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REKTÖR DEN

Merhaba, 

Bültenimizin 20. sayısı ile sizleri 
selamlıyorum.  

Eğitim, araştırma ve toplumsal 
katkıya yönelik üniversitemizin 
yürüttüğü çalışmalar kısa sürede 
meyvelerini vermeye başladı. 
Times Higher Education (THE) 
“Asia University Rankings” (Asya 
Üniversiteleri Sıralaması) 2022 
sonuçları açıklandı. Öğretim 
kalitesi, bilimsel yayın ve 
araştırma, atıflar, endüstri geliri 
ve uluslararası görünürlük olmak 
üzere 5 kategoride değerlendirme 
sonucu yapılan listede Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Türkiye 
devlet üniversiteleri arasında 
listeye 17. sıradan girmeyi başardı. 
Üniversitemiz, devlet üniversiteleri 
içerisinde öğretim kalitesinde 6. 
sırada yer alırken, bilimsel yayın 
ve araştırmada ise 8. sırada yer 
aldı.

Dünya Üniversite Sıralamaları 
Merkezi (The Center for World 
University Rankings - CWUR) 
tarafından hazırlanan 2022-2023 
dönemini kapsayan ve 96 ülkeden 
dünya çapında yaklaşık 20 bin 
yükseköğretim kurumunun 
değerlendirildiği başarılı 
üniversiteler sıralamasında da 
Türkiye’de 41’inci sırada yer alarak 
Türkiye'den sıralamaya dahil 
olan en genç üniversite olduk. 
Üniversitemiz, dünya genelinde 
bin 760’ıncı, Asya ülkeleri 
içerisinde 314’üncü sırada yer 
alarak büyük bir başarıya imza 
attı. 

Her kulvarda bir iddia ortaya 
koyan, takip ve takdir edilen, 
performans ve verimliliği daha 
yüksek bir Necmettin Erbakan 
Üniversitesine dönüşümümüzün 
somut çıktılarını görmekten 
memnuniyet duyuyoruz. 
Üniversitemizin yakaladığı ivme 

şüphesiz bizi daha da motive 
ediyor.

2022 yılının ilk altı ayı 
üniversitemiz için pek çok 
çalışma, yenilik ve başarıyla geçti. 
Bilimsel yayın ve projelerimizin 
görünürlüğünden bölgesel, ulusal 
ve uluslararası iş birliklerimizin 
çoğaltılmasına, toplumsal 
katkı yaratmaya yönelik iş 
birliklerimizden eğitim-öğretimin 
kalitesinin artırılmasına kadar 
nitel büyümeye odaklı pek 
çok yenilikler ortaya koyduk. 
Uluslararası proje sayımızı 
çoğaltacak, bilimsel yayınlar ve 
araştırmalar konusunda etki 
değerimizi yukarıya çekecek ve 
eğitim öğretimde kaliteyi daha da 
artıracak çalışmalarla geleceğin 
marka üniversitesi olma yolunda 
ilerliyoruz.
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Ulusal ve uluslararası başarı 
ve görünürlüğümüzün altında 
şüphesiz gücümüzün kaynağı 
hocalarımız ve Konya şehri 
gelmektedir. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi bizim büyük 
hedeflerimizden birisi Konya’yı bir 
bilim şehri haline getirmek. Bu 
hedefin ilk basamağı üniversite-
şehir bütünlüğü ve uyumunu 
sağlamaktan geçiyor.

Konya, Türkiye’nin en güçlü sanayi, 
ticaret ve tarım merkezlerinden 
biri olmanın yanı sıra ulusal ve 
uluslararası ziyaretçiler için bir 
mıknatıs özelliğiyle turizmin 
de cenneti. Dört kulvarda da 
neredeyse eşgüdüm giden bir 
gelişme ve kalkınma süreciyle 
diğer şehirlerimiz arasında 
ayrıcalıklı bir duruma sahip 
olan Konyamız, ayrıca yatırım, 

hizmet, konut vb. politikalarıyla 
da güçlü bir altyapıya ve gelişime 
olağanüstü açık bir potansiyel 
barındırmaktadır. İşte bütün bu 
imkânlarla birlikte üniversitemiz, 
şehrimizin gelişim dinamiğini 
hızlandıracak yenilikçi ve 
yaşamsal çalışmalarda öncü bir 
rol üstlenmiş durumdadır. 

Bu rolün üniversite olarak etki 
yoğunluğumuzu giderek artıracak 
üç aşamaya tekabül eden 
açılımı var: Şehrimizin tüm yerel 
unsurlarından gelecek bilimsel 
ve araştırma destek taleplerini 
kayıtsız şartsız karşılamak, şehrin 
potansiyelini açığa çıkaracak 
güçlü iş birlikleri gerçekleştirmek 
ve inovasyon yeteneğimizi 
doğrudan güçlü projelere 
aktararak şehrimizin gelişiminde 
katalizörlük yapmak… 

Araştırma, geliştirme ve üretim 
bandımızda gerçekleştirdiğimiz 
tüm çıktı ve ürünleri şehrimizin 
sosyal, kültürel ve ekonomik 
kanallarına ulaştırıyoruz. 
NEÜ, şimdiden Konya’nın atar 
damarlarından biri olmuş 
durumda. 

Yerelde güçlü iş birliklerimizi 
eğitim öğrenim, özel iş birlikler 
ve toplumsal katkı başlığı 
altında üç kanaldan yürütüyoruz. 
Ayrıca kamu ve özel sektör iş 
birlikteliklerimizde bu üç başlığın 
verimlilik paydasında buluşması 
için iç içe olmasına özen 
gösteriyoruz. İş birliklerimizin 
eğitim öğrenim ayağında 
öğrencilerimize uygulama 
sahası kazandırma çabamız 
yer alıyor. Öğrencilerimizin 
tecrübeli mezunlar olarak iş 
hayatına atılmalarını istiyoruz. 
Bu amaçla Konya Sanayi 
Bölgesine kurduğumuz Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu ile 
öğrencilerimizi doğrudan sektörle 
buluşturacağız.

Ereğli’de hayata geçirdiğimiz 
Adabağ Organik Tarım havzası da 
güçlü iş birliği projelerimizden 
biri olarak dikkat çekiyor. Gıdaya 
ulaşım ve daha da önemlisi 
sağlıklı gıdaya ulaşım, günümüzde 
ülkeler için en önemli stratejik 
alanların başında gelmektedir. 
İnsan ve çevre sağlığına uyumlu 
gıda üretimi yapmak ve dışa 
bağımlı olmamak tüm ülkelerin en 
önemli çabalarından biridir. 

Ülkemizin bu alandaki vizyonuna 
katkı sunmak amacı ile Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak Ereğli 
Belediyesi ile iş birliği içerisinde 
Ereğli Adabağ mevkiinde 
Organik Tarım faaliyetini 
bu yıl başlattık. Üniversite 
sanayi işbirliği kapsamında 
Üniversitemiz akademisyenleri 
tarafından geliştirilen ıslah 
edilmiş yerli ve milli tohumlar ile 
ürettiğimiz kavun, domates ve 
biber çeşitlerimizin ilk deneme 
mahsullerini 2 milyon 700 bin 
metrekarelik arazide başarıyla 
elde etmiş bulunuyoruz.

Bugün itibari ile başvuru süreçleri 
devam eden ve önümüzdeki 
yıl Organik Tarım Sertifikasını 
alacağımız Adabağ havzasını, 
bölgemize organik tarım arazisi 
olarak kazandıracak olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Burası, 

bölge inanımız için yeni bir 
üretim alanı ve Ereğli Ziraat 
Fakültemizde yetişen genç ziraat 
mühendislerimiz için bir uygulama 
alanı olacak. 

Değerli okur,

Önümüzdeki eğitim öğretim 
dönemine sıkı bir şekilde 
hazırlandık. Üniversitemizi 
farklılaştıracak, öğrencilerimizin 
genişletilmiş kampüs 
faaliyetleriyle bütünsel bir yaşam 
alanı deneyimleyebileceği, 
müfredat dışı ilgi ve tutkularını 
aktive edebileceği, gerçek yaşam 
odaklı kazanımlarla üniversite 
sonrasına onları hazırlayacak 
yeni nesil bir öğrenme 
ekosistemi hazırladık. Şimdiden 
suflesini verdiğim bu yeni nesil 

öğrenme ekosisteminde formel 
öğrenim süreçleriyle birlikte 
öğrencilerimizin tamamlayıcı 
yetkinlik kazanacakları bir 
informel öğrenim modeli 
sunacağız. 

Yeni eğitim öğretim döneminin 
başında lansmanını yaparak 
duyuracağımız, aşamalarının her 
birinin kendi içinde özerk ama 
toplamda bütünlüğü gözeten 
çok katmanlı öğrenme modeli 
projemizin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Bültenimizin kapağında da 
gördüğünüz gibi dört başı mamur 
bir üniversite meydana getirmek 
için durmaksızın çalışıyoruz. 
Üniversitemizin neredeyse her 
bir noktasında yoğun inşaat 
üretimleri gerçekleştiriyoruz. 
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Birkaçına burada da 
değinmek istiyorum. Aracınızla 
Meram istikametine doğru 
gelirken gördüğünüz vinçler, 
üniversitemizin kütüphanesinin 
inşaatını yükseltiyor. 16.300 
m2 inşaat alanına sahip 
toplam 4 kattan oluşan bu 
kütüphanemizde; resim ve müzik 
kütüphanesi, dijital kütüphane, 
özel eğitim kütüphanesi, beyin 
fırtınası ofisi, süreli yayınlar 
okuma salonu, 28 adet en küçüğü 
24 m2 olan randevulu çalışma 

alanları, seminer salonu (165 m2), 
özel etkinlik alanı (278 m2), 1.980 
m2 ve 1.450 m2 kapalı alana sahip 
amfi şeklinde olan ve tamamı 
Konya manzarasını panoroma 
olacak şekilde gören 2 adet 
okuma salonu bulunuyor. Merkezi 
kütüphanemizi en kısa zamanda 
tamamlayarak hizmete açacağız. 
Hemen yanındaki devasa binada, 
Mühendislik Fakültemizle, Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültemiz 
hizmet verecek. 

Binamızı tamamladık, her yönü ile 
muhteşem bir eğitim kompleksi 
oldu. Merak edenleri bu günlerde 
son rötuşlarını yaptığımız binamızı 
ziyaret edebilirler. 

Sağlık yerleşkemizde yükselen iki 
yeni binadan biri Klinik Uygulama 
ve Araştırma Merkezimiz, 
diğeri de Transgenik Hayvan 
Uygulama Araştırma Merkezi ve 
Mikrocerrahi Laboratuvarımız. 

Transgenik hayvan, dünyada şu 
anda ikisi Amerika, biri Kanada’da 
olmak üzere üç tane bulunan çok 
önemli bir proje.  Toplam yatırım 
maliyeti 8 milyon dolar. İnşallah 
tamamlandığında GLP ve FDA 
standartlarını sağlayan, büyüklüğü 
ve içerdiği teknoloji bakımından 
dünyanın en büyük dördüncü 
araştırma merkezi olacak. Bu 
araştırma merkezinin diğer 
araştırma merkezlerinden farkı, 
genetiği değiştirilmiş hayvanlar 
üstünde her türlü bilimsel 
araştırmaların yapılabilmesi 
için tüm ruhsat ve standartlara 
sahip olması. Bu sayede her türlü 
kanser hastalıklarının tanısında, 
tedavisinde yapılacak yenilikler bu 
merkezde planlanacak. 

Aynı zamanda organ nakilleriyle 
ilgili karaciğer, böbrek, kalp ya 
da yüz nakli, kol nakli gibi büyük 
transplantasyonların da deneysel 
çalışmalarının bu merkezde 
yapılması, organ nakilleriyle 
ilgili yaşanan mevcut güçlükleri 
giderecek bilimsel araştırmaların 
yapılması planlıyoruz. 

Sağlık alanında yaptığımız bu 
yatırımların, Üniversitemizi daha 
da güçlendirmekle kalmayacak, 
aynı zamanda ülkemizi de 
sektörde bir üst lige çıkaracak 
mahiyette olduğunu vurgulamak 
isterim.

Üniversitemizin, Konya Büyükşehir 
Belediyesinin desteğiyle, Konya’nın 

balon turizmine açılması 
için başlattığı çalışmanın ilk 
etabında Konya semalarında 
sıcak hava balonu test uçuşu 
gerçekleştirmiştik. 

Proje ilerliyor, inşallah bu 
alanda Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün gözetiminde 
ilerleyen test süreçleri 
tamamlandığında Konya’nın balon 
turizmine açılmasını sağlayarak 
şehrimizin turizm faaliyetlerine 
bir yenisinin eklenmesine öncülük 
etmiş olacağız. 

Eş zamanlı olarak Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültemizde balon 
pilotları yetiştirme projesinin 
yanı sıra sıcak hava balonu 

faaliyetleriyle ilgili araştırma 
geliştirme alanı da oluşturuyoruz.

Bültenimizin ilerleyen sayfalarında 
da göreceğiniz üzere yılın başında 
düzenlediğimiz basın toplantısında 
tüm detayları ile projelerimizi 
kamuoyu ile paylaştık. 

Şeffaf yönetim anlayışımızın bir 
gereği olarak yürüttüğümüz 
projelerin seyrini misgibi.
erbakan.edu.tr adlı internet 
sitemizden güncel olarak takip 
edebilirsiniz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
bulunduğu bölgenin potansiyel 
ve deneyimlerini değere 
dönüştürerek geniş ölçekte 
coğrafi alanlarda ve küresel 
anlamda varlığını gün geçtikçe 
hissettirmeye devam edecektir. 

Mis gibi…

Saygılarımla…
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BASIN TOPLANTISI:
"MIŞ GİBİ DEĞİL, MİS GİBİ YAPTIK"
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Üniversitemizde gerçekleşen 
basın toplantısında, gündemde 
olan farklı alanlardaki birçok 
projeyle ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
diplomasının cari hayattaki 
karşılığına önem verdiklerini 
kaydeden Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, “Paydaşlarımızın 
aidiyet duygusu, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi diplomasının 
itibarı, bu iki tanımlama 
adeta faaliyetlerimizin özetini 
oluşturuyor. Tüm paydaşlarımıza, 
Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
paydaşı olma ayrıcalığını yaşatma 
idealine sarılıp, ataleti kıran 
hamlelerle kurumsal bakış 

açımızı büyük ölçüde dönüştüren, 
Üniversitemizin marka değerini 
yükselten çalışmalara imza 
atıyoruz” dedi.

Üniversitemiz mezunlarının; 
işinin ehli, mesleğinin erbabı,  
her alanda aranan, parmakla 
gösterilen, gıpta edilen, örnek 
gençler olmasını arzu ettiğini 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, bu amaçla yürütülen eğitim 
öğretim uygulamalarını basın 
mensuplarıyla paylaştı.

Ülkemizin ve Konya’nın 
ihtiyacı olan öncelikli 
alanlara odaklanıldığını ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “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 
yaptığımız küçük bir iki takviye 
ile hedeflediğimiz ideal noktada 
olduğumuzu ifade etmeliyim” 
şeklinde konuştu.

Akademik birim ve öğrenci 
sayısını stabil tutup, odağın; 
niteliği artıracak çalışmalara 
çevrildiğini vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
konuşmasında şunları söyledi:
“Fakülte sayımız bir, meslek 
yüksekokulu sayımız iki arttı. 

Araştırma merkezi ve program 
sayımızdaki artış ise daha 
fazla oldu. Bu, dikey büyüme 
politikamızın, derinleşme ve 
uzmanlaşma çalışmalarımızın bir 
yansımasıdır. Biraz daha açmak 
gerekirse; şu kadar fakültemiz, 
şu kadar öğrencimiz var demenin 
ötesinde; kütüphane sayısı ki; 
kütüphanelerde ciddi yenilemeler, 
çalışmalar yaptık. Öğrenci başına 
düşen kitap ortalamasını 3 kat 
artırdık.  

Laboratuvarların kapasitesi 
ve işlevi konusunda büyük 
yatırımlar yaptık. Kültür, spor 
tesislerindeki imkânlar, bu alanda 
da üniversitemizin sorunlarını 
çözüyoruz. Barınma imkanı 
açısından, KYK yurtları ile büyük 
oranda rahatladık. Ezcümle; 
rakamlar değişir, artar, düşer. 
Ancak ülke ekonomisine ve sosyal 

hayatına katkı sunacak nitelikli 
projeler geliştirmek, daha nitelikli 
eğitim imkânı sunmak bizim için 
daha elzem.

Hatırlarsanız geçen yıl eleştirel 
düşünce dersi ile bilim tarihi ve 
felsefesi derslerini zorunlu ortak 
ders haline getireceğimizi ifade 
etmiştik. Bunu uygulamaya aldık. 
Şahsiyetli ve özgüvenli bireyler 
yetiştirirken, düşünsel gelişim ve 
eleştirel bir ufkun kazanılması 
doğrultusunda önemli bir projeyi 
hayata geçirdik. Bahsettiğimiz 
mezun profiline ulaşmak için 
fevkalade kıymetli, önemli bir 
adımdı. Neticeleri zamanla daha 
iyi anlaşılacak inşallah…

NEP 4.2
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.

“NESEF” 
Sosyal Etki Feneri
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal Etki Feneri’nin kısaltması 
NESEF. Üniversitemizde, akademik 
yaşamın, eğitim öğretimin dışında 
kalan ve öğrenmenin devam ettiği 
kocaman bir sosyal hayat var.  
Bununla ilgili olarak çok kıymetli 
gördüğümüz ikinci diploma yani; 
gelişmiş ülke ve üniversitelerde 
de örnekleri bulunan sosyal 
etkinlik diploması uygulamasını 
üniversitemize kazandırıyoruz. 
Öğrencilerimiz, kulüp 
faaliyetlerine, üniversite içinde 
ve dışında sosyal etkinliklere 
katıldıkça puan kazanacaklar ve 
eğitimlerini tamamladıklarında 
sosyal etkinlik diplomasına sahip 
olacaklar. Biz, bu bileziği de 
öğrencilerimize kazandıracağız. 
Bu diploma özellikle yurtdışında 
önemli bir geçer akçe. Titizlikle 
çalıştığımız bu projelerimizin, 
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.

NEÜ Proje Transfer Ünitesi: 
“NEPTÜN”
Üniversite büyük bir yapı. 
Sosyal bilimlerden sağlığa, 
mühendislikten sanata birçok 
kulvarda projeler yürütüyoruz. 
Neptün, sinerjinin gücüne 
inanarak bu projelerin bir arada 
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toplandığı bir yapı. Ne yapıyoruz 
burada? Projelerimizin kapsamını, 
verimliliğini, sürekliliğini ve katma 
değerini artırıyor, ulusal ve 
uluslararası proje bağlantıları ve 
transferi sağlıyoruz. 

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, 
hasılı; ülkemizin kalkınmasına, 
evrensel teknoloji ve bilime daha 
fazla katkı. Üniversitelerimiz 
içinde, yüksek katma değer 
üreten parmakla gösterilir 
bir kurum olma hayalimizi 
gerçekleştirmemize önemli 
katkılar sunacak bir araştırma 
geliştirme projesidir NEPTÜN.

Akademik Performans
Akademik alanda yaptığımız 
doğru hamlelerle üniversite 
sıralamalarında büyük atılımlar 
gerçekleştirdik. Bu atılımların 
içimizdeki potansiyeli henüz daha 
yeni uyandırdığını düşünüyorum. 
Kapasitemiz daha yüksek ve bu 
kapasiteyi, zorlayabildiğimiz kadar 
zorlayacağız.
Atama ve yükseltme 
kriterlerindeki dil ve diğer 
performans puanlarını artırdık. 
Eğer akademide başarı istiyorsak, 
yurtdışı ayağımızı, atıflarımızı 
güçlendirmemiz lazım. Bunun 

için de öncelikle hallolması 
gereken iş yabancı dil. Hazırlık 
sınıfında mesela; 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. Bütün bunlar bize 
sıçrama yaşattı.

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. Üniversite 
sıralamalarında önemli birer 
gösterge olan US News ve THE 
sıralamalarına ilk defa girdik ve 
bu listelere de ülkemizden giren 
en genç üniversite biz olduk. 
Bilmenizi isterim ki bu alanda 
birçok üniversiteye mentorlük 
yapıyoruz.

Nature ve Science dergileri, 
bilim dünyasındaki en saygın 
dergilerden. Bu dergilerde son 3 
yılda Türkiye’den yapılan yayınlar 
içerisinde etki değeri en yüksek 
yayın yapan üniversite, biz olduk.
2020 yılında UNİKOP bölgesindeki 
13 üniversite arasında ilk sıraya 
yerleştik; uluslararası iş birliği, 
akademi dışı iş birliği ve etki 
değeri hesaplamalarında. 
Bu hesaplamalar da yine 
üniversitelerimizin başarılarında 
dikkate alınan en kritik 
hesaplamalar. Bence bu da mis 
gibi bir başarı… Emeği geçen tüm 
arkadaşları tebrik ediyorum. Bu 
atılımların arkası gelecek inşallah. 
Ok yaydan çıktı, artık daha 
büyük başarılar Allah’ın izni ile 
kaçınılmaz. 

Necmettin Erbakan Üniversitesini 
bu gibi adımlarımızla marka 
haline getireceğiz. Mışlı mişli, 
yapılmalı edilmeli, yapsak pek 
güzel olur deyip bakarak değil, 
işimizi mis gibi yaparak…

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı “NEVA”
NEVA, Üniversitemize nitelik 
kazandıracak önemli bir projeydi, 
kurulmasına öncülük ettik, 
hamdolsun hayata geçirdik. 
Vakfımız; geleceğimizi inşa 
edecek insan sermayesine 
koşulsuz destek sunacak. 2022 
yılı itibari ile öğrencilerimize 
burs verme sürecini, NEVA’ya 
devrettik. 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. Yurtdışından en 
başarılı öğrencileri üniversitemize 
kazandıracağımız bir çalışma 

yürütüyoruz. Hedef bölgeler 
belirledik, çalışmalarımıza 
başladık. 

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 
inşallah.

Fiziki Alanlar
Son üç yılda 83 bin metrekare 
alan ürettik. Bunun, 70 bin 
metrekaresi hayırseverlerimizin 
katkısı ile olmuş. Bunun 
için çalmadığımız kapı, 
aşındırmadığımız eşik kalmadı. 

Duracak mıyız? Hayır. Akademik 
başarı bir taraftan ilerlerken 
bir taraftan da fiziki alanlarımızı 
tamamlayacağız. Yine kapıları 
çalacağız, yine eşikleri 
aşındıracağız, işimize sarılacak, 
bu üniversiteyi bu şehrin değil, 
bu bölgenin değil, bu ülkenin en 
iyilerinden biri yapacağız.

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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Köyceğiz Yerleşkemizin en 
büyük sorunlarından biri olan 
peyzaj konusunu çözüyoruz. 
Proje tasarımımızı tamamlamak 
üzereyiz, çok yakında harekete 
geçiyor, Üniversitemize tematik 
bir peyzaj kazandırıyoruz.
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 
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 imkânlara sahip 
olacak. Bu açıdan, bir külliye 
özelliği taşıyacak.

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 ve 4’lü 
tek tip soyunma odasını içeren 
spor yatırımını yapıyoruz.

Ereğli yerleşkemizde de 
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.

5 bin metrekarelik Ereğli Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
binası inşaatı için hayırsever Ali 
Talip Özdemir ile anlaştık, yerini 
belirledik, projeyi çizdik, başladık.
Köyceğiz Yerleşkemize 15 bin 
metrekarelik yeni fakülte binası 
inşaatı için bir hayırseverimizle 
görüşüyoruz.

10 bin metrekarelik Nezahat 
Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 
inşaatı için Keleşoğlu Vakfı ile 
anlaştık, inşaatına başlıyoruz.

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

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. 
Müzemiz, Mevlana Müzesi'ne 
yaklaşık 1,9 km, Mevlana Kültür 
Merkezine 900 metre ve Konya 
Spor ve Kongre Merkezi'ne 500 
metre mesafede yer almaktadır. 
Ayrıca yapımı planlanan metro 
hattı projesine göre 14 numaralı 
istasyonun bitişiği konumunda 
bulunmaktadır.

İş Birlikleri
100’ün üzerinde ikili iş birliğine 
imza attık. SEDEP, SOBE ve 
Alzheimer Merkezi projelerimiz 
hız kesmeden devam ederken 
yerel yönetimlerimizle iş birliği 
içerisinde yeni projeler meydana 
getirdik. Büyükşehir Belediyesiyle 
SİA’da, Karatay Belediyesi ile Sanat 
Merkezi’nde, Ereğli Belediyesi ile 
Psikolojik Danışma Merkezi’nde ve 
anaokulunda, Meram Belediyesi 
ile Mega’da, Selçuklu Belediyesi ile 
Sanat Akademisi’nde, güçlerimizi 
birleştirdik, topluma dokunan 
projelere imza attık.

Fizibilitesini yaptığımız ve 
planlama aşamasında olduğumuz, 
yapacağımız projelerimize de 
değinmek istiyorum.

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. 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.

Konya Sanayi Odası ile Organize 
Sanayi Bölgesine, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu kurulması 
konusunda protokol imzaladık. 
Okulda eğitim gören öğrencilerin 
iş bulması, sanayiye ve üretime 
kazandırılması için çeşitli 
başlıklarda iş birlikleri yapacağız.
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.

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 iş birliği 
amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından projenin konuşlanacağı 
ilgili lokasyona Tarım Lisesi 
açılmıştır.

Ekonomik kalkınma ve istihdam 
için önemli bir organizasyon 
yapısı olan öğrenci kooperatifini 
de üniversitemize kazandıracağız.
Son olarak; artan öğrenci 
popülasyonu ile birlikte, Meram’ın 
ruhunu kaybetmeden gelişmesini 
sağlayacak, yerel yönetimle iş 
birliği içerisinde planlı ve organize 
bir dizi proje hayata geçireceğiz.
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.
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Konyaspor Kulübü Başkanı Avukat 
Fatih Özgökçen, Üniversitemiz 
tarafından düzenlenen ‘Turkuaz 
Sahne’ programı kapsamında 
öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. 

Meslek hayatıyla ilgili tecrübelerini 
paylaşan Başkan Özgökçen, 
etkinlikte sürpriz yaparak, 
Sivasspor ile sözleşmesi sona 
eren Ahmet Oğuz’u transfer 
ettiklerini açıkladı. Ahmet 
Keleşoğlu Yerleşkesi Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen 
programda konuşan Konyaspor 
Kulübü Başkanı Avukat Fatih 
Özgökçen, “Hukuk fakültelerinden 
mezun olan genç arkadaşlarımız 
okul bittikten sonraki staj 
dönemini ne kadar iyi geçirirlerse 
meslek hayatlarında belki de o 

kadar başarılı olurlar. Şunu da 
söyleyeyim; bu mesleği rızkımızı 
temin etmek için yapıyoruz 
ama para kazanmak için bu 
mesleğe başlamayın. Avukat, 
hâkim olabilirsiniz, hukukun 
her alanında olabilirsiniz ya 
da bu söyleyeceğim, başka 
meslek dalları için de geçerli 
olabilir. Mesleği öğrenmek için 
başlamak, meslekte başarılı 
olmanın en önemli yoludur 
diye düşünüyorum. Bu, sizin 
için akranlarınız arasında fark 
oluşturacaktır.” dedi.

