.
Çocuk acil ve çocuk kardiyoloji
kliniğimizi tümüyle yenileyerek
ülkemizin en büyük acil
kliniklerinden biri haline
dönüştürdük, günlük hasta
kapasitemizi yaklaşık 3 katına
çıkardık. Ayrıca yıllardır kirada
olan Fizik Tedavi Hastanesini
de yine tadilatını yaptığımız bu
binaya taşıdık. Eski hastane
yerleşkesinde Çocuk Psikiyatri
ve Radyoloji hizmet alanını
yeniden düzenleyerek daha
modern mekanlarda hizmet
alanı oluşturduk. S blok eski
sterilizasyon alanını revize ettik,
Çocuk Kan Alma Birimini bu alana
taşıdık.
F blok binamızı, arşiv binası
olarak düzenledik, dağınık
durumda bulunan evrak ve

hasta kayıtlarının bir alanda
toplanmasını sağladık.
Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalını
G bloğa taşıyarak müstakil bir
alanda bağımsız, geniş bahçe ve
sosyal imkanlara kavuşturduk.
Eski hastane çamaşırhanesindeki
cihazları yeniledik ve terzihane
kapasitesi ve cihazları artırarak
pandemi sürecinde gerekli
üretimlerimizi kurum içinde
sağladık. Yine bu yerleşkede alt
yapıda büyük oranda yenileme
çalışması yaparak kapsamlı çevre
düzenlemesi başlattık.
Eski yerleşkemizde yürüttüğümüz
kapsamlı tadilat çerçevesinde
yeni hastaneye taşımadığımız
kullanılabilir durumda olan
hastane ekipmanımızı, (yatak
dolap vb. malzemeleri) şehrimizde
ihtiyacı olan okul, askeri alan
ve STK’lar ile irtibata geçerek,
halkımızın kullanımına sunduk.
Sırbistan’da Boşnak nüfusun
yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin
en büyük şehri Novi Pazar'a,
Üniversitemiz, Konya Büyükşehir
Belediyesi ve Türk Kızılay’ı iş
birliği ile hazırlanan 11 tır hastane
demirbaşı ve tıbbi yardım
malzemesi gönderdik.
Hastanemiz Radyasyon Onkolojisi
bölümünde bulunan eski
Radyoterapi cihazını yerinden
söküp, yeni cihazın kurulumu
için gerekli hazırlıkları yaptık.
Türkiye’de altı adet, Konya’da
tek olan, kanser tedavisi için

kullanılan Tomoterapi cihazını,
yaklaşık 30 milyon TL yatırım ile
Hastanemize kazandırdık.
Doku tipleme ve genetik
laboratuvarını yeniledik.
Toplam 1000 m2 alanın, ilgili
yönetmelikler çerçevesinde
yenilenmesini sağladık,
standartlara uygun hale getirdik.
Ayrıca 2 adet tam hijyenik doku
kültür çalışmalarının yapılacağı
hepa filtreli temiz oda yaptık.
Yeni hastane binası içerisinde
bulunan röntgen, MR, Tomografi,
Göz müdahale odaları ve
laboratuvarlara merkezi
sistemden bağımsız VRF sistem
klima yaptırarak cihazların
çalışma esnasında meydana
gelen sıkıntılarını giderdik.
Hastanenin eskiyen tıbbi
cihazlarını yenileyerek çok
sayıda ventilatör-monitörwi-fi bağlantılı EKG-infüzyonperfüzyon pompaları-dijital mobil
röntgen cihazları aldık. Özellikle
pandemi döneminde kaliteyi
artırmak ve hasta izolasyonuna
uygun olması amacıyla mevcut
cihazlara ilave olarak iki adet
bilgisayarlı tomografi, çok sayıda
ultrasonografi, EKO cihazları,
kemik dansitometre cihazı, üroloji
holmium lazer cihazı, yeni doğan
yoğun bakım 33 adet hasta
başı monitörü, tüm hastanede
kullanılmak üzere defibrilatör,
ameliyathaneye skopi cihazı,
Doğumhane NST cihazları, renkli
doppler cihazı, iç hastalıkları USG
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cihazları gibi cihazlar aldık.
Ameliyathanede laparoskopi
sistemleri, skopi, mikroskop,
bölümlere özel cihazlar ve
ameliyat setlerini yenileyerek
daha başarılı ameliyatlar için
eksikleri giderdik. Endoskopi
sistemleri ve ERCP ünitesindeki
sistemler yeniledik ve dünyada
kullanılan en son model taş kırma
cihazını hastaneye kazandırarak
bölge halkının hizmetine sunduk.
Hastalarımız, Deneysel Tıp
Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulama Merkezi, Diyaliz ve
Hemodiyaliz Merkezi, Periton
Diyalizi Merkezi, Genetik
Hastalıklar Tanı Merkezi, Kan
Merkezi, Kornea Nakil Merkezi,
Organ Nakil Ünitesi, Sağlık
Turizmi Birimi, Sigara Bırakma
Polikliniği, Terapötik Aferez Ünitesi,
Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi,
Obezite Merkezi, Kozmetoloji
Ünitesi, Sporcu Sağlığı Merkezi,
Kalp Merkezi ve Prematüre
Retinopatisi (Rop) Tanı Ve Tedavi
Merkezi gibi birimlerimizde son
teknoloji cihazların imkan tanıdığı
tedavilerden yararlanmaktadırlar.
Tedavi için şehir dışına çıkmak
zorunda kalan hastaların bundan
sonra hastanemizde tedavi
olabilecekleri ve ihtiyaç duyan
çevre illerdeki vatandaşların da
hizmet alabileceği bir konuma
geldik.
Hastanenin TSE belgelerini
yenileyerek sayısını artırdık,
uluslararası alanda akreditasyon
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için hazırlıklara başladık.
Yeni hastane binasına ilave 2 adet
600 m2 alana sahip yeni kantin
yaptık ve hastalarımızın hizmetine
sunduk.
Yeni hastane binası içerisinde
bulunan biyokimya laboratuvarı
ve ultrason odalarına merkezi
sistemden bağımsız VRF
havalandırma sistemi ilavesi
yaptık.
Eski hastane yerleşkesinde
bulunan onkoloji binasında kot
kaynaklı yağmurlu havlarda
su basması meydana gelmesi
sebebi ile bu binamızda sıhhi
tesisat revizyonu yaptık, bu tarz
sıkıntıların önüne geçtik.
Yeni hastane binası içerisinde
bulunan sterilizasyon ünitesini,
yenileme ve bakım yaparak daha
modern bir hale getirdik.
Yeni hastane binası girişine kolon
ve cephe kaplamaları yaptık, giriş
alanını estetik hale getirdik.
Yeni hastane binası içerisinde
bulunan Trijenerasyon santralini
kullanıma hazır hale getirdik.
2022 yılı içerisinde Trijenarasyon
santrali sayesinde doğalgaz
kullanarak hastanemizin
elektriğini kendimiz üreteceğiz.
Yeni hastane binasında depo
olarak kullanılan alanı kovid
polikliniğine dönüştürdük, 200 m2
büyüklüğünde toplam 5 poliklinik
ve müşahede odası yaptık.

Kovid alanları içerisine hijyenik
klima ve havalandırma tesisatları
yaparak temiz hava sirkülasyonu
sağladık.

Yeni hastane binası otopark
alanındaki refüj içlerine sulama
hattı çektik, bu alanlara 125 adet
ağaç diktik.

Yeni binamıza geçtiğimiz Ekim
2020’den sonra toplam 187.425
hasta tedavi ettik, hasta sayısında
%77 artış sağladık.

Pandemi sürecinde geniş
kapsamlı çalışma ekibi ve
bilim kurulu oluşturduk.
Pandemi hastaları için izole
poliklinik-yataklı servis-yoğun
bakım-ameliyathane-asansör
alanları-immünplazma merkezini
düzenledik.

Yeni hastane binasına giriş ve
çıkışların düzenlenmesi ve ısı
kayıplarının önlenmesi amacı ile
döner kapı ve otomatik kapıları
yaptırdık.

Fantom klinik ünite sayısını 37’den
60’a, tüm çene BT cihazını 1’den
2’ye, panoramik cihazını 3’ten
4’e, lazer sinter cihazını 0’dan 1’e
ve periapikal cihazını 4’den 9’a
çıkardık.

Yoğun bakım yatak ve cihaz
sayısını artırarak Konya’da covid
hasta tedavi sürecine ciddi destek
verdik.
Tıp fakültesi çalışanlarımız
yaklaşık %60 covid enfeksiyonuna
maruz kalmasına rağmen
covid dışı diğer hastalara
verilen hizmeti hiç aksatmadan
sürdürdük.
Yeni hastane binası A blok
bodrum katta hasta trafiğini
kaldıramaması sebebi ile
deformasyona uğrayan koridor
seramiklerinin yerine özel saha
betonu attık, üzerini epoksi
kapladık.
Yeni hastane binası otopark
alanına 80 m2 25 araç kapasiteli
kapalı motosiklet parkı yaptık.
Yeni hastane binası içerisine
650 m3/saat kapasiteli 2 adet
vakum pompası aldık, mevcut
sistemlerin kapasitesini artırdık.

Yeni hastane binası önü otoparkı
ile Acil otoparkı arasında
hastaların en kısa yoldan
ulaşımını sağlamak için iki alan
arasına çelik merdiven yaptık.
Diş Hekimliğini, Türkiye’nin
En’lerine Sahip Bir Fakülte
Haline Getirdik
Diş hekimliği fakültemizi sağlık
yerleşkemize taşıdık, binamızı son
teknoloji cihazlar ve muayene
üniteleriyle donattık.
Fakültemize, aynı anda iki
ameliyatı mümkün kılan bir
ameliyathane kazandırdık.
3 milyonluk yatırımla laser sinter
cihazı kurduk, yıllık 1.250.000 TL’ye
dışarıdan aldığımız hizmeti kendi
bünyemize kazandırdık.

Hasta ünitemizi %58 artırarak
163’e çıkardık.
Şehrimizde pandemi sürecinde
kesintisiz hizmet veren tek diş
hekimliği fakültesi olduk.
Hastalarımızın şikayetlerini
uzaktan video ile teşhis etmeyi
ve tedaviyi önceliklendirmeyi
mümkün kılan tele-triaj görüntülü
muayene sistemini ülkemizde ilk
biz kurduk.
Fakültemize kabin sistemi kurduk.
Her hastayı, diğer hastalardan
bağımsız olarak tedavi ediyoruz.
Kişiye özel kabini ülkemizde
ilk biz uyguladık.
Gezici otobüsümüzle köy köy gezip
ağız içi tarama yaptık.

Araştırma laboratuvarımıza 700
bin TL bütçeli çiğneme simülatörü
cihazı aldık.

Şeffaf plak tedavisini özel sektöre
oranla daha uygun şartlarda
halkımıza sunmaya başladık.

150 kişilik preklinik laboratuvarı
kurduk.

Mobil uygulamamızı hizmete aldık.

Türkiye’deki Diş Hekimliği
Fakülteleri arasında Türk
Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından verilen ‘Hijyen ve
Sanitasyon Yönetim Sistemi’,
‘Kalite Yönetim Sistemi’ ve ‘Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’
belgelerini almaya hak kazanan
ilk fakülte olduk.
Son iki yılda, Diş Hekimliği
uzmanlık sınavında Konya
birinciliğini göğüsledik.
Akademik Performansımız
Takdir Topluyor, Katkı Sunan
Bütün Birimlerimizi ve
Hocalarımızı Tebrik Ediyorum.
Yazımın başında, göreve
geldiğimizde dünyadaki ve
ülkemizdeki en iyi örnekleri
inceleyerek bir eylem planı
oluşturduğumuzu ifade etmiştim.
Oluşturduğumuz eylem planının
en önemli sacayaklarından
biri de şüphesiz akademik
performansımız konusu idi. Bu
kulvarda da, üniversitemizi üst
sıralara çıkaracak çalışmalar
yürüttük.
En yüksek sıralama puanlarına
sahip üniversitelerin atama ve
yükseltme kriterlerindeki dil ve
diğer performans puanlarını
hedefledik ve atama yükseltme
kriterlerimizi aşamalı olarak
yükselttik. Bu yükseltme
esnasında bünyemizdeki
akademisyenlerimize kendilerini
geliştirebilmeleri için zaman
tanıyarak pozitif ayrımcılık yaptık.
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Akademik kriterleri
yükseltmemizin sonucunda yayın
ve etki değeri açısından Türkiye
ve dünya ortalamasının yaklaşık 2
katı üzerinde bir değere ulaştık.
Lisansüstü eğitimde, zorunlu ders
kapsamındaki "Bilimsel araştırma
yöntemleri ve yayın etiği" dersini,
merkezi olarak tüm lisansüstü
öğrencilerine 14 hafta boyunca
28 farklı derste ve içerikte dünya
çapındaki 10 uluslararası yayıncı
ve derleyicilerle iş birliği yaparak
(WOS, Elsevier, Proquest, Springer
Nature, Wiley, Ebsco, Pooltext
vb.) yürüttük. Bu kapsamda
Türkiye’deki ilk Üniversite
olduk. Bu süreç sonunda birçok
lisansüstü öğrencimiz, nitelikli
bilimsel yayınlar yaparak katma
değer yaratmıştır.
Hazırlık sınıfında zorunlu olan
haftalık 24 saatlik yabancı dil
dersini, 30 saate çıkardık.
Yüksek lisans girişinde dil puanı
şartı koyduk.
Yabancı dilde eğitim veren
program sayımızı 9’dan 14’e
yükselttik.
Dünyanın en prestijli
yayınevleriyle (Elsevier, Wiley ve
Springer) stratejik ortaklıklar
kurduk.
Yaklaşık 10 yıllık tüm bilimsel dergi
arşivini açık erişime kazandırdık.
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5.915 yazarın katkıda bulunduğu
231 sayı ve 2.191 makale
arşivleyerek açık erişime açtık.
2018 yılında 7 olan dergi sayımızı,
bugün itibari ile 20’ye çıkardık.
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kültür Yayınlarını “NEÜ Yayınları”
adıyla yeni bir markaya
dönüştürdük. Uluslararası yayınevi
olan “NEÜ Yayınları” markasını
global ölçekte “NEU PRESS”
markası haline dönüştürmeye
yönelik gerekli adımları attık.
Bilimsel/Akademik, Ders Kitabı,
Yardımcı Ders Kitabı, Kültür,
Bilimsel Toplantılar, Çeviri ve
Prestij Yayınlarıyla birlikte 100’den
fazla eseri akademi camiasının
hizmetine sunduk.
Yıllık yayın sayımızda bir önceki
yıla kıyasla ortalama %32
oranında büyütme başarısına
ulaştık. Bu oran Türkiye’de %13,
dünyada ise %7. Niceliksel artışın
yanında niteliksel büyümede de
önemli yol kat ettik.
Türkiye’de ilk defa Bilimsel
Yayınlar adıyla koordinatörlük
kurduk. Yayıncı iş birlikleri, bilimsel
dergilerimizin koordinasyonu
ve uluslararası indekslere dahil
edilmesi, akademik çeviri ve
istatistik/veri analizi, kayıp
atıfların birleştirilmesi ve altyapı
destekleri gibi faaliyetlerimizle
bilimsel yayıncılık kültürü
oluşturduk.

İki yılı aşkın bilimsel yayıncılık
faaliyetlerimiz sonucunda
“Akademik Performans İzleme ve
Değerlendirme Sistemi”ni kurduk.
Akademik alanda yaptığımız
doğru hamlelerle üniversite
sıralamalarında büyük atılımlar
gerçekleştirdik.
URAP’a göre 2000 yılından
sonra kurulmuş 108 üniversite
içerisinden 4 sıra yükselerek
9.’luğa yerleştik. Genel sıralamada
10, Devlet üniversiteleri
sıralamasında 8 sıra birden
yükseldik.
Web of Science’a göre 217
üniversite arasında 2018 yılına
kıyasla 25 sıra birden yükselerek
33. sırada yer aldık.
US News & World Report’un
En İyi Küresel Üniversiteler
Sıralaması’nda bölgesel araştırma
itibarı kategorisinde ilk 500
üniversite arasına girerek 341.
sırada yer aldık.
90’ı aşkın ülkeden 2 binden fazla
yükseköğretim kurumunun
değerlendirildiği sıralamada,
Türkiye’deki üniversiteler
içerisinde 38’inci sırada yer aldık.
Listeye Türkiye’den giren en genç
üniversite biz olduk.
Times Higher Education (THE)
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda
ilk defa sıralamaya dahil olarak
Türkiye’deki 207 üniversite
arasında 44. sırada yer aldık
ve burada da sıralamaya giren

Türkiye’deki en genç üniversite
olma başarısına imza attık.

İstediğimiz her an senkron eğitim
verme gücüne sahibiz.

Dünyanın en prestijli bilimsel
dergilerinden olan Nature ve
Science dergilerinde son 3 yılda
Türkiye’den yapılan yayınlar
içerisinde etki değeri en
yüksek yayın yapan üniversite,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
oldu.

Bugüne kadar 10 milyonun
üzerinde katılımcıyla 395 bin 223
canlı ders işledik.

Uluslararası iş birliği, akademi
dışı iş birliği ve etki değeri
hesaplamalarında son üç yılda
büyük bir performans kaydederek
Unikop bölgesindeki 13 üniversite
arasında ilk sıraya yerleştik.
Akademik performansımıza katkı
sunan hocalarımızı unutmadık,
şehrimizde akademik performansı
ödüllendiren ilk üniversite olduk,
geleneksel hale getireceğimiz
Necmettin Erbakan Academy
Award törenini gerçekleştirdik.
Üniversitemizin ilk sırada tercih
edilme oranını 2018 yılına göre
%140 artırdık.
Uluslararası öğrenci sayımızı
1.281’den 1.893’e çıkararak iki katı
artış sağladık.

16 bine yakın çevrimiçi sınav
gerçekleştirdik ve bu sınavlara
400 bine yakın öğrenci katıldı.
Uzaktan eğitim sürecinde eğitim
kalitemizi koruduk. Bunun için;
Tüm öğretim elemanlarımıza
“Eğitimde Dijitalleşme” adı altında
262 dakika eğitim verdik,
Tüm öğretim elemanlarının
tüm dersleri, dersi verdikleri
tüm şubelere canlı olarak
anlatmalarını zorunlu tuttuk,
Öğrencilere örgün öğretimdeki
gibi derslere devam
zorunluluğunu getirdik,
Uzaktan eğitime geçişin yapıldığı
2019-2020 bahar yarıyılı hariç tüm
dönemlerde sınavları çevrimiçi
yaptık,
Sınavlarda istenmeyen durumların
önüne geçebilmek için “gözetimli
sınav” uygulamasına geçiş yaptık,

Uzaktan Eğitimde Devrim
Kısa sürede alt yapı çalışmalarını
tamamlayarak senkron ders ve
çevrimiçi sınav yapabilen sayılı
devlet üniversiteleri arasında yer
aldık. Uzaktan eğitim sistemini
kendi bünyemizde geliştirdik.

Doçentlik sözlü sınavlarının yanı
sıra lisansüstü eğitime yönelik her
şeyi sanal ortama taşıdık.
Yüksek lisans ve doktora
seminerleri, tez izleme komiteleri,
tez savunmaları gibi uygulamaları
da çevrimiçi ortamda yürüttük.

Koronavirüs salgınının eğitim ve
bilimi etkilememesi için yüz yüze
yapamadığımız bilimsel faaliyet
ve toplantıları online ortamda
arttırarak gerçekleştirdik.
2019-2021 yılları arasında bilimsel
21 Sempozyum, 7 kongre,
5 konferans ve 13 çalıştay
düzenledik. Bunlardan 19 tanesini
online olarak gerçekleştirdik.
Pandemi döneminde
düzenlediğimiz 6 sanal sergiyle bu
alanda da ülkemizin önde gelen
eğitim kurumlarından biri olduk.
Eğitim, söyleşi ve panel tarzında
çevrimiçi ortamda 1.098 etkinlik
düzenledik.
Bu etkinliklerimizde 145 bin
katılımcıyla 1.160 saat canlı yayın
yaptık, 377 bin ziyaretle ülkemizin
en fazla çevrimiçi etkinlik
düzenleyen üniversitelerinden biri
olduk.
Çevrimiçi etkinliklerimiz resmi
YouTube hesabımızda 650 bin
görüntülemeye, 27 bin saat
izlemeye ulaştı.
Bu sayede, üniversitemizde
gerçekleştirilen online bilimsel
faaliyetlere isteyen herkesin
erişimini sağlamış olduk.
Güçlü İş Birlikleri
Ukrayna Taras Shevchenko
National Üniversitesi, Ukrayna
Ulusal Havacılık Üniversitesi,
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Uluslararası Balkan Üniversitesi,
Kharkhiv Ulusal Uzay Bilimleri
Üniversitesi, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi, Kosova
İslami İlimler Fakültesi, Sırbistan
Novi Sad Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
ROKETSAN, HAVELSAN, MEVKA,
Proquest, Elsevier, Konya Şehir
Hastanesi, Konya Büyükşehir
Belediyesi, Konya Ticaret Odası,
Konya Ticaret Borsası, Konya
Sanayi Odası, KOP, UNİKOP, Mevka,
KOSGEP, çeşitli STK’lar, Konya İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, Ereğli İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya
Müftülüğü, Selçuklu Belediyesi,
Meram Belediyesi, Karatay
Belediyesi, Ereğli Belediyesi,
Seydişehir Belediyesi, Konya
OSB, Orman Genel Müdürlüğü,
Konya Ereğli Şehit Emre Dut Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel
Konya Ereğli Bilim Teknik Koleji
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Selçuklu Adil Karaağaç Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Karatay Ali
Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip
Lisesi, Karatay TOKİ Anadolu Lisesi,
Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi, Selçuklu Osman Nuri
Hekimoğlu Anadolu Lisesi, TYB
Konya Şubesi, Helvacızade Grubu,
Netcad Yazılım gibi daha ismini
saymakla bitiremeyeceğim kurum
ve kuruluşla 100’ün üzerinde iş
birliği anlaşması imzaladık.
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Yerel Yönetimlerle Güçlerimizi
Birleştirdik, Toplumsal Projelere
İmza Attık
Selçuklu Belediyesi ile iş birliği
içerisinde yürüttüğümüz SEDEP
ve SOBE projelerimiz ile Karatay
Belediyesi ile iş birliğinde
yürüttüğümüz Alzheimer Merkezi
projelerimiz hız kesmeden devam
ederken yerel yönetimlerimizle
iş birliği içerisinde yeni projeler
meydana getirdik.
SİA
Konya Büyükşehir Belediyesi
ile birlikte hayata geçirdiğimiz
Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) ile;
sürdürülebilir, yenilikçi, toplumsal
değerlere uygun çözümler
ortaya koyarak toplumsal ve
ahlaki değerlere duyarlı fikirler
üretiyoruz.
Örneğin, Türkiye'ye örnek
teşkil edecek “Konya Modeli
Belediyecilik” çalışması, SİA
tarafından hazırlanıyor.
2022 yılı itibari ile ülke sathında
ses getiren projelere imza
atacağız.
Selçuklu Sanat Akademisi
Konya’nın sanat ve kültür hayatına
önemli kazanımlar sağlayacak
olan Selçuklu Sanat Akademisi’nin
ortaklarından biri olduk.

Selçuklu Sanat Akademisinde
Üniversitemizin akademik
personel ve uzman desteğiyle
sanat eğitimi veriyoruz.
MEGA
“Z ve Alfa Kuşaklarının” içinde
aktif olarak yer alacağı bir “Yeni
Nesil Eğitim Projesi” olan Meram
Gelişim Akademisi-MEGA’nın
akademi ortağı olduk.
Üniversitemizin akademik
birikimini gençlerle
buluşturuyoruz.
Karatay Sanat Merkezi
Karatay Belediyesi ile birlikte
hayata geçirdiğimiz, şehrimizin
kültür sanat hayatına katkılar
sunan Sanat Merkezi’nde eğitim
ve kurslar veriyor, uzman
hocalarımız ve sanatçılarımızı
meraklıları ile bir araya
getiriyoruz.
Kaligrafi ve Selçuklu geometrik
motifleri kurslarımız devam
ediyor.
Psikolojik Danışma Merkezi &
Anaokulu
Ereğli ilçemize Ereğli
Belediyemizin ve
hayırseverlerimizin destekleri ile
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile Emine - Rasim Çalışkan
Uygulama Anaokulu kazandırdık.

Özel Sektör İşbirlikleri
Özel sektör Ar-Ge birimi çalışanı
mühendisler için açtığımız yüksek
lisans ve doktora programlarında
10 öğrencimiz eğitim görüyor.
Öğretim Üyelerimiz teknoloji
geliştirme bölgelerinde bilişimyönetim, endüstriyel otomasyon,
tıbbi aromatik, makine imalatı ve
enerji alanlarında aktif 12 firma
kurdular.
Konya sanayisinde bulunan
firmaların Ar-Ge merkezleri ile iş
birliği yaptık. Bu firmaların
proje ve Ar-Ge çalışmalarına
18 hocamızın katkıları ile destek
veriyoruz.
İçerisinde yer aldığımız araştırma
geliştirme projeleri ile Konya
ekonomisine doğrudan ve dolaylı
olarak 20 Milyon TL'nin üzerinde
katkı sağlıyoruz.

YAPIYORUZ!
Organize Sanayi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Konya Organize Sanayi Bölgesi
(KOS) ile KOS’a Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu kurulması
konusunda protokol imzaladık.
Okulda eğitim gören öğrencilerin
iş bulması, sanayiye ve üretime
kazandırılması için çeşitli
başlıklarda iş birlikleri yapacağız.
Köyceğiz Yerleşkesi Peyzaj
Düzenlemesi
Köyceğiz Yerleşkemizin en
büyük sorunlarından biri olan
peyzaj konusunu çözüyoruz.
Proje tasarımımızı tamamlamak
üzereyiz, çok yakında harekete
geçiyor, Üniversitemize tematik
bir peyzaj kazandırıyoruz.
Mühendislik Fakültesi İnşaatı
Uzun zamandır sürmekte
olan Mühendislik Fakültesi
inşaatında son aşamadayız.
%85’i tamamlanan binamızı 2022
yılı yeni eğitim öğretim yılına
yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Yeni Eğitim Binaları
15 bin metrekarelik Hukuk
Fakültesi binası inşaatı için bir
hayırseverimizle görüşüyoruz.

10 bin metrekarelik Nezahat
Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
inşaatı için Keleşoğlu Vakfı ile
anlaştık, Sağlık yerleşkemizde
inşaatına başlıyoruz.
5 bin metrekarelik Ereğli Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
binası inşaatı için hayırsever Ali
Talip Özdemir ile anlaştık, yerini
belirledik, projeyi çizdik, başladık.
Merkezi Kütüphane
Üniversitemize çok değerli
katkıları olan Keleşoğlu Vakfı ile
Merkezi Kütüphanemizin yapımı
konusunda el sıkıştık.
Mevcut projeyi revize ettik,
hafriyat çalışmalarını tamamladık,
kısa bir süre içerisinde
temelimizi atacağız ve yapımını
tamamlayarak hizmete açacağız.
Köyceğiz Yerleşkesi Camii
Köyceğiz Yerleşkesi Camii
inşaatı için dernek kurduk,
yardım faaliyetleri çerçevesinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Camimiz; kütüphanesi, sosyal
donatıları, kafeleri, ticaret alanları
ile öğrencilerimizin sadece ibadet
ihtiyaçlarını değil, birçok ihtiyacı
karşılayacak imkanlara sahip
olacak. Bu açıdan, bir külliye
özelliği taşıyacak.
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Necmettin Erbakan Müzesi

Spor Kompleksi

Listra Antik Kenti Kazısı

İsmini taşıdığımız Merhum Prof.
Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın
hatırasını yaşatmak maksadı ile
ilk olarak 2014 yılında ortaya çıkan
Necmettin Erbakan Müzesi fikrini
hayata geçiriyoruz.

Üniversitemizin en öncelikli
ihtiyaçlarından biri olan Spor
Kompleksi ve spor alanları
sorununu çözdük. Gençlik Spor
Bakanlığımızın destekleri ile 2
Adet halı saha, 22 adet pota, 2
adet basketbol sahası, 1 adet
voleybol sahası, 1 adet tenis kortu,
6 kulvarlı atletizm pisti, orta çim
alan, aydınlatma, 500 seyirci
kapasiteli portatif tribün, 4’lü
tek tip soyunma odası ve 1.000
seyirci kapasiteli spor kompleksini
yapıyoruz.

Meram İlçesi Hatunsaray
Mahallesi’nin yaklaşık 8 km
uzağında bulunan, adı İncil'de
defalarca geçen ve Aziz Pavlus’un
ziyaret ettiği tarihi Listra Antik
Kenti kazıları için start verdik.

Yürütülen istişareler neticesinde
şehir merkezinde olması fikri
ağırlık kazanan Necmettin
Erbakan Müzesi projesi için
Karatay Belediyesinden
kültür vadisi üzerinde arsa
tahsisini sağladık, inşası için
teşebbüslerimiz devam ediyor.
Erbakan Müzemiz, Mevlana
Müzesi'ne yaklaşık 1,9 km, Mevlana
Kültür Merkezine 0,9 km ve Konya
Spor ve Kongre Merkezi'ne 0,5
km mesafede yer almaktadır.
Ayrıca yapımı planlanan metro
hattı projesine göre 14 numaralı
istasyonun bitişiği konumunda
bulunmaktadır.
Sağlık Araştırma Merkezi
Araştırma geliştirme
faaliyetlerimiz kapsamında, 2.500
metrekarelik Sağlık Araştırma
Merkezi inşaatı için Selçuk
Ecza Deposu ile anlaştık, yerini
belirledik, projeyi çizdik, hafriyata
başladık, en kısa zamanda
bitiriyoruz. Biyoeşdeğerlik, klinik
uygulamalar, rejeneratif (kök
hücre ve tüp bebek) alanında
üstün nitelikli bir uygulama
araştırma merkezi kuruyoruz.
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Ereğli Kapalı Spor Salonu ve
Öğrenci Yaşam Merkezi
Ereğli yerleşkemiz de merkezdeki
diğer yerleşkelerimiz gibi spor
salonları ve yaşam alanlarının
eksik olduğu bir yerleşkemiz
durumunda idi. Bu yerleşkemizde
kültür spor faaliyetlerimizi
gerçekleştirmek üzere kapalı
spor salonu ve öğrenci yaşam
merkezi kazandırmak için
hayırseverlerimizle görüştük,
netice aldık, içerik ve kapsamını
belirlediğimiz projemizi en kısa
zamanda tamamlamak üzere
çalışmalara başladık.
Gevale Kalesi Kazısı
Üniversitemizin, Selçuklu
Belediyesi ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı işbirliğiyle 2012 yılından
bu yana yürüttüğü Gevale
Kalesi’ndeki kazı çalışmaları
devam etmektedir.

Meram Belediyesi ile işbirliği
ile gerçekleştirilecek kazıların
yüzey taramaları tamamlandı,
Sanat tarihi bölümü hocalarımızın
koordinasyonunda yürütülüyor.

YAPACAĞIZ!
Meram Tıp Fakültesi Ek Bina ve
Otopark
Meram Tıp Fakültesi Hastanemizin,
eski yerleşkede kalan birimlerinin,
hizmette aksamalara sebep
olduğu için yeni hastane binasına
taşınması için girişimlerimizi
sürdürüyoruz. Büyüme projemiz
kapsamında ayrıca, hastanemizin
otopark sorununu da gidermeyi
hedefliyoruz.
Kongre ve Kültür Merkezi
Bilimsel ve kültür-sanat
etkinliklerimizin icra edilmesi
amacı ile ana yerleşkemiz
konumundaki Köyceğiz
Yerleşkemizde Kültür Sanat
Merkezimiz henüz inşa
edilememiştir.
Öncelikli hedeflerimizden biri de
bu yerleşkemize Kongre ve Kültür
Merkezi kazandırmaktır.
Ereğli Tarım Hayvancılık
Kompleksi
Tarım Hayvancılık Kompleksimiz,
Ereğli ilçemizde konuşlanmış
Veteriner ve Ziraat
Fakültelerimizin uygulama
ve üretim alanı olarak
tasarlanmaktadır.
Kompleksimiz, hem
öğrencilerimizin uygulamalı
eğitim alanı hem de ülkemizde

katma değerli üretim
gerçekleştirilebilecek niş
alanlarda üretimler yapılacaktır.
Bu çerçevede ortak işbirliği amacı
ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
projenin konuşlanacağı ilgili
lokasyona Tarım Lisesi açılmıştır.
Öğrenci Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi
Ekonomik kalkınma ve istihdam
için önemli bir organizasyon yapısı
olan kooperatiflerin çeşitlerinden
biri de eğitim alanındaki öğrenci
kooperatifleridir.
Kurulacak olan öğrenci
kooperatifinin temel amaçlarından
bir tanesi kooperatif ortağı olacak
öğrencilerin eğitimleri süresince
karşılaştığı ekonomik sıkıntılarının
üstesinden gelebilmek için onlara
katkı sağlanmasıdır.
Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret
Odası veya Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği gibi kuruluşlarla
yapılacak işbirliği ile öğrencilerin
piyasada eğitim hayatları
sırasında yer alması sağlanacak,
öğrencilerin mezuniyetlerinden
sonra da istihdam edilmelerinin
önü açılacaktır.
Öğrencinin Meramı

Artan öğrenci popülasyonu
ile birlikte, Meram’ın ruhunu
kaybetmeden gelişmesini
sağlayacak, yerel yönetimle iş
birliği içerisinde planlı ve organize
bir dizi proje hayata geçirilecektir.
NEP 4.2 Platformu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
öğrencilerinin okudukları
programlardaki eğitimle sınırlı
kalmamalarını, mezunlarımızın,
sadece kendi alanlarına hakim
bireyler değil, dünyanın geri
kalanıyla da ilgili, bilgili ve
donanımlı bireyler olmalarını arzu
ediyoruz.
Bu amaçla başlatacağımız
NEP 4.2 Platformu aracılığı ile
farklı programlardaki hocaların
derslerini takip etmek isteyen
öğrencilerimize online ortamda
ders alma fırsatı sunacağız.
Böylelikle, mezun olurken ilgi
duydukları bu farklı alanlardaki
derslerle ilgili de sertifika ve
transkripte sahip olacaklar.
Titizlikle çalıştığımız bu projemizin,
özgüvenli, kendini hayata hazır
hisseden, sorumluluk alan,
zorluklarla mücadele eden, ufku
geniş, mesleki açıdan donanımlı,
işinin ehli, mesleğinin erbabı
mezunlar verme hedefimize,
bizleri ulaştıracak önemli bir
kaldıraç olacağını düşünüyoruz.

Üniversitemizin Konya merkezde
konumlandığı Meram ilçemizin
öğrencilere yönelik hizmetlerinin
artırılması ve tanıtılması amacı ile
oluşturulmakta olan bir projedir.
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NESEF - Sosyal Etki Feneri
Üniversitemizde, akademik
yaşamın, eğitim öğretimin dışında
kalan ve öğrenmenin devam ettiği
kocaman bir sosyal hayat var.
Sosyal etkinlikler, gençlerimizin
gerçek manada üniversiteli
oldukları, 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.
Bu minvalde çok kıymetli
gördüğümüz ikinci diploma yani;
gelişmiş ülke ve üniversitelerde
de örnekleri bulunan sosyal
etkinlik diploması uygulamasını
üniversitemize kazandıracak
olmanın heyecanını yaşıyoruz.
Öğrencilerimiz, kulüp
faaliyetlerine, sosyal etkinliklere
katıldıkça puan kazanacaklar ve
eğitimlerini tamamladıklarında
-özellikle yurtdışındaki
üniversitelerde lisansüstü
öğrenci kabulünde önemli bir
yeri bulunan- sosyal etkinlik
diplomasına sahip olacaklar.

Enerjiden %90 Tasarruf
Sağlayacağız
Üniversitemizde kurulu olan 250
kilovatlık santralimiz 2018’de
Üniversitemiz öz kaynakları ve
MEVKA desteğiyle tamamlanarak
faaliyete geçmişti. Yıllık olarak
ortalama 150 bin liralık elektrik
sarfiyatına katkısı var. Yani
üniversitemizin yıllık elektrik
maliyetinin yüzde 1’ini karşılıyor.
Yeni planladığımız güneş enerjisi
santralinde ise hedefimiz 10
megavatlık bir kurulum sağlamak.
Bunu hayata geçirdiğimizde
üniversitemizin elektrik
maliyetinin yaklaşık yüzde 90’ını
karşılamış olacağız.
NEÜ’nün Eseri
Göreve geldiğimizde Üniversitemiz
bünyesinde elde edilen
başarıları “NEÜ’nün Eseri”
olarak adlandırmaya başladık.
Elde ettiğimiz başarılar her
sene artarak devam etti. Üç
yıl içerisinde sayısız başarıya
imza atan, işini mis gibi yapan
öğrencilerimizi, hocalarımızı ve
idari personelimizi gönülden
tebrik ediyorum.
Biz yaptık.
Mış gibi değil, mis gibi yaptık!

2019 YILI BAŞARILARIMIZ

• Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz Seda Karakurt, Rabia
Süveyda Elliiki ve Cavit Berkan Uzunhasanoğlu, Tümaş 4.
Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışmasında ikincilik elde
etmişlerdir.
• Gastronomi Bölümü öğrencilerimiz, Antalya Gastronomi
ve Eğitimciler Birliği Derneği’nin düzenlediği “Gelenekten
Geleceğe Yemek Yarışmaları” organizasyonunda 2 Gümüş
Madalya + Başarı Sertifikası (Genel klasmanda yarışma
ikincisi) 2 Bronz Madalya + Başarı Sertifikası (Genel
klasmanda yarışma üçüncüsü) kazanmışlardır.
• Karamanoğlu Mehmet Bey'i anma, Türkçenin resmi dil
olarak kabul edilişinin 742. yıldönümü ve Milli Mücadelenin
100. Yılı etkinlikleri kapsamında Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi’nde düzenlenen "15. Tömer'ler Arası Türkçe
Konuşma Yarışması’nda Üniversitemiz öğrencisi Sejma
Eminovic, Türkiye 2.'si olmuştur.
• Tübitak Bilim İnsanları Destekleme Başkanlığı tarafından
düzenlenen 2242 Ünivesite Öğrencileri Araştırma Proje
Yarışmasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Sefa
Tamak, Konya Bölge Sergisinde Üçüncülük ödülü kazanmıştır.
• Uçak Mühendisliği öğrencilerimiz Yahya Gencer ve Halil
İbrahim Aydın'dan oluşan Max-Thrust Ekibi, Teknofest Mini Jet
Radyal Kompresör Tasarım Yarışmasında birinci olmuşlardır.
Öğrencilerimiz ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden almışlardır.
• Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz Hüseyin Yılmaz, Alperen
Kaya ve Hakan Yavuz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet
(Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi
Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması'nda eşdeğer
mansiyon ödülü kazanmışlardır.
• Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarımızdan Doç. Dr. Salim
Yalçın İnan, Prof. Dr. Hasibe Vural, Arş. Gör. Ebru Avcı, Arş.
Gör. Canan Eroğlu, Arş. Gör. Esra Çelen’in yürüttüğü “İn-vivo
ve in-vitro deneysel Parkinson hastalığı modellerinde Rho/
ROCK sinyalizasyonunun mitokondrial disfonksiyon üzerine
etkisinin araştırılması” başlıklı ve SBAG-218S569 nolu proje
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Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Programı kapsamında (Tübitak-1001) desteklenmeye uygun
bulunmuştur.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Hasan
Kotan'ın Tübitak'a sunmuş olduğu proje (119M120 numaralı
proje) desteklenmiştir.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Aytekin
Uzunoğlu'nun, Tübitak-Bidep "2237 - B Proje Eğitimi
Etkinlikleri Desteği" projesi kabul edilmiştir.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr.
Derya Arslan Danacıoğlu'nun yürütücü ve Dr. İsmail
Tontul'un yardımcı araştırmacı olduğu “Fenolik asitlerin,
terpenik asitlerin ve flavonoid aglikonların doymamış
yağ asiti esterleri: farklı lipit matrislerinde antioksidan
etkinliklerinin değerlendirilmesi" isimli Tübitak - Arrs
(Slovenya) Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Tübitak tarafından
desteklenmiştir.
• Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Pembe
Oltulu, Amerika’nın Patoloji alanında prestijli dergisi, The
Pathologist, Powerlist 2019, Patolojinin ve Laboratuvarın en
iyi, yenilikçi öncü 100 bilim insanı listesinde yer alan tek Türk
bilim insanı olmuştur.
• 2019 yılı ana teması “Engelsiz Ufuklar” olarak belirlenen
Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri töreninde üniversitemiz
13 mekanda erişim, 13 eğitimde erişim, 3 sosyal kültürel
alanda erişim olmak üzere toplamda 29 engelsiz bayrak
ödülü almıştır.
• Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Onur Bilge
hocamız, Yayın Kurulu’nda görev aldığı Uluslararası “SCIExpanded” indeksinde yer alan “Journal of Orthopaedic
Surgery and Research” dergisinin, 12-16 Mart 2019 tarihleri
arasında Las Vegas, Nevada’da yapılan “Amerikan Ortopedik
Cerrahlar Akademisi (American Academy of Orthopaedic
Surgeons, AAOS) 2019 Kongresi”nde gerçekleştirilen, Yayın
Kurulu (Editorial Board) Toplantısı’nda, Diz Cerrahisi Dalı ile
ilgili “Yayın Kurulu Yardımcı Editörlüğü (Associate Editor)”
layık görülmüştür.
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• Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz İbrahim Akkuş,
Enes Ülker, Furkan Tok, Eyüp Sevim, Yavuz Selim Kapsız,
Ahmet İngit ve Mehmet Mızrakoğlu Konya Bilim Merkezi
DesignNow 3B CAD Yarışmasında derece almışlardır.
• Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencimiz Ömür
Onurlucan, Sapiens Yayınevi tarafından düzenlenen
“İnsandan Öte Öykü Yarışması”nda özgün hikâyesiyle ödüle
layık görüldü. Onurlucan’ın hikâyesi, Sapiens yayınevi
tarafından kitaplaştırılarak okuyucu ile buluşturulmuştur.
• Tübitak 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje
Yarışmalarında; Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi öğrencilerimiz Mustafa Erkam Abul ve Hakan
Yorulmaz'ın “Apollo Sinyalsiz Alan" isimli projesi, "Sosyal
Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorisinde Bölge Birinciliği
kazanmıştır.
• Ayakları yere basmayan Bilim ve Teknoloji Festivali
Teknofest'te Üniversitemiz, 14 takımla finalde yarışmıştır.
Üniversitemizi Jet Motor Tasarım kategorisinde temsil eden
‘NEU-CFD’, 147 takım arasından üçüncülüğü elde etmiş,
NEU-CFD’ye ödülünü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve
Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar takdim
etmiştir.
• Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencimiz Ömür
Onurlucan, 2020 yılında yedincisi düzenlenen Uluslararası
Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde "Süleyman
Çelebi" temalı senaryosu ile ödüle layık görülmüştür.
• Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğrencimiz Tuğba Akyol,
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Gençler
Arası Öykü Yarışmasında birinci olmuştur.
• Boeing firmasının sponsorluğunda Orta Doğu Teknik
Üniversitesince (Odtü) 2020 yılında dördüncüsü düzenlenen
Dikey Kalkan İnsansız Hava Aracı (Dik İha) yarışmasında iki
derece elde eden Üniversitemizden Göktürk takımı (Burak
Dam, Kadir Arslanpınar, Burak Dam, Zümre Çiçek, Rümeysa
Akgül, Ali Kankaya, İsmet Özkütükçü, Hasan Şenyürek, Fatma
Yüksel Gürsoy, Kürşat Çiçin, Görkem Ceylan) birinci, Abra
takımı (Abdullah Kalkan, Recep Safa Duran, Ayşen İrem
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Karaarslan, Hasan Berkan Çakır, Feyza Sancaktutan, Zahide
Nur Bilgin, Yasin Doğan, Yusuf Araz) ise üçüncü olmuştur.
• Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerimiz İbrahim
Abay ve Ali Çakıroğlu, Rize Belediyesi’nin Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlediği "1001 Gözle Rize" ödüllü
kısa film yarışması festivalinden ödülle dönmüşlerdir.
• Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (Taşfed) tarafından
düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde
farklı kategorilerde yarışan Üniversitemiz Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerimiz üstün
başarılara imza atmışlardır. Yarışma sonunda 1 altın, 9
gümüş, 1 bronz ve 2 merit madalya ile beraber bir de kupa
almaya hak kazanmışlardır.
• Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerimizden; Lütfiye Timur,
Melike Soydan ve Selin Aycan Sezer’in hazırladıkları “Lise
Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amacı ile Yalnızlık
Düzeyleri Arasındaki İlişki” ve Gökkız Koç, Esra AVŞAR’ın
hazırladığı “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısının,
Yaşam Doyumu ve Motivasyona Etkisinin İncelenmesi” adlı
projeler , “Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma
Projeleri Destek Programı” kapsamında desteklenmeye layık
görülmüştür.
• Mimarlık bölümü öğrencilerimiz Hasan Çatlı ve Betül
Bulut, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ile Base işbirliğinde
düzenlenen "Sürdürülebilir/Yaşanabilir Şehirler" temalı
Poster ve Mekan Tasarım Yarışmasında "Ankara Bentderesi
Örneklem Alanının Yaşanabilir/Sürdürülebilir Geleceği" fikir
projesi ile Birincilik ödülüne layık görülmüşlerdir.

• Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen "Yılın Yazar,
Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinde Sosyal Beşeri Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Muammer Ulutürk,
deneme dalında Hece yayınlarından çıkan "Fotoğrafname"
isimli eseriyle 2019 yılının en iyi deneme kitabı ödülünü
almaya hak kazanmıştır.
• Meram Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Sinan Oğuzhan
Ulukaya, Türkiye çapında yapılan Tard Asistan Değerlendirme
Sınavında Türkiye 1.'si olmuştur.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kotan,
Tübitak Proje Performans Ödülü’ne layık görülmüştür.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğretim Didem
Şanver Akbaş, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi
(EAACI) araştırma bursuna layık görülmüştür.
• Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Onur Bilge
hocamız; -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
Kurulu’na (“Editorial Board”) layık görülmüştür. -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 Editörlüğüne layık görülmüştür.
• Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof.
Dr. Bülent Dilmaç ve Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyemiz
Doç. Dr. Mustafa Sarıtepeci'nin araştırmacı olarak yer aldığı
"Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Artırılmasına
Yönelik Bir Öneri Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı proje,
Tübitak tarafından düzenlenen ARDEB 1001-Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
kapsamında desteğe layık bulunmuştur.

• Meram Tıp Fakültemizden İntern Dr. Şevval Ayvalık ve
İntern Dr. Abdülsamet Yiğin, Tübitak desteği ile Bursa
Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen, Türkiye’den 38 farklı
üniversitenin başvurduğu “USİM-WARS Medikal Simülasyon
Yarışması” final etabında “Birincilik” kazanmışlardır.
• Üniversitemizden Prof. Dr. Adnan Özdemir, Prof. Dr. Ali
Tor, Prof. Dr. Faruk Uğuz, Prof. Dr. Kültigin Türkmen ve Doç.
Dr. Erhan Zor ABD’nin Stanford Üniversitesince hazırlanan
“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer almışlardır.
• Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof.
Dr. Abdurrahman Özkan, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu asil
üyeliğine seçilmiştir.
• Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Sevgi Keleş,
dünya genelinde 659, Türkiye'den ise (80'i Konya'dan) 150
hastanın bağışıklık sisteminin incelendiği uluslararası
düzeyde yürütülen ve Science Dergisi’nde yayımlanan iki
önemli çalışmaya katkıda bulunarak Üniversitemizi temsil
etmiştir.
• Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Kültigin
Türkmen World Journal of Diabetes Dergisi Ağustos 2020
sayısında “Diyabetik Böbrek Hastalığı” alanında yaptığı
deneysel ve klinik çalışmalardan ve bu çalışmalarla
literatüre sağladığı katkılardan dolayı, dergi kapak sayfası
olmaya layık görülmüştür.
• Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Selda Arslan, 2.
Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi'ndeki bildirisi
ile Seçkin Bildiri Birincilik Ödülüne layık görülmüştür.

• "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumları" adlı
çalışması ile Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Aliye
Ayrancı, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı TAHEV'den 3.'lük ödülüne
layık görülmüştür.
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• Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz Büşra Karadoğan, 2020
DUS Sınavı Konya Birincisi, Türkiye 36.’sı olmuştur.
• Hukuk Fakültemiz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden üniversitelerin hukuk fakültelerinden
takımların katıldığı 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması
Arabuluculuk Aşaması’nda Türkiye ikincisi olmuştur.
• Rönesans Holding’in 2021 yılında yedincisini düzenlediği
“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” öğrenciler arası fikir
yarışmasında Mimarlık Bölümü öğrencilerimizden Nisa Nur
Alpan, Şeyma Güneş, Zehra Ertürk, Emine Gizem Aslan ve
Yusuf Biricik “Sıkışıklık İçinde Ferahlık” projeleri ile Özge
Yılmaz, Rabia Doğan, Halit Akın, Yusuf Babaer ve Emre
Duran da “Gelenekten Geleceğe” adlı projeleri ile birincilik
kazanmışlardır.

2021 YILI BAŞARILARIMIZ

• Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz Mehmet Ali Soylu,
dünyanın en prestijli diş hekimliği kongrelerinden olan CED
– IADR kongresinde genç araştırmacıları teşvik amacıyla
düzenlenen Robert Frank Ödülleri Junior kategorisinde birinci
olmuştur.
• Üniversitemiz öğrencileri Abdurrahim Toprak, Beyza Gül
Ateşli, Enes Buğra Yalçınkaya’dan oluşan Genes Of The Future
(GOF) takımı, nadir hastalıklara genetik tedavi üretmek
amacıyla düzenlenen RaDiChal yarışmasında, Ailevi Akdeniz
Ateşi (FMF) hastalığı alanında hazırladıkları genetik tedavi
projesi ile birinci olmuşlardır.
• Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi öğrencileri Bilal Bostan,
Hacer Azak, Merve Soyyiğit ve Ömer Faruk Aydos, FMForce
ekibi olarak katıldıkları RaDiChal’21 finalinde sosyal farkındalık
dalında birinci olmuşlardır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, sıfır atık bilincini ve
farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği kısa film
yarışmasında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf
öğrencimiz Havva Demir’in eseri üçüncü olmuştur.

• Hukuk Fakültesi öğrencimiz Yusuf Polat, Yükseköğretim
Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonuna seçilmiştir.

• Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz Arif Emrah Toyoğlu ve Yusuf
Polat’a, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından
‘Kalite Elçisi’ unvanı verilmiştir.

• Ereğli Eğitim Fakültemiz, TÜBİTAK “2209-A Üniversite
Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”
kapsamında, 93 eğitim fakültesi arasında 7 projeyle en fazla
proje kabulü alan 3. fakülte olarak önemli bir başarıya imza
atmıştır.

• Teknofest’te yarışan Üniversitemiz ekiplerinden NEU-CFD
Aviation takımı (Murat Can Çakır, Safa Dumanlı, Beşir Sağıcı,
Aytekin Demir ve Yunus Emre Akyürek) Helikopter Tasarım
Yarışmasında 2’nci, Kız Mühendishane Takımı (Beyza Karataş,
Beyza Nur Ceylan, Dilan Bakış, Esma Nisa Candan, Özge
Nuray Tiryaki, Rumeysa Kurt, Zeynep Yavçın ve Şevval Turan)
Akıllı Ulaşım Yarışmasında 3’üncü olurken, Demirkuş takımı
(Abdullah Kalkan, Faruk Esat Göçmen, Yusuf Araz, Eren
Çelikateş) da Helikopter Tasarım Yarışmasında en iyi sunum
ödülüne layık görülmüştür.

• Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği 3.
sınıf öğrencimiz Abdulkadir Oğuz Bozkurt’un grafik işlerini
yürüttüğü Red Giant Rover Takımı 10-12 Eylül 2021 tarihleri
arasında Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen Avrupa’nın
en büyük robotik yarışması olan European Rover Challange
(ERC) yarışmasında 8. olmuştur.

• Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr.
Bülent Dilmaç, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu
Üyeliğine seçilmiştir.
• İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Tahir Uluç, Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "Yılın Yazar, Fikir
Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" kapsamında Arapça tercüme
dalında Taha Abdurrahman'ın "Ahlak Sorunsalı Batı Modernitesinin
Ahlaki Eleştirisine Bir Katkı" eserindeki tercümesiyle ödüle layık
görülmüştür.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Veysel Ünsür'ün
yürütücüsü olduğu “Ticari Fotovoltaik Silisyum Güneş Hücrelerinde
Şablon Baskı ile Omik Nikel Kontak Geliştirilmesi” başlıklı Tübitak
projesi kabul almış ve başlamıştır.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanımız Arş. Gör. Dr. Yasin
Onuralp Özkılıç'ın yürütücüsü olduğu 121M060 nolu “Dört Bulonlu
Uzatılmış Alın Levhalı Birleşimlerin İncelenmesi” isimli Tübitak
Kariyer Projesi kabul almıştır.
• Diş Hekimliği Fakültemiz, Türkiye’deki diş hekimliği fakülteleri
arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen
‘Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’, ‘Kalite Yönetim Sistemi’
ve ‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ belgelerini almaya hak
kazanan ilk fakülte olmuştur.
• Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanımız Arş. Gör.
Dr. Fatma Şeyma Boydak’ın doktora tezi, “II. Muhammed İhsan
Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Yarışması”nda birinci olmuştur.
• Üniversitemiz, Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler
Sıralaması’nda Türkiye’deki üniversiteler arasında sıralamaya dahil
olan en genç üniversite olma başarısına imza atmıştır. THE World
Rankings 2022 sıralamasında ilk defa sıralamaya dahil olarak
Türkiye’deki 207 üniversite arasında 44. sırada yer almıştır.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Serdar Akbayrak,
Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’nda (BAGEP)
2020 Genç Bilim İnsanı ödülü kazanmıştır.
• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Serdal
Kaya’nın Roketsan ile ortak proje çalışması onaylanmıştır.
• Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Ümmü Doğan’ın
"Türkiye'deki Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim ve
Çalışma Koşulları Hakkındaki Görüşleri" başlıklı tez çalışması,
Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) tarafından En İyi Aile Hekimliği
Uzmanlık Tezi ikincilik ödülüne layık görülmüştür.
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• Üniversitemiz, US News & World Report’un 2022 yılı En İyi Küresel
Üniversiteler Sıralaması’nda bölgesel araştırma itibarı (regional
research reputation) kategorisinde ilk 500 üniversite arasına
girerek 341. sırada yer almıştır. 90’ı aşkın ülkeden 2 binden
fazla yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada
Üniversitemiz, Türkiye’de 38’inci sırada yer almıştır.
• Üniversitemizin paydaşlarından olduğu, Innopark Konya Teknoloji
Geliştirme Bölgesi; En İyi Gelişme Gösteren TGB’ler arasında
Türkiye 1.si, En İyi Kuluçka Faaliyetinde bulunan TGB’ler arasında
Türkiye 1.si, Erken Aşama TGB’ler kategorisinde Türkiye 3.'sü
olmuştur.
• Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Dilek Cingil’ın da
aralarında yer aldığı ekibin çalışması, 3. Uluslararası Evde Bakım
Kongresi'nde sözel bildiri ikincilik ödülü almıştır.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Atıf Emre Demet'in
araştırmacı olarak yer aldığı, Türkiye-Özbekistan arası ikili işbirliği
çağrısı kapsamında "Elektrik ve Hidrojen Üretimi için Siyanobakteri
ve Biyo-Bazlı İletken Kompozitler Kullanılarak Oluşturulacak
Biyolojik Fotovoltaik Sistemi" adlı Ar-Ge projesi, Tübitak tarafından
destek almaya hak kazanmıştır.
• Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Mehmet
Akif Duman, 'Ümraniye Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm
Bakanlığı himayesinde 2021 yılında 17.’si düzenlenen hikaye ve şiir
yarışmasında 2023 eser arasından, "Bisküvi Kokusu" adlı eseriyle
üçüncü olmuştur.
• Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanımız Arş. Gör. Hasan Basri
Altıntaş'ın "Biyo-İlhamlı MPPT kontrolüne sahip değiştirilmiş-Y
kaynak DC-DC dönüştürücü tabanlı mikro evirici tasarımı ve
gerçekleştirilmesi" adlı projesi, Tübitak-Bideb tarafından kabul
edilerek Danimarka - Aalborg Üniversitesinde araştırmasını
devam ettirmesi için 2214-A bursiyeri olarak desteklenmeye layık
görülmüştür.
• Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Ahmet Lütfü Sertdemir,
Ulusal Aritmi Kongresinde Olgu Bildirileri Yarışmasında Birincilik
ödülüne layık görülmüştür.
• Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen
TSE-ISO-EN 9000 ve TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi
Standardı belgelerini almaya hak kazanmıştır.
• Meram Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, TS EN ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon
ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini
almıştır.
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METKO2021
TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

ULUSLARARASI ORTA DOĞU’DA DİN VE MEDENİYET
SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar,
“Bugün dünyada bir medeniyetten
bahsediliyor ise bu medeniyetin
kökenleri Orta Doğu’ya dayanıyor.
Bu bölge; tarihin, medeniyetin ve
dinin merkezidir” dedi.