Başkan Özgökçen, hukuk 
fakültesinde okuyan öğrencilere, 
özellikle usul hukuku noktasında 
kendilerini geliştirmelerini tavsiye 
etti.

Ahmet Çalık, Gençlere 
Örnek Olacak Bir İnsandı

Trafik kazasında hayatını 
kaybeden Ahmet Çalık’ın 
vefatından dolayı zor günler 
geçirdiklerini ifade eden 
Özgökçen, “Futbol disiplini, 
karakteri ve kişiliği ile genç 
arkadaşlara örnek olacak bir 
yapıya sahipti. Oynadığı futbolda 
da başarılıydı ve takımımızı 
toplayan nitelikte bir futbolcuydu. 
Vefat ettikten sonra da bizim 
telefonumuz hiç susmadı. 
Onu tanıyan, tanımayan hatta 
dünyanın önde gelen futbol 
kulüplerinin başkanları arayıp 
taziyelerini ilettiler. Bunun acısını 
yaşadık ama bu acıya rağmen 
futbol takımımız kendini toplamayı 

FATİH ÖZGÖKÇEN, TURKUAZ SAHNE’DE 
ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

TURKUAZ SAHNE

bildi ve sezonu üçüncü sırada 
bitirdi.” diye konuştu.

Sivasspor’dan Ahmet 
Oğuz’u Transfer Ettik

Programda bir sürpriz yaparak 
Sivasspor ile sözleşmesi sona 
eren Ahmet Oğuz’la sözleşme 
imzaladıklarını duyuran Konyaspor 
Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, 
Skubic'in futbolu bıraktığını ve 
yerini doldurmak için çalışmalara 
başladıklarını kaydederek, "Bir 
tane arkadaşımızla sözleşme 
imzaladık. Diğeri de inşallah yarın 
imzalanacak ama imzalanmadığı 
için onu söylemeyeyim. Sözleşme 
imzaladık fakat açıklamamıştık, 
ilk defa burada açıklayayım; 
Sivasspor’un sağ beki Ahmet 
Oğuz’u transfer ettik. Tabii 
transferlerimiz devam edecek. 
Anlaşma sağladığımız transferler 
var ancak imza atılmadığı için 

açıklamayı uygun bulmuyorum. 
Taraftarımızın beklediği, tabiri 
caizse ‘çilek transfer’ dedikleri 
transferler varmış. İnşallah onlar 
da kısa sürede gerçekleşecek. 
Çok da fazla geciktirmeyeceğiz. 
Çünkü 21 Temmuz itibariyle 
Konferans Ligi’nin ilk eleme maçı 
var. 18 Haziran’da takımımız 

toplanacak. Bu tarihten önce 
bizim başlamamız lazım.” 
ifadelerini kullandı.
Program, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu’nun Konyaspor Başkanı 
Fatih Özgökçen’e hediye takdimi 
ile sona erdi.
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Türkiye'nin 23'üncü Başbakanı 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan, vefatının 11. yılında, 
Üniversitemizde düzenlenen 
programla anıldı.

Üniversitemiz ve Erbakan 
Vakfı’nın birlikte organize ettiği 
program, Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Yerleşkesi, Nezahat 
Keleşoğlu Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda ilk olarak konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Necmettin Erbakan’ın adını 
taşıyan Üniversitemizde rektör 
olmaktan büyük gurur duyduğunu 
belirterek, “Merhum Erbakan 

aslında bir bilim adamı olarak 
yola çıktı, ancak şartlar gereği, 
devletin ve milletin bekası için 
idealleri uğruna hocalığında 
yapamadığı önemli işleri yerine 
getirmek için siyasete girdi. 
Necmettin Erbakan adını taşıyan 
bir üniversiteye rektörlük 
yapmak benim için büyük bir 
onur ve gurur kaynağı... Bunun 
için de büyük bir sorumluluk 
taşıdığımızın farkındayız. Hatta 
kendimize hedefler, idealler 
koyuyoruz; hocamızın adını 
taşıyan üniversitemizin Türkiye ve 
dünyada en iyi noktalara gelmesi 
için çabalıyoruz. Birkaç hafta 
önce yayınlanan dünya genç 
üniversiteler sıralamasında devlet 
üniversiteleri içerisinde Türkiye’de 

9. sırada, dünyada 400 bandında 
yer aldık hamdolsun. Daha 
ötesine taşıyacağız. Hocamızın 
ismine bu kadar hizmet bile 
bizim için büyük şeref. Siyaset 
muhalifi de çok olan bir noktadır. 
Vefat ettikten sonra da sizi yine 
muhalifiniz sevmez. Ama vefat 
ettikten sonra herkes tarafından 
sevilen tek siyasetçi herhalde 
dünyada Necmettin Erbakan’dır. 
Rahmetle, minnetle anıyorum” 
dedi.

Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Fatih Erbakan ise, “Bugün 
kendi ismini taşıyan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde vefatının 
11. sene-i devriyesinde gerçek 
bir dava, devlet adamı, örnek bir 
bilim adamı Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Hoca’mızı anıyoruz, 
hayırla yad ediyoruz. İnşallah 
anmakla birlikte anlamayı 
da Cenab-ı Allah nasip etsin. 
Kendisinin o çok önemli, çok 
üstün idealleri uğrunda çalışmayı, 
gayret sarf etmeyi Cenab-ı Allah 
cümlemize, aziz milletimize, 
hepimize nasip eylesin” diyerek 
sözlerine başladı.

Necmettin Erbakan’ın 
aldanmayan, aldatmayan ve 
vazgeçmeyen yönlerine vurgu 
yapan Fatih Erbakan, “Erbakan 

NECMETTİN ERBAKAN, VEFATININ 
11. YILINDA ÜNİVERSİTEMİZDE ANILDI

Hoca’mızın feraseti ve bu 
feraset sayesinde ortaya çıkan 
aldanmayan, aldatmayan Erbakan 
özelliği gerçekten son derece 
önemli. Bu feraseti sayesinde 
milletimize, İslam alemine adeta 
bir pusula vazifesini yerine getirdi. 
Dünyanın başka bir ülkesinde 
dahi görülmeyecek şekilde 4 tane 
partisi haksız yere, hukuksuz bir 
şekilde kapatılmasına rağmen 
5’incisini kurarak yoluna devam 
etme azmini, dirayetini gösteren 
bir liderdi. 12 Eylül döneminde 
idamla yargılanmasına rağmen 
arkasından davasına hizmete 
devam etmesi, davasından 
asla taviz vermemesi, 
vazgeçmemesi de ‘Vazgeçmeyen 
Erbakan’ özelliğinin en önemli 

göstergelerindendi. Bugün 
vefatının arkasından internette 
videoları, konuşmaları milyonlarca 
tıklanıyor, izleniyor. Gerçekten her 
kesimden insan kendisinin siyasi 
olarak destekçisi olmasa dahi, 
en uç kesimdeki insanlar bile 
hayretlerini gizleyemiyor, Erbakan 
Hoca’yı 20 - 30 sene öncesinden 
bugün yaşanan gelişmeleri 
nasıl bu kadar teferruatlı, nasıl 
bu kadar isabetli bir şekilde 
öngörmüş ve anlatmış diye hayret 
ediyorlar. 10, 20, 30 sene sonra 
bugün atılan bir adımın gideceği 
noktayı kestirmesi ve bizlerin de 
böylelikle doğru pozisyon almasını 
sağlaması gerçekten çok önemli 
bir özelliğiydi” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından 

moderatörlüğünü Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’nun yaptığı 
panele geçildi.

Panelde ilk sözü alan Devlet Eski 
Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey, 
gençlerin Necmettin Erbakan’ı 
tanıması gerektiğini ve onu 
anlamalarını istediğini söyleyerek, 
“Başbakanlığın yemeğini yemezdi, 
evden getirirdi. Bozulan klimanın 
yerine yenisini aldırmaz, tamir 
ettirirdi. Devlet imkânlarını 
boşa harcatmazdı. Türkiye’de 
aç ve açıkta tek bir insanın 
dahi kalmaması için çalıştı. Vali 
ve kaymakamlar, hiç bu kadar 
vatandaşa kaynak aktarmamıştık 
diyorlardı. Muhtaç insanların 
ihtiyaçları karşılanıp iş sahibi 
yapıldı o dönem. Çok şefkat ve 
merhametliydi” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan’ın 
istişareye önem verdiğini ve 
bunun sonucunda önerileri 
hayata geçirdiğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
İlnur Çevik, “Erbakan hocayla 
birlikte Anadolu insanı iktidara 
geldi. Anadolu insanının önemli 
yerlere gelmesi ve önemli işler 
başarması için çabalıyordu. 
Yerli ve milli vurgusu yapardı 
her fırsatta. Savunma sanayi ve 
endüstri alanında yerli ve milliyi 
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savunuyordu. Hocam zamanından 
önce yaşamıştı. Hocam ilerici 
bir Müslümandı. Kurduğu havuz 
sistemiyle savunma sanayisine 
yatırım yapmak istiyordu ama 28 
Şubat ile tüm bunları durdurdular. 
Ayrıca kıymetli hocam her daim 
Fethullah Gülen’in çok tehlikeli 
olduğunu söylerdi” diye konuştu.

Başbakanlık Eski Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, 
Necmettin Erbakan’ın kendisinden 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesiyle ilgilenmesini istediğini 
dile getirerek, “Bölge ile ilgili ne 
kadar veri varsa toplamıştık o 
dönem. Erbakan Hocamız bana, 
‘Bölge halkı gerçekten ne istiyor?’ 
diye soruyordu. Bu meseleyi 

çok ama çok önemsiyordu. O 
zamana kadar bölgede çok yanlış 
işler yapılmıştı. Bunları tersine 
çevirmek, terör sorununu çözmek, 
eğitim, tarım ve hayvancılık 
gibi birçok konuda bölgeyi 
kalkındırmak için çok çaba sarf 
ettik ancak 28 Şubat ile maalesef 
tüm bunlar engellendi” dedi.

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri 
Doğan Bekin de, Erbakan’ın 
D-8’i önemsediğini, İslam 
dünyasında ayrılıklara son 
vererek bütünleşmeyi istediğini 
ifade etti. Bekin, “Erbakan Hoca 
iktidara gelmeden önce Milli 
Görüş Hareketinin gücünü gören 
ve iktidara geldiğinde neler 
yapılacağını bilen ABD Başkanı 

Clinton mektuplar göndermişti. 
Erbakan Hocam, o mektuplara 
dik duruş sergileyerek 
politikalarımızdan taviz 
vermeyeceğimizi vurgulayarak 
cevap vermişti. Eğer o mektupları 
tavizkar bir şekilde cevaplasaydı, 
iktidarda 11 ay değil daha fazla 
kalabilirdi ancak Erbakan’ın bu 
konuda duruşu netti” ifadelerini 
kullandı.

Özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz...

BİR ÇİÇEKLE BAHAR OLMAZ AMA,
HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR.
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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve Mevlana 
Kalkınma Ajansı tarafından 
kabul edilen "İklim Değişikliği 
Eğitici Eğitimi Projesi"nin açılış 
programı, Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol 
Güngör Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

İklim değişikliği konusunda bilgi 
ve becerilerini geliştirmek isteyen 
öğretmen ve idarecilere yönelik 
düzenlenecek eğitim 28 Şubat- 
04 Mart 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Eğitimlere, 
öğretim programlarında küresel 
iklim değişikliği kazanımlarının yer 
aldığı Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine 
giren öğretmenler katıldı. 

Katılımcılara 
İklim Değişikliği 
Eğitimi için Stratejiler ve 
Politikalar, İklim Değişikliğinin 
Okul Müfredatına Entegrasyonu, 
Öğretmenler ve Eğitimciler için 
Eğitim ve Öğretim Materyalleri, 
Güvenli ve Sürdürülebilir Okul 
Kampüsleri gibi başlıklar altında 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi ve Konya Teknik 
Üniversitesi Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesinden 
akademisyenler eğitim verdi.

Açılış programında konuşan 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, iklim 
değişikliğinin sonuçlarını birçok 
alanda hissettiğimizi belirterek 
bu alanda çalışmalar ortaya 
koymanın gerekliliğine vurgu 
yaptı. Üniversitemizin bu noktada 
yapılacak tüm çalışmalara 
destek olmaya devam edeceğini 
ifade eden Prof. Dr. Mızırak, 
"İklim Değişikliği Eğitici Eğitimi 
Projesi"nin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit 
Ali Büyük ise, 
Konya'nın 
geçtiğimiz 
hafta 
önemli bir 
programa, 
'İklim Şurası'na 
ev sahipliği 
yaptığını 
belirterek 
tüm dünyayı 
ilgilendiren 
iklim değişikliği 
konusuyla ilgili 
farkındalık 
oluşturmanın 
önemine değindi. 
Bugün başlayıp 
5 gün sürecek ve 

4 alandan toplam 100 öğretmene 
verilecek bu eğitimin su 
halkaları misali büyüyerek 
genişleyeceğini, önce tüm 
öğretmenlerimize ardından da 
öğrencilerimize uzanacağını 
ifade etti.  Projeyle yakından 
ilgilenen Konya Milletvekili Halil 
Etyemez'e, Üniversitemiz yönetici 
ve akademisyenlerine, MEVKA 
Genel Sekreteri İhsan Bostancı'ya 
ve projede emeği geçen herkese 
teşekkür ederek eğitimin verimli 
geçmesi temennisinde bulundu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ'
PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZDE BAŞLADI

MEVKA (Mevlana Kalkınma 
Ajansı) Genel Sekreteri İhsan 

Bostancı, konuşmasında iklim 
değişikliği kavramının son 

yıllarda adını sıkça duymaya 
başladığımız, tüm ülkeleri 

etkileyen niteliğiyle günümüzün 
en büyük çevresel, ekonomik ve 
hatta sosyal tehditlerinden birisi 
haline geldiğini söyledi. Bostancı 

konuşmasında şu ifadelere de 
yer verdi: "Mevlana Kalkınma 

Ajansı olarak iklim değişikliği ile 
mücadele ve uyuma matuf pek 

çok projeye destek 

sağladık. İmalat sanayi başta 
olmak üzere tarım, hayvancılık 

ve turizm gibi sektörlere yönelik 
yenilenebilir enerji kullanımının 

artırılması, döngüsel ekonominin 
yaygınlaştırılması ve enerji başta 
olmak üzere kaynakların verimli 

kullanımına yönelik teknik ve mali 
destek programları kurgulayıp 

uyguladık." dedi.

Konya Milletvekili Halil Etyemez de 
konuşmasına, proje kapsamında 

Konya’da görev yapan, Türkçe, 
Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen 

Bilgisi derslerine giren 
100 öğretmene iklim 

değişikliği ile 
mücadele 

konusunda 
eğitimler 

verileceğini 
ifade etti. 

Etyemez 
konuşmasını 

şöyle sürdürdü:
"Bu eğitim ile 

kıymetli 
öğretmenlerimiz 

tüm okullarımızda 
farkındalık 

oluşturacak 
eğitimler 

verecekler. 
Bu proje ile 

çevre kirliliği, toprak 
kirliliği, iklim değişikliği, 

çölleşme, kuraklık ve 
su kıtlığı gibi günümüzün 

büyük problemlerinin 
çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Bugün dünyada 
her 9 kişiden biri, açlıkla 

mücadele etmektedir. 
Bu 821 milyon insanın 

her gece yatağına 
aç girmesi demektir. 

Tüm dünyada, her yüz 
gıdadan 33'ü çöpe gitmektedir. 

İsraf edilen gıdanın 
3'te 1'i, dünyadaki tüm 

aç insanları doyurmaya 
yetmektedir. İklim değişikliği 

dünyamızda 2050 yılına kadar 
216 milyondan fazla insanı iç 

göçe zorlayacaktır. Günümüz 
dünyasında bugün petrol için 

verilen mücadele ise yakın bir 
gelecekte yerini su ve gıdaya 
bırakacaktır. Dünyada bugün 
her 3 kişiden birinin güvenli 

içme suyuna erişimi yok. 2050 
yılına gelindiğinde dünyada 5,7 
milyar insanın yılda en az 1 ay 

suyun kısıtlı olduğu yerlerde 
yaşayacak." dedi.

Protokol konuşmalarının 
ardından akademisyenlerimiz 

tarafından verilen 
eğitimlere geçildi.
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Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, 
YTB yetkilileri ve Türkiye Burslusu 
öğrenciler Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Nezahat Keleşoğlu Konferans 
Salonu’nda bir araya geldi.

Türkiye Burslusu öğrencileri 
bilgilendirmek, onların sorunlarını 
dinlemek için gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, Türkiye 
Burslusu öğrencilerin çok değerli 
olduklarını belirterek, “Biz sizi 
bir arkadaş bir kardeş olarak 
görüyoruz. Mezun olduğunuzda 
kendi ülkenizde öğretmen, iş 

adamı, bürokrat olacaksınız ama 
Türkiye’yi hiç unutmayacağınıza 
eminiz. Biz sizleri gönül köprüsü 
olarak görüyoruz. İnşallah ileride 
daha iyi projeler daha güzel iş 
birlikleri olacak. Kendimize ve size 
güveniyoruz. Daha yaşanabilir 
bir dünyayı sizlerle beraber 
kuracağımıza da eminiz” dedi.

YTB YETKİLİLERİ ÜNİVERSİTEMİZDEKİ
TÜRKİYE BURSLUSU ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

NEÜ GÜNDEM

Konuşmasına Türkiye Burslusu 
öğrencilere “Türkiye’ye hoş 
geldiniz” diyerek başlayan YTB 
Başkan Yardımcısı Sait Yusuf 
ise, “Türkiye’de bir üniversiteye 
kaydolduğunuz andan itibaren 
sizlerle kardeşlik hukukunu da 
kurmuş olduk. YTB olarak her 
zaman yanınızda olduğumuzu 
vurgulamak istiyorum. Şu anda 
salonda farklı milletlerden birçok 
öğrencimiz bir arada… İşte biz 
bu birlikteliği tüm dünyaya 
yayarsak savaşlar yaşanmaz diye 
düşünüyorum. Bizim dilimiz barış, 
sevgi, Yunus Emre, Mevlana dilidir. 
Barış diliyle insani duygulara 
hitap eden bir programın parçası 
olmaktan gurur duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Ülkemizde size 
sunulan imkânları en üst seviyede 
değerlendirin, kendinizi çok iyi 
yetiştirin zira ülkeleriniz sizden 
barışı, refahı, huzuru sağlayacak 
hizmetler bekliyor” ifadelerini 
kullandı.

Konuşmaların ardından YTB 
Uluslararası Öğrenciler Daire 
Başkanlığı’ndan yetkililer, 
öğrencilere bilgilendirmede 
bulundu.
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Üniversitemiz Ereğli Ziraat 
Fakültesi ve Ereğli Belediyesi iş 
birliği ile “Ereğli’de Organik Tarım 
Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Programa Ereğli Kaymakamı Edip 
Çakıcı, Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, Üniversitemiz 
Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Önder Türkmen, davetliler ve 
vatandaşlar katıldı.

Programın moderatörlüğünü 
ve açılış konuşmasını yapan 
Üniversitemiz Ereğli Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder 
Türkmen Ereğli’de organik tarımın 
yaygınlaşması ve gelişmesi 
anlamında atılan bu adımlardan 
dolayı son derece heyecanlı 
olduğunu, bunun kendisinin 
hayali olduğunu ve yıllardır 
gerçekleşmesi adına üzerine 
düşenleri yaptığını belirtti.

Daha sonra konuşmalarını 
yapmak üzere kürsüye gelen 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu: “Üretken bir Belediyecilik 
anlayışıyla üreten Ereğli’de 
bir fazla sağlıklı ürünlerin 
yetişmesine vesile olma çaba 
ve gayretimizi inatla ve ısrarla 
sürdürüyoruz. Başarmak zor, 
bunu biliyoruz ama başaracağız. 

Biliyoruz ki gıdada insanların 
genetik yapısıyla ilgileniyorlar, 
nihayetinde bozuluyor. Biz 
öncelikle insanımızın sağlıklı 
olmasıyla ilgiliyiz. Sağlıklı nesiller 
yetiştirerek ülkemizin geleceğine 
katkı sunmak mecburiyetimiz 
olduğuna inanıyoruz. Tarım 
potansiyeli yüksek bir Ereğli’de 
tarımsal ürünleri ekstra katma 
değer yaratacak şekilde 
geliştirmek ve bu anlamda 
da mesafe almak çok önemli, 
tabi ki işsizliğin yoğun olarak 
yaşandığı bir memlekette de 
istihdam imkânı sağlamak önemli 
diye düşünüyoruz. Üretimden 
tutun da paketlenmesine, 
pazarlanmasına hatta gerekiyorsa 
işlenmesine kadar ciddi 
manada bir istihdam imkânı 
sağlayacak ki bu insanımızın 
evine helalinden bir fazla rızık 
götürmesi imkânı demek olacak, 
gayretimiz ona yönelik olacak. 
Değerli Rektörümüzden Allah 
razı olsun her platformda ciddi 
manada destek verdi ve el ele 
tutuşmamıza vesile oldu. Ziraat 
Fakültemizin Dekanı Önder Bey 
bu noktada çok gayretli, samimi 
duruşundan dolayı kendisini 
kutluyor ve çok teşekkür 
ediyorum. Tabi bu organik 
tarım hevesimizin bir fazla 
hayat bulması noktasında bize 

desteklerini esirgemeyen çok 
değerli Bakanımız, hemşerimiz 
Sayın Murat Kurum’a hassaten 
çok teşekkür ediyorum. Ereğli 
Belediyesi olarak halkımıza 
rağmen hizmet üretmemiz söz 
konusu olamaz, halka ihanet 
edecek bir yaklaşımın içerisinde 
olmamız söz konusu olamaz. 
Sayın Bakanımız aradığında 
takdir sizin, nasıl uygun 
görüyorsanız hemşerilerimizi 
mağdur etmeyelim dedim. 
Zaten mağdur olmayacaklardı, 
gönlümüzden geçen bu sene 
ıslah etmek bağlamında 4 Bin 
Ton Ayçiçeği ekelim, yağını 
Ereğli’ye, organik yağ olarak 
dağıtalım diye düşünmüştük. 
Ancak bu kısmet olmadı ıslahtan 
sonra da parselleyip 70 hane 
var Adabağ’da, 70 haneye 50-60 
Dönüm halinde parselleyelim, 
ekmek isteyen kim varsa tohumu 
belediye’den, fidesi belediyeden, 
suyu belediyeden sadece bakımı 
hemşerilerimize ait olacak şekilde 
bir yetiştirme potansiyelini 
maksimize edelim dedik. Bu böyle 
olmadı ama neticesinde niyetimiz 
halis, aklımız, gönlümüz Ereğli’de 
ve Ereğli halkında. Zaman zaman 
esnaflarımızla karşı karşıya 
getirilmeye çalışıldığını hepiniz 
bilirsiniz, zaman zaman halkımızla 
karşı karşıya getirilmeye gayret 

EREĞLİ’DE ORGANİK TARIM ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

edildiğini bilirsiniz. Ben yarına 
inanan bir Belediye Başkanı 
değilim, yarın Hak Teala’nın 
tasarrufunda olan bir zaman 
dilimi, lütfederse olur, lütfetmezse 
mevtayız, onun da hayırlısı olsun. 
Demek istediğim şu; devletin 
okullarında okuduk, tecrübe ve 

bilgi kazandık, rızkımızı devletten 
temin ettik, bizim borcumuz 
var, ölmeden önce borcumuzu 
ödemek zorundayız. Onun gayreti 
içerisindeyiz. Önceki Belediye 
Başkanlığımız döneminde 
yaşadığımız acıları ben biliyorum, 
şimdi de üzüntülerimi Allah razı 

olsun siyasilerimiz hafifletmek 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Bu manada destek veren herkese 
müteşekkirim. Çalıştayımızın 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve 
istifade edeceğimizi biliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

NEÜ GÜNDEM
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu: 
“Ereğli bir sevdadır. Ben Türkiye’ye, 
Konya’ya hassaten de Ereğli’ye 
hizmet etmekten büyük keyif 
alan bir hemşerinizim. Hamd 
olsun Rabbim lütfetti değişik 
vesilelerle bunu gerçekleştirdik. 
Bir siyasi geçmişimiz oldu. Uzun 
seneler hatırlanacak eserlere, 
işlere, faaliyetlere imza attığımızı 
düşünüyorum. Şimdi Rabbim 
lütfetti önemli bir üniversitenin 
Rektörü oldum. Ereğli’nin bize 
bağlı olması da bir avantaj tabi, 
bunda da vesile olduk. Ortak 
payda Ereğli, ben bu konuda 
Ereğli’nin iyi bir gayret içerisinde 
olduğunu görüyorum. Siyasetin, 
ideolojilerin ve kişilerin kendi 
çıkarlarının üzerindedir Ereğli ve 
bu çerçevede sağ olsun Belediye 
Başkanımız, Kaymakamımız ve 
diğer yöneticilerimizle birlikte 
çok güzel işlere imza atıyoruz. 
Bu projede önemli olan birkaç 
nokta var. Birisi, çok önemli bir 
meselede Belediye’yle ortak 
hareket ediyoruz. Hani hep derler 
ya üniversite sanayi işbirliği, 
üniversitenin sosyal etkinliği, 
birikimini alana yansıtması, bu 

noktada belediye çok önemli. 
Biz bunu Konya’da da çok iyi 
yapıyoruz. Konya’da Türkiye’de 
ses getiren projelere imza 
atıyoruz, şimdi Ereğli’de bunu 
başlattık. Sağ olsun Belediye 
Başkanım bu konuda çok gayretli 
kendisine teşekkür ediyoruz. 
Ne istersek yerine getirdi o 
da bizden ne isterse yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Niye ortak 
sevdamız, paydamız Ereğli, başka 
bir derdimiz, gayemiz yok. Bu 
proje Belediye ile ilişki açısından 
önemli. Bu proje insanların aldığı 
beslenme kaynağının kendi 
vücuduna, doğal yapısına uygun 
olması açısından da önemli bir 
proje çünkü biz burada organik 
tarım yapacağız. Vatandaşımıza 
uygun rakamlarla, uygun 
imkânlarla organik gıda üretmeye 
çalışacağız. Başka bir açıdan da 
önemli, Ereğli’de istihdam imkânı 
oluşturulacak. Ve büyük ihtimalle 
buna inanıyorum ben, Ereğli 
organik tarımın merkezlerinden 
birisi haline gelecek. Organik 
tarım denilince Türkiye’de akla 
Ereğli gelecek. Çünkü çok 
büyük bir alanda üniversite 

ve belediyenin rehberliğinde 
organik tarıma başlanacak. 
Orada alınan başarılarla Ereğli’nin 
standartlara uygun olan her 
yerinde organik tarım yapılmaya 
başlanacak sadece orada değil. 
Biz rehberliğini yapacağız, nasıl 
yapılabileceğini ortaya koyacağız. 
Sonra Ereğli’de isteyen bütün 
hemşerilerimiz, bütün çiftçilerimiz 
istedikleri mekânda standartlarını 
sağladığı andan itibaren organik 
tarımı gerçekleştirecekler. 
Ereğli’ye biz müthiş bir katma 
değeri olan iş alanı sağlıyoruz. 
Bir iş alanı imkânı oluşturuyoruz, 
çünkü bu alanın kârlılık oranı çok 
yüksek. Bu iş harekete geçtikten 
sonra Ereğli’de işsizlik sorunun 
çözüleceği kanaatini taşıyorum. 
Bu projenin gerçekleşmesinde 
katkı sağlayan başta Ereğli’mizin 
hakikaten sevdalısı olan, Ereğli 
denilince yüreği titreyen Sayın 
Metin Kıratlı’ya, hemşerimiz 
Konya sevdalısı olan Sayın Murat 
Kurum’a, Belediye Başkanımıza ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı 
ise, “Ereğli büyük ölçüde geçimin 
tarım ve hayvancılıkla sağlayan, 
tarım ve hayvancılıkta da İlimizde, 
bölgemizde ve yöremizde ciddi 
bir yeri olan bir ilçemiz. Klasik 
yöntemle yapılan tarımın getirisi 
belli, şimdi organik tarıma doğru 
bir yönelim olacak inşallah. 
Belediyemiz ve üniversitemiz 
öncülüğünde organik tarımı 
ilçemizde yaygınlaştırmaya 
çalışacağız. Üretimden pazar 
oluşturulmasına kadar yapılan 
bir tecrübe sonunda tüm Ereğli 
çapında yaygınlaşacak organik 
tarım, çiftçilerimizin gelirlerini 
büyük ölçüde artıracağını 
düşünüyoruz. İnşallah bugün 

misafirimiz olan hocalarımız da 
var, konuyu aydınlatacaklar. Bu 
ileriye yönelik atılan ilk adım, 
peşinden de devamı gelecek 
inşallah. Ben sempozyumun 
hem ilçemiz hem üreticilerimiz 
açısından hayırlara vesile 
olmasını diliyor, Üniversitemize, 
Rektörümüze ve Belediye 
Başkanımıza emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğirdir 
Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 
Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan 
Aslancan, Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Abdurrahman Dinç, Mustafa 

Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa Didin, 
Çukurova Üniversitesi Bahçe 
Bitkileri Bölümünden Emekli Prof. 
Dr. Kazım Abak, Barınlı Tanıtım 
Organizasyon Ltd. Şti. sahibi Yakup 
Barınlı ve özel bir şirkette Organik 
Tarım Koordinatörü Ziraat Yüksek 
Mühendisi Kamil Karataş organik 
tarım hususunda çeşitli konularda 
katılımcıları bilgilendirdi. 

Ardından gerçekleştirilen soru-
cevap bölümü ile çalıştay sona 
erdi.

28 29
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Üniversitemiz Nezahat Keleşoğlu 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü ve Türkiye Fizyoterapistler 
Derneği iş birliğinde, KTO Karatay 
Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 
Bölümlerinin destekleri ile 
‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Eğitim Etkinlikleri Sempozyumu’ 
düzenlendi.

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Asım Duman Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen programa 
fizyoterapistler, akademisyenler, 
öğrenciler ve davetliler katıldı.
Program, Nezahat Keleşoğlu 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç Dr. Hasan 
Hüseyin Tekin ve Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Altuntaş 
Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla 
başladı. 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Altuntaş 
Yılmaz konuşmasında, Konya’daki 
3 büyük üniversitenin yer aldığı 
bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın 
mutluluğunu yaşadığını söyledi. 

Konya’da fizyoterapi alanındaki 
güncel bilgilerin paylaşılması 
için benzer programların artarak 
yapılması gerektiğine vurgu 
yapan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, bu 
tür eğitimlerin öğrencilere büyük 
motivasyon kaynağı olduğunu dile 
getirdi. 

Açılış konuşmalarının ardından 
etkinlik, davetli akademisyenlerin 
sunumlarıyla devam etti. 

Doç. Dr. Eda Albayrak, “Erasmus 
Hareketliliği” konu başlığında yurt 
dışında eğitim, staj ve prosedürler 
konusunda bilgilendirme yaptı. 

Fizyoterapistlik mesleğinde bu 
sene 30. yılını kutlayacak olan Dr. 
Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert 
ise,  “Fizyoterapide Girişimcilik ve 
Yeni İstihdam Alanları” konusunda 
deneyim ve bilgilerini paylaştı. 
‘Tele Pulmoner Rehabilitasyon’un 
günümüzdeki önemi ve 
uygulanabilirliği konusunda 
deneyim ve tecrübelerini paylaşan 
Dr. Öğr Üyesi İsmail Özsoy, 
karantina sürecindeki hastalarda 
solunum ve öksürme eğitimleri 
ile hastaların yaşam kalitelerinin 
önemli düzeyde desteklendiğini 
ifade etti. 

“Özel Gereksinime İhtiyacı Olan 
Çocuklarda Yutma Bozukluğuna 
Yaklaşım” konusunda bilgi ve 
tecrübelerini paylaşan Dr. Öğr. 
Üyesi Neslihan Altuntaş Yılmaz, 
özel gereksinime ihtiyacı olan 
çocuklarda çiğneme, yutma 
ve beslenme problemlerinin 
yaygın olarak görüldüğünü ve 
rehabilitasyonda hedefin yutma-
solunum-emme döngüsünde 
güvenliği sağlamak olduğunu 
belirtti. 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM 
ETKİNLİKLERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Üniversitemiz KONÜDAM Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin 15’incisini düzenlediği, 
Deney Hayvanları Eğitim 
Programı’nı başarıyla tamamlayan 
kursiyerler sertifikalarını 
düzenlenen törenle aldı.

Kursu; Konya, Ankara, Kayseri, 
Niğde, Isparta, Karaman ve 
Afyonkarahisar’dan 2 profesör, 6 
doktor öğretim üyesi, 2 uzman 
doktor, 1 öğretim görevlisi, 32 
araştırma görevlisi ve 6 lisansüstü 
öğrenci olmak üzere toplam 49 

kursiyer başarıyla tamamladı.
Kursiyerler sertifikalarını 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin 
Doğan, Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 
Hasan Küçükkendirci, KONÜDAM 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Tuğrul Yılmaz, KONÜDAM Müdür 
Yardımcıları Prof. Dr. Bilsev 
İnce ve Doç. Dr. Mehmet Giray 
Sönmez’in katıldığı törenle teslim 
aldı.

KONÜDAM Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Tuğrul Yılmaz konuyla 
ilgili değerlendirmesinde, 
eğitimlerin kursiyerler açısından 
çok verimli geçtiğini ifade ederek 
eğitimlerin yıl içinde devam 
edeceğini söyledi. KONÜDAM 
olarak sadece kurslarla değil, 
deneysel araştırmalar konusunda 
da araştırmacılara ciddi destekler 
sağlandığını kaydeden Prof. Dr. 
Yılmaz, ülke genelinde in vivo 
çalışmalar konusunda bilinir 
bir merkez olma gayreti içinde 
olduklarının altını çizdi.

KONÜDAM’DA DENEY HAYVANLARI
EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI
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Resmi Tören Yapılmadı Ama 
Gençler Mehmet Akif’in 
Tabutunu El Üstünde Taşıdı

Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’da 
geçirdiği yılları, Mısır’dan 
dönüşüyle vefatına kadar olan 

dönemi anlatan Üniversitemiz 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal 
Güven, “Mehmet Akif, 16 Haziran 
1936’da Mısır’dan İstanbul'a 
döndüğünde hastaydı. İstanbul'a 
dönüşüyle beraber Akif’in, gün 
gün kişisel yaşamı, münasebetleri, 

hastalığının seyri, vefatı, hatta 
vefatına katılanlar dâhil olmak 
üzere detaylı bir şekilde dönemin 
emniyet raporlarında yer 
almaktadır. Yani Mehmet Akif 
Ersoy, kendisine hissettirilmeyen, 
tacize dönmeyen bir tarassut 
altındaydı. 27 Aralık 1936’da 
vefat eden Mehmet Akif için 
resmi tören yapılmadı. Cenaze 
namazı Beyazıt Camii’nde kılınan 
Akif’in tabutu, cenazeye katılan 
gençler tarafından, Beyazıt’tan 
Edirnekapı’ya kadar omuzlarda 
değil ellerinin üstünde taşınıyor 

ve Akif’in cenazesi Edirnekapı 
Mezarlığı’na defnediliyor. 
Ölümünden tam 26 yıl sonra, 
resmi tören yapılıyor ve Mehmet 
Akif’in kemikleri mezarlığın 
karşısındaki şehitliğe naklediliyor.” 
ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz ve Konya Valiliği 
tarafından düzenlenen “Vatan 
Yolunda İstiklal Uğrunda: Mehmet 
Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” paneli 
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Fuat Sezgin 
Konferans Salonu’nda yapılan 
panelin moderatörlüğünü 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bekir Biçer yürüttü. Prof. Dr. 
Biçer, “Bu konuda çok duygusal 
olduğumu söyleyeyim. Ben kişisel 
kanaatimi söyleyeyim. Kurtuluş 

Savaşı’nda askeri kanadın öncüsü 
Mustafa Kemal, sivil halkın 
temsilcisi, Anadolu'nun vicdanı, 
milli mücadelenin en önemli 
kahramanlarından birisi ve bütün 
hayatını bu millet için adamış bir 
insan; Mehmet Akif Ersoy’dur.” 
diye konuştu.

İstiklal Marşı’nın üç ayrı 
mutabakatın ürünü olarak bugüne 
kadar varlığını sürdürdüğünü 
söyleyen Üniversitemiz Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Kaya, 
“Birincisi şairde birlik, ikincisi 
şiirde birlik, üçüncüsü milletin 
gösterdiği birliktir. Milletin ortaya 
koyduğu ittifaktır. Mehmet 
Akif Ersoy, ömrünü her zaman 
milletine, vatanına, istiklaline 
adamış, imanına, inancına 
adamış bir değerdir. İstiklal Harbi 
sürecinin Milli Mücadele sürecinin 
de manevi dinamiklerinin başında 
gelir.” dedi.

MEHMET AKİF ERSOY VE 
İSTİKLAL MARŞI PANELİ
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Üniversitemiz ile Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) iş 
birliğinde düzenlenen Geçmişten 
Geleceğe Çatalhöyük Resim 
Yarışması’nda ödüller sahiplerini 
buldu.

Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşen 
yarışmanın ödül töreninde 
konuşan Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Genç, 
Çatalhöyük’ün Anadolu’da Neolitik 
döneme ışık tuttuğunu belirtti. 

Doç. Dr. Genç, “Birçok farklı 
şehirden yarışmaya katılarak 
başarı gösteren sanatçılarımıza, 
yarışmayı düzenleyen 
üniversitelerimizin yöneticilerine 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Oğuz Doğan ise, “Çatalhöyük, 
Göbeklitepe’nin ardından en 
eski kalıntılara sahip bir mekân. 
Bundan sonra da yeni kalıntıların 
bölge etrafında ortaya çıkması 
muhtemel… Kültürel mirasımıza 
her alanda sahip çıkmalıyız. 
Kültüre sahip çıkmanın birçok 

yolu var ve resim de bunlardan 
biri. Kültürel mirasımızı 
tuvallerine yansıtarak yaşatan 
sanatçılarımıza ve yarışmanın 
düzenlenmesine katkı sunan 
herkese şükranlarımı sunuyorum” 
şeklinde konuştu.

KGTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Durmuş Tayyar Şen, böyle bir 
etkinlikte destekleyici kurum 
olmaktan gurur duyduklarını 
söyleyerek, “Biliyorsunuz 
üniversitelerin üç temel işleri 
vardır; öğrenci yetiştirmek, 
bilimsel araştırma yapmak ve 
topluma hizmet. Üniversiteler 

ÇATALHÖYÜK RESİM YARIŞMASI 
ÖDÜL TÖRENİ

yalnızca bilim üretilen yerler 
değildir. Toplumsal bilincin 
oluşması, kültüre sahip çıkılması 
anlamında Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ile Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi’nin böyle bir 
etkinlikte destekleyici olması 
gurur verici. Tören öncesinde 
eserleri tek tek inceledim. 

Sanatçılarımız gerçekten 
yüreklerini ortaya koymuşlar ve 
farklı perspektiflerden çok yönlü 
bir anlatım gerçekleştirmişler. 
Yarışmaya katkı veren herkese, 
özellikle sanatçılarımıza yürekten 
teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sergilenen resimlerin çok güzel 
bir koleksiyon oluşturduğunu 
kaydeden KTO Karatay 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Çağatay Ünüsan da, 
“Bu ortamda bulununca turizm 
işletmeciliği okuduğum yıllar 
aklıma geldi. O zamanlar Konya'da 
beş yıldızlı oteller yoktu, altyapı 
yeterli değildi. Çatalhöyük belki 
de ulaşılamaz bir yerdi. Ancak 
gün geçtikçe Konya gelişti ve 
Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras 
Listesi'ne dâhil edildi. Kültür, sanat 
ülkemiz için çok önemli. Burada 
sergilenen resimler çok değerli ve 
güzel bir koleksiyon oluşturmuş. 
Düzenleyici üniversitelerimizi 
tebrik ediyor ve bu tür 
çalışmaların üniversite olarak 
destekçisi olduğumuzu belirtmek 
istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından birincilik 
ödülünü Ayşe Sezer, ikincilik 
ödülünü Birgül Ergün, üçüncülük 
ödülünü Selma Kulan, başarı 
ödüllerini Ruşen Polat, Sevil 
Yalım, Rana Sirkecioğlu ve jüri 
özel ödülünü Derya Abana 
protokol üyelerinin ellerinden 
aldı. Katılımcıların eserleri 
incelemesiyle tören sona erdi.
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Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre 
her iki kişiden birisinin sigara 
içtiğini kaydeden Üniversitemiz 
Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fatma Gökşin Cihan, sigaranın 
birçok kanser türünde etken 
olarak önemli rol oynadığını, 
insanlardaki bütün kanserlerin 
yaklaşık 3'te 1'inden sigaranın 
sorumlu olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, 
kanserin ülkemizde ve dünyada 
ölümlerde ikinci sırada yer alan 
herkesi üzen bir durum olduğunu 
söyledi.

Kanserden ölümlerin yaklaşık 
3’te 1’inin başlıca 5 önlenebilir 
sebepten kaynaklandığını aktaran 
Prof. Dr. Cihan, "Bizim için en 
önemli kısmı burası aslında. 
Birincisi tütün kullanımı, ikincisi 
yüksek beden kitle indeksi 
dediğimiz kilolu olmak ya da 
şişman olmak, meyve sebzenin az 
tüketilmesi üçüncü risk faktörü, 
yetersiz fiziksel aktivite ve alkol 
kullanımı da diğer risk faktörleri 
arasında geliyor. Tütün kullanımı 
yani sigara içimi kanser için en 
önemli risk faktörü, en başta 
geliyor ve kanserden ölümlerin 
yaklaşık 4'te birinden sorumlu. 

Bizim için önlemek önemli. Daha 
sonrasında tedavi hem masraflı 
hem üzücü sonuçları olabilen 
gerçekten uzun, zor, yıpratıcı 
bir süreç. Onun için günümüzde 
bütün kanserlerin yüzde 30 
ila 50'sinin önlenebilir olması 
sebebiyle bizim için de saydığımız 
risk faktörlerinden kaçınmak ve 
mevcut kanıta dayalı stratejilerin 
uygulanması önem arz ediyor. 
Bir çok kanserin iyileşme ihtimali 
erken tanı olduğunda daha 
yüksek” dedi.

KANSERLERİN YAKLAŞIK ÜÇTE 
BİRİNDEN SİGARA SORUMLU

İnsanlardaki bütün 
kanserlerin yaklaşık üçte 
birinden sigara sorumludur

Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, 
“Baktığımızda erkeklerde en 
çok görülen kanser tipi akciğer 
kanseri ve akciğer kanserinin 
de yüzde 90 ila 95 sebebi ne 
yazık ki tütün kullanımı, sigara 
kullanımı. Ülkemizdeki 2019 yılı 
verilerine göre her 2 kişiden 1'i 
sigara içiyor. 3'te 1 kişi ise her 
gün tüketiyor sigarayı ve daha 
seyrek içebilse de ne yazık ki 
vatandaşlarımızın 3'te 1'i her gün 
sigara kullanmakta. 35 ila 44 
yaş erkek grubuna baktığımızda 
3 erkekten 2'sinin gene sigara 
kullandığını, kadın grubunda ise 
4 kadından 1'inin sigara içtiğini 
görüyoruz. Ne yazık ki oranlar 
ülkemizde sigara tüketimi 
açısından oldukça yüksek. 
Akciğerde kanser yapmasının 
yanı sıra sigara aynı zamanda 
gırtlak kanseri, ağız boşluğundaki 
kanserler, dudaktaki kanserler, 
yutakta, yemek borusunda, 
midede, kalın bağırsakta, 
pankreas, böbrek, mesane, meme 
ve rahim ağzı kanserlerinde de 
önemli rol oynuyor etken olarak. 
İnsanlardaki bütün kanserlerin 
yaklaşık üçte birinden sigara 
sorumludur.” şeklinde konuştu.

Bir saatlik oturumda 
nargileden 100 ila 200 adet 
sigaraya denk dumana 
maruz kalınır!

Özellikle yaz günlerinde keyif 
olarak tüketilen tütün ürünlerin 
en zararlılarından birisinin nargile 
olduğunu aktaran Prof. Dr. Fatma 
Gökşin Cihan, “Bir saatlik oturum 
sonucu nargile içimi sonucu 
yaklaşık 100 ila 200 adet sigara 
tüketilmiş gibi dumana maruz 
kalıyor kişi ve gene sadece bir 
nargile tüketiminde 20 ila 50 
adet sigara içmiş kadar nikotine 
maruz kalıyor ki nikotinin de 
kanserojen olduğunu söylemiştik. 
Gene nargilenin tüm tütüne bağlı 
zararlarının yanı sıra akciğer, 
solunum yolu, yemek borusu, 
ağız ve diş eti kanserlerine 
de sebep olmak gibi ne yazık 
ki bir durumu var. O nedenle 
bütün vatandaşlarımızı öncelikle 
kanserden korunma açısından 
önlemleri almaya, sigarayı 
içiyorlarsa bir an önce bırakmaya, 
içmiyorlarsa hiç muhatap 
olmamaya, hatta yanlarında dahi 
içilmesine müsaade etmemeleri 
konusunda dikkati çekmek 
istiyorum” diye uyarılarda 
bulundu.

PROF. DR. FATMA GÖKŞİN CİHAN
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD Öğretim Üyesi

NEÜ BLOG PROF. DR. FATMA GÖKŞİN CİHAN
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD Öğretim Üyesi
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı, 
Prof. Dr. Asım Duman Konferans 
Salonu’nda düzenlenen programla 
kutlandı.

Etkinlikte ilk olarak konuşan 
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman 
Serhat Tokgöz, “Zorlu Covid-19 
salgını sürecinde hekimlerimiz 
hastaların solunum yollarını açık 
tutmak ve hastaları tedavi etmek 
için kendi sağlıklarını çok büyük 
bir risk altına almışlardır. Bu 
sebepten ötürü pek çok şehit ve 
gazi vermiş bulunmaktayız. Şehit 

olan sağlık çalışanlarımıza rahmet 
ve gazilerimize de acil şifalar 
diliyorum. Bir an önce bu musibeti 
dünyamızdan tamamen silmesini 
Allah-u Teala’dan niyaz ediyorum. 
Tıbbın gelişmesinde katkısı olan 
tüm hocalarımızın emanetini 
gelecek nesillere hakkıyla 
aktarmalıyız. Gelecek nesiller de 
bu değerli geçmişe sahip çıkıp 
daha ileriyi hedeflemelidir. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 14 Mart Tıp 
Bayramını en içten dileklerimle 
kutluyor, saygılarımı sunuyorum” 
dedi.

Yalnız İnsan Sevgisi ile 
Doktorluğun Zorluklarına 
Katlanılabilir

Hekimliğin gönül işi olduğunun 
altını çizen Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu ise, “Geçen 
iki yılda pandemi dolayısıyla 
14 Mart Tıp Bayramı’nı bir 
arada kutlayamamıştık. Bu yıl 
hamdolsun birlikteyiz. Ama 
zor bir süreç geçirildi ve bu 
zor sürecin kahramanlarına 
minnettarız. Hakikaten zor bir 
meslek. Duygusal yoğunluğun 
fazla olduğu, hastasıyla 

ÜNİVERSİTEMİZDE 
14 MART TIP BAYRAMI KUTLANDI

ağlayan, hastasıyla gülen, 
hastasıyla iyileşen bir meslekten 
bahsediyoruz. Tabipler dünyaya 
bir daha gelseler yine tabip 
olmak ister ama zor bir meslek. 
Şunu net olarak ifade edeyim. 
Bunun, parasal karşılığı yoktur. 
Gönlünüzde insan sevgisi olursa 
ancak o zaman bu mesleğin 
zorluklarına katlanılabilir. Bu 
sebeple gönüllerini bu mesleğe 
vermiş olan değerli hekimlerimizi 
tebrik ediyorum. Ailesi dahi 
yanından kaçarken doktorlarımız 
hastalarına; çocuklara, gençlere, 
annelere, babalara hizmet 
götürdüler. Bu süreçte şehit 
olan sağlık çalışanlarına Allah'tan 
rahmet, gazilerimize acil şifalar 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tıp alanında 
dünyada söz sahibi olduğunu ve 
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin de ülke tıbbında 
önemli bir yerinin olduğunu 
vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Ülke tıbbı ve özelde 
Meram Tıp Fakültesi olarak 
daha da iyi olabiliriz. Geleneksel 
tıbbın gücünü de bu süreçte 
kullanmalıyız diye düşünüyorum. 
Daha iyisi için, her kim çalışma 
yaparsa arkasında olduğumuzu 
belirtmek istiyorum. 14 Mart Tıp 
Bayramı kutlu olsun, gelecek 
seneler daha mutlu olsun” 
ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Başarılı akademisyenlerimize 
plaket takdiminin yapıldığı 
program, akademik giysi töreni ile 
sona erdi.
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Karatay Belediyesi ile 
Üniversitemiz Geleneksel 
Sanatlar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin iş birliğiyle hazırlanan 
“Selçuklu Geometrik Motifler 
Sergisi” açıldı.  
 

Karatay Belediyesi ve 
Üniversitemiz Geleneksel Sanatlar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
işbirliğiyle, geometrik desen 
sanatçısı Gülten Arslan ile 16 
öğrencinin eserlerinden oluşan 
“Selçuklu Geometrik Motifler 
Sergisi” Karatay Belediyesi Fuaye 
Alanı’nda açıldı. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya’nın özellikle 13’üncü 
yüzyılda kültürde, sanatta 
mimaride ve daha birçok alanda 
çok önemli bir şehir olduğuna 
vurgu yaparak, 200 yıldan 
fazla Selçuklulara başkentlik 
yapan Konya’nın tüm yönleriyle 
tanıtılıp geleceğe taşınması için 
çalıştıklarını söyledi. Başkan 
Hasan Kılca, “Bu eşsiz medeniyete 
ev sahipliği yapan Konyamızı 
tüm değerleriyle yaşatmak ve 
geleceğe taşımak, bizim için hem 
gurur kaynağı hem de önemli 
bir sorumluluk. Sanatçılarımız ve 
hocalarımız bu konuda önemli bir 
gayret içinde. Karatay Belediyesi 
olarak bizler de, bu manada 
birçok proje içinde yer alarak 
sanata ve sanatçılarımıza destek 
oluyoruz. Bugün de ‘Selçuklu 
Geometrik Motifler Sergisi’nin 

SELÇUKLU GEOMETRİK 
MOTİFLER SERGİSİ 

açılışını gerçekleştirdik. Bugüne 
kadar Necmettin Erbakan 
Üniversitemiz ile pek çok güzel 
işler yaptık. Bundan sonra da 
sanatçıya, sanata katkı sunmaya 
devam edeceğiz. Ben tüm Konyalı 
hemşehrilerimizi sergiyi görmeye 
davet ediyorum” dedi. 

Serginin hazırlanmasında 
büyük emekleri olan Konya’da 
geometrik desen sanatı alanında 
çalışmalar yapan Gülten Arslan 
ise, geometrik desenlerle 8 yıl 
önce tanıştığına vurgu yaptı. 
Gülten Arslan, “Ülkemizde bu alan 
ile ilgili bir eksiklik gördüğüm 
için bu sanatı önce öğrenmeye 
sonrasında da öğretmeye 
yöneldim. 16 öğrencimizle 
toplamda bir çalışmayla da bu 
sergimiz ortaya çıkmış oldu. 
Son dönemlerde pandemi 
dolayısıyla öğrencilerimiz 

eserlerini çevrimiçi olarak çizdiler. 
Karatay Belediyesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesinin ortak bir 
projesinde yer almaktan dolayı 
mutluyum. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Serginin açılışına; Karatay 
Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Üniversitemiz Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Dicle Aydın, Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal, 
akademisyenler, Sanatçı Gülten 
Arslan, öğrenciler ve Karatay 
Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. 
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları (BİDEP) Başkanlığınca, 
lise öğrencilerinin ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda 
bilimsel çözümler üretmelerini 
ve bu doğrultuda bilgi ve 
becerilerini arttıracak projeler 
geliştirmelerini teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen 2204-A 
Lise Öğrencileri Araştırma 
Proje Yarışmaları bölge 
değerlendirmeleri Üniversitemiz 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde gerçekleştirildi.

Bölge değerlendirmesi 
kapanış programında konuşan 
Üniversitemiz Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi ve TÜBİTAK Konya Bölge 
Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet 

Hacıbeyoğlu, bölge yarışmasına 10 
farklı il ve 11 farklı üniversiteden 
36 farklı akademisyenin davet 
edildiğini belirterek, “Öğrenciler 
ile mülakatlar başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. Bu aşamada 
12 farklı alandan toplam 18 
adet projeyi, Türkiye finallerine 
gönderdik. Önümüzdeki yıllarda 
Konya bölgesinde eğitim gören 
lise öğrencilerinden daha 
fazla katılım bekliyoruz. Bölge 
değerlendirmesini geçerek 
Türkiye finalinde yarışacak 
öğrencilere başarılar diliyorum” 
şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan ise, 
özellikle genç yaşlarda proje 
gerçekleştirme kültürünün genç 

beyinlere aşılanmasının önemine 
dikkat çekerek, bu yarışmalara 
katılan lise öğrencilerinin 
üniversite eğitimlerini 
tamamladıktan sonra kendi ana 
bilim dalları ile ilgili konularda 
ülkemizin ihtiyaç ve sorunlarına 
çözüm bulabileceklerini vurguladı.
Bu tür yarışmalarda kaybedenin 
olmadığını, değerlendirmeyi 
geçemeyenlerin de deneyim 
kazandığını kaydeden Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, gelişen dünya 
düzeninde nitelikli bilgi ve ürün 
üretmenin önem arz ettiğini ifade 
ederek sözlerini tamamladı.

Konya Valiliği himayelerinde, 
Üniversitemiz ve Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
destekleriyle düzenlenen 
Uluslararası Projeden Uygulamaya 
Eğitim Sempozyumu (UPUES 2022) 
başladı. 