METKO2021 Tıpta İnovasyon
Öğrenci Kongresi, kongre
düzenleme kurulunda yer alan
öğrencilerimizin ve hocalarımızın
desteğiyle gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunda 9-10
Temmuz tarihlerinde online
(çevrimiçi) platformda
gerçekleştirildi.
Türkiye’den 45 farklı üniversitenin
tıp fakültelerinden katılımın
gerçekleştiği kongrede, alanında
uzman akademisyenlerin
konuşması ve öğrenci
sunumlarının da içinde yer aldığı
8 farklı oturum düzenlendi.
Kongremize toplam 735 farklı
IP’den bağlanıldı.
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Tıpta İnovasyon konusunun
gereği tıp fakültesi dışındaki
öğrencilere de açık olan
kongremizde mühendislik, fen
bilimleri, fizyoterapi, diş hekimliği
gibi çeşitli fakültelerden 50’nin
üzerinde öğrenci katılımcı olarak
yer aldı. Aktif katılım yönünden
büyük ilgi gören METKO 2021’de
47 öğrenci sözlü ya da poster
sunumuyla yer aldı.
Bu etkinlikler arasında oturum
içeriklerine göre düzenlenen
kahoot yarışmaları; TUS için ders,
kitap ve dershane çekilişleri,
kokteyl ve konser ile düzenlenen
Kongre Gecesi yer aldı. Kahoot
yarışmalarıyla öğrencilere
teknolojik aletlerden oluşan 6

farklı ödül verildi.
Kıymetli hocalarımızın katılımı
ve aktif katılımcı öğrencilerin
sunumlarıyla son derece
güçlü bir bilimsel program
oluşturan METKO2021,
bilimselliği destekleyen kendine
has etkinlikleriyle programı
çeşitlendirerek katılımcılarından,
danışman hocalarından ve
öğretim üyelerinden büyük beğeni
topladı.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi, Al Iraqia
Üniversitesi, Kazakistan Ahmet
Yesevi Üniversitesi ve Türkiye
İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)
tarafından çevrim içi düzenlenen,
“Uluslararası Orta Doğu’da Din ve
Medeniyet Sempozyumu” açılış
programıyla başladı.
Programda ilk olarak söz alan
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fikret Karapınar,
ülkemizin bulunduğu coğrafî
konum itibariyle Orta Doğu’da
yaşanan kargaşaların daha iyi
anlaşılabilmesi için akademik
araştırmalara gereksinim
duyulduğunu, bu ihtiyaca binaen
sempozyum temasının “Orta
Doğu’da Din ve Medeniyet” olarak
belirlendiğini ifade etti. Dekan

Karapınar, sempozyumla, Orta
Doğu’nun coğrafî, dinî, siyasî
ve edebî özellikleri hakkında
akademik birikime katkıda
bulunmanın hedeflendiğini belirtti.
Sempozyum açılış programı
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı
(TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz’ün
konuşmaları ile devam etti.
Öksüz, Orta Doğu’nun din ve
medeniyetlerin inşasında kavşak
konumda bulunduğuna vurgu
yaptı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar
da, medeniyetin; varlık, varoluş,
bilgi, sanat, ahlâk ve mâneviyatı
anlamlandırma çabası olduğuna
işaret etti.
Konuşmaların ardından açılış
programı sona erdi. Farklı
ülkelerden seçkin araştırmacıların
katkıları ile üç gün süren
sempozyumda; 17 oturum ve 65
bildiri sunumu gerçekleştirildi.

Al Iraqia Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Khamis
A. Zidan ise, Mezopotamya
medeniyetlerinin öncüsü
olarak nitelediği Irak’ın ve
üniversitelerinin bu sempozyumun
paydaşlarından biri olmasından
duydukları memnuniyeti dile
getirdi.
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2021
BİRİMLER
ARASI
FUTBOL
TURNUVASI
ŞAMPİYONLARI
BELLİ OLDU

KUŞAKLARA GÖRE SEÇİM
TERCİHİ NASIL DEĞİŞİYOR?
Üniversitemiz Ereğli Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent
Dilmaç ve ekibi, kuşaklara göre
oy kullanım tercihi araştırması
yaptı. 75 ilde, 2 bin 57 katılımcıyla
yapılan araştırmada önemli
bilgilere ulaşıldı.
Araştırmaya göre; Z kuşağının
yüzde 60’ı oy verirken, hem parti
hem de siyasi lidere önem veriyor.
Bu oran, Y kuşağında yüzde 50, X
kuşağındaysa yüzde 44 oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Üniversitemiz Ereğli
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Bülent Dilmaç, “Araştırmamızda
X kuşağı katılımcıların yüzde
70’i kendilerini milliyetçi ve
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muhafazakâr olarak ifade
etti. Y kuşağı katılımcılarının
yüzde 50’si kendilerini milliyetçi
olarak tanımlarken yüzde
17’si ise herhangi bir ideolojisi
olmadığını belirtti. Z kuşağındaysa
katılımcıların yüzde 32’sinin
herhangi bir ideolojiye kendini ait
hissetmediği sonucu ortaya çıktı”
dedi.
Kadınların erkeklere göre
siyasilerin ekonomik
politikalarından daha çok
etkilendiğini kaydeden Prof.
Dr. Dilmaç, “Seçim tercihinde
X, Y ve Z kuşağında kayda
değer farklılaşmalar gördük.
Araştırmamızda, parti ya da siyasi
liderin ekonomi politikalarına

göre, kadınların daha çok
etkilendiği ortaya çıktı. Yani
kadınların, siyasi parti liderlerinin
ve siyasi partilerin benimsemiş
olduğu ekonomik politikalardan
erkeklere göre daha çok
etkilendiğini saptadık” şeklinde
konuştu.
Ayrıca araştırmada, bekâr olan
katılımcıların evli olanlara oranla
seçim tercihlerinin daha çok
etkilendiği görüldü.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen 2021 Birimler Arası
Futbol Turnuvası’nda şampiyon
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
oldu.
Turizm Fakültesinin 2’nci, Bilgi
İşlem Daire Başkanlığının
3’ncü olduğu turnuvanın ödül
töreninde takımlar kupalarını
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan’ın elinden aldı.
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"TAM
ERİŞİLEBİLİR"
BİR
UZAKTAN
EĞİTİM
SİSTEMİ
OLUŞTURDUK

PROF. DR. CEM ZORLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, koronavirüs salgını
nedeniyle Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın üniversitelerin
derslerini uzaktan eğitim
bünyesinde yapmaları
konusundaki kararı sonrası
Üniversitemizde tam erişilebilir
bir uzaktan eğitim sistemi
oluşturulduğunu söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
bugüne kadar 10 milyonun
üzerinde katılımcıyla 395 bin
223 canlı dersin işlendiğini; 108
bin katılımcıyla toplamda 1098
webinar gerçekleştirildiğini ve
tüm sınavların çevrim içi olarak
yapıldığını dile getirdi.
Pandemi sürecinde uzaktan
eğitim kararının alınmasıyla
birlikte kısa sürede alt yapı
çalışmalarını tamamlayarak
senkron ders ve çevrimiçi
sınav yapabilen sayılı devlet
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üniversiteleri arasında yer
aldığımızı ve iyi bir noktaya
gelindiğini ifade eden Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, öğretim
elemanlarının uzaktan eğitim
sürecine adaptasyonlarının
hızlı bir şekilde sağlanabilmesi
için tüm öğretim elemanlarına
Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü ve Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(UZEM) iş birliğiyle “Eğitimde
Dijitalleşme” adı altında 262
dakika süren asenkron eğitim
verildiğinin altını çizdi.

395 bin 223
Canlı Ders İşlendi
Üniversitemiz Enformatik
Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
koordinasyonunda yürütülen

uzaktan eğitim faaliyetleri
çerçevesinde, öğrencilerin
senkron ve asenkron dersleri
takip edebildiğini vurgulayan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
“Uzaktan eğitime geçtiğimiz
günden itibaren toplam 395
bin 223 canlı ders işlendi ve bu
derslere 10 milyonun üzerinde
öğrenci katıldı. Üniversitemiz
Senatosu kararıyla tüm öğretim
elemanlarının tüm dersleri, dersi
verdikleri tüm şubelere canlı
olarak anlatmalarını zorunlu
tuttuk. Öğrencilerin de yine örgün
öğretimdeki gibi derslere devam
zorunluluğunu getirdik. Öğrenim
yazılım sisteminde yapılan
iyileştirme çalışmalarıyla, bir
öğrencinin hangi derse ne zaman
ve ne kadar süre katıldığına
ilişkin detaylı veriler, sistem
tarafından dersin eğitmenine
raporlanabiliyor” şeklinde konuştu.

Tam Erişilebilir Bir
Uzaktan Eğitim Sistemi
Oluşturduk
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, uzaktan eğitim sisteminin
erişilebilirlik testlerinin UZEM
tarafından yapıldığını ve engelli
öğrencilerin geri dönüşleri
üzerinden yapılan iyileştirmelerle
tam erişilebilir bir uzaktan eğitim
sistemi oluşturulduğunu kaydetti.
Uzaktan eğitime geçişin yapıldığı
2019-2020 Bahar Yarıyılı hariç tüm
dönemlerde çevrim içi sınavların
uygulandığını, bu süreçte 16

bine yakın çevrim içi sınav
gerçekleştirildiğini ve bu sınavlara
400 bine yakın öğrencinin
katıldığını belirten Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Sınavlarda
istenmeyen durumların önüne
geçebilmek için ‘gözetimli sınav’
uygulamasına geçiş yaptık.
Teknolojik alt yapı ve donanıma
sahip olmayan öğrenciler için ne
yapılması gerekiyorsa titizlikle
yaptık” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu;
lisansüstü eğitime de değinerek,
bu süreçte doçentlik sözlü
sınavlarının yanı sıra lisansüstü
eğitime yönelik her şeyin sanal
ortama taşındığını, yüksek lisans
ve doktora seminerleri, tez izleme
komiteleri, tez savunmaları gibi
uygulamaların da çevrim içi
ortamda yapıldığını aktardı.

108 Bin Katılımcı ile
Gerçekleştirilen 922
Webinarı, 351 Bin Kişi
Ziyaret Etti
Uzaktan eğitimde başarılı bir ivme
yakalandığını ve üniversitemizde
düzenlenen webinarlarla bilim
camiasına katkı sunulduğunu
belirten Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, “Pandemi döneminde
en fazla webinar düzenleyen
üniversitelerin başında geliyoruz.
Üniversitemiz tarafından online
ortamda düzenlenen toplam
1098 webinarda 145 bin katılımcı
ile 1160 saat canlı yayın yapılmış

ve webinar sayfalarımızı 377
bin kişi ziyaret etmiş. Ayrıca
üniversitemizin resmi Youtube
kanalındaki içerikler pandemi
boyunca 641 bin 400 kere
görüntülenmiş. 2019-2021 yılları
arasında bilimsel 21 sempozyum,
7 kongre, 5 konferans ve 13
çalıştay düzenledik. Bunlardan
19 tanesini online olarak
gerçekleştirdik. Bu bilgilerden de
anlaşılacağı üzere, koronavirüs
salgınının eğitim ve bilimi
etkilememesi için yüz yüze
yapamadığımız bilimsel faaliyet
ve toplantıları online ortamda
arttırarak gerçekleştirdik. Bundan
sonraki süreçlerde de ülkemizde
bilimin geliştirilmesi için ne
gerekiyorsa yapmaya gayret
edeceğiz” diye konuştu.

Dijital Dönüşüm
Uygulamalarına Tüm
Hızıyla Devam Ediyoruz
Yeni akademik dönemin hazırlık
çalışmalarına da başlandığını
belirten Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, “Tüm ihtimalleri
değerlendirerek yapılan hazırlık
süreçlerinde uzaktan eğitim
sürecindeki deneyimlerimizi
yenilikçi uygulamalarla geliştirme
amacı taşıyoruz. Bu kapsamda
üniversitemizdeki ihtiyaçların
anlaşılması ve hizmet kalitesinin
artırılmasına yönelik araştırmageliştirme faaliyetlerine öncelik
veriyor ve dijital dönüşüm
uygulamalarına tüm hızıyla devam
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CEM ZORLU,
KUBBE-İ HADRA RESTORASYONUNU ZİYARET ETTİ
ÜNİVERSİTEMİZ MERAM TIP FAKÜLTESİNDE
AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI BAŞLADI

Ülkemizin simge yapılarından
olan ve Kubbe-i Hadrâ olarak da
bilinen Mevlana’nın türbesinin
restorasyon çalışmalarını yerinde
inceleyen Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, ziyareti esnasında
kendisine eşlik eden Konya
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Abdüssettar Yarar ve Mevlana
Müzesi Müdürü Naci Bakırcı’dan
restorasyon süreci hakkında bilgi
aldı.

Geleceğe ümitle bakıyoruz, çok
mutluyuz. Bize düşen de sizlerin
önünü açmak. İnşallah bu tür
programlara devam edeceğiz,
sizlerin önünüzü açacağız ve
bunun için elimizden gelen
her şeyi yapma gayreti içinde
olacağız” şeklinde konuştu.

İncelemeler esnasında geleneksel
tarzda çini şekillendirmesi de
yapan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu,
daha sonra kubbeye çıkarak
teberrüken bir parça çini karoyu,
kubbe dış cephe duvarına
uyguladı.
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin
1273 yılında vefatının ardından
kabri üzerine Mimar Bedreddin
tarafından bir türbe inşasına
başlanmış ve yapı 1274 yılında
tamamlanmıştır.
Türbeyi bugünkü dilimli şekliyle
yaptıranın Karamanoğlu Alâeddin
Bey (1357-1398) olduğu ve bu
onarımda kubbe dış cephe
duvarlarının çinilerle kaplandığı
kabul edilmektedir. Tarihi
vesikalarda Kubbe-i Hadrâ
çinilerinin 1677, 1698, 1791, 1797,
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1816, 1835, 1866, 1909-1912, 1949
ve 1965 yıllarında yenilendiği
anlaşılmaktadır. 1965’ten
bugüne Mevlana Türbesi’ni
(Kubbe-i Hadra) süsleyen çiniler
çevresel etkiler nedeniyle
zamanla tahribata uğradığından
günümüzde restorasyon
sürecindedir.
Üniversitemiz Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesinin de

destek sağladığı restorasyon
çalışmalarında kubbenin çini
üretim prosesi ve malzeme
karakterizasyonu Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü hocalarından Dr.
Öğr. Üyesi Çetin Öztürk tarafından,
230 x 50 cm. ebadındaki yazı
kuşağı çalışmaları ise Geleneksel
Türk Sanatları Bölümünde ders
veren Hattat Nihat Kağnıcı
tarafından yürütülüyor.

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
akademisyenleri tarafından,
öğrenciler için hazırlanan
Öğrenci Akademik Gelişim
Programı Meram Tıp Fakültesi
Başhekimlik Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinlikle başladı.

Bir çalışma nasıl planlanır?
Konusu nasıl bulunur? Nasıl
araştırma yapılır? Akabinde
bunlar makaleye nasıl çevrilir?
Sunum nasıl yapılır? gibi konu
başlıklarında öğrencilerimizi
bilgilendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Etkinlikte konuşan program
danışmanı Meram Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pembe
Oltulu, "Amacımız, öğrencilerimizi
ve asistanlarımızı meslek
hayatlarının en başında akademi
ve akademik çalışmalarla
tanıştırmak.

Programın gerçekleştirilmesinde
emeği geçenlere teşekkür eden
ve öğrencilere başarılar dileyen
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Metin Doğan, “Öğrencilerimizin
bu kadar iştiyaklı olması,
özellikle öğretim üyelerimizin
bu kadar destek vermesi bizi
heyecanlandırdı işin doğrusu.

Birinci sınıftan son sınıfa kadar
bütün öğrencilerin katıldığı
seminerlerde akademik
becerilerin artırılması ve doğru
kullanılması amaçlandı. Bu
seminerlerle tıp dünyasının
ihtiyaç duyduğu akademisyenlerin
yetiştirilmesi de hedefler arasında
yer aldı.
10 oturumla, 5 hafta süren
eğitimler için belirlenen
125 kişilik kontenjanın
tamamı doldu.
Eğitimin yüzde 80'ine katılan
tüm öğrenciler, katılım
sertifikasının da sahibi oldu.
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KONSEM’DEN ALINAN SERTİFİKALAR ARTIK
E-DEVLET KAPISI UYGULAMASINDA
MASA
TENİSİ
TURNUVASI
ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ
BULDU
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen masa tenisi
turnuvasında ödüller sahiplerini
buldu.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesinde gerçekleştirilen
turnuvanın ödül törenine
Üniversitemiz Genel Sekreteri
Ecevit Öksüz, Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanı Abdullah
Atıcıgil, Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı Şube
Müdürü Mehmet Büyükdede,
akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.
Üniversite yerleşkelerindeki 9
farklı merkezde, 734 sporcunun
katılımıyla gerçekleştirilen
turnuvanın erkekler kategorisinde;
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Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi
Ömer Er birinci, Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi
öğrencisi Mehmet Talha Başar
ikinci, Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Hacıbeyoğlu üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde ise;
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
öğrencisi Gökçenur Utku birinci,
Diş Hekimliği Fakültesi Arş. Gör.
Ayşe Hanne Cora ikinci, Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencisi
Özge Yiğit üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren
sporculara plaketlerini,
Üniversitemiz Genel Sekreteri
Ecevit Öksüz ile Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanı Abdullah
Atıcıgil takdim etti.

Üniversitemiz Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KONSEM) tarafından düzenlenen
sertifika ve katılım belgelerine
e-Devlet Kapısı üzerinden
ulaşılabilecek.
KONSEM tarafından düzenlenen
programlardan alınan belgelerin
belge güvenliği ve belgeye
kolay ulaşımının sağlanması
adına e-Devlet Kapısı üzerinden
erişiminin sağlanması için
yapılan başvuru kabul edildi.
Bu kapsamda, e-Devlet Kapısı
üzerinden Üniversitemizin sunmuş
olduğu hizmetler içerisinden
“Sertifika Sorgulama” ve “Sertifika
Doğrulama” panelleri kullanılarak
KONSEM’den alınan belgelerin
sorgulama ve doğrulamaları
güvenli ve kolay bir şekilde
yapılabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde
bulunan KONSEM Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Salur,
“KONSEM olarak Üniversitemizin
mevcut ön lisans, lisans ve
lisansüstü eğitim-öğretim
programları dışında kamu ve özel
sektördeki gerçek ve tüzel kişilere
ihtiyaç duydukları alanlarda bir
devlet üniversitesi güvencesiyle
kişisel gelişim eğitimlerinden
sınavlara hazırlık kurslarına,
nitelikli sertifika eğitimlerinden
çeşitli kurumlara yönelik hizmet
içi eğitim ve sınavlara kadar pek
çok farklı alanda programlar
düzenlemekteyiz. Pandemi
süreciyle birlikte bu programların
birçoğunun uzaktan eğitim
yoluyla gerçekleştirilmesi de
sağlanmıştır” dedi.

Güvenli bir şekilde belgeye ulaşımı
kolaylaştırmayı amaçladıklarını
söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Salur,
“Dijital dönüşümle birlikte bilgiye
ulaşımın kolaylaştığı bir devirde
belgeye ulaşımın da kolaylaşması
ama bu kolaylığın da bir güvenlik
endişesi ortaya çıkarmadan
güvenilir bir şekilde sağlanması,
KONSEM üzerinden düzenlediğimiz
programlardan verilen sertifika
ve katılım belgelerinin e-Devlet
Kapısı’na taşınması konusunu
gündeme getirmiştir. Bu
kapsamda, KONSEM’in girişimleri
ve Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire
Başkanlığının çalışmaları ile
e-Devlet sistemine entegre olmuş
olduk. Bu doğrultuda KONSEM
tarafından düzenlenen sertifika
ve katılım belgelerinin e-Devlet
Kapısı üzerinden sorgulama
ve doğrulama yapılabilmesi
hizmetini sunmaya başladık.
Süreçte desteklerini esirgemeyen
Üniversitemiz yönetimine ve başta
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız
personeli olmak üzere emeği
geçen tüm personelimize
teşekkür ediyoruz" dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
Hastanesinde, Organ ve Doku
Bağışı Haftası dolayısıyla “Her
Bağış Yeni Bir Hayat” konulu panel
düzenlendi. Panelde konuşan
uzmanlar, organ naklinin önemini
vurgulayarak, vatandaşlardan
organ bağışında bulunmalarını
istedi.
Meram Tıp Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleşen programa
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz
Doğan, akademisyenler, hastane
personeli ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını
yapan Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Tevfik Küçükkartallar, “Türkiye’de
yaklaşık 100 bin organ nakli
bekleyen hastamız var. Ancak
bu hastalarımızdan 30 bini,
Sağlık Bakanlığı bünyesinde
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organ bekleme listelerine
kaydedilmiş durumda ve organ
nakli sırası bekliyor. Hayati
önemi olan karaciğer, böbrek,
kalp, akciğer nakilleri bekleyen
hasta sayısı fazla. Bazı hastalar
destek sistemleriyle hayatına
devam etmekteyken, bazı
hastalarda destek tedavileri
yarar sağlamadığı için organ
bağışına ihtiyaç duyulmakta.
Bizler her yıl 3-9 Kasım Organ
ve Doku Bağışı Haftası’nda
hastalarımızı hatırlıyor, bu konuda
bilgilendirme ve bilinçlendirme
toplantıları yapıyoruz ancak diğer
günlerde organ nakline ihtiyaç
duyan hastalarımızı unutuyoruz.
Yıl boyunca bu hastalarımız
için duyarlı olmalı ve çevremizi
bilinçlendirmeliyiz. Öldükten sonra
yok olup gidecek organlarımızı,
hastalarımızın sağlıklarına
kavuşmaları için bağışlamamız
gerekiyor. Onun için ‘Her Bağış
Yeni Bir Hayat’ diyoruz” şeklinde
konuştu.
Panelde konuşan Prof. Dr. Halil
Zeki Tonbul ise, “Ülkemizde
60 binden fazla diyalize giren
hastamız var. Konya’da bu rakam
yaklaşık 2 bin… Bu hastaların
ideal tedavi şekli böbrek nakli.
Böbrek nakli oranımız maalesef
düşük, organ nakli konusunda çok

eksiğimiz var. Vatandaşlarımızdan
isteğimiz hastalara umut olan
organ bağışında bulunmaları.
Pandemi nedeniyle faaliyetine
ara veren hastanemizin organ
nakli ünitesi tekrar hizmet
vermeye başladı. Organ nakli
bekleyen diyaliz tedavisi gören
hastalarımızı, nakil merkezimize
başvuruya davet ediyorum” dedi.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin
kişinin kornea nakline ihtiyaç
duyduğunu belirten Prof. Dr. Refik
Oltulu ise, “Kornea nakillerinin
yapılabilmesi için korneaların
temin edilmesi gerekiyor. Bunun
için de kornea bağışlarının
artması gerekiyor. Bu anlamda
Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum
örgütleri ciddi katkılar sunmakta.
Kornea, gözümüzün dünyaya
açılan penceresi… Kornea nakli
bekleyen hastalara ışık olmak için
vatandaşlarımızın bağışlara önem
vermesini istiyoruz” diye konuştu.
Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği
olarak kompozit doku nakil
ruhsatı aldıklarını kaydeden
Prof. Dr. Bilsev İnce, “Kompozit
doku nakli, insanların kollarının,
yüzlerinin, saçlı derilerinin
nakil edilebilmesini sağlıyor.
İnsanlara yardım edebilmemiz

için vefat eden yakınlarımızın
toprak olacak parçalarının diğer
insanlara faydalı olacak şekilde
bağışlanmasını istiyoruz. Elini,
kolunu kullanamayan ya da
yüzündeki deformasyonlardan
dolayı insan içine çıkamayacak,
toplumdan soyutlanmış
bireylerimizin tekrar topluma
kazandırılmasını sağlayabiliriz.
Tüm halkımızın, organ bağışı
konusunda duyarlı olmasını
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Meram Tıp Fakültesinde 2012
yılından beri karaciğer nakli
yapıldığını aktaran Doç. Dr. Murat
Bıyık da, “Karaciğer nakli, canlı

ve kadavradan olmak üzere iki
şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Yurtdışında özellikle Avrupa’da
kadavradan nakil oranları daha
yüksek iken, ülkemizde canlı
vericili nakiller daha ön planda.
Bu yüzden organ bağışının
önemi ülkemiz açısından
daha da artmakta. Karaciğer
yetmezliğinin en önemli tedavisi,
karaciğer naklidir ve bu yüzden
vatandaşlarımızdan organ
bağışına destek vermelerini
bekliyoruz” dedi.
Hematolojik kanserlerin ve bazı
hematolojik hastalıkların kesin
tedavisinin kök hücre nakli

olduğunu vurgulayan Doç. Dr.
Sinan Demircioğlu, “Ülkemizde
kök hücre bağışlarına ihtiyaç
var. Sağlık Bakanlığı tarafından
kurulan Türkiye Kök Hücre
Koordinasyon Merkezi’nin kök
hücre bankasına 18-50 yaş
arası sağlıklı kişiler kök hücre
bağışında bulunabilirler. Bunun
için vatandaşlarımızın, Kızılay Kan
Bağışı Merkezlerine başvurarak
kan vermeleri yeterli. Kök hücre
bağışı yapanların, bağış işlemi
sonrasında sağlıklarında herhangi
bir olumsuzluk yaşanmamakta.
Ben de tüm halkımızdan kök
hücre bağışına destek olmalarını
istiyorum” şeklinde konuştu.
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KTO BAŞKANI ÖZTÜRK VE KTB BAŞKANI ÇEVİK,
ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret
Borsası Başkanı (KTB) Hüseyin
Çevik, Üniversitemiz Artı Kariyer
Merkezi tarafından düzenlenen
“Kariyer ve Liderlik Söyleşileri”
kapsamında öğrencilerle bir araya
geldi.
Moderatörlüğünü Artı Kariyer
Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör.
Ali Bozgedik’in yaptığı etkinlik
Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda
gerçekleşti. Söyleşi öncesinde
konuşma yapan Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
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Zekeriya Mızırak, öğrencilerin,
kendilerine rol model olabilecek
kişilerle bir araya gelmesinin de
eğitimin bir parçası olduğunun
altını çizerek, öğrencilerin
etkinlikte elde edecekleri
kazanımların sadece kendileri için
değil ülke için de faydalı olacağını
söyledi.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın açılış
konuşmasının ardından söyleşiye
geçildi.

Karamsarlığa
Kapılmayın, Teorik ve
Pratik Olarak Kendinizi
Sürekli Geliştirin
Yabancı dil öğreniminin kariyer
gelişiminde büyük etkisi
olduğunu belirten KTB Başkanı
Hüseyin Çevik, “Gençler hiçbir
zaman yeise kapılmayın. Siz bir
şeyleri başarmak için çalışıp
çabalayacaksınız, takdir Allah’tan.
Çalışmalarınızı bir koltuğa
oturmak için değil, Allah rızasını

kazanmak için yapın. Nasibinizde
olan gerçekleşecek ama siz
sebebini işleyeceksiniz. Kendinizi
yapmak istediğiniz meslek
için yetiştirmelisiniz. Sadece
üniversite eğitimi alarak bu
yıllarınızı geçirmeyin. Çalışmayı
düşündüğünüz mesleğin saha
çalışmalarını deneyimleyin,
sadece üniversitedeki bilgilerle
yetinmeyin. Öğrenme hevesinizi
yitirmeyin, sürekli öğrenmeye
açık olun. Üniversite hayatınızda
ve sonrasında sürekli
kendinizi geliştirebileceğiniz
ortamlarda bulunun. Size bir
şey kazandırmayacak boş
sohbetlerden ve ortamlardan
uzak durun” ifadelerini kullandı.

Hayat İniş Çıkışlarla
Dolu, Her Düştüğünüzde
Kalkmayı Deneyin
1980’li, 1990’lı yıllarda lisans
mezunu olmanın hayata tutunmak
için yeterli olduğunu kaydeden
KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise,
“1980’li, 1990’lı yıllarda lisans
mezunu olmak, hayata tutunmak,
yaşıtlarınızdan çok önde olmak
için yeterliydi. Bugün bu yetmiyor.
Hayata tutunabilmek için
kesinlikle ekstra niteliklere haiz
olmanız gerekiyor. Sadece lisans
mezunu olmak hayata tutunmak
için günümüz Türkiye’sinde

yeterli değil. Özgüven noktasında
da, bilmediğiniz şeyleri
söylemekten çekinmeyin,
biliyormuş gibi yapmayın.
‘Bilmiyorum ama öğrenebilirim,
yapmadım ama yapabilirim’
diyebilirsiniz. ‘Bilmiyorum’
diyerek dürüstlüğünüzü
gösterir, ‘öğrenebilirim’ diyerek
muhatabınıza ‘Sen yapabildiysen,
ben de yapabilirim’ mesajını
verirsiniz” dedi. Hayatta inişli
çıkışlı zamanların olduğunu ifade
eden Başkan Öztürk, “Zorluklarla
karşılaştığınızda iki seçeneğiniz
var. Birincisi; oturup ağlarsınız,
etrafınızdakilere dert yanarsınız,
başkalarını suçlayabilirsiniz. Ya
da ikinci bir seçenek olarak
düştüğünüzü kabul edip ‘Kalkıp
mücadele edeceğim’ diyebilirsiniz.
Hayat, hiçbir zaman sürekli iyiye
gitmeyecek ama her zaman
ayağa kalkmayı denerseniz,
başarılı olursunuz” şeklinde
konuştu. Üniversitemiz Genel
Sekreteri Ecevit Öksüz, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Birol Mercan, Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Kaya ve
Fakülte Sekreteri Recep Yılmaz’ın
da katılım sağladığı söyleşi,
soru-cevap bölümünün ardından
konuklara hediye takdimi ile sona
erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ
AB DESTEKLİ PROJENİN İLK TOPLANTISI YAPILDI
Üniversitemiz tarafından
yürütülmek üzere Türkiye Ulusal
Ajansı tarafından desteklenmesi
uygun görülen Avrupa Birliği
Erasmus+ Projesi “Digi-School” ilk
toplantısı ulusal ve uluslararası
paydaşların katılımıyla
gerçekleştirildi.
Üniversitemizin yürütücüsü
olduğu projede yurt dışından
İngiltere, Slovenya, Slovakya yurt
içinden ise Düzce Üniversitesi,
Dezavantajlı Grupları Anlama ve
Sosyal Destek Derneği (DEGDER),
Mecidiye İlkokulu paydaş olarak
yer alıyor.
Projenin ilk toplantısında konuşan
proje yürütücüsü Üniversitemiz
Özel Eğitim Bölümü Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hakan Sarı,
pandemiyle birlikte okullarda
dijital teknoloji kullanımının
ne kadar gerekli ve önemli
olduğunun tüm dünyada
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anlaşıldığını kaydetti.
Digi-School projesinin
amaçlarından bahseden Prof. Dr.
Hakan Sarı, “Projemizle dijital okul
modellerini belirlemek ve farklı
ülkelerdeki okul uygulamalarından
yeni ve geliştirici dijital okul
uygulamaları ile öğretmenlerin
öğretim etkinliklerinde dijital
teknolojileri en üst düzeyde
kullanmalarını sağlayacak
öğretmen eğitim programı
hazırlamak amacındayız. Bu
eğitim programıyla da önce
yüz yüze ve daha sonra web
sitesi aracılığıyla birçok ülkedeki
öğretmenlerin eğitimini
gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca
ülkeler arası dijital teknoloji
ve materyal kullanımının
farkındalığını artırmak, dijital
teknolojinin okullarda kullanımını
en üst düzeye çıkarmak ve
böylece öğrenci başarısını
en yükseğe çıkarabilmek için
üniversite, okul, mesleki eğitim

ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ
YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
bin 500 kişinin kongreye katılım
sağladığını belirtti.

merkezleri ve merkezlerin
işbirliğini artırmak hedeflerimiz
arasında yer almaktadır.” şeklinde
konuştu.
Projeye verdiği destekten dolayı
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu’ya
teşekkür eden Prof. Dr. Hakan
Sarı, proje kapsamında öğretmen
ve okullar için geliştirilen eğitim
programı ile kullanılan dijital
teknolojilerinin çeşit ve uygulama
biçimlerinin dört dile çevrilerek
web sitesinde uzun yıllar boyunca
farklı ülkelerdeki okul öncesinden
üniversiteye kadar bütün
seviyedeki okullar tarafından
kullanımını sağlamak için
çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
Toplantıda, paydaşlar arasında
görev ve sorumluluk paylaşımı
yapılarak proje hakkında
hazırlıklar ve planlamalar
konuşuldu.

Diş hekimliğindeki güncel ve
yenilikçi yaklaşımların ele alındığı
“Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uluslararası Diş Hekimliği
Kongresi” yoğun katılımla
gerçekleştirildi.

kongrenin kapanışında konuşan
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza
Tunçdemir, kongreyi hedeflenen
biçimde bitirmenin mutluluğunu
yaşadıklarını ifade etti.

Çevrimiçi ortamda iki gün
boyunca alanında uzman diş
hekimlerinin önemli bilgiler
aktardığı ve farklı konularda
katılımcıların bildirilerini sunduğu

“Kongre sonucunda üniversitemiz
ve fakültemizin ismini sosyal
medya aracılığıyla 30 bin kişiye
duyurma fırsatı bulduk” diyen
Dekan Tunçdemir, iki gün boyunca

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Uluslararası Diş Hekimliği
Kongresi’nin diş hekimliği
kongreleri arasında yoğun
ilgi gören ve yüksek katılımın
sağlandığı kongrelerden biri
olduğunu kaydeden Tunçdemir,
“Fakültemiz adına düzenlenen
ilk uluslararası kongre olmasına
rağmen kongre sonucunda böyle
bir başarı sağlamak, bizi hem
çok sevindirdi hem de ilerleyen
zamanlarda daha kapsamlı
kongreler düzenleme konusunda
özgüvenimizi artırdı” diye konuştu.
Dekan Tunçdemir, kongrede
emeği geçen herkese teşekkür
ederek konuşmasını sonlandırdı.
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ÖĞRENCİLERİMİZİ
ÜNİ101FEST'LE KARŞILADIK
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından
organize edilen ÜNİ101FEST
başladı.
Pandemi döneminin ardından
öğrencilerimizin üniversiteye
dönüşleri ve üniversiteye yeni
başlayan öğrencilerimizin
oryantasyonu için düzenlenen
ÜNİ101FEST, ilk olarak Köyceğiz
Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi arkasında bulunan
alanda düzenlenen etkinliklerde
öğrenciler geleneksel oyunlar,
sportif faaliyetler ve yarışmalarla
kaynaşarak eğlenceli dakikalar
geçirdi. Müzik öğretmenliği
bölümünün hazırladığı sazlı sözlü
sahne performansıyla gençler
gönüllerince eğlendi.
Fuat Sezgin Konferans Salonunda
belli periyotlarla öğrencilere
üniversite hayatı ve Konya
hakkında tanıtım ve bilgilendirme
faaliyetleri gerçekleştirildi.
Öğrenci toplulukları, kurum
ve kuruluşların stantlarında
da öğrencilere gün boyunca
bilgilendirmelerde bulunuldu.
Köyceğiz Yerleşkesinde
başlayan etkinlik, öğrencilerin
coşkulu katılımlarıyla Ahmet
Keleşoğlu Yerleşkesinde, Ereğli
Yerleşkesinde ve Seydişehir
Yerleşkesinde de gerçekleştirildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENİM GÖREN
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ
dünya üzerindeki tüm ülkelerden
talep artıyor. Sevgili arkadaşlar,
sizler bizim için birer gönül
elçisisiniz. Mezun olduğunuzda
kendi ülkelerinizde çok önemli
görevlerde bulunacaksınız. O
günler geldiğinde, ülkelerimiz
arasında kurulan bağlarla biz
yaptığımız işin doğruluğunu
anlayacağız” dedi.

Üniversitemiz Uluslararası
Öğrenci Koordinatörlüğü
tarafından “Uluslararası Öğrencilik
Sürecinde Hak ve Yükümlülükler
Bilgilendirme Toplantısı”
gerçekleştirildi.
Üniversitemizde öğrenim gören
uluslararası öğrencileri, hak
ve yükümlülükleri noktasında
bilgilendirmek amacıyla
düzenlenen etkinlikte, Konya
Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü
yetkilileri öğrencilerle bir araya
geldi.
Toplantının açılışında konuşan
İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin
Buzcu, Türkiye’nin yaklaşık 185
bin uluslararası öğrenciye ev
sahipliği yaptığını aktararak,
“Özellikle üniversitelerimize,
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Üniversitemizde
uluslararasılaşmaya önem
verildiğinin altını çizen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
“Uluslararasılaşmanın önemli
bir bölümünü de uluslararası
öğrenciler konusu oluşturuyor.
Biz uluslararası öğrencilerimizi
misafirlerimiz olarak görüyor,
onların ülkemizden ayrılırken
bir dost olarak ayrılması için ne
gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz.
Kıymetli öğrencilerimiz, yabancı
bir ülkeye gittiğinizde elinizden

ilk tutan, sizin dostunuz olur. Biz
de başlangıçta sizin elinizden
tutmak için buradayız. Türkiye’deki
öğrencilik hayatınızda sorun
yaşamamak için bu tür çalışmalar
sizin için çok önemli. Bizler
herhangi bir sorun yaşamamanız,
ülkemizden mutlu ayrılmanız için
maddi manevi ne gerekiyorsa
yapıyoruz. Hepinize, dost ülke
Türkiye’ye hoş geldiniz diyor,
toplantının verimli geçmesini
temenni ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından İl
Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri
öğrencilere uyum faaliyetleri,
ikamet izni, farklı öğrencilerin hak
ve yükümlülükleri konularında
sunumlarını gerçekleştirdi.
Program, öğrencilerin sorularının
yanıtlanmasıyla sona erdi.

AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI’NI TAMAMLAYAN
MTF ÖĞRENCİLERİMİZ SERTİFİKALARINI ALDI
öğrendikleri bilgileri ve
tecrübeyi kullanarak kendilerini
geliştirecekler ve tıp dünyasına
önemli katkılarda bulunacaklar”
diye konuştu.

Üniversitemiz Meram Tıp
Fakültesinde düzenlenen “Öğrenci
Akademik Gelişim Programı’nın
sertifika töreni gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
akademisyenleri tarafından
öğrencilerin akademik becerilerini
arttırmak amacıyla düzenlenen
‘Öğrenci Akademik Gelişim
Programı’ tamamlandı.
Etkinliğin sertifika töreninde
konuşan program danışmanı
Meram Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Pembe Oltulu,
“Gençlerimizin, aydınlık
geleceğimizin en önemli ışık
kaynağı olduğunu biliyoruz
ve ülkemizin en köklü tıp
fakültelerinden Meram Tıp
Fakültesi olarak, bu bilinçle
onların geleceğe emin
adımlarla ulaşması için gayret

gösteriyoruz. Tıp akademisinin
geleceğine Meram Tıp imzasını
atmak istiyoruz. Bu yoldaki
çalışmalarımızı, rektörlüğümüzün
desteği ve dekanlığımızın
rehberliğinde topyekûn bir ekip
olarak yapıyoruz” dedi.
Programa telekonferans
yöntemiyle katılan Üniversitemiz
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Metin Doğan ise, “Öğrenci
Akademik Gelişim Programı,
yıllardır planladığımız bir etkinlikti
ve gerçekleştirmek bizlere nasip
oldu. Programın düzenlenmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Öğrencilerimiz bu
program sayesinde hocalarımızın
kıymetli tecrübelerinden
yararlanarak birçok konuda
kazanım elde ettiler. Eminim ki
öğrencilerimiz, bu programda

Öğrencilerin, Akademik Gelişim
Programı’nda elde ettiği bilgilerin
paha biçilemez olduğunu
vurgulayan Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Oğuz Doğan, “Bilimsel
bir faaliyetle uğraşmak insanın
doğası gereğidir. Bilim, hakikate
ulaşmanın yoludur. Gençler,
yaşınız itibariyle bulunduğunuz
dönemde, düşünceleriniz,
yaklaşımlarınız, bakış açılarınız
geleceğe dönük. Gençlik çağınızda
hiç boşa vakit geçirmeyin, çalışın,
kalitenizi yükseltin. Yolunuz,
bahtınız açık olsun. Böyle
bir programa her üniversite
öğrencisinin katılması gerekir.
Bu program da iyi bir örnek olur
ve inşallah devam eder. Tüm
öğrencilerimize başarılar diliyor,
programın düzenlenmesinde
emeği geçen herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından tören,
programda yer alan öğretim
üyelerine teşekkür belgesi
verilmesi ve programı başarıyla
tamamlayan öğrencilere sertifika
takdim edilmesiyle sona erdi.
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BİTAM’IN AÇILIŞI CUMHURBAŞKANLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. DR. İSMAİL
DEMİR'İN TEŞRİFLERİYLE YAPILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Prof. Dr. İsmail Demir ve protokol
üyeleri kurdele kesilmesiyle
açılışı gerçekleştirilen binayı
gezerek BİTAM tarafından
düzenlenen “Nanookul-2021”
kapsamında eğitim alan ortaokul
öğrencilerinin çalışmalarını
yerinde inceledi.

Turkuaz Sahne
Açılış töreninin ardından
Üniversitemiz Fuat Sezgin
Konferans Salonu’na geçen
Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir, “Turkuaz Sahne” isimli
programda öğrencilerle bir araya
geldi. Prof. Dr. İsmail Demir,
burada yaptığı konuşmada,
savunma sanayiinin önemini
vurgulayarak, başkanlığın yaptığı
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sanayii Başkanı Prof. Dr.
İsmail Demir’in teşrifleri ile
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji
Araştırma ve Uygulama
Merkezinin (BİTAM) açılışı
Cumhurbaşkanlığı Savunma
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Açılışın ardından Prof. Dr. İsmail
Demir, Üniversitemiz Fuat Sezgin
Konferans Salonunda düzenlenen
‘Turkuaz Sahne’ adlı programda
öğrencilerle bir araya geldi.
Bir dizi programa katılmak üzere
Konya’ya gelen Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanı Prof.
Dr. İsmail Demir, Üniversitemiz
Köyceğiz Yerleşkesinde bulunan
BİTAM binasının açılışını
gerçekleştirdi.

Açılışa TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya
Altunyaldız ve Konya Sanayi Odası
Başkanı Memiş Kütükcü de katıldı.
Açılış töreninde konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
BİTAM hakkında bilgiler vererek
yeni binanın hayırlı olması
temennisinde bulundu.

Türkiye’nin idealleri doğrultusunda
yol aldığını belirten Prof. Dr.
Demir, “Bugün geldiğimiz noktada
Türkiye'nin gidişinde bir irade
konma meselesi var. Yani bir
ideal konuyor, bu ideale doğru yol
alıyoruz. Birinci madde özgüven.
Gördüğümüz bir şey insan

yapısıysa biz daha iyisini yaparız.
Buna gönülden inanmamız
gerekiyor. El attığımız bir işi
başarırız. Bugün İHA'mız uçuyor.
'Tamam da kardeşim bunun
motoru nereden?' diyorlar. 'Savaş
uçağı yapacağız.' diyoruz, 'Tamam
da bunun motoru nereden?' diye
soruyorlar. Tamam, tersinden
soralım; Hangi motor projesine
başladık da yapamadık? Rahmetli
Necmettin Erbakan'ın yaptığı
motor niçin değerlenmedi? O,
motoru gündeme getirirken,
'ağır sanayi' derken kimler
dalga geçiyordu? Aynı kesim
şimdi, 'Nerede bunun motoru?'
diyen insanlar, aynı zihniyetin,
aynı bakış açısının insanları.
Demek ki eleştiri haklı olmalı, bir
yola başlanmalı ki bitirilebilsin.
İnşallah bu yolculuğa başladık.
Motoruyla, uzay sistemleriyle,
roket motoruyla, deniz altısıyla,
insanlı-insansız hava, kara, deniz
araçlarıyla, elektronik harp
teknolojileriyle, akıllı sistemlerle,
yapay zekâyla, siber güvenlikle
adını her ne koyarsanız bütün
alanlarda bir harekât içindeyiz ve
bu harekâtın gönül erleri sizsiniz.
Durmak yok, çünkü durursak
düşeriz. Herhangi bir alanda 'Çok

iyiyiz' dediğimizde iki gün sonra
başkalarının bizi geçtiğini görürüz.
Başka bir alanda, 'Başkaları bizden
çok ilerde' dersek onu yakalama
ümidimizi kaybederiz. Yakalamak
için uğraşmamız gerekiyor"
ifadelerini kullandı. Program, Prof.
Dr. İsmail Demir’in öğrencilerin
sorularını cevaplamasıyla sona
erdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
programın sonunda Üniversitemiz
"Şeref Defteri"ni imzalayan Prof.
Dr. İsmail Demir'e teşrifleri ve
tecrübe aktarımı için teşekkür
etti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof.
Dr. İsmail Demir de, bilimsel
çalışmaların öneminden
bahsederek açılışın hayırlara
vesile olmasını diledi.
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1. ULUSLARARASI GELENEĞİMİZ,
GELECEĞİMİZ VE USTALARIMIZ SEMPOZYUMU
Üniversitemiz Geleneksel Sanatlar
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Karatay Belediyesi, Türk İş Birliği
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA),
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü, Telif
Hakları Genel Müdürlüğü iş
birliği ve Karatay Termal Tatil
Köyü ev sahipliğinde düzenlenen,
“1. Uluslararası Geleneğimiz,
Geleceğimiz ve Ustalarımız
Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Geleneğimiz
ve Ustalarımız,
Geleceğimizdir
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
üniversite olarak Konya’ya ve
Türkiye’ye bilimsel anlamda her
türlü katkıyı yapmaya çalıştıklarını
belirterek, “Akademisyenlerin
topluma dokunabileceği her alanı
değerlendirmeye çalışıyoruz.
Yeni bir medeniyet kurgusu
ortaya koymak istiyorsak bunun
yolu bilgiden geçer. Bilgiyi
üretmeye başlayan ülke medeni
ülkedir, medeniyet kurmayı
başlatmış demektir. O zaman
üniversitelerin bu konuda çok
büyük sorumlulukları vardır.
Elhamdülillah, geçmişe nazaran
üniversitelerimiz artık dünyada
ses getiren projelere imza atmaya
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başladılar. Biz de Necmettin
Erbakan Üniversitesi olarak tüm
akademisyen ve birimlerimize,
‘Durmak yok, koşmaya devam’
diyoruz. Tüm birimlerimiz gayretle
çalışmaya ve üretmeye devam
ediyor. Geleneğimiz, geleceğimiz,
ustalarımız sempozyumumuz
çok değerli bir sempozyum ve
aslında içerisinde çok nefis bir
cümle barındırıyor: Geleneğimiz
ve ustalarımız geleceğimizdir.
Sempozyumumuzun önem arz
eden bir başka noktası; MimarNakkaş Semih İrteş ve sağlık
sorunlarından dolayı bugün
aramızda bulunamayan Hattat
Hüseyin Kutlu üstatlarımıza
vereceğimiz, bizim için aslında
iftihar olan fahri doktora unvanı
takdimi. Bu takdim bizler için
gurur verici. Tüm katılımcılara
hoş geldiniz diyor, sempozyumun
hayırlı ve bereketli olmasını
temenni ediyorum” dedi.

Üniversite Olarak
Konya’ya ve Türkiye’ye
Bilimsel Anlamda Her
Türlü Katkıyı Sunmaya
Çalışıyoruz
Üniversitemiz tarafından MimarNakkaş Semih İrteş’e fahri
doktora payesinin tevcih edildiği

sempozyumda Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Üniversite
olarak Konya’ya ve Türkiye’ye
bilimsel anlamda her türlü katkıyı
yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Karatay Belediye Başkan Vekili
Şaban Önal ise, Geleneksel Türk
İslam Sanatlarının etraflıca
konuşulacağı sempozyumla,
bu alanda yeni bir kapının
aralanacağını vurguladı.
Karatay Termal Tatil Köyü’nde
düzenlenen sempozyuma
geleneksel sanatlar alanlarında
birbirinden önemli yerli ve yabancı
akademisyenler ve sanatçılar
katıldı.
Törende konuşan Sempozyum
Düzenleme Kurulu Başkanı Doç.
Dr. Ali Fuat Baysal, program
boyunca 8 oturumda 34 bildirinin
sunulacağını aktardı. Doç. Dr.
Baysal, “Zor ve sıkıntılı dönemler
yaşanan bu günlerde yeniden
birlikte olabilmenin, geleneği
ve geleceği aynı ortamda
buluşturabilmenin heyecanını
yaşıyoruz. Bu program ile usta
ile çırağın, hoca ile talebenin,
akademi ile atölyenin yani eski
tabirle mektepliyle alaylının bir
arada olmasını arzu ettik. Bu
program süresince ömrünü bu
alana vakfetmiş hocalarımızın

bilgi ve tecrübelerinden
faydalanmak, en büyük
kazançlarımızdan biri olacaktır”
dedi.

Sempozyum
Ruhumuza Önemli
Dokunuşlar Yapacak

Üniversitemiz Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dicle Aydın, “Gelenekler,
geçmiş ile bağımızı kuran,
geleceğe rehber olan değerlerdir.
Geleneği devralmak, kıymetini
bilmek, ustalarla, eğitimle, bilimle
geleceğe aktarmak en önemli
görev ve sorumluluklarımız
arasındadır. Bu sempozyum
söz konusu sorumluluklarımıza
karşı olan farkındalığımızın bir
göstergesidir” diye konuştu.

Geleneksel Türk İslam Sanatlarının
etraflıca konuşulacağı kıymetli
sempozyumla bu alanda yeni bir
kapının aralanacağını vurgulayan
Karatay Belediye Başkan Vekili
Şaban Önal ise, “İnanıyorum
ki bu organizasyon sayesinde
akademisyenlerimiz, hocalarımız,
ustalarımız ve üstadlarımız 3
gün boyunca ruhumuza önemli
dokunuşlarda bulunacaklardır.
Karatay Belediyesi olarak;
fiziki ve altyapı yatırımlarımızın
yanında ilmi, sanatsal ve kültürel
yatırımlarla da insanımız için
gayret gösteriyoruz. Çünkü
biliyoruz ki imar edilen şehirler,
ihya edilen insanların varlığıyla
mana kazanır. Bu kapsamda
bugüne kadar pek çok eserin
ve projenin ortaya çıkmasına
katkı sunduk, sunmaya devam
edeceğiz. Hat, Tezhip, Minyatür,
Ebru, Ahşap Oymacılığı, Nakış,
Saman ve Cilt Sanatı ile
Geleneksel Türk İslam Sanatlarının
daha birçok alanını kapsayan
konuların etraflıca ele alınacağı
sempozyum, çalıştay ve sergimizi
bu manada önemsiyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle;
programımızı şereflendiren
tüm hocalarımıza, ustalarımıza,
sanatçılarımıza ve konuklarımıza
Karatay Belediye Başkanımız
Sayın Hasan Kılca adına teşekkür
ediyor; programımızın hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Muhittin Okumuşlar da,
sanatın teolojik yönünden
bahsederek, “Sanatın her bir
alanı aslında bizim yeme içme
kadar ihtiyacımız. Sanatın hitap
ettiği duyu organlarımızın da
ihtiyaçlarını karşılamamız gerekir.
Çocuklarımıza küçük yaşlardan
itibaren, sanattan en iyi şekilde
istifade edebilmeleri için sanat
eğitimi vermemiz gerekiyor.
İnşallah bu tür çalışmalar
toplumumuzun her kesiminde
sanat anlayışının gelişmesine
katkı sağlayacaktır” şeklinde
konuştu.
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MİMAR-NAKKAŞ SEMİH
İRTEŞ’E FAHRİ DOKTORA
UNVANI TEVDİ EDİLDİ

Tezyini Sanatlar Merkezi adı
altında birleştirerek mimâri ve
kitap süsleme sanatlarını tek
bir çatı altında buluşturmuş ve
günümüzde Osmanlı nakkaşhane
geleneğinin küçük bir modeli
olmuştur.

Konuşmaların ardından
sempozyum kapsamında
Üniversitemiz tarafından
Mimar-Nakkaş Semih İrteş’e
fahri doktora unvanı verilmesi
törenine geçildi.
Rahatsızlığı dolayısıyla Hattat
Hüseyin Kutlu’nun katılamadığı
törende Mimar-Nakkaş Semih
İrteş’e fahri doktora payesi tevcih
edildi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Mimar-Nakkaş Semih İrteş’e
cübbe giydirerek fahri doktora
belgesini ve hediyelerini
takdim etti.

Semih İrteş Kimdir?

Fahri doktora unvanı töreninin
ardından sempozyum,
Doç. Dr. Ali Fuat Baysal’ın
moderatörlüğündeki,
Mimar-Nakkaş Semih İrteş
ve Öğretim Üyesi Dr. Savaş
Çevik’in konuşmacı olarak
katıldığı, “Geleneğimiz,
Geleceğimiz” adlı panel ile
devam etti.

1968 yılında babası Sabri İrteş’ten
öğrendiği Kalemişi sanatını halen
devam ettirmektedir. Kalemişi
restorasyon çalışmaları Topkapı
Sarayında 1970’ ten günümüze
kadar devam etmektedir. 19731980 Yıllarında Ord. Prof. Dr.
Süheyl Ünver’ in Cerrahpaşa
Tıp Tarihi kürsüsünde Tezhip
çalışmalarına katılmış ve
icazet almıştır. 1978 tarihinden
2012 tarihine kadar Kültür
Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi
Nakışhanesinde Türk Tezyini
Sanatları Öğretim Görevlisi
olarak çalışmıştır. 1981-1983
yılları arasında Mimar Sinan
Üniversitesi Geleneksel Türk

1952 Yılında İstanbul’da doğdu.
İDMMA Mimarlık Fakültesinden
mezun oldu.

Sanatları Bölümünde ders
vermiştir. Kuruluş sürecinde
büyük katkı sağladığı Konya
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları Bölümünde 2003-2007
yılları arasında İstanbul’dan gelip
gitmek suretiyle kalemişi öğretim
görevlisi olarak görev yapmıştır.
1991 yılında Mamure Öz’ün
kurdukları Sema Nakışhanesi
başta tezhip olmak üzere
kitap süsleme sanatlarına
yaptığı katkının yanı sıra eğitim
faaliyetleri ile birçok talebe
yetiştirmiş, açtığı yurt içi ve
yurt dışı sergilerle bu sanatların
tanınmasında büyük rol
oynamıştır.