Üniversitemiz Erol Güngör 
Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirilen sempozyum Türk 
halk müziği dinletisiyle başladı. 4 
gün süren sempozyumun açılışına 
Konya Valisi Vahdettin Özkan 
ile Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu'nun yanı sıra Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, 
öğrenciler ve akademisyenler 
katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
yürütülen çalışmayla bireylerin 
eğitim gereksinmelerinin hayat 
boyu öğrenim olanaklarıyla 
desteklenmesinin amaçlandığını 
söyleyerek, “Bu durum okulun 
yaşamla ilişkili fonksiyonlarını çok 
daha önemli hale getirmektedir. 
Okulun yaşamla ilişkili olmasının 
en kolay ve etkili yolu projelerdir. 
Projeler, hayal gücünün harekete 
geçmesidir. Projeler, yaşam 
sorunlarıyla yüzleşme ve çözüm 
aramadır. Projeler, geleceği 
tasarlama ve daha nitelikli bir 
yaşam kalitesi kurma çabasıdır. 
Uygulanan ve paylaşılan her proje 
üretime dönük veri bankamızda 
yerini alacak ve bir gün, ülke 
çapında ulusal ve uluslararası 
sonuçları olan değişim ve 
gelişimler başlatacaktır. Ortaya 
konulan iyi örnekler ile tecrübe 
paylaşımı ve işbirliği süreçleri 
aktif hale gelecek, ortak 
politika ve uygulamalar yolu ile 
bütünlüğümüze hizmet edecektir.” 
dedi.

Sempozyumun öneminden 
bahseden Konya Valisi Vahdettin 
Özkan ise, programa katkı sunan 
paydaşlara ve sempozyumda 
emeği geçenlere teşekkür ederek, 
katılımcı ve öğrencilere başarılar 
diledi.

53. TÜBİTAK LİSE ÖĞRENCİLERİ 
PROJE YARIŞMASI BÖLGE DEĞERLENDİRMESİ 
ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI

2. ULUSLARARASI PROJEDEN UYGULAMAYA EĞİTİM 
SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTEMİZDE BAŞLADI

NEÜ GÜNDEM
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu Ereğli ve Seydişehir 
Yerleşkelerimizde öğrencilerle 
Kantin Buluşmalarında bir araya 
geldi.
Kantin Buluşmaları kapsamında 
öğrencilerimizle sohbet ederek 
onların görüş ve düşüncelerini 
dinleyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, gençlerle masa tenisi 
ve bilardo oynayarak eğlenmeyi 
ihmal etmedi.

SEYDİŞEHİR & EREĞLİ YERLEŞKESİ
KANTİN BULUŞMALARI
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay Geleneksel Türk 
Harp Sanatları Araştırma Atölyemizi 

gezerek atölye sorumlusu Osman 
Gözel'den bilgi aldılar.

Geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan 
atölyemizde gerçekleştirilen 

çalışmalar ve yürütülen projelerle 
ilgili bilgilendirmede bulunan atölye 

sorumlusu Osman Gözel, Başkan 
Altay'a ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu'ya, Geleneksel Türk 

Harp Sanatlarının yaşatılması ve 
yeni nesillere aktarılması amacıyla 

yaptıkları faaliyetlere desteklerinden 
ötürü teşekkür etti. 

Titizlikle yürütülen yeni projelerin 
olduğunu belirten Gözel "İnşallah  

yakın zaman içerisinde projelerimizi 
kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

GELENEKSEL TÜRK HARP 
SANATLARI ARAŞTIRMA 

ATÖLYEMİZDEN
YENİ PROJELER GELİYOR

Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı ve Sosyal İnovasyon 
Ajansı tarafından düzenlenen 
‘Kütüphane Söyleşileri’ne katılan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Üniversitemizde hayata 
geçirilen ve hali hazırda devam 
eden çalışmalardan bahsederek, 
Köyceğiz Yerleşkesinde modern 
bir merkez kütüphanenin 
birkaç yıl içinde tamamlamayı 
planladıklarını söyledi.

"Özel platformlarda, bürokraside, 
akademide ve farklı alanlarda 
adından söz edilen bir Necmettin 
Erbakan Üniversitesinden 
bahsediliyorsa, bu ekip 
çalışmasının sonucudur. Mis 
gibi olma sürecinde yer alan 
tüm ekip arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum. Ekibinize 
güvenirseniz işler mis gibi olur. 

İşin özü bu. Türkiye’de ve dünyada 
adından bahsedilen, marka 
değerine sahip bir üniversite 
haline gelme yolunda ilerliyoruz. 
Kendimize güveniyoruz ve bunu 
başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Konya’nın En Güzel 
Manzaralı Kampüsüne 
Muhteşem Bir Kütüphane

Köyceğiz Yerleşkesinde modern 
bir merkez kütüphanenin 
temellerinin atılmak üzere 
olduğunu aktaran Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Yapımını 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı’nın üstlendiği merkez 
kütüphanemizin temeli atılmak 
üzere ve birkaç sene içerisinde 
bitirmeyi planlıyoruz. Buradaki 
hedefimiz, milyonlarca dijital 
kaynak ve milyonlarca basılı 
eser. Türkiye’nin en güzel 

kütüphanesini oluşturmayı 
amaçlıyoruz. Konya’nın en güzel 
manzarasına sahip kampüse, 
manzarası muhteşem bir 
kütüphane yapacağız inşallah” 
ifadelerini kullandı. Her zaman 
‘Üniversitenin bir yayınevi olmalı’ 
fikrini savunduğunu vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Bunun için, Türkiye’de 
ilk olan Bilimsel Yayınlar 
Koordinatörlüğünü kurduk. 
Çıkardığımız yayınlar takip ediliyor, 
Türkiye’deki köklü üniversitelerden 
konuyla ilgili danışmanlık hizmeti 
talebi alıyoruz. Bu gurur verici bir 
şey” şeklinde konuştu. 

Söyleşinin ardından ödül törenine 
geçildi. Törende, Üniversitemizdeki 
kütüphanelerden en çok ödünç 
kitap alan öğrenci, akademisyen 
ve idari personele ödülleri takdim 
edildi.

EKİBİNİZE GÜVENİRSENİZ 
İŞLER MİS GİBİ OLUR

NEÜ GÜNDEM
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Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük 
Resim Yarışması’nda ikincilik 
ödülü alan Birgül Ergün'e ait eser, 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta ve 
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Mehmet Ali Genç tarafından 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya 
takdim edildi. 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE 
ÇATALHÖYÜK
RESİM YARIŞMASI’NDA
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 
ALAN ESER REKTÖRÜMÜZ 
PROF. DR. CEM ZORLU’YA 
TAKDİM EDİLDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, ülkemizin en prestijli 
yarışmalarından olan Devlet Türk 
Süsleme Sanatları Yarışması'nda 
dereceye giren öğrencilerimiz ile 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
öğretim elemanlarını kabul 
ederek başarılarından dolayı 
tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 
Türk sanatlarını desteklemek, 
gelişmesi ve yaygınlaşmasını 

sağlamak amacıyla düzenlenen 
yarışmada, Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
öğrencilerimiz Kalemişi, Hüsn-i 
Hat, Tezhip dallarında dereceye 
girdi. 

Köklü kültür mirasımızın 
geleceğe aktarılmasını sağlayan 
yarışmada; “Kalemişi” alanında 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
öğrencilerimizden Fatma Soytürk 

'Başarı Ödülü'ne, Zeynep Aydoğdu 
'Mansiyon Ödülü'ne ve Merve 
Perçem de 'Sergileme Ödülü'ne 
layık görüldü. 

Aynı yarışmada, Geleneksel 
Türk Sanatları Bölümü 
öğrencilerimizden Melek Öz 
“Tezhip” alanında, Tuba Şengezer 
ise “Hüsn-i Hat” alanında 
sergileme ödüllerinin sahibi oldu. 

REKTÖRÜMÜZ, DEVLET TÜRK SÜSLEME 
SANATLARI YARIŞMASI'NDA ÖDÜL ALAN 

ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK ETTİ

NEÜ GÜNDEM
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11 Ocak 2022’de geçirdiği trafik 
kazası sonucu hayata gözlerini 
yuman, Konyaspor’un başarılı 
oyuncusu Ahmet Çalık’ı 
unutmadık.  
 
Ahmet Çalık’ın adını, Köyceğiz 
yerleşkemizde inşaa edilecek 
spor tesisimizde yaşatacağız. 
 
Sevgiyle, rahmetle anıyoruz.

Bu şehir seni unutmayacak. 

AHMET YILMAZ ÇALIK

minnet ve saygıyla...



52 53

Konya'daki üniversitelerde eğitim 
gören 25 ülkeden 299 öğrenci, 
Üniversitemiz öncülüğünde 
düzenlenen futbol turnuvasında 
birlik ve beraberlik için top 
koşturdu.

Üniversitemiz ve İki Doğu İki Batı 
Derneği iş birliğiyle, kentte çeşitli 
üniversitelerde okuyan yabancı 
öğrencilerin ülkeyi daha yakından 
tanımaları ve Türk öğrencilerle 
kaynaşabilmeleri için "Dünya 
Kupası Futbol Turnuvası" etkinliği 

düzenlenmesine karar verildi.
Konya'daki 5 üniversiteyle kurulan 
temaslar sonucu, 25 ülkeden 
299 öğrencinin katılımıyla bir 
futbol turnuvası organize edildi. 
Yaklaşık bir ay süren turnuvayı, 
penaltılarda Türkiye'yi eleyen 
Kazakistan kazandı.

Organizasyon Mini 
Bir Dünya Kupası 
Niteliği Taşıyordu

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, milletlerin 
kaynaşması açısından 
organizasyonun çok güzel 
ve anlamlı olduğunu söyledi.  
Türkiye'nin yabancı öğrencilere 
ev sahipliği yapma konusunda iyi 
olduğunu aktaran Doğan, "Burada 
en önemli olan husus, turnuvaya 
25 ülkeden 299 sporcu öğrencinin 
katılması. Organizasyon, mini bir 
dünya kupası niteliği taşıyordu. 
Zira maçlar, bir ayda tamamlandı" 
dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN 
DÜNYA KUPASI TURNUVASINDA 
GOLLER DOSTLUK İÇİN ATILDI

Prof. Dr. Doğan, yaklaşık bir 
ay süren turnuvanın hiçbir 
sıkıntı yaşanmadan sona 
erdiğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti: "Yurt dışından gelen 
bu öğrencilerin, Türk öğrenciler 
ve birbirleriyle olan iletişimlerini 
artırabilmek, birbirleri arasındaki 
sevgi bağını koruyabilmek ve 
ülkelerine döndükleri zaman 
da ülkemiz adına gönül elçileri 
olabilmeleri için tatlı bir rekabet 
ortamı oluşturmaya çalıştık. 
Tamamen sportif centilmenlik 
kuralları içerinde güzel bir 
etkinliği gerçekleştirmiş olduk."

Önemli Olan Dost 
Olmak ve İyi İlişkilerin 
Geliştirilmesiydi

Turnuvanın galibi olan Kazakistan 
takımı antrenörü Samat 
Sapatayev ise organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür 

etti. Galibiyetlerinin, çalışmanın 
neticesi olduğunu anlatan 
Sapatayev, "Bir aydır çalıştık. Bu 
kupa emeğimizin karşılığı. Tüm 
takımlara gönülden teşekkür 
ediyorum. Bazen takımlarda 
başka milletlerden oyuncular top 
koşturdu. Önemli olan dost olmak 
ve iyi ilişkilerin geliştirilmesiydi" 
ifadelerini kullandı. Turnuvanın 
başından beri takımını yalnız 
bırakmayan taraftarlardan biri 
olan ve Selçuk Üniversitesi'nde 
yüksek lisans yapan Juldız 
Amangeldiyeva da bütün maçları 
izlediğini, final maçında ise çok 
heyecanlandıklarını söyledi.

Çok Güzel Arkadaşlıklar, 
Dostluklar Kurduk

Türkiye'nin takım kaptanı 
Arnavutluk vatandaşı Samet 
Hamzi ise birçok ülkeden 
öğrencilerle bir araya gelme 

fırsatı bulduklarını belirterek, "Çok 
güzel arkadaşlıklar, dostluklar 
kurduk. Her zaman her yerde 
bunu göstermeye çalıştık" dedi.
Turnuvayı 4'üncü bitiren Afrika 
ülkesi Çad'ın kaptanı olan, 
Üniversitemiz Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü öğrencisi 
Mahamat Wardougou da etkinlik 
boyunca çok eğlendiklerini, 
en önemli unsurun bir araya 
gelebilmek olduğunu dile getirdi.
Çekilen kuraların ardından 
grup aşamasıyla başlayan 
"Dünya Kupası Futbol Turnuvası" 
etkinliğine, Mısır, Yemen, 
Azerbaycan, Türkiye, Afganistan, 
Irak, Sierra Leone, Etiyopya, 
Sudan, Nijer, Kırgızistan, Uganda, 
Kamerun, Suriye, Çad, Myanmar, 
Somali, Kazakistan, Tanzanya, 
Endonezya, Mali, Fildişi, Gine, 
Burkina Faso ve Filistin'in 
öğrencilerinden oluşan 
takımlar katıldı.

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz KONÜDAM Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin 18’incisini düzenlediği 
‘Mikrocerrahi  Eğitim Programı’nı 
tamamlayan kursiyerler 
sertifikalarını düzenlenen törenle 
aldı. 

Mikrocerrahi Eğitim Programına, 
Konya, Ankara, Kayseri, Bolu, 
Sivas ve Ürdün’den  1 uzman 
doktor ve 9 araştırma görevlisi 
olmak üzere toplam 10 kursiyer 
katıldı. Kursta eğitmen olarak, 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Dadacı ile Meram Tıp 
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bilsev İnce görev 
aldı. Programı tamamlayan 
kursiyerlere sertifikaları, 

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Meram 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Metin Doğan, Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Dadacı, KONÜDAM Deneysel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul 
Yılmaz, KONÜDAM Deneysel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Bilsev 
İnce ve Doç. Dr. Mehmet Giray 
Sönmez’in katıldığı törende verildi. 

Törende konuşan Prof. Dr. 
Bilsev İnce, ‘Mikrocerrahi Eğitim 
Programı’nın Türkiye’de sayılı 
merkezlerde verildiğini belirterek, 
bu eğitimi üniversite olarak 
KONÜDAM bünyesinde vermenin 
mutluluk ve onurunu yaşadıklarını 

ve bunun kendileri için çok büyük 
bir motivasyon kaynağı olduğunu 
dile getirdi.

KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz 
ise, eğitimlerin kursiyerler 
açısından çok verimli geçtiğini, 
cerrahi açıdan kursiyer hekimlerin 
çok önemli bir eğitim aldığını 
ifade etti. 

KONÜDAM olarak sadece kurslarla 
değil deneysel araştırmalar 
konusunda da araştırmacılara 
ciddi destekler sağladıklarını 
vurgulayarak, Türkiye’de in vivo 
çalışmalar konusunda bilinir 
bir merkez olma gayreti içinde 
olduklarını kaydetti.

MİKROCERRAHİ EĞİTİM PROGRAMINI 
TAMAMLAYAN KURSİYERLER 
SERTİFİKALARINI TÖRENLE ALDI

Üniversitemiz KONÜDAM Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından Konya’da ilk 
defa lisans öğrencilerine yönelik, 
‘Deney Hayvanları Kullanım Kursu’ 
düzenlendi.

16 uzman eğitici ile yürütülen 
eğitim programının sonunda, 59 
öğrenci deney hayvanları kullanım 
sertifikası almaya hak kazandı.

Programın sertifika törenine, 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, 

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin 
Doğan, KONÜDAM Deneysel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul 
Yılmaz ile Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Mehmet Giray Sönmez 
ve Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Rahim Kocabaş katıldı.

Törende konuşan KONÜDAM 
Deneysel Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürü 

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz, 
“Konya’da ilk defa sadece 
lisans öğrencileri için böyle bir 
kurs düzenleniyor. Tabi böyle 
bir kursu gerçekleştirmenin 
gururunu yaşıyoruz. Kursun 
gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Tören, kursiyerlere sertifikalarının 
verilmesi ve fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

DENEY HAYVANLARI 
KULLANIM SERTİFİKASI VERİLDİ

NEÜ GÜNDEM
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Ereğli Yerleşkemizde "Türk 
Tarihi ve Gelenekleri Araştırma 
Topluluğu" tarafından Kızılay Kan 
Bağışı Kampanyası düzenlendi. 

Kampanyaya Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gönenci, 
Ereğli Yerleşkemizdeki öğrenciler, 
idari personel ve akademik 
personelde kan vererek destekte 
bulundu.

EREĞLİ YERLEŞKEMİZDE 
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 
DÜZENLENDİ

Konya’da 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü 
dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Konya Şehitliğindeki törene, 
Vali Vahdettin Özkan, 3. Ana 
Jet Üs ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Önder Şensöz, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Şakir Uslu, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan, İl Emniyet Müdürü Engin 
Dinç, protokol mensupları, şehit 
yakınları, gaziler, askeri ve mülki 
erkan ile öğrenciler katıldı. 

Şehitlik Anıtına çelenklerin 
koyulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunularak saygı atışı 
yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 
Günün anlam ve öneminin 
belirtildiği konuşmanın ardından 
Vali Vahdettin Özkan, Şehitlik 
Defterini imzaladı.

Vali Özkan, Çanakkale Zaferi’nin 
milletin tek yürek, tek yumruk 
olduğu ve vatan toprağını 
düşmana teslim etmemek için 
ölümü göze aldığı müstesna 
bir kahramanlık mücadelesi 
olduğunu belirterek, “Vatan 
topraklarının korunması için 
verilen mücadeleyi; millet olarak 

idrak etmek, gelecek nesillere bu 
bilinci ve kutsal toprakları daha 
güvenli bir şekilde devretmek 
en büyük görevimizdir. Her türlü 
hain girişim, sizlerden milletimize 
miras kalan istikamet üzere ve 
feraset sayesinde karşılığını 
bulacaktır. Çanakkale Zaferi'nin 
107. yıldönümünde mukaddes 
vatanımızı bizlere emanet bırakan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları ile bu vatan 
uğruna canlarını seve seve feda 
eden aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyor, aziz hatıraları 
önünde saygıyla eğiliyorum. 
Ruhunuz şad, mekânınız cennet 
olsun” dedi.

KONYA'DA ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN
107. YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde Milli Teknoloji 
Hamlesi’ne katkı sunmak ve 
Konya’yı bir teknoloji üssü haline 
getirmek amacıyla kurulan Kapsül 
Teknoloji Platformu Zindankale 
Yerleşkesi’nin açılış programında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank'ın katılımıyla 
yapıldı. Açılış programına 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu'da yer aldı.

Böyle inovatif bir girişim için 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür eden Bakan Varank, 
“Konya’nın bu işi başarması, 
bu kadar paydaşı bir araya 
getirmesi önemli. Burası 24 saat 
açık kalacak ve gençlerin gelip 
hayatlarını geçirdiği bir yaşam 
alanı olacak. Konya bunu başarır. 
Bu platform Türkiye’ye de örnek 
olacak” dedi.   

Açılışta konuşan Bakan Varank, 
Kapsül Teknoloji Platformu 
modelinin inovatif bir model 
olduğuna dikkat çekti. Platformda 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde üniversitelerle 
birlikte teknoloji firmalarının 
gençlere dönük üç ana işi 
gerçekleştireceğini kaydeden 
Bakan Varank, “Birincisi, dünyanın 
en büyük teknoloji yarışması 
TEKNOFEST’i düzenliyoruz. Bu 
çerçevede gençlerimiz buraya 
gelerek TEKNOFEST yarışmalarına, 

BAKAN VARANK: KAPSÜL TEKNOLOJİ 
PLATFORMU TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

bilim yarışmalarına gönüllerinin 
el verdiği ölçüde hazırlanabilecek. 
Maddi kısımların tamamını 
Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili 
kuruluşlar halledecek. Bu manada 
TEKNOFEST yarışmalarına ev 
sahipliği yaparak atölye imkânı 
sunacak. İkinci olarak, burada 
özellikle farklı laboratuvarlar 
kurularak akıllı şehirler olsun, 
finansal teknolojiler olsun 
bu alanda çalışmak isteyen 
gençlerimize, girişimcilerimize bir 
altyapı sağlayacak. Bu manada 
Konya’nın gençlerine hizmet 
edecek. Üçüncü olarak da bu 
kadar bilgi birikimini bir araya 
getirdiğinizde bu çıktıların bir 
maddi karşılığının olması lazım, 
bir katma değer oluşturması 
lazım. Burada aynı zamanda tüm 
bu girişimlerin ticarileşmesi için 
gençlerimize mentörlük desteği, 
danışmanlık desteği verilecek” 
dedi. 

Konya’nın Bu İşi 
Başarması Önemli

Bu inovatif girişim için Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür eden Varank, “Zaten 
Konya’ya ‘Benim Şehrim’ diyoruz. 
Dolayısıyla bizim de şehrimiz 
olan Konya’nın bu işi başarması, 
bu kadar paydaşı bir araya 
getirmesi gerçekten önemli. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bu alanların tamamına yönelik 
faaliyetleri olan bir bakanlık. Size 
iki opsiyon öneriyorum; burayı 
bir teknoparkın şehir kuluçkası 
yapabiliriz. Şehir kuluçkası 
olduğunda çok farklı desteklerden 
ve vergisel avantajlardan 
faydalanılabilir. Ya da isterseniz 
KOSGEB’in teknoloji merkezleri 
var. Burada da eleman desteği 
ve faaliyetlerle ilgili destek, 
altyapı desteği verip yine vergisel 
avantajlardan faydalanabilirsiniz. 
Paydaşlardan bir araya gelip iki 
tercihten hangisini istiyorsanız 
bakanlık olarak biz bu platforma 

o desteği vereceğiz. Burası 24 
saat açık kalacak ve gençlerin 
gelip hayatlarını geçirdiği bir 
yaşam alanı olacak. Konya bunu 
başarır. Bu platform Türkiye’ye 
de örnek olacak. Kapsül Teknoloji 
Platformu’nun hassaten 
gençlerimize hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Daha sonra kurdelesi kesilerek 
açılışı yapılan Kapsül Teknoloji 
Platformu Zindankale 
Yerleşkesi’nde incelemelerde 
bulunan Bakan Varank ve protokol 
üyeleri, üniversiteli gençlerle 
sohbet etti. 
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Milli Teknoloji Hamlesi’ne destek 
veren ve ülke geleceğine öncülük 
edecek çalışmaları yakından takip 
eden Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi kapsül teknolojisi ile 
sağlığı buluşturmayı hedefliyor.

Üniversitemiz  ve Meram Tıp 
Fakültesi Dekanlığı Milli Teknoloji 
Hamlesine destek vermek ve 
sağlık çalışmaları alanında 
ülke geleceğine öncülük 

edecek çalışmaları planlamak 
ve sürdürmek hedefinde 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
kapsamda Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin bünyesinde kurulan 
Kapsül Teknoloji Platformu 
Genel Koordinatörü Mehmet Ali 
Tulukcu ve Kapsül ekibi Meram 
Tıp Fakültesi’nde tanıtım toplantısı 
gerçekleştirdi. 

Asım Duman Konferans 
Salonu’nda yapılan toplantıda 
akademik gelişim amacında olan 
öğrenciler ve akademisyenlere 
Kapsül’ün imkanları, destek 
alanları, ekibi anlatıldı. 

Konya’da birçok etkin laboratuvarı 
da olan Kapsül, sağlık teknoloji 
laboratuvarı da kurmayı ve 
etkinleştirmeyi planlıyor. 

KAPSÜL TEKNOLOJİSİ 
SAĞLIKLA BULUŞUYOR

Sağlıkta Teknolojiyi 
Geliştiren Çalışmalar 
Yürüteceğiz

Üniversitemiz ve Meram Tıp 
Fakültesi olarak Milli Teknoloji 
Hamlesi’ne katkı yapacak 
her konuda üstlerine düşeni 
yapmaktan çekinmediklerini 
belirten toplantının moderatörü 
Doç. Dr. Pembe Oltulu, “Bu 
konuda iletişim ve işbirliğini hem 
rektörlüğümüz hem dekanlığımız 
önemsiyor. Milli Teknoloji Hamlesi 
çatısı altında oluşturulacak 
sağlık projelerinde bulunmak da 
istiyoruz. Şimdi öğrencilerimizle 
böyle bir yola çıktık. Araştırma 
grupları kuracağız. Gruplarda 
öğrenciler, asistan hekimler 
ve hocalarımız olacak. Sağlıkta 
teknolojiyi geliştiren çalışmalar 
yürüteceğiz. Çocuklarımız deney 
hayvanları sertifikalarını da 
alacak. Bu çalışmalarla birlikte 
belki de bu platformlarda ve 
benzeri yerlerde sağlık teknoloji 
laboratuvarlarının kurulmasını 
ve kalitesini artıracağımızı 

düşünüyorum. Biz üniversite 
olarak uluslararası işbirliği ve 
çalışmaları da çok önemsiyoruz. 
Bu sayede uluslararası 
paydaşlarla işbirliği şansımız da 
artacak” diye konuştu.

Çalışmalarımıza Kapsül’ün 
Katkıları Olacağını 
Düşünüyoruz

“Yenilikçi Tıp Eğitimi için 
teknolojiye yüzümüzü dönmek 
zorundayız” diyen Oltulu, “Bu 
teknoloji çalışmaları içerisinde 
en önemlisi yapay zeka 
çalışmaları. Günümüzde bu 
konu ciddi anlamda ilerlemiş 
durumda. Hem eğitim hem 
hasta yönetiminde yapay zeka 
çalışmaları konusunda bizde 
buna katkı vermeyi planlıyoruz. 
Yine gen tedavisi konusunda 
da çalışmalarımızı her zaman 
sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. 
Bizim modern teknolojik ve 
gelişmiş son tedavi yöntemlerini 
milli olarak yapabilme ve yenilerini 
geliştirebilme kabiliyetimizi 
kullanmamız gerekiyor. Tabi 
bunlarda Kapsül’ün de katkılarının 
olacağını düşünüyoruz. Bu konuda 
yakın zamanda çalışmalara da 
başlayacağız. Ön çalışmalarımızı 
yapıyoruz diyebilirim. Kapsül 
teknolojisi ile sağlığı buluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Motivasyon ve 
Heyecanımız Yüksek

Kapsül’ün teknoloji 
takımlarını desteklediğini 
günümüz şartlarında 
sağlığın da teknolojiden ayrı 
düşünülemediğini ifade eden 
Oltulu, “Kapsül bu anlamda 
desteğini esirgemiyor. Bizim 
burada projelerimizi sunmamız 
önemli. Biz de öğrencilerimiz 
ve hocalarımızla bu konuda 
çalışacağız. Konya Anadolu’nun 
merkezinde bir şehir. Gelecekte 
Konya’nın ülkemiz için sağlık 
alanında da güzel teknolojik 
çalışmalara öncülük edeceğinden 
de eminim. Hem hastalarımızın 
konforunu, tanı tedavisini 
kolaylaştıracak hem de eğitim 
sistemine katkı yapacak 
ürünler, buluşlar çıkaracağımıza 
inanıyorum. Meram Tıp 
Fakültesi olarak katma değer 
yapacak yeni sağlık teknolojisi 
çalışmaları için motivasyon ve 
heyecanımız yüksek. Akademik 
Gelişim Programı’na katılan 
bütün öğrencilerimiz de tanıtım 
toplantısına katılarak ilgilerini 
gösterdiler. Gençlerin dinamizmi, 
hocalarımızın tecrübesi ve güzel 
desteklerle, umarım önemli işlere 
imza atacağız” şeklinde konuştu.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu makamında SOBE 
Vakfı Eğitim Merkezi öğrencisi 
Emirhan’ı ağırladı.

Rektör Zorlu’nun koltuğuna oturan 
küçük Emirhan, önce Çanakkale 
türküsünü seslendirdi daha sonra 
hayırlı ramazanlar dileyerek, 
tüm çocukların 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutladı.

SOBE Vakfı Eğitim Merkezi 
öğrencisi Emirhan’ın ve tüm 
çocukların bayramını tebrik 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Emirhan’a içinde çeşitli 
hediyelerin bulunduğu çantayı 
armağan etti.

Neşeli anlara sahne olan ziyaret, 
hatıra fotoğrafı çekilmesinin 
ardından son buldu.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CEM ZORLU 
MAKAMINDA SOBE VAKFI EĞİTİM MERKEZİ 
ÖĞRENCİSİ EMİRHAN’I AĞIRLADI

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk İmmünoloji 
ve Alerji Bölümü tarafından 
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
katkılarıyla ‘Primer İmmün 
Yetmezlik Farkındalık Haftası’ 
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte,  
hastanede tedavi gören çocuklar 
doyasıya eğlendi, vatandaşlara 
da kemik iliği bağışı yapmaları 
konusunda çağrıda bulunuldu.

Üniversitemiz Meram Sağlık 
Yerleşkesinde yer alan Sağlık 
Şehitleri Parkı'nda gerçekleşen 
programda Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, 
akademisyenler ve hastane 
personeli, Çocuk İmmünoloji ve 

Alerji Bölümü'nde tedavi gören 
çocukların sevincine ortak oldu.
Primer immün yetmezlik hastalığı, 
yani doğuştan gelen bağışıklık 
sisteminin yetersizliğinin dünyada 
6 milyon insanı etkilediğini 
söyleyen Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak, Primer İmmün Yetmezlik 
Farkındalık Haftası dolayısıyla 
böyle bir organizasyonu 
gerçekleştirerek hem hastalara 
moral vermeyi hem de hastalık 
hakkındaki farkındalığı arttırmayı 
amaçladıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Mızırak, etkinlikte emeği 
geçen herkese teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı.

Herkesi Kemik İliği 
Bağışına Davet Ediyoruz

Akraba evliliklerinin, primer 
immün yetmezlik için en önemli 
risk faktörü olduğunu belirten 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Hasan 
Küçükkendirci, “Son derece 
sağlıklı doğan bebeklerin erken 
yaşlarda tanınması, ileride 
kalıcı hasarlara neden olacak 
hastalıkların önlenmesinde 
ve hastalığa özgü tedaviye 
kavuşmalarında son derece 
önemlidir. Özellikle ağır seyreden 
tiplerin en kısa zamanda tespit 
edilerek tedaviye yönlendirilmesi 
gerekir. Bu tür hastalarda nihai 
tedavi şekli, kemik iliği nakli 
naklidir. Kemik iliği nakli için 
uygun verici bulma olasılığı da 
çok sayıda gönüllü vericilerin 
olduğu durumlarda mümkün 
olabilmektedir. Tanımadığımız 
hayatlara dokunabilmek için 
herkesi gönüllü verici olmaya 
davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından alanda 
çocuklara hediye dağıtımı yapıldı. 

Çocuklar, düzenlenen çeşitli 
oyun ve aktivitelerle gönüllerince 
eğlendi.

KEMİK İLİĞİ BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI YAPILAN 
ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR MORAL BULDU

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Seydişehir Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 
‘Konuşma, Dil ve Yutma Semineri’ 
gerçekleştirildi. Sağlık ve Gelişim 
Öğrenci Topluluğu tarafından 
düzenlenen etkinliğe, Seydişehir 
İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 
eğitim kuruluşları yönetici ve 
temsilcileri ile eğitmenler katılım 
sağladı.

Etkinlik, Sağlık ve Gelişim Öğrenci 
Topluluğu Akademik Danışmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Takı’nın 
yaptığı açılış konuşmasıyla 
başladı. Takı, programın 
düzenlenmesinde emeği geçen ve 
etkinliğe katılan herkese teşekkür 
etti.

Seydişehir’de fizyoterapi ve 
diğer sağlık alanlarındaki güncel 
bilgilerin paylaşılması için benzer 
programların sıklıkla planlanması 
gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi 
Takı, bu tarz eğitimlerin ilçedeki 
sağlık çalışanları ve öğrenciler 
için motivasyon kaynağı olduğunu 
dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından 
etkinlik, sunumlarla devam etti.
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Altuntaş 
Yılmaz, ‘Özel Gereksinime 
İhtiyacı Olan Çocuklarda Yutma 
Bozukluğuna Yaklaşım’ konusunda 
bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı.

Ardından klinik tecrübesi olan 
Yunus Emre Kılıç, ‘Dil ve Konuşma 
Terapisti Kimdir? Dil ve Konuşma 
Bozuklukları’ hakkında bilgiler 
verdi.

Son olarak Nilgün Gaye Kale, ‘Dil 
ve Konuşma Terapisti Çalışma 
Alanları ve Multidisipliner 
Yaklaşım’ konulu sunumuyla 
dinleyenlere önemli bilgiler 
aktardı.

Sunumlarının ardından 
konuşmacılara, Seydişehir Sağlık 
Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Hatice Dönmez, Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Gülay Arslan 
ve Fizyoterapi Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Musa Çankaya tarafından 
plaket takdim edildi.

35. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 
Üniversitemiz Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi ile 
Dilbilim Derneği ortaklığında 
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Konferans Salonu’nda açılışı 
yapılan programda ilk olarak 

kürsüye gelen Üniversitemiz 
Öğretim Üyesi ve Kurultay 
Düzenleme Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Sinan Çakır; dilbilim 
kurultaylarının, dilbilimi alanında 
bilimsel çalışmaların nasıl 
yapılacağına yol gösterdiğini 
kaydetti.

Doç. Dr. Çakır konuşmasında, 
bölüm olarak yürüttükleri 
çalışmalardan bahsederek 
kurultayın düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, 
dilbiliminin öneminden 
bahsederek, dilbilimi bölümünün 
üniversite için özel bir yeri 
olduğunu ve akademik 
açıdan geliştirmek için çaba 
gösterdiklerini ifade etti.
Programa davetli konuşmacı 
olarak katılan Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin ise, 
“Söylem Bankaları Penceresinden 
Söylem Analizi ve Uygulamaları” 
konulu sunumunu katılımcılarla 
paylaştı.

Konuşmasının ardından Prof. Dr. 
Bozşahin’e, Kurultay Düzenleme 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sinan 
Çakır tarafından teşekkür plaketi 
takdim edildi.

Açılış programının ardından 
kurultay, oturumlarla devam etti.

'KONUŞMA, DİL VE YUTMA 
SEMİNERİ

35. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI 
ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesinin 60. yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen 3. Uluslararası Din 
Eğitimi Kongresi, Üniversitemiz 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi, Yüksek Din Eğitimi 
Programları Kalite Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği (DEKAD), 
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) ve Milli Eğitim Bakanlığı 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş 
birliğiyle gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış töreni, 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Kongre 
Merkezi’nde yapıldı. Törende 
konuşan Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi DEKAD Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Turanalp, 
kongrenin hayırlara vesile 

olması temennisinde bulunarak, 
“Din eğitimi alanında çalışan 
akademisyenlerimizin, lisansüstü 
düzeydeki öğrencilerimizin geniş 
katılımıyla gerçekleştirilen bu 
kongrede, katılımcılarımızın 
portföyündeki çalışmaları görme 
fırsatını elde edeceğimiz için 
heyecanlı ve mutluyuz” dedi.
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
Genel Başkanı Ecevit Öksüz, TİMAV 

olarak bu tür organizasyonlarda 
paydaş olmaktan onur 
duyduklarını ifade ederek, vakfın 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 
Öksüz, kongrede emeği geçen 
ve kongreye katılım sağlayan 
herkese teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü İzleme ve 
Değerlendirme Daire Başkanı 
Dr. Yusuf Akbaş ise, Türkiye’de 
din öğretimi alanında; 45 bin 
din kültürü ve ahlak bilgisi 
öğretmeni ve 10 bin meslek dersi 
öğretmeninin görev yaptığını 
belirterek, 21. yüzyıl öğrencilerini 
yakalamak için çalışmalar 
başlattıklarını ve çalışmanın 
sonuçlarını yakın zamanda gerekli 
mercilerle paylaşacaklarını 
kaydetti. 

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi’nin 60. yıl 
etkinlikleri kapsamında böyle bir 
programa ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyduklarını söyleyen 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, 
kongre boyunca, 28 oturumda 
106 bildiri sunulacağının bilgisini 
verdi. Kongrenin din öğretimi 
alanına önemli katkılar sunacağını 
aktaran Prof. Dr. Karapınar, 
etkinliğin verimli geçmesini 
temenni ederek sözlerini 
sonlandırdı.

Türkiye’de din eğitimi alanında 
takdire şayan çalışmaların 
yürütüldüğünü vurgulayan 
Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin 
Okumuşlar, “Kongremizde 
bildiri yayınlanmasının yanında 
bilimsel yayıncılık konusunda 
da eğitim düzenlemek istedik. 

Bilimsel yayıncılık gün geçtikçe 
değişiyor ve gelişiyor. Bununla 
ilgili üniversite olarak bizler 
de çalışmalar yapıyoruz. 
Kongremizde de, değerli 
katılımcılarımızla bilimsel 
yayıncılık alanındaki gelişmelerle 
ilgili bilgileri paylaşacağız” 
şeklinde konuştu. Prof. Dr. 
Okumuşlar, kongrede emeği 
geçenlere teşekkür ederek 
programın hayırlara vesile 
olmasını temenni etti. 

Açılış konuşmalarının ardından 
Prof. Dr. Cemal Tosun, “Din Eğitimi 
Biliminin Temellendirilmesi 
Problemleri Üzerine” başlıklı açılış 
konferansını gerçekleştirdi.
Kongre; oturumlar, bilimsel 
yayıncılık eğitimi, ana bilim 
dalı koordinasyon toplantısı ve 
kapanış oturumu ile sona erdi.

TURKUAZ SAHNE
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Toplumsal sorunlara yenilikçi 
çözümler üretmek amacıyla 
Üniversitemiz ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 
kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı 
(SİA) tarafından “Mevsimlik Tarım 
İşçileri” konulu Sosyal Kalkınma 
Forumu gerçekleştirildi. 

Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen forum, 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’nun video konuşmaları ile 
başladı. 

Sosyal İnovasyon Ajansı 
Toplumsal Sorunlara 
Yenilikçi ve Sürdürülebilir 
Çözümler Geliştiriyor 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay; 
ülkemizin sosyal inovasyon 
çalışmalarına rol model 
olacak, büyükşehir belediyesi 
ve üniversitemiz iş birliğinde 
faaliyetlerine başlayan 
Sosyal İnovasyon Ajansı’nın, 
toplumsal sorunlara yenilikçi 
ve sürdürülebilir çözümler 
geliştirdiğini ifade etti. 

SOSYAL KALKINMA FORUMU’NUN İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sosyal İnovasyon Ajansı 
Yenilikçi Fikirler Üretme 
Peşinde 

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
da, SİA’nın akademi ve büyükşehir 
belediyesi iş birliğinde Türkiye’de 
bir ilk olduğunun altını çizdi. 
Rektör Zorlu, SİA çalışmalarının 
karar alıcılara bir projeksiyon 
olarak fayda sağlayacağını belirtti. 

NEÜ GÜNDEM
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Güven, Pikolo Derneği’nden 
Yıldız Doğruer Yemiş, Konya KTO 
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Büşra 
Yılmaz Erdoğan, moderatörlüğünü 
Emine Erdal’ın üstlendiği 
mevsimlik tarım işçileri özel 
oturumunda mevsimlik tarım 
işçilerine yönelik gerçekleştirilen 
eğitim ve tasarım çalıştay 
çıktılarının sonuçlarını paylaştı. 
Bu sonuçların alan çalışmalarına 

kılavuzluk etmesi ve geliştirilmesi 
için açık erişim kaynağı olarak 
kamuoyu ile paylaşılacağı 
belirtildi. Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 
Muradiye Ateş “Sosyal Kalkınma 
ve İnovasyon” oturumunda 
kamu kurumlarındaki inovasyon 
süreçlerinden ve dünyadaki 
sosyal girişimcilik örneklerinden 
söz etti. 

Program; Konya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper 
Oral, Üniversitemiz Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdür 
Yardımcısı Taner Beyoğlu’nun 
konuklara hediye takdimi ile sona 
erdi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ise, 
ilk kez düzenlenen bu etkinliğe 
gösterilen yoğun katılım için 
teşekkür etti. Sosyal inovasyon 
çalışmalarının öneminden söz 
eden Prof. Dr. Okumuşlar, SİA’nın 
şehrimize ve ülkemize katma 
değeri yüksek fikirler ve projeler 
geliştirdiğini söyledi.

Şehrin Yenilik Ağı: SİA

Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü 
Ali Güney, ajans faaliyetlerini ve 
SKF’22’yi anlattı. Sosyal inovasyon 
çalışmalarının ülkemizde 
yakın dönemde yaygınlaştığını, 
üniversite ve yerel yönetim 
arasındaki iş birliğinin kamu 
kaynaklarında etkin kullanılması 
ve günümüzde değişen toplumsal 

talepler için yenilikçi çözümler 
üretmenin önemine değindi. 
SİA’nın modelleme ve etki ölçümü, 
sistem tasarımı, ağ kurma 
alanlarında hizmetler üreterek 
veriye dayalı karar mekanizması 
olarak raporlar ürettiğini 
belirten Güney, bu ajansın 
şehrimizde sosyal girişimcilerin 
yetişmesine yönelik geliştirdiği 
çalışmalarından bahsetti. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Gelecek Gençlerin Destek 
Programı kapsamında hayata 
geçirilecek olan kültür endüstrisi 
çalışmalarının şehir ekonomisine 
ve kültürel kalkınmaya katkı 
sağlayacağını belirtti.

Çözümün Konuşulduğu 
Platform: SKF’22

Sosyal Kalkınma Forumu’nun 
bu yılki odak konusu “Mevsimlik 
Tarım İşçileri” idi. Mevsimlik 
tarım işçilerinin yaşam alanları 
ile çocuklarının nitelikli eğitimle 
buluşması yönündeki eksiklikler 
üzerinden gerçekleştirilen 
çalışmaların sonuçları kamuoyu 
ile paylaşıldı. 

Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal 
Kalkınma Birim Başkanlığı’ndan 
Emine Doğrukök “Sosyal Kalkınma 
ve Planlama” oturumunda 
konuştu. Kalkınma, planlama 
ve sosyal girişimcilik arasındaki 
ekonomik alan ve yenilikçi 
fırsatlardan söz etti. Sen 
Değerlisin Derneği’nden Ramazan 
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Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen ‘Turkuaz Sahne’ 
programı kapsamında 
öğrencilerle bir araya gelen 
Danıştay Onuncu Daire Başkanı 
Yılmaz Akçil’e, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu tarafından Fahri 
Doktora Payesi tevcih edildi. 

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen 
konferans açılış konuşmalarıyla 
başladı. 
Kur’an-ı Kerim’de adaletin 
çokça vurgulandığını kaydeden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Kutsal kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de, ‘Adaletli davranınız ki 

sizi en fazla takvaya yaklaştıracak 
olan durum budur.’ buyuruluyor. 
Takvalı bir mümin olmak, huzur 
bulmak, Allah’a yakın olmak 
istiyorsanız, hayatın her anında 
mutlaka adaletli davranın. Adaletli 
davranmak sadece adalet dağıtan 
makamların işi değil, her bir 
bireyin işidir. Herkes, toplumda, 
sosyal hayatta ve aile yaşamında 
hangi rolü üstleniyorsa üstlensin 
adil olmak zorunda. Adil olmak, bir 
Müslümanın muttaki olabilmesi 
için ayrılmaz karakteri ve çok 
önemli bir parçasıdır” şeklinde 
konuştu. 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi Eski 
Başkanı Salih Murat ise, “Bizim 

için bu üniversite sadece bir 
üniversite değil. Başta Balkanlar 
olmak üzere İslam Coğrafyası 
için eski başbakanlardan 
Necmettin Erbakan hocanın 
ismini taşımasının büyük önemi 
vardır. Bizim için kıymetli olan 
bu üniversitede, Türkiye’de 
yargı diplomasisini başlatan bir 
kardeşimiz için düzenlenen törene 
katılmaktan dolayı çok mutluyum. 
Yılmaz Akçil Bey, yargı alanında 
Balkanlarda gönül köprüleri 
kurdu. Türkiye’nin muhabbetini 
değişik coğrafyalara ulaştırdı. 
Onun için böyle bir programda 
bulunmaktan memnuniyet 
duymaktayım” ifadelerini kullandı. 

YILMAZ AKÇİL, ÜNİVERSİTEMİZDE 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

TURKUAZ SAHNE

İnsanların geleceğe güvenle 
bakması için adaletin öneminden 
bahseden Konya Valisi Vahdettin 
Özkan, “Devletlerin; kamu 
düzeninin inşası ve toplumsal 
düzenin muhafazası ile ilgili 
en önemli fonksiyonlarından 
birisi de hukuk düzeninin inşası 
ve iyi bir şekilde işletilmesidir. 
Devletimiz, yargı alanındaki 
hukuk güvenliğinin tesisi ve 
insanlarımızın güvenle yaşaması 
için büyük bir çaba içindedir” diye 
konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından 
konferansa geçildi. Gençlere 
mesleki bilgi kazandırmayla 
beraber, onların iyi bir insan, iyi 
bir vatandaş olmaları için çaba 
gösterilmesi gerektiğini belirten 
Danıştay Onuncu Daire Başkanı 
Yılmaz Akçil, “Hâkimin vicdanı, 
toplumun vicdanı olmalıdır. Adil 
ve hızlı bir yargılama; ancak 
iyi yetişmiş hukukçular eliyle 
mümkün olabilir. Nitelikli ve 
donanımlı hukukçular da, ancak 
etkin ve yeterli bir hukuk eğitimi 
sayesinde yetiştirilebilir. Her şey 
ve herkes için eğitim ihtiyacı 
olduğu gibi, adalet algısı ve 
bilincini oluşturabilmek için de 
eğitim lazımdı” dedi.

Vakıf Hukukuna Göre 
Ayasofya Bin Yıl Bile Geçse 
Cami Olarak Kalmalı

Konferansın sonunda 
öğrencilerden gelen soruları 
yanıtlayan Danıştay Onuncu 
Daire Başkanı Yılmaz Akçil, 
Ayasofya kararı ile ilgili zaman 
aşımı konusuna açıklık getirdi. 
Akçil, “Ayasofya bir vakıf malı. 
Vakıf hukukunda zaman aşımı, 
normal idari işlemlere ve 
eylemlere oranla farklı hesaplanır 
ve düşünülür. Vakıf malına, 
zaman aşımı işlemez. Bin yıl bile 
geçse vakfedilen malın, vakıf 
senedindeki hükümlere uygun 
şekilde yönetilmesi esastır. 
Vakfedenin iradesi buranın 
cami olması yönündeydi. Halen 
malikanesi, Ebu'l-Feth Sultan 
Mehmed Han Vakfı adına 
tescillidir” dedi.

Ayasofya kararının hukuki açıdan 
eleştirilemediğinin altını çizen 
Akçil, “Ayasofya mabet olması 
dışında, dünyada farklı tanımlanan 
önemli bir sembol… Karar, hukuki 
bir karardır, argümanlar tamamen 
hukuki dayanaklara bağlıdır. 

Yunanistan, Rusya, akabinde 
Avrupa’nın birçok ülkesi ve Papa 
kararı ancak siyasi yönden 
eleştirebilmiştir. Şuana kadar hiç 
kimse hukuki eleştiri yapamadı. 
En son Harvard Üniversitesi'nin 
kararı inceleyen makalesinde, 
kararın hukuki argümanlarının 
sağlam olduğu yorumlanmıştır” 
ifadelerini kullandı.  Soru-cevap 
bölümünün ardından Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, Danıştay 
Onuncu Daire Başkanı Yılmaz 
Akçil’e Fahri Doktora Payesi 
tevcih ederek hediye takdiminde 
bulundu. Programa, Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Konya 
Adliye, İdare ve Vergi Mahkemesi 
Başkanları, Makedonya Anayasa 
Mahkemesi Eski Başkanı Salih 
Murat, akademisyenler, öğrenciler 
ve davetliler katıldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Üniversitemizden emekli olan 
öğretim üyeleri, idari ve akademik 
yöneticilerimiz, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı (NEVA) Mütevelli Heyeti ve 
öğrencilerimizle düzenlenen iftar 
programlarında bir araya geldi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, evlerini ziyaret ettiği 
öğrencilerimizle de iftar sevincini 
paylaştı. 

İFTAR BULUŞMALARI
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu gereğince, çalışanların 
korunması ve iş verimliliğinin 
artırılması amacıyla Üniversitemiz 
bünyesinde sürekli işçi 
kadrosunda çalışan personele 
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi verildi. 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Nezahat Keleşoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen eğitim, 
fiziki katılımın yanı sıra, tüm 
personelin de yararlanabilmesi 
açısından online eğitim şeklinde 
de üniversitemizin YouTube 
hesabından canlı olarak 
yayınlandı.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Kahraman, Prof. Dr. Hidayet 
Oğuz, Prof. Dr. Nuriye Koçak, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Yağcı ile İşyeri Hekimi Doç. Dr. 
Mehmet Uyar ve İş Güvenliği 
Uzmanı Tamer Seyfettin Burak 
tarafından verilen eğitim, iki gün 
sürdü. Gerçekleştirilen eğitimde 
çalışanlara kendilerinden veya 
çalışma ortamından kaynaklı 
tehlikeler ve riskler hakkında 
bilgi verilerek, çalışma mevzuatı 
ile ilgili hak ve sorumlulukları 
konusunda da aktarımlarda 
bulunuldu.

ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİNE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Üniversitemiz Ereğli Adalet 
Meslek Yüksekokulu tarafından 
'Geleneksel Adalet Günleri' 
etkinliği düzenlendi.

Programın açılışında konuşan 
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Erhan Örselli, 
böyle önemli bir etkinliğe katılan 
tüm konuşmacı ve öğrencilere 
teşekkür etti.

Etkinlikte, ‘Adalet’, ‘Ceza İnfaz ve 
Güvenlik Hizmetleri’, ‘Hukuk Büro 
Yönetimi ve Sekreterliği’ başlığı ile 
3 farklı oturum gerçekleştirildi.
Oturumlarda; Ereğli Adliyesi 
Cezaevi Savcısı Yunus Emre 
Yedikardeş, Ereğli Açık Cezaevi 
Müdürü Hasan Hüseyin Özdağ, 
Ereğli Adliyesi Ağır Ceza 

Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 
Hakan Keleş, Ereğli Adliyesi 
İcra Müdürü Mevlüt İnce, Ereğli 
Denetimli Serbestlik Müdürü 
Kenan Karabahçe ile Müdür 
Yardımcısı Erhan Delibaş, Avukat 
Çınar Olgun, Avukat İrem Nur Işık, 
Ereğli T Tipi Cezaevi İnfaz Koruma 
Baş Memuru Aslı Kaya, Konya 
İŞKUR Meslek ve İş Danışmanı 
Ramazan Yıldız, öğrencilere 
konuyla ilgili bilgi ve tecrübelerini 
aktardı.

Konuşmacıların bilgi ve 
tecrübelerinden istifade eden 
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerimiz, merak ettikleri 
konular hakkında sorular sorarak 
bilgi sahibi oldu.

‘GELENEKSEL ADALET 
GÜNLERİ’NDE 
KATILIMCILAR ÖĞRENCİLERLE 
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi tarafından '31 
Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' 
kapsamında, sigara izmaritlerinin 
çevreye verdiği zararı göstermek 
adına fakülte bahçesine maket 
sigara izmaritleri bırakıldı. 

Her yıl milyonlarca canlının sigara 
izmaritini yutarak öldüğünü 
belirten Üniversitemiz Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Birekul, "Biz 
de fakülte olarak bu farkındalığı 
öğrencilerimizle birlikte yaşamak 
adına böyle bir etkinlik düzenledik. 
Bu etkinlikte de amacımız 
izmarit gibi çok küçük bir atığın 
aslında ne kadar büyük çevresel 
felaketlere ve zararlara yol 
açtığına dikkat çekmek. Çünkü 
Dünya Sağlık Örgütü'nün de açık 
istatistiklerinde dünyada yılda 
1 milyon kuş sadece izmarit 
yutarak ölüyor. Toprağa attığımız 
her küçük izmarit, topraktaki 
bitkilerin yeşermesini, büyümesini 
yüzde 44 oranında yavaşlatıyor. 
Biz de bunları gündeme getirmek, 
öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın 
farkındalığını arttırmak adına 
bugün böyle bir etkinlik 
düzenledik" dedi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü öğrencimiz Yavuz Karaca, 

"Sigara izmaritlerinin doğaya 
verdiği zararla ilgili fakültemiz 
dekanıyla birlikte bir çalışma 
yürüttük. Umarım bunları görerek 
arkadaşlarım bilinçlenmişlerdir" 
diye konuştu.

İşletme Bölümü öğrencimiz 
Nurdagül Erdoğan ise, "Öncelikle 
çok sevindim. Çünkü okulumuzda 
çok fazla sigara içen var. Bu 
izmaritleri sürekli yere atıyorlar. 
Yani bu etkinliğin yapılması bence 
çok güzel olmuş. Çoğu insan 
bilinçlendi diye düşünüyorum. Yani 
şahsen ben de öyleyim. Sabah 
gelirken bir tane izmariti çöpe 
attım. Yani bunun için de çok 
mutluyum. Bu sosyal farkındalığın 
içinde olmaktan da çok mutlu 
oldum" şeklinde konuştu. 

KÖYCEĞİZ YERLEŞKEMİZDE MAKET İZMARİTLERLE 
FARKINDALIK OLUŞTURULDU

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Seydişehir 
Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde, Hemşirelik Haftası 
düzenlenen konferansla kutlandı.

Programa, Üniversitemiz 
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Emel Ege ile Dr. Öğr. Üyesi 
Sibel Kıyak konuşmacı olarak 
katıldı.

‘Hemşirelikte Değişim’ 
konusunun vurgulandığı 
etkinlikte, hemşirelerin sağlık 
ekibinin vazgeçilmez bir parçası 
olarak yerini alacağı ve bunun 
değişime ayak uydurulmasıyla 
gerçekleşeceği belirtildi.

Üniversitemiz Seydişehir Kamil 
Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hamdi Arbağ 
ise, programın düzenlenmesinde 
emeğe geçenlere ve katılımcılara 
teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda Dekan Prof. 
Dr. Hamdi Arbağ, Prof Dr. Emel 
Ege ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel 
Kıyak’a teşekkür belgesi ve çiçek 
takdiminde bulundu. 