2015 yılında Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın "Yaşayan İnsan
Hazineleri" ödülüne layık görülen
İrteş, ödülünü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden almıştır. Bu güne kadar
Beştepe Külliyesi Millet Cami,
Ankara Ahmet Hamdi Akseki,
Karacaahmet Şakirin, BAE- Şarjah
Cami, Köln Cami, ABD- TACC Cami,
Tokyo Cami gibi birçok caminin
kalem işi restorasyonunu ve yeni
tezyini uygulamalarını yapmıştır.
Cezayir Keçiova Cami, Bursa
Ulu Cami Topkapı Sarayı Yemiş
Odası, Topkapı Sarayı Hırka-i
Saadet Dairesi, Mevlana Türbesi
gibi yapıların restorasyonunu
yapmıştır.Türk-İslam Tezyini
Sanatları ile ilgili araştırmalar
yapan ve yıllardır sürdürdüğü
eğitim faaliyetinin yanında
oldukça geniş bir tezyini sanatlar
arşivine sahiptir.

2008 yılında Nakkaş ve Sema
Nakışhanesi sanatsal faaliyetlerini
Mimar Sinan’ın Valide-i Atik
Külliyesi Tekke Binası’nda Nakkaş
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10. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ
ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI

Üniversitemizin ev sahipliği
yaptığı, Konya Büyükşehir
Belediyesinin katkı sunduğu,
İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM)
yürütücülüğünde düzenlenen “10.
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar
Kongresi” açılış töreniyle başladı.
Açılış programında konuşan
Kongre Düzenleme Kurulu
Eşbaşkanı Talha Erdoğmuş,
“Başlangıcından itibaren binlerce
akademisyenin çalışmalarıyla
katkı verdikleri Türkiye Lisansüstü
Çalışmalar Kongresi’nin,
Türkiye’nin saygın sosyal bilimler
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kongreleri arasında anıldığını
görmekten memnuniyet
duyuyoruz” diyerek, kongrede
emeği geçenlere teşekkür etti.
Kongrenin düzenlenmesine
katkı sunan herkese teşekkür
eden Kongre Düzenleme Kurulu
Eşbaşkanı, Üniversitemiz Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat Çemrek de,
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar
Kongresi'nin onuncusunu,
Konya’da, Üniversitemizde
düzenlemekten dolayı mutlu
olduğunu ifade etti.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Abdülkadir Macit,
derneğin çalışmaların
bahsederek, “Uluslararasılaşma
vizyonu çerçevesinde
Summer School çalışmasıyla
uluslararası arenadaki
öğrenci ve akademisyenlerle
bir araya geldik. Türkiye
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
de ülkemizdeki lisansüstü
düzeydeki arkadaşlarımızla
bir araya geldiğimiz, özgün
akademik üretim ortaya koymak
istediğimiz, ortak bir perspektif
geliştirmek istediğimiz bir

çalışma” dedi. İlim Kültür Eğitim
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise,
lisansüstü çalışmaların çok
kıymetli olduğunu belirterek,
“Kariyerimiz, mesleki hayatımız
için lisansüstü çalışma dönemi
çok değerli bir dönem. Bu dönemi
iyi değerlendirmek gerekiyor.
Bu tür kongreleri, lisansüstü
öğrenciler ve hocaların bir araya
geldiği çok değerli bir zemin
olarak görüyorum ve bu zeminin
hazırlanmasında emeği geçenlere
teşekkürlerimi iletiyorum”
şeklinde konuştu.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz Doğan,
lisansüstü dönem içerisinde
öğrencilerin kendilerine yapılan
yönlendirmeleri değerlendirerek
ve çok çalışarak başarıyı
yakalayabileceklerini belirtti. Prof.
Dr. Doğan, “Lisansüstü eğitimde
en önemli husus kanaatimce,
literatür taramadır. Doğru bilgiye,
doğru şekilde, en hızlı şekilde
ulaşmaktır literatür taraması…
Literatür taraması hakkıyla
yapılırsa sonuçlar çok daha
kaliteli olacaktır. Bu kongre de
inşallah, Türkiye’deki lisansüstü
eğitim çalışmalarındaki kaliteyi
arttıran çalışmalardan biri
olacaktır. Böyle bir programa ev
sahipliği yapmaktan mutluluk
duyuyor, emeği geçenlere
teşekkürlerimi sunuyorum”
ifadelerini kullandı.
Organizasyona ev sahipliği
yapmak ve organizasyonun
bir parçası olmaktan

mutlu olduklarını söyleyen
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar,
“Başlangıcından itibaren
takip ettiğim, var oluşuna
gönülden destek verdiğimiz
bir organizasyon… Bu, her
üniversitenin yapması gereken
bir faaliyet. İLEM’in de bunu
gerçekleştirmesi çok önemli.
İnşallah önümüzdeki yıllarda İLEM
ile üniversiteler arasındaki iş
birliği artar ve bu tür faaliyetler
gelişerek devam eder” dedi. Prof.
Dr. Okumuşlar konuşmasının
devamında, Üniversitemizin
akademik çalışmaları destekleyen
faaliyetlerinden bahsetti. Açılış
konuşmalarının ardından hediye
takdimiyle birlikte açılış paneline
geçildi.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar’ın
moderatörlüğünü yaptığı panelde,
Doç. Dr. Alim Arlı; “Üniversite’de
Araştırmacıların Eğitimi ve
Akademik Nitelikler”, Doç. Dr. Bekir
S. Gür; “Türkiye’de Lisansüstü
Düzeyde İnsan, Bilgi ve Üretim
Süreçleri”, Doç. Dr. Abdulkadir
Macit ise, “İlmi Sivil Kuruluşlarda
Akademik Üretim” konularında
sunumlarını gerçekleştirdi.
Açılış paneli sonrasında kongre
oturumlarla devam etti.
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ÜNİVERSİTEMİZİN
YENİ MEDYA PERSPEKTİFİ
Teknolojinin dijital
etkileriyle yaşanan
dönüşüm, belki de
en çok yeni medya
araçlarında kendini
gösterdi.
ENGİN BOZACI

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Yeni Medya hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası.

Üniversitemiz Türkiye’de öncü bir
çalışma gerçekleştirmiştir.

Pek çok olumlu sayılabilecek
işlevlerinin yanı sıra, zaman
yönetimi, manipülasyon ve yeni
bir yaşam biçimi dayatması gibi
konularda bazı problemleri de
beraberinde getiriyor.

Sosyal medyada neden var
olduğumuz, değerlerimiz,
hassasiyetlerimiz ve aktif bir
yönetim sergilerken nelere
dikkat edilmesi gerektiği
konusunda akademik ve idari
birimlerimize rehber olacak
Sosyal Medya Kılavuzu hazırlamış
ve paylaşımlarını birer dijital varlık
olarak koruma altına almıştır.
Üniversitemizin Yeni Medya
perspektifini ele aldığımız yazımızı
keyifle okumanızı dileriz.

Kişiler kadar kurumların da yeni
medya imkânlarını kullanırken
üzerine düşen sorumlulukları
olduğunu düşünüyoruz. Tüm
faaliyet alanlarında olduğu
gibi yeni medya konusunda da
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İletişim, imaj ve itibar,
geri bildirim, bilgi artık
internette. Dolayısıyla
kişi ve kurumların
sosyal medyayı
kullanması bir
seçenek değil,
zaruriyet.

Hesaplar aracılığı ile paylaştığımız
ve yerine göre bazen de
paylaşmadığımız her şey bir
anlam taşımakta, kişisel ve
kurumsal imaja pozitif ya da
negatif yansımaktadır. Tüm
bunlardan dolayı Üniversitemizin
sosyal medyada var olan
hesaplarının belirlenmiş kurallar
bütünü çerçevesinde yönetilmesi
zorunluluğu hâsıl olmuş, tüm
hesapların birer “dijital varlık”
olarak koruma altına alınması
gerekmiştir.

değiştirmiştir. Mekanlar ve
fiziksel sınırlar ortadan kalkarak,
bireysel ve kurumsal anlamda
hayatı kolaylaştıran, zaman ve
paranın verimli kullanılmasını
sağlayan birçok olumlu
değişim yaşanmıştır. Masaüstü
bilgisayarlarla başlayan bu yeni
iletişim sistemi, günümüzde
akıllı telefonlar ve tabletlerin
gelişmesiyle çok daha fazla
kullanılır hale gelmiştir. Bu yeni
süreçte medya sektörü de büyük
bir dönüşüm yaşamıştır.

Tüm bunlardan hareketle birçok
akademik ve idari birimden oluşan
üniversitemizde, sosyal medyayı
senkron bir şekilde yönetebilmek,
olası krizlere proaktif ve reaktif
çözümler üretmek, kurum
imajını ve itibarını koruma altına
almak için anayasamız olarak
nitelendirdiğimiz sosyal medya
kılavuzunu hayata geçirdik.

Günümüzde iletişim
teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler sosyal medyayı
hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası haline getirmiştir. We
Are Social ve Hootsuite ortak
çalışması sonucu Dijital 2021
raporuna göre Türkiye’de
internette geçirilen günlük
ortalama süre 7 saat 57 dakika
olduğu ortaya konmuştur. Bu
sürenin 2 saat 57 dakikasını sosyal
medyada geçiriyoruz. Yine aynı
rapora göre Türkiye’nin %70.8’i
sosyal medya kullanıyor. Genç
kitle sosyal medya Hesaplar

Fotoğrafları, videoları,
fikirleri, eleştirileri, olayları
ve haberleri gerçek zamanlı
olarak paylaşabilmek, yaşama
biçimimizi ve iş yapma şeklimizi
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aracılığı ile paylaştığımız ve yerine
göre bazen de paylaşmadığımız
her şey bir anlam taşımakta,
kişisel ve kurumsal imaja pozitif
ya da negatif yansımaktadır.
Tüm bunlardan dolayı
Üniversitemizin sosyal medyada
var olan hesaplarının belirlenmiş
kurallar bütünü çerçevesinde
yönetilmesi zorunluluğu hâsıl
olmuş, tüm hesapların birer
“dijital varlık” olarak koruma
altına alınması gerekmiştir.
Tüm bunlardan hareketle birçok
akademik ve idari birimden
oluşan üniversitemizde, sosyal
medyayı senkron bir şekilde
yönetebilmek, olası krizlere
proaktif ve reaktif çözümler
üretmek, kurum imajını ve itibarını
korumak için anayasamız olarak
nitelendirdiğimiz sosyal medya
kılavuzunu hayata geçirdik.

58

çok daha fazla kullanılır hale
gelmiştir. Bu yeni süreçte
medya sektörü de büyük bir
dönüşüm yaşamıştır. Günümüzde
iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler sosyal medyayı
hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası haline getirmiştir. We
Are Social ve Hootsuite ortak
çalışması sonucu Dijital 2021
raporuna göre Türkiye’de
internette geçirilen günlük
ortalama sürenin 7 saat 57 dakika
olduğu ortaya konmuştur. Bu
sürenin 2 saat 57 dakikasını sosyal
medyada geçiriyoruz. Yine aynı
rapora göre Türkiye’nin %70.8’i
sosyal medya kullanıyor.

Fotoğrafları, videoları,
fikirleri, eleştirileri, olayları
ve haberleri gerçek zamanlı
olarak paylaşabilmek, yaşama
biçimimizi ve iş yapma şeklimizi
değiştirmiştir. Mekanlar ve
fiziksel sınırlar ortadan kalkarak,
bireysel ve kurumsal anlamda
hayatı kolaylaştıran, zaman ve
paranın verimli kullanılmasını
sağlayan birçok olumlu değişim
yaşanmıştır.

Genç kitle sosyal medya
kullanımında tahmin edilebileceği
üzere oldukça önemli bir paya
sahip. Bu durum üniversitelere
sosyal medyayı kullanarak
kitlelerine ulaşması, imaj ve
itibarını şekillendirmesi için birçok
fırsat sunuyor. Özellikle iletişim
teknolojileri alanında yaşanan
dijital dönüşümle birlikte yeni
medya araçları üniversitelerin
iletişim stratejilerinin vazgeçilmez
bir parçası haline geldi.
Üniversitelerin potansiyel hedef
kitleleriyle iletişim kurmak,
itibarını yükseltmek için sosyal
medyayı kullanmaları artık bir
zorunluluk oldu.

Masaüstü bilgisayarlarla
başlayan bu yeni iletişim sistemi,
günümüzde akıllı telefonlar
ve tabletlerin gelişmesiyle

Dünyada ve ülkemizde güçlü
büyüme trendine sahip olan
sosyal medyada, Üniversitemizin
misyon-vizyonu, kalite politikaları

ve değerlerine uygun bir şekilde
yer almayı amaçlıyoruz. Kurumsal
İletişim Koordinatörlüğü içerisinde
yer alan sosyal medya ekibi,
güncel trendleri takip ederek
etkin bir yönetim sergilemektedir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi
çatısı altında bulunan tüm
akademik ve idari birimler,
Üniversitemizin itibarına etki eden
bir “değer”dir. Bu perspektife
her birimimizin kendi içerisinde
ve üniversite çatısı altında
sosyal medya kanallarında aktif
olmasını sağlayarak denetimli
kontrol mekanizması içerisinde
varlıklarını devam ettirmelerine
önem veriyoruz. Ülkemizin
yükseköğretiminde üstlendiğimiz
misyonu en iyi şekilde yerine
getirirken, Necmettin Erbakan
Üniversitesi markasının itibarını
korumayı ve yükseltmeyi de
önemseyen bir bilinçle hareket
ediyoruz.
Sosyal medya araştırma
platformu Boomsocial’ın analizine
göre Türkiye’de en aktif ve en
çok takipçisi bulunan devlet
üniversiteleri arasında Twitter’da
26’ıncı, Instagram’da 30’uncu
Facabook’ta ise 40. sırada yer
alıyoruz. Yine aynı araştırma
şirketine göre Ekim ayında
Türkiye’nin tüm sosyal medya
markaları arasında 74. sırada yer
aldık.

Özellikle pandemi döneminde
sosyal medyanın hayatımızda
daha fazla yer almasıyla birlikte
Türkiye’nin en aktif üniversiteleri
arasındaki yerimizi güçlendirdik.
Öğrencilerimiz ve personelimizle
birlikte sosyal medyada sürekli
bağlantıda kalarak, pandeminin
eğitim alanında getirdiği
dezavantajları en aza indirgemeye
gayret gösterdik. Sosyal medya
bu noktada bizlere büyük avantaj
sağladı. 145 bin katılımcı ile
gerçekleştirdiğimiz 1.098 webinar,
1.160 saat canlı yayın, 377 bin
ziyaret, YouTube hesabımızda
30 bin saate yaklaşan izlenme
ve yine bu doğrultuda yapılan
etkileşimi yüksek sosyal medya
paylaşımları bunun en büyük
kanıtlarıdır. Dijital platformlarda
gerekli yapılanmayı tamamlayan
üniversitemiz sosyal medyada
da hızla büyümeye devam
etmektedir.
Sosyal medya sunduğu
avantajların yanı sıra kişi ve
kurumlar nezdinde birçok
olumsuzluğu beraberinde
getirmiştir. Bir taraftan bilgiye
erişim kolaylaşırken, diğer
taraftan hakikat bulanıklaşır
hale gelerek doğru bilginin yerini
manipülasyona dayalı malumat
almaya başlamıştır.

Mahremiyetin ihlali, yasadışı
propagandalar, siber saldırı
ve zorbalıklar, manipülatif
haberler, linç kültürü, itibar
suikastı gibi kavramlar sosyal
medya ile hayatımıza daha
çok girmeye başlamıştır. Bu
bağlamda yeni medya, özellikle
kurumlar tarafından kontrollü
ve tanımlanmış kurallar silsilesi
içerisinde yönetilmesi gereken
bir alan haline gelmiştir. Artık
biliyoruz ki şeffaflık ve ifade
hürriyeti kılıfı ile manipülatif
malumatlarla kişi ve kurumlara
yapılan saldırılar kabul edilebilir
değildir.

hesaplarının belirlenmiş kurallar
bütünü çerçevesinde yönetilmesi
zorunluluğu hâsıl olmuş, tüm
hesapların birer “dijital varlık”
olarak koruma altına alınması
gerekmiştir.

Sosyal medyada kimliği belirli
kişilerce yapılan her türlü
eleştiriye açık olmak bir
zorunluluk olmakla beraber,
kimliği belirsiz kişilerce yapılan
mesnetsiz eleştirilerle mücadele
etmek de bir zorunluluk haline
gelmiştir. Sosyal medyada hesap
sahibi olmak bir mecburiyetmiş
gibi davranmak yerine, hesabı
belli kurallar bütünü içerisinde
özenle ve dikkatle yönetmek
gerekmektedir.

Sosyal medya kılavuzu, sosyal
medyada neden var olduğumuz,
değerlerimiz, hassasiyetlerimiz
ve aktif bir yönetim sergilerken
nelere dikkat edilmesi gerektiği
konusunda akademik ve idari
birimlerimize rehber görevi
görmektedir.

Çünkü hesaplar, kişisel ve
kurumsal yüzümüzü yansıtır.
Hesaplar aracılığı ile paylaştığımız
ve yerine göre bazen de
paylaşmadığımız her şey bir
anlam taşımakta, kişisel ve
kurumsal imaja pozitif ya da
negatif yansımaktadır. Tüm
bunlardan dolayı Üniversitemizin
sosyal medyada var olan

Tüm bunlardan hareketle birçok
akademik ve idari birimden oluşan
üniversitemizde, sosyal medyayı
senkron bir şekilde yönetebilmek,
olası krizlere proaktif ve reaktif
çözümler üretmek, kurum
imajını ve itibarını koruma altına
almak için anayasamız olarak
nitelendirdiğimiz sosyal medya
kılavuzunu hayata geçirdik.

Tüm akademik ve idari
birimlerimizin ilgili sosyal medya
yöneticileri bu kılavuza göre
paylaşımlarını şekillendirerek
iletişim stratejimize katkıda
bulunmaktadır. Bu kılavuz
Türkiye’de ilkler arasında
yer alarak dünyanın sayılı
üniversitelerinin uyguladığı bir
yöntem olarak ayrıca önem
taşımaktadır.
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ENGİN BOZACI

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Necmettin Erbakan Üniversitesi
olarak biz, sosyal medyada yer
alarak, aktif bir şekilde yönetmeye
önem veriyoruz. Çünkü vaktinin
büyük çoğunluğunu sosyal
medyada geçiren genç bir kitleye
sahibiz. Bilginin bu mecrada
muhataplarına olağanüstü bir
hızla ulaştığınız biliyoruz.
Halka hizmet/fayda üreten
birimlere sahibiz. Geri bildirim
ağı sayesinde eksiklerimizi
hızla kapatırken, kişi ve
kurumların ihtiyacı olan bilgiyi
sağlayabileceğimize inanıyoruz.
Üniversitemizin bilinirliği ve
imajına katkı sağlayan bir
mecra, hedef kitlelerimiz ve
paydaşlarımızla ilişkilerimizi
çevrimiçi ortamda da rahatlıkla
sürdürebilmemizi sağlıyor.
Gündemi takip edebiliyor ve
hakkımızda neler konuşulduğunu
öğrenebiliyoruz, başka
kurumlarca üretilmiş içeriklere de
katkı sunmamıza imkân tanıyor.
Bunlar ve birçok nedenden dolayı
sosyal medyadayız, gelecekte de
olmaya devam edeceğiz.
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SOSYAL MEDYA
İLKELERİMİZ
Sosyal ağ platformlarından gelen,
her türlü öneri, eleştiri ve geri
bildirimlere açığız.
Takipçilerimizden aldığımız geri
bildirimleri, konunun uzmanı
bir danışmandan almış gibi
önemser, daha iyiye ulaşmak için
sunulmuş değerli katkılar olarak
değerlendiririz.
İtibarımızı ve hukuki haklarımızı
ihlal etmeyen, argo içermeyen her
türlü ifadeye hoşgörülüyüz.
Sosyal medyadan kurduğumuz
iletişimlerde telif haklarına ve
etik kurallara riayet eder, saygılı,
nezaket içerikli ve yapıcı bir üslup
kullanırız.
Sosyal medya hesaplarında doğru
ve eksiksiz bilgi paylaşırız.
Güvenlik protokollerini uygularız.
Trol ve sahte hesaplara dikkat
ederek, bilginin kaynağını
sorgularız. İki faktörlü kimlik
doğrulaması kullanarak
maksimum şifre güvenliğine
önem veririz. Tüm hesaplarımızda
aynı şifreyi kullanmaktan kaçınır,
üçüncü şahıslarla paylaşmayız.
Muhatabımızla diyaloga
geçmeden önce mutlaka ortamı
dinleriz. Her diyaloga dahil olmak
yerine, doğru zamanda doğru
diyaloga dahil olmayı tercih
ederiz.

İlişki ve iletişimimizde saygılı ve
yapıcı bir tutum sergiler, insan ve
hayvan haklarını, cinsiyet eşitliğini,
ifade özgürlüğünü, kültürümüzü
ve demokrasinin temel değerlerini
gözetiriz. Ancak; hakaret,
ayrımcılık, aşağılama ya da
küçümseyen ifadelerde bulunma,
linç kültürünü besleme, hedef
gösterme, alay etme veya sahte
iddialarda bulunma etik ilkelerin
de davranış kurallarının da ihlali
anlamına gelir ve bu nedenle
bu tür davranış sergileyenler
kurumumuzca kesinlikle dikkate
alınmaz, reddedilir.
Sosyal medyada Üniversitemiz
hakkında konuşulan içerikleri
dinler, analiz eder ve anlık
olarak ilgili ekiplere ve yönetime
raporlarız.
Sosyal medyada kişisel ve
kamusal içerikleri birbirinden
ayırarak mahremiyet haklarına
saygılı ve hoşgörülü bir politika
izleriz.
Toplumun yaralarını sarmak
amacı ile ortaya çıkan kitle
hareketlerine destek olma
konusunda hassas davranırız.
Sosyal sorumluluk projelerine
destek olmayı ilke edinir, kitleleri
bu konuda teşvik ederiz. Ulusal
yas ve doğal afet durumlarında
Üniversite ana hesabımız ve birim
hesaplarımızda, sosyal medya
iletişimini durdurur ve logolarımızı
karartırız.

NEÜ SOSYAL MEDYA
HESAPLARI SAYFA
KURALLARI

Sorularınızla ilgili cevap
alabileceğiniz akademik/idari
birimlerimizin iletişim bilgilerine
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin faaliyetleriyle
ilgili güncel bilgileri takip
edebileceğiniz resmi sosyal
medya sayfasına hoş geldiniz!
Aşağıda dikkatinize sunduğumuz
sayfa kurallarımız tüm sosyal
medya hesaplarımız için
geçerlidir.

3. Necmettin Erbakan Üniversitesi,
kimliği açık bir şekilde belli
olmayan hesaplarca yapılan
paylaşımları dikkate almaz ve
bu hesapları engelleme hakkına
sahiptir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi
takipçilerinin görüşlerini rahatlıkla
paylaşabilecekleri sayfamız, özgür
ve saygılı düşünce paylaşımını
desteklemektedir. Bu nedenle,
bu amaca hizmet etmeyen,
aşağıda belirtilen kapsamda
olduğu değerlendirilen yorumlar
sayfa yöneticileri tarafından
sayfadan kaldırılabilecek, bu
kapsamda paylaşımlarda bulunan
kullanıcıların engellenmesi için
gerekli önlemler alınabilecektir:
1. Sosyal medya hesaplarımızda
tüm ziyaretçiler, görüş, düşünce
ve önerilerini özgürce paylaşabilir,
üniversitemiz ile ilgili görüş ve
önerilerini aktarabilir.
2. Necmettin Erbakan Üniversitesi
sosyal medya hesapları,
üniversitenin is ve isleyişleri ile
ilgili sorulara cevap verilen bir
platform değildir.

4. Engelleme ve silme gibi takipçi
sınırlandırmaları aşağıdaki
durumlarda gerçekleştirilebilir:
• Siyasi içerik, cinsellik, şiddet,
ayrımcılık ve nefret içeren
yorumlar, küfür veya hakaret
içeren, toplum ahlakına aykırı
veya zarar verici paylaşımlar
• Diğer takipçiler veya markalar
için etik olmayan, için zarar verici
veya onur kırıcı paylaşımlar
• Yasa dışı girişimleri destekleyen,
teşvik eden her türlü paylaşım
• Yalan haber ve beyanlarda
bulunan paylaşımlar
• Her türlü cinsiyet, din, dil, ırk
ayrımına yönelik veya nefret
söylemi taşıyan paylaşımlar
• Bir veya birçok kullanıcı
tarafından sürekli olarak
paylaşılan, konu ve sayfa içeriği ile
ilgili olmayan içerik ve yorumlar

• Üçüncü kişileri ilgilendirmeyen,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ile ilgisi olmayan bireysel konular
ile alakalı, sayfa içeriği ile alakasız
paylaşımlar
• Bir başka marka veya kurum
adına reklam özelliği taşıyan
içerikler
• Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin paydaşları,
çalışanları, meslektaşları veya
diğer markalar hakkında asılsız
iddia niteliğinde olan paylaşımlar
• Herhangi bir 3. şahıs veya
kurumun haklarını ihlal eden
her türlü paylaşım
Dikkat
Sayfa yöneticileri, takipçilerimizle
güncel haberleri paylaşmak
adına zaman zaman 3. şahıs
ve kurumlara ait internet
sitelerinden paylaşımlar
gerçekleştirebilirler.
Bu sitelere yönelik internet
bağlantılarına (linklere)
tıklamak, sizleri Necmettin
Erbakan Üniversitesi tarafından
hazırlanmamış içerik ve sayfalara
yönlendirecektir.
Bu sitelerde yer alan içerik
ve yazılardan Necmettin
Erbakan Üniversitesi sorumlu
değildir ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin görüsünü
yansıttığı anlamına gelmez.
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ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNU
ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ANILDI

seslendirildi. Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi koridorunda
gerçekleştirilen etkinlikte şehit
öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın
hocaları duygularını dile getirdi.
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı Öğr. Gör. Adnan
Kılıçarslan, “Aybüke, gözlerinin içi
gülen, neşe dolu bir öğrencimizdi.
Ne yazık ki kendisini elim bir olay
sonucu kaybettik. Öğretmenler
Günü’nü artık buruk kutluyoruz.
Bir şehit öğretmeni olarak gurur
duyuyoruz. Aybüke’mizi anıyoruz,
mekânı cennet olsun, nurlar
içinde yatsın. Vatan sağ olsun”
dedi.
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Sema Sevinç ise, “Bütün şehit
öğretmenlerimiz için üzgünüz.

Üniversitemizden mezun olan
şehit öğretmen Şenay Aybüke
Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde, öğrenim gördüğü
Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesinde düzenlenen
etkinlikte anıldı.

Ancak insanın tanıdığı, bildiği,
yetiştirdiği öğrencisi olunca
acısı daha büyük oluyor. Onlar
sayesinde bu vatan ayakta, onlar
sayesinde bu bayrak dalgalanıyor.
Hepsini sevgi, saygı, minnet ve
özlemle yâd ediyoruz. Ülkemiz için
çok değerli olan şehit öğretmen
Aybüke Yalçın’ı yetiştirmek bizler
için bir gurur vesilesi. Ondan ve

tüm şehit öğretmenlerimizden
Allah razı olsun, mekânları cennet
olsun” diye konuştu
.
Üniversitemiz Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Aynur Elhan Nayir, “Öğrencilik
döneminde tüm öğretmenlerinin
sevdiği birisiydi. Eminim ki,
öğrencilerinin de sevdiği bir
öğretmendi. Çünkü hayat doluydu,
yaşama sevinci her daim üst
düzeydeydi. Her Öğretmenler
Günü’nde burukluk yaşıyoruz.
Aybüke öğretmenimizi anarken
bir diğer şehit olan öğrencimiz,
öğretmen Tufan Baydan’ı da
yâd etmek istiyorum. Mekânları
cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı
öğretim üyeleri ve öğrencilerinin
hazırladığı programda marşlar
ve şehit öğretmen Şenay Aybüke
Yalçın’ın söylediği türküler
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ULUSLARARASI TURİZMDE
YÜKSELEN EĞİLİMLER KONGRESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz ve Konya
Büyükşehir Belediyesinin
ortaklaşa düzenlediği Uluslararası
Turizmde Yükselen Eğilimler
Kongresi açılış töreniyle başladı.
Açılış törenine Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı Selim Yücel
Güleç, Selçuklu Kaymakamı
Ömer Hilmi Yamlı, Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Zekeriya Mızırak, Üniversitemiz
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fatma Arslan, Konya Büyükşehir
Belediyesi Turizm Şube Müdürü
Coşkun Bilgi, akademisyenler ve
davetliler katıldı.
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Törende ilk olarak kürsüye gelen
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fatma Arslan, “Turizm sektöründe
değişen tüketici değerlerini
yansıtan büyük değişimler, siyasi
güçler, çevresel değişiklikler
ve bilgi teknolojisinin yanı sıra
çok hızlı büyüme yönündeki
eğilimler karşısında turizm
alanında düzenlemeler yapılması
kaçınılmaz olmuştur. Değişen
dünyayla birlikte turizm algısı
da değişim göstermektedir.
Kongremizde, gastronomi
turizminde sürdürülebilirlik,
kültür turizmi, rekreasyon ve
turizm, turizm ekonomisi, ulusal
ve uluslararası mutfak kültürleri
ve turizm ile ilgili tüm konular
ele alınacaktır. Ayrıca Fransa,

çaba ve gayrete sahip değiliz.
Üniversitemiz, sanat tarihi
alanındaki akademisyenlerimiz
ile Konya’nın önemli değerlerini
ortaya çıkarmak için çalışmalarını
sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi
ile birlikte yürüttüğümüz Gevale
Kalesi’ndeki çalışmalara akademik
destek sağlıyoruz. Meram
Belediyesi ile de Kilistra Antik
Kenti’nde dünya çapında ses
getirecek çalışmalar yapacağız”
dedi.
Amerika, Vietnam, Malezya,
Endonezya ve Kıbrıs’tan da
kongremize çeşitli konularda
hazırlanmış çalışmalar kabul
edilmiştir” şeklinde konuştu.
Kongreye verdikleri destekten
ötürü başta Konya Büyükşehir
Belediyesine ve kongrede
emeği geçenlere teşekkür
ederek konuşmasına başlayan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
üniversite olarak akademik
birikimlerini hayatın her alanında
değerlendirmek için gayret
ettiklerini söyledi.

Dünya Çapında Ses
Getirecek Çalışmalar
Yapacağız
Ülkemizin tarihsel, kültürel ve
doğal zenginlikler açısından çok
değerli olduğunu ancak sahip
olunan değerlerin pazarlanması
noktasında daha çok gayret
edilmesi gerektiğini kaydeden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Anadolu, turizm cenneti
her açıdan. Birçok medeniyete
ev sahipliği yapmış olan bir
mekân. Her bir şehrimizin bu
konuda ayrı bir değeri var. Ama
bu değerlerimizi pazarlama
konusunda maalesef yeterli

Açılış konuşmalarının ardından
kongre, Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak’ın moderatörlüğünü
yaptığı, Prof. Dr. Paolo Mura,
Prof. Dr. Harun Uçak ve Prof.
Dr. Atila Yüksel’in sunumlarını
gerçekleştirdiği açılış oturumuyla
devam etti. Oturumun sonunda
konuşmacılara plaket ve hediye
takdim edilmesinin ardından
fotoğraf çekimiyle açılış programı
sona erdi.
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100. YILINDA İSTİKLAL MARŞI VE
MEHMET AKİF ERSOY BİLGİ ŞÖLENİ

Üniversitemiz öncülüğünde,
Konya Büyükşehir Belediyesi
ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
Konya Şubesi paydaşlığında
düzenlenen “100. Yılında İstiklal
Marşı ve Mehmet Akif Ersoy
Bilgi Şöleni” Üniversitemiz Fuat
Sezgin Konferans Salonunda
gerçekleştirildi. Bilgi Şöleni’nin
açılış konferansında konuşan
Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu
Başkanı Mehmet Doğan, İstiklal
Marşı’nın, Türkiye’nin en geniş
mutabakat zemini olduğunu
söyledi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan programda
ilk olarak kürsüye gelen Bilgi
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Şöleni Düzenleme Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Yakup Kaya,
böyle bir görevi üstlenmekten
onur duyduğunu belirterek
programda elde edilen bilimsel
verilerin NEÜ Yayınları tarafından
kitaplaştırılarak bilim camiasına
sunulacağını ifade etti.
Programda emeği geçenlere
teşekkür ederek söze başlayan
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ise,
“Yozlaşmanın çokça konuşulduğu,
bazı değerlerin unutulup gittiği
günümüzde, böyle bir programın
çok anlamlı olduğunu düşünüyor,
hem Mehmet Akif’i anlamak hem
de Mehmet Akif’in dönemindeki

zorlu şartlarda bu ülkenin nasıl
kurtuluşa ulaştığını anlamak
adına bu toplantının önemini
zikretmek istiyorum. Mehmet
Akif, hak ve hakikatin değerini
önceleyen insan, kurum ve
toplumların hiç korkmayacağını
söylüyor bize İstiklal Marşı’nda.
Ayrıca, özgürlüğün, kimseye
angaje olmamanın önemini, bu
toprakların kolay kazanılmadığını
anlatarak gelecek nesillere
sesleniyor. Bizler de İstiklal
Marşı’nı anlayarak, hayatımızın
her anında aklımızın bir köşesinde
o mısraları bulundurmalıyız diye
düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin En Geniş
Mutabakat Zemini
İstiklal Marşı’dır
Bilgi Şöleni’nin açılış konferansını
veren Türkiye Yazarlar Birliği
Kurucu Başkanı Mehmet Doğan,
Türkiye’nin en geniş mutabakat
zemininin İstiklal Marşı olduğunu
vurgulayarak, “İstiklal Marşı,
milletimizin gerçek bir mutabakat
metni… Onda ifade edilen unsurlar
günlük değil. Öyle sağlam esaslar
ortaya koyuyor ki Mehmet Akif,
bugün de yarın da geçerli. Metnin
gücü, şairin şahsiyeti İstiklal
Marşı’nı ayakta tutuyor. Mehmet
Akif’in zayıf bir yönü bulunamıyor,
her bakımdan sağlam bir insan.
Yazıldığı günden bu yana çoğu
şeyin değiştiği ülkemizde İstiklal
Marşı’mız değişmeden, millet
tarafından benimsenmeye devam
ediyor. Bayrak nasıl değişmediyse,
İstiklal Marşı da öyle değişmiyor.
Önce şairde mutabık kalındı,
sonra şiirde mutabık kalındı, daha
sonra da millet bu marş üzerinde
mutabık kaldı. Elhamdülillah
mutabakatımız devam ediyor,
bundan sonra da inşallah gelecek
nesillerde de devam edecek”
şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar,
Mehmet Doğan’a hediye
takdiminde bulundu. Açılış
programı sonrası Bilgi Şöleni,
çevrimiçi gerçekleştirilen
webinarlarla devam etti.
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ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

tarafından gerçekleştirilen
“Uluslararası Girişimcilik ve
İnovasyon Araştırmaları Kongresi”
açılış programıyla başladı.

YENİ TRENDLER VE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Girişimci İşadamları Vakfı’nın
(GİV) düzenlediği Türkiye Girişimci
Buluşması Zirve ve Sergisi
Konya’da başladı.
Girişimcilik ekosistemine

değer katmak, girişimcileri
bilgilendirmek, fikir ve
projeleri ulusal ve uluslararası
yatırımcılarla bir araya getirerek
projelerin ticarileşmelerine

katkıda bulunmak amacıyla GİV
tarafından Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde düzenlenen
Türkiye Girişimci Buluşması Zirve
ve Sergisi ile 8. GİV Girişimcilik
Ödülleri, Konya Selçuklu Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın video mesaj gönderdiği
etkinliğin açılış programına, Konya
Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti
MKYK Üyesi, Yalova Milletvekili
Ahmet Büyükgümüş, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu, GİV Genel Başkanı
Mehmet Koç, TÜGVA Başkanı
Enes Eminoğlu ve GİV Konya Şube
Başkanı Fatih Ceylan katıldı.
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Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV)
düzenlediği “Türkiye Girişimci
Buluşması Zirve ve Sergisi”
kapsamında, Üniversitemiz

“Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm”
ana teması ile gerçekleştirilen
kongrenin açılışında konuşan
Kongre Düzenleme Kurulu
Başkanı, Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, kongrenin öneminden
bahsederek, “Her yıl 1,5 milyon
öğrenci mezun oluyor. Devlet, belli
bir sayıda alım yapıyor ama her
öğrenci için istihdam sağlanamaz.
Girişimcilik bunun için çok önemli.
Girişimlerin ve girişimcilerin
sayısını arttırmamız gerekiyor ki
gençlerimize, geleceğimize iyi bir
zemin hazırlayabilelim. Böylelikle
ülke kalkınmasına da katkı
sağlamış oluruz” dedi.

Ülkelerin bilgi tabanlı üretimi
benimseyerek gelişebileceğini
kaydeden Prof. Dr. Mızırak,
“Ürettiğiniz ürünlere ne kadar
katma değer ekleyebiliyorsanız o
kadar teknoloji üretiyor ve dünya
piyasasına mal satabiliyorsunuz.
Bunları yapabildiğiniz ölçüde de
güç sahibi oluyorsunuz. Ülke
olarak bunu yapabilir miyiz?
Evet, çok rahat yapabiliriz. Bizim
çocuklarımızın bir Amerikalı
gençten, bir Fransız, bir İngiliz
gencinden eksik yanı yok.
Hatta onlardan daha iyiler.
Yeter ki kendimize güvenelim,
farklılıklarımızı zenginlik olarak
kabul edelim, bir mozaiğin parçası
gibi görelim. Böyle olursa eğer
önümüzde kimse duramaz”
şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından açılış
oturumuna geçildi. Online ve
yüz yüze olarak gerçekleştirilen
oturumda Üniversitemiz
Öğretim Üyeleri Uğur Erdoğan,
Ali Güney, Fatih Kaleci, Sertaç
Ercan, Yahya Fidan, Emine Erdal,
Rumeysa Gedikli, Muhammet
Hamdi Mücevher, Hatice Oğuz
Özgür ve Veli Özkurt sunumlarını
gerçekleştirdi.
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VETERİNER VE ZİRAAT FAKÜLTELERİ
BİNA AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANLIĞI
İDARİ İŞLER BAŞKANI METİN KIRATLI'NIN
TEŞRİFLERİYLE YAPILDI

Büyükşehir belediyesi olarak
gelişime katkı sunmak adına
çaba sarf ediyoruz. Konya ile
ilgili her konuda bizlere yardımcı
olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanı Metin Kıratlı’ya ve Konya
için gayret gösteren herkese
teşekkürlerimi arz ediyorum” diye
konuştu.
Üniversitemiz İbrahim Özşenol
Veteriner Fakültesi ve Ereğli
Ziraat Fakültesinin bina açılış
töreni Cumhurbaşkanlığı İdari
İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın
teşrifleriyle gerçekleştirildi.
Törende ilk olarak konuşan
Hayırsever Mustafa Özşenol,
“Bu eğitim yuvası babamın
hayaliydi. Çok şükür dostlar
sayesinde bunu gerçekleştirdik.
Bu hayali gerçekleştirmekte
bizleri destekleyen başta
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanı Metin Kıratlı ve NEÜ
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Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu olmak
üzere herkese teşekkür ediyorum”
dedi. Konuşmanın ardından
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Hayırsever Mustafa Özşenol’a
plaket takdiminde bulundu.
Ereğli Kampüsünün altyapısının
güçlendiğini belirten Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, “3 fakülte,
3 meslek yüksekokulu ve 2 bin
öğrencimiz ile Ereğli Kampüsümüz
günden güne büyüyor ve gelişiyor.
Ereğli’de önemli bölümler açtık
ve bu yöndeki çalışmalarımız
artarak devam edecek.
Fakültelerimizin açılmasında

emeği geçen Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’ya
ve Hayırsever Mustafa Özşenol’a
teşekkürlerimi sunuyorum”
şeklinde konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay ise,
“Kazandığını böyle güzel işlerde
harcayan Mustafa Özşenol gibi
hayırseverlerimiz var, Allah
onlardan razı olsun. NEÜ Rektörü
Prof. Dr. Cem Zorlu da üniversiteyi
hem fiziki hem de akademik
olarak daha ileriye taşımak için
yoğun bir gayret içerisinde.

Konya’da her alanda olduğu
gibi eğitim alanında da altyapı
iyileştirmelerinin devam ettiğini
vurgulayan Konya Valisi Vahdettin
Özkan, üniversitelerimizin,
uluslararası rekabette öncü
rollerden birini üstlendiğini
söyledi. Vali Vahdettin Özkan,
“Eğitim altyapısının iyileştirilmesi
devletimizin her zaman öncelik
verdiği bir konu olmuştur ve
bunun gereği yapılmaktadır.
Önemli bir konu da sivil
toplumun ve hayırseverlerimizin;
devletimizin yaptığı çalışmalara
katkıda bulunması. Emeği

geçenlere teşekkür ediyor,
programın hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Eğitim kurumu açılışı vesilesiyle
Ereğli’ye gelmiş olmaktan
gurur ve mutluluk duyduğunu
ifade eden Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı,
“Hayırsever Mustafa Özşenol’a
eğitime katkılarından dolayı
teşekkür ediyorum. Açılışı
yapılan binada öğretim gören
öğrencilere de eğitimleri
boyunca ve mezun olduktan
sonra da başarılar diliyorum.
Ülkemiz için emek veren başta
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere herkese
ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı
sunuyorum teşekkür ediyorum”
dedi. Konuşmaların ardından
tören, protokol üyelerinin kurdele
kesmesi ve binada incelemelerde
bulunmasıyla sona erdi.
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SOSYOLOJİK VE HUKUKİ AÇIDAN
EURO-İSLAM ÇALIŞTAYI

Üniversitemiz Erol Güngör Türk
Diasporası Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı iş
birliğinde düzenlenen “Sosyolojik
ve Hukuki Açıdan Euro-İslam”
çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştayın açılışında konuşan
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak,
üniversitelerin yalnızca eğitim ve
öğretim faaliyetleri yürütmeyip,
sosyal yaşamın siyasal, kültürel
ya da ekonomik yönlerine de
değinmesi gerektiğini ifade
ederek yapılan çalıştayın önemini
vurguladı.
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Birçok üniversiteden
akademisyenlerin katıldığı
programın ilk oturumunda Erol
Güngör Türk Diasporası Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Müşerref Yardım ve
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Faruk
Karaarslan moderatörlüğünde,
Eski Vatikan Büyükelçisi ve
AGİT Müslümanlara Karşı
Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla
Mücadele Özel Temsilcisi Prof. Dr.
Mehmet Paçacı, Paris Advanced
Research Center Başkanı Dr.
Nevzet Çelik, Almanya İslam
Konseyi Başkanı Burhan Kesici
ve Brüksel Bölge Milletvekili
Şevket Temiz, “Euro-İslam’ın

ÜNİVERSİTEMİZ VE BMMYK’DAN
KENT EKONOMİSİ VE İLTİCA SİSTEMİ TOPLANTISI

Toplumsal Yansımaları” üzerine
konuşmalarını gerçekleştirdi.
Çalıştayın ikinci oturumunda
ise, Helha ve Henallux Öğretim
Üyesi Mehmet Alparslan Saygın,
Avukat Selçuk Demir ve Dr.
Öğr. Üyesi Muhterem Dilbirliği,
Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koyuncu
moderatörlüğünde, “Euro- İslam’ın
Hak ve Özgürlüklere Yansıması”
üzerine konuştu.
Her iki oturum sonrasında da
soru cevap bölümünün ardından
konuya ilişkin müzakereler
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz ve Birleşmiş
Milletler Yüksek Komiserliği
(BMMYK) iş birliğiyle, "Kent
Ekonomisi ve İltica Sistemi"
başlıklı yuvarlak masa toplantısı
gerçekleştirildi.
Üniversitemiz moderatörlüğünde
icra edilen toplantıda,
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve
BMMYK adına toplantıya katılan
Akif Atlı’nın açılış konuşmalarının
ardından yuvarlak masa
toplantısına geçildi.
Konya’daki kurum ve
kuruluşlardan birçok temsilcinin
katıldığı toplantının ilk gününde
tarım, hayvancılık, kırmızı et ve
süt üretiminde sığınmacıların
konumu, hukuki statüleri, kayıt dışı
istihdam, tarımsal ve hayvansal

üretimin sürekliliği, temel sorun
alanları ve çözüm önerileri
değerlendirildi. Toplantının ikinci
gününde ise, Konya’da ticaret ve
sanayi sektöründe sığınmacıların
konumu, temel beklentiler,
yaşanan sorunlar, esnaf ve
sanatkârların istihdam ve üretime
dair sığınmacı tecrübeleri ile
çözüm önerileri müzakereye
açıldı.
Toplantıda, yerel halkın vasıfsız
iş kollarında çalışmaması
nedeniyle sığınmacıların son
derece önemli bir açığı kapattığı
konusu katılımcılar tarafından dile
getirilirken, hukuki statülerden
kaynaklı sorunlar, kayıt dışı
istihdam, dil eğitimi, mesleki
eğitim gibi konuların önemine
değinildi.
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MERAM BELEDİYE BAŞKANI KAVUŞ,
ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Meram Belediye Başkanı
Mustafa Kavuş, Üniversitemiz
Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü öğrencileriyle ‘Planlama
Söyleşileri’nde bir araya geldi.
Başkan Kavuş, 18 yıllık
belediyecilik tecrübelerini, sahada
karşılaştıklarını, hayatın, dönemin
ve ekonominin gerçeklerini
geleceğin şehir planlamacılarıyla
paylaştı.
Meram Belediye Başkanı
Mustafa Kavuş, Üniversitemiz
Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü öğrencileriyle ‘Planlama
Söyleşileri’nde bir araya geldi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans
Salonu’nda gerçekleşen
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söyleşiden önce konuşma yapan
Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle
Aydın, Başkan Mustafa Kavuş’un
kendilerine ve öğrencileriyle
planlama, şehirleşme ve şehir
tasarımını kendi tecrübe, bilgi
ve birikimleriyle bir Meramlı ve
Meram Belediye Başkanı olarak
anlatacağını ifade etti.

Meram ve
Konya, Planlama
Çalışmalarında
Zamanın Gereklerini
Yerine Getiriyor
Akademik camia ile yerel
yönetimlerin planlama, tasarım
ve uygulama çalışmalarında

bir araya gelmesinin şehrin
geleceği ve gelişimi açısından
önemine vurgu yapan Prof.
Dr. Dicle Aydın, sözlerini şöyle
sürdürdü; “Başkan Mustafa Kavuş
ile yapacağımız söyleşi bizlerin
ufkunu açacak, bizlere değerli
kazanımlar sağlayacaktır. İmar
planlarının hayata geçmesinin
ardından Anadolu şehirleri
geleneksel yapı ile birlikte
modern bir biçimlemeyle yapılan
yol aksları, imara açılan yeni
alanlar ve binalarla farklılaşmaya
başlamıştır. Binaların sayısının,
biçimlerinin, nüfusun artması ve
yaşam şartlarının yükselmesi
şehirleri de farklılaştırmıştır.
Günümüzde artık akıllı şehirler,
akıllı ulaşım, eko kentler, kentsel
yaşamda kalite ve sürdürülebilir
kentsel dönüşüm gündemdedir.

Akademik camia olarak görüyoruz
ki, gündemdeki tüm bu konular
Meram ve Konya’nın da planlama
çalışmalarında önemsenmektedir.
Bu sebeple Başkanımız Mustafa
Kavuş Bey’in paylaşımları bizler
için çok değerlidir. Kendisine
davetimize icabet ettiği için
şükranlarımızı sunuyoruz.”

olduğu konuda sohbet etmekten
büyük heyecan ve mutluluk
duyduğunu ifade eden Başkan
Mustafa Kavuş, söyleşide 18 yıllık
belediyecilik tecrübelerini, sahada
karşılaştıklarını, hayatın, dönemin
ve ekonominin gerçeklerini
geleceğin şehir planlamacılarıyla
paylaştı.

Meram ve Konya’da şehir
planlama çalışmalarının 1946
yılında başladığını ve sonrasında
yüzlerce kez plan tadilatlarının
yapıldığını hatırlatan Başkan
Kavuş, “Bu herkesin, hepimizin
şikayet ettiği bir şeydi ama bazen
parsel bazen ada bazen de bölge
bazında zamanın ve dönemin
şartlarına göre revizyonlar
gerçekleştirildi. Bunlardan Meram
da payını aldı. Ama Meram’ın
çok fazla kısıtları özellikle de
coğrafi kısıtları var. Sit, tarım,
askeri ve koruma su alanları
yapılan planlamaların en önemli
sıkıntılarındandı. Çok ciddi bir
alanı tarım alanıdır. Konya’nın
tarımsal ürün ihtiyacının üçte
birini Meram karşılar. Buna
rağmen 2009-2019 yılları arasında
ciddi bir planlama çalışması
ortaya konuldu. Bugün de refah
ve huzuru artıracak planlamalar
yapmaya ve bunları ortaya
koymaya devam ediyoruz. Meram
tüm kısıtlarına rağmen gelişimini
sürdürüyor” diye konuştu.

Meram Tüm Kısıtlarına
Rağmen Gelişme Hızını
Artırıyor
Moderatörlüğünü Üniversitemiz
Şehir ve Bölge Planlama Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Çiğdem Çiftçi'nin yaptığı söyleşi
sıcak ve keyifli bir ortamda
gerçekleşti. Şehir Planlama
hocaları ve bu işin eğitimini gören
öğrencilerle kendilerinin uzman
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ÜNİVERSİTEMİZDE
748. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

teşekkür eden Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu ise, icra edilecek
olan bir saatlik konserin arkasında
yüzlerce saatlik ciddi bir emek
olduğunu ve bu çalışmanın başta
Mehmet Gönül olmak üzere
emeği geçenlere teşekkkürlerini
sunduğunu belirtti. Rektörümüz
ayrıca; “Aşk, duygunun zirvesidir.
Allah aşkı ise, aşkların ötesindedir.
Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl
Dönümü etkinlikleri kapsamında
düzenlenen konserimizde de
ilahi aşk çerçevesinde eserler
icra edilecek. Türk Müziği Devlet
Konservatuvarımızın Türkiye’de
ve dünyada ses getireceğini ümit
ediyor ve dinleyenler için keyifli
bir konser olmasını temenni
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından “Mine'l
Aşk” Türk Tasavvuf Musikisi
Konseri’nin icrasına geçildi.
Birbirinden özel 15 eserin
sunulduğu program,
dinleyenlerden büyük beğeni
topladı.
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Mine’l Aşk Konseri

Ecevit Öksüz, akademisyenler ve
çok sayıda vatandaş takip etti.

Üniversitemiz Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı tarafından, Hz.
Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü
Anısına, “Mine'l Aşk” Türk Tasavvuf
Mûsikisi Konseri düzenlendi.
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Nezahat Keleşoğlu Konferans
Salonunda gerçekleşen konseri,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Üniversitemiz Genel Sekreteri

Üniversitemiz YouTube kanalından
da canlı olarak yayınlanan konser
öncesinde kısa bir konuşma
yapan Üniversitemiz Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Gönül, “2021
yılının ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’
olması sebebiyle repertuarımızın
ciddi bir kısmını aşk teması

ve Yunus Emre güfteleriyle
hazırladık. Biz aşka dair bir
şeyler söylemeye çalışacağız
haddimizce. Konserde emeği
geçen, başta Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu olmak üzere, katkı
sağlayan herkese şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
Kısıtlamaların kalkmasının
ardından düzenlenen etkinlikte
salonu dolduran vatandaşlara
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konferansa iktisatçı, araştırmacı,
yazar Prof. Dr. Ahmed Güner
Sayar konuşmacı alarak katıldı.
Üniversitemiz Prof. Dr. Fuat
Sezgin Konferans Salonunda
gerçekleştirilen konferansın
açılışında konuşan Üniversitemiz
Uluslararası Rumi Medeniyetler
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Hayri Erten,
merkez olarak üç konferans ve
bir panelle bu yılki İrfan Vakti
etkinliklerine katkı sunduklarını,
Hz. Mevlana’nın öğretilerini
gençlere aktarmak için bu tür
faaliyetlere devam edeceklerini
söyledi. Hz. Mevlana’nın Kur’an
ile hiçbir probleminin olmadığını
kaydeden Prof. Dr. Ahmed Güner
Sayar, Mevlana’nın Konya’ya geliş
sebebini açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet
Güner Sayar’dan,
“İrfan Yolunda Hazreti
Mevlâna” Konferansı
Hazreti Mevlâna’nın 748.
Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası
Anma Törenleri kapsamında
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etkinlik programı içerisinde
yer alan Konya Valiliğinin
Koordinasyonunda Üniversitemiz
Uluslararası Rumi Medeniyetler
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve
Uluslararası Mevlana Vakfı’nın
işbirliğiyle düzenlenen, “İrfan
Yolunda Hazreti Mevlâna” konulu

Prof. Dr. Sayar, “Hz. Mevlana,
Konya’da bir şeyin olduğunu
biliyor. Bilebildiğimiz kadarıyla
Konya’nın böyle bir cazibe alanı
var, muhkemat üzerine değil
de müteşabihat üzerine. Bunu
çoğu Konyalı bilmez. Muhyiddin
İbnü'l-Arabî, Endülüs’ten Konya’ya
gelerek Sadreddin Konevi’yi

irşad etmiştir. Hz. Mevlana da
Şems hazretleriyle mülaki oluyor.
Somuncu Baba namıyla maruf
Hamüdiddin Aksarayî, Bursa’dan
kalkıp Konya’ya geliyor, Şeyh
Bedrettin ile halvet oluyorlar
ve Hacı Bayram-ı Veli’yi irşad
ediyorlar. İşte Konya’nın özelliği
bu, mühim bir hadisedir bu”
şeklinde konuştu.
Konferansa Konya Valisi Vahdettin
Özkan’ın yanı sıra, Vali Yardımcıları
Mehmet Aydın ve Faruk Bekarlar,
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Şakir Uslu, Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy,
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Abdüssettar Yarar, İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, Hazreti
Mevlâna'nın 22. kuşaktan torunu
Esin Çelebi Bayru ve Neslipir
Çelebi Sayar, protokol üyeleri,
akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.

Türk Müziği
Konservatuvarından
“İrfani Nağmeler”
Üniversitemiz Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı tarafından, Türbe
Önü Buluşmaları kapsamında 7-17
Aralık tarihleri arasında her gün
Prof. Dr. Mehmet Gönül Genel
Sanat Yönetmenliğinde, ‘İrfânî
Nağmeler’ adı altında Türk Müziği
Konserleri icra edildi.
07- 17 Aralık tarihleri arasında
her gün 11.00 ile 22.00 saatleri
arasında yerli ve yabancı Mevlâna
dostlarını ağırlayan Türbe
Önü Buluşmalarında; alanında
uzman akademisyen, yazar ve
mutasavvıfların katımlıyla Hz.
Mevlâna’nın hayatı, eserleri,
ilmi, dini, toplumsal ve tasavvufi
kişiliği konularında sohbetler
düzenlendi. Bu kapsamda
Üniversitemiz Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı tarafından, Prof.
Dr. Mehmet Gönül Genel Sanat
Yönetmenliğinde, ‘İrfânî Nağmeler’
adı altında Türk Müziği Konserleri
icra edildi. Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr.