KAMİL AKKANAT SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTEMİZDE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI

NEÜ GÜNDEM

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Gazeteci Esra Esen Atayeter’in sunduğu 
TVNET Kampüs Yolunda programına 
konuk oldu. Pogramı izlemek için 
YOUTUBE kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

REKTÖRÜMÜZ TV NET'E KONUK OLDU

Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesinde tedavi 
gören onkoloji hastaları ‘Hayata 
Tutunan Eller’ programıyla 
tedavileri sırasında Konya 
Büyükşehir Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) usta öğreticileri 
ile birlikte; takı tasarımı, ahşap 
boyama, keçe, çorap bebek 
gibi el sanatlarını öğreniyor 

ve uyguluyorlar. Hastaların 
bu sayede hem moral ve 
motivasyonları artıyor hem de 
keyifli vakit geçiriyorlar. 

Konuyla ilgili konuşan Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji 
binasında görevli Psikolog 
Sevgi Doğan, “Süreç 2019 yılında 
hastaların ilacın damlalarını 

sayıyoruz söyleminden sonra 
ortaya çıktı. Hastalarımız 
vakitlerini artık çok daha dolu 
geçiriyor, bir sonraki tedaviye 
eşime teşbih, torunuma bileklik 
yapacağım diyerek motive geliyor. 
İnsan sadece bedenden oluşan 
bir canlı değil. Beden kadar ruhu 
da tedavi edilmelidir. Biz bu proje 
ile hastaların tam bir iyilik, esenlik 
hali içerisinde olmayı hedefledik 
ve başardık” dedi. 
 
Bir senedir onkoloji tedavisi alan 
Kadriye Bazlamacı da, bu proje 
sayesinde tedaviye daha mutlu ve 
istekli geldiğini, tedavi esnasında 
zamanın daha eğlenceli geçtiğini 
ifade etti.

KANSER HASTALARI İÇİN
"HAYATA TUTUNAN ELLER" PROJESİ
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Yapay zekâ sanatının önde gelen 
temsilcilerinden Refik Anadol’un 
yeni projesi “Rumi Dreams” 
Atatürk Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen özel bir davetle 
sanatseverlere sunuldu.

Sergiye Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ile  
Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih 
Kaleci katıldı.

Refik Anadol ve ekibi tarafından 
hazırlanan “Rumi Dreams” 
ile, çağlara ışık tutan Hz. 
Mevlana’nın dizelerinin her yaştan 
izleyicinin deneyim dünyasıyla 
buluşturulması hedeflendi. 
Mevlana’nın hayatı ve evreninden 
ilhamla yola çıkan proje, yapay 
zekânın hayat verdiği eşsiz Rumi 
arşivlerini ışık ve hareket temelli 
bir görsel şölene dönüştürüyor.

REKTÖRÜMÜZ
RUMİ DREAMS 
DİJİTAL SERGİSİNİ 
ZİYARET ETTİ

Konya'da yaşayan 3 çocuk 
babası Mehmet Kocaşahin, lise 
eğitiminden sonra hukuk okumak 
istedi. Ancak Kocaşahin'e rahmetli 
olan annesi o dönem izin vermedi.

Kocaşahin kısa süreli İktisadi 
ve İdari Bilimler Akademisi'ne 
kaydoldu. Küçük erkek kardeşinin 
hukuk fakültesine gitmesini 
sağlayan Kocaşahin, 3 kez 
girdiği sınavda hukuk fakültesini 
kazanacak yeterli puanı 
alamayınca Üniversitemiz Adalet 
Meslek Yüksekokulunu kazandı. 

İki yılın sonunda ise bölüm 
birincisi olarak mezun oldu.
Kocaşahin, “Daha başaracaklarım, 
başarmak istediklerim var. Bu 
hafta sonu üniversite sınavına 
gireceğim. Sonra Dikey Geçiş 
Sınavı'na gireceğim. Sanırım 
yapabilirim” diyerek duygu ve 
düşüncelerini dile getirdi. 

56 YAŞINDA BÖLÜM BİRİNCİSİ 
OLARAK MEZUN OLDU

NEÜ GÜNDEM
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
(KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir 
ve KVKK uzmanları, Üniversitemiz 
idarecilerine yönelik düzenlenen 
toplantıda, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu hakkında 
bilgiler verdi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleşen 
programda konuşan Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, programa iştirak 
eden KVKK Başkanı Bilir ve KVKK 
uzmanlarına teşekkür ederek, 
üniversitenin daha iyi yerlere 
gelebilmesi için bu tür etkinliklerin 
devam edeceğini belirtti.

Kişisel Verilerin 
Korunmasıyla İlgili 
Stratejik Yol Haritası 
Belirledik

Prof. Dr. Mızırak, “Üniversitemizde 
‘İdari Akademi’ oluşturuldu 
ve çalışmalar çok güzel 
ilerliyor. Kişisel verilerin 
korunmasıyla alakalı stratejik 
yol haritası da oluşturmaya 
başlamıştık. Bu noktada KVKK 
Başkanımızdan, bizleri birinci 
elden bilgilendirmelerini rica ettik, 
onlar da bizi kırmadı ve davetimizi 
kabul ettiler. Bu toplantıyla kişisel 
verilerin korunması konusunda 
farkındalığımız artacak ve 

merak ettiğimiz konularda 
sorularımıza cevap bulacağız. 
Ben, tekrar KVKK Başkanımıza 
ve ekibine katılımlarından 
dolayı teşekkürlerimi sunuyor, 
toplantının verimli geçmesini 
temenni ediyorum” dedi.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk 
Bilir, Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu’nun amaçlarından 
bahsederek, “Kanun, iki temel 
amaç için çıkarıldı. Birincisi; 
veri işlemede temel hak ve 
özgürlükleri korumak, ikincisi 
de; veri işleyenlere birtakım 
yükümlülükler getirmek. 

ÜNİVERSİTEMİZDE 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
FARKINDALIK TOPLANTISI YAPILDI

Kanun, veri işlemeyi yasaklamıyor, 
verisi işlenen gerçek kişileri 
koruyor. Veri işlenecek, 
gerektiğinde yurt içinde ve 
yurt dışında aktarılacak ancak 
düzenlemeyle, kişisel verilerin 
işlenmesine bir disiplin getiriliyor, 
keyfi olarak ya da gelişigüzel bir 
şekilde veri işlemenin önlenmesi 
amaçlanıyor” şeklinde konuştu.

Yapay Zekâ ve Metaverse’ün 
Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na Uyumluluğu 
Önemli

Yapay zekânın hammaddesini 
genellikle kişisel verilerin 
oluşturduğunu vurgulayan Başkan 
Bilir, “Bu kanun çerçevesinde 
aslında yapay zekâyı, Metaverse’ü 
insan odaklı kurgulamamız 
lazım. Otomatik yollarla işlenen 
veriler sonucunda kişi aleyhine 
bir sonuç çıkar ise buna itiraz 
etme hakkımız var. Daha açık bir 
şekilde ifade etmek gerekirse, bu 
tür teknolojiler kişileri profilliyor. 

Bu profilleme bizim aleyhimize 
bir sonuç çıkarıyor ise buna itiraz 
etme hakkımız var. Teknoloji 
çağında, teknolojik gelişmelerden 
faydalanmak gerekiyor ama 
bu çağda insan kalabilmek de 
önemli diyoruz biz. Dolayısıyla, bu 
tür teknolojilerin Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na uyumluluğu 
son derece önemli” ifadelerini 
kullandı.

Konuşmaların ardından KVKK 
Başkanlık Müşaviri Tuğba Yiğit, 
‘Temel İlkeler ve Kişisel Veri 
İşleme Şartları’, Kişisel Verileri 
Koruma Uzmanı Ahmet Sait Altun 
ise, ‘Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatına Uyum’ konulu 
sunumlarını gerçekleştirdi.
Program, soru-cevap bölümü ve 
hediye takdimiyle sona erdi.

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz ve Karatay 
Belediyesi iş birliğiyle organize 
edilen “Aşina” adlı Türk Halk 
Müziği Konseri, Konyalıların yoğun 
ilgisiyle gerçekleştirildi.

Akademisyen ve öğrencilerimizin 
oluşturduğu 76 kişilik dev kadro, 
Anadolu’nun dört bir yanından 
birbirinden güzel eserleri çalıp 
seslendirerek Konyalılara adeta 
bir müzik ziyafeti sundu.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Soner Algı yönetiminde, 
Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu’nda icra edilen 
konserde, Anadolu’nun dört 
bir yanına ait birbirinden güzel 
eserler çalınıp seslendirildi. 
Konyalılar da seslendirilen 
türkülere eşlik ederek eğlenceli 
bir akşam yaşadı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay’ın kültürel ve 
sanatsal vizyonuna katkı sunmaya 
devam ettiklerini belirterek 
şunları söyledi: “Konsere büyük 
ilgi gösteren tüm hemşehrilerime 
ve muhteşem performanslarıyla 
konserimize renk katan 
tüm sanatçılar ile öğrenci 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Bu toprakların değerlerini ve bu 
coğrafyanın değerli isimlerini 
hemşehrilerimizle buluşturmaya 
devam edeceğiz.” 

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ “AŞİNA”

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Aile ve Gençlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ile Viyana Kardeşlik Derneği’nin iş 
birliği çerçevesinde düzenlenen 
Değişen Dünyada Aile Paneli, 
Avrupa Türk İslam Kültür 
Dernekleri Birliği (ATİB) Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi. 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
gerçekleştirilen panelde, gelişen 
teknoloji, pandemi ve savaşın aile 
kurumunda meydana getirdiği 
tahribat ele alındı.

Moderatörlüğünü Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’nun yaptığı 

panelde, Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin 
Okumuşlar, Merkez Müdürü 
ve Üniversitemiz Sosyal Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Birekul ve Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Sema Karagöz panelist 
olarak yer aldı.

Panelistlerin gelişen teknoloji, 
pandemi ve savaşın aile 
kurumunda meydana getirdiği 
tahribatı değerlendirdiği 
programın sonunda, Aile ve 
Gençlik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Viyana Kardeşlik 

Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 
Aile Danışmanlığı programı 1. 
dönem mezunlarına Rektör Prof. 
Dr. Cem Zorlu tarafından sertifika 
ve teşekkür belgeleri takdim 
edildi. Zorlu, Üniversitemizin 
akademik destekleri ile 2019 
yılında başlayan ve yoğun 
ilgi gören Aile Danışmanlığı 
Sertifika programının ikincisinin 
önümüzdeki aylarda başlayacağı 
bilgisini paylaştı ve katılımcılara 
programa gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür etti.

VİYANA KARDEŞLİK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE 
DEĞİŞEN DÜNYADA AİLE
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Acıya Hiyerarşi Uygulamak, 
İnsana Yakışmaz

Konuşmasında Avrupa’da yaşanan 
savaş ve mülteci konusunu aile 
perspektifinden değerlendiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
en son verilere göre savaşın ne 
olduğunun farkında olmayan 
500 binin üzerinde çocuğun 
hayallerini geride bırakarak evini 
terk etmek zorunda kaldığını 
belirtti. Savaş durumlarında en 
çok etkilenen grupların başında 
aile ve ailede de çocukların 
geldiğini söyleyen Zorlu, “Savaş 
kaynaklı yaşanan travmalar geri 
dönüşsüz zararlara yol açabiliyor. 
Hele çocuklar için. Tabi bu, 
dünyanın her yanındaki insan için 
aynı. Yakın geçmişte Bosna’da, 
Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de… 
Ve şimdi de Ukrayna’da. Burada 
içimizi kemiren şey, sadece 
kendine benzeyenler söz konusu 
olduğunda empati şovuna 
giren Batı’nın tavrı. Avrupa 

yönetimlerinin Ukrayna’dan 
gelen mülteciyi karşılamak için 
seferber olduğunu görüyoruz. 
Ne güzel. Bu gerçekten takdire 
şayan. Alkışlıyoruz, ancak aynı 
hassasiyeti kendi medeniyetleri 
dışında algıladıkları sığınmacılar 
için tam tersi bir muamele 
gösteriyor olduklarını da 
görmüyor değiliz. Tel örgü ve 
duvarlar ardında, çadır parçalama, 
darp ve bot batırma gibi acı 
görüntülere yakın zamanlarda 
sıklıkla şahit olduk. Şimdi ise bu 
davranışlarının ardındaki zihniyet 
dünyalarını yansıtan çok üzüntü 
verici açıklamalar duyuyoruz. 
“Burası Afganistan değil Avrupa, 
burada mavi gözlü sarı saçlı 
Avrupalı insanlar öldürülüyor” 
diyen batılı medya kuruluşlarının 
ekrana yansıyan karanlık, ikiyüzlü, 
ırkçı yüzlerine tanıklık ediyoruz. 
Bu gerçekten utanç duyulması 
gereken bir durum. Acıya hiyerarşi 
uygulamak, insana yakışmaz. Batı 
medyasının ve kamuoyunun bu 
insanlık dışı ayrımcı ve aşağılayıcı 
muamele yaklaşımını maalesef 
hep dramatik bir şekilde tecrübe 
ediyoruz. Acı, hepimiz için aynı. 
Sadece bazı insanların acısını 
paylaşıp bazılarının acısını 
görmezden gelerek bu kısır 
döngüden çıkamayız” dedi.

Çocuklarımız Asıl 
Karakterlerini Ailede 
Kazanıyor

Konuşmasında pandemiye de 
değinen Rektör Zorlu, pandeminin 
yaşamı büyük oranda etkileyen, 
stres yükü çok olan bir süreci 
beraberinde getirdiğini ve 
toplumun en küçük birimi olan 
aile kurumunu yıprattığını belirtti. 
Zorlu, “İnancımızda aile, Allah’ın adı 
üzere yapılan bir akitle meydana 
geliyor. Aile ve aile değerleri bu 
bakımdan bizim için oldukça 
kutsaldır. Ezelden beri, güçlü aile 
yapımızla diğer milletlere örnek 
olmuş bir toplumuz. Vatana hayırlı 
evlat yetiştirilmesinde, ahlaklı, 
dürüst nesillerin yetiştirilmesinde, 
mutlu ve huzurlu bir toplum 
inşa edilmesinde ailenin asıl 
mayayı çalan kurum olduğunu 
unutmamamız lazım. Çocuklarımız 
karakterlerini ailede kazanıyor; 
kişilikleri şekilleniyor, sorumluluk, 
merhamet, adalet hasılı birçok 
hasleti ailede ediniyor. O yüzden 
biz Üniversite olarak ailenin 
önemine dikkat çektiğimiz 
bu sertifika programı ile hem 
yurtiçindeki vatandaşlarımız hem 
de yurtdışındaki gurbetçilerimiz 
nezdinde farkındalık oluşturmaya 
gayret ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı tarafından 
bu yıl 8’incisi düzenlenen 
Geleneksel Spor Şenlikleri sona 
erdi.  

Şehit Muharrem Samur Stadı'nda 
oynanan futbol müsabakalarıyla 
başlayan turnuvada 35 futbol, 9 
erkek basketbol, 12 erkek voleybol 
ve 6 kadın voleybol takımı birinci 
olmak için yarıştı. 

Futbol turnuvası final 
müsabakasında; Ereğli Adalet 
Meslek Yüksekokulu'nu temsil 
eden Cezacılar takımı, Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
(AKEF) Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümü'nü temsilen katılan 
Kolpaçino takımını 2-1 mağlup 
ederek şampiyon oldu. AKEF 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nü 
temsilen katılan bir diğer takım, 
Game King ise üçüncü oldu.

Ali Ulvi Kurucu İmam Hatip 
Lisesi Spor Salonu ve 75. Yıl 
Spor Salonu’nda gerçekleşen 
erkek voleybol turnuvası final 
müsabakasında Diş Hekimliği 
Fakültesi takımını 3-2’lik skorla 
mağlup eden Meram Tıp Fakültesi 
şampiyon oldu. Turnuvada 
üçüncülüğü, Ereğli Eğitim 
Fakültesi elde etti. Kadın voleybol 
turnuvasında ise, finalde AKEF 
takımını 3-1 mağlup eden Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi takımı 
şampiyon oldu.

AKEF Basketbol ve Meram Tıp 
Fakültesi arasında oynanan 
müsabakayla tamamlanan 
erkek basketbol turnuvasında 
ise, karşılaşmayı 54-47’lik skorla 
kazanan Meram Tıp Fakültesi 
şampiyon oldu. Turizm Fakültesi, 
turnuvayı 3’üncü olarak 
tamamladı.

GELENEKSEL SPOR ŞENLİKLERİ’NİN 
ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Üniversitemiz Nezahat 
Keleşoğlu Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü 
akademisyen ve öğrencileri, 
fakülte bahçesinde “Ayak Analiz 
ve Değerlendirme” etkinliği 
yaparak ayak deformitelerinde 
erken rehabilitasyon farkındalığı 
oluşturdu.

Öğrenciler kampüs 
içerisindeki sivil vatandaşa, 
öğrenciler ve memurlara 
değerlendirmeler yaparak 
egzersiz önerilerinde bulundu.  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Neslihan Altuntaş Yılmaz 
“Dekanlığımızın da desteğini 
alarak gerçekleştirdiğimiz 
‘Fizyoterapistine Danış, Ayağınla 
Tanış’ etkinliği kapsamında ayak 
deformitelerinin erken dönemde 
fark edilmesini ve egzersiz 
desteğiyle ilerlemesinin önüne 
geçilmesi konusunda farkındalık 

geliştirmeyi amaçladık.” dedi.
Fakülte bahçesinde tarama 
yapılan kişilere konuyla ilgili 
hazırlanan bilgilendirme broşürü 
dağıtıldı. Fizyoterapi ve Sağlıklı 
Yaşam Topluluğu tarafından 
hazırlanan broşürde şu ifadeler 
yer aldı: “Vücudumuzun tüm 
ağırlığını taşıyan ayaklarımızın 
duruş, denge ve destek 
bakımından vücudun temelini 
oluşturduğu biliyoruz. İşte 
tam da bu sebeple aktif bir 
yaşam için ayak sağlığımız 
son derece önemlidir diyoruz! 
Ayak bölgesinde yaşanabilecek 
ağrılar, günlük yaşamımıza 
devam etmemizi zorlaştırabilir. 
Bu yakınmalar; merdiven çıkma, 
yürüyüş yapma gibi yaşamın 
gerektirdiği en basit aktivitelerde 
bile bizleri kısıtlayabilir. Hiç 
aklınıza gelir miydi? Belki de 
geçmeyen baş ağrılarınızın 
veya çene ağrınızın sebebi 
ayak anatominizin bozukluğu 
olabilir. Ya duruş bozukluğunuz? 

Jenga oyununu bilirsiniz, temel 
sağlam gitmezse kulemiz dik 
durmayacaktır. O halde temeli 
atlamıyoruz, ayak ve postür 
değerlendirmelerimizi ve vücut 
farkındalığımızı yüksek tutuyoruz.
Ayak iskeletimiz 26 kemikten 
oluşmaktadır. Kemik, eklem, 
kas ve ligamentler dışında ayak 
arklarımızda da değerlendirmede 
önem taşır. Düşük taban ismiyle 
adlandırılan klinik durum elbette 
erken dönemde egzersizlerle 
tedavi edilebilir. Ayrıca Pes Cavus, 
Çekiş Parmak, Halluks Valgus, 
Ön Ayağın Arka Ayağa Göre 
Abdüksiyon / Addüksiyonunun,  
parmak ucu yürüme bozukluğu 
veya yürümede itme fazı 
yetersizliği ve pek çok duruş 
ve yürüyüşü etkileyen sorunlar 
erken dönemde yapılacak 
değerlendirmeler sonrasında, 
farkındalık ile birlikte en doğru 
egzersiz programı ile tedavi 
edilebilir. Ayrıca destekleciyi 
ortezler, uygun ayakkabılar, 
kişiye özel tasarlanmış 
tabanlıklar ve uzman tarafından 
yatılan bantlama teknikleri de 
egzersiz tedavisine ek olarak 
kullanılmaktadır. Biz fizyoterapi 
öğrencileri olarak biliyoruz ki ayak 
dizi, diz kalçayı, kalça omurgayı, 
omurga çene ve baş pozisyonunu 
etkilemektedir. Vücut zincirinin 
hiç bir halkası değersiz değildir. 
Lütfen vücudumuzu tanıyalım, 
fizyoterapistimizle tanışalım.”

FİZYOTERAPİSTİNE DANIŞ, AYAĞINLA TANIŞ

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı tarafından 
düzenlenen, Genel Sanat 
Yönetmenliğini Konservatuvar 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Gönül'ün yaptığı ‘2. Türk Müziği 
Günleri’ seyirciyle buluştu.

‘Seyreyle Güzel’ dinletisiyle 
başlayan etkinliğin açılış 
programında konuşan 
Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Gönül, ‘2. Türk Müziği 
Günleri’nin hayırlara, güzelliklere 
vesile olması temennisinde 
bulundu.

Açılış programıyla başlayan 
etkinlikte 5 gün boyunca 17 farklı 
konser, dinleti ve atölye çalışması 
gerçekleştirildi. 

Dinleyenler tarafından büyük bir 
beğeniyle takip edilen 2. Türk 
Müziği Günleri, ‘Hicaz Fasl-ı Bahar’ 
adlı kapanış konseriyle sona erdi.

2. TÜRK MÜZİĞİ 
GÜNLERİ
GÖNÜLLERE 
SESLENDİ

NEÜ GÜNDEM
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NEÜ GÜNDEM

Selçuklu Kongre Merkezi 
Anadolu Oditoryum Salonu’nda 
gerçekleştirilen Mozaik&İpek 

Yolu adlı konsere binin üzerinde 
izleyici katıldı. Doğu ile Batının 
müzik ortak paydasında birleştiği 

uluslararası ortaklı bu olağanüstü 
akşamda izleyiciler oldukça keyifli 
zamanlar geçirdiler.

MOZAİK & İPEK YOLU KONSERİ

Almanya’dan gelen “Berlin 
Europa Oda Müziği Topluluğu” ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Anabilim “Mozaik 
Müzik Topluluğu” sırayla sahne 
aldılar ve Konya türkülerinden 

oluşan bir potpuri ile birlikte 
coşkulu bir final yaptılar.  

96 97
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Öğretim üyesi Prof. Dr. 
Attila Özdek’in genel sanat 
yönetmenliğinde gerçekleşen 
konserde, üniversitemiz öğretim 
elemanları ile lisans ve lisansüstü 
öğrencilerimizden oluşan Mozaik 
Müzik Topluluğu; öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Attila Özdek,  Doç. Dr. 
Murat Devrim Babacan ve Dr. Öğr. 
Üyesi Önder Mustul tarafından 
hazırlanırken Berlin Europa Oda 
Müziği Topluluğu’nun şefliğini 
Tobias Saykora solistliğini ise 
bağlama sanatçısı Erdal Akkaya 
yaptı. Birinci bölümde sahne 
alan Berlin Oda Müziği Topluluğu 
“İpek Yolu” adını verdikleri ve 
Anadolu müzik kültürünün 
çeşitli örneklerinden oluşan 
repertuvarlarını seslendirdiler. 
İkinci kısımda ise Mozaik Müzik 
Topluluğu’muz Anadolu ve komşu 
coğrafyaların müziklerinden 

özgün eserleri izleyicinin 
beğenisine sundular. Finalde 
ise iki topluluk bir arada Konya 
türkülerinden oluşan bir potpuriyi 
seslendirdiler.

Ayakta alkışlanan finalin izleyicinin 
yoğun isteği üzerine tekrarı 
yapıldı. Konsere başta rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak 

üzere rektör yardımcılarımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızrak ve 
Prof. Dr. Oğuz Doğan’ın yanında 
çok sayıda öğretim üyesi, sivil 
toplum üyelerinin temsilcileri ve 
müziksever katıldı. 

Konser sonunda Berlin Europa 
Oda Müziği Topluluğu’nu temsilen 
şef Tobias Saykora ve sanatçı 

Erdal Akkaya’ya ve aynı zamanda 
Mozaik Müzik Topluluğu’nun 
hazırlayıcıları Prof. Dr. Attila 
Özdek, Doç. Dr. Murat Devrim 
Babacan ve Dr. Öğr. Üyesi Önder 
Mustul’a çeşitli hediyeler ve çiçek 
takdim edildi.
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Tanımı geride bırakalım ve 
bir şey hayal edelim: Birçok 
yönüyle kontrolün sizde 
olduğu sanal bir dünyada 
mükemmel alter-ego'nuzu 
oluşturabileceğinizi 
hayal edin. İstediğini 
yapabilirsin, istediğine sahip 
olabilirsin ve neredeyse 
sınırsız olanaklara sahip 
olabileceğin bir ortam.

Sanal bir sınıfa ne dersiniz? 
Etkileşimli duvarlar, eğitici 
oyunlar, sanal deneyimler 
ve çok daha fazlası… 
Özellikle eğitimde, okullar 
için etkileşimli bir dünya 
büyük bir fırsat olabilir. 
Güneş sistemi anlatılırken 
uzayda olmak, gezegenleri 
yakınlaştırmak ve sadece 
sanal olarak tıklayarak 

onlar hakkında veri almak 
kelimenin tam anlamıyla 
mümkün olabilecektir. 
Öğrenme ortamıyla 
etkileşim kurmak ne kadar 
eğlenceli olursa, çocukların 
öğrenmesi o kadar kolay 
olacaktır. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: 
METAVERSE 

ROPÖRTAJ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN ALİ AKYÜREK
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖĞR. GÖR. DR. HASAN İBRAHİM KOZAN
NEÜ Meram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN ALİ AKYÜREK
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖĞR. GÖR. DR. HASAN İBRAHİM KOZAN
NEÜ Meram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

Metaverse, kırsal alanlarda 
bulunan öğrenciler için 
internete sahip oldukları 
sürece, diğerleriyle aynı 
seçkin eğitimi alabildikleri 
bir ortam olabilir.

İlerleyen teknolojiyi, eğitim 
ve öğretim altyapılarını 
sürekli takip eden ve 
güncelleyen bir üniversite 
olan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Metaverse 
için ilk adımlarını atmış ve 
bilişim/teknoloji alanında 
uzman akademisyen 
hocalarla birlikte özel 

çalışmalara başlamıştır. 
Bu kapsamda dinamik 
bir ekip oluşturulmuş ve 
koordinasyon çalışmalarını 
hızlandırmıştır. Hem 
akademik hem de kültürel 
projeleri barındıran 
hedeflerin, öğrencilerin 
de dahil olduğu mütevazi 
bir evrende, kısa zamanda 
gerçekleştirilmesi 
için yoğun çaba sarf 
edilmektedir. 

Facebook'un adı Meta olarak 
değiştirildikten sonra, "Metaverse" 
kelimesi etrafında yeni bir trend 
ortaya çıktı. Ancak bu yeni 
trendin gerçekte neyi ifade ettiği, 
nasıl oluşabileceği, sınırları ve 
örnekleri çoğu kişi tarafından tam 
olarak bilinmemektedir. Aslında, 
internetin ve teknolojilerin nasıl 
geliştiği konusunda yıllar boyunca 
birçok spekülasyon yapıldı. Ancak 
döneminde birçoğu için hayal bile 
edilemeyen bazı uzak-gelecek 
fikirleri bir anda karşımıza 
çıkabilmektedir. 
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Nitekim, Bandai adından bir Japon 
firması 1990’lı yıllarda, henüz 
kimsenin hayali bile değilken 
orijinal ismi Tamagotchi olan 
“sanal bebek” ile karşımıza çıktı 
ve bu “sanal bebek” akımı 1990-
2000’li yıllarda dünyanın en büyük 
oyuncak akımlarından birisi oldu. 
Bu akım çok uzun sürmedi, çünkü 
sosyal olarak sadece kişilerin 
kendisinde duran nesnelerin, 
başkalarının farkında olmadığı 
durumda akımın süreklilik 
oluşturmadığı farklı zamanlarda 
karşılaşılmıştır. 

Bu durum, çok hızlı şekilde 
diğerlerinin ilgisini çekebilecek 
bir farkındalığı oluşturabileceğiniz 
“internet” ortaya çıktıktan sonra 
değişti. İnternetin farklı gelişme 
adımlarından bahsettiğimizde 
genellikle Web1, Web2, Web3, 
vb. atıfta bulunuruz ve şimdi 
metadatabase'i tartışıyoruz.

Tanımı geride bırakalım ve bir 
şey hayal edelim: Birçok yönüyle 
kontrolün sizde olduğu sanal 
bir dünyada mükemmel alter-
ego'nuzu oluşturabileceğinizi 
hayal edin. İstediğini yapabilirsin, 
istediğine sahip olabilirsin ve 
neredeyse sınırsız olanaklara 
sahip olabileceğin bir ortam.
Böyle bir senaryo genellikle bazı 
bilim kurgu filmlerinde veya 
dizilerinde tasvir edilmiştir. 

Ancak, iş dünyasında büyük 
firmaların konuyla ilgili 
yaklaşımları ve attıkları adımlar, 
“Metaverse” konusunun yakında 
hızlı bir gelişme sağlayacağını 
göstermektedir.

METAVERSE NEDİR?

Metaverse, insanların 
çalışabileceği, sosyal olarak 
etkileşimde bulunabileceği, ticaret 
yapabileceği, oyun oynayabileceği 
ve hatta yeni alt dünyalar 
oluşturabileceği gerçek zamanlı 
etkileşime odaklanan, büyük 
ölçüde ölçeklenebilir, birbirine 
bağlı sanal dünyalardan oluşan 
kalıcı bir ağdır. Kullanıcıyı sanal 
dünyaya tamamen sokmak 
için gelişmiş sanallaştırma 
teknolojileri (AR, VR, Dokunmatik 
Sensörler vb.) kullanır. Bu, 
kullanıcının her zaman orada 
olan bir dünyayla canlı olarak 
etkileşime girebileceği ve 
herhangi bir zamanda ona 
erişebileceği anlamına gelir.

Bu kalıcı ağı savunanlar, 
“Metaverse”in mükemmel 
fütürist versiyonunun kişiliğinizin, 
kimliğinizin ve platform 
hizmetlerinin birbirine bağlı 
olduğu tek bir platform olacağına 
ve bu platformlar altında 
erişebileceğiniz birçok dünya 
oluşturulacağına inanıyor. 

Sanal bir dünyada tam olarak 
işleyen bir ekonominin olduğu ve 
ilgili ekonomi için dijital kimlik, 
dijital mülkiyet, dijital para 
birimleri ve evrensel aktarılabilirlik 
tanımlarının yapıldığı da 
bilinmektedir.

Bu şekilde metaverse, 
bir konsere gitmek, 
sanat sergilerini 
keşfetmek, özellikle 
öğrenmek, çalışmak, 
etkileşim kurmak ve 
hatta yeni arkadaşlarla 
tanışmak gibi birçok 
faaliyetin yerini alabilir. 
Kaynaklar, bu oluşumun 
en büyük negatif etkisinin 
turizm olacağını belirtirken, 
aksini iddia eden bilim insanları 
da bulunmaktadır.

Web 1, Web2, Web3'ten 
Metaverse'e Geçiş
Web3'ün tanımları ve Metaverse'in 
farkı konusunda net bir fikir birliği 
olmamasıyla birlikte, çok fazla 
tartışma vardır. Birçok kripto 
meraklısı, kriptonun internetin 
bir sonraki aşaması olduğuna 
inanmaktan hoşlanırken, diğerleri 
sosyal etkileşim tabanlı Web2'den 
sonra “Metaverse” olarak 
adlandırılan sürükleyici İnternete 
atlayacağımızı savunuyor. 

Şimdiye kadar, ayrımın nerede 
yapılacağı belli değil, ancak 
Web3'ün kripto ve blok zinciri 
mi yoksa sanal dünyalara sahip 
sürükleyici internet mi olduğu 
konusundaki tartışmalar devam 
    edecek gibi görünmekte.

         Metaverse Örnekleri
       Şu anda büyük bir metaverse
        örneği yok, ancak farklı
        şirketler, özellikle oyun
         stüdyoları farklı
            ölçeklerde metaverse
            ortamları
            oluşturmuşlardır. 
            Birkaçını örneklemek
          gerekirse;

Meta Horizon Worlds 
Facebook(Meta), şirkete ait 
Oculus VR gözlükleri ve Horizon 
Worlds aracılığıyla erişilebilen 
sanal bir toplantı odası ortamı 
oluşturdu. Kendi avatarınızla 
sanal toplantı odalarında iş 
arkadaşlarınızla etkileşim 
kurmanıza olanak tanımaktadır.

Microsoft Mesh Platformu
Microsoft, karma ve artırılmış 
gerçeklik (XR) alanına da giriyor. 
Bu nedenle, 2023’e kadar 
Teams'de karma gerçeklik 
öğelerini kullanıma sunmaya 
çalışıyorlar. Bu, avatarların ve 
hologramların etkinliklerde, 
toplantılarda bulunmasına ve 
hatta gelecekte perakende 
deneyimleri ve oyunlar 
için kullanılmasına olanak 
sağlayacaktır.

Roblox 
Roblox, bir kullanıcı olarak kendi 
oyunlarınızı oluşturabileceğiniz 
ve başkalarının bunlara 
erişmesine izin verebileceğiniz 
bir oyun dünyası olarak başladı. 
Halka arzdan sonra, kendi 
metaverselerini oluşturması daha 
olası görünmekte. 

Nike, Gucci, Warner Bros ve Gucci 
gibi markalar bir araya gelerek 
metaverse trendine Roblox ile ilk 
büyük adımlarını attılar.
Minecraft: 140 milyondan fazla 
kullanıcı, düzenli olarak Lego 
benzeri oyun dünyası olan 
Minecraft oynuyor. Oyuncuların 
karakterlerini oluşturduğu ve 
kendi başlarına sınırsız sanal 
dünyalar oluşturabildiği oyun 
Microsoft tarafından satın alındı.

Second Life
2003 yılında kurulan oyun, 
oyuncunun sanal bir dünyada 
kendi kimliğini oluşturabileceği ilk 
sanal gerçekliklerden biriydi. Uzun 
yıllar süren geliştirme sürecinin 
ardından Second Life artık kendi 
pazar yerleri, dijital varlıkları ve 
daha fazlasıyla genişlemektedir.

Metaverse Temelleri
Teknolojik ayrıntılara 
derinlemesine dalmadan 
önce, meta veri aktarımını 
sağlamak için hangi farklı 
unsurların ve temellerin gerekli 
olduğunu inceleyelim. Her 
yönü kontrol edebileceğiniz ve 
doğrudan bu dünyadaymış gibi 

hissedebileceğiniz sanal bir dünya 
oluşturmanın birçok zorluğu 
bulunmaktadır.

Donanım ve Altyapı
Muazzam miktarda veri takibi, 
3D oluşturma ve canlı etkileşim 
nedeniyle, doğru Bilişim 
Teknolojisi altyapısına büyük 
ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. 
Buna 5G ve ileride 6G ağ 
teknolojileri, bulut bilişim 
ve sunucu tarafı donanım 
gereksinimleri için GPU, TPU ve 
CPU geliştirme ve ayrıca süper 
özel sanallaştırma donanımları 
dahildir. Diğer kısım, sürükleyici 
deneyim için özel donanımın 
gerekli olduğu tüketici tarafıdır. 
Sanal ve artırılmış gerçeklik 
akıllı gözlüklere, dokunsal geri 
bildirim cihazlarına (eldiven, 
giyilebilir teknolojiler vb.) ve hatta 
daha iyi işlem gücüne sahip cep 
telefonlarına veya bilgisayarlara 
ihtiyaç vardır.

Araçlar ve Standartlar
Metastore'u gerçekten etkileşimli 
hale getirmek için, ortak 
standartlar ve araç takımları 
oluşturulmuş olmalıdır. Buna 
bilgisayar dilleri, kullanımı kolay 
tasarım araçları, yaygın olarak 
kullanılan 3D motorlar, VR/AR/
XR standartları, varlık piyasası 
standartları, taşıma protokolleri, 
güvenlik standartları ve ayrıca 
jeo-uzamsal haritalama gibi daha 
teknolojik standartlar dahildir.
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Ödeme ve İşlemler
Her meta veri deposunun önemli 
bir yönü, işleyen bir ekosistemdir. 
Bunun çalışması için evrensel 
bir işlem ve ödeme şekli olması 
gerekir. Bu, her ekosistemin 
kendi ödeme biçimlerine sahip 
olabileceğinden çeşitlilik ile 
birlikte değişen zorluk seviyeleri 
oluşmuştur. Aynı zamanda bu 
çeşitlilik, farklı dünyaları birbirine 
bağlamayı zorlaştıran işlem 
seviyelerine sahip olabileceğinden 
ödeme ve işlemler daha da 
zorlaşacağı öngörülür.

Düzenleyici Çerçeveler 
ve Kurallar
Gerçek dünyada olduğu gibi, 
metaverselerde de düzenleyici 
çerçevelere ve sosyal kurallara 
ihtiyacımız vardır. Bu kuralları 
sanal bir dünyada yönetmek ve 
uygulamak çözülmesi gereken en 
büyük zorluklardan biri olabilir. 
Kullanıcıların kendilerini güvende 
hissetmelerini sağlamak için 
sanal dünyayı yöneten küresel 
kurallar ve hatta yasalar hakkında 
düşünmemiz gerekir.

Kimlik Yönetimi 
ve Avatarlar
Sanal kimliğe sahip bir sanal 
dünya kulağa hoş gelebilir, ancak 
gerçek kimliğin doğrulanması  
"yasadışı" bir dünya olmadığından 
emin olmak için bir zorunluluktur. 

Bunun birçok dünyada 
gerçekleşmesi için, ortak bir 
protokol ile kendi avatarlarına 
bağlanabilen ve böylece birçok 
sanal dünyada avatarları ve 
kimlikleri kullanabilen bir meta-
kimlik benzeri bir düzenleme 
olmalıdır.

Sanal Ekosistem
Farklı kullanım durumlarının 
çalışması için ayrıca işleyen 
bir dijital ekonomik ekosistem 
olmalıdır. Reklam ağlarından 
mağazalara, sanal işletmelere ve 
oyunlar için ödemelere, sosyal 
etkileşimlere, E-Sporlara ve hatta 
çevrimiçi alışverişe kadar, büyük 
bir ekonomik evreni oluşturmak, 
daha fazla kullanıcıyı ve şirketi 
katılmaya, oluşturmaya ve 
paylaşmaya teşvik etmek için çok 
önemlidir.

Metaverse Kullanım 
Örnekleri
Oluşturulan ve “metaverse” 
olarak adlandırılan platformların 
çoğunun şu anda sanal 
etkinliklere, sanal toplantılara 
ve özellikle oyun oynamaya 
odaklandığını daha önce 
belirtmiştik. Ancak sanal dünyalar 
için birçok kullanım durumu 
vardır ve bu sadece bir abartılı 
tanıtımdan ibaret değildir.

Sosyal Etkileşim 
Platformu
İlk etkileşimi kurmak ve sosyal 
etkileşimleri artırmak oldukça 
kolaylaştırılabilir. Kullanıcılar sanal 
odalar ve dünyalar aracılığıyla 
birbirlerini görebilir ve etkileşime 
girebilir ve ayrıca sosyal 
toplantılar yapabilir. 
Bu yaklaşım, asenkron bilgi 

paylaşımından asenkron ve 
senkronize (canlı) etkileşimin bir 
kombinasyonuna geçerken sosyal 
medyayı bir sonraki seviyeye 
taşımaktadır. Second Life buna 
güzel bir örnektir.

Sürükleyici 
Video Oyunları
Sürükleyici video oyunlarının 
oluşturulması konu ile ilgili 
harika bir kullanım örneğidir. 
“The Sims” oyununun içinde 
gerçek bir karakteri düşünün. 
Sanal eserler ile oynayabilir, 
kendi yolculuğunuzu oluşturabilir, 
kişisel görevleri oynayabilir ve 
çok daha fazlasını yapabilirsiniz. 
VR teknolojisi ve dokunsal geri 
bildirim, çevreyi ve daha fazlasını 
hissedebileceğiniz daha da derin 
deneyimlere izin verecektir.
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Dijital Pazaryerleri
ve Dijital İş Modelleri
Daha önce de belirtildiği gibi, 
işleyen bir pazaryerine ve 
ekonomik bir ekosisteme 
sahip olmak metaverseler için 
önemlidir. Bu aynı zamanda 
meta veri deposunda tamamen 
dijital pazarlar ve tamamen 
dijital işlemler oluşturmaya 
da olanak tanır. Metaverseler, 
müzayedelerin dünyanın her 
yerinden yapılabileceği, herkesin 
istediği sanata ve çok daha 
fazlasına erişebileceği bir ortam 
hazırlayabilir. Amazon'un çevrimiçi 
mağazasına girme ve oradaki 
ürünleri önünüzdeymiş gibi 
deneyimleme olasılığını düşünün.
Bu aynı zamanda tamamen 
dijital bir dünyayı ve bu dijital 
dünyalardan para kazanmayı 
öngören yeni dijital iş 
modellerinin oluşmasına da 
olanak sağlayacaktır.

Sanat ve Kültür Mekânları
 Corona salgını sebebi ile 
etkinlikleri sanal olarak 
gerçekleştirmek normalleşti 
ve sanat dünyası daha fazla 
çevrimiçi bir hale geldi. Sadece bir 
video akışına bakmakla kalmayıp 
orada olabileceğiniz, insanlarla 
etkileşime geçebileceğiniz 
ve ayrıca sanat izlerken veya 
müzik dinlerken çevrimiçi olarak 
insanlarla tanışabileceğiniz 
sanal konserlere ne dersiniz? 
Etkinliklerin, müzelerin veya sanat 
sergilerinin çevrimiçi olarak dijital 
eşdeğerlerini oluşturmak, dünya 

çapında çok daha fazla insanın 
sanat ve kültürü tamamen 
yeni bir şekilde tüketmesini 
sağlayabilir. Mona Lisa'yı sadece 
internetteki bir resimden değil, 
dijital olarak oluşturulmuş bir 
Louvre Müzesi’nde kısıtlamalar 
olmadan görmek ayrı bir deneyim 
oluşturur.

Dijital Sanat Kreasyonları
Roblox ve Minecraft, kullanıcıların 
kendi dünyalarını oluşturmak 
için sanal bir evreni nasıl 
kullanabileceğine dair harika 
örneklerdir. Kullanıcıya dünyaları 
dilediği gibi şekillendirme ve 
oluşturma özgürlüğü vermek, 
çok daha fazla kişiye ulaşma 
imkânı verebilir. NFT'ler böyle 
bir ortamda daha büyük bir rol 
oynayabilir ve insanlar da dijital 
olarak oluşturulmuş sanatlara 
sahip olmak isterler.

Artırılmış ve Sanal 
Çalışma Alanları
İnsanları bazı video bloklarıyla 
ekranda görmek yerine aynı 
sanal odada olmak, beyin fırtınası 
yapmak, tahtaya yazmak ve 
hatta odayı ihtiyaçlarınıza göre 
değiştirmek mümkün olabilir. 
Artırılmış Çalışma Alanları, bu 
özellikleri birleştirerek insanların 
sanal olarak fiziksel bir toplantıya 
katılmalarına olanak tanır. 
Bu da odadaki hologramlar 
sayesinde, insanları ve avatarları 
aynı anda deneyimleyebilir ve 
sanki oradaymış gibi etkileşim 
kurabilirsiniz demek oluyor.

Sanal Seyahat ve Turizm
Oturma odasından hiç çıkmadan 
dünyayı gezmeye ne dersiniz? 
Seyahat imkanlarının sınırlı 
olduğu ve iklim değişikliğinin 
acil bir konu olduğu zamanlarda, 
sanal dünyalar oluşturmak 
ilginç bir seçenek olabilir. 
İnsanların İsviçre Alpleri'ni 
deneyimlediği, Himalayalara 
tırmandığı veya İstanbul 
pazarında tek başına yürüdüğü 
oyun benzeri ortamlar hayal edin. 
Hatta sanal dünyalarda başka 
gezegenleri, veya bugün hayal bile 
edemediğimiz birçok yeri ziyaret 
etmek mümkün olabilir.

Eğitim ve Okullar
Sanal bir sınıfa ne dersiniz? 
Etkileşimli duvarlar, eğitici 
oyunlar, sanal deneyimler ve çok 
daha fazlası… Özellikle eğitimde, 
okullar için etkileşimli bir dünya 
büyük bir fırsat olabilir. Güneş 
sistemi anlatılırken uzayda olmak, 
gezegenleri yakınlaştırmak ve 
sadece sanal olarak tıklayarak 
onlar hakkında veri almak 
kelimenin tam anlamıyla 
mümkün olabilecektir. Öğrenme 
ortamıyla etkileşim kurmak 
ne kadar eğlenceli olursa, 
çocukların öğrenmesi o kadar 
kolay olacaktır. Metaverse, kırsal 
alanlarda bulunan öğrenciler için 
internete sahip oldukları sürece, 
diğerleriyle aynı seçkin eğitimi 
alabildikleri bir ortam olabilir.

Metaverse içinde Necmettin 
Erbakan Üniversitesi var mı?
İlerleyen teknolojiyi, eğitim ve 
öğretim altyapılarını sürekli 
takip eden ve güncelleyen 
bir üniversite olan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Metaverse 
için ilk adımlarını atmış ve 
bilişim/teknoloji alanında uzman 
akademisyen hocalarla birlikte 
özel çalışmalara başlamıştır. 
Bu kapsamda dinamik bir ekip 
oluşturulmuş ve koordinasyon 
çalışmalarını hızlandırmıştır. 
Hem akademik hem de kültürel 
projeleri barındıran hedeflerin, 
öğrencilerin de dahil olduğu 
mütevazi bir evrende, kısa 
zamanda gerçekleştirilmesi için 
yoğun çaba sarf edilmektedir. 

Metaverse Eleştirisi
Her şey kulağa potansiyel olarak 
abartılı bir bilim kurgu gibi 
gelebilir ve buna daha eleştirel 
bakan, bu tür sanal dünyalar 
oluşturmaya hazır olmadığımıza 
işaret eden birçok kişi 
bulunmakta. Meta veri deposu, 
güvenli bir yer haline gelmeden 
önce çözülmesi gereken birkaç 
ciddi soruna sahiptir.

Mahremiyet, bilgi kullanımı, akıl 
sağlığı endişeleri ve gerçek 
dünyadaki sosyal etkiler, birçok 
endişe kaynağına sadece birkaç 
örnektir. Birinin internette gerçek 
hayatta olduğundan daha iyi bir 
hayatı olması, gerçek dünyada 
yaşama, gerçek dünyaya 
etkileşime girmesi, çocuk sahibi 
olması, gerçek hayatta bir iş 

bulması vb. açısından kaygılar 
oluşturabilir. Sanal dünya, gerçek 
dünyadan daha ilginç hale 
gelebilir.

Diğer bir konu ise "kazanan 
her şeyi alır" etkisi ve bunun 
tek bir şirkete verebileceği 
güçle ilgilidir. Bu, kelimenin 
tam anlamıyla, tek bir şirketin 
kendi yasaları, kendi ekonomik 
ekosistemi, kendi kimlikleri ile 
gerçek dünya kurallarından 
ve yönetiminden kaçan sanal 
bir dünya oluşturma gücüne 
sahip olabileceği anlamına gelir. 
Böyle bir şirkete karşı nasıl bir 
davranış sergilenmelidir? Nasıl 
vergilendirilmelidir? Böyle sanal 
bir dünyanın, gerçek dünyadaki 
ekonomik sonuçları neler olabilir?

Meta Veri Deposu
Hakkında Sonuç
Meta veri deposu, yalnızca 
mevcut bilgileri okuyabildiğiniz 
ilk günlerden, sosyal medya 
ve ekonomi oluşturma çağına, 
sanal dünyanın kendi dünyamıza 
dalmasına kadar, internetten 
sonraki en mantıklı adım olabilir. 
İnternetin ve bilgi çağının yönünü 
kesin olarak bilemesek bile, 
sanal dünyaların ortaya çıktığını 
ve kullanıcıların bu dünyalara 
yöneldiğini görebiliyoruz.

Eğitim süreci içerisinde 
mühendislik çalışmalarında 
(örneğin riskli mekanik parça 
imalatı, büyük makinelerin 
kullanımı ya da çok tehlikeli 

kimyasal maddeleri içeren 
deneyler), tıp/dişhekimliği 
ve eczacılık çalışmalarında 
(örneğin tehlikeli ameliyatlar, 
riskli metodoloji geliştirme 
ve deneme süreçleri) çok 
hızlı gelişme sağlayacağı ve 
büyük faydalar oluşturacağı 
düşünülürken, toplum olarak 
hala çözmemiz gereken birçok 
sorunlar da bulunmakta. Çünkü 
sosyal etkileşim, dijital ekonomi 
ve mükemmel sanal dünyalar 
yanılsaması, fiziksel günlük 
yaşamlarımız üzerinde birçok 
etkiye sahip olacaktır.

Metaverses'in gelişimi henüz 
emekleme aşamasında, ancak 
hızlanan gelişmeler, bu alana 
yapılan milyarlarca dolar yatırım 
ve COVID nedeniyle büyük bir ivme 
ile hayatımızda daha büyük bir 
yere sahip olacak gibi görünüyor. 

Yakın ve orta gelecekte 
kitlelerin ne tarafa yönleneceği, 
ihtiyaçlarının nasıl gelişeceği 
ve ne şekilde konumlanacağını 
göreceğiz. Bu süreçte öngörülen 
Pazar “ilk başlayan, kazanan, 
tümüne sahip olur” şeklindedir 
ve bu, yakın teknoloji gelişmeleri 
içerisindeki ekosistemde, en 
büyük örneği oluşturabilir.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı (NEVA) Ofisi’nin 
açılışı, İlim Yayma Vakfı Başkanı 
Bilal Erdoğan, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya 
Valisi Vahdettin Özkan ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın katıldığı törenle 
gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan Konya 
Valisi Vahdettin Özkan; ilmin, 
irfanın merkezi Konya’da böyle 
bir açılışı gerçekleştirmenin 
öneminden bahsederek, “Vakıf 
denilince akla medeniyet 
tarihimizde, medeniyetimizin 
inşasında en önemli kurumlar 
akla geliyor. Tarihimize baktığımız 
zaman bütün amme hizmetleriyle 
ilgili en yaygın, en etkin hizmetler, 

vakıflar vasıtasıyla yürütülmüştür. 
Hele konu ilim olunca, irfan 
olunca alimlerin, ariflerin, 
müderrislerin yetişmesi bu iklim 
ve atmosferde oluşmuştur. Bunun 
en önemli mümessillerinden, 
şehirlerden birisi de Konya'dır. 
Konya'nın alimleri, arifleri bu vakıf 
atmosferi içinde, vakfın ruhu 
içinde yetişmişlerdir. Günümüzde 
de bunu sürdürülebilir kılmak 
önümüzdeki imkanlarla bunu 
buluşturmak elbette ki en önemli 
misyon alanlarımızdan birisidir. 
Elhamdülillah bugün devletimiz, 
hükümetimiz, 81 ilimize fiziki 
altyapısıyla, üniversiteleriyle, 
kurumsal anlamda her türlü 
desteği vermektedir. Ama bu 
destek başka bir destektir. 
Gönül desteği, marifet isteği, 

meccani olarak verilen halkın 
kalbinden, gönlünden sudur edip 
gelen bu dokunuş ayrı bir şeydir. 
Kalıcılığı ayrıdır. Bu da Konya'ya 
yakışıyor. İlim Yayma Vakfı gibi 
sivil kurumlarla beraber bunun 
yapılması çok daha anlamlı, 
önemlidir. Meccanilik, gönüllülük 
ve kamunun dışında bu faaliyetin 
icra ediliyor olması bütün Konyalı 
gençlerin misyonudur. Hayırlı 
uğurlu olsun. Üniversitemize 
bereket ve marifet getirsin” 
şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 
“Konya bir payitaht şehir. Bu 
geleneğini eğitimde de sürdüren 
bir şehir. Beş üniversitesinde 120 
bin öğrencisiyle Türkiye'nin önemli 

NEVA OFİSİ’NİN AÇILIŞI,
İLİM YAYMA VAKFI BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN’IN 
KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

öğrenci şehirlerinden birisi. 
Üniversitelerimizin hepsiyle 
gurur duyuyoruz. Bir taraftan 
binalar yapılırken, özellikle 
NEVA ile öğrencilerimizin 
ve akademisyenlerimizin 
burslandırılması eğitim 
kalitesine çok ciddi bir 
katkı sağlayacak. Konyalı 
hayırseverlere teşekkür 
ediyoruz. İnşallah bu verdikleri 
paralar üniversitelerimizin 
eğitim seviyesinin, uluslararası 
başarının arttırılmasına önemli 
bir katkı sağlayacaktır. Ben 
vakfımızın açılışının hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 
Açılışımızı onurlandıran, bugün 
kendisini Konya'da ağırlamaktan 
büyük memnuniyet 
duyduğumuz Bilal Erdoğan’a 
da tekrar hoş geldiniz diyor, 
hepinizi saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Üniversitemizin, kalitesiyle 
Türkiye ve dünyada tanınan 
bir üniversite olması için 
çabaladıklarını belirterek, 
“Türkiye’de ve dünyada önemli 
başarılara imza atan pek çok 
üniversitenin vakıfları var. 
Bunun için arkadaşlarımızla 
harekete geçtik, bir vakıf 
kurmaya karar verdik ve 
vakfımızı kurduk. Temel 
hedefimiz şu; akademik 
anlamda öğrencilerimize 
ve öğretim üyelerimize 
birtakım destekler sağlamak 
suretiyle eğitimin kalitesini 
arttırmak. Bu çerçevede bu 

sene faaliyetlerimize başladık; 
ödüller verdik, burslar vermeye 
başladık. İhtiyaç bursu vermeye 
başladık ama bizim bu konudaki 
temel hedefimiz başarı bursu, 
tematik burslar. Yurt dışı 
bursları vererek, yurt dışından 
yabancı öğrenciler getiriyoruz. 
Akademik anlamda başarılı 
olan akademisyenlerimize yurt 
dışı imkânları, proje imkânları 
sunuyoruz. Vakfımızın açılışıyla, 
Konya’nın da desteğiyle birlikte 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
çok iyi noktalara gelecek. 
Vakfımız da bu konuda en büyük 
destekçi olacak inşallah. Ben 
tekrar Bilal Erdoğan Bey'e ve 
tüm katılımcılara teşriflerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Açılışın hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum” 
dedi.