Mehmet Gönül etkinliklerle ilgili
yaptığı açıklamada, “Hz Mevlâna
ve Mevlevilikte mûsikîmizin
önemi hepimizce malumdur.
Hz. Mevlâna, Mesnevi’sine “Dinle
Ney’den” hitabı ile başlayarak
mûsikî’nin dinlenilmesi ve feyz
alınması gereken bir unsur
olduğunu vurgulamış. Hz. Mevlâna,
mûsikîmizi, Cenab-ı Hakk’a ulaşma
yolunda, yâni “İlâhî Aşk” yolunda
bir araç olarak görmüştür. Zîrâ
ona göre mûsikî; nağmeleriyle
Hak âşıklarının gıdası olmaktadır”
şeklinde konuştu.
Etkinlik programı içerisinde
ayrıca Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesinde gerçekleştirilen Hz.
Mevlânâ’nın Toplumsal Yaşama
Dâir İrfânî Bakışı Paneli, Mahmut
Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu
İHL ve Şükrü Doruk Kız Anadolu
İHL’nde düzenlenen Gençlerle
Hz. Mevlânâ Söyleşisi ile Türe
Sanat Galerisi ve Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesinde düzenlenen
Karma Resim Sergisi yer aldı.
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ÜNİVERSİTEMİZ KÖYCEĞİZ YERLEŞKESİNDE
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
Gelecek nesillerin çevre
bilinciyle yetişmesi ve daha
yeşil bir Türkiye için 81 ilde Milli
Ağaçlandırma Günü dolayısıyla
eş zamanlı gerçekleştirilen fidan
dikme etkinliği kapsamında
Üniversitemiz Köyceğiz
Yerleşkesinde fidan dikme
etkinliği düzenlendi.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın yanı
sıra yöneticiler, akademik ve idari
personel ile öğrencilerin katıldığı
etkinlikte yüzlerce fidan toprakla
buluştu.
Programda konuşan
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, “Güzel
bir amaç için, ‘en az bir dikili
fidanımız olsun’ diye toplandık.
Ağaç dikmek, doğayı korumak
bizler için çok değerli. Üniversite
öğrencisi sadece eğitim öğretim
için çalışmaz, aynı zamanda
sosyal faaliyetlerde bulunur.
Böyle anlamlı bir günde anlamlı
bir uğraş için emek veren
herkese teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
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MEGA-KARİYER REHBERİ
DAĞITIMINA BAŞLANDI

Meram Belediyesi öncülüğünde,
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Üniversitemizin paydaşlığında
hayata geçirilen ‘Meram Gelişim
Akademisi - MEGA’ Projesi
çerçevesinde hazırlanan ve
Meram’da özel ve resmi okullarda
okuyan tüm 8. Sınıf öğrencilerine
dağıtılacak ‘Parlak Bir Gelecek
için Kariyer Rehberi LGS Planlama
Defteri” ilk olarak İsmail-Adile
Avcan İmam Hatip Ortaokulu
öğrencileriyle buluşturuldu.
Dağıtım programına Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş,
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Koca, Üniversitemiz
Kariyer Merkezi Koordinatörü ve
Kariyer Rehberi yazarı Öğr. Gör.
Ali Bozgedik, Kariyer Rehberinin
diğer yazarı Seher Bozgedik ile
Okul Müdürü Tuncay Acar, okul
öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.
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Kariyer defteri
öğrenciler için önemli
bir fırsat sunacak
Programda ilk söz alan
Üniversitemiz Kariyer Merkezi
Koordinatörü Öğr. Gör. Ali
Bozgedik, Meram Gelişim
Akademisi MEGA Projesi’nin

olarak eğitimin bu denli içinde
olmamızın nedeni sizlersiniz.
Sizlerin mutluluğu ve geleceği için.
Çocuklarımızın hem bugününü
hem de geleceğini güzelleştirmek
için. Sizler geleceğimizsiniz”
şeklinde konuştu.

öğrencilerin eğitimleri için
önemli bir fırsat olduğuna
vurgu yaptı. ‘Kariyer Defteri’ ile
ilgili bilgiler de veren Bozgedik,
“Defterde, öğrencilerimizin
konuya nasıl çalışacakları ve
nasıl takip edecekleri noktasında
bilgilendirmeler bulunuyor. İçinde
deneme tablolarının bulunduğu
defterle birlikte çocuklarımızın

yıl içindeki başarı grafiği de
bulunuyor. Sağlıklı bir program
haftalık değil günlük yapılandır.
Bu defter sayesinde öğrencinin
başarısının takibi ebeveynler ve
rehber öğretmenler tarafından da
yapılabiliyor. Böylelikle öğrenciler
daha sıkı bir tempoda çalışıyorlar”
diye konuştu.
Gençlere ‘zaman
kaybettiricilerden’ uzak durmaları
uyarısında bulunan Bozgedik,
bu sayede günün 26 saat
yaşanabileceğini ifade etti. Selçuk
Bayraktar, Uğur Şahin-Özlem
Türeci, Mete Gazoz ve Meram
Belediyespor sporcusu Besra
Duman’ın başarılarından örnek
veren Bozgedik, “Bu başarıyı
sizlerin yakalamaması için hiçbir
nedeniniz yok” dedi.
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Koca da öğrencilere
MEGA Projesi’nin ayrıntılarını
anlatarak, “MEGA kelimesini

artık çok daha sık duyacaksınız.
Çok daha güzel, planlı ve çeşitli
projelerle tüm Meram çok daha
sık duyacak inşallah. Bugün de bu
proje vesilesi ile sizlerle birlikteyiz”
diye konuştu.

MEGA çocuklarımızın
bugününü ve yarınını
güzelleştirmek için var
MEGA Projesi’nde Meram İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin
Erbakan Üniversitesi ile birlikte
çalıştıklarını vurgulayarak
sözlerine başlayan Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş
ise, çocukların ve gençlerin
mutluluğu ile iyi bir eğitim
alabilmeleri adına bu noktada
olabildiğince ilgili olduklarını ifade
etti. Her anne babanın olduğu
gibi kendileri için de çocuklardan
daha kıymetli bir şey olmadığını
söyleyen Başkan Mustafa Kavuş,
“Meram Belediyesi ve Başkanı

Öğrencilere, MEGA Projesi’ni ve
hedeflerini de anlatan Başkan
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü;
“MEGA adı gibi büyük ve içeriği
dolu dolu bir proje. Bir inşaatın
temeli neyse MEGA’da eğitiminizin
temeli olacak. Hangi konuda kim
uzmansa onu sizlerle tanıştırıp
en iyi eğitimi almanızı istiyoruz.
Tevekkül edebilmek için sebebini
işlememiz lazım. Biz sebebi işleriz,
elimizden gelenin en fazlasını
yaparız. Allah da takdir ederse o
iş olur. Kaybetmekten korkmayın,
denemekten çekinmeyin, ısrar
etmekten vazgeçmeyin. Daha iyi
bir gelecek için bunların hiçbiri
kayıp sayılmaz.”
Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Koca, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve Kariyer Rehberi yazarı
Öğr. Gör. Ali Bozgedik, rehberin
diğer yazarı Seher Bozgedik
ile Okul Müdürü Tuncay Acar
programın ardından tüm
sınıfları dolaşarak İsmail-Adile
Avcan İmam Hatip Ortaokulu
öğrencilerine “Parlak Bir Gelecek
için Kariyer Rehberi LGS Planlama
Defteri” dağıttı.

85

ROPÖRTAJ

PROF. DR. MEHMET GÖNÜL

NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü

AKİL USTA, YAPTIĞI EVİN
DUVARLARINA DÖŞEYECEĞİ
TAŞLARI TEMELDEN SÖKMEZ!
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NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü

Üniversitemizin çok yönlü
yapılanmasının önemli
göstergelerinden birisi de Türk
Müziği Devlet Konservatuvarı.
Türk müziği alanında nitelikli
sanatkârlar ve ülkemizin ihtiyacı
olan akademik kadroların
yetiştirilebilmesi amacıyla
kurulan Konservatuvarımız, bir
yandan bilim ve sanat alanında
çalışmalarını titizlikle yürütürken
diğer yandan da toplumsal
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sorumluluk kapsamında çeşitli
icra ve konser etkinlikleri
düzenliyor.
Üniversitemizin en genç
birimlerinden olan Türk Müziği
Devlet Konservatuvarının
bugününü ve gelecek
perspektifini daha yakından
tanıyabilmek için Konservatuvar
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül’le
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Geleneğin yok
sayılarak hayatın
idâme ettirilmesi, her
yeni dönem her şeye
yeniden başlamaktır
ki bu da yıpranma,
başkalaşma ve hatta
başka kültürlerin
etkisinde kendi
değerlerinden bilerek
veya bilmeyerek
uzaklaşma
anlamlarına gelir.

Hocam, Üniversitemizin
TMDK’yı kurma fikri
ve TMDK’nın kurulma
süreci hakkında bizi
bilgilendirebilir misiniz?
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konservatuvarı, Üniversitemizin ilk
yapılanma döneminde 2012 yılında
“Devlet Konservatuvarı” olarak
kurulmuştur.
2016 yılı itibariyle Konya’mızın
da ihtiyaçları doğrultusunda
Yükseköğretim Kurulumuzun
olurları ile adı, “Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı”na
dönüştürülmüştür. Kurulduğu
2012 yılından 2019 yılına kadar
maalesef konservatuvarımızda
kayda değer bir yapılanma
çalışması yürütülememiştir.
Sayın Hocam Prof. Dr. Cem
ZORLU’nun Rektörlüğe gelişi
akabinde Konservatuvar
hakkında çizdiği ufuk ve vizyon
doğrultusunda 2019 yılında
Konservatuvarımız için ilan edilen
Prof. Dr. kadrosuna müracaat
ederek Ankara’da görevli
bulunduğum, Ankara HBVÜ Türk
Müziği Devlet Konservatuvarından
ayrılıp memleketime, Konya’ya
döndüm.

Konservatuvarımızda Profesör
kadrosuna atanmama müteakip
Rektörümüz Sayın Prof.
Dr. Cem ZORLU tarafından
Konservatuvar Müdürlüğü’ne
atandım. Dolayısıyla 2019 Ekim
sonu itibari ile Konservatuvar
kurulum süreci de başlamış
oldu. Bu aşamada öncelikle, ilk
kurulma sürecinde oluşturulan
bölümlerin kapatılması, Türk
Müziği Konservatuvarının yapısına
uygun bölümler açılması ve Türk
müziği alanına uygun kadrolar
oluşturulması konusunda yoğun
çalışmalarımız oldu.
Birbirinden nitelikli icracı
akademisyen arkadaşlarım ve
konservatuvar dışından bize
destek veren çok değerli öğretim
üyesi arkadaşlarımla Çalgı Eğitimi
ve Ses Eğitimi bölümleri altında
Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü
bünyesinde açtığımız “Türk Müziği
Anabilim Dalı” bünyesinde de
Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek
Lisans ve Doktora seviyelerinde
açılan programlarımız ile
her aşamada akademik
faaliyetlerimize başlamış olduk.
Konservatuvarımızın kurulması ve
yapılandırılması sürecinde 2019 yılı
itibari ile her aşamada bize büyük
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ihmal ettiklerini düşünüyorum.
Bir kaynaktan beslenmeyen
bir genç fidanın varlığını
devam ettirebilmesi mümkün
olamayacağından, Milletimizin
geleceği olan gençlerimiz de
sosyal hayatlarında, kendilerini
var eden milli ve manevi
değerlerle oluşan ve yükselen
kültürleri doğrultusunda sanat
hayatlarını tezyin etmelidirler diye
düşünüyorum.

destek veren ve katkılar sunan
Sayın Rektörümüze ve kıymetli
Rektör Yardımcılarımıza kalbî
şükranlarımı arz ediyorum. Bütün
zorluklarda bize güç vermişler,
dayanağımız olmuş, yolumuzu
açmış, süreci kolaylaştırmışlardır.

Gözlemlerinizden yola
çıkarsak, öğrencilerimizin
müzikle ilişkisi nasıl?
Gençlerimiz müzikle ziyadesiyle
iç içeler. Müzik nesillerin
temayül ettiği, sosyal hayatın
her aşamasında kuvvetle yer
bulmuş toplumlarda en geniş
paydaya sahip sanat alanıdır.
Her dönemde sanata dair yeni
bir şeyler söylenir, üretilir, icra
edilir. Önemli olan sanatın temel
dinamiklerini muhafaza etmektir.
Müzik salt olarak bir eğlence
aracı olarak görülemez.
Boş vakitlerde tüketilen bir
meşgale unsuru da değildir.
Çalışan insanın boş vakti olmaz,
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değerlendirilemeyen vakit boşa
gitmiştir. Gençlerimizin müziğe
dair yaptıkları ve yapacakları
çok şey var. Önemli olan hangi
yön ve amaçla bu sanatla iştigal
edildiğidir. Şöyle müzik yapıyorlar
buna meylediyorlardan ziyade,
nasıl yapmalılar, nerede, ne için,
kiminle, kimlere müzik yapmalılar
üzerine tefekkür etmenin daha
doğru olduğunu düşünüyorum.
Türk mûsikîsi, bünyesinde
oluştuğu ve inkişâf ettiği
devletler gibi kökü çok derinlerde
olan, Orta Asya’ya kadar M.Ö.
5000’lere, hatta daha öncesine
tarihlendirilebilen ulu bir çınardır.
Bu çınar gücünü kökünden alır
evet ancak, çınarın yaşaması
varlığını devam ettirebilmesi,
büyümeye devam edebilmesi,
serpilebilmesi için genç dallara,
taze yapraklara, filizlere ihtiyacı
vardır. Ne kök yapraksız, ne
yaprak köksüz yaşayabilir. Bu
bağlamda nesillerin müzikle
ilişkilerinde biraz köklerini

Unutulmamalıdır ki herkes
ecdadından kendi dönemine
ulaşan değerleri sonraki
nesillere aktarmada mükellef
ve sorumludur. Geleneğin
yok sayılarak hayatın idâme
ettirilmesi her yeni dönem her
şeye yeniden başlamaktır ki bu
da yıpranma, başkalaşma ve
hatta başka kültürlerin etkisinde
kendi değerlerinden bilerek
veya bilmeyerek uzaklaşma
anlamlarına gelir.
Akil usta, yaptığı evin duvarlarına
döşeyeceği taşları temelden
sökmez!

Sizce NEÜ TMDK’yı diğer
konservatuvarlardan ayıran
yönler nelerdir?
Biz Konservatuvarımızı
adından da anlaşılacağı üzere
tecrübelerimizden de yola
çıkarak tümüyle Türk Müziği
alanında yapılandırmaya gayret
ediyoruz. Bu bağlamda gücünü
geleneğinden alan, kendine miras

olanı layık-ı veçhile öğrenip,
yaşayıp nesillere aktaran bir
konservatuvar olmak amacımızdır.
Bu manada Türk müziği alanına ve
talebelerimize akademik çeşitlilik
ve derinlik kazandıran bir EğitimÖğretim programı hazırladık.
Hazırlamış olduğumuz
Konservatuvarımız eğitim-öğretim
programı doğrultusunda Türk
müziği alanında galat-ı meşhur
olarak kullanılan Halk Müziği,
Sanat Müziği şeklinde dayanaksız
tasnif ve ayrımlara gitmedik.
Bizim talebemiz kendi ihtisas alanı
dışında mûsikîmizin bütün tür
ve biçimleri konusunda eşit bir
birikime sahip olabiliyorlar.
Özel icra alanlarında eğitimlerini
de ayrıca hocalarından
alıyorlar. Bununla birlikte,
geleneğimizde üstatlarımızın,
mûsikîşinaslarımızın mûsikî
yanında sanat hayatlarını
pekiştirmek maksadıyla sıklıkla
iştigal ettikleri Ebru, Resim,
Minyatür gibi güzel sanatlar
alanlarında temel seviyede bilgi
ve beceriye sahip olabilecekleri
icralarına derinlik katacağını
düşündüğümüz seçmeli derslere
de programımızda yer verdik.
Bu vesile ile talebenin sazı
yanında kalemini fırçasını da
kullanabileceği bir özel alan
oluşturduk.
Talebelerimizin, Türkçemizi
sahip olduğu zenginlikle,
gereğince kullanabilmesi ve dile
hâkimiyetleri hususunda bilgi ve

becerilerini geliştirebilecekleri
dersler ile sanatta derinlik
kazanabilecekleri Türk müziğine
özel, sanat felsefesi dersleri de
programımızda yer almaktadır.
Özellikle çalgı yapım bakım
onarım derslerimizi de Çalgı
eğitimi bölümünden mezun
olacak olan talebelerimizi
geleceğin lutiyeleri arasına
kazandıracak nitelikte ve çapta
yürütecek derinlikte planladık.
Sonuç olarak programımızı
başarıyla tamamlayan sanatkâr
adayı talebelerimiz Türk mûsikîsi
yanında başka becerileri
haiz olarak sanat hayatına
atılabileceklerdir.

Çiçeği burnunda
bir üniversitenin
konservatuvarı olarak
altyapı, ekipman ve fiziki
ortamınızı merak ediyoruz.
Elbette çiçeği burnunda bir
Üniversitenin belki en genç birimi
olarak, başta Rektörürümüz
Sayın Prof. Dr. Cem ZORLU
hocamın ve çok değerli
Rektör Yardımcılarımız, Prof.

Dr. Zekeriya MIZAK, Prof. Dr.
Muhiddin OKUMUŞLAR ve Prof.
Dr. Oğuz DOĞAN hocalarımın
eşsiz katkıları ve destekleri ile
Konservatuvarımızı akademik
manada yapılanma ve kurulum
faaliyetlerinde çok şükür belli bir
noktaya getirebildik.
Konservatuvarımızın gelişen
güçlenen kadrosu, mütemadiyen
artan lisans ve lisansüstü
öğrenci profili ve kısa süre
zarfında kültür-sanat alanında
gerçekleştirmiş olduğumuz
etkinlikler ve sosyal faaliyetler
ile doğru orantılı olarak
konservatuvarımıza münhasır
bir mekân ihtiyacımız elbette
aşikârdır.
Üniversitemizin fiziki mekân
konusunda sürdürdüğü çalışmalar
ve imkânlar doğrultusunda
Konservatuvarımız için de
Sayın Rektörümüzün himaye
ve destekleri ile bir takım
girişimlerimiz oldu, kısa süre
içerisinde belli bir noktaya
gelmeyi umut ediyoruz.
Hâlihazırda Meram Ahmet
Keleşoğlu Yerleşkesinde
Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve
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Zaferimizin Yıldönümüne özel
bir konser programı ile icra
alanında yer almaya başladık.
Akabinde 2021 yılı ramazan
ayı içerisinde yaptığımız canlı
yayınlanan konserlerimiz oldu.
10-11 Haziran 2021 tarihlerinde
pandemi koşullarında ve zor
şartlarda hazırlanarak ilkini
gerçekleştirdiğimiz “1. Türk
Müziği Günleri” ile üniversitemiz
bünyesinde bir bahar festivalini
de başlatmış olduk.
Müzik Bölümü Anabilim dalı
başkanı Sayın Prof. Dr. Sema
Sevinç hocamın destekleri
ile B blok 4. Katta güzel bir
başlangıç yapabildik. Şu an 1
makam, 5 akademiysen odası, 1
Konservatuvar Sekreteri odası,
2 memur odası, derslerimizi
yürüttüğümüz 2 salon ile
akademik faaliyetlerimize devam
ediyoruz.

2021 yılı
Cumhurbaşkanlığınca
Yunus Emre ve Türkçe yılı
olarak ilan edilmişti.
Bu başlık altında
faaliyetleriniz oldu mu?
Yunus Emre Hazretleri tüm
insanlık için büyük bir değer.
Tasavvuf, müzik ve edebiyat
alanında bu değer başka bir
derinlikle mâkes buluyor. Bizim
özellikle tasavvuf mûsikîsi
alanımızın olmazsa olmazıdır

90

Yunus Emre. Bu yılın Yunus Emre,
Mehmet Akif ve Türkçe yılı olması
münasebeti ile Üniversitemiz
Selçuk Üniversitesi, Büyükşehir
Belediyesi ve Yazarlar Birliği Konya
şubesi iştiraki ile bizim de içinde
bulunduğumuz muhtelif kültürel
ve sanatsal etkinlikler tertip edildi.
Bu çerçevede Mehmet Akif Ersoy
ve Yunus Emre Şiirleri üzerine
Türk müziği formlarında iki beste
yarışması ve iki sempozyum
gerçekleştirildi. Bu yarışmalarda
konservatuvarımızdan talebe
ve hocalarımız ödüller aldılar
akademik faaliyetlerde
bulundular.
Yine bu yıla nazire olarak
konservatuvarımızı kazanan
talebelerimize Safahat Hediye
ettik. Dilimizi güzel ve yerli yerinde
kullanmaları hususunda sürekli
telkinlerde bulunuyor kaynak
kitaplar öneriyor çalışmalar
yapıyoruz.

3 Aralık 2021 de ihtifal haftası
etkinleri kapsamında icra
edeceğimiz konserimize
Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Yunus
Emre Hazretlerine muhabbeti
ile yazdığı ve Amir ateş
tarafından bestelenen Yunus
adlı eserle başlıyoruz. Ayrıca
repertuvarımızda Yunus Emre’ye
ait pek çok şiirlerden bestelenmiş
eserler de önemle yer almakta.

Hocam, müziği sevdirme,
eğitim ve ülkemizin
tanıtımı gibi pek çok
alanda toplumsal
değer üretme gayreti
içerisindesiniz.
Önümüzdeki dönemde
yapmayı düşündüğün
etkinlikler hakkında bizi
bilgilendirebilir misiniz?
NEÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı olarak 18 Mart
2021 tarihinde Çanakkale

Bu etkinlikte küçük - büyük
toplam 9 konser icra edildi. Yaz
aylarında da üniversitemizin
youtube kanalında yayınlanan
konservatuvarımızın iştiraki ile
küçük konser programları icra
edildi. Bu yılın son konserini
3 Aralık’ta “Mine’l Aşk” adı ile
İhtifal haftası münasebeti
ile gerçekleştirdik. Ayrıca
konservatuvar olarak Konya
Valiliği, il Kültür Müdürlüğü
uhdesinde îfâ edilen Hz.
Mevlana’nın 748. Vuslat yıldönümü
etkinliklerinde de yer almaktayız.
2022 yılında yine Çanakkale
Zaferimizin yıldönümünde,
ramazan ayı etkinliklerinde
konserler vermek arzusundayız.
6-10 Haziran 2022 tarihleri
arasında “2. Türk Müziği Günleri
Festivali”mizi gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. 5 gün sürecek ve
onlarca konser programı icra
edilecek bu festivalde ülkemizin
muhtelif konservatuvarlarından
icracı akademisyenleri
ve uluslararası çapta
sanatkârlarımızı ağırlamak

arzusundayız. Ayrıca bu etkinlikler
kapsamında konservatuvarımızda
lisans ve lisansüstü seviyede
eğitim-öğretim gören
talebelerimiz de yıl sonunda
ulaştıkları icra seviyelerini
sergileyecekleri küçük resitaller
verecekler. Bunlarla birlikte,
Erasmus dâhilinde yapacağımız
ikili anlaşmalar ve ayrıca dünyanın
farklı bölge ve ülkelerinden
paydaş üniversiteler ve
konservatuvarlar ile birlikte aynı
sahneyi paylaşarak yurdumuzda
ve yurtdışında ülkemizi temsil
edeceğimiz uluslararası etkinlikler
gerçekleştirmek arzusundayız.

NEÜ TMDK’nın gelecek
profili, hedefleri arasında
neler var?
Müzik evrenseldir. Herhangi
bir dini, ülkeyi, türü, bölgeyi
genelleştirmeksizin müzik
evrenseldir. İnsanların tek
bir paydada buluşabildiği,
anlaşabildiği yegâne dildir.
Sınırları, zamanları, mekânları
aşan bu sanat atlasında, Türk
mûsikîsini temsilen Uluslararası
bir konservatuvar olarak yer
almak hedefimizdir.

ulaşabildiğimiz ve/veya bize
ulaşabilen Türk müziğine
gönül veren, yurdumuzdan ve
dünyanın dört bir tarafından
gelip Konservatuvarımızda eğitim
gören gençlerle, talebelerle,
akademisyenlerle, sanatçılarla
ülkemizde ve farklı coğrafyalarda
aynı mekânlarda sahnelerde;
insana insanı anlatan, bizi biz
yapan değerleri ifâde eden,
medeniyetimizi, kültürümüzü
dillendiren sanata dair ilimler
irşad etmek, akademik
faaliyetlerde bulunmak şarkılar,
türküler, ilâhiler, fasıllar, konserler
icra etmek arzumuzdur. Bu yolla
kurulacak sağlam köprülerle
sanatın, eşref-i mahlûk olan
insanı insana sevdiren, insanlığı
birleştiren, kardeş kılan,
güzelleştiren bütün unsurlarını
sosyal hayatın her mahfilinde
hissedilebilir, yaşanabilir hale
getirmek şiarımızdır.
Bu yolda bizimle yürümek
isteyen lisans ve lisansüstü
seviyelerde gençlerimize,
akademisyenlerimize,
sanatçılarımıza kapımızı,
gönlümüzü açtık.
Buyurmaz mısınız?

Ruh kendini ancak sanat unsurları
ile özgürleştirebilir, özgürlüğünün
farkına varabilir. Sanatın icrâsı ve
îfâsı için ruh olmazsa olmazdır.
Hızla makineleşen ve insanların
sosyal hayattaki etkin rolünün
azalmakta olduğu günümüzde,
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ULUSLARARASI
AVRASYA
TARIM VE DOĞA
BİLİMLERİ
KONGRESİNDE
DÜNYADAKİ
TARIMSAL
PROBLEMLER
KONUŞULDU

tarım sektörü ve teknolojilerinin
tüm boyutları ile ele alındığı, en
yeni gelişme ve uygulamaların
görüşüldüğü, bilgi alışverişi ve
bu alandaki yeni teknolojilerin
tartışıldığı bir ortam sunduğunu
söyledi.

Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
ile Odesa Tarım Üniversitesi
iş birliğiyle düzenlenen V.
Uluslararası Avrasya Tarım ve
Doğa Bilimleri Kongresi’nde
Avrupa ve Asya kıtalarındaki
tarımsal problemler ve çözüm
yolları ele alındı.
Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Önder Türkmen, Uluslararası
Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri
Kongresi’nin, genelde Avrupa
ve Asya, özelde ise Türkiye ve
organizasyonların yapıldığı
ülkelerde, tarımsal üretimdeki
çeşitli konuların irdelendiği,
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Kongrede “Gıda, Tarım, Çevre
ve Yaşam Bilimleri’nin ana
konular olduğunu kaydeden
Dekan Türkmen, “Günümüzde
tarımsal üretim, bilimin ışığında
yapılması gereken teknolojik
bir uğraş haline geldi. Tarihten
günümüze pek çok medeniyetin
yaşadığı Avrupa ve Asya
kıtalarındaki tarımsal problemler
ve bu problemlerin çözümüne
yönelik araştırmalar bütüncül
bir yaklaşımla Uluslararası
Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri
Kongresi’nde tartışılarak sonuçlar
çıkarılmaya çalışıldı. Kongrenin
etkili olması açısından dünyanın
farklı bölgelerinden konularının
uzmanı bilim insanları, bilim
kurullarında yer alıyor ve
kongreye bilimsel çalışmalarıyla
katılan bilim insanları da Dünya
Tarımına katkı sunmuş oluyor”
şeklinde konuştu.

REKTÖRÜMÜZ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
münasebetiyle Rektörümüz, Engelli
Öğrenci Birimimizde personel ve
öğrencilerimizle bir araya geldi.
Gerçekleşen buluşmada, Engelli
Öğrenci Birimi Sorumlusu İsmet Çavdar
tarafından, engelliler adına Rektörümüze
ihtiyaç ve beklentilerini aktardıkları bir
sunum gerçekleştirildi.
Sunum sonrası Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, geçtiğimiz yıl
engelliler gününde üniversitemizde
gerçekleştirilen etkinliklere atıfta
bulunarak, engelleri aşma yolunda
azim ve kararlılığın önemine dikkat
çekti. Rektörümüz ayrıca “erişilebilirlik
politikamız ekseninde engellilerimizin
hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik
çalışmalarımızı hassasiyetle
sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
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NANOOKUL-2021/NANO-DÜNYAYA
SEYAHAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hızla gelişen ve büyüyen bilim
dünyasında öğrencileri Nanobilim
ve Nanoteknoloji ile tanıştırmanın
yanı sıra öğrencilerde bu alanda
ilgi ve merak uyandırmak
için üniversitemiz tarafından
ücretsiz olarak gerçekleştirilen
etkinlik, üniversitemizin
gelenekselleştirdiği etkinlikler
arasında yerini alacak
ve her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilecektir.
Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji
Araştırma ve Uygulama
Merkezi (BİTAM) bünyesinde
“nanoOKUL-2021/NANODÜNYAYA SEYAHAT” adlı etkinlik
Konya ilindeki ortaokullardan
seçilen toplam 20 öğrenciyle
gerçekleştirildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN
GELENEKSEL AŞURE İKRAMI
Muharrem ayının onuncu günü
münasebetiyle Üniversitemize bağlı
birimlerde geleneksel aşure ikramı yapıldı.
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Oğuz Doğan
ve Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın yanı sıra,
akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve
öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen
Geleneksel Aşure İkramı, eş zamanlı olarak
Seydişehir ve Ereğli Yerleşkemizde de yapıldı.

Katılımcı öğrencilerimiz,
nanomalzemelerin
hazırlanmasından boyuta
bağlı özelliklere, nano
dünyanın görüntülenmesinden
nanoteknoloji uygulamalarına
kadar birçok konuda FeTeMM
(STEM) temelli etkinliklerde aktif
olarak yer aldı.

95

NEÜ GÜNDEM

ÜNİVERSİTEMİZDEN
ULUSLARARASI HUKUK KONGRESİ

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI VE VEFA TOPLUMU
KONULU PANEL DÜZENLENDİ
İmzalanan anlaşmayla kurum
partnerimiz olan Zaporizhzhya
National Hukuk Fakültesi ile
Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin
ortak çalışması neticesinde 1-2
Ekim 2021 tarihleri arasında
“Uluslararası Hukuk Kongresi”
düzenlendi.
Avrupa Birliği Erasmus Programı
çerçevesinde desteklenen ve
hukukun çeşitli alanlarından
sunumların yapıldığı kongre iki
gün sürdü.
Kongrenin yayın kurulunda
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Zaporizhzhya National Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Frolov Mykola
Oleksandrovych, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bondar Oleksand
Grygorovych, Üniversitelerin
Hukuk Fakültesi dekanları Prof.
Dr. Nuran Koyuncu ve Prof. Dr.
Kolomoiets Tetiana Oleksandrivna
ile her iki fakülteden birçok
akademisyen yer aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi Konferans salonunda
gerçekleştirilen Panel, Saygı
Duruşu, İstiklal Marşı'nın
okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti
akabinde Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar’ın
açılış konuşması ile devam etti.
Panelist olarak Prof. Dr.
Muhammet Vehbi Dereli,
Prof. Dr. Hikmet Atik, Dr. Ali
Dadan’ın katıldığı panel, Konya
İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge’nin
moderatörlüğünde yapıldı.
Panel’e Konya İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Şakir
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Uslu, Konya İl Emniyet Müdürü
Engin Dinç, Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar,
Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Muhammet Vehbi Dereli,
Prof. Dr. Hikmet Atik, Dr. Ali

Dadan, Konya İl Müftü Yardımcıları
Abdullah Yalman, Ahmet Demirel,
Dr. Aslan Çıtır, Betül Şimşek
Öztürk, Selçuklu Müftüsü Bekir
Derin, Meram Müftüsü Zekeriya
Koçak, çok sayıda öğrenci ve
davetli katıldı.
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İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya İl Afet ve Acil Durum
(AFAD) Müdürlüğü tarafından İl
Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)
tanıtım ve bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda;
İRAP; ilin afetselliğini ve afetlerin
olası etkilerini ortaya koyan ve
bu etkileri en aza indirebilmek
için afetler olmadan yapılacak
çalışmaları bir süreç dahilinde
tarif eden, sorumluları ve
sorumlulukları tanımlayan,
sürdürülebilir plan hakkında
katılımcılara bilgi verildi.
Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu, Konya Valisi Vahdettin
Özkan, Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AFAD
Konya İl Müdürü Yıldız Tosun
ve yetkili kurum ve kuruluş
sorumluları katıldı.
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Bu plan insanların
geleceği açısından
şehrimizin güvenliği
geleceği açısından
çok önemli
Bilgilendirme toplantısında
konuşan Vali Vahdettin Özkan,
“Gerçekten bu plan insanların
geleceği açısından şehrimizin
güvenliği açısından çok önemli.
Anlamlı ve önleyici tedbirleri
yönüyle aslında bütün kurum ve
kuruluşlarımızın sahiplenmesi
gereken bir plan. Hem inşasında
hem uygulanmasında tek
tek Konya’da bulunan bütün
hemşerilerimizin katkı sunması
gerekiyor. İçerisinde, risklerin
bertaraf edilmesi yönünde,
yeni nesillerimizin muhafazası
açısından alınması gereken

çok önemli tedbirler var. Bu
anlamda özellikle afetsellik ile
ilgili durumu analiz ettiğimiz
zaman Türkiye afet müdahale
planıyla biliyorsunuz; uluslararası
alanda gerçekten bizim inşa
etmiş olduğumuz planlama ve
örnek planlama uluslararası çok
akredite çokça öncelenen ve
örnek alınası bir operasyonel
planlama. Ama bu planlama
önceliği nedir? Afet olduktan
sonra müdahale ve iyileştirme
faaliyetleridir. Hem Sağlık
Bakanlığımızın hem Çevre
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığımızın AFAD'ımızın
koordinasyonunda bütün
bakanlıklarımızın müdahalede
ki başarısı çokça örnek olarak
gösterilmektedir” dedi.

Toplumun afete
dirençli toplum haline
getirilmesi hayati
önem taşıyor
Uğur İbrahim Altay ise, “Bugün
burada gerek ülkemiz gerek
Konyamız tüm vatandaşlarımız
adına önemli bir toplantıyı
birlikte gerçekleştiriyoruz.
Ülkemiz taşıdığı coğrafi özellikler
nedeniyle doğal afetler yönünden
ciddi riskler barındıran bir ülke.
Ülkemizin jeolojik yapısının iklim
özelliklerinin ve bazı beşeri
etkenlerin neden olduğu deprem,
sel, yangın, çığ ve heyelan gibi
daha pek çok doğal afet tüm
vatandaşlar için ön görülemez
bir tehdit oluşturuyor. Özellikle
ülkemizin önemli bir bölümünün
deprem kuşağında yer alıyor
olması bu risklerin belki de en

başında geliyor. Bununla birlikte
yüzyılımızı tehdit eden en büyük
çevresel ve sosyoekonomik
olgulardan biri olan küresel iklim
değişikliği gerek hava kalitesini
gerekse yaşamsal döngüyü
olumsuz yönde etkilemeye devam
ediyor. Bazı doğal afetlerin
engellenmesinin imkansız
olduğunu hepimiz biliyoruz.
Fakat bu afetlerden kaynaklanan
riskleri en aza indirmek bizim
elimizde. İnsan sağlığını ve hemen
hemen bütün beşeri ve ekonomik
faaliyetleri olumsuz yönde
etkileyen bu afetlerin yıkıcılığını
önlemek için risklerin önceden
belirlenip gerekli önemlerin
bu doğrultuda planlanması ve
toplumun afete dirençli toplum
haline getirilmesi hayati önem
taşıyor” diye konuştu.
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YABANCI DİL ÖĞRENİMİ
ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Üniversitemiz Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından
düzenlenen söyleşide SÜ İngiliz Dili
ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Arif Sarıçoban öğrencilerimizle
ve akademisyenler ile bir araya
geldi.
Prof. Dr. Arif Sarıçoban "Yabancı
Dil Öğrenimi" konusunda bir
konuşma yaptı. Soru cevap
şeklinde gerçekleşen söyleşide
"Neden yabancı dil öğrenmeliyiz?,
Neden öğrenemiyoruz? ve “Nasıl
etkili bir öğrenme yaparız?"
"Classroom Management" gibi
konularda konuşma yaptı.
Sunumlardan sonra Yüksekokul
Müdürümüz Prof. Dr. Muhammet
Tasa, öğrencilere yaptığı
söyleşiden dolayı Sarıçoban’a
teşekkür belgesi takdim etti.
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MERAM TIP
FAKÜLTESİ
HASTANESİ
BAŞHEKİMİ
DOÇ. DR.
HASAN
KÜÇÜKKENDİRCİ
OLDU

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimliğinde bayrak
değişimi yaşandı. Başhekimlikte
görev süresi dolan Prof. Dr.
Tevfik Küçükkartallar'ın yerine,
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan
Küçükkendirci atandı.
Başhekimlikte düzenlenen
törenle görevi devralan Doç.
Dr. Hasan Küçükkendirci,
bugüne kadar yapmış olduğu
hizmetlerden dolayı Prof. Dr.
Tevfik Küçükkartallar’a teşekkür
ederken, görevi devreden Prof.
Dr. Küçükkartallar da Doç. Dr.
Küçükkendirci’ye başarılar diledi.
Tören, konuşmaların ardından
çiçek takdimi ile son buldu.

Doç. Dr.
Hasan Küçükkendirci
Kimdir?
1968 yılında Konya’da dünyaya gelen
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, ilkokul,
ortaokul, lise ve yükseköğrenimini
Konya'da tamamladı. 1993 yılında
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl
SSK Zindankale Dispanserinde göreve
başladı. 1996-1997 yılları arasında
aynı kurumda Başhekimlik görevinde
bulundu. 2000 yılında Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
bilim dalında doktorasını tamamladı.
2002-2005 yılları arasında
başhekimlik, 2005-2017 yılları arasında
Konya İl Sağlık Müdürlüğü görevinde
bulundu. Halen Üniversitemiz
Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doç.
Dr. Hasan Küçükkendirci'nin çok
sayıda yerli ve yabancı makale ve
bildirisi mevcuttur. Doç. Dr. Hasan
Küçükkendirci, evli ve bir çocuk
babasıdır.
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KADIN HAKLARI PANELİ
DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Hukukta Kazanım
Topluluğu tarafından "Kadın
Hakları Paneli" düzenlendi.
Panelin açılışında Üniversitemiz
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Nuran Koyuncu, “Kadın toplumun
temel direğidir. Konuya hukuksal
açıdan baktığımızda kadını
koruyan yasal düzenlemeler var.
Fakat sorun yasal düzenlemeler
değil, bu yasaların uygulamasının
nasıl şekillendiği. Asıl mesele
toplumun kadına bakış açısını
değiştirebilmek. Kadının sesini
duyurabildiği her platform son
derece kıymetli. Düzenlenen bu
tür programların ve katılımcıların
değerli görüşlerinin bu noktada
bu bakış açısına önemli katkı
sağlayacağına inanıyorum.”
diyerek programın başarılı
geçmesini diledi.
Hukukta Kazanım Topluluğu
başkanı Beyza Doğan, topluluk
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faaliyetlerine değinerek,
faaliyetlerin gelişerek devam
edeceğini belirtti. Doğan,
yapacakları faaliyetlerle
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Hukuk Fakültesinin adını daha üst
noktalara taşımak istediklerini
ifade etti.
Avukat Begüm Tekin ise “6284
sayılı Ailenin korunması ve Kadına
Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun” konulu konuşmasında

kanun ve uygulaması hakkında
bilgiler verdi. İlk olarak 2020
yılı kadın cinayetleri verileri
üzerinden bir değerlendirme
yapan Tekin, “Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu
Derneği”’ aracılığıyla elde ettiği
verilerle ilgili yaptığı sunumda,
2020 yılında 471 kadından
171’inin şüpheli ölüm olarak
kayıtlara geçtiğini ve faillerinin
bulunamadığını, 300 kadından
182’sinin neden öldürüldüğünün

ise tespit edilemediğini ifade
etti. Öldürülen kadınların %60’ının
evde öldürüldüğünü söyledi. 6284
sayılı yasanın içeriği konusunda
katılımcıları bilgilendiren Tekin,
kanunun fiziksel şiddetin yanı
sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel
şiddet gibi farklı şiddet türlerini
de kapsadığını belirterek, yasanın
koruyucu ve önleyici tedbirler ile
ilgili maddeleri hakkında açıklayıcı
paylaşımlarda bulundu. Pandemi
dönemine de değinen Av. Begüm
Tekin, eve kapanma sürecinde,
ekonomik sıkıntıların getirdiği
stresin de verdiği etkiyle şiddet
konusunda kadınların bu süreci
çok zor geçirdiklerine dikkat çekti
ve bu dönemlerde daha etkin ve
sıkı tedbirler alınması gerektiğini
belirtti.
Avukat Begüm Gürel ise “Kadının
İnsan Hakları” temasıyla
gerçekleştirdiği konuşmasında
şunları söyledi: “Kadının insan
olmaktan kaynaklanan hakları
temel olarak dört gruba
ayrılmaktadır. Bu ayrım kadının
evlilik ve boşanmayla ilgili hakları,
bedensel hakları ve kamu
yaşamındaki hakları şeklindedir.
Kadınlar geçmiş dönemlere

baktığımızda kutsal bir varlık
olarak adlandırılarak, hep evde
tutulmaya çalışıldı. Fakat 2021
yılında biz halen kadının bu
söz konusu haklarına rağmen
sempozyum ve konferanslarla
bu hakları anlatmaya çabalıyor
ve konuşuyor isek, bu konuda
istenilen düzeye gelemediğimizin
işaretidir” dedi. Yaptığı sunumda
kadının insan haklarının alt
boyutlarına ayrı ayrı değinen
Gürel, bir kadının hakları
konusunda mücadele etmesi ve
bir nevi savaş vermek durumunda
kalmasının düşündürücü
olduğunu ifade etti. Yaşanılan
sorunların en büyük kaynağının
cinsiyet eşitsizliği olduğuna
dikkat çekerek, bu eşitsizliklerin
toplumda nasıl şekillendirildiği
ile ilgili örnekler verdi. Gürel
ayrıca kadınların güçlü olmasının
önemini vurgulayarak “Şu anki
maddi durumunuza güvenerek
hareket etmeyin. Yarının
garantisi olmadığı için kolunuza
maddi getiri ve mesleki konuda
takabileceğiniz kadar çok bilezik
takmaya çalışın” şeklinde konuştu.
Av. Bedia Teymur, medyanın
kadına yönelik şiddete karşı

etkilerini içeren bir sunum
yaptı. Editörlük ile ilgili bilgi
ve deneyimlerini paylaştığı
sunumunda, haberin aktarılışı
noktasında medyanın toplumu
nasıl etkilediğine ilişkin dikkat
çekici örnekler verdi. Kadına ve
çocuğa yönelik şiddet ve istismar
haberlerinin en çok izlenen
ve okunan haberler olduğunu
söyleyen, Teymur haberi önemli
ya da önemsiz hale getiren
şeyin insanların meraklarını
gidermekten kaynaklanan bu
haber seçiminin oluşturduğuna
işaret etti. Haber dilinde
dikkat edilmesi gerekenlere
değinerek haberlerde dehşet
verici, halkta tedirginlik ve korku
oluşturabilecek ifade ya da
görüntülerin infial uyandırdığını
belirtti. Şiddet haberlerinde olayın
gerçekleşmesine dair ayrıntılı
bilgi verilmesi ve failin adım adım
neler planladığının aktarılmasının,
okuyucuda korku oluşturması
ve bunun kadınları güçsüz,
saldırıya açık gösterdiği yönünde
paylaşımlarda bulundu.
Karşılıklı soru cevabın ardından
panelistlere plaket takdimi yapıldı.
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REKTÖRÜMÜZ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM
DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Pandeminin yarattığı
uzun ayrılıktan sonra
Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu, tüm
yerleşkelerimizi
gezerek yeni eğitim
öğretim dönemi
başlangıcında
öğrencilerle bir
araya geldi.
Uzun süren ayrı
kalmanın özlemini
fakültelerimizde
öğrencilerle sohbet
ederek, öğrencileri
dinleyerek giderdi.
Rektörümüzün
öğrencilerimizle
eğlenceli vakitler
geçirdiği kampüs
gezisini karekod
uygulamamız
üzerinden
izleyebilirsiniz.
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INNOPARK’A
SANAYİ BAKANI VARANK’TAN ÖDÜL
Innopark Konya Teknoloji
Geliştirme Bölgesi, “Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı
Performans Endeksi” sonuçlarına
göre 3 ödül birden aldı.
Innopark’ın ödülünü Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz
Doğan, Konya Sanayi Odası
Başkanı Memiş Kütükcü ve
Innopark Genel Müdürü Prof. Dr.
Fatih Mehmet Botsalı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın
elinden aldı. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından, ‘Ar-Ge ve
Tasarım Merkezleri ile Teknoloji
Bölgeleri Zirvesi’ gerçekleştirildi.
Gebze’de Bilişim Vadisi’nde
düzenlenen zirvede, Innopark
Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi
de, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
2020 Yılı Performans Endeksi’nde
önemli başarılara imza attı.
Innopark Konya Teknoloji
Geliştirme Bölgesi; En İyi Gelişme
Gösteren TGB’ler arasında Türkiye
1.si, En İyi Kuluçka Faaliyetinde
bulunan TGB’ler arasında
Türkiye 1.si, Erken Aşama TGB’ler
kategorisinde Türkiye 3.sü oldu.
Innopark ayrıca, ülkemizdeki
faal olan 63 Teknoloji Geliştirme
Bölgesi içinde genel sıralamada 17.
sırada yer aldı.

Innopark, Kısa Sürede
Büyük Başarılara
İmza Attı
Ödül töreni sonrası
değerlendirmelerde bulunan
Konya Sanayi Odası Başkanı
Memiş Kütükcü, Innopark’ın
başarısının her geçen gün
arttığını ve bu başarısının da
tescillendiğini söyledi. Başkan
Kütükcü ayrıca, Innopark Konya
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin
Ar-GE ve tasarım faaliyetlerinin
yanında üretim imkânı da
sunduğunu kaydetti.

Üniversitemiz Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Oğuz Doğan ise, Innopark
Konya Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nde önemli çalışmalar
gerçekleştirildiğini ve Necmettin
Erbakan Üniversitesi olarak,
ülkemizin kalkınması için tüm
imkânların seferber edildiğini
söyledi. Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Oğuz Doğan, elde edilen
başarıda emeği geçen tüm
paydaşlara teşekkür etti.
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LYSTRA ANTİK KENTİ’NDE KAZILAR
İÇİN GÜN SAYILIYOR

başarılı olamamıştı. 150 yıldır
çok istenmesine rağmen kazı
yapılamayan bu bölge, Avrupa
ve Amerikalılar tarafından da
takip ediliyor. Kazılar önümüzdeki
dönem başlayacak, kazıların
sonunda Konya önemli bir tarihi
miras daha kazanacak” dedi.

Kurumların El Birliğiyle
Bu Tür Çalışmalara İmza
Atması Değerli
Konya’nın Meram ilçesindeki
Hatunsaray Mahallesi’ne yaklaşık
8 kilometre uzaklıkta bulunan
Lystra Antik Kenti’nde kazılar için
gün sayılıyor. Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu ve Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, kazıların
başlamasıyla Konya’da tarihi bir
kentin gün yüzüne çıkarılacağına
vurgu yaptı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, Meram Belediye Başkanı
Mustafa Kavuş, Konya Müzeler
Müdürü Ömer Faruk Türkan
ve Üniversitemiz öğretim
üyelerinin katıldığı Lystra Antik
Kenti değerlendirme toplantısı
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gerçekleştirildi. Hatunsaray
Mahallesi’ne yaklaşık 8 kilometre
uzaklıkta bulunan Lystra Antik
Kenti’ndeki kazıların konu alındığı
ziyarette yol haritası belirlendi.
Yüzey taramaları ve raporların
büyük oranda tamamlandığı
alanda çalışmalar için izin
sürecine geçildi.

Roma Döneminde Koloni
Kent Olarak Kuruldu
İncil’de defalarca adı geçen
Lystra Antik Kenti’ne dair bilgilere
veren Üniversitemiz Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat

Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlker
Mete Mimiroğlu, “Lystra Antik
Kenti, Roma döneminde önemli
bir koloni kenti olarak kuruldu.
Aziz Pavlus'un ziyareti, bu kentin
önemini arttırmıştır. Lystra, tarihi
zenginliğinin yanı sıra adının
İncil'de 4 kere geçmesinden
dolayı Hristiyanlar için özel
öneme sahip. Roma ve Bizans
dönemlerinden kalan tapınaklar,
klişeler, taş eserler kentin
güzelliğini, gücünü ve zenginliğini
gözler önüne seriyor. Höyük,
kentin tam merkezinde bulunuyor.
Birinci Dünya Savaşı'ndan önce
batılı arkeologlar burada kazı
yapmayı çok istemiş ancak

Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, kurumların iş birliği
yaparak bu tür çalışmalara imza
atmasının değerli olduğuna
dikkat çekerek, “Lystra Antik
Kenti’nde yüzey taramaları
tamamlandı. Alanda ciddi
bulgulara rastlanacağını tespit
ettik. Bundan sonraki aşamalarda
Kültür ve Turizm Bakanlığımız
ve Cumhurbaşkanlığımızın
izinleri ile çalışmalarımıza
başlayacağız. Konya, tarihi
derinliği olan bir şehir. Binlerce
yıllık geçmişe sahip. Bunun da
birçok alanda yansımaları var.
Üniversitemiz bu tür çalışmalara

katkı sağlıyor. Kurumlarımızın
el birliğiyle bu tür çalışmalara
imza atılması çok değerli. Meram
Belediyemiz bu çalışmanın
içerisinde yer alarak her türlü
desteği sağlıyor. Konya’mıza
antik bir kenti kazandıracak
olmak bizim için büyük mutluluk.
Belediye Başkanımıza ve Müze
Müdürümüze teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.

İzinlerin Ardından Kısa
Süre İçerisinde Kazılara
Başlanacak

Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, şehrin kültür ve turizmine
kazandırılacak alanın çok
kıymetli olduğunu belirtirken,
“Hatunsaray’a yakın bir alanda
bulunan Lystra’da, kazı çalışmaları
için Necmettin Erbakan
Üniversitesi ve Müze Müdürlüğü
ile bir protokol imzalamıştık.
Ekibimizin ve hocalarımızın
çalışmalarıyla süreç hızlı bir
şekilde ilerliyor. Kazı ile ilgili izin
işlemlerinin bitmesinin ardından
kısa süre içerisinde bölgedeki
hareketlilik başlamış olacak. Yol
haritasıyla ilgili bugün bir toplantı
gerçekleştirdik. Bu çalışmaların
neticesi olarak inşallah bir antik
kent kazısı daha start alacak.
Köklü bir geçmişe sahip olan
şehrimizde bu tür projeleri
önemsiyor ve planlarımızı bu
doğrultuda gerçekleştiriyoruz.
Lystra Antik Kenti’nde kazı
çalışmalarının hayırlı olmasını
diliyor, kıymetli hocalarımıza
teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
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MEZUNİYET
TÖRENLERİ
Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler
Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi, Adalet Meslek
Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
mezunlarını uğurladı.
Mezuniyet Törenleri, pandemi
nedeniyle sınırlı katılım ve
imkanlarla gerçekleştirildi.
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JAPON ÇAY SEREMONİSİ ETKİNLİĞİ

KONYA DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN GÖREVDE
YÜKSELME SINAVLARI ÜNİVERSİTEMİZCE YAPILDI
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesinde yapıldı.
24 kategoride 258 adayın
ter döktüğü sınava ilişkin
açıklamalarda bulunan
Üniversitemiz KONSEM Müdürü
ve Sınav Koordinatörü Doç. Dr.
Mehmet Nuri Salur, sınav için
tüm detayların düşünülerek ciddi
bir hazırlığın ortaya konduğunu
kaydetti.
Konya’daki devlet üniversiteleri
adına böyle bir sınavı organize
etmenin gururunu yaşadıklarını
belirten Doç. Dr. Salur, 258 adayın
katıldığı sınavda, bina sınav
sorumlusu, salon başkanları,
gözetmenler, güvenlik görevlisi
ve hizmetlilerden oluşan 25
personelin görev aldığını dile
getirerek, sınavda görev alan tüm
personele teşekkür etti.

Üniversitemiz Genç Topluluğu,
öğrencilerimize geçmişi 700
yıl önceye dayanan Japon Çay
seremonisi deneyimini yaşatmak
üzere Japon Çay Seremonisi
etkinliği düzenledi.
Etkinliğin konuğu Dr. Naoki
Yamamoto, seremoninin
kültürel ve geleneksel arka
planı hakkında katılımcılara bir
sunum gerçekleştirdi. Daha
sonra Yamamoto’nun eşliğinde
katılımcılar ve öğrencilerimiz
Japon Çay Seremonisinin
deneyimini yaşadılar.
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Konya’daki devlet üniversitelerinin
Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavları, Üniversitemiz
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KONSEM)
tarafından gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurumları
Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin
11. maddesinin 4. fıkrası
doğrultusunda, Üniversitemiz,
Selçuk Üniversitesi ve Konya
Teknik Üniversitesi personelinin
Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavları, Üniversitemiz

Doç. Dr. Mehmet Nuri Salur,
sorunsuz bir şekilde tamamlanan
sınavdan da elde edilen tecrübe
ile bundan sonraki süreçte, KOP
Bölgesi üniversitelerinin ve diğer
kamu kurumlarının Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği
sınavlarını da gerçekleştirebilecek
kabiliyette olduklarının altını çizdi.
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asistanların ufkunu açacağını
düşünüyorum. Umarım başarılı
olur, hedeflerimize ulaşırız."

Programda Kadınlar
Ön Planda
Üroloji Uzmanı Dr. Aslı Öcal ise,
Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında
kadın haklarını en erken elde
etmiş ülkelerden biri olduğu halde
kadın üroloji uzmanı sayısının
yıllarca az kaldığını söyledi.

İlk defa İstanbul dışında
düzenlenen "İstanbul Üroloji
Günleri"nin altıncısı
Üniversitemiz Meram
Tıp Fakültesi Hastanesinde
gerçekleştirildi.
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Etkinliğin açılışında konuşan
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
Hastanesi Üroloji Anabilimdalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk
Güven, "İstanbul Üroloji Günleri 12
yıldır İstanbul'da gerçekleşiyordu.

İlk kez İstanbul dışında Konya'da
gerçekleşiyor. Toplantının güçlü
bir içeriği var. Uluslararası
kuruluşlarla iş birliği içindeyiz.
Yine uluslararası kadın ürologlar
da dahil oldu. Bu toplantı
ülkemizin kadın ürologlarına
atfedildi" dedi.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren
Prof. Dr. Güven, programın
amaçlarından birinin kadın
ürologlara ve başarılarına dikkati
çekmek olduğunu belirtti. Güven,
salgın nedeniyle fiziksel katılımı
150 kişiyle sınırlandırdıklarını,
çevrimiçi katılımla binden fazla
üroloğun bir araya gelmesini
beklediklerini ifade etti.
Toplantının 2 gün süreceğini
anlatan Güven, şöyle devam etti:
"İlk gün bilimsel konferanslar,

indeks vakalar üzerinden
son teknoloji ve yeni tedavi
modelleri tartışılacak. İkinci
gün canlı cerrahilerimiz var.
Meram Tıp Fakültesinde
hocalarımız tarafından 3 canlı
cerrahi operasyonlarımız
gerçekleştirilecek. Bir canlı
ameliyat da Çin'den naklen
verilecek. Bu ameliyatı Prof.
Zeng gerçekleştirecek. Canlı
cerrahilerimiz arasında çeşitli,
orijinal taş vakaları var. Bu
toplantının genç ürologlar ve

Öcal, 2000'li yıllardan sonra
sayının artmaya başladığını
belirterek, "Türk Üroloji
Derneği'nin katkılarıyla her
oturumda bir kadın üroloji uzmanı
ya da asistanının konuşma
yapması şeklinde düzenlendi.
Aynı zamanda yurt dışı
konuşmacılarımızda da kadınlara
öncelik verildi. Program çok
zengin içerikli. Toplantı böbrek,
idrar yolları taşları üzerine
gerçekleştirilen bir toplantı. Biz
de bu konuda çeşitli alanlarda
kadın üroloji uzmanları olarak
sunum yapmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
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MİLLİ DUYGULAR
TUVALLERE YANSIDI

gerçekleşmesinde emekleri
olan Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu hocamıza, Meram Belediye
Başkanımız Mustafa Kavuş’a
ve jüri üyelerimize teşekkür
ediyorum” dedi.

Ömrümüz Yettiğince
İstiklal Marşımız ve
Mehmet Akif'i Anlamaya,
Anlatmaya Çalışacağız

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin
100. yıl dönümünde Üniversitemiz
ve Meram Belediyesi iş birliğiyle
resim sergisi açıldı. Milli
duyguların tuvallere yansıdığı
sergide eser sahiplerine ödülleri
takdim edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından 2021 yılının ‘İstiklal
Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesine
eş zamanlı olarak Meram’da
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.
yılı anısına resim sergisi ve ödül
töreni gerçekleştirildi.
Tantavi Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen
açılış törenine Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu, Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye
Yazarlar Birliği Konya Şubesi
Başkan Vekili Ahmet Çaycı, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Konya
Şube Başkanı Mustafa Bugur,
gaziler, öğretim üyeleri, öğrenciler
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ve sanatseverler katıldı.
Programın açılışında sahnelenen
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’u konu alan tiyatral gösteri,
salondakilerden büyük alkış aldı.

Milli Değerlerimizin
Destansı Hikayesidir
İstiklal Marşı’nın özgürlük,
bağımsızlık ve milli mücadelenin
en önemli imgelerinden olduğunu
belirten Üniversitemiz Güzel

Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın,
“12 Mart 1921 tarihinde İstiklal
Marşımız Türkiye Büyük Millet
Meclisimizde kabul edilmişti. Türk
Milleti’nin bağımsızlık ve kutsal
değerlere olan inancını en güzel
şekilde anlatan İstiklal Marşımız
milli değerlerimizin destansı
ifadesidir. Bu yıl İstiklal Marşımızın
100. yılı dolayısıyla ulusal çapta
bir resim yarışması düzenlendi.
Yarışmaya 75 eser katılırken 45
eser sergilenmeye hak kazandı.
9 eser ise ödül aldı. Programın

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un
bu toprakların yetiştirdiği en
önemli şahsiyetler arasında
olduğunu belirten Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş,
“İstiklal Marşımızın baştan sona
her cümlesi bir ders, her mısrası
bu günümüze ışık. Mehmet Akif
Ersoy ilim ve irfan geleneğimizin
sembolüdür. İstiklal Marşımız,
dilimizle söylerken kalbimizle
hissettiğimiz, aidiyetimizin, istiklal
ve istikbal anlayışımızın temsilidir.
Zamanın imkansızlıklarına
rağmen, canı pahasına İstiklal

mücadelesi veren bir ecdada
sahip olduğumuzu zihinlerimizde
taze tutmak gerekiyor. Bilindiği
üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisimiz tarafından 2021 yılı
‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edildi.
Buna eş zamanlı olarak Necmettin
Erbakan Üniversitemiz ve Türkiye
Yazarlar Birliği Konya Şubemizle el
ele vererek ulusal çapta bir resim
yarışması düzenledik ve Mehmet
Akif’in ahirete irtihal edişinin
85. Yıl dönümünde böyle bir
etkinlikte buluştuk. Vatanına olan
sevgisini eline aldığı bir resim
fırçası ile boş tuvale resmeden
değerli katılımcılarımıza teşekkür
ediyorum. Ömrümüz yettiğince
İstiklal Marşımızı ve Milli
Şairimiz Mehmet Akif’i anlamak,
anlatmak için tüm samimiyet
ve gayretimizle bu yolda revan
olacağız” şeklinde görüş belirtti.

Bu Millete Mensup
Olmaktan Gurur
Duymalıyız

Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ise, manevi yönü yüksek
olan bir günü yaşadıklarını
belirterek, “İstiklal Marşımızın
kabulünün 100. Yılı münasebetiyle
resim sergimizin açılışını
gerçekleştiriyoruz. Devletlerin
tarihi çok enteresan süreçlere
tanık olmuştur. İbn-i Haldun’un
ifadesiyle “Devletler de insanlar
gibidir. Doğarlar, büyürler ve
ölürler. Ama milletler bakidir.”
Milletler yeniden dirilir. Kalkar
yeni bir devlet kurar ve devam
eder. Türk Milleti’nin göçebe
ruhundan kaynaklanan bir enerji
var. Bu kadar geniş bir coğrafya
üzerinde devlet kuran başka bir
millet yoktur. Bu millete mensup
olmaktan büyük gurur duymalıyız.
Bu milletin ana damarında
Mehmet Akif Ersoy’un heyecanı,
ruhu kalıcıdır. Düzenlediğimiz
programda emeği olan başta
Meram Belediye Başkanımız
olmak üzere dekanımız ve
hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Ödül alan kardeşlerimizi ise tebrik
ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından,
düzenlenen yarışmayla resimleri
sergilemeye hak kazanan eser
sahiplerine ödülleri takdim edildi.
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TSE’DEN ÜNİVERSİTEMİZE
8 BELGENİN TAKDİMİ YAPILDI

YOUNG BUSINESS ACADEMY
EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
rektörlüğümüzü bu belgeyle de
bir şekilde çalışmalarını taltif
etmiş olacağız. Üniversitemiz
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
ve Diş Hekimliği Fakültesi de aynı
şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve
ISO 13811 Hijyen ve Sanitasyon
Yönetim Sistemiyle 3 belgeyi
birden aldı.”

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin,
Üniversitemizin almaya hak
kazandığı 8 belgeyi, Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu’ya düzenlenen
törenle takdim etti.
Üniversitemiz Rektörlük Toplantı
Salonunda gerçekleşen törene
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu
ve kurumların yöneticileri katıldı.
Törende konuşan Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, TSE’nin
standart geliştirme konusunda
Türkiye’nin çok köklü bir kurumu
olduğunu belirterek, “TSE’nin her
alanda takdire şayan çalışmaları
mevcut. Biz de üniversite olarak
değişik alanlarda kendilerinden
sertifika alacağız inşallah. Bunun
sayısını da artırmak temel
hedefimiz. Üniversite olarak TSE
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ile birlikte çalışmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Bu sadece
sertifika alma meselesi değil. Her
sertifika, veriliş amacına göre bir
kaliteyi ifade ediyor. Bu alanları
genişleterek, çeşitlendirerek
değişik alanlarda sertifika almayı
üniversitemizin hedefleri arasına
koyduk. Bu çalışmaları da birlikte
sürdüreceğiz inşallah” dedi.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin
ise, kurumun Kovid-19 salgını
sürecinde; güvenli hizmet, okul
ve kampüs gibi belgelendirme
işlemleri yaptığının altını çizerek,
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim
Sistemi'nin tüm bu çalışmaların
çatısını oluşturduğunu kaydetti.
Şahin sözlerine şu şekilde devam
etti: “Bu TSE’nin pandemiden
haberdar olmadığımız yıllarda
yaptığı bir hazırlığın güzel bir
meyvesi. Dolayısıyla bugün

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin
almış olduğu belgelerin kendi
sektörleri için çok önemli
olduğunu vurgulayan Başkan
Şahin, “Hastalarımıza, öğretim
üyelerimize, idari çalışanlarımıza,
öğrencilerimize ve onların
ailelerine güven telkin edecek bir
kalite altyapısını sunduğunuz için
kurumum adına bu çalışmada
emeği geçen başta Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere
herkese teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
Tören, belgelerin TSE Başkanı
Prof. Dr. Adem Şahin tarafından
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu
ve üniversite yöneticilerine
verilmesiyle sona erdi.

fırsatlara, şuanda sahipsiniz. Bizim
yaşlarımıza geldiğinizde ise keşke
diyeceğiniz çok şey olacak. Ama o
çok şeyin azalması için heybenizi
elinizden geldiğince doldurmanızı
tavsiye ediyorum. Dil, entelektüel
birikim, sosyal çalışmalar, iş
bilgileri gibi çoğu şey hayatınızı
kolaylaştıracak şeyler olacak”
ifadelerine yer verdi.
Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nin
organize ettiği, Üniversitemiz
Kariyer Merkezi’nin paydaşı
olduğu Young Business Academy
programı Selçuklu Kongre
Merkezi'nde gerçekleşti.
Her yıl öğrencilerin gelecekte
girişimci, proaktif ve inovaktif iş
insanları olmaları adına yepyeni
ufuklar kazandırmak amacıyla
gerçekleştirilen Young Business
Academy isimli program, Selçuklu
Kongre Merkezi'nde yoğun
katılımla başladı.
Programda konuşan MÜSİAD
Genel Merkez Başkan Yardımcısı
Gökhan Yetgin, “Ülkemiz gençliğe
karşı çok toleranslı. Önce bir
kredinizin olduğunu bilmenizi
istiyorum. Kendinizi öğrenci
iken iş ve sosyal hayatınıza
ne kadar iyi hazırlarsanız, bu
hazırlık mezun olduktan sonraki
hayatınızı şekillendirecek. Başka
zaman fırsat bulamayacağınız

YBA NEDİR?
Genç MÜSİAD nişane Projesi olarak
eğitime başlayan Young Business
Academy, girişimci ve inovatif genç iş
insanlarını yetiştirme merkezidir.
İlk olarak 2016 yılında İstanbul Şehir
Üniversitesinde başlatılan, 2017 yılında
İstanbul Haliç Üniversitesinde ikincisi
düzenlenen YBA, bu yıl İstanbul Aydın
Üniversitesi ev sahipliğinde eğitime
devam ediyor.
YBA ekibi tarafından her yıl, son
gelişmelere göre yeni bir akademi
programı oluşturulur. İş insanları,
akademisyenler, girişimciler ve
alanında uzman tanınmış pek çok
konuşmacı tarafından, katılımcılara
sınıf ortamında eğitim verilir; Bilgi
aktarımı ve tecrübe paylaşımı ile
birebir tanışma alanı oluşturulur.
İnternet üzerinden yapılan başvuru
sonrası seçilen katılımcılar genel
merkezimize mülakata davet
edilir, görüşme sonrası uygun
görülen adaylara 40 saati aşan, 5
hafta boyunca Cumartesi günleri
eğitim verilir. Akademiyi başarıyla
tamamlayan adaylar katılım
sertifikası almaya hak kazanır.
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ÜNİVERSİTEMİZİN PAYDAŞI OLDUĞU
4. TÜRKİYE EDİTÖRLER
ÇALIŞTAYI, ÇEVRİMİÇİ OLARAK
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Abdullah Demir yaparken, çalıştay
SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın
açılış konuşmasıyla başladı.

Üniversitemizin desteklediği
ve paydaşı olduğu, teması
“Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve
Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum
- Sorunlar - İhtiyaçlar - Çözüm
Önerileri - Örnek Uygulamalar”
olarak belirlenen 4. Türkiye
Editörler Çalıştayı çevrimiçi
olarak gerçekleştirildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
(SCÜ) ev sahipliğinde düzenlenen
Türkiye Editörler Çalıştayı’nda
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü, Üniversitemiz, Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi,
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Anadolu Üniversite
Kütüphaneleri Konsorsiyumu,
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Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ
Üniversitesi, Harran Üniversitesi,
Hitit Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji
Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi, Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi, Üniversite
ve Araştırma Kütüphanecileri
Derneği ile Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi olmak üzere
15 paydaş üniversite, kurum ve
kuruluş yer aldı.
Çalıştayın açılış oturumunun
moderatörlüğünü SCÜ İlahiyat
Fakültesi öğretim üyelerinden Dr.
Öğr. Üyesi Sema Yılmaz ve Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi

Rektör Yıldız, göreve geldiklerinde
sosyal bilimler, fen bilimleri,
sağlık bilimleri ve eğitim bilimleri
alanında ön plana çıkacak
çalışmalar yapmak istediklerini
belirterek, “Mesela sağlık bilimleri
alanında kanser çalışmalarını
başlatmıştık. İyi bir ekip kuruldu,
onlar kanser ilacı geliştirmeye
yönelik çalışmalarına devam
ediyorlar” dedi.

Bilimsel Kitap ve Dergi
Yayıncılığına Çok Önem
Veriyoruz
Açılış oturumunda konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu ise, Üniversitemizde son
3 yılda bilimsel kitap ve dergi
yayıncılığına önem verildiğini
ifade ederek, “Bunun ilk adımı
olarak, Türkiye’de ilk defa
Bilimsel Yayınlar adıyla bir
koordinatörlük kurduk. “Bilimsel
Yayınlar Koordinatörlüğü”
birimimiz, üniversite bünyesindeki

bilimsel dergicilik ve yayıncılık
faaliyetlerini yönetmekte.
2019 yılında faaliyetlerine
başlayan koordinatörlüğümüz,
üniversite bünyesinde çeşitli
birimlerde faaliyet gösteren 20
bilimsel derginin uluslararası
standartlarda bilimsel dergicilik
yapmaları 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
olan dergi sayımız 2021 yılı sonu
itibariyle 20’ye 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” diye konuştu.

Üniversite
Sıralamalarında Büyük
Atılımlar Gerçekleştirdik
İki yılı aşkın bilimsel yayıncılık
faaliyetleri sonucunda
‘Akademik Performans İzleme
ve Değerlendirme Sistemi’nin
kurulduğunu aktaran Rektör
Zorlu, “Akademik alanda yaptığımız
doğru hamlelerle üniversite
sıralamalarında büyük atılımlar
gerçekleştirdik. URAP’a göre

2000 yılından sonra kurulmuş
108 üniversite içerisinden 4 sıra
yükselerek 9.’luğa yerleştik.
Genel sıralamada 10, devlet
üniversiteleri sıralamasında 8
sıra birden yükseldik. Web of
Science’a göre 217 üniversite
arasında 2018 yılına kıyasla
25 sıra birden yükselerek 33.
sırada yer aldık. US News &
World Report’un En İyi Küresel
Üniversiteler Sıralaması’nda
bölgesel araştırma itibarı
kategorisinde ilk 500 üniversite
arasına girerek 341. sırada yer
aldık. 90’ı aşkın ülkeden 2 binden
fazla yükseköğretim kurumunun
değerlendirildiği sıralamada,
Türkiye’deki üniversiteler
içerisinde 38’inci sırada yer aldık.
Listeye Türkiye’den giren en
genç üniversite biz olduk. Times
Higher Education (THE) Dünya
Üniversiteler Sıralaması’nda ilk
defa sıralamaya dahil olarak
Türkiye’deki 207 üniversite
arasında 44. sırada yer aldık ve
sıralamaya giren Türkiye’deki en
genç üniversite olma başarısına
imza attık” şeklinde konuştu.

bünyesinde yer alan yüksek lisans
ve doktora tezleri, dünyanın en
geniş kapsamlı tez veri tabanı
olan ProQuest Dissertations &
Theses Global veri tabanına dahil
oldu. Yaptığımız tüm çalışmalar,
hem kurumuzdaki hem de
ülkemizde bilimsel çalışmalara
yapılan ciddi yatırım ve vizyonun
yansımasıdır. Bu süreçte emeği
geçen tüm ekip arkadaşlarıma,
akademisyenlerimize, işbirliği
yaptığımız yayıncılara ve aynı
zamanda bu çalıştayı düzenleyen
tüm paydaşlara teşekkür ederim”
diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Açılış konuşmalarının ardından
program, oturumlarla devam etti.
Açılış ve kapanış oturumlarıyla
birlikte 13 oturumun yapıldığı
ve 3 gün süren programda 54
konuşmacı katkı sağladı.
Çalıştayda editörler,
araştırmacılar, yayıncılar ve
öğretim üyelerince önerilen ve
müzakere edilen kararlar, çevrim
içi olarak oylamaya açılarak oy
birliğiyle kabul edildi.

Üniversitemiz Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı
ile dünyanın önde gelen bilgi
sağlayıcısı ve yayıncısı Proquest’in
önemli bir iş birliği anlaşmasına
imza attığını kaydeden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
“Necmettin Erbakan Üniversitesi
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ÜNİVERSİTEMİZDE KALİTENİN
ADRESİ: KURUMSAL KALİTE
GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kamu yönetiminde başlayan bu
süreç, Türkiye Üniversitelerine
2018 yılında Yükseköğretim Kalite
Güvencesi ve Yükseköğretim
Kalite Kurulu Yönetmeliği ile dahil
olmuştur.

DOÇ. DR. CEYHUN CAN ÖZCAN
Koordinatör

Kurumsal Kalite Geliştirme ve
Akreditasyon Koordinatörümüz
Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan ile
koordinatörlüğün görev alanları,
çalışmaları ve planları üzerine
konuştuk. Kalite süreçlerinin uzun
soluklu olduğunu belirten Doç. Dr.
Özcan, bu konuda istikrar ve ekip
çalışmasının önem arz ettiğini
vurgulayarak her zaman gelişime
açık olunması gerektiğinin altını
çizdi.
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Kurumsal Kalite
Geliştirme ve Akreditasyon
Koordinatörlüğünün
kuruluşu hakkında bilgi
verebilir misiniz?
1980 sonrası dünyada bir
paradigma değişimi olmuş, bu
değişimin etkisiyle de verimlilik
ve etkin hizmet anlayışı ön plana
çıkmıştır. Amaç kamu sektörünü
hantal yapısından kurtarmaktır.
Bu gelişmeler ışığında Kalite ön
plana çıkmıştır.

Üniversitemiz ise 2019 yılında
Kurumsal Kalite Geliştirme ve
Akreditasyon Koordinatörlüğünün
yönergesini yayımlamıştır.
Rektörlüğümüzün takdiriyle 2021
yılı Mart ayında koordinatörlük
görevi şahsıma tevdi edilmiştir.
Bu tarihten itibaren Kalite
Koordinatörlüğünün işlevselliğinin
artmasını sağlamak ve
başarabileceklerimizin gücünü
göstermek temel misyonumuz
olmuştur.

Koordinatörlüğün çalışma
alanları ve çalışmaları
hakkında bilgi verir misiniz?
Kaliteyi soyut bir kavram olarak
düşünmemek gerekir. Bu kavram
en temelde sizin, benim ve
öğrencilerin yani Üniversitemizle
ilgili herkesin memnuniyetini
sağlamayı taahhüt etmektedir.
Çalışma alanımızın bir sınırı
yok, tüm Üniversite bizim
çalışma alanımız. Kalite sadece
akademik ve birim çalışanlarını
değil öğrencilerin de içerisinde
yer aldığı bütünsel bir süreci
kapsamaktadır. Hatta dış paydaş
diye adlandırdığımız Üniversite
ile ilişkili olan her kurumu, bireyi
kapsamaktadır.

Temel amacımız PUKÖ (Planla,
Uygula, Kontrol et, Önlem
al) döngüsünün işlerliğini
arttırarak sürekli iyileştirmeyi
Üniversitemizin kültürü haline
getirmektir.
Üniversitemizin hizmetlerinin
dünyada kabul gören kalite
standartlarına uygun olarak
örgütlenmesi için koordinatör
yardımcılarımız Doç. Dr. Ahmet
Türkan ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özer
Topaloğlu, bilişim işlerimizde bize
yardımcı olan Öğr. Gör. Asuman
Günerhan ve birim personelimiz
Hatice Balcı ile çalışmalarımız
devam etmektedir. Ayrıca, Ayşegül
Gürbak ve Hande Karamanoğlu da
birimimizde yarı zamanlı olarak
çalışan öğrencilerimiz…

Kalitenin her kurum için
vazgeçilmez olduğunu ve
verimliliğe olan katkılarını
gördüğünüzde motivasyonunuzu
bulmuş oluyorsunuz.
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Koordinatörlük olarak
planladığınız çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Thomas J. Peters,
‘Kalite geliştirme asla sona
ermeyecek bir seyahattir’ der.
Biz de bu seyahatin hakkını
vererek, bir başarı elde etmek
niyetindeyiz.

Üniversitemize TSE
tarafından 8 belge verildi.
Bu konu hakkında neler
söylersiniz?
Aldığımız belgeler Üniversitemizin
kalitesinin teminatıdır. Meram
Tıp Fakültesine ait 3 adet (ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS
EN 13811 Hijyen ve Sanitasyon
Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi), Diş
Hekimliği Fakültesine ait 3 adet
(ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
TS EN 13811 Hijyen ve Sanitasyon
Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi)
ve Üniversitemiz Rektörlüğüne
ait 2 adet (ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi ve TS EN 13811
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim
Sistemi) olmak üzere 8 adet
belgemiz mevcuttur. Bu belgeler
de standartlara uygun olarak
oluşturulmuş hizmet, şeffaflığı ve
etkinliği garanti eder.
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Kalite Koordinatörlüğünün ve
birimlerin özveriyle çalışarak
almaya hak kazandığı bu belgeler,
Üniversitemiz adına örnek bir
başarıdır. Belgeleri almak kaliteli
bir hizmet oluşturmanın ilk
adımıdır.
Üniversitemizi bir adım daha
yukarıya taşıyabilmek için kalite,
aynı zamanda sürekli iyileştirmeyi
hayatımıza dâhil etmektedir.
TSE belgelerinin güncelliğini
koruyabilmesi için birimlerimizle
iş birliği içerisinde çalışmalarımız
devam edecek ve denetimlere
her daim hazır olacağız.
TSE belgeleri Kalite
Koordinatörlüğünün görünen
yüzü olmakla beraber birimimizin
yüklendiği önemli görevleri
bulunmaktadır.
Özellikle sorumlu olduğumuz
Yükseköğretim Kalite Kurulu
(YÖKAK)’ın Liderlik, Yönetim

ve Kalite, Eğitim ve Öğretim,
Araştırma ve Geliştirme,
Toplumsal Katkı faaliyetleri
ile akreditasyon süreçlerini
planlama, uygulama ve iyileştirme
esaslarının tümünü kapsar. Bu
kapsamda Koordinatörlüğümüze
görevlendirilmemden itibaren
yaptığımız belli başlı eksiklerimizi
gidermek, değerlendirmeleri
başarıyla tamamlayabilmek
hedeflerimiz oldu.
Tüm birimlerimizi ve ilgili
personele, iç kalite güvencesine
yönelik gerekli eğitimleri
sırasıyla vermeye başladık
ve eksikliklerin birçoğunu
tamamlama yolunda büyük yol
kat ettik. Koordinatörlüğümüze
yapılan yeni görevlendirmelerle
ekibimiz büyüdü, ayakları yere
daha sağlam basan bir birim
olduk. Üniversitemizin 2018 yılında
geçirmiş olduğu YÖKAK Dış
değerlendirmesinin bir sonraki
aşaması olan İzleme Ziyaretini
başarıyla tamamladık.

Dünya çapında da önem arz
eden bir konu var ki artık
öğrencilerimizin Üniversite
bölüm tercihlerinde önemli etkisi
olan “Akreditasyon” kelimesi
hayatımızda ciddi yer almaya
başlamıştır.
Akreditasyon en basit anlatımla
eğitimimizin uluslararası
standartlara uygun olduğunun
teyit edilmesidir. Üniversitemizde
akreditasyon programlarının
çalışmalarına başlamış hali
hazırda 4 tane fakültemiz mevcut.
Akredite olan fakültelerimizin
sayıca artırılmasına yönelik;
birimlerimize gerek bilgi gerekse
yazılımsal destek vermek başlıca
planladığımız çalışmalardan birisi.
Bugüne kadar kalitenin temelini
oluşturma çabası içerisinde
olduk. Tüm birimlerce yapılan
çalışmalarda sıfırdan başlandığı
için eksiklerimiz hatalarımız
elbette oldu ama bundan
sonraki planımız, bu eksiklikleri
tamamlayacak nitelikte
eğitimlerimizin organize edilmesi

ve personelin bilinçlenmesini
sağlamak olacaktır.
Üniversitemizin kullanımına yeni
başladığı ORVİKS - Kalite ve Bilgi
Yönetim Sisteminin işlevselliğini
artırmak, kolaylaştırmak,
iyileştirmek için Orviks şirketiyle
senkronize çalışmalarımız başladı
ve devam edecek.

döneme yöneliktir. Bu nedenle
sabırla Kalite Yönetim Sistemi
çalışmalarına devam etmekteyiz.
Her kamu kurumu gibi biz de
kendimize özgü Kalite Yönetim
Sistemi uygulamaları geliştirme
çabası içerisindeyiz ve en önemlisi
çalışanları bu sürece dahil etme,
onları eğitme ve motivasyonlarının
arttırma gayesindeyiz.

Son olarak sizin
eklemek istediğiniz bir
husus var mı?
Kalite süreçleri Yüksek Öğretim
Kurumlarında de başarı ile
uygulanabilir, yeter ki kamu
kurumları istekli olsun. Kalite
anlayışının içselleştirilmesi,
benimsenmesi ve inanılması
gerekmektedir ve sonuçları uzun

123

NEÜ'NÜN
NEÜ BLOG
ESERİ

PROF. DR. BÜLENT DİLMAÇ

BİREYLERDE PANDEMİ
YORGUNLUĞU ARTIYOR
tükenmişliğe neden olan
faktörlerini ortaya çıkarabilmek
için Türkiye genelinde 18- 68 yaş
aralığında 366’sı kadın, 134’ü erkek
500 kişinin katıldığı bir araştırma
gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalı öğretim üyelerinin Türkiye
genelinde yaptığı araştırmaya
göre, pandeminin uzaması ve
sürecin ne zaman biteceğinin
belirsizliğine bağlı olarak pandemi
yorgunluğunun ortaya çıktığı
sonucuna varıldı.
Üniversitemiz Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr.
Bülent Dilmaç, Dr. Abdulkadir
Haktanır, Dr. Nesime Can, Dr.
Tolga Seki ve uzman psikolojik
danışman Furkan Kurnaz,
pandemi süreci ile başa
çıkabilmek için uygulanan sokağa
çıkma yasağı, maske takma
zorunluluğu gibi kısıtlamaların,
bireylerde fiziksel ve ruhsal
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Pandemi yorgunluğunu
motivasyon kaybı olarak
değerlendiren Prof. Dr. Dilmaç
şunları söyledi: “Pandeminin
toplumda, dünya genelinde
birçok psikolojik ruhsal etkileri
var. Bunlardan birisi de pandemi
yorgunluğu dediğimiz bir
süreç. Pandemi yorgunluğunu
aslında bireylerin, pandemiye
karşı uyguladıkları koruyucu
davranışlarında, yaşadıkları
bir motivasyon kaybı olarak
tanımlıyoruz. Baktığımız zaman
bireyler pandemi başlangıcında,
pandemiyle başa çıkabilmeye
yönelik heves ve isteklerinin
bir sonucu olarak salgıladıkları
adrenalin, pandemi süreci
uzaması, bu sürecin ne zaman
biteceğine yönelik belirsizliklere
bağlı olarak adrenalinin
başlangıçta göstermiş olduğu
yüksek düzeyler, artık yavaş
yavaş azalmaya başlamış ve bu
da pandemi yorgunluğuna neden
olmuştur.”

Pandemi
Korkusu Arttıkça
Yorgunluk da Artıyor

Pandemi Yorgunluğunun
Temeli Belirsizlikler
Pandemi yorgunluğunun
temelinin, günlük hayatta oluşan
belirsizliklerden kaynaklandığını
ifade eden Prof. Dr. Bülent
Dilmaç, “Pandemi sürecinin
ne zaman biteceği, virüsün
kişiden kişiye nasıl bulaşacağı,
kısıtlama kararlarının ne kadar
süreceği ve gelecekte de neler
olabileceğine yönelik belirsizlikler
pandemi yorgunluğunu etkileyen
temel faktörler arasında yer
almaktadır. Bu belirsizliklere
karşı tahammülsüzlük düzeyi
düşük bireylerde, bu süreçte
negatif duyguları deneyimlemeleri
daha yüksek. Belirsizlikteki
tahammülsüzlük kavramı
dediğimiz süreç ise bireylerin
davranışlarında bilinçsel,
davranışsal ve duygusal düzeydeki
belirsizlik durumlarının nasıl
algıladıklarını, yorumladıklarını
buna nasıl tepki verdiğini
etkileyen bilinçsel aslında ön
yargılardan oluşmaktadır. Yani
pandemi yorgunluğunun temel
süreçlerinin başında bu oluşan
önyargılar gelmektedir” şeklinde
konuştu.

Yapılan araştırmada pandemi
korkusunun arttıkça yorgunluğun
da arttığını gözlemlediklerini
söyleyen Prof. Dr. Dilmaç şöyle
devam etti: “Koronavirüse
karşı izolasyon, sosyal mesafe
karantina gibi önlemlere bağlı
olarak bireylerde koronavirüs
korkusu gözlenmiştir. Aslına
bakarsanız, koronavirüs korkusu,
bireylerin pandemiye karşı
duygusal verdikleri bir tepkidir.
Yapılan araştırmalarda da bu
korku, virüsün kendisine veya
başkalarına, yakınlarına bulaşma
korkusu ile ciddi bir fiziksel
rahatsızlık geçirebilme korkusu
ve virüsten ölebilme korkusuyla
tanımlayabiliriz. Bu korkuları üç
çeşitte ele alabiliriz. Araştırma
sonuçlarına baktığımız zaman biz
bu çalışmayı 18-64 yaş arasında
gerçekleştirdik. Burada elde
ettiğimiz sonuçlara baktığımız
zaman araştırmaya katılan
katılımcıların üçte biri pandemi
sürecini ilk zamanlarında aldıkları
önlemlerin zaman içerisinde
azalttıklarını ifade etti. Bireylerin
koronavirüs korkuları arttıkça
pandemi yorgunluklar da artıyor.

Bir diğer bulduğumuz ise pandemi
sürecinde öz bakım davranışları
yüksek olan bireylerin pandemi
yorgunlukların düşük olduğunu
söyleyebiliriz.”

Yetkililerin Koordineli
Hareketi Toplumdaki
Önyargıyı Yıkar
Alınan kısıtlama kararları ve
önlemlerde, bireylerin psikolojik
durumlarının göz önünde
bulundurulması gerektiğini
belirten Prof. Dr. Dilmaç, “Bu
süreçte dünya genelinde
hükümetlerin pandeminin
yayılmasını önlemeye yönelik
aldıkları kısıtlama kararlarında
bireylerin psikolojik durumlarını
da göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir.

Devletin farklı birimlerinde yer
alan yöneticilerin pandemi ile
mücadelede birlikte hareket
etmesi gerekiyor. Tüm
kademedeki yetkililerin pandemi
ile mücadelede koordineli hareket
etmesi de toplumun gözündeki
algının değişmesini, önyargının
yıkılmasını sağlar. Bununla
birlikte pandemi yorgunluğu da
azalır. Kısmi veya tam zamanlı
sokağa çıkma yasakları ve
okullarda verilen yüz yüze
eğitime hangi durumlarda ara
verilip hangi durumlarda tekrar
başlanacağı gibi durumların
belli bir standarda bağlanarak
öngörülebilirliğin arttırılmasının
bireylerin koronavirüs ve pandemi
korkusunun azaltılmasında etkili
olacağını ifade edebiliriz.” diye
konuştu.
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Üniversitemiz Meram
Tıp Fakültesi, Yüz ve Kol
Nakli İçin Ruhsat Aldı
Prof. Dr. İnce
Meram Tıp Fakültesi
Plastik Cerrahi
Kliniğinin uzun yıllardır
mikro cerrahi merkezi
olarak çalıştığını
söyledi.

ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN
'PARMAK NAKLİ' LİTERATÜRE GİRDİ
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
Hastanesindeki ameliyatla,
19 yaşındaki gencin yüzük
parmağı, iş kazası sonucu kopan
başparmağının yerine dikildi.
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı
Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilsev
İnce ve Prof. Dr. Mehmet Dadacı,
iş kazası sonucu elinde ciddi
yaralanma olan ve başparmağı
kopan hastanın tedavisine yoğun
mesai harcadı.
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Başparmağının kopması nedeniyle
el fonksiyonlarını büyük ölçüde
kaybeden 19 yaşındaki hastayı
operasyona alana hekimler,
yaklaşık 1,5 saatlik ameliyatın
ardından daha az işlevi olan yüzük
parmağını, başparmağın yerine
dikti.
Ameliyat sonrası 2 saatlik
sürenin ardından başparmağını
hisseden hasta, el fonksiyonlarını
kullanabilecek şekilde taburcu
edildi. Yapılan operasyon, bilimsel
dergide yayımlanarak literatüre
girdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden
çok sayıda hastanın kliniğe
başvurduğunu, parmağı ya da
kolu kopan hastalara hizmet
verdiklerini ifade eden İnce, kol
ve yüz nakli ruhsatı alan ikinci
üniversite hastanesi olduklarını
belirtti. İnce, parmakları kopan
hastalarda her zaman onarım
yapamadıklarına da dikkati çekti.
Başparmağı kopan 19 yaşındaki
hastaya, el fonksiyonlarının
korunması için yeni bir teknik
uyguladıklarını anlatan İnce,
şunları kaydetti: "Hasta bir kaza
sonucu parmağını kaybetmişti.
Kaybettiği parmağının yerine bir
parmak nakli yapmamız lazımdı.
Ayaktan parmak naklinde mikro
cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı
atıp, parmağı kaybetme riski vardı.
Uygulayacağımız tekniğimizde

bu risk yoktu. Hastayla
konuştuğumuzda bu tekniğin
daha uygun olacağına karar
verdik. Yüzük parmağının, kopan
başparmağın yerine naklini yaptık.
Nakli başarıyla gerçekleştirdik,
gayet iyi, fonksiyon görüyor.
Hastamız, işine gücüne döndü.
Yazı yazmak da dâhil bütün ince
becerilerini yapabilecek durumda.
Ayrıca parmağını da hissediyor.
Ayaktan nakil yaptığınızda hasta
en az 6 ay o parmağı hissetmez
ama bu teknikte ameliyattan
yaklaşık 2 saat sonra parmağını
hisseder."

Uygulama, Amerikan El
Cerrahisi Dergisi'nde
yayımlandı
İnce, literatürde baş parmak
transferiyle ilgili ayak ve işaret
parmağından nakil olduğunu
dile getirerek, "İşaret parmağını
kullandığımız zaman elin en
önemli parmaklarından birinin
fonksiyonunu kaybetmiş
oluyorsunuz. Biz, göreceli olarak
daha az kullanılan dördüncü
parmak olan yüzük parmaktan
nakil yaptık, başarılı oldu. Bu da
Journal of Hand Surgery American
Volume'de (Amerikan El Cerrahisi
Dergisi) basıldı." ifadelerini
kullandı.
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ARŞ. GÖR. DR. FATMA ŞEYMA BOYDAK'IN
DOKTORA TEZİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi Araştırma
Görevlisi Dr. Fatma Şeyma
Boydak’ın “Kastamonu Yazma
Eser Kütüphanesi'ndeki Selçuklu
ve Beylikler Dönemi Ciltleri”
konulu doktora tezi, Kastamonu
Üniversitesinin düzenlediği, “II.
Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat
Araştırma Ödülleri Yarışması’nda
yarışma jürisi tarafından birinci
seçildi.
Tez hakkında bilgiler veren
Boydak, “Tez çalışmamızda,
Kastamonu Yazma Eser
Kütüphanesi’ndeki Selçuklu
ve Beylikler dönemi ciltlerin
malzeme, teknik ve tezyînî
açılardan detaylı bir şekilde
incelenmesi sonucu elde edilen
verilerle Selçuklu ve Beylikler
dönemi cild sanatı hakkındaki
bilimsel literatüre katkı sunulması
ve Kastamonu bölgesinin bu
dönem cild üslûbunun tahlil ve
tespit edilmesi amaçlanmıştır”
dedi.
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Söz konusu tezin öneminden
bahseden Boydak, “Şimdiye
kadar hakkında çok fazla
çalışma yapılmayan Selçuklu ve
Beylikler dönemi ciltleri, çoğu
yayında Ortaçağ İslâm cildi
şeklinde genel bir başlıkta ele
alınmakta ve eserlerin menşei
ve zengin tezyînî üslûplarından
bahsedilmemektedir. Çalışmamız
kapsamındaki ciltler, tam da bu
bakımdan önem arz etmektedir.
Çünkü tez kapsamına alınan ciltler
içerisinde, geometrik, geçme
ve rûmî tezyînâtlı tipik Selçuklu
eserleri olduğu gibi Kastamonu
bölgesi beylikleri devrine ait
olabileceğini düşündüğümüz farklı
şemse ve zencerek bezemeli
ciltler de mevcuttur. Ayrıca
çeşitli yayın ve kataloglarda
bu dönem ciltlerinin Arap, İran,
Memlük ciltleriyle karıştırılarak
kasten ya da sehven yanlış
isimlendirildiği görüldüğünde
Anadolu coğrafyasında mezkûr
dönemlerde üretilen ciltlerin ve
bunları üreten mücellidlerin tespit
ve analizi daha da önemli hâle
gelmektedir” şeklinde konuştu.

BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİMİZDEN
ÖNEMLİ BAŞARI
Üniversitemiz öğrencilerinden
oluşan Genes Of The Future
(GOF) takımı, nadir hastalıklara
genetik tedavi üretmek
amacıyla düzenlenen RaDiChal
yarışmasında, Ailevi Akdeniz
Ateşi (FMF) hastalığı alanında
hazırladıkları genetik tedavi
projesi ile birincilik elde etti.
Üniversitemiz Fen Bilimleri
Enstitüsü Biyoteknoloji Ana Bilim
Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Abdurrahim Toprak, Fen Fakültesi
Biyoteknoloji Bölümü mezunu
Enes Buğra Yalçınkaya ve
Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi
Beyza Gül Ateşli’den oluşan

GOF takımı, lisans eğitiminde
edindikleri bilgiler ile Ailevi
Akdeniz Ateşi hastalığına
genetik tedavi projesi yazarak
yarışmada ‘En İyi FMF Proje
Ödülü’ ve altın madalya ödülüne
layık görüldü. Hastalığa sosyal
farkındalık oluşturmak için çaba
sarf ettiklerini söyleyen takım
üyesi Abdurrahim Toprak, “Ailevi
Akdeniz Ateşi, ataklar halinde
karın ağrısı, ateş şikayetleri
ile kendini belli eden ve akut
apandisit ile karıştırılabilen
otozomal resesif (çekinik) geçişli
kalıtsal bir hastalıktır. Başlıca
Yahudi, Arap, Türk ve Ermeni
kökenlilerde görülür. En yaygın

belirtileri; karın ağrısı, yüksek
ateş, eklem ve bilek ağrıları, kas
ağrıları ve deri döküntüleridir.
FMF nadir bir hastalık olmasına
rağmen ülkemizde sıkça
görülmektedir. Yakın çevremizden
de FMF hastalığını duyuyorduk.
Bu hastalık ülkemizde sıkça
görüldüğü için tedavisini bulmak
üzere yola çıktık” şeklinde
konuştu.
Toprak, kazandıkları ödülün
kendilerini motive ettiğini ve
nadir hastalıkların, özellikle
FMF’nin tedavisi için daha çok
çalışacaklarını kaydetti.

tebrik ediyoruz...
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ŞEHİT FİKRET DİNÇER’İN ADI
OKUL KÜTÜPHANESİNDE YAŞATILACAK
şehit Topçu Teğmen Fikret
Dinçer’in isminin bu kütüphanede
yaşatılacak olmasının
önemine değinerek projede ve
kütüphanenin yapımında emeği
geçenlere teşekkür etti.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ise, tüm
şehitlerimize rahmet dileyerek
başladığı konuşmasında, bir
sosyal sorumluluk projesinin
sonucu olan bu kütüphanenin
açılmış olmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

ULUSLARARASI
"DERVİŞ" YUNUS EMRE EKSLİBRİS YARIŞMASI
Üniversitemiz Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesi Grafik
Bölümü tarafından düzenlenen
“Derviş” Yunus Emre temalı ödüllü
uluslararası ekslibris yarışmasının
sonuçları açıklandı.
Türk dili ve kültürünün en önemli
şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin
vefatının 700. yıl dönümü
münasebetiyle UNESCO, 2021 yılını
Yunus Emre’yi anma yılı olarak
ilan etmişti. Cumhurbaşkanlığı
genelgesiyle de 2021 yılının,
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“Yunus Emre ve Türkçe Yılı”
ilan edilmesinden hareketle
Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fakültesi tarafından
uluslararası “Derviş” Yunus Emre
ekslibris yarışması düzenlenmesi
kararlaştırılmıştı.
Belarus, Hindistan, Almanya,
Rusya, Hollanda, Ukrayna, Belçika,
Polonya, Meksika, Yunanistan,
Myanmar, İtalya, Romanya,
Arjantin, Suriye ve Macaristan gibi
pek çok ülkeden 192 sanatçının

toplam 248 eserinin yarıştığı
etkinlikte dereceye girenler
açıklandı. İlk üç eser ve bir özel
eserin ödüllendirildiği, beğenilen
çalışmaların da sanal sergide
görücüye çıkacağı yarışmanın
sonucu çevrimiçi sanal sergi
açılışıyla birlikte ilan edildi.
Derece ve sergileme hakkı
kazanan eserlerin sahiplerine
sergi sonunda katılım belgesi
(e-sertifika) verildi.

23 Eylül 2019 tarihinde Irak’ın
kuzey bölgesinde şehit düşen
Topçu Teğmen Fikret Dinçer’in adı,
Meram Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi okul kütüphanesinde
yaşatılacak.
Koordinatörlüğünü Üniversitemiz
Turizm Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Fatma Arslan’ın yaptığı
“Bir Maç Binlerce Kitap On
Binlerce Öğrenci” projesi
kapsamında 26 Ocak 2020
tarihinde Konya Büyükşehir
Belediyesi Stadyumunda
oynanan Konyaspor-Galatasaray
maçında toplanan kitapların da
bağışlandığı okul kütüphanesi,
Meram Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi bünyesinde hizmet verecek.

Üniversitemiz Turizm Fakültesi
Gastronomi Bölümünden mezun
olan Şehit Topçu Teğmen Fikret
Dinçer’in aile üyelerinin de yer
aldığı kütüphanenin açılış törenine
Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim
Türkoğlu, Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, Konya İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Murat Közoğlu, Proje Koordinatörü
Üniversitemiz Turizm Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan,
akademisyenlerimiz ve protokol
mensupları katıldı.
Törende konuşan Konya Vali
Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu,

Konya İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük,
öğrencilerin şehitlerimizi asla
unutmayacaklarını söyleyerek
onların isimlerinin böyle değerli
mekânlarda yaşatılmasının
önemini vurguladı. Büyük,
kütüphanenin oluşturulmasında
emeği geçenlere de teşekkürlerini
iletti.
Şehit Dinçer’in eşi Şerife Dinçer
ve annesi Zübeyde Dinçer de,
hem hüzünlü hem de mutlu
bir gün yaşadıklarını belirterek
Şehit Topçu Teğmen Fikret
Dinçer’in isminin bir kütüphanede
yaşayacak olmasından dolayı
gurur ve mutluluk duyduklarını
ifade etti.
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TAKKELİ DAĞ'DA 9 YILDIR YÜRÜTÜLEN
KAZILARDA 35 KAYA MEZARI BULUNDU

kaya mezarı sayısı 35'e çıktı. Bu da
şunu gösteriyor; kalenin etekleri
nekropol alanı. Kaya mezarları
olan bir yapı ortaya çıktı. Şu anda
yoğun şekilde çalışmalar devam
ediyor. Kaya mezarları 3-4'üncü
yüzyıl dönemi. Anadolu'nun
muhtelif yerlerinde karşılaştığımız
doğal kayalara oyulmuş, tek veya
çift odalı örneklerine rastladık.
Bu yönüyle Kilistra ve çevresini
dışında tutarsak Konya'da bu
tarzda çok rastlanan bir durum
değil."
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu,
Karamanoğulları ve Osmanlı'nın
izlerini taşıyan Takkeli Dağ'da 9
yıldır yürütülen kazılarda önemli
bulgulara ulaşılıyor.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi
sınırlarında bulunan 1720 rakımlı
Takkeli Dağ'ın eteklerinde 2012'de
başlayan kazılarda, 3-4'üncü
yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya
mezarı ortaya çıkarıldı.
Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda
su sarnıcı ve tapınak barındıran
ve tarihi kaynaklarda "Gevale
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Dağı" olarak da isimlendirilen
yerde, bugüne kadar Fatih Sultan
Mehmet dönemine ait gülleler
ile saray ve hamam yapıları, gizli
geçitler, çok sayıda seramik parça
ve savaş materyalleri bulundu.
Kazının bilimsel danışmanlığını
yürüten Üniversitemiz Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat
Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Çaycı dağın doğu ve batı
yamaçlarında çalıştıklarını söyledi.

Bölgede önceki kazılarda Roma
dönemine ait kaya mezarlarına
rastlandığını aktaran Çaycı,
Takkeli Dağ'ın eteklerinde Roma
eserlerinin görüldüğünü aktardı.

Kaya Mezarları
3-4'üncü Yüzyıl Dönemi
Elde edilen bulguların, bölgenin
tarih boyunca ne kadar
yoğun şekilde ilgi gördüğünün
göstergesi olduğuna işaret eden
Çaycı, şöyle konuştu:
"Daha önce tespit ettiklerimizle

Çaycı, kale eteklerindeki bu alanın
bölgeye zenginlik kattığına işaret
ederek, "Nekropol alanı bulunmuş
olması burada büyük bir zenginlik.
Bu, kaleye de bir zenginlik katıyor.
Buluntular daha çok bu döneme
aitti. Şimdi de 3 ile 4'üncü yüzyıla
ve daha erken tarihe giden
buluntular var. Bu da alanın
zenginliğe işarettir." diye konuştu.
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, kazının
Üniversitemiz, Selçuklu Belediyesi
ve Konya Müzeler Müdürlüğü
iş birliğinde yürütüldüğünü
sözlerine ekledi.
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ÖMER GÜLER

ÜNİVERSİTEMİZ 2 ESERLE
28. ALTIN KOZA
FİLM FESTİVALİ'NDE FİNALDE
Her iki film de 13-19 Eylül 2021
tarihlerinde festival sürecinde
izleyiciyle buluşacak ve “En
İyi Belgesel Film” ödülü için
yarışacak.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema bölümü,
28. Uluslararası Adana Altın
Koza Film Festivali'nde iki
eserle finale kalmaya
hak kazandı.
Daha önce düzenlenen
çeşitli ulusal ve uluslararası
film festivallerinde senaryo,
televizyon haberi ve belgesel film
kategorilerinde ön elemeleri geçip
finale kalan ve ödüller alan bölüm,
1969'dan beri her yıl zenginleşen
içeriği ile ülkemizin en önemli
kültür-sanat etkinliklerinden biri
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olan Altın Koza Film Festivali'nde
iki belgesel film ile elde ettiği
başarılarına bir yenisini daha
ekledi.
Üniversitemiz Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölümü ve
"KOFA Film Medya Atölyesi'nin"
katkılarıyla 3. sınıf öğrencilerimiz
Ömer Güler’in yönetmenliğinde
yapımı tamamlanan "ARAYIŞ"
filmi ve Abdulkadir Kalay'ın
yönetmenliğinde yapımı
tamamlanan "POSTA" filmleri de
Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde
finalistler arasında yer aldı.

“Posta” isimli eserle finale kalan
3. sınıf öğrencisi Abdülkadir Kalay,
tarih boyunca ülkeler ve insanlar
için birçok önemli misyona imza
atan postacıların gün içinde
yaşadığı fiziksel ve duygusal
zorluklarla birlikte bu mesleğin
inceliklerini; “Arayış” isimli eserle
finale kalan 3. sınıf öğrencisi
Ömer Güler ise, arka plana atılan
ve önemsenmeyen eşyalara el
verip onları yeniden var etmesi
ile kendisinin varoluşunu inşa
eden Hüseyin Taşpınar’ın eşyalar
üzerinde manevi bir yolculuğa
çıkarak hakikat arayışını konu
alan belgeseliyle jürinin beğenisini
toplayarak finale kaldı.
Üniversitemizi ulusal ve
uluslararası festivallerde başarıyla
temsil eden öğrencilerimizi ve
hocalarımızı tebrik ederiz.

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Elbette, İsmim Ömer Güler. 1998
Bursa doğumluyum, ilkokul ortaokul
ve liseyi Bursa'da tamamladım.
Çocukluk yaşlarımdan itibaren el
zanaatları ile ilgilendim bunun yanında
yazılar yazıp fotoğraflar çektim. Lise
yıllarımdan itibaren çeşitli sivil toplum
kuruluşlarında gönüllü görev aldım,
hâlâ almaya devam etmekteyim.2019
yılında üniversite eğitimim için Sinema
okumaya karar vererek Konya'da
yaşamaya başladım, kısaca bu şekilde...
Filminizin konusu ne? Nasıl bir üretim
aşaması geçirdiniz ve ne gibi zorluklar
yaşadınız?
Filmim çok yakın bir dostumun babası
ve onun hayata ve dünyaya bakışı
üzerinden bir hakikat arayışını konu
alıyor, kısaca şöyle söyleyebilirim.
Anadolu coğrafyasında doğup büyümüş
ve bu toprakların kadim kültürü ile
yetişmiş olan Hüseyin Taşpınar'ın
ilerleyen zaman ve değişen toplum
yapısına karşı direnip atalarından aldığı
değerlere göre yaşantısını devam
ettirmesi ve eşyalarla olan ilişkisine
dayanıyor. Hikâye bakımından bakacak
olursak kendisi arka plana atılan ve
önemsenmeyen eşyalara el verip
onları yeniden var etmesi ile kendisinin
varoluşunu inşa ediyor ve eşyalar
üzerinde manevi bir yolculuğa çıkarak
hakikat arayışını konu alıyor diyebiliriz.
Filmin üretim aşaması yaklaşık 6 ay
sürdü, malûm pandemi koşulları, bazı
hususlarda çok zorlandık bu zorluklar
sebebiyle filmin ortaya çıkması biraz
zaman aldı, yaklaşık 2 ay boyunca
işleyeceğim konu için hocalarımın
yönlendirmeleri ile araştırmalar ve
okumalar yaptım, konunun içine dahil
oldukça senaryo sizi içine çekmeye
başlıyor ve gece gündüz başka bir şey

düşünmüyorsunuz bu sayede filmin
çatısı ortaya çıkmaya başlıyor zaten,
filmin senaryosunu ve işleyeceği ana
konuyu yazmaya başlarken TESAM ve
TESİAD kurucu genel başkanı kıymetli
büyüğüm Sayın Muhammed İlyas
Bozkurt Beyefendi’nin eserlerinden
yararlandım, yararlandığım eserlerin
bana ve filmime çok faydasının
olduğunu söylemeliyim, kendisine
buradan bir kez daha teşekkür
ediyorum. 2 aylık çalışma sonucunda
özellikle üniversiteden kıymetli hocam
Mehmet Ali Sevimli'nin destekleri ile
filmin çatısı ve akışı ortaya çıkmış
oldu, filmimin Görüntü yönetmenliğini
üstlenen değerli dostum Abdulkadir
Kalay ile beraber filmde görev alacak
ekibi ve kullanılacak ekipmanları
belirledik. Mekânları seçtik ve sete
çıktık, çekimlerimizi yaptık ardından
uzun bir süre kurgu ve montaj aşaması
ile ilgilendik bütün bu aşamaların
ardından film ortaya çıkmış oldu, süreç
bu şekilde ilerledi diyebilirim.

ABDÜLKADİR KALAY
Kendinizden bahseder misiniz?
İsmim Abdulkadir Kalay. 2000
yılında Konya'da doğdum. İlk ve orta
öğrenimimi Konya’da tamamladım.
Çocukluk yıllarından itibaren
fotoğrafçılık ve grafik tasarım alanları
ile yakından ilgilendim. 2019 yılında
Konya Necmettin Erbakan üniversitesi
radyo, televizyon ve sinema bölümüne
başladım. Okula başladığımdan
itibaren okulumuzun Çatalhöyük Film
Atölyesinin önemli projelerinde yer
aldım. Aynı zamanda Anadolu Gençlik
Derneği Konya Şube Tanıtım Medya
Komisyonunda görev yapıyorum.
2017 yılından beri de sektörde kısa
film, belgesel, ve profesyonel film
çalışmalarında görev almaya devam

ediyorum.
Böyle bir proje yapma fikri nasıl
gelişti?
Önce de belirttiğim gibi AGD Konya
Şube Tanıtım Komisyonunda görev
yapıyorum. Komisyon başkanımız Taha
Palaz da uzun yıllar postacılık yapmış
ve bu mesleğe çok kıymet veren
birisi. Pandemi koşullarının ise zaten
zor olan bu mesleği daha da zor hale
getirmesi ile postacıların bu üstün
gayretlerini görünür hale getirebilmek
için ne yapabiliriz diye düşünmeye
başladık. Yaptığımız araştırmalar
neticesinde bu karakteristik ve kadim
meslek hakkında bir belgesel çalışması
olmadığını fark edince hemen işe
koyulduk. Önce izin aşamalarını
tamamladık. Sağ olsunlar PTT Genel
Müdürlüğü'nün kıymetli yöneticileri ve
Konya PTT başmüdürü bizlere çok fazla
destek oldu. Buradan onlara tekrar
teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında
senaryo hazırlandı. Çekim yapılacak
mekânlar belirlendi. Röportajlar
için uygun personellerle çalışmalar
yapıldı ve yaklaşık 8 aylık bir emeğin
neticesinde 10 kişilik bir ekiple naçizane
güzel bir eser ortaya çıkardık. Çekim
aşamasında hep yanımızda olan
üniversiteden ve tanıtım komisyonunda
arkadaşlarıma ve kıymetli hocalarım
Mehmet Ali Sevimli ve Salih Gürbüz’e de
çok teşekkür ediyorum. Bir de bizi uzun
süre misafir eden çok sıcak ve samimi
bir şekilde çalışmamıza destek olan
postacılar var. Bu süreçte bizim kadar
heyecanlılardı. Sağolsunlar çok destek
oldular. Biz de bu eseri naçizane onlara
hediye ediyoruz.
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTEMİZ
İLKLERİ BAŞARMAYA DEVAM EDİYOR

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTEMİZDEN
TÜBİTAK BAŞARISI

Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi, Türkiye’deki diş
hekimliği fakülteleri arasında
Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) tarafından verilen ‘Hijyen
ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’,
‘Kalite Yönetim Sistemi’ ve ‘Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’
belgelerini almaya hak kazanan
ilk fakülte oldu.
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesinin vizyonunu, ‘ulusal
ve uluslararası camiada
söz sahibi olmak’ şeklinde
açıklayan Dekan Prof. Dr. Ali
Rıza Tunçdemir, “Vizyonumuz
doğrultusunda, yaptığımız
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işleri belgelendirmek adına
Türk Standartları Enstitüsüne
başvurduk. Başvurumuz
neticesinde ‘Hijyen ve Sanitasyon
Yönetim Sistemi’, ‘Kalite Yönetim
Sistemi’ ve hastalarımızın
memnuniyeti dolayısıyla da
‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi’ belgelerini almaya hak
kazandık. Belgelerin hak edilmesi
sürecinde çeşitli belgelerin
hazırlanması, personelin
eğitilmesi ve sürdürülebilir bir
kontrol mekanizması geliştirilmesi
gerekiyor. Bizler de bu adımları
fakültemizde gerçekleştirmeyi
başardık” dedi.

Fakültenin yeni binaya kavuşması
sürecinde standartlara uygun
bir bina olması için çalıştıklarını
belirten Prof. Dr. Tunçdemir, “Yeni
binamıza taşındıktan sonra hızlı
bir şekilde personel eğitimini
gerçekleştirerek ve bunların da
kontrolünü yaparak bahsi geçen
üç belgeyi almaya hak kazandık”
şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Ereğli Eğitim
Fakültesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destek Programları Başkanlığı
tarafından yürütülen TÜBİTAK
‘2209-A Üniversite Öğrencileri
Araştırma Projeleri Destekleme
Programı’ kapsamında, 93 eğitim
fakültesi arasında 7 projeyle en
fazla proje kabulü alan 3. fakülte
olarak önemli bir başarıya imza
attı.

Danışman Akademisyen:
Doç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Öğrenciler:
Halime Akarsu
Merve Demirpençe
Melike Kavlak
Ali İsmet Sarılar
Büşra Tönbol
Beyza Sultan Yıldızhan
Melek Akyay
Gürkan Aktar
Cansu Yılmaz
Feyza Kara
Ayşe Özbey
Abdulkadir Çağlı
Safa Gökberk Özbek
Esma Yaldız
Batuhan Mutlu

tebrik ediyoruz...
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ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKİYE’DE İLK OLMA
ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ‘BARİSTA EĞİTİMİ’ VERİLDİ

Türkiye’de bir ilk olarak
gerçekleştirilen, Necmettin
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm
Fakültesi, Turizm İşletmeciliği
Bölümü tarafından yürütülen,
“KOP ile Hizmet Sektöründe
Mesleki Gelişim Projesi (Barista
Eğitimi)” programının açılış ve
sertifika töreni düzenlendi.
Üniversitemiz ve Konya Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile
yürütülen, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına bağlı Konya Ovası
Projesi (KOP), Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı tarafından
KOP Sosyal Gelişim Programı
(KOP SOGEP) kapsamında finanse
edilen projede; kahve sektöründe
çalışan gençler, Turizm Fakültesi
öğrencileri, ev hanımları, engelliler
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ve kahve seven vatandaşların
katıldığı barista (kahve uzmanlığı)
eğitimini tamamlayan kursiyerler
uluslararası geçerliliğe sahip
sertifikalarına kavuştu.
Köyceğiz kampüsü kahve
atölyesinde gerçekleşen ve Proje
Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun
Can Özcan’ın açılış konuşması ile
başlayan törene Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Zekeriya Mızırak, KOP Başkanı
Mahmut Sami Şahin, KONESOB
Başkanı Muharrem Karabacak,
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fatma Arslan, KONSEM Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri
Salur, İl Kültür Turizm Müdürlüğü
yetkilileri, akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.

Verilen Eğitim
Türkiye’de Bir İlk
Proje Koordinatörü Doç. Dr.
Ceyhun Can Özcan yaptığı
konuşmada, “Proje ile
üniversitemize kazandırılan Kahve
Atölyesinde 2. ve 3. Nesil kahve
yapma teknikleri gösterilmektedir.
Kamu Üniversiteleri arasında
bu denli kapsamlı bir kahve
atölyesi ilk olmakla birlikte,
Turizm İşletmeciliği, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları bölümünde
de öğrencilere “Barista Eğitimi”
dersi müfredat kapsamında
verilmektedir. Ayrıca başarılı
öğrencilere KONSEM tarafından
verilen sertifikalar MEB onaylı
olmakla birlikte uluslararası
geçerliliği bulunmaktadır. NEÜ

Rektörlüğümüze, KOP, KOPSOGEP’e, KONESOB’a, Turizm
Fakültesi Dekanlığımıza, Proje
Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr.
Üyesi M. Cüneyt Şapcılar’a,
uygulama eğitmenimiz Yetkin
Bıkmaz’a, fakülte sekreterliğimize,
destek personellerimize ve
değerli öğrencilerimize teşekkür
ediyorum” dedi.

Kahvenin Felsefesini
de Bilmeliyiz

konvansiyonel eğitimi anlıyoruz.
Halbuki üniversiteler 7 gün 24 saat
topluma bilgi üreten, toplumun
ihtiyaç ve gereksinimlerini
karşılayan kurumlardır. Ancak
burada da kamu kurumları
veya sanayi ile olan işbirlikleri
tüm paydaşları daha güçlü hale
getiriyor. Kahve deyince benim
aklıma kahvenin sosyolojisi
geliyor. Herkesin malumu kahve
bizim kültürümüzde önemli bir

simge. ‘Gel bir kahve içelim mi?’
dendiğinde bir sorununu dile
getirecek ve buna çare arayan
kişilerin ortak paydasıdır kahve
ve tüm bunlarla birlikte ekonomik
bir değeri olan üründür. Çok
enteresandır, kahve gelişmiş
ülkelerde çok tüketilirken,
az gelişmiş ülkelerde çok
üretilmektedir ve markalaşmanın
ve siyasallaşmanın da ayrı bir
göstergesidir. Bu kadar çok
yönlü bir ürünün hazırlanması
metotlarını kursiyerlerimiz
burada öğrenirken felsefesini
ve sosyolojisini de öğrenmeleri
gerekir diye düşünüyorum. Bu
eğitim faaliyetine destek veren
KOP İdaresi Başkanlığına ve
proje ortağımız Konya Esnaf ve
Sanatkarları Odası Birliğine çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, eğitim
hizmetinin hem insan hem de
toplum hayatının vazgeçilmez
parçalarından birisi olduğunu
ve ‘Beşikten, mezara kadar
ilim öğreniniz’ düsturuna sahip
bir toplum olarak hayat boyu
eğitim ve öğretimin takipçisi
olduklarını söyleyerek, “Bu
konuda üniversitelerimiz çok
önemli görevler üstlenmeli.
Çünkü üniversiteler topluma
açılan en büyük pencereler.
Tabi biz eğitim denince klasik,
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ÜNİVERSİTEMİZ THE SIRALAMASINDA
EN GENÇ ÜNİVERSİTE OLDU
ÖĞRENCİMİZ MEHMET ALİ SOYLU
ULUSLARARASI CED-IADR KONGRESİNDEN
BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ
Üniversitemiz, Times Higher
Education (THE) Dünya
Üniversiteler Sıralaması’nda
Türkiye’deki üniversiteler arasında
sıralamaya dâhil olan en genç
üniversite olma başarısına imza
attı.
THE World Rankings 2022
sıralamasında ilk defa sıralamaya
dâhil olarak Türkiye’deki 207
üniversite arasında 44. sırada yer
alan Üniversitemiz aynı zamanda
Türkiye’deki üniversiteler arasında
sıralamaya dâhil olan en genç
üniversite oldu.
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Dünya genelindeki en saygın
üniversitelerin sıralamaya dâhil
olduğu Times Higher Education
World Rankings sıralamasında
yer almanın önemini vurgulayan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Üniversite olarak bilimsel
yayıncılığa çok önem veriyoruz.
Türkiye’de ilk defa Bilimsel
Yayınlar adıyla bir koordinatörlük
kurduk. Koordinatörlüğün;
yayıncı iş birlikleri, üniversitemiz
bünyesinde yer alan 19 bilimsel
derginin koordinasyonu ve
uluslararası indekslere dâhil
edilmesi, akademik çeviri ve
istatistik/veri analizi, kayıp
atıfların birleştirilmesi ve

altyapı destekleri vb. faaliyetleri
sonucunda kurumumuzda
bilimsel yayıncılık kültürünü
oluşturduk. İki yılı aşkın bilimsel
yayıncılık faaliyetleri sonucunda
‘Akademik Performans İzleme
ve Değerlendirme Sistemi’nin
kurulması, kurumumuza ait tüm
bilimsel yayınların çıktılarının
kuruma katkılarını ölçüp
değerlendirilmesiyle elde edilen
veriler neticesinde, Times Higher
Education World Rankings
gibi birçok dünya üniversite
sıralamalarına dâhil olduk”
şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali
Soylu, dünyanın en prestijli diş
hekimliği kongrelerinden biri olan
CED – IADR kongresinde genç
araştırmacıları teşvik amacıyla
düzenlenen Robert Frank Ödülleri
Junior kategorisinde birincilik elde
etti.
Belçika'nın Brüksel kentinde
düzenlenen kongrede öğrencimiz
Mehmet Ali Soylu, Diş Hekimliği
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Bilge Akbulut danışmanlığındaki
“Interfacial Characteristics of

BIOfactor MTA and Biodentine
with Dentin” isimli çalışmasıyla
birincilik ödülüne layık görüldü.
Uluslararası kongrelerin özellikle
genç araştırmacıları teşvik etmek
amacıyla çeşitli kategorilerde
yarışmalar düzenlediğini
söyleyen Doç. Dr. Makbule Bilge
Akbulut, “Avrupa kıtasında ağız
sağlığı alanında yüksek kalitede
araştırmaları desteklemeyi
misyon edinen CED-IADR, lisans
öğrencilerine yönelik Robert
Frank Awards Junior kategorisinde
yarışma yapacağını ve tüm genç

araştırmacıları bu yarışma için
davet ettiğini duyurmuştu. Son
sınıf öğrencimiz Mehmet Ali
Soylu, farklı dental materyallerin
diş dokusuna bağlantısını
taramalı elektron mikroskobuyla
incelediğimiz çalışmamızı
başarılı bir şekilde sundu ve
birinci oldu. Öğrencimizin elde
ettiği bu başarıyı, yoğun teorik
ve pratik eğitim alan lisans
öğrencilerimizde akademik
araştırma yapmak hevesini
uyandırmak açısından çok önemli
buluyorum” şeklinde konuştu.

tebrik ediyoruz.
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ÖĞRENCİMİZ SAFFET
YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ PROJE

Üniversitemiz Seydişehir Ahmet
Cengiz Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
öğrencisi Saffet Yıldırım, ithal
muadillerine göre yüzde 80 daha
ucuza mal edilen engelsiz denge
yürütecini, proje danışmanı Dr.
Öğr. Üyesi Yusuf Uzun ile birlikte
tasarlayarak üretti.
Proje hakkında konuşan
Üniversitemiz Seydişehir Ahmet
Cengiz Mühendislik Fakültesi
Dekan Yardımcısı ve projenin
danışmanı Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Uzun, “Öğrencilerimiz ile
teorik bilgilerin uygulamaya
dönüştürülmesi yönünde
çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz ve
milletimizin yararına olabilecek
projelere imza atmak istiyoruz.
Bedensel, engelli ve yürüme
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zorluğu çeken bireylerin hayatını
kolaylaştırmak amacıyla üretilen
araçta teknik hesaplamaları
yaparak, dengenin sağlanamadığı
durumlara karşı da kullanıcının
düşmesinin önüne geçmiş olduk”
dedi.
Dönem dersi projesinde ürettiği
ürünü sosyal sorumluluk
projesine dönüştüren öğrencimiz
Saffet Yıldırım ise, “Böyle sosyal
sorumluk yüklü bir proje
tasarlamak ve üretmekten çok
mutluyum. Bana bu fırsatı veren
Üniversitemize ve hocalarıma
teşekkür ediyorum. Bundan
sonraki hedefim, projeyi daha da
geliştirerek ticari bir ürün haline
dönüştürmek” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİMİZ ÖMER GÜLER'İN
ARAYIŞ FİLMİ SIRBİSTAN'DA
FİNALİST OLDU

Üniversitemiz Güzel Sanatlar
ve Mimarlık Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölümü
3. Sınıf öğrencisi Ömer Güler’in
yönetmenliğinde KOFA Medya
Atölyesi katkılarıyla yapımı
gerçekleştirilen "Arayış" (The
Odyssey) filmi, 6.sı düzenlenen
Uluslararası Sırbistan Short Cut
2021’de finalist oldu.
Film, arka plana atılan ve
önemsenmeyen eşyalara el
verip onları yeniden var etmesi
ile kendisinin varoluşunu inşa
eden Hüseyin Taşpınar’ın eşyalar
üzerinde manevi yolculuğunu
izleyiciye belgesel dilinde
anlatıyor.

Filmin konusu ve yapım süreci
hakkında bilgi veren Ömer
Güler şunları söyledi: “Filmim
çok yakın bir dostumun babası
ve onun hayata ve dünyaya
bakışı üzerinden bir hakikat
arayışını konu alıyor, kısaca
şöyle söyleyebilirim. Anadolu
coğrafyasında doğup büyümüş ve
bu toprakların kadim kültürü ile
yetişmiş olan Hüseyin Taşpınar'ın
ilerleyen zaman ve değişen
toplum yapısına karşı direnip
atalarından aldığı değerlere göre
yaşantısını devam ettirmesi ve
eşyalarla olan ilişkisine dayanıyor.
Hikâye bakımından bakacak
olursak kendisi arka plana atılan
ve önemsenmeyen eşyalara el
verip onları yeniden var etmesi ile
kendisinin varoluşunu inşa ediyor

ve eşyalar üzerinde manevi bir
yolculuğa çıkarak hakikat arayışını
konu alıyor, diyebiliriz. Filmin
üretim aşaması yaklaşık 6 ay
sürdü, malûm pandemi koşulları,
bazı hususlarda çok zorlandık bu
zorluklar sebebiyle filmin ortaya
çıkması biraz zaman aldı, yaklaşık
2 ay boyunca işleyeceğim konu
için hocalarımın yönlendirmeleri
ile araştırmalar ve okumalar
yaptım, konunun içine dâhil
oldukça senaryo sizi içine
çekmeye başlıyor ve gece gündüz
başka bir şey düşünmüyorsunuz,
bu sayede filmin çatısı ortaya
çıkmaya başlıyor zaten. Filmimin
görüntü yönetmenliğini üstlenen
değerli dostum Abdulkadir Kalay
ile beraber filmde görev alacak
ekibi ve kullanılacak ekipmanları
belirledik. Mekânları seçtik ve
sete çıktık, çekimlerimizi yaptık
ardından uzun bir süre kurgu
ve montaj aşaması ile ilgilendik
bütün bu aşamaların ardından
film ortaya çıkmış oldu, süreç bu
şekilde ilerledi diyebilirim” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEKİ HİJYEN ÇALIŞMALARI
TSE TARAFINDAN BELGELENDİ
Üniversitemiz, ortak kullanım
alanlarında hijyen koşullarını
sağlayan kurumlara Türk
Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından verilen "TS 13811 Hijyen
ve Sanitasyon Yönetim Sistemi
Standardı" belgesini almaya hak
kazandı.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ
DOÇ. DR. SERDAR AKBAYRAK
BAGEP ÖDÜLÜNÜ TÖRENLE ALDI
kendisini bu ödüle layık gören
Bilim Akademisi’ne teşekkür etti.

Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar
Akbayrak’a Bilim Akademisi Genç
Bilim İnsanları Ödül Programı
(BAGEP) 2020 ödülü verildi.
Pandemi dolayısıyla ertelenen
ödül töreninde BAGEP 2020
ve BAGEP 2021 ödül sahipleri
İstanbul’da bir araya geldi.
Törende Doç. Dr. Akbayrak’a
ödülünü, Bilim Akademisi’nin isteği
doğrultusunda Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz
Doğan takdim etti.
Konu hakkında düşüncelerini dile
getiren Doç. Dr. Serdar Akbayrak,
almış olduğu ödülden dolayı
mutluluk duyduğunu ifade ederek,

146

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz Doğan ise,
üniversitelerinde değerli
akademisyenlerle çalışmanın
gururunu yaşadıklarını belirterek,
“Öğretim üyemiz Doç. Dr.
Serdar Akbayrak’ı almış olduğu
ödülden dolayı tebrik ediyor ve
başarılarının devamını diliyorum”
dedi.

“Hijyen bireysel düzeyde başlayıp,
bütün toplumun sağlığını
etkileyen bir süreçtir” bilinciyle,
hareket eden Üniversitemiz
Kurumsal Kalite Geliştirme
ve Akreditasyon ekibi, TSE
yetkilileriyle belgelendirme
sürecini tamamladı. Bu
süreçte Üniversitemizin tüm
birimleri koordineli bir şekilde
çalışıp gerekli düzenlemeleri
yerine getirdi. Bu sayede

Üniversitemizde, öğrencilerimiz,
akademisyenlerimiz ve
çalışanlarımızın sağlığı için
hijyen standartlarının sağlandığı
belgelenmiş oldu. Belge için
gerekli olan hijyen standartlarını
sağlamak amacıyla Üniversitemiz
kendi hijyen politikasını
oluşturmuş, devam eden süreçte
hijyen koşullarının uygunluğunun
sağlanması için denetimlerden
geçmiştir. Pandemi koşullarında
bulaşıcı hastalıkların yayılmasının
azaltılması için üst düzey hijyen
önlemleri alınmıştır. Bundan
sonraki süreçte de Üniversitemiz,
hijyen konusunda yeni koşullara
adapte olacak şekilde organize
olmuştur. Üniversitemizde
pandemi koşulları sebebiyle 1,5 yıl
aradan sonra yüz yüze eğitimin

başlayacağı yeni akademik
yılda bulaşıcı hastalıkların
engellendiği hijyenik ortamlar
oluşturulmuştur. Ortak alanlar
sosyal mesafe kuralına uygun
olacak şekilde düzenlenmiş,
yemek yenilen alanlarda
çalışanlara hijyen eğitimi
verilmiş, dezenfeksiyon işlemleri
tamamlanmış, düzenli bir şekilde
hijyen kontrollerinin yapılması
sağlanmıştır. Bulaş riskinin
en aza indirilmesi için bütün
önlemler alınmış, öğrencilerimiz,
akademisyenlerimiz ve
çalışanlarımızın yeni
eğitim-öğretim yılına güvenle
başlamaları için Hijyen ve
Sanitasyon Standartlarına uyum
sağlanmıştır.

BAGEP ödülleri en iyi genç
akademisyenlerin belirlenmeleri,
ödüllendirilmeleri ve yeni
araştırmalar için desteklenmeleri
amacı ile Bilim Akademisi
tarafından verilmektedir.
Kimya alanında yaptığı nitelikli
çalışmalarından dolayı, 2020
yılı TÜBA-GEBİP ödülünün de
sahibi olan Doç. Dr. Serdar
Akbayrak’ın, nanokatalizörlerin
katalitik uygulamalarını içeren
pek çok saygın dergide yayınları
bulunmaktadır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörlüğü olarak Öğretim Üyemiz
Doç. Dr. Serdar Akbayrak'ı tebrik
ediyor, başarılarının devamını
diliyoruz.
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ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOFEST’TEN
3 ÖDÜLLE DÖNDÜ

iniş takımları kullanılarak
farklı tiplerdeki zeminlere iniş
yapabilme özelliği ve pistlerde
taksi yapabilme özelliği
kazandırıldı. Ayrıca takımımızın
geleneksel ve modern tasarımı
harmanlayarak ortaya çıkarttığı
helikopter tasarımı yarışmada ön
plana çıktı” dedi.

Kartsız ve Kullanışlı
Ulaşımı Hedefledik

Üniversitemiz Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali TEKNOFEST’ten
3 ödülle döndü.
TEKNOFEST’te yarışan
Üniversitemiz ekiplerinden NEUCFD Aviation takımı Helikopter
Tasarım Yarışmasında 2’nci, Kız
Mühendishane Takımı Akıllı Ulaşım
Yarışmasında 3’üncü olurken,
Demirkuş takımı da Helikopter
Tasarım Yarışmasında en iyi
sunum ödülüne layık görüldü.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
üniversite olarak katıldığımız
tüm yarışmalarda hedefin ilk üç
olduğunu belirterek, ödül alan
takımları tebrik etti.
Konu hakkında görüşlerini ifade
eden Rektör Zorlu, öğrencilere
maddi ve manevi anlamda
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her türlü desteği verdiklerini
söyleyerek, “Yerli ve milli
üretime destek olmak için tüm
gücümüzle çalışıyoruz. Milli
savunma sanayii hamlesi gibi nice
projelerin takipçisi ve destekçisi
olduğumuzu tekrar belirtmek
istiyorum. Ülkemizin hedeflerine
katkı sunmak ve öğrencilerimize
teorik bilgiyle beraber saha
deneyimini de kazandırmak için
gayret ediyoruz. 4 yıl boyunca
TEKNOFEST’e 445 katılımla
en fazla katkı sağlayan ilk 10
üniversite içinde yer almamız
bunun bir göstergesi. Ayrıca her
yıl düzenlenen yarışmalardaki
derece ve öğrencilerimizin
kazandığı ödüllerde de bu
gayretin karşılık bulduğunu
görüyoruz. Bizi onurlandıran,
gençliğe olan ümidimizi arttıran

öğrenci ve akademisyenlerimize
tebrik ve teşekkürlerimi iletiyor,
başarılarının devamını temenni
ediyorum” şeklinde konuştu.

Geleneksel ve
Moderni
Harmanlayarak
Tasarladık
TEKNOFEST Helikopter Tasarım
Yarışmasında Türkiye 2’ncisi
olan NEU-CFD Aviation takım
danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Numan Kaya proje hakkında bilgi
vererek, “Yarışma isterlerine göre
helikopter ana parçalarının her
birinin teknik tasarımları ayrı
ayrı yapıldı ve modern yöntemler
ile bilgisayar ortamında test
edildi. Tasarımda oleo pnömatik

Akıllı Ulaşım Yarışmasında
Türkiye 3’üncüsü olan Kız
Mühendishane Takımı danışmanı
Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu,
kartsız ve kullanışlı ulaşımı
hedefleyen projelerini anlatarak,
“Ülkemizde her şehrin farklı
ulaşım kartına sahip olmasından
dolayı şehir değişimlerinde o
şehre ait toplu ulaşım kartının
alınması gerekmektedir. Ayrıca
genel bir problem olarak
yolcular; ulaşım kartlarının
kaybolması, bulunamaması,
limitin yetersiz olması gibi

sorunlarla karşılaşabilmektedir.
Projemizin amacı, bu tür sorunları
çözmek için kart yerine mobil
cihazların NFC (Near Field
Communication) teknolojisini
kullanarak ülkemizdeki bütün
şehirleri kapsayan bir ulaşım
çözümü sunmaktır. Mobil
cihazlar için geliştireceğimiz
CardApp uygulaması ile tüm
şehirlerimizde kartsız ve kullanışlı
ulaşım yapılabilecektir” ifadelerini
kullandı. Danışmanlığını Arş.
Gör. Enes Günaltılı’nın yaptığı
Demirkuş takımı da, Helikopter

Tasarım Yarışmasına katılarak jüri
tarafından en iyi sunum ödülüne
layık görüldü.
NEU-CFD Aviation takımında,
Danışman Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Numan Kaya, takım kaptanı
Arş. Gör. Mesut Bilici, takım
üyeleri Murat Can Çakır, Safa
Dumanlı, Beşir Sağıcı, Aytekin
Demir ve Yunus Emre Akyürek;
Kız Mühendishane Takımında,
Danışman Doç. Dr. Mehmet
Hacıbeyoğlu, takım kaptanı Beyza
Karataş, takım üyeleri Beyza
Nur Ceylan, Dilan Bakış, Esma
Nisa Candan, Özge Nuray Tiryaki,
Rumeysa Kurt, Zeynep Yavçın ve
Şevval Turan; Demirkuş takımında
ise, Danışman Arş. Gör. Enes
Günaltılı, kaptan Abdullah Kalkan,
Faruk Esat Göçmen, Yusuf Araz,
Eren Çelikateş yer alıyor.
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DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET NUMAN KAYA
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Teknofest öğrenciler için büyük
bir fırsat. Lisans eğitiminde
öğrendikleri teorik bilgilerin
uygulanması, uygulamada
yaşanacak sorunların ve
zorlukların görülmesi çalışma
hayatına başlamadan önce
öğrencilere tecrübe olarak
yansıyor.

TEKNOFEST: ÖĞRENCİLERİMİZİN
YENİ MOTİVASYON KAYNAĞI

Özellikle savunma sanayinde
bunun etkisi şuanda görülüyor.
Zaten Teknofest çatısı altında
savunma sanayi firmaları
yarışmaları kendileri düzenliyor ve
bir nevi ön eğitime tabi tutulmuş
mühendisler yetiştiriyorlar. Ayrıca
öğrenciler içinde yarışmalarda
derece almak bu firmalarda işe
girebilmek için büyük bir fırsat
oluyor.

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET NUMAN KAYA
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Türkiye’nin en geniş katılımlı
teknoloji festivali Teknofest,
son yıllarda yükseköğretim
kurumlarında yürütülen araştırma
geliştirme faaliyetlerinin de
sınandığı bir platform olarak
öne çıkıyor.
Üniversitemizin Teknofestle
ilişkisi ise özellikle son üç yılda
bir yandan artarak devam
ederken diğer yandan bu kısa
zaman dilimine rağmen bir başarı
hikâyesine dönüşmüş durumda.
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Katıldığımız tüm kategorilerde
öğrencilerimizin kürsüye çıkmayı
başarması NEÜ’nün Teknofest
performansı hakkında fazla söze
gerek bırakmıyor.
Başarı hikâyemizin ve
Teknofest kuşağımızın
mimarlarından
Dr. Öğr. Üyesi M. Numan Kaya,
Üniversitemizin Teknofest
mecarasına yönelik bir
değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Örneğin daha önce yarışmalarda
derece aldığımız ve TUSAŞ (TAI),
TUSAŞ Motor (TEI) gibi büyük
firmalara giren ve görüşme
halinde olan birçok öğrenci
arkadaşımız var. Üniversitemizde
yetişmiş arkadaşların
buralarda görev almaları bizi
de gururlandırıyor. Bunun yanı
sıra ilgili akademisyenlere de
katkı sağlayabiliyor. Biz lisans
eğitimi alırken bu tür etkinler
çok yaygın değildi hatta yoktu,
pratik olarak hep biraz eksik
kaldığımızı hissederdik. Teknofest
bizim de öğrenciler ile birlikte
heyecanlanmamıza neden oluyor.
Teknofest yarışmalarında derece
almak kolay değil ama derece
alınmasa bile yarışma sürecinde

öğrenciler kendilerini çok ciddi
geliştiriyorlar. Edindikleri fikirler
ile kendi şirketlerini kurabiliyorlar
veya akademik bir çalışmaya
girebiliyorlar. Bunun da özellikle

gelecek yıllarda yeni savunma
sanayi şirketleri ile ülkemize
önemli katkılar verebileceğini
düşünüyorum.
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MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZDEN
FMF HASTALIĞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ ÇALIŞMA
bölümlerinden öğrenciler görev
aldı. Üniversitemiz yarışma
süreçlerinde bize destek oldu,
bunun için Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu ve diğer hocalarımıza
teşekkür ederiz.
Öğrenci arkadaşlara bir şeyler
kazandırabilmek, iş hayatlarına
sıçrayışla başlamalarına yardımcı
olabilmek ve akademisyen olarak
bir şeyler öğrenebilmek bizim de
motivasyonumuza katkı sağlıyor.

İlk derecemizi 2019 yılında Jet
Motor Tasarım Yarışması’nda
Max-Thrust takımı ile Türkiye
1.’si olarak elde ettik. Yine aynı
yarışmada 2020 yılında NEU-CFD
takımı ile Türkiye 3.si olduk. 2021
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yılında ise Helikopter Tasarım
Yarışması’nda NEU-CFD Aviation
takımı ile Türkiye 2.si olduk.
Tüm bu takımlarda Makine
ve Uçak Mühendisliği

Teknofest yarışmasının ülkemiz
için görünür ve görünmez önemli
katkıları olduğunu ve olmaya
devam edeceğini düşünüyorum.

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
öğrencileri Bilal Bostan, Hacer
Azak, Merve Soyyiğit ve Ömer
Faruk Aydos, FMForce ekibi olarak
katıldıkları RaDiChal’21 finalinde
sosyal farkındalık dalında birincilik
ödülü almaya hak kazandı.
Türkiye'de sık rastlanan bu
hastalık için sosyal medya
üzerinden çalışmalar yapan
öğrencilerimiz, hastalığı yaşayan
ailelere de destek oluyor.
Öğrencilerimizin en büyük amacı
ise hastalığın tedavisine katkı
sağlayacak çalışmalara imza
atmak.
Belirtileri; ataklar halinde karın
ağrısı, yüksek ateş ve göğüs
ağrısı, zaman zaman da eklem ve
kas ağrıları ile deri döküntüleri
olan FMF yani Ailevi Akdeniz Ateşi

hastalığı için öğrencilerimiz,
öğretim üyelerimizin de desteğiyle
Türkiye'de sık görülen bu hastalık
için kolları sıvadı.
Öncelikli amaçlarının erken
dönemde teşhis ve tedavi
olduğunu belirten öğrenciler,
zaman ilerledikçe hastalığın
vücutta bıraktığı tahribatın
ve yarattığı böbrek yetmezliği
problemlerinin gün geçtikçe
arttığını ifade ettiler.
İşe hastalığı duyurmak ile
başladıklarını vurgulayan
öğrenciler, “FMF hakkında çeşitli
araştırmalar, literatür taraması
yaptık. İnsanları bilinçlendirmek,
sosyal farkındalık için resim
yarışması, sosyal medyanın
aktif kullanılması ile hastalara
ulaşarak hastaları dinledik ve

soru-cevap etkinlikleri yaptık.
Hastalığı yaşayan ailelerden
gördüğümüz destekle bu yoldaki
motivasyonumuz arttı. Biz
ailelerle konuşurken onları hasta
olarak değil de sanki yakınımız
konuşuyor gibi hissediyoruz,
onlarla bağ kuruyoruz, empati
yapıyoruz. Şu anda sadece
ilerlemesinin engellenebildiği bu
hastalığa gen tedavisiyle çare
arıyoruz. Dünyada gen düzenleme
teknolojileri son zamanlarda
yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde
de bu teknolojinin gelişmesi
gerekiyor. Biz de Tıp öğrencileri
olarak bu konuda çalışma yapmak
istedik” diye konuştu.
Öğrencilerimizin en büyük isteği
ise, hocalarının da desteğiyle
hastalığa çözüm bulmak…
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Geçmiş, geride kalmış olan
zamanı, arkada kalan hayatı
tanımlamak için kullanılır.

Gelecek, içinde taşıdığı tılsımlı
gücünü geçmişten alır ve zaman
ayrılmaz bir bütün haline gelir.

Zaman dizgesi içerisinde
tamamlanmış bir dilimin
ifadesidir. Geçmiş, barındırdığı
birikimleri ile yaşanılan ve
yaşanacak an içerisinde geride
kalmış olanı anlatsa da gelecek
zamanı yönlendirmesiyle
“geçmiş”te kalmaz.

Dünün, düne ait olanın yarın ile
kucaklaşması…

Daha gelmemiş, yaşanacak
zaman, istikbal, ati olarak
tanımlanan “gelecek” ise;
zamanın bilinmeyen diliminin
gizemli heyecanını taşır. Zaman
mefhumunun ufuk çizgisi, yol
haritası, pusulası, zamanın
getirecekleridir.
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Geleceğe Mesaj Kapsülü, bir
süreklilik içerisinde geçmiş
ve gelecek arasında yolculuk
yapabileceğimiz, mezunlarımızla
görünmez bağlarımızın
güçlendirilerek görünür hale
getirilmesine yönelik faaliyetimizin
adıdır. Güçlü bağımızın
devamlılığının sağlanmasını
hedefleyen Geleceğe Mesaj
Kapsülü, mezunlarımızın
hikâyelerini canlı tutmanın en
önemli gücünü taşıyor olacak.
Tasarlanmış kapsüllerimizin
içerisine geleceğe geçmişten

bir dokunuş bırakmak isteyen
öğrencilerimiz kapsülü doldurarak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ile olan güçlü bağını günümüzden
geleceğe, 25 sene ötesine
taşıyacaktır.
Böylelikle bir yandan
mezunlarımızın üniversitemizden
fiziki ayrılışlarının fısıltıları
uzaktan işitilirken diğer yandan
da hikâyeleri kendi sınırlarını aşıp
gelecek üniversite nesillerine de
birer kapı aralayacaktır.
Temiz hayallerin temiz
yarınlara kavuşması adına
yıllanmaya bırakılacak kapsüller,
mezunlarımızı hem tarihle hem
gelecekle buluşturacaktır.
Projenin üniversitemizde ilk
kez hayata geçirildiği 2020-2021

Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet
Töreni, pandemi koşulları
nedeniyle bölümlerini birincilikle
tamamlayan öğrencilerimizin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende öğrencilerimiz hayallerini,
hedeflerini ya da geleceğe
taşımak istedikleri anılarını temsil
edecek objeleri kendilerine verilen
kapsüllerin içerisine koyarak 25
yıl sonra açılmak üzere mesaj
kapsülü sütununa bıraktılar.
Üniversitemizde gelenek haline
getirmeyi amaçladığımız
“Geleceğe Mesaj Kapsülü Töreni”
ile birlikte 2046 yılında açılmak
üzere düne ve bugüne ait olanın
gelecek için yolculuğu başlamış
oldu.
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Yeni kurulan bir üniversite
olmamıza rağmen mükemmeli
yakalamak için çalışıldığını
kaydeden Rektörümüz Prof. Dr.
Cem ZORLU, “Ülkemizin çiçeği
burnunda eğitim kurumlarından
biri olmamıza rağmen, katılımcı,
farklılıklara saygılı ve sosyal
açıklık değerlerini benimsemiş,
dinamik, etkili, yenilikçi ve sıra
dışı olmaya odaklanmış, yenice
kurulanların yanında, köklü
fakültelere de sahip, gelenekleri
olan bir Üniversiteyiz. Bilimde
ve eğitimde en mükemmeli
yakalamak için canla başla
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çalışıyor, diplomamızın sizlere
meslek hayatınızda önemli bir
avantaj oluşturması için gayret
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mezunlarımıza
Hayatlarında Rehber
Olmasını Arzu Ettiğimiz
Bir Anahtar Takdim
Ediyoruz
Her alanda aranan, parmakla
gösterilen, gıpta edilen
mezunlarla onur duymanın

peşinde olduklarının altını
çizerek öğrencilere seslenen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
“O yüzden, sevgili arkadaşlarım,
bugün size bir anahtar takdim
ediyoruz. Bu anahtarın yaşamınız
boyunca size reçete ve rehber
olmasını arzu ediyoruz. Bu
gördüğünüz anahtar, geleceğe
mesaj kapsüllerimizin
anahtarıdır. Her biriniz
hayallerinizi, beklentilerinizi,
hedeflerinizi yazarak kapsüllere
koydunuz. Ben de koydum.
Birazdan törenin ardından bu
kapsülleri sütuna yerleştirip

kilitleyeceğiz ve Allah ömür
verirse 2046 yılında açacağız.
Sizlere de temsili olarak bu
anahtarı veriyoruz ki bugünü
hatırlayın, anılarınızı, hedeflerinizi
ve hayallerinizi hep canlı
tutun. O nedenle bu anahtar,
Üniversitemizin kurumsal
değerlerinin bir nişanesi… Size
yol gösterecek, aramızdaki
rabıtayı güçlendirecek, geleceğe
araladığınız kapının anahtarı
olsun istiyoruz. Önemsediğimiz
değerler, sizlerde yeşersin,
yeraltı nehirleri gibi bilincinizin
toprağını besleyen ırmaklar

olsun. İstiyoruz ki; kendisine ve
karşısındakine saygısı gelişmiş,
erdemli, ahlaklı bireyler olun.
Memleketimiz ve insanlık için her
zaman iyi ve haklının yanında yer
alın. Bu anahtar, size hep bunları
hatırlatsın.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz
Mezunlarıyla Kimliğini
Daha da Güçlendirecek
Öğrencilere kendilerine
inanmalarını öğütleyen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,

“Size yürüyün demiyorum. Koşun
da demiyorum: Uçun! Çünkü kuş,
uçtukça özgürleşir. Her fırsatta
dile getirdiğimiz gibi: Sıra dışı
olun! Âyinesi iştir kişinin lâfa
bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i
aklı eserinde mısralarında olduğu
gibi. Neye arzu duyduğunuzu,
yaptıklarınızla gösterirsiniz.
Bir işi yapmış olmak için asla
yapmayın.

“Mış” gibi değil,
“mis” gibi yapın.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi
mezununa da bu yakışır. Bir
üniversitenin kişiliğinin en
önemli bileşenlerinden biri onun
mezunlarıdır. Necmettin Erbakan
Üniversitesi bundan böyle, sizlerin
hayattaki başarısı, sağlam
duruşu ve çalışma geleneği ile
kimliğini daha da güçlendirecek.
Bu nedenle, sandığınızdan çok
daha fazla, çok daha önemli
bir biçimde, üniversitenizi
hayatınız boyunca omzunuzda
ve göğsünüzde taşıyacağınızı
unutmayın. Sizlerin, Necmettin
Erbakan Üniversitesi mezunu
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olarak üniversitemizi en iyi şekilde
temsil edeceğinizden, hayatınız
boyunca karakterli ve erdemli
bir duruş sergileyeceğinizden
şüphe duymuyoruz. Bizim için
kazanılacak en büyük sınav,
sizlerin başarısı ve mutluluğudur.
Yolunuz, bahtınız açık olsun! Kalın
sağlıcakla" diyerek konuşmasını
sonlandırdı.

tasarım mühendisi olarak çalışan
Halil İbrahim Aydın ve Ahmet
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Arapça İlahiyat programından 4
genel not ortalamasıyla birinci
olarak mezun olan Firdevs Demir
de programda konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından fakülte ve
bölüm birincisi öğrencilere belge
ve hediyeleri takdim edildi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Uçak Mühendisliği
Bölümü eski mezunlarından,
TEI’de (Tusaş Motor Sanayii
A.Ş.) motor performansı ve ön

Geleceğe Mesaj Kapsüllerinin
2021 sütununa yerleştirilmesi ve
toplu fotoğraf çekiminin ardından
keplerin havaya fırlatılmasıyla
tören sona erdi.
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MEHMET AKİF ERSOY VE YUNUS EMRE
ANISINA...
ÜNİVERSİTEMİZDE İKİ ÖNEMLİ BİRİM
HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Üniversitemiz Bilimsel Yayınlar
Koordinatörlüğü bünyesinde
kurulan ‘İstatistik ve Veri Analizi’
ile ‘Akademik Çeviri’ birimleri
akademik camianın hizmetine
sunuldu.
Akademik başarının arttırılması
adına sürekli çalıştıklarını
belirten Üniversitemiz Bilimsel
Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğr.
Üyesi Fatih Kaleci, “Bilimsel ve
teknolojik ilerlemenin bir sonucu
olarak dijitalleşen dünyada en
temel kavram veri olmuş, verinin
bilgiye dönüştürülmesinde sarf
edilen çabalar daha da önem
kazanmıştır. Doğru verinin doğru
yöntemlerle elde edilmesi,
modellenmesi, doğru yöntemlerle
analiz edilmesi, sonuçların
doğru yorumlanması gerekliliği
İstatistik biliminin önemini daha
da ortaya koymuştur. Akademik
çalışmalarda karşılaşılan
yöntem sorunları, verilerin doğru
yöntemle analiz edilmemesi,
varsayımların göz ardı edilmesi,
uygun örneklem yönteminin ve
sayısının kullanılmaması, uygun
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analiz yöntemlerinin seçilmemesi,
çalışmaların ne kadar güvenilir
ya da geçerli olduğunu ve
genellenebilirliğini de sorgular
hale getirmektedir. Tüm bu
aşamaların tamamlanmasının
uzmanlık gerektiren bir iş olması
ve araştırmacıların bu aşamaları
tek başına yönetmesinde
yaşadıkları zorluklar düşünülerek,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü
bünyesinde İstatistik ve Veri
Analizi birimi kuruldu” şeklinde
konuştu.
Türkiye’de, bilimsel yayınların
etkinliğini arttırmak üzerine
çalışan teknoloji platformu
PoolText ile iş birliği anlaşması
imzalayan ilk kurum olduklarını
ifade eden Kaleci, bu hizmetin
Üniversitemiz akademisyenlerine
ve lisansüstü öğrencilerine
ücretsiz verileceğini kaydetti.
PoolText Report abone veri
tabanının, makaleleri birçok
noktada kontrol ettiğini ve
geribildirim raporları ile

önerilerde bulunduğunu açıklayan
Kaleci, “Böylece makaleyi herhangi
bir dergiye göndermeden
önce yapılacak geliştirmeler
ile makalenin kabul edilme
ihtimali artıyor. Buna ek olarak
makalelerdeki yapısal sorunlardan
kaynaklı zaman kayıplarının
önüne geçilmiş oluyor. Pooltext
aynı zamanda yapay zekâ tabanlı
proofreading (düzeltme) hizmeti
de sunmaktadır” ifadelerini
kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un
Bana Sor Sevgili Kâri şiiri,
Üniversitemiz Öğretim
Görevlisi Dr. Yakup Aksoy
tarafından bestelendi,
öğrencimiz Şeymanur Şengül
tarafından seslendirildi.

Yunus Emre’ye ait İlim İlim
Bilmektir şiiri, Üniversitemiz
Öğretim Görevlisi Dr. Yakup
Aksoy tarafından bestelendi,
Oğuzhan Özay tarafından
seslendirildi.

Yunus Emre’ye ait Taştın Yine
Deli Gönül şiiri, Üniversitemiz
Öğretim Görevlisi Dr.
Yakup Aksoy tarafından
bestelendi, müzik öğretmeni
Tayfun Korkmaz tarafından
seslendirildi.

Yunus Emre’ye ait Canım
Kurban Senin Yoluna şiiri,
Üniversitemiz Öğretim Görevlisi
Dr. Yakup Aksoy tarafından
bestelendi, Junier Kabitçe ve
Dr. Yakup Aksoy tarafından
birlikte seslendirildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE GELENEKSEL TÜRK HARP
SANATLARI ARAŞTIRMA ATÖLYESİ KURULDU
Üniversitemizde, öğrencilerin
Türk tarihindeki harp sanatlarını
öğrenebilmesi için Geleneksel
Türk Harp Sanatları Araştırma
Atölyesi kuruldu.
Atölyede, Türk harp tarihinde
kullanılan savaş aletleri ve
bazı müzik aletleri, güncel
teknolojiden yararlanılarak aslına
uygun malzemelerle yeniden
tasarlanıyor.
Üniversitemiz ve Konya
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle
Kalehan Ecdat Bahçesi içinde
kurulan Geleneksel Türk Harp
Sanatları Araştırma Atölyesi'nde,
Türk harp tarihinde kullanılan
savaş aletleriyle bazı müzik
aletleri yeniden üretiliyor.
Bugünün teknolojisiyle aslına
uygun malzemeler kullanılarak
yay, ok, zırhlar ve ney yapılıyor.

Geleneksel harp malzemelerinin
gençler tarafından tanınması
için çalıştıklarını belirten atölye
sorumlusu Osman Gözel, “Biz bu
atölyede daha ziyade biraz daha
ilmi altyapının olmasını ön planda
tutuyoruz. Ecdadımızın yaptığı
sanatların, çocuklar için gençler
için birer mihenk olmasını
istiyoruz” dedi.
Amaçlarının gençlere ve
çocuklara ecdatlarının uğraştığı
sanatları sevdirmek olduğunu
vurgulayan Gözel, “Yeni neslin,
bu sanatları ilmi olarak da
anlatabilmesini istiyoruz. Bütün
gayemiz ecdadımızın uğraştığı
sanatları sevdirmek, tanıtmak,
gelecek kuşak ve nesillere
aktarabilmek. Burada geleneksel
yayları aynı malzemeleri
kullanarak, günümüzdeki
malzemelerle birleştirip yeni
teknolojiyle daha da hızlandırarak

Türk yayları yapmaya çalışıyoruz.
Geleneksel bir yayın tamamlanma
süresi 2-3 yıl arasında değişirken,
yapımında modern malzemeler
kullanarak bu süre 3-4 güne
kadar düşebiliyor. Biz bu zamanı
lehimize çevirmek, insanlara
daha fazla Türk yaylarını
anlatabilmek için böyle bir yol
seçtik” diye konuştu. Günümüzde
farklı alanlarda kültür savaşı
verildiğini aktaran Gözel, “Kültür
de aynı zamanda bir savaştır,
ney özellikle… Konya’ya bize
ait olan değerlerimiz var.
Kültürümüzü de insanlara
tanıtma yönünde bir kültür savaşı
verdiğimizi, musikide de en iyi
savaşı vermemiz gerektiğini
düşünüyoruz. O yüzden ney
yapımını da geleneksel harp
sanatlarının içine dâhil ettik"
ifadelerini kullandı.

Aybüke...
Seni asla unutmadık.
Unutmayacağız. Unutturmayacağız.
Rahmetle ve sevgiyle...
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ÜNİVERSİTEMİZ
US NEWS & WORLD REPORT SIRALAMASINDA
EN GENÇ ÜNİVERSİTE OLDU
Üniversitemiz, ABD merkezli
yükseköğretim derecelendirme
kuruluşu ve haber dergisi US
News & World Report’un 2022
yılı En İyi Küresel Üniversiteler
Sıralaması’nda bölgesel araştırma
itibarı (regional research
reputation) kategorisinde ilk 500
üniversite arasına girerek 341.
sırada yer aldı.
90’ı aşkın ülkeden 2 binden fazla
yükseköğretim kurumunun
değerlendirildiği sıralamada
Üniversitemiz, Türkiye’de 38’inci
sırada yer aldı. Listeye Türkiye’den
giren en genç üniversite olma
özelliğini koruyan Üniversitemiz,
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Asya’dan sıralamaya katılan
üniversiteler arasında 509’uncu;
dünya genelinde ise bin 519’uncu
sırada yer aldı.

değerlendirilmesiyle elde edilen
veriler neticesinde birçok dünya
üniversite sıralamalarına dâhil
olduğumuzu belirtti.

Akademik Performansın
Artması İçin Durmadan
Çalışıyoruz

Akademik performansın
artması, sıralamalarda daha
üst konumlara ulaşmak adına
çalışmalara hız kesmeden
devam edileceğinin altını çizen
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
gerçekleştirilen faaliyetlerin
ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü
vurgulayarak akademik
performans noktasında katkı
sunan herkese teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
bilimsel yayıncılık faaliyetleri
sonucunda ‘Akademik Performans
İzleme ve Değerlendirme
Sistemi’nin kurulması, kuruma ait
tüm bilimsel yayınların çıktılarının
kuruma katkılarını ölçüp

ÖĞRENCİMİZ YUSUF POLAT
YÖKAK ÖĞRENCİ KOMİSYONUNA SEÇİLDİ
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi
öğrencisi Yusuf Polat,
Yükseköğretim Kalite Kurulu
(YÖKAK) Öğrenci Komisyonuna
seçildi.
YÖKAK tarafından gerçekleştirilen
mülakatları başarıyla tamamlayan
Hukuk Fakültesi öğrencimiz Yusuf
Polat, YÖKAK Yönetim Kurulu
onayıyla Öğrenci Komisyonuna
katıldı.

Polat, daha önce de YÖKAK’ın
Değerlendirici/İzleme Programına
dahil olarak “Kalite Elçisi” unvanı
almış, YÖKAK tarafından İstanbul
Maltepe Üniversitesinin izleme
programında öğrenci temsilcisi
olarak görevlendirilmişti.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nuran Koyuncu,
YÖKAK Öğrenci Komisyonuna
seçilen Yusuf Polat’ı tebrik ederek
başarılarının devamını diledi.

tebrik ediyoruz...
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İlhan Tekeli, “Yenilik ve Yerellik
Üzerine Düşünmek” yazısının
girişinde “değişme” ile ilgili bir
bakış açısından bahseder.

Oysa benim sosyalbilim alanına
girmeye başladığım 1960’larda
tersi bir durum vardı. Değişmeye
bir sorun olarak bakılıyordu.”

“Günümüzde toplum bilimlerinin
her alanında değişimi
hızlandırmak ve bu değişimi
kısmi de olsa belli bir ölçüde
denetleyebilmek temel ilgi alanını
oluşturuyor. Bu şimdi bize çok
normal geliyor.

Değişmenin günümüzde durumu
ise bir hayli ilginç. Değişime dair
olumlu bir bakış söz konusu.
Ama kurumlarımız bu değişime
nasıl yaklaşıyor? Bu metinde, kısa
sürede aldığımız yolu anlatmak
ve ülkemizde sosyal inovasyon
çalışmalarında ilk kez denenen bir
işbirliğinin etkisinden söz etmek
istiyorum.

Bir Eksiklik Türü:
Tek Taş Duvar
Farklı insanların bir araya gelerek
bir topluluk düşüncesi ile üretime
geçmesi. Sosyal İnovasyon Ajansı
bu fikre dayanıyor.
Ortaöğretim sıralarından itibaren
‘dilci, sayısalcı, sözelci’ olarak
sınıflanan toplumsal bir yapıda bu
çok endişe verici bir durum gibi
gözüküyor. Yahut moda tabirle,
disiplinlerarası çalışmalar. Yani,
anayoldan gidemeyince tali bir
yola yönelmek. Sözün özü aslında:
“farklı disiplinlerin bir araya
gelerek bir amaç uğruna, bilgi
üretimi için emek vermeleri”.
Pandemi ile birlikte, bireysel
kararlarımız ve hayat
anlayışlarımız nasıl yeniden
biçimlendiyse, kurum
kültürlerinde de bir değişim
yaşanmıştır. SİA, bu noktada bir
rol model olarak ele alınabilir.
Kamu politikalarında kurumsal
iş birliğinden her dem söz edilir.
Ancak bu husus uygulamada ne
denli mümkündür? İtiraf etmemiz
gerekir ki, bazı etkinliklerde “logo
kardeşliğinden” öte geçmeyen
kurumsal iş birliği anlayışı bir hayli
yaygın.

Dijital imkânların artmasıyla
kurumsal hizmetlere kullanıcılar
tarafından yeni anlamlar
yüklenmesiyle birlikte iş birliği
modellerimiz de değişiyor.

SİA olarak bu yaklaşımın farkında
bir iş birliği modeli oluşturduk.
Kamu kaynaklarının etkin
kullanılmasını öncülleyerek, tek
taş duvar olmayacağına inanarak
bir iş akışı geliştirdik.
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ALİ GÜNEY

Sosyal İnovasyon Ajansı Koordinatörü

Çalışma Alanları
Çözüm uzayı kurar
• Sosyal Girişimcilik
• Sosyal Etki
• Sosyal İnovasyon

#BAZI PROJELERİMİZ
Bellek Rotası:
“İki Höyük Arasında” temasında
tasarlanan programda,
yükseköğrenimde farklı
branşlarda öğrenim gören
gençlerin gözüyle destinasyon
yönetimi kurgulanmıştır.
Tasarlanacak rotalarda,
hedeflenen lokasyonlarda
gerçekleştirilecek hizmetlere
yönelik içerik geliştirmişlerdir.

Dört Adımda İnovasyon
Çözüm uzayı kurar
• Keşif Kazısı
• Tema Tespiti
• Tasarım Geliştirme
• Çözüm Kurgusu

170

Yenilik Bileşenlerin
Organizasyonu
• Yenilik Kültürü Tasarlamak
• Sistem Dönüşümü
• Topluluk Yönetimi

Beyşehir- Atabey Gençlik ve
Eğitim kamplarında gerçekleşen
Veri Odaklı Sosyal Çözüm
Kampı’nda lisans ve lisansüstü
kişilere yoğunlaştırılmış, temel
veri kavramları öğrenme ve veri
okuryazarlığı eğitimi verilmiştir.
Eğitimde 10 ayrı temel veri eğitimi
ve eğitimler sonunda düzenlenen
atölyelerde 7 farklı araştırma fikri
üretilmiştir. Sosyal sorunların
çözümü için veri temelli bir
program uygulanmıştır.

Dönüşüm Kitaplığıyla
şehrin hafızasına bir kayıt
düşülmesi hedeflenmektedir.
Gerçekleştirilecek kentsel
dönüşüm çalışmalarında,
toplumun katılımı ve paydaşlığı
esas alınmaktadır. Ülkemizde
kentsel dönüşüm çalışmalarına
rol model olacak serinin ilk
çalışması “Mevlana Çarşısı
Dönüşümü” projesi hayata
geçirilmiştir.
Sosyal İnovasyon Ajansı olarak
bizi çok heyecanlandıran bir diğer
proje NEÜ-Hemşirelik Fakültesi
işbirliğiyle gerçekleşti. Çocuk
Hakları Günü kapsamında NEÜHemşirelik Fakültesi ve Sağlık
için Elele Topluluğu öncülüğünde
düzenlenen uçurtma şenliğinde
SİA olarak yer aldık.
2019 yılında EMMY ödüllerine
damga vuran bir dizi, bilimin
değeri, bilim ve politika ilişkisi
üzerine göndermeleriyle bir
“hatırlamaya” ve “sorgulamaya”
sebep olmuştu. Çernobil dizisi,
kurgusu, anlatı zenginliği,
gerçeğin ne olduğu üzerine
düşündürdükleriyle izleyiciye
yeni düşünme imkânları sunan
bir diziydi. Dizide bilim insanlarını
temsil eden Khomyuk isimli
bilim insanı ile karar alıcı olarak
görev yapan Legasov arasında
geçen bir konuşmada: “Birinin
gerçeği söylemeye başlaması
gerekiyor.” deniyor. Peki, sosyal
inovasyon çalışmalarının anlamlı
ve sürdürülebilir olması için

neler gerekiyor? Sorunların
çözümü için bir araya gelmek,
samimiyetle çalışmak, çözümü
getiren sacayaklarıdır. Bilginin
erişilebilir zannedildiği ama
bilgiye ulaşmanın bir hayli
zor olduğu dijital zamanlarda,
karar alıcıya bilgiyi organize
etme imkânı sunabilmek için,
çözüm senaryoları ve sosyal
simülasyonlar geliştirerek
toplumu, bireyi, çevreyi göz ardı
etmemek gerekir. Birbirimizi daha

çok anlamaya, hikâyelerimizi
öğrenmeye en çok ihtiyacımız
olduğu şu tuhaf zamanlarda,
Nicolas Bourriaud’ın dediği gibi,
yeni entelektüel görevimiz bu,
bağlantılar kurmak ve bağlantılar
bulmak.
Gerçeğin ne olduğunu anlama
uğraşımız ise hiç bitmeyecek.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN 7 AKADEMİSYEN
EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

Üniversitemizden 7 akademisyen,
ABD’nin Stanford Üniversitesi
tarafından hazırlanan “Dünyanın
En Etkili Bilim İnsanları” listesinde
yer alarak önemli bir başarıya
imza attı.
Stanford Üniversitesi tarafından
hazırlanan “Dünyanın En Etkili
Bilim İnsanları” listesi Elsevier
tarafından yayımlandı. 22 ana
bilim dalı ve 176 alt bilim dalında
dünyadaki ilk yüzde 2’lik dilime
giren bilim insanlarının dâhil
olduğu liste, çeşitli bilimsel
kriterlerin hesaplanmasıyla
oluşturuldu.
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Nitelikli yayın sayısı, yayınların
yer aldığı derginin etkisi, patent
sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks,
hm-indeks, makale sayısı, atıf
alan makale sayısı ve yayımlandığı
derginin etkisi gibi uluslararası
ölçütler kullanılarak yapılan
sıralama “Kariyer Boyu Etki” ve
“Yıllık Etki” olarak iki kategoride
listelendi.

bin 150 bilim insanı dahil olurken,
Üniversitemizden 7 isim yer aldı.

2020 yılına ait yayınların bu
kriterlere göre sıralandığı
listede, “Yıllık Etki” kategorisinde
toplam 190 bin 63 bilim insanı
değerlendirildi. Dünyanın
en etkili bilim insanlarının
sıralandığı listeye Türkiye’den

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
yaptığı açıklamada, dünyanın en
etkili bilim insanları arasında yer
alan akademisyenleri gönülden
kutladığını ve başarılarının
devamını dilediğini ifade etti.

Üniversitemizden; Prof. Dr. Ali Tor,
Prof. Dr. Adnan Özdemir, Prof.
Dr. Kültigin Türkmen, Doç. Dr.
Mehmet Yavuz, Doç. Dr. Lokman
Gemi, Doç. Dr. İlhan Asiltürk
ve Doç. Dr. Erhan Zor listede
kendilerine yer buldu.
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NEÜ'NÜN YILDIZLARI
“AKADEMİ ÖDÜLLERİ TÖRENİ”NDE PARLADI

Üniversitemizde başarılı
akademisyenlerimizi
ödüllendirmek ve teşvik etmek
amacıyla “Necmettin Erbakan
Üniversitesi Akademi Ödülleri”
programı düzenlendi.
Etkinlikte, NEVA Teşvik Ödülleri,
NEÜ’nün Yıldızları ve NEÜ’nün
Genç Yıldızları kategorilerinde
başarılı olan akademisyenlere
plaket ve ödülleri verilirken, son
üç yılda profesörlük unvanı alan
akademisyenlere beratları takdim
edildi.
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Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu
Yerleşkesi, Nezahat Keleşoğlu
Konferans Salonu’nda
gerçekleşen programa Konya
Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Leyla
Şahin Usta, AK Parti Konya
Milletvekilleri Prof. Dr. Hacı Ahmet
Özdemir ve Ahmet Sorgun, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Babür Özçelik, Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, AK
Parti Konya İl Başkanı Hasan

Angı, Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanı
Mahmut Sami Şahin, Ünivesitemiz
yöneticileri, akademisyenler ve
davetliler katıldı.
Etkinlikte ilk olarak konuşan
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar,
üniversitemizin bilimsel çalışmalar
için gereken zemini hazırladığını
ve akademisyenlerimizin de yoğun
çaba göstererek birbirinden
değerli bilimsel çalışmalar ortaya
koyduklarını ifade etti.

İnsanlık için yüksek
katma değer üreten,
parmakla gösterilir bir
kurum olmayı hayal
ettik

Çalışmalarımızı, Bilim
Yarışında Daima
Müstesna Bir Konuma
Sahip Olma Gayesi İle
Yürütüyoruz

"İnsanlık için yüksek katma
değer üreten, parmakla gösterilir
bir kurum olmayı hayal ettik."
diyen Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “İsmini taşımaktan onur
duyduğumuz merhum Necmettin
Erbakan’ın vizyonerliğine yakışır
bir şekilde; önce ülkemizde,
sonra dünyada marka değeri
yüksek, yenilikçi ve dinamik
bir devlet üniversitesi haline
gelmeyi hayal ettik. Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nin
mensubu olmaktan onur
duyan personel, Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nin
mensubu olmaktan onur duyan
öğrenci, Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin mensubu
olmaktan onur duyan, armasını
göğsünde gururla taşıyan mezun,
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ile iş birliği yapmaktan memnun
ve mutlu kuruluşlar… Tüm
paydaşlarımıza, Necmettin
Erbakan Üniversitesinin paydaşı
olma ayrıcalığını yaşatma ideali
ile yürüdük. Büyük bölümü
pandeminin gölgesinde geçmiş
olsa da son üç yılda Necmettin
Erbakan Üniversitesi adına
büyük bir yol kat ettiğimizi
düşünüyorum. Bugün ulaştığımız
nokta, yani gerçeklerimiz, bunun
en somut göstergesidir” dedi.

Göreve geldiği andan itibaren
Türkiye ve dünyadaki en iyi
örnekleri inceleyerek bir eylem
planı oluşturulduğunu kaydeden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu, “Ortak aklı hâkim kılan,
performansı önceleyen bir
yönetim anlayışıyla hareket ettik.
Potansiyelimizi açığa çıkaran
karar ve uygulamalarımızla
ön açtık. Oluşturduğumuz
eylem planının en önemli
sacayaklarından biri de şüphesiz
akademik performans konusu
idi. Bu kulvarda, üniversitemizi
üst sıralara çıkaracak çalışmalar
yürüttük. Bilim yarışında daima
önde, daima müstesna bir
konuma sahip olma gayesi ile
yürüttüğümüz çalışmaların
meyvesini veriyor olmasından
ziyadesi ile memnuniyet
duyuyorum. Salonumuzdaki
değerli hocalarımız başta
olmak üzere, ülkemizin bilimsel
gelişimine katkı sunan tüm
hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
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Özellikle bu konuda çalışan
hocalarımıza teşekkür ediyorum,
gençlerimize yeni bir ufuk
oluşturmak için birlikte çaba
sarf ediyoruz. Konya, geçmişten
beri bir ilim şehri. Bundan
800 yıl önce ecdadın yaptığı
medreseler, hala bir nişane
olarak ayaktalar ve her önünden
geçişimizde ilmin bu topraklarda
ne kadar köklü olduğunun
göstergesi olarak önümüzde
duruyorlar. Konya’mızda bulunan
5 üniversitemizle de çok önemli
işler yapıyoruz. 130 bin öğrencisi
ve akademisyenleriyle Konya yine
eğitimin en önemli şehirlerinden
birisi. Çok iyi düşünülmüş bu
programın da yeni bir başlangıç
olarak hayırlara vesile olmasını
temenni ediyor, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Marifet İltifata Tâbidir,
Ödül Kazanan Tüm
Hocalarımızı Gönülden
Kutluyorum
“Academy Awards töreniyle
akademisyenlerimizi teşvik
ederken esasında bir rekabet
iklimi, bir başarı kültürü de
oluşturmuş oluyoruz” diyen Rektör
Prof. Dr. Cem Zorlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu iklim ve kültüre
katkılarından dolayı Necmettin
Erbakan Üniversitesi Geliştirme
Vakfı NEVA’nın Mütevelli heyetine
hassaten teşekkür ediyorum.
Geleceğimizi inşa edecek insan
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sermayesine maddi manevi
destek olacak güçlü bir sivil
toplum hedefiyle kurulan Vakfımız,
bu manada üniversitemizin
akademik gelişiminde ön açıcı bir
misyonu yerine getiriyor. Marifet
iltifata tabidir…
Necmettin Erbakan University
Academy Awards 2021
kapsamında ödül kazanan tüm
hocalarımızı gönülden kutluyorum.
Bilime ve Üniversitemizin
akademik performansına en üst
düzeyde sundukları katkılardan,
üstün başarı ve gayretlerinden
dolayı tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyorum”

Konya, Geçmişte Olduğu
Gibi Yine Eğitimin En
Önemli Şehirlerinden
Birisi
Konya Büyükşehir Belediyesi
olarak Üniversitemiz ile paydaş
kurum olmanın gururunu yaşayan
kuruluşlardan biri olduklarının
altını çizen Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, “Kapsül Teknoloji Platformu
ve Sosyal İnovasyon Ajansı
ile Türkiye’ye örnek olan işleri
gerçekleştiriyoruz.

Yerli Aşımız TURKOVAC,
İnşallah Kısa Sürede
Tüm İnsanlığın Şifa
Kaynağı Olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Leyla Şahin Usta, ödül alan
akademisyenleri tebrik ederek,
törende merhum Başbakan
Necmettin Erbakan'ın anılmadan
geçilemeyeceğini kaydetti.
Usta sözlerine şöyle devam
etti: “Türkiye olarak kısa sürede
kendi solunum cihazımızı ürettik,
insanlığın istifadesine sunduk.
Yerli aşımız TURKOVAC için
acil kullanım onayı alarak, seri
üretime geçtik. Aşımız inşallah

kısa sürede tüm insanlığın şifa
kaynağı olacaktır. Necmettin
Erbakan'ın bizlere bıraktığı mirasla
yürüyoruz. Hedefi yaşanılabilir
Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve
yeni bir dünya ideallerini hayata
geçirmekti. Bu anlayışla hareket
etmişti. Erbakan hoca, siyasi ve
sosyal hayatı boyunca Türkiye

öncülüğünde adil bir dünyanın
kurulacağına inanarak çalıştı.
Türkiye'de ağır sanayi hamlesinin
öncüsü oldu. Erbakan hoca,
bilime ve Türkiye'ye olan inancıyla
ve azmiyle örnek bir insandı.
Kendisini bu vesileyle tekrar
rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”
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Dünyada Söz Sahibi
Olabilmek İçin Küresel
Rekabet Gücümüzü
Arttırmalıyız

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise,
tarihin, kültürün ve medeniyetin
şekillenmesinin ilim ve irfanla
olduğunu vurgulayarak,
“Konya’daki üniversitelerin, kamu
ve özel sektördeki kurum ve
kuruluşlarla birlikte,

şehrin iyileştirmeye açık
alanlarına yaptığı dokunuşlar
bizler için ayrı bir önem arz
ediyor. Medeniyetimizin geçmişine
baktığımızda dünyanın bizim
medeniyetimizi örnek aldığını
görüyoruz. Bugün de aynı şekilde
dünyada söz sahibi olabilmek
için bilimsel çalışmalarda ve
birçok alanda küresel rekabet
gücümüzü arttırmamız gerekiyor.
Böyle bir programla ve yaptıkları
bilimsel çalışmalarla küresel
rekabet gücümüze güç katan NEÜ
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’yu ve
ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini
kullandı. Program, konuşmaların
ardından ödül törenine
geçilmesiyle devam etti.
NEVA Teşvik Ödülleri kapsamında
Sağlık Bilimleri alanında
uluslararası iş birliği ile en fazla
yayın yapan bilim insanı; Prof. Dr.
Sevgi Keleş oldu. Prof. Dr. Sevgi
Keleş’e ödülünü Konya Valisi
Vahdettin Özkan takdim etti.
Fen/Mühendislik Bilimleri alanında
uluslararası iş birliği ile en fazla
yayın yapan bilim insanı; Doç. Dr.
Mehmet Yavuz olurken, Yavuz’a
ödülünü Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı, Konya Milletvekili Dr.
Leyla Şahin Usta takdim etti.

NEVA Teşvik Ödülleri
kategorisinde dereceye giren
akademisyenlere, plaketin yanında
birer adet de Necmettin Erbakan
Üniversitesi Geliştirme Vakfı
NEVA’nın katkıları ile Gremse altın
ödülü verildi.
NEÜ’nün Yıldızları kategorisi,
Sağlık Bilimleri alanında etki
değeri en yüksek bilim insanları
listesinde Prof. Dr. Sevgi Keleş,
Dr. Öğr. Üyesi Vesile Koçak, Doç.
Dr. Gamze Sarkılar, Prof. Dr.
Alper Yosunkaya, Doç. Dr. Özge
Metin Akcan, Doç. Dr. Funda
Gök yer aldı. Bu kategoride ödül
alan akademisyenlere plaketleri,
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
tarafından takdim edildi.
NEÜ’nün Yıldızları kategorisi,
Fen/Mühendislik Bilimleri
alanında etki değeri en yüksek
bilim insanları listesinde Doç.
Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi
Emrah Madenci, Doç. Dr. Lokman
Gemi, Dr. Öğr. Üyesi Şaban Gülcü
yer aldı. Bu kategoride ödül alan
akademisyenlere plaketleri, Konya
Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet
Özdemir tarafından takdim edildi.

Sosyal Bilimler alanında
uluslararası iş birliği ile en fazla
yayın yapan bilim insanı ise; Arş.
Gör. Bilgesu Kaçan oldu. Kaçan’a
da ödülünü Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay takdim etti.
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NEÜ’nün Genç Yıldızları
kategorisi, Fen/Mühendislik
Bilimleri alanında etki değeri en
yüksek genç bilim insanları; Arş.
Gör. Dr. Yasin Onuralp Özkılıç, Arş.
Gör. Dr. Ömer Kazak, Arş. Gör. Dr.
Gamze Üçok ve Öğr. Gör. Zehra
Karhan oldu. Bu kategoride ödül
alan akademisyenlere plaketleri,
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Oğuz Doğan tarafından takdim
edildi.

ÜNİVERSİTELER ARASI
VOLEYBOL 2. LİG GRUP
MÜSABAKALARI'NDA
3.'LÜK KAZANDIK

NEÜ’nün Genç Yıldızları
kategorisi, Sosyal Bilimler
alanında etki değeri en yüksek
genç bilim insanları listesinde;
Arş. Gör. Dr. Tolga Seki, Arş. Gör.
Dr. İrfan Erdoğan, Arş. Gör. Bilgesu
Kaçan yer aldı. Bu kategoride ödül
alan akademisyenlere plaketlerini,
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Zekeriya Mızırak takdim etti.

NEÜ’nün Yıldızları kategorisi,
Sosyal Bilimler alanında etki
değeri en yüksek bilim insanları
listesinde ise; Dr. Öğr. Üyesi
Abdulkadir Haktanır, Dr. Öğr.
Üyesi Mehmet Ergün Hatır, Prof.
Dr. Dicle Aydın, Doç. Dr. Mustafa
Sarıtepeci yer aldı.
Bu kategoride ödül alan
akademisyenlere plaketleri, Konya
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Babür Özçelik tarafından
verildi.
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NEÜ’nün Genç Yıldızları
kategorisi, Sağlık Bilimleri
alanında etki değeri en yüksek
genç bilim insanları; Öğr. Gör.
Zeynep Saçıkara, Öğr. Gör. Kübra
Sultan Dengiz, Arş. Gör. Ayşe Seda
Eren, Arş. Gör. Recep Evcen oldu.
Bu kategoride ödül alan
akademisyenlere plaketleri,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş
tarafından takdim edildi.

Alanlarında başarılı olan
akademisyenlere ödül ve
plaketlerinin verilmesinin
ardından, son üç yıl içerisinde
profesörlük unvanı alan
akademisyenlere beratları, NEÜ
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu
tarafından takdim edildi.
Üniversitemiz voleybol takımı,
Üniversiteler arası Voleybol 2. Lig
Grup müsabakalarında Adana
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi'ni yenerek turnuvayı
3’üncü tamamladı.

tebrik ediyoruz...
181

NEÜ'NÜN
ESERİ

NEÜ
KAYAKFEST
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından
NEÜ KAYAKFEST düzenlendi.
Köyceğiz Yerleşkemizde
başlayan etkinliğe için
yüzlerce öğrencimiz katıldı.
Odun ateşinde çay ikram
ettiğimiz öğrencilerimiz karın
tadını doyasıya çıkardılar.
Bol eğlenceli
#NEÜKayakFest’ten geriye
kalanları görmek için sosyal
medya hesaplarımızı takip
edebilirsiniz.
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PROF. DR. ALİ RIZA TUNÇDEMİR
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

kanserler arasında ilk 10
içerisinde olup, tütün ve alkol
tüketimi ile doğru orantılı olarak
artmaktadır.

PROF. DR. TUNÇDEMİR'DEN
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER
Üniversitemiz Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza
Tunçdemir, ağız ve diş sağlığı
hakkında önemli tavsiyelerde
bulundu.
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“Bireylerin fiziksel sağlığı vücuttaki
tüm organ ve dokuların sağlıklı
olması ile mümkündür” diyen
Dekan Tunçdemir, sağlıklı bir
yaşam sürmenin ağız ve diş
sağlığının korunmasından
geçtiğini söyledi.

ki ihmal edilmektedir. İhmal
neticesinde maddi ve manevi
zararlar ortaya çıkmaktadır.
Dişlerin ağrımaması her zaman
sağlıklı olduğu anlamına gelmez.
Diş ağrısının olması için diş
çürüğünün çok ilerlemiş olması
gerekir. Diş çürüklerinin tedavi
edilebilir dönemde belirlenmesi
için ağrı oluşmasını beklemeden,
senede en az iki kez diş hekimine
giderek rutin kontrollerin
yapılması gerekir.

anlatmalıdır. "Doğru Beslenme"
ve "Ağız Bakımı" alışkanlıkları,
çocukların ağız diş sağlıklarının
yanı sıra genel sağlıklarının
da korunmasını ve yetişkinlik
dönemi kronik hastalık risklerinin
azaltılmasını sağlayacaktır.

Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir’in
ağız ve diş sağlığına yönelik
tavsiyeleri şu şekilde: Ağızda
ve dişlerde yapısal ve işlevsel
herhangi bir bozukluğun
olmaması, ağız ve dişlerin
görevlerini tam olarak
yapabilmeleri durumu ‘ağız ve
diş sağlığının varlığını’ gösterir.
Gelişen teknolojiye ve insanların
geçmişe nazaran daha bilinçli
olmasına rağmen “Ağız ve Diş
Sağlığı Problemleri”ne yazık

Toplumumuzu ağız ve diş sağlığı
konusunda bilinçlendirmek için
eğitim şart. Eğitime özellikle
küçük yaşlarda başlanmalı,
ağız ve diş bakımını alışkanlık
haline getirilmelidir. Bu
konuda öğretmenlerimize,
anne ve babalara ve sağlık
kuruluşlarına önemli görevler
düşmektedir. Diş hekimleri de,
aileleri bilgilendirerek ve 6 aylık
periyotlarla yılda iki kez yapılacak
diş hekimi kontrollerinin önemini

19. ve 20. yüzyıllarda diş çürüğü
dünya genelinde bir epidemik
salgın olarak tanımlanmış ve
halen günümüzde de nezleden
sonra dünyada en yaygın olarak
görülen 2. hastalık olarak kabul
edilmektedir.

Ağız sağlığını küresel çapta
tehdit eden 3 önemli unsur
dikkati çekmektedir. Bunlar diş
çürüğü, dişeti hastalıkları ve ağız
kanserleridir.

PROF. DR. ALİ RIZA TUNÇDEMİR
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Diş eti hastalıkları ise dişleri
destekleyen dokuların iltihaplı
hastalıklarını içerir. Şişmiş,
kızarık, kanamalı ve iltihaplı
dişeti görüntüsü ile ortaya çıkan
dişeti hastalıkları, ilerleyen
aşamalarda dişleri destekleyen
dokuları etkileyerek dişlerin
sallanmalarına ve diş kayıplarına
yol açarlar. Yetersiz ağız
hijyeninin neden olduğu dişeti
hastalıkları; kronik bir enfeksiyon
olup, kalp hastalıklarını, üst
solunum yolu hastalıkları ve
diyabeti tetiklemektedir. Ağız
sağlığını küresel çapta tehdit
eden 3. önemli hastalık ise ağız
kanserleridir. Erkek bireylerde
ağız kanseri görülme sıklığı % 6
oranındadır.
Ağız kanserleri; ağız boşluğunun
yumuşak dokularında şişme,
kanama, ağrı, yutma güçlüğü
ve ülserasyonlar ile ilk belirtisini
veren kötü huylu tümörlerdir.
Ağız kanserleri en sık görülen

Ağız kanseri teşhis edilen
vakaların %75'i sigara kullanan
bireylerden oluşmaktadır. Dişeti
hastalıkları kalp hastalıklarına
yakalanma riskini arttırırken,
yine kontrol altına alınmayan
diş çevre doku hastalıklarının
erken doğum ve düşük kilolu
bebek doğum oranını arttırdığı
bilinmektedir. Ağız bakterilerinin
ise mide ülserasyonları oluşturan
bakterilere depo görevi
yaptığı yapılan çalışmalarla
gösterilmektedir. Ayrıca ağız içi
hastalık yapan bakterilerin iltihabi
eklem hastalıkları ile de yakından
ilişkili olduğu bilinmektedir.
Ağız ve diş sağlığını korumak
için; Etkin ağız bakımı, sağlıklı
beslenmenin düzenlenmesi,
düzenli diş hekimi kontrolleri (6
ayda bir), koruyucu uygulamalar
yapılmalıdır.

fırça başının boyu değil, eni
uzunluğunda (nohut kadar) olmalı.
Dişlerin tüm yüzeyleri fırçalanmalı,
dudak ve yanağa bakan yüzeyleri,
dile bakan yüzeyleri dişetinden
dişe doğru dairesel hareketlerle,
çiğneyici yüzeyleri ise ileri geri
hareketlerle fırçalanmalıdır.

Dilin fırçalanması:

Dişlerin fırçalanması bitince
dil sırtı dil ucuna doğru basınç
uygulamadan günde 2 kez
süpürür gibi fırçalanmalıdır.

Diş ipi kullanımı:

Diş ipi günde bir kez tercihen
yatmadan önce kullanılmalı,
dişlerin birbirine bakan yan
yüzeylerinin temizlenmesi
sağlanmalıdır.

Ağızda protez varsa:

Protez köprü tarzında ise köprü
gövdesinin altı özel köprü ipi ile,
takıp çıkartılan protezler ise özel
protez temizleme tabletleri ile
temizlenmelidir.

Etkin ağız bakımı nasıl
olmalıdır?
Dişlerin fırçalanması: Dişler
günde 2 kez etkin bir şekilde
fırçalanmalı. Diş fırçasının
başı yumuşak kıllı olmalı, kıllar
yıprandığında yenilenmeli. Diş
fırçası fırçalama öncesinde
ıslatılmamalı. Diş macunu
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HEPATİT BULAŞICIDIR
FAKAT ÖNLENEBİLİR
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Esma Kepenek
Kurt, Dünya Sağlık Örgütü ve
Dünya Hepatit Birliği tarafından
belirlenen Dünya Hepatit
Günü’nde bilgilendirme yapmak
ve farkındalık oluşturmak adına
açıklamalarda bulundu.
Hepatitin, karaciğer iltihaplanması
olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi
Esma Kepenek Kurt, virüsler
dışında en sık görülen hepatit
nedenlerini alkol ve ilaçlar olarak
sıraladı.
Çoğu insanın yaşamı boyunca
değişik hepatit virüsleri ile
karşılaştığını kaydeden Kurt,
“Bu karşılaşma A ve E tipi viral
hepatitlerde genellikle iyileşip
kronikleşmeye yol açmazken; B,
C ve D tipi viral hepatitler değişik
oranlarda kronikleşerek siroz ve
karaciğer kanseri gibi hastalıklara
neden olabilmektedir. Dünyada
400 milyon bireyin Hepatit
B, 150 milyon bireyin Hepatit
C ile enfekte olduğu tahmin
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edilmektedir. Tedavi için ise yılda
140 milyon lira harcanmaktadır.
Bu nedenle tanının erken
konulması ve tedavinin erken
başlanması önemlidir. Ülkemizde
Hepatit B sıklığı yüzde 4, Hepatit
C sıklığı %1'dir. Ülkemizde yaklaşık
3 milyon Hepatit B ve 600 bin
Hepatit C hastası bulunmaktadır.
Her iki virüs de Türkiye'de önemli
bir sağlık sorunu yaratmaktadır.
Hepatit B ve C virüsü karaciğer
yetmezliğine ve karaciğer
kanserine yol açabilmektedir. Tüm
dünyada bir yılda 1,5 milyona yakın
kişi Hepatit B ve C virüsünün yol
açtığı siroz ve karaciğer kanseri
nedeniyle kaybedilmektedir.
Ancak ülkemizde çocuklara,
adolesanlara ve risk gruplarına
ücretsiz hepatit B aşısı yapılması,
genç nüfusta Hepatit B Virüs
(HBV) enfeksiyonunu azaltmıştır”
şeklinde konuştu.
Çok sayıda kişinin virüs
taşıdığını tesadüfen öğrendiğini
belirten Dr. Öğr. Üyesi Kurt,
“Bu nedenlerden dolayı Hepatit
B enfeksiyonu taramaları
önemlidir. Tamamen sağlıklı bir

şahsın bir kan bağışından sonra
B veya C tipi hepatit taşıyıcısı
olduğunu öğrenmesi veya rutin
kan kontrolleri sırasında kronik
hepatit olduğunu duyması
mümkündür. Evlilik öncesi yapılan
tetkiklerde de kronik hepatit
saptanabilmektedir. Hepatit B’li
kişilerin özellikle aynı evi paylaşan
aile üyelerinde yapılan tarama
yani HBsAg, anti-HBs ve anti-HBc
testleri ile başka Hepatit B’li
aile üyeleri saptanarak tedavi
için değerlendirilir, Hepatit
B testleri negatif olanlar ise
aşılama programına alınarak
sorun çözülür. Aynı şekilde riskli
kabul edilen; sağlık çalışanları,
tıp, diş hekimliği, sağlık meslek
okulları öğrencileri, seks işçileri
gibi alanlarda yapılan HBV
enfeksiyonu taramaları ve
aşılama son derece önemlidir.
Hepatit B ile enfekte olan kişiler
oral (ağızdan) antiviral ilaçlarla
bulaştırma riskleri sıfırlanacak
(kanda HBV DNA PCR testi negatif)
şekilde tedavi edilir ve böylece
mesleklerini sürdürebilirler. Aynı
uygulama diğer risk grupları için
de geçerlidir” diye konuştu.

DR. ÖĞR. ÜYESİ
ESMA KEPENEK KURT
MTF Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji ABD

Meram Tıp Fakültesi
Hastanemizde Hepatit B’li
hastaları taramaya yönelik HBsAg,
anti-HBs testlerinin yapıldığını
hatırlatan Kurt, “Hepatit B
varlığı saptandığında hastalar
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji polikliğine ya da
Gastroenteroloji polikliniğine
başvurabilmekte HBV DNA testi
ve karaciğer Ultrasonografisi
gibi tetkikler istenerek ve gerekli
ise hastadan karaciğer biyopsisi
yapılarak hepatit B'li hastaların
takip ve tedavisi yapılabilmektedir.
Kronik hepatit B tedavisinde
değişik sayıda tedavi söz konusu
olup hastalar günde bir tablet
ile tedavi edilebilmektedir.
Tedavinin çok uzun süre olması
dezavantajdır. Hepatit C daha
önce bir yıl süren ve çok fazla
yan etkileri olan yöntem ile tedavi
edilmeye çalışılıp hastaların yarısı
ancak tedaviye yanıt verirken
bugün geliştirilen ve ülkemizde
Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından geri ödeme kapsamına
giren yeni tedavi yöntemleri ile
hastalar tedavi edilebilmektedir.

Ayrıca bu hastalar, günde
tek tablet 2 ya da 3 ay süren
tedavi ile hastaneye yatış
gerekmeden evlerinde ilaçlarını
kullanabilmekte ve kür elde
edilebilmektedir. Bu tedavilerle
Hepatit C’de tedavi ile siroz ve
karaciğer kanserine bağlı ölümler
önemli ölçüde azalmaktadır” dedi.
Covid-19 pandemisi sebebiyle
tedavi ve kontrollerini aksatan
Hepatit B hastalarına uyarılarda
bulunan Kurt, “Hastalarımızın
pandemi nedeniyle ilaçlarını
içmeyi aksattıklarını ya da
bıraktıklarını, kontrollerine
gelmediklerini bunun sonucunda
da HBV DNA’da yükselme,
karaciğer kanseri ya da siroza
dönüşümlerde artma gözlemledik.
Aşılamanın hızla yaygınlaşmasına
rağmen mutasyona uğramış
Covid-19 suşları hızla yayıldığından
ve pandeminin ne zaman biteceği
ön görülemediğinden Hepatit
B ve C ile enfekte hastaların
takip ve tedavileri için hekime
başvurmalarını öneriyoruz. Hepatit
bulaşıcıdır fakat önlenebilir. Bu
size bağlı” ifadelerini kullandı.

189

190
191

15 TEMMUZ
ETKİNLİKLERİ

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü nedeniyle
Üniversitemiz bünyesinde çeşitli
etkinlikler düzenlendi.
Hukuk Fakültesinde “Darbeler
ve Demokrasi. 15 Temmuz Darbe
Girişiminin Düşündürdükleri”
adı altında düzenlenen etkinlikte
darbelerin demokratik gelişmeyi
sekteye uğrattığı, temel
hak ve özgürlüklerin ihlaline
yönelik sonuçlar doğurduğu
üzerinde duruldu. Ayrıca darbe
girişimlerine karşı hukuk devleti,
insan hakları ve güçler ayrılığı gibi
modern demokrasilerin zorunlu
unsurlarının yerleşmesinin ve
benimsenmesinin gerekliliği
belirtildi.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü bünyesinde
gerçekleştirilen “15 Temmuz
Hain Darbe Girişimi ve Eğitime
Olumsuz Etkileri” etkinliğinde 15
Temmuz Hain Darbe Girişiminin
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eğitime yönelik olumsuz etkilerine
ilişkin bilgiler verildi. Üniversite
öğrencilerinin 15 Temmuz
Hain Darbe Girişimi’ne yönelik
düşünceleri aktarıldı.
Üniversitede akademisyenler
olarak bu tür hain darbe
girişimlerinin önlenmesine yönelik
üzerimize düşen görevler ifade
edildi.
Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli
Ziraat Fakültesi ve Ereğli
Adalet MYO düzenlemesi ile
gerçekleştirilen “15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anma Etkinliği” kapsamında
darbelerin toplum üzerinde ağır
travmatik etkiler bıraktığına ve
toplumsal dayanışma ile darbe
girişiminin bertaraf edilebildiğine
yönelik tespitler yapıldı.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesinde düzenlenen “15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü Türkiye Geçilmez Sanat

Etkinliği” sonunda Hasan Sabbah
ve 15 Temmuz olaylarının faillerinin
birbiri ile olan benzeşmenin
animasyon marifetiyle halka
görsel anlamda sunumu;
toplumu dini argümanları
kullanarak yanıltan faillerin, 15
Temmuz kahramanlarının ve 15
Temmuz Zaferi’nin hat ve tezhip
sanatı marifetiyle sunumu; 15
Temmuz kahramanlarının ve 15
Temmuz Zaferi’nin resim sanatı
marifetiyle sunumu; 15 Temmuz
günü bombalanan başta Gölbaşı
Özel Harekât binasının seramik
sanatı marifetiyle sunumu
gerçekleştirildi.
Siyasal Bilgiler Fakültesinin
düzenlediği “15 Temmuz ve
Demokrasi Paneli” etkinliğinde
Darbelerin ekonomi üzerindeki
meydana getirdiği olumsuz
etkilerinin yanı sıra; darbelerin
toplum üzerinde ağır etkilerinin
olduğuna yönelik tespitler yapıldı.

Seydişehir Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi ve
Seydişehir MYO tarafından
düzenlenen “Akademisyen
Gözüyle Türkiye'de Vesayet
Sistemleri ve Demokrasiye
Tehditler” etkinliğinde vesayet
sistemlerinin toplum üzerinde
bıraktığı etkileri ve darbelerin
akademiye olan olumsuz etkileri
üzerinde duruldu.
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesinde tamamlanan “15
Temmuz Fotoğraf Sergisi” adlı
etkinlik kapsamında 15 Temmuz
Darbesi’nin sebep olduğu
maddi ve manevi yıkımlar tüm
gerçekliğiyle ortaya konuldu.
Darbe günü şehit ve gazi olan
vatandaşlarımız anılarak darbe
gününde halkımızın göstermiş
olduğu dayanışmanın gücü
fotoğraflarla gösterildi.

Seydişehir Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Seydişehir Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
tarafından düzenlenen “Türkiye
Geçilmez” adlı etkinlikte
demokrasi zaferine vurgu
yapılarak darbe girişimi ile ilgili
toplumsal hafıza diri tutulmaya
çalışıldı. Toplumsal dayanışma
ile darbe girişiminin bertaraf
edilebildiği tespitleri yapılarak
yaşanan hain darbe girişimi
ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca
Türkiye’nin büyük mücadeleler
sonucu elde ettiği kazanımlarını
ne pahasına olursa olsun
koruyacağı, Türk milletinin
bağımsızlığına kasteden dâhili
ve harici hiçbir girişime teslim
olunmayacağı ve Türk milleti
birlik ve beraberlik içerisinde
olduğu müddetçe Türkiye’nin
geçilemeyeceği vurgulandı.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi tarafından düzenlenen
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü Anma Etkinliği”
içerisinde; ülkemize karşı 15
Temmuz hain darbe girişimi
ve buna karşı milletimizin
kahramanca karşı koyma
iradesi anıldı. Fakülte içerisinde
düzenlenen webinar etkinliği “Bir
Milletin Şahlanışı 15 Temmuz’da
Ezan ve Sela” kapsamında ise
ezan ve selanın İslam’daki önemi
ve İslam tarihindeki çeşitli
uygulamalarından bahsedildikten
sonra, 15 Temmuz gecesi okunan
ezan ve selaların milli iradenin
tecellisindeki rolü ve aziz Türk
milletine verdiği motivasyon
üzerinde duruldu. Son olarak 15
Temmuz gecesinde şehit olan 251
vatandaşımıza dua edilerek şanlı
ruhları yâd edildi.

193

194

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ

194 223
195

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ

ÜNİVERSİTEMİZDEN
MEGA GELİŞİM AKADEMİSİ PROJESİNE DESTEK

Meram Belediye Başkanlığı,
Üniversitemiz ve Meram İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünün
paydaşlığında hayata geçirilen

‘Z ve Alfa Kuşaklarının’ içinde
aktif olarak yer aldığı bir ‘Yeni
Nesil Eğitim Projesi’ olan Meram
Gelişim Akademisi-MEGA tanıtıldı.

Meram Belediyesi Tantavi
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirilen tanıtım
toplantısında Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, projenin
detaylarını paylaştı.
Kavuş, 75 bin öğrencimizin
faydalanacağı 'Meram Gelişim
Akademisi'nin yeni nesli yeni nesil
eğitim yöntemleriyle tanıştıracak
olan projenin ahlaki karakter
eğitimini merkeze alarak bilim,
sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor
eğitimlerinde çığır açıcı nitelikte
olacağını belirtti.
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Meram ve Meram
Gençliği İçin Mutlu ve
Umutluyuz
Projenin paydaşı olan
Üniversitemiz adına Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Muhiddin
Okumuşlar bir konuşma yaptı.
Böyle bir projenin paydaşı
olmaktan büyük mutluluk
duyduklarını söyleyerek sözlerine
başlayan üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin
Okumuşlar, üniversitelerin
sadece bilgi üreten ve eğitim
yapan kurumlar değil aynı
zamanda bulundukları şehrin
sosyal ve kültürel hayatına
katkı sunan kurumlar olması

gerektiğine vurgu yaptı.
Kendilerinin, Rektörümüz Prof.
Dr. Cem Zorlu liderliğinde
bu hedefi gerçekleştirme
gayretinde olduklarını belirten
Prof. Dr. Okumuşlar, “Bizim
çalışmalarımızda belediyelerle
birlikte hareket etmemiz her
açıdan çok önemli. Neden önemli
olduğunu örnekleriyle yaşadık
bugüne kadar. Konya’da bizler
üniversite olarak şanslıyız.
Bizim Türkiye’ye öncülük eden
projelerimizde Konya Büyükşehir
Belediyesi’nden önemli destekler
aldık. Konya’daki tüm merkez
belediyelerle ortak yürüttüğümüz
projelerimiz var. Bugün de Meram
Belediyesi ile birlikte paydaşı
olduğumuz MEGA için birlikteyiz.

Şehrimiz ve Meram için mutlu
ve umutluyuz. Üniversitemizin
birikimini Meram gençliği
ile buluşturacağız. Özellikle
geleceğimizi yönlendirmek isteyen
mihrakların oyunlarını bozacak bir
eğitim perspektifiyle gençlerimizi
yetiştirmek için hareket edeceğiz.
Bu önemli projeye destek veren
herkese şükranlarımı sunuyorum.
Hayırlara vesile olsun” diye
konuştu.
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KOPSOGEP’LE
İNSAN HAYATINA DOKUNUYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın
mali destekleri kapsamında
KOP İdaresi tarafından finanse
edilen, hizmet sektöründe
özellikle mesleki gelişimle alakalı
projelere her zaman destek
olmaya devam edeceklerini
söyleyen KOP İdaresi Başkanı
Mahmut Sami Şahin, mesleki
eğitim ve yetkinliğin artırılmasının
özellikle hizmet sektöründe
ihtiyaçların karşılanması,
nitelikli personelin yetiştirilmesi
anlamında çok önemli bir
konu olduğunu belirterek;
“Bu konuda gerek Necmettin
Erbakan Üniversitemizin gerekse
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliğimizin gösterdikleri iş
birlikleri ile güzel bir projenin
hayata geçirilmesinden dolayı
son derece mutluyuz. Hizmet
sektörü; bankacılıktan tutun,
eğitim ve sağlığa kadar çok
geniş bir alanı kapsayan sektör.
Bu konuda işletmelerimizin
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sürdürülebilirliğini ve karlılığını
devam ettirebilmeleri için ürün
kalitesinin belli bir standardı
yakalamış olması beklenen
bir husustur. Ancak çok daha
önemli beklenti, üretilen ürünlerin
sunulurken yüksek bir hizmet
kalitesi ile sunulmasıdır. Bu iki
önemli konuyu birleştirdiğimiz
zaman özellikle yiyecek ve içecek
sektöründeki kalite kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Genç ve
kadın öncelikli eğitimlerimizde
alınan sertifikaların uluslararası
geçerliliğe sahip olması da bizler
için ayrı bir mutluluk” ifadesini
kullandı.
Konya Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği Başkanı Muharrem
Karabacak ise “Yiyecek, içecek
sektörünün ihtiyaç duymuş
olduğu kahve ve soft içecek
hazırlayacak kişilerin yetiştirilmesi
ve geliştirilmesi amacıyla KOP
İdaremiz ve Necmettin Erbakan

ÜNİVERSİTEMİZ İLE
KMÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Üniversitemizle birlikte Türkiye'de
bir ilk olan Kahve Uzmanlığı
(BARİSTA) Eğitim projesini hayata
geçirdik. KOP İdaremize ve
üniversitemize teşekkürlerimi
sunuyorum. Yiyecek ve içecek
sektöründe dolayısıyla tüm
gıda işi ile uğraşan hizmet
sektöründe kalifiye elemana
ihtiyacımız bulunmaktadır.
Bu projeye başlarken kendi
ihtiyaçlarımızı belirleyip bu yönde
adım atabilmek adına başladık.
Yabancı terimi ile Barista,
yerli ifadesi ile Kahve Uzmanı
yetiştirmeyi amaçladığımız bu
ortamdan yetişen çocuklarımız,
uluslararası geçerliliğe sahip
sertifikaları ile gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında kalifiye
eleman olarak çalışma imkanına
sahip olabilecekler. Eğitimlerde
kursiyerlere latte, cappuccino,
espresso, mocha, macchiato
gibi kahve çeşitlerinin yapımıyla
ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler
verildi. Ayrıca eğitim gören
kursiyerlere üçüncü nesil kahve
ekipmanları, sıcak ve soğuk bazlı
kahve ürünlerinin gösterimi ve
uygulaması da verildi. Haziran’da
başlayan ilk kur eğitimlerinde
başarılı olan kursiyerlerimizin
sertifikalarını vererek önemli bir
projeyi başlatmış olduk” şeklinde
konuştu.

hayvanı sağlanması, cerrahi
altyapı oluşturulması, operasyon
öncesi ve sonrası deney
hayvanı sağlığının ve bakımının
üstlenilmesi, araştırıcılara
projelerinde kullanacakları deney
hayvanları ile ilgili danışmanlık
hizmeti verilmektedir. Merkezimiz
bünyesinde genel amaçlı
laboratuvarların yanı sıra özel
çalışmalar için kullanılmak
üzere davranış ve mikro cerrahi
uygulama laboratuvarları
mevcuttur” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz ile Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)
arasında işbirliği protokolü
imzalandı.

Törende imzaların atılmasının
ardından taraflar protokolün
hayırlı olması temennisinde
bulundu.

Protokol, Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan,
KMÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Dursun Odabaş ile NEÜ
KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz’ın
katılımıyla Üniversitemiz rektörlük
binasında gerçekleştirildi.

KONÜDAM’ın faaliyetlerinden
bahseden Prof. Dr. Mehmet Tuğrul
Yılmaz, “KONÜDAM bünyesinde,
insan üzerinde denenmesi
uygun olmayan araştırmaların
hayvanlarda yapılması ve sistemli
bir akademik araştırma ortamı
oluşturarak bilim adamlarının
hızlı bilgi üretmesine yardımcı
olunması, sağlıkla ilgili her türlü
bilimsel ve teknik araştırma
ve uygulamalar için deney

İmzalanan protokolle, deneysel
araştırma merkezi bulunmayan
ya da deneysel araştırma
merkezleri yeterli koşullara
sahip olmayan üniversitelerdeki
araştırmacıların, ihtiyaç
duydukları deneysel araştırma
imkânlarına ulaşabilmeleri için
KONÜDAM’ın sahip olduğu imkân
ve kabiliyetleri muhataplarına
sunulacak.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN
KÜRESEL GÖÇ ÇALIŞMALARI PROTOKOLÜ
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Üniversitemiz ve Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü arasında
imzalanan protokolle, göç
konusunun akademik açıdan
ele alınması, sorunların tespit
edilmesi ve çözüm önerileri
sunulması için Uluslararası İlişkiler
Bölümü bünyesinde “Küresel Göç
Çalışmaları” adıyla yeni bir yüksek
lisans programı başlatıldı.

de 21.yüzyılda yaşanan göç
artışından doğrudan etkilenen
ülkeler arasına girmiştir. Şu anda
dünyada 280 milyon göçmen
olduğu varsayılmaktadır ve
bunların üçte ikisi 20 ülkede
yoğunlaşmakta. 80 milyon
civarında insan yerinden edilmiş
ve 26 milyon ise sığınmacı
konumunda” dedi.

Üniversitemiz Rektörlük Toplantı
Salonunda gerçekleştirilen
protokol törenine Rektörümüz
Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl Göç
İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu,
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve
yetkililer katıldı. Törende konuşan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
protokolün hayırlı olmasını
temenni ederek, “Osmanlı
döneminde ve Cumhuriyet
döneminde de çeşitli göçler
gerçekleşmiş, ancak bütün
dünyada olduğu gibi Türkiye

Göç Konusuyla İlgili
Üzerimize Düşeni
Yapıyoruz
2010 öncesine kadar Türkiye’ye
göçlerin gerçekleştiğini ancak
2010 yılından sonra bu göçlerin
büyük bir artış gösterdiğini ifade
eden Rektörümüz, “Suriye krizi
ile birlikte yeni bir durum ortaya
çıktı ve devletimiz, yeni duruma
çözüm bulmak amacıyla göç
mevzuatını ve göç politikalarını
değiştirdi. Şu anda Türkiye en

çok sığınmacı barındıran ülke
konumunda olduğu için, bu
sorunun çözümüne yönelik
yeni uygulamalar ve politikalar
geliştirmiştir. İl Göç İdarelerinin
kurulması da söz konusu sorunla
mücadele için en önemli ayağı
oluşturmaktadır. Üniversite olarak
bizler bu meselenin farkındayız
ve dolayısıyla konunun akademik
açıdan ele alınması, sorunların
tespit edilmesi ve çözüm önerileri
sunulması için “Küresel Göç
Çalışmaları” adıyla yeni bir yüksek
lisans programı başlatıyoruz.
Bu bağlamda hem ülkemizdeki
sorunlara hem de dünyada
göç çerçevesinde yapılan
çalışmalara odaklanma imkânı
doğacak ve de literatüre ve saha
çalışmalarına katkı sağlanacaktır”
şeklinde konuştu. Protokolün
imzalanmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren Konya
İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin
Buzcu ise, “Müdürlüğümüz ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi
arasında imzaladığımız protokol
kapsamında "Küresel Göç
Çalışmaları" adlı yüksek lisans
programını personellerimizin
istifadesine sunmanın mutluluğu
içerisindeyim. Projenin hayırlı
olmasını diliyorum. Rabbim nice
güzel projelerle yolumuza devam
etmeyi nasip etsin inşallah” diye
konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZİN ORTAĞI OLDUĞU
ERASMUS PROJESİ İLK TOPLANTIYLA BAŞLADI

Üniversitemizin ortağı olduğu,
Hırvatistan’daki Maksim
Yetişkin Eğitimi Kurumu
koordinatörlüğünde başlatılan
“Harekete Geç, İletişim Kur,
Sınırları Aş” projesinin ilk toplantısı
6 ülkeden 8 paydaş kurumun
temsilcilerinin katılımıyla,
Hırvatistan’da
yüz yüze gerçekleştirildi.

Proje, drama temelli etkinlikler
ile dil öğrenme sürecinde
öğrencilerin motivasyon, ilgi
ve katılım düzeylerini artırmayı
ve özellikle iletişim becerilerini
geliştirmeyi amaçlıyor.
Bir KA2 Yenilik ve İyi Uygulama
Değişimi İçin İş Birliği projesi
olan “Harekete Geç, İletişim
Kur, Sınırları Aş” projesinin
toplamda 24 ay sürmesi
planlanıyor. Hırvatistan, Türkiye,
İngiltere, İtalya, Romanya ve
Bulgaristan’dan 8 ortağın bir
araya geldiği proje; bir tiyatro

topluluğu, bir müdürlük, bir
üniversite, iki sivil toplum
kuruluşu, bir yetişkin eğitim
merkezi ve bir yabancı dil
okulunun iş birliğini içeriyor.
Üniversitemizdeki yürütücülüğünü
Dr. Öğr. Üyesi Saadet Korucu
Kış’ın üstlendiği projede, Doç.
Dr. Galip Kartal, Dr. Öğr. Üyesi
Fahrettin Şanal ve Dr. Öğr. Üyesi
Cemile Doğan yer alıyor.
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ÜNİVERSİTEMİZ VE
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ARASINDA ÖNEMLİ PROJE

Üniversitemiz ve Konya
Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile
oluşturulan Geleneksel Türk Harp
Sanatları Araştırma Atölyesi’nin
açılışı yapıldı.
Atölye ilk icrasına “Bir Nefes Bin
Duygu” Avrupa Birliği Projesi ile
başladı.
Kalehan Ecdat Bahçesi içerisinde
yer alan atölyenin açılış
törenine Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak,
Konya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Ercan Uslu,
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve
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Spor Daire Başkanı Abdullah
Atıcıgil, Konya Büyükşehir
Belediyesi Kırsal Hizmetler
Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık
ve “Bir Nefes Bin Duygu” projesi
kapsamında Konya’da bulunan
yerli ve yabancı misafirler katıldı.
Üniversitemiz Geleneksel Türk
Harp Sanatları Araştırma
Atölyesi sorumlusu Osman
Gözel, atölye çalışmalarına “Bir
Nefes Bin Duygu” projesiyle
başlamaktan mutluluk duyduğunu
belirterek, “Avrupa Birliği Projesi
kapsamında Geleneksel Türk
Harp Sanatları Araştırma
Atölyesi’nde ney ve üzerine ebru

sanatı uygulamasını yapacağız.
Cerrahpaşa Üniversitesinde
kanun, Romanya’da nai,
İtalya’da tamburella, Portekiz’de
cavaquinho olmak üzere
kültürel müzik aletleri yapımı
gerçekleştirilecek. İki yıl sürecek
olan projede 50 öğrenci eğitim
alacak. Bu tür güzel işlerin
yapılacağı böyle özel bir mekânın
oluşturulmasında emeği geçen
başta Rektörümüz Prof. Dr.
Cem Zorlu ve Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay olmak üzere herkese
teşekkür ediyorum” dedi.

Atölye ve projede emeği
geçenlere teşekkür eden Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya
Mızırak, “Sanat, insanların
duygu ve düşüncelerini dışarıya
aktarma biçimi. Bir manada
bu, toplumsal bir dil. Hem
insanların hem de toplumların
gönül dilini oluşturuyor
sanat. Bizim toplumumuz ve
tarihimiz bu konuda çok zengin
bir mirasa sahip. Kültürel
mirasımızı yaşatıp, gelecek
nesillere layıkıyla aktarmak
durumundayız. “Bir Nefes Bin
Duygu” projesinin bu açıdan çok
önemli olduğunu düşünüyoruz.
Konya’dan bir nefes inşallah
binlerce güzel duygu bahçesi
oluşturacak” diye konuştu.

önemli bir çalgı. Mevlana, neyin
sazlıktan kesilip dağlanması,
başpare için uç kısmının
kesilmesi gibi işlemleri, insanın
dünyada başına gelen dert
ve musibetlere benzetiyor.
İnsanın olgunlaşmasında
neyin çok önemli sembolik
bir yeri var. Burada çalgıların
yapımı öğretilirken öğrencilere
çalgıların metafiziğiyle de ilgili
bilgilendirmenin yapılmasını
öneriyorum. Emeği geçenlere
çok teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından konuklar
atölyeyi gezerek bilgi aldı. Hediye
takdimi ve fotoğraf çekimiyle
program sona erdi.

Mevlana’ya göre Ney’in bir
harp sanatları aleti olduğunu
aktaran Konya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri
Ercan Uslu ise, “İnsanın nefsiyle
harbinde, nefsin kötü arzu ve
emellerinin frenlenmesinde
ve dizginlenmesinde çok
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ÜNİVERSİTEMİZİN PAYDAŞI OLDUĞU
SELÇUKLU SANAT AKADEMİSİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konya’nın sanat ve kültür hayatına
önemli kazanımlar sağlayacak
olan Selçuklu Sanat Akademisi’nin
iş birliği protokolü düzenlenen
törenle imzalandı.
Selçuklu Sanat Akademisi
projesini hayata geçiren
Selçuklu Belediyesi, akademide
Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi
ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün akademik
personel ve uzman desteğiyle
sanat eğitimi verecek.

Selçuklu Sanat
Akademisi Bir Marka
Değer Olacaktır
Akademinin tanıtıldığı protokol
töreninde konuşan Rektörümüz
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Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya’da
belediyelerin örnek işlere
imza attığının altını çizerek,
“Selçuklu Belediyesi ismini
almış olduğu Selçuklu Devleti’ne
yaraşır işler yapıyor ve önemli
işlere imza atıyor. Üniversite
olarak belediyemizle birlikte
yürüttüğümüz SOBE ve SEDEP
projelerini önemsiyoruz.
Protokolünü imzaladığımız
projeden de Türkiye çapında,
hatta dünya çapında sanatçılar
yetişeceğine ve Selçuklu Sanat
Akademisi’nin bir marka değer
olacağına inanıyorum. Konya'nın
bu konuda ciddi değerleri
ve birikimi var. Bu birikimin
değerlendirilmesi, aktarılması
konusunda belediyelerimiz
güzel işler yapıyorlar ve
üniversitelerimiz de sahip
oldukları akademik bilgi ve

birikimleri toplumun yararı için
paylaşıyor. Ülkemiz için yararlı
olacak her konuda üniversiteler
olarak tüm imkânları seferber
etmeye devam edeceğiz. Bu işin
kısa zamanda ses getireceğini
düşünüyorum. Türkiye'de SOBE
bir marka değer haline geldi.
Yurt dışından SOBE’yi incelemeye
gelip, örnek alıyorlar. Selçuklu
Sanat Akademisi’nin de bu şekilde
değer kazanacağını düşünüyor
ve projede emeği geçen başta
Başkan Pekyatırmacı olmak üzere
herkese teşekkür ediyorum.
Konya'ya hayırlı uğurlu olsun”
ifadelerine yer verdi.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARASINDA
YAYINCILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ile
Üniversitemiz Bilimsel Yayınlar
Koordinatörü ve Yayınevi
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih
Kaleci, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Yayınevi (NEU PRESS)
ile İstanbul Üniversitesi Yayınevi
(IU PRESS) arasında bilimsel
yayıncılık alanında iş birliği
görüşmesi yapmak adına İstanbul
Üniversitesini ziyaret etti.

Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Kaleci, İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk
Alkan, IU PRESS Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Metin Tunç ve ekibiyle bir
toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda
üniversitelerin bilimsel yayıncılık
alanında yaptığı faaliyetler,
uluslararası işbirlikleri, iki kurum
ve birim arasında yapılması
planlanan ortak çalışma, bilimsel
faaliyetler ve işbirlikleri görüşüldü.

kurulacak iş birliği köprülerinin,
Türkiye’deki üniversiteler nezdinde
bilimsel yayıncılığa ciddi katkılar
sunacağını vurguladı.

Ziyaret kapsamında Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Muhiddin Okumuşlar ve
Üniversitemiz Bilimsel Yayınlar

Toplantıda konuşan Üniversitemiz
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Muhiddin Okumuşlar, NEU
PRESS ile IU PRESS arasında

Ziyaret, heyetlerin karşılıklı hediye
takdimi ile sona erdi.

Ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getiren İstanbul
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Haluk Alkan, yapılacak
olan iş birliğinin iki kuruma ve
yükseköğretim camiasına önemli
yansımalarının olacağını ifade etti.
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ÜNİVERSİTEMİZ İLE YAYINCILIK
FİRMASI ELSEVIER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Üniversitemiz ile yayıncılık
firması Elsevier arasında iş
birliği anlaşması yapıldı. İş birliği
kapsamında, Elsevier Türkiye
direktörlüğü tarafından ortak
yazar çalıştayları, bilgilendirme ve
eğitim toplantılarına başlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan
Üniversitemiz Bilimsel Yayınlar
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Kaleci, iki yılı aşkın süredir
bilimsel yayıncılık alanında
önemli hizmetler yürütüldüğünü
belirterek, yapılan faaliyetler
neticesinde “Akademik Gelişim
Ekosistemi” oluşturduklarını
kaydetti.

ÜNİVERSİTEMİZ VE ROKETSAN
ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ
Üniversite - sanayi iş birliği
kapsamında Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi öğretim
üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Serdal
Kaya’nın ROKETSAN ile ortak proje
çalışması onaylanmıştır.
Savunma sanayisi için stratejik
öneme sahip olan proje
çalışmaları üniversitemizdeki
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Bilim ve Teknoloji Araştırma
ve Uygulama Merkezi (BİTAM)
bünyesinde yürütülecek.
Dr. Öğr. Üyesi Serdal Kaya
ve çalışma ekibini
tebrik ederiz.

Ekosistem içerisinde
Üniversitemiz dergileri, NEÜ
Yayınları, İstatistik ve Veri Analizi,
Akademik Çeviri birimlerinin
faaliyetlerine devam ettiğini
vurgulayan Kaleci, “Üniversite
bünyesinde bilimi ve bilimsel
çalışmaları özendirmek, bilimsel
altyapıyı iyileştirmek ve en
önemlisi bilimsel üretim seviyesini
hem tespit etmeye hem de
arttırmaya yönelik pek çok
etkinlikler, yarışmalar, teşvikler,
çalıştaylar yapıldı. Son alarak
akademik performans yönetimi
anlamında Akademik Performans
İzleme ve Değerlendirme
Birimi’ni kurduk. Bu kapsamda

üniversitemiz ile Elsevier arasında
iş birliği kurarak önemli adımların
atılmasını sağladık ve akademik
gelişim ekosistemini geliştirme
anlamında hız kazandık” şeklinde
konuştu.
Bilimsel çalışmaların
objektif değerlendirmesinin,
çalışmaların ve bilimsel çıktıların,
kanıtlanabilir ve güvenilir
veriler kullanılarak mümkün
olduğunu vurgulayan Kaleci̇, “Bu
bakış açısını yaygınlaştırmayı
amaçlayarak, mevcut çıktıların
bilimsel olarak ölçülmesine
ve yönetilmesine imkân veren
SciVal isimli bilimsel bir araç
satın aldık ve kütüphanemizin
web sayfası (elibrary.erbakan.
edu.tr) üzerinden erişime açtık.
Türkiye’de bu yazılımı kullanan
sayılı üniversitelerden biri olarak
üniversitemiz akademisyenlerine,

lisansüstü öğrencilerine
yönelik bu yazılımın ilk eğitim
toplantılarını yaptık. Yazılımın
üniversitenin tüm birimlerinde
kullanılması ve bundan sonraki
süreçlerde, alınacak kararlarda
ve belirlenecek stratejilerde bu
yazılım çıktılarından yararlanılması
için tüm üniversiteye duyurma
konusunda gerekli çalışmalarımızı
yaptık." şeklinde konuştu.

SCIVAL NEDİR?
SciVal, araştırmacıların,
kurumların, ülkelerin, dergilerin,
araştırma alanlarının, fon
sağlayıcıların kısacası
araştırmaya konu olan her husus
hakkında, gerek mikro, gerek
makro düzeyde çıkarımlarda
bulunulmasına yardımcı olan
Scopus tabanlı bir veri tabanıdır.
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GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ

ÜNİVERSİTEMİZ İLE
KONYA ŞEHİR HASTANESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Üniversitemiz ile Konya Şehir
Hastanesi arasında iş birliği
protokolü imzalandı.
Protokol, Konya İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Koç, NEÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Kamu
Hastaneleri Hizmetleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ali Eryılmaz
ile NEÜ KONÜDAM Deneysel Tıp
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul
Yılmaz’ın katılımıyla Konya İl
Sağlık Müdürlüğü binasında
gerçekleştirildi.
Törende imzaların atılmasının
ardından taraflar yapılan
protokolün hayırlı olması
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temennisinde bulundu. Konu
hakkında açıklama yapan
KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama
ve Araştırma Merkez Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz,
protokol vasıtasıyla Konya Şehir
Hastanesindeki araştırmacılar
için akademik çalışmalarında
ihtiyaç duyacakları deneysel

imkânların sunulacağını kaydetti.
Prof. Dr. Yılmaz, “Ayrıca KONÜDAM
Deneysel Tıp Uygulama ve
Araştırma Merkezinde genel
amaçlı laboratuvarların yanı sıra
özel çalışmalar için kullanılmak
üzere davranış, metabolizma,
mikrocerrahi uygulama ve özel
tahsisli laboratuvarlar mevcuttur.
İmzalanan bu protokolle, deneysel
araştırma merkezi bulunmayan
ya da deneysel araştırma
merkezleri yeterli koşullara
sahip olmayan kurumlardaki
araştırmacıların, ihtiyaç
duydukları deneysel araştırma
imkânlarına ulaşabilmeleri için
KONÜDAM’ın sahip olduğu imkân
ve olanakları muhataplarına
sunulacaktır. Bunların yanı
sıra KONÜDAM bünyesinde
gerçekleştirilecek akademik
aktivitelerin muhataplarına en
hızlı, en verimli ve en uygun
şartlarda ulaşabilmesi adına iş
birliği sağlanmıştır” dedi.

MEVKA VE ÜNİVERSİTEMİZ
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda KonyaKaraman Bölgesi’nde çalışmalarını
sürdüren Mevlana Kalkınma
Ajansı, bölgede yer alan
üniversitelerle “Teknogirişim
Derslerinin Verilmesine Yönelik İş
birliği Protokolü” imzaladı.
Gerçekleşen protokol töreninde
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Metin Aksoy, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Namık Ak, Konya Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Babür Özçelik, KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bayram Sade, Konya Gıda ve

Tarım Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cumhur Çökmüş ve Mevlana
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
İhsan Bostancı yer aldı.
İmzalanan iş birliği protokolü,
düzenlenen tören ile yürürlüğe
girdi. Protokol, girişimcilik
konusunda farkındalık
oluşturulmasını, yatırıma
dönüşme ve ticarileşme
potansiyeli olan proje fikirlerinin
geliştirilmesi ve kurumlar
arasında iş birliği sağlanmasını,
ayrıca girişimci adaylarının
ve yatırımcıların bir araya
getirilmesinin desteklemesini
öngörüyor.
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GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ

ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ
LİSANSÜSTÜ TEZLER DÜNYAYA AÇILDI

Üniversitemiz Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı
ile dünyanın önde gelen bilgi
sağlayıcısı ve yayıncısı Proquest,
önemli bir iş birliği anlaşmasına
imza attı.
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Kaleci ile Proquest bölge
temsilcisi Esen Dağdelen’in
imzaladığı protokol kapsamında,
Üniversitemiz bünyesinde yer
alan yüksek lisans ve doktora
tezleri, dünyanın en geniş
kapsamlı tez veri tabanı olan
ProQuest Dissertations & Theses
Global veri tabanına dâhil oldu.
Yapılan iş birliğiyle; Üniversitemiz
bünyesinde daha önceden
yayınlanmış ve yayınlanacak tüm
lisansüstü tezlerin eş zamanlı
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olarak ProQuest Dissertations
& Theses Global veri tabanına
entegrasyonu sağlanmış oldu.

Uluslararasılaşma
Adına Önemli Bir Adım
Protokolün imza töreninde
konuşan Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih
Kaleci, “Proquest firması ile
yaptığımız bu iş birliği, alanında
öncü olmuştur. Türkiye’de tüm
tezler, Yükseköğretim Kurulu Tez
Merkezi üzerinden sunulmaktadır.
Tezlerimizin görünürlüğünü ve atıf
sayımızı arttırmak, aynı zamanda
uluslararasılaşmak adına bu
işbirliğini çok önemsiyoruz.
Firma yetkilileriyle yaptığımız
görüşmeler sonucunda iş

birliğine imza atarak tezlerimizin,
dünyanın en önemli tez veri
tabanına entegrasyonunu
sağladık. Bu kapsamda tezleri
kurumsal anlamda entegre edilen
üç üniversiteden biri olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
İş birliği hakkında bilgiler veren
Kaleci, “İş birliği yaptığımız
ProQuest Dissertations & Theses
Global veri tabanı dünyanın
en saygın ve en kapsamlı tam
metin tez koleksiyonudur. Veri
tabanı bünyesinde 5 milyondan
fazla tam metin tezi barındıran
Proquest, 1637'den günümüze
kadar dünyanın dört bir yanından
lisansüstü tezlere erişim
sunmaktadır. Dünya çapında
700’ün üstündeki öncü akademik
kurumla ortaklıklar yaparak
tezler yayınlayan veri tabanına,
her yıl 200 binden fazla yeni tez
eklenmektedir. Böylesine büyük
bir organizasyonda yer almak
önemli bir başarıydı. Akademik
camiamıza hayırlı olsun”ifadelerini
kullandı.
Proquest Bölge temsilcisi Esen
Dağdelen ise, Türkiye’de bilimsel
yayıncılık alanında Üniversitemizin
öncü olduğunu ve yapılan bu iş
birliği anlaşmasının da Türkiye’de
ilkler arasında yer aldığını
vurguladı.

ÜNİVERSİTEMİZ
İLE SPOR TOTO ARASINDA,
SPOR TESİSİ YATIRIMLARI
PROTOKOLÜ İMZALANDI
Spor Toto Teşkilat Başkanı
Bünyamin Bozgeyik ile
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
spor tesisi yatırımları için
protokol imzaladı.

Protokol kapsamında;
2 adet halı saha
22 adet basket potası
3 adet basketbol sahası
3 adet voleybol sahası
1 adet tenis kortu
6 adet kulvarlı atletizm pisti
6 adet tribün
4’lü soyunma odaları
1000 seyirci kapasiteli
Spor Salonu yapımı
için anlaşma imzalanmıştır.

Üniversitemize hayırlı olsun.
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NEÜ BLOG

DOÇ. DR. İBRAHİM ERAYMAN

MTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

AŞIDA HURAFELERE
İNANMAYIN!
Koronavirüsle mücadelede etkin
yöntemin aşı olduğunu vurgulayan
uzmanlar, vatandaşlardan
aşıyla ilgili komplo teorilerine
ve hurafelere itibar etmemesini
istiyor.
Türkiye’de koronavirüs vaka
sayıları artmaya devam ederken
aşı karşıtlığı, hedeflenen
toplumsal bağışıklık ve Kovid19’la mücadelede en büyük
engellerden birisi haline
gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı
verileri ve bilim insanlarının
değerlendirmelerinde hastaneye
yatanların yüzde 90-95'inin aşısız
kişilerden oluştuğu, aşılı kişilerin
çok az hastaneye yatma ihtiyacı
duyduğu, yoğun bakımlara yatışta
yine aynı şekilde aşısızların fazla
olduğu belirtiliyor.
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konusunda bazı sıkıntılar yaşansa
da şu an aşıldı. Ama pandeminin
doğasında bu var. Aşılanması
gereken 10-12 milyar insan
üretilen 2 milyar doz aşıyla orantılı
olmadığı için illaki aksamalar
olabiliyor. Şu an isteyen istediği
tür aşıyı yaptırabiliyor. Ülkemizde
2 tür aşı mevcut. Üçüncü bir aşıya
ihtiyacımız yok zaten. Bazen ara
ara aşıların gelmesinde birkaç
günlük aksamalar olabiliyor.
Ama onun dışında hiçbir sorun
yok. Hatta büyük bir imkân var.
Çarşıya gidiyorsunuz valiliğin
önünde çadır kurulmuş isteyene
aşı yapılıyor. Gittiğiniz yerlerde
kolayca aşı yaptırabiliyorsunuz. Bu
imkândan yararlanılması lazım. Şu
anda en etkin yöntem aşı olmak”
ifadelerini kullandı.

En Etkin Yöntem
Aşı Olmak

Varyantlar Sadece
Antikor İhtiyacını
Arttırabilir

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim
Erayman, vatandaşları aşı olma
konusunda hassas olmaya davet
etti. Pusula’ya konuşan Erayman,
aşıya ulaşma konusunda büyük
bir imkâna sahip olunduğunu
dile getirerek, “Başlarda tedarik

Delta varyantının etkilerinden
de söz eden Erayman, “Bugün
Delta olur, yarın başka bir
şey olur. Mevcut virüs kendi
yapısında değişiklikler yaparak
yaşamaya devam ediyor. Aşılar
bu varyant virüslerin üzerinde
de etkili. Varyantlar sadece
antikor ihtiyacını artırabilir. Aşının

gücüne karşı bir miktar direnç
gösterebilir. Söylenildiği gibi,
‘Boş yere aşı olduk varyantlara
etkisi yok’ gibi bir durum söz
konusu değil. Çok özel bir durum
olmadığı müddetçe aşıların etkisi
oluyor. Amerika Yiyecek ve İlaç
İdaresi FDA’ya biontech pfizer tam
kullanım ruhsatı için başvuruda
bulundu. Bilindiği üzere bu aşılar
için geçici kullanım izni verilmişti.
Bu ruhsat ile aşının prestiji arttı.
Artık Biontech normal ilaca
dönüştü. Bu iki şeye dayanarak
verildi. Birincisi insanlar aşı
sonrası, daha az hasta oldular,
ölmediler, yoğun bakıma daha
az gittiler. İkincisi aşıların milyar
doz yapılarak çok az yan etkilere
sahip oldukları ortaya çıktı. Bu
iki konudan cesaret bulunarak
başvuruldu diyebilirim. Bu cesaret
bilim cesareti kişisel bir durum
söz konusu değil” dedi.

Koronavirüs Aşıları İyi
Çalışıyor
Her insanda antikor üretiminin
farklı olduğunu ve bunun yaş
ve bağışıklık sistemi ile alakalı
olduğunu söyleyen Erayman,
“Kişiler arasındaki antikor farkı
tamamen kişinin bağışıklık
sistemi, aldığı ilaçlar, beslenme ve
çevre ile alakalıdır.

DOÇ. DR. İBRAHİM ERAYMAN
MTF Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji ABD

40 yaşında birisi ile 90 yaşında
birisinin vücudunda antikor
üretimi sayısının farklı olması
normaldir. Ama antikor sayısı
ne olursa olsun kötüleşmiyorlar,
yoğun bakıma gitmiyorlar, entübe
olmuyorlar, solunum desteği
ihtiyaçları olmuyor. Yani bir aşı
yüzde 70 etkin deniliyorsa aşı
olanların yüzde 70’i hasta olmuyor
demektir. Ama aşısızlar için bunu
söylemem çok zor. Yaşayan
bilir. Hekimler olarak açıkça
söyleyebiliriz ki aşısızların durumu
daha vahim olabiliyor. Yatış
süreleri artıyor. O yüzden aşıya
sıkı sıkıya sarılmamız lazım. Çünkü
koronavirüs aşıları iyi çalışıyor”
diye konuştu.

Vatandaşımız
Hurafelere
İnanmamalı

Aşı Karşıtlığı Çağımızın
En Büyük Kanseri
Olmak Üzere

Sosyal medyada hekim ve
bilim insanı olmayan çoğu
kişinin aşı ile ilgili kötümser
paylaşımlar yaptığını ve buna
itibar edilmemesini gerektiğini
vurgulayan Erayman, “Sosyal
medyaya engel olamazsınız
ama şu anda aşı ile ilgili büyük
bir bilgi kirliliği oluştu. Ama akil
insanların doğru tartışması lazım.
İki aşı arasında bile ayrım yapan
bilim insanları var. Bu anlayış
çok yanlış. Burada kural şudur.
Doğruyu arayıp bulmak lazım. Bir
hastalığa tutulduysam gider o
konuda en iyi doktoru ararım. Yani
şu anda bu mücadeleyi aksatacak
sorumsuz söylemlerden
eylemlerden uzak durulması
lazım. Vatandaşımızda hurafelere,
saçma inançlara, bilimin kanıtına
dayanmayan verilere inanmamalı.
İlerde farklı ilaçlar çıkabilir. Ama
şimdi tek çıkış yolumuz aşı. Ben
bütün halkımızı aşı olmaya davet
ediyorum” şeklinde konuştu.

Aşı karşıtlarının komplo
teorilerinin bilimsel hiçbir kanıtı
olmadığının altını çizen Doç. Dr.
İbrahim Erayman, “Aşı karşıtlığı
çağımızın en büyük kanseri
olmak üzere. Bununla aklıselim
bir şekilde mücadele edilmesi
gerekiyor. Bir kere savundukları
argümanlar kesinlikle bilimsel
verilere dayanmıyor. Bunlara
itibar gösterildikçe daha fazla
ortalıkta oluyor. Bakın milyar
dozlar yapıldı dünya üzerinde.
Ve biz bunları bilimsel olarak
izliyoruz. Onların söylediği
teorilerin hiçbirine rastlamadık.
Zaten her dönem her aşı ile
alakalı böyle şeyler ortaya
atılmıştır. Bunların hiçbirinin kanıtı
yok. Aşı ile ilgili küçük yan etkiler
zaten normaldir. Aşı yerinde
ağrı, kırgınlık, halsizlik, ateş gibi
etkileri oluyor. Ama bunlar da
kısa bir sürede kendiliğinden
düzeliyor. Şimdiye kadar ölümcül
bir yan etkisi olduğunu görmedik”
diye konuştu. Erayman aşı
olanların da toplumsal bağışıklığa
ulaşmadan maske, mesafe,
temizlik kurallarına riayet etmeleri
gerektiğini vurguladı.
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ROPÖRTAJ

PROF. DR. HALUK BİNGÖL
BİTAM Müdürü

bulunmaktadır. Ayrıca, Kalkınma
Bakanlığı’ndan sağlanan projeye
ek olarak Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP) Koordinasyon
Birimi aracılığıyla üniversitemizin
kendi öz kaynakları kapsamında
alınan cihazlar da yer almaktadır.
Sadece mevcut cihazlar
düşünüldüğünde; yaklaşık
4.3 milyon $ olan yani güncel
rakamlara göre yaklaşık 49 milyon
TL’lik yatırımın neredeyse 30
milyon TL’si Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nin öz kaynaklarıyla
sağlanmıştır.

BİTAM'A
YAKINDAN
BAKALIM
Üniversitemizin, araştırma
faaliyetleri, stratejik bir ileri
kalkınma planına uyacak şekilde
sistematik olarak tasarlanmıştır.
Yapılandırdığımız araştırma
ortamları, geniş çapta takdir
gören sıra dışı ve dinamik
profilimizi yansıtmaktadır. Bu
doğrultuda attığımız adımlardan
birisi de, Bilim ve Teknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BİTAM): Toplumsal ve bilimsel
öneme sahip konuların disiplinler
arasında güçlü bir işbirliği
gerektirdiğinden hareketle
BİTAM’a yakından bakıldığında
kapsanan geniş araştırma alanları
yelpazesi ortaya çıkıyor.

PROF. DR. HALUK BİNGÖL
BİTAM Müdürü

214

Yüksek profilde ve ileri teknoloji
kriterlerine sahip olarak kurulan
BİTAM, bilimsel ve teknolojik
öneme sahip pek çok konuda
(analiz ve ölçüm hizmetleri, Ar-Ge
faaliyetleri, teknoloji transferi

vb.) hizmet vererek alanında öncü
olmayı hedefliyor.
Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji
Araştırma ve Uygulama
Merkezi (BİTAM), 26 Temmuz
2015 tarihinde Resmi Gazete'de
yayınlanan yönetmelik uyarınca
üniversitemiz temel uygulamalı
ve disiplinlerarası alanlardaki
araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini merkezi bir
organizasyon çerçevesinde
düzenlemek amacı ile
kurulmuştur. Üniversitemizdeki
araştırmacıların yanı sıra
çevre üniversiteler ve sanayi
kuruluşlarından gelen analiz
isteklerine de cevap vermeye
çalışan merkezimizi daha
yakından tanımak için BİTAM
Müdürü Prof. Dr. Haluk Bingöl’le
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Hocam, BİTAM’ın
kurulma süreci hakkında
bilgi verir misiniz?
2013 yılında eski adıyla T.C.
Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan
12 milyon TL değerindeki proje
desteği kapsamında kurulumu
planlanan BİTAM’ın, şu anda
aktif olarak hizmet sunduğu
binası ve bazı analiz cihazları bu
proje kapsamında sağlanmıştır.
Uzun bir süre Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi binasında sınırlı
cihazlarla faaliyet gösteren
birimimiz, Şubat 2020 yılında
yeni binasına taşınmış ve alt
yapı çalışmaları tamamlandıktan
sonra 2021 yılının Ekim ayında
yeni binamızın açılışı yapılmıştır.
Yaklaşık 3000 m2’lik alana sahip
mevcut binamızda 12 laboratuvar,
28 cihaz odası, 2 toplantı odası,
1 öğrenci yaşam merkezinin
yanı sıra personel odaları

Birçok üniversitede böyle bir
durum söz konusu değilken, bu
rakamlar, üniversitemize ait öz
kaynakların büyük oranda ileriye
yönelik Ar-Ge faaliyetleri için
kullanıldığının bir göstergesidir.

BİTAM’ın sahip olduğu
cihazların nitelikleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Birimimiz çok farklı niteliklerde
ve farklı alanlara hitap eden
cihazlarla donatılmıştır. Bir
cihaz fizik, kimya, biyoloji,
gıda mühendisliği, malzeme
mühendisliği gibi sadece tek
bir disipline değil, uygulama
alanına göre farklı disiplinlerdeki
araştırmacılara da hitap
edebilmektedir. Bundan dolayı,
cihazlarımız Genel Analiz Cihazları,
Görüntüleme Cihazları, Yüzey ve
Boyut Karakterizasyon Cihazları,
Mekanik Test Cihazları,
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Kromatografi Cihazları, 3D
Tasarım ve Prototipleme Cihazları,
Biyoteknoloji Cihazları ve Numune
Hazırlama Cihazları olmak
üzere 8 ayrı ana kategoride
gruplandırılmıştır.
En yüksek donanım ve ileri
teknolojiye sahip olan cihazımız,
görüntüleme amaçlı kullanılan
Alan Emisyonlu Taramalı Elektron
Mikroskobu (FESEM)’dir. Bu
cihaz, sahip olduğu nitelik ve
donanım açısından son derece
sınırlı sayıda bulunmaktadır.
Diğer yandan, kimya, biyoloji ve
gıda mühendisliği gibi alanlarda
ihtiyaç olan kromatografi cihazları
bakımından da nitelik ve sayı
olarak KOP Bölgesindeki ender
laboratuvarlardan bir tanesiyiz.
Ayrıca, sahip olduğumuz sertlik,
yorulma, çekme/basma vb.
testleri içeren Mekanik Test
Laboratuvarı bakımından da
en geniş donanıma sahip
merkez olmakla birlikte, yakın
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zamanda başlatmış olduğumuz
akreditasyon ile KOP Bölgesi’ndeki
tek akredite mekanik test
laboratuvarı özelliğine de ulaşmış
olacağız.

Kamu kuruluşları, özel
kuruluşlar ve üniversitelerle
işbirlikleriniz hakkında ne
söylemek istersiniz?
Kamu kuruluşları, özel
kuruluşlar veya üniversitelerle
birimimizdeki işbirlikleri ArGe faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Bu
amaçla, BİTAM bünyesinde
TÜBİTAK tarafından belirlenmiş
öncelikli alanları kapsayacak
şekilde oluşturulan tematik
laboratuvarlar mevcuttur. Gıda ve
İlaç, Hücre Biyolojisi ve Genetik,
Biyomalzemeler ve Biyoteknoloji,
Enerji ve Yarı İletken Teknolojileri,
Malzeme ve Üretim Teknolojileri
olmak üzere 5 farklı grupta
tematik laboratuvarlara sahibiz.

Burada, Temel Bilimler,
Mühendislik Bilimleri ve Sağlık
Bilimleri alanlarındaki Ar-ge
faaliyetlerinin yanı sıra özel
sektörün ihtiyaç duyduğu
çalışmalar da yapılmaktadır. Bu
kapsamda, Avrupa Birliği, TÜBİTAK
ve KOSGEP destekli yürütülen
projelerin yanı sıra Zade, Eti
Alüminyum ve ROKETSAN gibi
kuruluşlarla da ortak çalışmalar
yürütülmektedir.

Özel Sektörün ihtiyaçlarına
yönelik olarak BİTAM ne gibi
hizmetler sunmaktadır?
Özel sektörün ihtiyaçlarına
yönelik olarak hem analiz hem
de danışmanlık boyutunda
yönlendirmeler yapılmaktadır.
Bünyemizdeki bulunan 45 farklı
analiz cihazıyla çok sayıda sektöre
hizmet sunulabilmektedir. Daha
önce de belirttiğim gibi özel
kuruluşlarla yürütülen Ar-Ge
çalışmalarının yanı sıra firmaların
ihraç edebileceği ara ürünlerine
ya da nihai ürünlerinin testlerine
yönelik analizler de yapılmaktadır.
Bu konuda kullanılan cihazlarımız
güncel nitelikte olup, ihtiyaca göre
yenileri de eklenmektedir.
Özellikle, Konya Sanayi Bölgesi’nde
yaygın bir şekilde ihtiyaç duyulan
mekanik testler konusunda
donanımlı laboratuvardan bir
tanesiyiz. Bu noktada başlatmış

olduğumuz akreditasyon süreciyle
firmaların ticari ilişkilerinde
kullanacakları akredite analiz
raporlarını da sunabilecek imkâna
2022 yılında kavuşacağız.
Diğer bir alan olarak hem
tarımsal hem de sağlık alanında
kullanılabilecek ilaç sektörüne
yönelik olarak da, Ar-Ge
çalışmalarının yanı sıra sektörün
ihtiyaç duyabileceği yapı analizi
ve karakterizasyonuna yönelik
kapsamlı cihaz donanımıyla
hizmetler sunmaktayız. Özel
sektördeki insan kaynaklarının
uzmanlaştırılmasına,
cihaz kullanımı ve sonuç
değerlendirmesine yönelik
faaliyetlerimiz de sürmektedir.

BİTAM topluma hizmet
kapsamında ne türlü
faaliyetler yapmaktadır?
Ulusal teknoloji hamlelerimize
yönelik olarak ihtiyaç duyulan
alanlarda nitelikli insan kaynağı
sağlamak amacıyla farklı gruplara
yönelik çalışmalar BİTAM’da
gerçekleştirilmektedir.
Bunlardan bir tanesi olan,
ortaokul öğrencilerine yönelik
bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz
NanoOKUL temalı etkinliğimiz
ile geleceğin teknolojisine
yönelik olarak genç nesillerde
farkındalık oluşturuyoruz.

Özellikle, dezavantajlı ve başarılı
öğrencilere ücretsiz olan bu
faaliyeti gerçekleştiren tek
merkez laboratuvar olduğumuzu
da belirtmek isterim. Umarım
bu etkinliğimizle ülkemizin
ihtiyacı olan bilim insanlarının
yetişmesine katkıda bulunmuş
oluruz. Lisans öğrencilerine
yönelik olarak da yurt içi ve
dışından farklı üniversitelerden
alanında uzman hocalarımızla
konferanslar düzenleyerek
öğrencilerin gelecek planlarına
ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu
noktada öğrencilerin kariyer
planlamalarına bir nebze de olsa
katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

nitelikli disiplinlerarası araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini
merkezî bir organizasyon
çerçevesinde düzenlemektir.
Birimimizde kurulmuş olan
tematik laboratuvarlarımızdan söz
konusu ortak çalışmalar çıkmaya
başlamış olup, bunun hızla
artacağını umuyorum.

Lisansüstü öğrencilere yönelik
olarak ise TÜBİTAK 2237-B
kapsamında araştırma projesi
yazma eğitimi faaliyetlerinde
bulunduk. Fen, Mühendislik ve
Sağlık Bilimleri alanlarındaki
bu öğrencilerimize de ücretsiz
sağlanan bu eğitim faaliyetiyle,
deneyimli hocalarımızla genç
nesillerde proje yazma ve
yürütme kültürünün gelişmesine
katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

İleride kendi kendine yetebilen
ve gerekli insan kaynağını kendisi
sağlayabilen bir araştırma
merkezi olmak en büyük
hedefimizdir. Ayrıca, ulusal
hedeflerimiz doğrultusunda
öncelikli alanlardaki yüksek
teknolojiye sahip ürünlerin
gelişmesine katkıda bulunmak
için endüstriye ilişkin temel
bilimsel sorunları çözümlemek
üzere, üniversite-sanayi işbirliği
projelerinin sayısını arttırmayı da
hedeflemekteyiz.

BİTAM’ın gelecek
profili ve hedefleri
arasında neler var?
BİTAM’ın bu noktadaki en
büyük akademik hedefi
üniversitemizdeki insan
kaynaklarını organize ederek

Dolayısıyla, farklı birimlerdeki
araştırmacıların verimli bir
ortamda, uygun şartlar altında
çalışmalarını sağlamak ve
bilimsel faaliyetlerini sürdürmeleri
için gerekli alt yapıların
oluşturulmasına yönelik kapasite
artırımını da planlamaktayız.

Diğer bir ifadeyle, kamu kurum
ve kuruluşlarından daha fazla
özel sektöre yönelik hizmet ve
işbirliği çalışmalarımızı arttırmayı
hedefliyoruz.
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NEVA’nın
Mütevelli Heyeti:

GELECEĞİN İMARI VE İNŞASINDA
YÜKSELEN DEĞER NEVA VAKFI
Etkiyi artırmak için öğrenmenin
gerekli olduğuna inanıyoruz.
Öğrenmeye önem vererek
sosyal değişimin nasıl olduğunu
daha iyi anlayabilir ve bunu
desteklemek için etkili stratejiler
tasarlayabiliriz.
Öğrenmenin önündeki tüm
engelleri kaldırarak, eğitimde
fırsat eşitliği yaratıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversite
Geliştirme Vakfı [NEVA] 2019
yılında Rektör Prof. Dr. Cem
Zorlu’nun girişimiyle kurulmuş
bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı
ve misyonunu Rektörümüz şu
şekilde ifade etmektedir: “Bir
vakıf medeniyetinin evlatlarıyız.
Kamunun yanından/kamuyla
iş birliği içerisinde, gelişim ve
dönüşüm çalışmalarında iş
adamlarımızın, aydınlarımızın
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ve kanaat önderlerimizin
sorumluluk almaları ve bir sivil
toplum kuruluşu bünyesinde
geleceğimizin insan sermayesine
destek olmaları gerektiğine
inanıyoruz. Bu düşünceden
hareketle 2019 yılında başlayan
süreç, zaman içerisinde
olgunlaşarak şehrimizin riyaset
erkanı, kanaat önderleri, iş
adamları ve bilim insanlarının
desteğiyle 2021 yılının başında
Necmettin Erbakan Üniversite
Geliştirme Vakfı [NEVA] adı ile
hayat buldu. Amaçladığımız
bilim ve kültür-sanat alanında
geleceğimizi inşa ve ihya edecek
insan sermayemizi destekleyecek
çalışmaları yoğun bir şekilde
gerçekleştirmeye başlamış
bulunuyoruz”.

Geleceğin İnsan
Sermayesine
Koşulsuz Destek
“Geleceğin İnsan Sermayesine
Koşulsuz Destek” mottosuyla
hareket eden Vakfın Başkanlığı
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu
yürütülmektedir.

Ahmet Arıcı
Ahmet Pekyatırmacı
Ahmet Poçanoğlu
Ali Çınar
Ali Durak
Fatma Betül Koyuncu
Bilal Özboyacı
Burak Dağlı
Bülent Kaşdoğan
Cem Zorlu
Cihangir Mıhoğlu
Dursun Odabaş
Ecevit Öksüz
Fahrettin Doğru
Fatih Özgökçen
Gaffar Koca
Hamit Türk
Hasan Büyükdede
Hasan Dağlı
Hasan Eroğlu
Hasan Kazak
Hasan Kılca

NEVA’nın Faaliyet
Alanları ve Hedefleri
İbrahim Azman
Mehmet Çevik
Mehmet Hilmi Kağnıcı
Mehmet Nükte
Mehmet Tosunoğlu
Metin Kıratlı
Muhiddin Okumuşlar
Musa Kulaklıkaya
Mustafa Akış
Mustafa Büyükkaplan
Mustafa Büyükyeğen
Mustafa Kavuş
Mustafa Özşenol
Oğuz Doğan
Ramazan Biberci
Sadrettin Özçimi
Sonay Gürgen
Uğur İbrahim Altay
Yunus Derebağ
Zekeriya Avcı
Zekeriya Mızırak

Faaliyet sahasını Üniversitenin
eğitim ve öğretim imkanlarını
iyileştirmek olarak belirleyen
NEVA, bilim ve kültür-sanat
alanında geleceğimizi inşa
edecek insan sermayesine
maddi manevi destek olacak
güçlü bir sivil toplum anlayışını
hedeflemektedir.
NEVA; eğitim, öğretim ve
uygulama alanları ile kültürsanat alanlarında geleceğimizin
mimarlığını yapacak insan
kıymetinin yetenek düzeyinin
artırılmasına katkı sunma
gayretinde olacaktır. Toplumun
refahı için fedakarlıkla
çalışacak bilim insanı ve
adaylarının yetiştirilmesinde
ve onların bilgi üretme ve
kullanma kapasitelerinin
artırılmasına yönelik faaliyetleri
destekleyecektir.
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• Üniversite öğretim elemanları
ve öğrencilerinin yurt içinde ve
dışında yapacakları uzmanlık
ve araştırma çalışmalarını
destekleyecektir.

Altyapı, teknoloji, proje, barınma,
burs gibi eğitim ve öğretimin
olmazsa olmazı kulvarlarda
faaliyet çeşitliliği göstererek
geleceğimizin fikri atılım
sermayesinin oluşumuna hizmet
etmeyi amaçlamaktadır.

• Yabancı ve yerli üniversiteler,
mesleki kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşları, sosyal ve bilimsel
çalışmalar yapan kamu ve özel
kurum veya kuruluşlar ile ortak
çalışmalar yapacaktır.

NEVA ilim ve bilimin
mihmandarlığında geleceği
inşa etmek için aşağıdaki
alanlarda faaliyet ve desteklerini
şekillendirmektedir:
• Üniversitenin eğitim, öğretim,
sağlık, kültür, sanat, spor, bilim,
sosyal, ekonomik ve fiziksel
açılardan gelişmesine katkıda
bulunacaktır.
• Ekonomik olarak desteğe ihtiyaç
duyulan yurt içinde ve yurt
dışında öğrencilere maddi destek
sağlayacak ve onlara eğitim,
öğretim imkanları sunacaktır.
• Üniversite öğrencilerinin
başarıları dikkate alınarak burslar
ve ödüller verecek, başarılı

öğrencilerin barınmalarına yurt
içi ve yurt dışı eğitim ve öğretim
çalışmalarına, araştırmalarına
gerekli destek veya yardım
sağlayacaktır.

• Eğitim, sağlık, çevre, bilimsel vb.
araştırma konularında çalışan
kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları
ile bu sahalarda yetenekli kişilerin
çalışmaları teşvik edecektir.

• Üniversitenin her türlü eğitim
öğretim faaliyetlerinde altyapı,
bina, teknoloji malzeme ve beşerî
sermaye desteği sağlanacaktır.

• Eğitim ve öğretimi geliştirmeye
yönelik yurt içi ve yurt dışında
yapılacak araştırmaların
sonuçlarını kamuoyu ile
paylaşacaktır.
• Üniversitemizin uluslararası
sıralamalarda daha üst seviyelere
ulaşması için gerekli başarı ve
teşvik ödülleri verecektir.
• Yabancı dil, bilgisayar, muhasebe,
işletmecilik, makine, elektrik,
elektronik ve benzeri konularda
kurslar ile mesleki geliştirme
kursları ile ilgili çalışmalara
destek verecektir.
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• Yurt içinden ve dışından seminer,
konferans, bilimsel çalışma ve
benzeri faaliyetlerde bulunmak
üzere bilim insanları davet
edecek ya da başka kurumlarca
davet edilmiş bilim insanlarının
masraflarını karşılamak
konusunda destek olacaktır.
• Üniversite öğrencilerine staj
yeri ve mezunlarına iş bulmak
amacıyla çalışmalar yapacaktır.
• Eğitim ve sosyal amaçlı
yurt içi ve yurt dışı geziler
düzenleyecektir.
• Vakfa gelir sağlayacak iktisadi,
ticari ve endüstriyel işletmelerle
yardımlaşma sandıkları, ortaklıklar
ve şirketler kurulmasına yönelik
çalışmalar yapacaktır.
• Vakfın amacına yönelik
çalışmalarda bulunan kişi ve
kuruluşlar ile iş birliği yapacaktır.

NEVA’nın Destekleri ve
Başvuru Süreci?
Necmettin Erbakan Üniversitesi
bünyesinde yer alan
öğrencilerimiz ve akademik
personelimiz NEVA’dan
yaralanabilecektir.
Akademik araştırmalar, bilimsel
projeler, kültürel ve sanatsal
faaliyetler, geziler vb. destek
verilen öncelikli alanların başında
gelmektedir.
Üniversitemizde bilimsel
faaliyetleri yaygınlaştırmak ve
eğitim kalitesini yükseltmek
amacıyla başta ülkemizin
öncelik verdiği alanlarda ortaya
çıkacak nitelikli araştırmaları
destekliyoruz. Başvuruda
bulunmak isteyen adaylar
NEVA internet sitesinden
neva.org.tr adresinde ilgili
bölümden başvurularını
iletebilirler. Başvuruda ön
koşulları yerine getiren projeler
yönetim kurulu tarafından
değerlendirilerek süreçle ilgili
adaya bilgi verilecektir.
NEVA’nın öncelik verdiği bir diğer
alan ise maddi destek ve burs
imkanlarıdır.

İki öğretim yılı boyunca akademik
ve idari personelimizin sosyal
sorumluluk anlayışıyla ve
gönüllüğe dayalı olarak sundukları
katkılar ile ihtiyaç sahibi
öğrencilerimize burs verilmiştir.
2021 yılı itibariyle öğrencilerimize
burs verme süreci, NEVA
tarafından yürütülecektir. Destek
olmak isteyenler ilgili birimler
ile birlikte koordine olarak
doğrudan vakıf hesabına destekte
bulunabilecektir. NEVA bursuna
başvuru süreçleri Üniversitemiz
tarafından duyurulmaktadır.
Başvurular yönetim kurulu
tarafından belirtilen süre
içerisinde değerlendirilecek,
sonucuyla ilgili bilgi adaya
iletilecektir. NEVA’ya destek olmak
isteyen sanayiciler, iş adamları
ve hayır severler aşağıdaki
hesap numarasından destek
olabilecektir.
Vakıf Katılım Bankası
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Geliştirme Vakfı
IBAN: TR40 0021 0000 0005 5326
0000 01
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ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARI
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Tanışma Toplantısı

Genç Yeşilay Topluluğu
Tanışma toplantısı düzenledi.

LÖSEV Farkındalık Etkinliği

Sağlık için El Ele Topluluğu
Tanışma toplantısı düzenledi.

Bilim Merkezi'ndeydik

Genç Yeşilay Topluluğu
Bilim festivalinde stand açtı.
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Tiyatro Etkinliği

Genç Yeşilay Topluluğu
Tiyatro etkinliği düzenlendi.

Unifest Etkinliği

Genç Yeşilay Topluluğu
Unifest etkinliğine katılım sağladı.

Tanışma Toplantısı

Genç Gönüllüler Topluluğu
Köyceğiz Yerleşkesinde sokak hayvanlarını Unutmadı. Topluluk
üyeleri tüm yerleşke bölgesine mama bıraktılar.

İngilizce Konuşma Kulüpleri

Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Zoom üzerinden İngilizce Konuşma Kulüpleri
eğitimi 10 oturumda gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrencilerle Buluşma

Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Akademik danışman eşliğinde Zoom’da Uluslararası
öğrencilerle uzaktan eğitim konusu ele alındı.

Uygur Restoranında Buluşma

Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Akademik danışmanları eşliğinde, topluluk üyeleri
kaynaşma yemeği gerçekleştirdi.

Türkçe Sanal Konuşma Kulüpleri

Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Zoom üzerinden yapıldı. Toplamda 60 kişiden fazla
uluslararası öğrenci programdan yararlandı.

Öğrenci Sohbetleri Etkinliği

Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Zoom üzerinden Öğrenci Sohbetleri Etkinliği
gerçekleştirildi.

İnsanları Birleştiren Dildir

Uluslararası Öğrenci Topluluğu
‘İnsanları Birleştiren Dildir’ etkinliği Kültürpark Dede
Çay Bahçesinde gerçekleştirildi.
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Toplantı

Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Topluluk üyeleri Siyasal Bilgiler Fakültesi 101 Nolu
sınıfta toplantı gerçekleştirdi..

AhbapFest Etkinliği

NEÜ Ahbap Öğrenci Topluluğu
AhbapFest etkinliğinde Çağrı Kaymak ve Uğur
Mercan'dan birbirinden güzel şarkılar dinledi.

Inovasyon Sürecinde Mühendislik

IEEE NEU Topluluğu
AC Koçluk Çukurova'da Mentör olan Çiğdem
Sezer ile "Inovasyon Sürecinde Mühendislik"
adlı webinarı gerçekleştirdi.
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Milli Ağaçlandırma Günü'ne katıldık

Sağlık için El Ele Topluluğu
Milli Ağaçlandırma Günü için Köyceğiz
Yerleşkemizde ağaç dikme şenliğine katıldı.

Şizofreni Nedir?

NEÜ Ahbap Öğrenci Topluluğu
Psikolog Nazlıcan Gençosmanoğlu'nun
anlatımlarıyla 'Şizofreni Nedir?' konusunu işlendi.

Göbekli Tepe'nin Tarihi Söyleşisi

NEÜ Ahbap Öğrenci Topluluğu
Prof. Dr. Hacer Tuğba Eroğlu'ndan Göbekli Tepe'nin
tarihini ve gizemini anlattı.

Satış ve Üretimde Mühendisin Rolü

IEEE NEU Topluluğu
MAN Trucks & Bus Türkiye Süreç Planlama Mühendisi
Gizem Bıyık ve Teklif Değerlendirme Uzmanı Tuğba
Soyer ile webinar gerçekleştirdi.

Robopsikolog

IEEE NEU Topluluğu
NASA’da Solar Sistemler Direktör Asistanı, Fenom Robotics
şirketinin kurucu ortağı ve Dünya’nın ilk ‘Robopsikolog’
bilim insanı Ecem Tuğlan ile söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilere Kariyer Koçluğu

IEEE NEU Topluluğu
AC Coaching işbirliği çerçevesinde ‘Üniversite
Öğrencilerine Kariyer Koçluğu’ içeriğiyle birçok
üyeye kariyer koçluğu desteği verdi.

Kendi Değişiminin Mucidisin

IEEE NEU Topluluğu
TEDx konuşmacısı, yazar, yazılım geliştirici
Dr. Kerem Köseoğlu ile birlikte
bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kaliteli İnsan ve Kalite Bölümü

Front-End Web Tasarımı

IEEE NEU Topluluğu
Durmazlar A.Ş. Kalite Departmanı Müdürü Erman
ERSÖZ ile birlikte bir webinar gerçekleştirdi.

IEEE NEU Topluluğu
‘Front-End Web Tasarımı’ üzerine
5 haftalık bir eğitim gerçekleştirdi.
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SUMMIT’21

Öğretmenler Günü Etkinliği

IEEE NEU Topluluğu
Pek çok alandan alanında duayen firmaları ve kişileri
konuk ettiği SUMMIT’21 platformunu gerçekleştirdi.

IEEE NEU Topluluğu
5 Aralık Dünya Mühendisler Günü
kutlama programı düzenledi.

Aile ve Gençlik Destek Topluluğu
Öğrenci ve hocaların katılımıyla öğretmenler
günü etkinliği düzenledi.

Rubik Küp Eğitimi

Cesurca İngilizce Konuş

Ankara Gezisi

IEEE NEU Topluluğu
Rubik Küp Eğitimi gerçekleştirdi

Kitap Topladık

Aile ve Gençlik Destek Topluluğu
Üniversitemizde kurulan standta toplanan
kitapları Meram'da bulunan ihtiyaç sahibi
okula kütüphane kurmak üzere düzenlemiştir.
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Mühendisler Günü Kutlama

IEEE NEU Topluluğu
Online İngilizce Koçu Funda İydir ile ‘Cesurca
İngilizce Konuş’ webinarı gerçekleştirdi

Afgan Göçü Sorunu

Hukuki Araştırmalar ve Gelişim Topluluğu
Farklı hukuk fakülteleri öğrencilerinin katılımıyla
Afgan göçü sorununu ele aldığı Diplomasi
Simülasyonu etkinliğini gerçekleştirdi.

Hukuki Araştırmalar ve Gelişim Topluluğu
10 Kasım'da Atatürk'ü anmak üzere
Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

Öğretmenler Günü Gecesi

Felsefe Etkinlikleri Topluluğu
Öğretmenler Günü Gecesi etkinliği gerçekleştirdi.

Akademik Makale Nasıl Yazılır

Hukuki Araştırmalar ve Gelişim Topluluğu
Arş. Gör. Muradiye Çevikçelik ile "Akademik makale
nasıl yazılır" konusunu konuştu.

Tanışma Kahvaltısı

Hukuki Araştırmalar ve Gelişim Topluluğu
Okulumuzdaki arkadaşlarımızla
tanışma kahvaltısı organize etti.

Sanat ve Kutsal İlişkisi

Felsefe Etkinlikleri Topluluğu
Doç. Dr. Muzaffer Yılmaz ile "Sanat ve Kutsal
ilişkisi üzerine bir yorumlama" adlı söyleşi
etkinliği gerçekleştirdi.
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Tanışma Etkinliği

Felsefe Etkinlikleri Topluluğu
Çeşitli oyunlar ve felsefe sohbetleri etkinliği
düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Topluluğu & Kızılay Topluluğu
“Ciddiyetin Farkında Mıyız?”
adlı söyleşiyi gerçekleştirdi.

Kuşlar Gibi Özgür Olsun Çocuklar

Özel Eğitim Hakkında Söyleşi

Sağlık için El Ele Topluluğu
Çocuk Hakları Günü Uçurtma ve Atölye Etkinliği
düzenledi.

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Meram Gençlik Meclisi ile birlikte özel eğitim hakkında
sayın Dr. Öğr. Üyesi Yahya Çıkılı ile söyleşi gerçekleştirdi.

Hoş Geldiniz Etkinlikleri

Sağlık için El Ele Topluluğu
Ünifest101'e katılım sağladı.
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Ciddiyetin Farkında Mıyız?

Güçlü Kadın Engelsiz Hayat

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Otizmli çocuk annesi Fatma Tarhan ile “Güçlü Kadın
Engelsiz Hayat” isimli webinar gerçekleştirdi.

İşaret Dili Kursu

Engelsiz Yaşam Topluluğu
İşaret Dili Kursu düzenledi.

Tanışma Etkinliği

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Topluluk tanışma etkinliği düzenledi.

Down Sendromu Fakındalık Günü

Engelsiz Yaşam Topluluğu
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü
sebebiyle Prof. Dr. Hakan Sarı ile birlikte söyleşi
gerçekleştirdi.

Farkındalık için Balon Uçurdular

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Otizm Farkındalık Günü'nde Zafer Meydanı'nda
farkındalık oluşturmak için mavi balon uçurdu.

Dünya Talasemi Günü

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Mevlana Talasemi Derneği Başkanı
Mustafa Dolu ile konferans düzenledi.

Özel Eğitim Söyleşisi

Engelsiz Yaşam Topluluğu
SAÜ Özel Eğitim Topluluğu ile birlikte özel eğitim
öğretmeni Volkan Alkan ve Egemen Kileci ile uzaktan
eğitim döneminde özel eğitimi konuştu.
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Sağır Toplumun İşiten Bireyleri

Engelsiz Yaşam Topluluğu
İşaret dili tercümanı codalı Fahri İnel ile birlikte “Sağır
Toplumun İşiten Bireyleri” konulu webinar gerçekleştirdi.

Görme Engelliler ve Teknoloji

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nden
Sarper Arıkan ile birlikte “Görme Engelliler ve
Teknoloji” isimli program gerçekleştirdi.

Farklı Gözlerden Otizm

Engelsiz Yaşam Topluluğu
“Farklı Gözlerden Otizm” temalı bir öğretmen,
bir veli ve bir akademisyen ile söyleşi yapıldı.
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Ampute Futbolun Engelsiz Kahramanları

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Ampüte milli takım kalecisi Selim Karadağ ile
“Ampute Futbolun Engelsiz Kahramanları”
isimli webinar düzenlendi.

Atletizmde Engel Tanımayanlar

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Para Milli atlet Gökhan Akın ile “Atletizmde Engel
Tanımayanlar” isimli bir program yaptı.

Tanışma Toplantısı

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Yeni katılan üyeleriyle kaynaşmak için
“Tanışma Toplantısı” düzenledi.

Misafirlerimizle Konya Gezisi

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Ankara’da bulunan rehabilitasyon merkezinden gelen
öğrenciler ile birlikte konya gezisi düzenledi.

Özel Eğitim Sınıfını Ziyaret

Engelsiz Yaşam Topluluğu
24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Mehmet
ve İbrahim Çelik İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Kariyer Zirvesi'21

Hukukta Kazanım Topluluğu
Kariyer Zirvesi'21 etkinliğinde Yargıtay 2. Hukuk
Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ı ağırladı.

İzli'Yorum Etkinliği

Engelsiz Yaşam Topluluğu
“İzli’Yorum” isimli etkinlik düzenleyerek özel eğitim
konulu bir filmin kritiği yaptı.

At Binme Etkinliği

Engelsiz Yaşam Topluluğu
Meram Gençlik Merkezi ile birlikte engelli
çocuklarla at binme etkinliği düzenledi.

Tanışma Kahvaltısı

Hukukta Kazanım Topluluğu
Geleneksel tanışma
kahvaltısı gerçekleştirdi.

235

Dünün Çocukları Bugünün Çocukları

Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu
UCİM Derneği, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs İlim
Üniversitesi ile gerçekleştirildi.

Dönüştürüyorum Projesi

Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu
"Dönüştürüyorum Projesi" adı altında bir
yarışma düzenlenmiş ve yarışmayı kazanan
çocuklara ödül verilmiştir.

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Çalıştayı

Zeybek Gösterisi

Halk Oyunları Topluluğu
Uni101fest etkinliklerine 6 üyesi ile katılarak
zeybek gösterisinde ve toplulularının
tanıtımında bulundu.

Tanışma Etkinliği

Dilbilim Topluluğu
Tanışma toplantısı düzenledi.

Ne Kadar Farkındasın?

IOS
Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu
UNICEF Türkiye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nın düzenlediği "Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Çalıştayı"na katıldı.
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ANDROID

Sağlık için El Ele Topluluğu
Ne kadar farkındasın?’
etkinliği düzenledi.
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239

Türkiye Katılım Bankasından
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Genç Müsiad Konya Şube Başkanı ve Üyelerinden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
Necmettin Erbakan Vakfı Genel Sekreteri ve Yeniden
Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan
Bekin'den Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Ladikli Ahmet Hüdai Vakfı Üyelerinden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

İl Müftüsü Ali Öge'den
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Türkiye 2.si
Öğrencilerinden Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya
ziyaret
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan Büsan Özel
Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Azman'a Ziyaret
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Yeşilay Konya'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a ziyaret

Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
Kosova İslami İlimler Fakültesi'nden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu’dan
Konya Gazeteciler Cemiyeti’ne Ziyaret

Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Kültür Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve
Beraberindeki Heyetten
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
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Mustafa Yıldızdoğan'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
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İş Bankası Yetkililerinden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Nalçacı Taraftarlar Derneğinden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Ziraat Katılım Bankası Kredi ve Dış Ticaret
Operasyonları Bölüm Başkanı Abdullah Akdemir'den
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Derbent Kaymakamı Nurullah Kaya'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'ten
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
Konya Ticaret Borsası Başkanı
Hüseyin Çevik'e ziyaret
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
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BBN Türk KAVAF Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Kavaf'tan Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu'ya ziyaret

Vergi Denetim Kurulu Konya Grup Başkanı
Mustafa Sefa Kara'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Önder Derneği'nden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
MÜSİAD Seydibey Şube Başkanı Yasir Dumlupınardan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih
Ceylan ve ekibinden Rektörümüz Prof. Dr. Cem
Zorlu'ya ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan MÜSİAD Konya
Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya Ziyaret
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Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı
Mustafa Selman Avcı ve Ekibinden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
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Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şube Başkanı
Fatih Ceylan ve Ekibi'nden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu,
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı Muharrem Karabacak'ı ziyaret etti.

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Ataç'tan Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı
Güliz Arıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nden
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Pema Koleji Barış Çakır'dan
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin'den
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya ziyaret
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'yı ziyaret etti.
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İLETİŞİM

FAKÜLTELER

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
0332 323 82 20 - akef@erbakan.edu.tr
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
0332 323 80 00 - ilahiyat@erbakan.edu.tr
Diş Hekimliği Fakültesi
0332 220 00 25 - dis@erbakan.edu.tr
Ereğli Eğitim Fakültesi
0332 777 00 01 - eregliegitim@erbakan.edu.tr
Ereğli Ziraat Fakültesi
0332 777 00 30 - ziraat@erbakan.edu.tr
Fen Fakültesi
0332 323 82 44 - fendekanlik@erbakan.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
0332 321 20 15 - gsf@erbakan.edu.tr
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
0332 325 20 34 - hubf@erbakan.edu.tr
Hemşirelik Fakültesi
0332 320 40 49 -hemf@erbakan.edu.tr
Hukuk Fakültesi
0332 325 10 63 - hukukf@erbakan.edu.tr
Meram Tıp Fakültesi
0332 223 65 00 - mtip@erbakan.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
0332 325 20 24 - mmfdekanlik@erbakan.edu.tr
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
0332 320 40 49 - saglikdekanlik@erbakan.edu.tr
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
0332 582 60 00 - seydisehirmuh@erbakan.edu.tr
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
0332 582 21 17 - seydisehirsbf@erbakan.edu.tr
Siyasal Bilgiler Fakültesi
0332 325 20 53 - siyasal@erbakan.edu.tr
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
0332 325 20 57 - sbbf@erbakan.edu.tr
Turizm Fakültesi
0332 325 11 47 - tfdekanlik@erbakan.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
0332 320 21 86 - ubf@erbakan.edu.tr
Veteriner Fakültesi
0332 777 00 66 - veteriner@erbakan.edu.tr
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YÜKSEKOKUL

Yabancı Diller Yüksekokulu
0332 320 41 10 - ydyo@erbakan.edu.tr

Bap Koordinatörlüğü
0332 223 72 78 - bap@erbakan.edu.tr
Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü
0332 221 05 75 - biyak@erbakan.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
0332 325 14 25 - dik@erbakan.edu.tr

Adalet Meslek Yüksekokulu
0332 325 1069 - adalet@erbakan.edu.tr
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu
0332 712 36 93 - eadaletmyo@erbakan.edu.tr
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
0332 712 36 93 - ereglisaglikmyo@erbakan.edu.tr
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
0332 712 74 24 - ereglimyo@erbakan.edu.tr
Meram Meslek Yüksekokulu
0332 323 82 20 - merammyo@erbakan.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
0332 323 40 21 - saglikmyo@erbakan.edu.tr
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
0332 582 54 54 - seydisehirmyo@erbakan.edu.tr
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
0332 582 79 24 - seydisehirsaglikmyo@erbakan.edu.tr

KONSERVATUVAR

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
0332 324 17 81 - konservatuvar@erbakan.edu.tr

ENSTİTÜLER

Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koor.
0332 323 85 33 - kalite@erbakan.edu.tr
Türk Dili Koordinatörlüğü
0332 323 82 20 - mates@erbakan.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0332 223 79 53 - sagbilens@erbakan.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0332 201 00 60 - sosbil@erbakan.edu.tr

KOORDİNATÖRLÜKLER

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörlüğü
0332 325 20 57
Öyp Kurum Koordinatörlüğü
0332 221 06 31 - oyp@erbakan.edu.tr

Otizm Çalışmaları UAM
0332 323 82 20 - akef@erbakan.edu.tr

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
0332 221 06 55 - yapi@erbakan.edu.tr

Özel Yetenekliler Eğitim UAM
0332 323 82 20 - akef@erbakan.edu.tr
Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM
0332 324 11 99

UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Aile ve Gençlik UAM
0332 221 04 51

Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon UAM
tiuam@erbakan.edu.tr - tiarc@erbakan.edu.tr

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
0332 221 0 516 - basin@erbakan.edu.tr
Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü
0332 323 82 20 - icavdar@erbakan.edu.tr
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
0332 324 12 31 - isg@erbakan.edu.tr
Hukuk Müşavirliği
0332 221 06 86 - hukukmusavirligi@erbakan.edu.tr
Eğitim, Planlama, İzleme ve Değer. Koordinatör.
0332 323 82 20 - akef@erbakan.edu.tr
İç Denetim Birimi
0332 221 06 80
Artı Kariyer Merkezi
0332 221 05 00 - artikariyer@erbakan.edu.tr

Bilim ve Teknoloji UAM (BİTAM)
0332 324 34 49 - bitam@erbakan.edu.tr
Erol Güngör Türk Diasporası UAM
myardim@erbakan.edu.tr
Geleneksel Sanatlar UAM
0332 321 20 15 - negam@erbakan.edu.tr
Eswl ve Taş Hastalıkları UAM
0332 223 66 34
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM
0332 223 60 00 - gelenekseltip@erbakan.edu.tr
Havacılık UAM
0332 325 20 34 - hubf@erbakan.edu.tr
Helal ve Sağlıklı Gıda UAM
helalgida@erbakan.edu.tr
İletişim Çalışmaları UAM
neu.akademedya@gmail.com

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
0332 324 76 60 - ebil@erbakan.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
0332 323 82 28 - fenbil@erbakan.edu.tr

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
0332 221 05 81 - strateji@erbakan.edu.tr

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
0332 221 05 41 - bim@erbakan.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
0332 221 06 65 - imid@erbakan.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
0332 320 52 58 - kutuphane@erbakan.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
0332 221 06 01 - oidb@erbakan.edu.tr
Personel Daire Başkanlığı
0332 221 06 12 - personel@erbakan.edu.tr
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
0332 221 05 61 - saglik@erbakan.edu.tr

KONÜDAM Deneysel Tıp UAM
0332 223 71 11 - konudam@erbakan.edu.tr
Klinik Araştırmalar UAM
0 332 221 05 00 - bilgi@erbakan.edu.tr
Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik UAM
0532 603 66 14 - mmfdekanlik@erbakan.edu.tr

Sağlık UAM
mtip@erbakan.edu.tr
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti UAM
0332 321 20 15 - sekmam@erbakan.edu.tr
Simülasyon ve Modelleme UAM
mtip@erbakan.edu.tr
Sinirbilim UAM
0533 493 46 42 - skutlu@erbakan.edu.tr
Sosyal İnovasyon UAM
0332 221 04 09
Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz UAM
bilgi@erbakan.edu.tr
Sürekli Eğitim UAM (KONSEM)
0332 221 06 92 - konsem@erbakan.edu.tr
Rejeneratif Tıp Çalışmaları UAM
0 332 221 05 00 - bilgi@erbakan.edu.tr
Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler UAM
0332 223 70 44 - aysesaide@gmail.com
Türkçe Öğretimi UAM (KONDİL)
321 20 16 - kondil@erbakan.edu.tr
Uluslararası Rumi Medeniyetler UAM
0332 221 06 85 - rumizaman@erbakan.edu.tr
Uzaktan Eğitim UAM
0332 323 13 50 - uzaktanegitim@erbakan.
edu.tr
Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım UAM
0332 350 59 69

Kur'an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi UAM
0332 323 82 50 - ilahiyat@erbakan.edu.tr
Küresel ve Bölgesel UAM
0 332 221 05 00 - info@tiga.erbakan.edu.tr
Organ Nakli Eğitim UAM
0332 223 70 42 - mtip@erbakan.edu.tr
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