Türkiye’deki vakıf geleneğinin 
geliştirilerek devam ettirilmesi 
gerektiğini vurgulayan İlim 
Yayma Vakfı Başkanı Bilal 
Erdoğan, “Konya'da olduğumuz 
için, her gelişimizde olduğu gibi 
yine çok mutluyuz. Bizim vakıf 
geleneğimiz bugün Amerika 
başta olmak üzere Batı'nın 
aslında üst düzeyde, özellikle 
bu tür eğitim faaliyetlerine 
destek için devam ettirdiği bir 
müessese. Bizler yeniden bu 
müesseseyi artık tevarüs ettirip, 
devam ettirmek, daha ötesine 
geçmek durumundayız. 

NEÜ GÜNDEM
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Batı’da büyük maddi imkânları 
olan vakıfların gelirleriyle devam 
ettirilen üniversiteler olduğu 
gibi kamu üniversitesi olmasına 
rağmen bunun ötesinde, bir 
yandan sektörel çalışmaları, 

firmaların destekleriyle yapan 
bir yandan da kendi vakıfları, 
kendi birikimlerinin getirileriyle 
üniversitenin ek hizmetlerini 
yapan üniversiteler var. Üst 
düzeyde, çok büyük meblağlara 
sahip bu üniversite vakıfları... 
Aslında bizim vakıf dediğimiz şey 

bu. Ülkemizde, medeniyet nöbetini 
devralma iddiasındaysak, bu 
hedefe yürümenin merkezinde 
üniversitelerimiz yer alacaksa, 
o zaman üniversitelerimizin 
bu tür maddi imkânlarını, cari 
harcamaların dışarısında kalan 
araştırmaya yönelik, özellikle de 
ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin 
desteklenmesine yönelik 
imkânları bu büyük vakıflar 
vasıtasıyla sağlayabiliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “İnşallah Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı; Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin, Konya gibi 
gerçekten güzel bir eğitim 
şehrinin, dünya çapında işler 
yapmasına katkı sağlayacaktır. 
Bütün katkı sağlayanlara, destek 
verenlere teşekkür ediyorum. 
Üniversite rektörümüze ön ayak 
olduğu için teşekkür ediyorum. 
Aslında bizim üniversitelerimizden, 
bu eğitim kurumlarımızdan 
beklenti içerisine girmemiz, onları 
adeta yormamız, zorlamamız, 
sıkıştırmamız lazım. İşte bu 
vakıflar da bunun aracısı 

olacak. Bu, vakfa gelip de körü 
körüne destek olmak değil. Bu 
vakfa ne destek vereceğiz? 
Sonunda bu üniversite topluma, 
ümmete, ülkeye ne tür katkılar 
sağlayacak? Bunu da görmek 
kaydıyla inşallah üniversitemizi 
ve gençliğimizi, nesillerimizi 
NEVA da destekleyecek. Bütün 
emeği geçenlere tekrar teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun 
diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı Ofisi’nin açılışı dua edilerek 
kurdele kesimiyle yapıldı. Açılışın 
ardından vakfın mütevelli heyeti 
toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Selçuklu Kültür 
ve Medeniyeti Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Vakıflar 
Konya Bölge Müdürlüğü iş 
birliğinde düzenlenen Sahib Ata 
Konferansları yapıldı. 

Konferansın konukları;
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Alptekin Yavaş 
“Bir Ortaçağ Banisi: 
Sahib Ata Fahrettin Ali” 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şimşir 
“Konya Sahip Ata Manzumesi 
Çinileri” 

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zehra Odabaşı
"Sahib Ata’nın Vakıfları"

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Öğr. Gör. Dr. Osman Öztürk 
"Sahip Ata Fahreddin Ali’nin 
Vakfiyeleri"

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ
“Sahib Ata Manzumesinin 
Osmanlı Dönemi’nde Bakım ve 
Onarımları” 

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin
"Selçuklu ve Sahip Ata Dönemi 
Yazmaları" konulu sunumlarını 
gerçekleştirdi.
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Koronavirüs pandemisinin 
ardından insanlarda Kovid-19 
kaynaklı bazı hastalıklar meydana 
geldiğini ifade eden Doç. Dr. 
İbrahim Erayman, Post Kovid adını 
verdikleri bu sendrom döneminde 
belirli şikayetlerle gelen hastaları 
takip ettiklerini ifade etti.

Koronavirüs pandemi süreci 
bitti bitmesine ama şimdi de 
hastalığın insanların üzerinde 
bıraktığı hasarlar gündeme 
gelmeye başladı. Hastalığın 
bitmesinin ardından 'Post Kovid' 
sendromu, yorgunluk, halsizlik 

nefes darlığı, göğüs ağrısı, 
öksürük, eklem ağrısı, egzersiz 
kapasitesi düşüklüğü, kas ağrısı, 
baş ağrısı çarpıntı, kalp kası 
iltihabı, saç dökülmesi, koku tat 
bozuklukları, uyku problemleri, 
konsantrasyon bozukluğu, 
ruh halinde değişiklikler, aşırı 
unutkanlık, beyin sisi, depresyon 
ve anksiyete gibi belirtilerle 
kendini gösteriyor. Post Kovid ile 
ilgili tıbbi literatürde çok fazla 
çalışma olmadığı için uzmanlar bu 
yeni durumun üzerinde titizlikle 
araştırmalar yapıyor.

Hastalıktan Şehrimiz 
Temizlendi

Konya’da hastanelerin koronavirüs 
konusunda rahatladığını ifade 
eden Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
İbrahim Erayman, “Çok şükür 
hastalıktan şehrimiz temizlendi” 
dedi. 

YENİ SENDROM:
POST COVİD

Yatan hasta olmadığını söyleyen 
fakat halkın aşılarını olmaya 
devam etmesi gerektiğini de 
vurgulayan Erayman, “Halkımız aşı 
konusunda eski hassasiyetlerini 
göstermeli. Çünkü bakıyoruz 
diğer ülkelerde hastalık belli bir 
süre sonra tekrar baş gösterdi. 
Bunun önüne geçebilmek adına 
aşılarımızı ihmal etmemeliyiz” 
ifadelerini kullandı.

Büyük Bir Savaş Verdik
 
Pandemi sürecinin ülke olarak 
neredeyse tamamen sonuna 
gelindiğini belirten Erayman, 
“Çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. 
Büyük bir savaş verdik. Fakat 
geldiğimiz noktayı görünce de 

mutlu oluyoruz. Artık günlük 
değil de haftalık vaka sayılarını 
takip ediyoruz. Umarım pandemi 
hayatımızdan yakın bir zamanda 
tamamen çıkar. Fakat tabi 
pandeminin arkasında bıraktığı 
hasarlar ister istemez var. Şimdi 
artık uzmanlar olarak bizlerde 
bu dönemde koronavirüs atlatan 
insanlara odaklandık. Post Kovid 
diye tarif ettiğimiz ve bizim de 
üzerinde inceleme ve takiplerde 
bulunduğumuz bir sendrom 
mevcut. Zaten Dünya Sağlık 
Örgütü de koronavirüs sonrası 
hasta grubuna odaklanmaya 
başladı. 6 Ekim 2021'den beri bu 
bir sendrom ve tıpkı Covid-19 gibi 
tanı kriterleri var” dedi.

25’e Yakın Semptomu Var

Post Kovid sendromun 25’e yakın 
semptomu olduğunu belirten 
Erayman, “Yorgunluk, halsizlik, 
nefes darlığı, göğüs ağrısı, 
öksürük, eklem ağrısı, kapasitesi 
düşüklüğü, kas ağrısı, baş ağrısı, 
çarpıntı, kalp kası iltihabı, saç 
dökülmesi, uyku problemleri, 
konsantrasyon bozukluğu, 
ruh halinde değişiklikler, aşırı 
unutkanlık, beyin sisi, depresyon 
ve anksiyete gibi çok fazla 
belirti var. Biz bu belirtilerle 
gelen hastalarımızı tabi ki takip 
ediyoruz. Farklı branşlardaki 
hekim arkadaşlarımızla diyalog 
halindeyiz” şeklinde konuştu.

DOÇ. DR. İBRAHİM ERAYMAN
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi

NEÜ BLOG
DOÇ. DR. İBRAHİM ERAYMAN
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi
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Teknolojik altyapısı, akademik 
kadrosu ve öncü sağlık 
hizmetleriyle Üniversitemiz, Sağlık 
birimleri açısından Türkiye’nin 
öncü ve özgün üniversitelerinden 
biridir. Tüm Sağlık birimlerinin 
aynı yerleşkede eğitim ve hizmet 
faaliyetlerini yürütülüyor olması 
da bu özgünlüğünün diğer bir 
yüzüdür. 2010 yılında kurulan 
Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesi, Sağlık yerleşkesinin en 
önemli değerlerinden birini teşkil 
etmektedir. Özellikle pandemi 
dönemindeki çalışmalarıyla 
adından söz ettiren Üniversitemiz 
Diş Hekimliği Fakültesini 
daha yakından tanımak için 
Fakülte Dekanı Prof Dr. Ali Rıza 
Tunçdemir hocayla bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Fakültemizin tercih 
sebeplerinin başında 
mezunlarımızın elde 
ettiği başarılar geldiğini 
düşünüyorum öncelikle. 
Mezun öğrencilerimizin 
çoğu uzmanlık sınavlarında 
çok ciddi başarılar elde 
ederek, Türkiye ilk yüz, ilk 
beş yüz ve Konya birinciliği 
gibi dereceleri elde ederek 

uzmanlık öğrencisi olarak 
eğitim hayatlarına devam 
etmekte, hatta Diş Hekimliği 
Fakültelerinde akademik 
personel olarak Fakültemizi 
başarılı bir şekilde temsil 
etmektedir.

İLKLERİN VE TEKLERİN 
FAKÜLTESİ OLACAĞIZ

ROPÖRTAJ

PROF. DR. ALİ RIZA TUNÇDEMİR 
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 

PROF. DR. ALİ RIZA TUNÇDEMİR 
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 

TÜRKİYE’ de İLK ve TEK 
pandemiye uygun Diş 
Hekimliği Fakültesi olarak 
Pandemi sürecinde kesintisiz 
hizmet veren tek diş hekimliği 
fakültesi olduk ve (2020 Mart 
– 2022 Mart) toplam 270.200 
hasta tedavi ettik. Türkiye’de 
ilk Tele-Triaj ve görüntülü 
muayene sistemini kurduk 
ve Pandemi döneminde 1272 
adet görüntülü muayene 
yaptık. 1. sınıftan 5. sınıfa 
kadar Pandemi döneminde 
eğitime ara vermeyen tek 
fakülte olduk. Fakültemiz 
Sosyal medya hesaplarından 
hastalarımızı bilgilendirici 
videolar hazırlandı ve 
Pandemi süresince halkımızı 
bilgilendirmek adına haber ve 
röportajlar düzenlendi.

Hocam izninizle öncelikle 
Diş Hekimliği Fakültesinin 
bulunduğu yerleşke 
ile başlamak istiyoruz. 
Üniversitemiz'e bağlı tüm 
sağlık birimleri yan yana. 
Bu Türkiye’de çok da 
rastlanmayan bir durum 
değil mi?

Evet ülkemizde çok da 
rastlanmayan, oldukça önemli 
bir avantajdır. Konya sosyo-
entellektüel olarak gelişmiş, 
güvenli, yaşanması kolay ve 
ekonomik bir şehirdir. Fakültemiz 
de şehir merkezinde bulunması 
nedeni ile kolay ulaşılabilir ve 
öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri açısından da 
mükemmel bir konumdadır. 
Bu avantajları ile birlikte 
üniversitemize bağlı tüm sağlık 
birimlerinin bir arada bulunması 
özellikle fakültemiz 1 ve 2. Sınıf 
öğrencilerimizin, teorik temel 
tıp eğitimi ile ilgili derslerini 
aldıkları Tıp Fakültesi dersliklerine 

olan yakınlık, fakültemizde staj 
görmekte olan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş 
Sağlığı Programı ve Nezahat 
Keleşoğlu Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 
öğrencilerinin yine fakültemize 
olan ulaşım kolaylıkları eğitimin 
hız ve kalitesine önemli ölçüde 
katkı sağlamaktadır.

Yaklaşık 10 yıllık çiçeği 
burnunda bir fakültesiniz. 
Altyapı, ekipman ve 
laboratuvar açısından 
ne durumdasınız?

Yeni bir Fakülte olmamıza 
rağmen alt yapımız, Preklinik ve 
simülasyon laboratuvarlarımız, 
son teknolojik gelişmelere uygun 
tasarlanmış olup, öğrencilerimizin 
aynı anda çağdaş bir klinik 
öncesi eğitim görmesine olanak 
sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. 
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Öğrencilerimiz, eğitmen 
masasında bulunan kamera 
aracılığıyla, hocalarının 
pratik uygulamalarını kişisel 
monitörlerinden eş zamanlı olarak 
izleyebilmektedirler. 

Simülasyon laboratuvarımızda 
bulunan kişisel modern fantom 
ünitelerinde, diş hekimliğinin farklı 
branşlarında klinik öncesi pratik 
eğitimlerini tamamlayarak ve 
öğretim üyelerinin denetiminde 
klinikte hasta tedavi edecek bilgi 
ve beceriyi kazanmaktadırlar. 

Fakültemiz çağdaş klinik eğitimi 
için diş ünitleri, radyolojik 
görüntüleme cihazları, her 
branşa özgün dental aletler ve 
malzemeler açısından en üstün 
teknolojik donanıma sahiptir. 

Fakültemiz bünyesinde 
protez laboratuvarını kurarak 
çalışmalarımıza başladık. Ayrıca 

Lazer Sinter cihazını fakültemize 
kazandırarak yıllık 1.750.000 
TL’ye dışarıdan hizmet satın 
aldığımız sabit ve hareketli 
protez hizmetlerini kendi 
bünyemizde gerçekleştirmeye 
başladık. 3 Boyutlu Analiz 
Programı ile Ortognatik cerrahi 
planlamalarında hız ve tedavi 
kalitesini artırmak amacıyla 
Üniversitemiz Rektörlüğü’nün 
katkılarıyla FOV alanı daha geniş 
Ortognatik cerrahi programlarıyla 
uyumlu yeni tomografi cihazını 
fakültemize kazandırdık. 
Araştırma laboratuvarımıza ağız 
içi çiğneme işlemini simüle eden 
çiğneme simülatörü cihazı aldık. 

Araştırma laboratuvarımızı sadece 
üniversite personeline değil 
bu konuda diğer fakültelerdeki 
araştırma yapacak kişilere açtık. 

Ortodonti bölümümüz için diş 
teli tedavisinde kullanılan son 

teknoloji 3 boyutlu tarama 
cihazımızı envanterimize kattık. 

Türkiye'de Diş Hekimliği Fakülteleri 
arasında bir ilki gerçekleştirerek 
şeffaf plaklar ile tel kullanmadan, 
estetik görüntü bozulmadan diş 
çapraşıklıklarınızı düzeltmeye 
başladık. 

Botoks uygulaması ile 
hastalarımızı Diş Sıkma ve Diş 
Gıcırdatma Problemlerinden 
kurtararak, Estetik Gülüş 
kazandırmaya devam etmekteyiz. 

Fantom klinik ünitelerimizin 
sayısını 37’den 60’a; 63 olan 
Preklinik ünite sayımızı 150’ye 
çıkarttık. Hastalarımız ve 
doktorlarımız için hazırlanan Mobil 
Diş Uygulamasını hizmete aldık. 

Genel Anestezi ünitesini kurarak 
Fakültemize, aynı anda 2 ameliyatı 
mümkün kılan 2 ameliyathane ve 
1 Sedasyon odası kazandırdık.

İsrafın önlenerek kaynaklarımızın 
daha verimli kullanılmasını, atık 
oluşumunun engellenmesini ya da 
minimize edilmesini ve oluşması 
durumunda da geri kazanımının 
sağlanmasını amaçlayan Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi’ni Fakültemizde 
kurarak Sıfır Atık Belgesi’ni almaya 
hak kazanan ilk Fakülte olduk.

Sizce Fakültenizi diğer eş 
değer fakültelerden 
ayıran yönler nelerdir?

Fakültemizin pek çok yönü ile 
eş değer diğer fakültelerden 
ilklerin ve teklerin Fakültesi 
olarak ayrılması için üstün 
gayret sarfediyoruz diyerek 
söze başlamam uygun olur 
diye düşünüyorum. Pek çok 
Diş Hekimliği Fakültesinde 
bulunmayan son teknoloji 
cihaz, ekipman, preklinik ve 
simülasyon laboratuvarlarımızın 
bulunması, genç, istekli ve 
dinamik eğitim kadromuz, Türkiye’ 
de ilk ve tek pandemiye uygun 
Diş Hekimliği Fakültesi olarak 
Pandemi sürecinde kesintisiz 
hizmet veren tek diş hekimliği 
fakültesi oluşumuz, Türkiye’de 
ilk Tele-Triaj ve görüntülü 
muayene sistemini kurmuş 
olmamız, 1. sınıftan 5. sınıfa kadar 
Pandemi döneminde eğitime ara 

vermeyen tek fakülte oluşumuz, 
Fakültemizin, Türkiye’deki diş 
hekimliği fakülteleri arasında 
Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) tarafından verilen ‘Hijyen 
ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’, 
‘Kalite Yönetim Sistemi’ ve ‘Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ 
belgelerini almaya hak kazanan ilk 
fakülte olmamız, Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi’ni Fakültemizde kurarak 
Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak 
kazanan ilk Fakülte olmamız, 
Türkiye'de Diş Hekimliği Fakülteleri 
arasında bir ilki gerçekleştirerek 
şeffaf plaklar ile tel kullanmadan, 
estetik görüntü bozulmadan diş 
çapraşıklıklarınızı düzeltmeye 
başlamamız gibi pek çok yönümüz 
ile eş değer diğer fakültelerden 
ayrılmaktayız.

Gözlemlerinizden yola 
çıkarsak öğrencilerinizin 
fakültenizi tercih etme 
nedeni nedir? 
Ayrıca öğrenim gören 
öğrencilerimiz en çok 
nelerden memnunlar?

Fakültemizin tercih sebeplerinin 
başında mezunlarımızın elde ettiği 
başarılar geldiğini düşünüyorum 
öncelikle. Mezun öğrencilerimizin 
çoğu uzmanlık sınavlarında çok 
ciddi başarılar elde ederek, 
Türkiye ilk yüz, ilk beş yüz ve 
Konya birinciliği gibi dereceleri 
elde ederek uzmanlık öğrencisi 
olarak eğitim hayatlarına devam 
etmekte, hatta Diş Hekimliği 
Fakültelerinde akademik personel 
olarak Fakültemizi başarılı bir 
şekilde temsil etmektedir. 
Öğrencilerimizin memnuniyet ve 
geri dönüşleri doğrultusunda, 
Konya’nın sosyo-entellektüel 
olarak gelişmiş, güvenli, 
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yaşanması kolay ve ekonomik 
bir şehir oluşu, Fakültemizin 
şehir merkezinde bulunması 
nedeni ile kolay ulaşılabilir ve 
öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri açısından da 
mükemmel bir konumda olması, 
barınma ihtiyacını giderecek 
yurt ve ev imkanlarının kolaylıkla 
ulaşılabilir olması, genç, dinamik 
ve iletişime açık eğitim kadrosu 
ile kolay erişilebilir ve sorun 
çözmeye yönelik idari kadrosu, 
son teknolojik gelişmelere uygun 
tasarlanmış bina, derslik, eğitim 
ekipman, cihaz ve laboratuvarları, 
aralıksız devam eden, her yeni 
teknoloji ve bilimsel gelişmeyi en 
hızlı şekilde bünyesine katarak 
öğrencilerinin eğitim hizmetine 
sunan, yenilikçi, ülkemizde 
sayılı bir Fakülte oluşumuz gibi 
nedenlerin fakültemizi tercih 
etme nedenleri olduğunu 
görmekteyiz. 

Pandemi gibi zorlu bir 
dönemde Fakültenizin 
adını çok duyduk. Neler 
yapıyordunuz o dönem?

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 
algoritma çerçevesinde 
koronavirüsle alakalı alınması 
gereken hangi önlem varsa biz 
bunların hepsini fakültemizde 
aldık. Sağlık Bakanlığımızın bir 
dönem talimatı sadece acil diş 
tedavilerine bakılması yönündeydi. 
Biz onun haricinde fakültemizde 
hiçbir zaman hasta bakımını 
aksatmadık. Sürekli olarak 
hastaların rutin tedavilerini yaptık 
ve hastalarımızın da bundan 
gerçekten fayda gördüğünü 
düşünüyorum. 

TÜRKİYE’ de İLK ve TEK pandemiye 
uygun Diş Hekimliği Fakültesi 
olarak Pandemi sürecinde 

kesintisiz hizmet veren tek diş 
hekimliği fakültesi olduk ve (2020 
Mart– 2022 Mart) toplam 270.200 
hasta tedavi ettik. 

Türkiye’de ilk Tele-Triaj ve 
görüntülü muayene sistemini 
kurduk ve Pandemi döneminde 
1272 adet görüntülü muayene 
yaptık. 1. sınıftan 5. sınıfa kadar 
Pandemi döneminde eğitime ara 
vermeyen tek fakülte olduk. 

Fakültemiz Sosyal medya 
hesaplarından hastalarımızı 
bilgilendirici videolar hazırlandı 
ve Pandemi süresince halkımızı 
bilgilendirmek adına haber 
ve röportajlar düzenlendi. 
Pandemi döneminde akademik 
çalışmalarımız da aksamadan 
devam etmiştir. 

Kasım 2019 da Diş Hekimliği 
Fakültesi ‘Modern Diş 
Hekimliğinde Dijital Yaklaşımlar’ 
konulu sempozyumu düzenledik. 

2-3 Ekim 2021 tarihlerinde 
online olarak düzenlemiş olan 
Uluslararası Diş Hekimliği 
Kongremizi, 2021 Yılında Yapılan 
Diş Hekimliği Kongrelerin 
Arasında En Yüksek Katılım Oranı 
ve Sosyal medya aracılığı ile 
30.000 Etkileşim ve Diş Hekimliği 
Fakültelerinin %80’ninden katılım 
ile gerçekleştirdik. 

16 webinar ve çok sayıda 
Workshop ve etkinliklerimiz 
ile bilimsel anlamda hem 
öğrencilerimize hem de 

uluslararası camiamıza katkı 
sağlamaya devam ettik. 
Bunun yanı sıra Haziran 
2022’de de Estetik Diş 
Hekimliği Akademisi Derneği 
ile birlikte düzenleyeceğimiz 
sempozyumumuz ve 1-3 Ekim 
2022 tarihinde Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleştireceğimiz 
2. Uluslararası Diş Hekimliği 
Kogremizin de hazırlıkları devam 
etmektedir.
Yine bu süreçte Diş Hekimliği 
Fakültesi Dergisini kurduk ve 6. 
sayımızı yayınladık. 

Diş Hekimliği öğrencilerimizin 
hazırlamış olduğu, diş hekimliği 
ile ilgili birbirinden güzel güncel 
konuların yer aldığı Yirmilik adlı 
dergimizi yayınladık. 

Üniversitemizde ilk ERASMUS 
öğrencilerini misafir eden Fakülte 
olduk. 

Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesinin gelecek profili, 
hedefleri arasında neler 
var? 

Fakültemizin hedefi tüm 
disiplinlerinde; sürekli eğitim ve 
araştırma faaliyetleri içerisinde 
bulunan, Ulusal ve Uluslararası 
gelişmeleri takip ederek kendisini 
sürekli yenileyen, en gelişmiş 
yöntem ve tekniklerin ışığında 
çağdaş eğitim ve öğretim 
sistemiyle; girişimci ve yetkin 
diş hekimleri, uzmanlar ve 

akademisyenler yetiştirmektir.

Her alandaki birikimini hasta 
ve çalışanlarının güvenliği ve 
memnuniyetini ön planda tutarak 
toplumun ağız ve diş sağlığının 
korunması ve tedavisi için gerekli 
tüm faaliyetleri gerçekleştiren 
ve hastalar tarafından öncelikle 
tercih edilen bir sağlık kuruluşu 
olmaktır.

Yüksek eğitim kalitesi ile lisans 
ve lisansüstü eğitimde en 
üst düzeyde tercih oranına 
sahip olmak, akademik yayın 
verimliliğinde lider fakülte olmak, 
tedavi hizmetleri verimliliğinde 
lider fakülte olmak, diploma 
denkliğini sağlamak, kurumsal 
akreditasyonla birlikte, gerekli 
programlar için ulusal ve/veya 
uluslararası akreditasyonu 
gerçekleştirmek, modern ve son 
teknolojilerle donatılmış eğitim 
ve araştırma laboratuvarları 

kurmak, tercih edilen bir fakülte 
olmak, Fakültemizin DUS ve 
Lisans Puanlarını artırmak, 
Uluslararasılaşmak, sağlık 
turizmini fakültemizde başlatmak 
nihai hedeflerimiz arasındadır.

Ayrıca Diş Hekimliği Fakültemizin 
yanında bulunan alana hasta ve 
hasta yakınlarımızın bekleyeceği 
kamelya ve peyzaj çalışması 
yapılması, kantin çalışmamızı 
tamamlayıp hizmete sunmak, 
binamızın çatısına kurmayı 
planladığımız Güneş Enerji panel 
sistemi ile yıllık % 30 elektrik 
enerji giderimizi yenilenebilir 
enerji sistemi ile sağlamak da 
kısa vadede gerçekleştireceğimiz 
planlarımız arasındadır.
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MEZUNİYET 
TÖRENLERİ
Fakültelerimiz, Yüksekokulumuz ve Meslek 
Yüksekokullarımız mezunlarını uğurladı.

Öğrencilerimizi tebrik eder, hayatta başarılar dileriz.
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Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesinde, içinde bulunduğu 
amniyon sıvısıyla dolu zarın 
parçasının sol bacağını diz 
altından sarıp sıktığı görülen 
bebek, anne karnında lazerle 
ameliyat edildi. İkinci bebeklerini 
bekleyen Toğaç ailesi, gebeliğin 
16. haftasında bebekte gelişme 
sorunu olduğu bilgisiyle 
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine başvurdu.
"Amniyotik band sendromu" 
teşhisi konulan bebeğin içinde 
bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu 

zarın parçasının, sol bacağını diz 
altından sarıp sıktığı görüldü.
Çapının 3 santimetre küçük 
olduğu belirlenen sol bacağın 
ya da bebeğin kaybedilebileceği 
aileye anlatıldı. Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Acar ve ekibi tarafından 
anne karnında lazer yöntemiyle 
ameliyat edilen Yiğit Ensar, iki ay 
sonra sağlıkla dünyaya geldi.

Bu İşlemi Dünyada En Çok 
Yapan Hastanelerden Biri 
de Biziz

Prof. Dr. Ali Acar, bebekte 
problem olduğu için annenin 
gebeliğin 24. haftasında sevkle 
kendilerine ulaştığını anlattı.
Yaptıkları muayenede bebeğin 
sol bacağında diz kapağı 
altına dolanan zar parçasını 
tespit ettiklerini belirten Acar, 
ameliyatla anne karnına, daha 

sonra da rahme girdiklerini 
söyledi. Çocuğun ayağını bulup, 
bandı tespit ettiklerini belirten 
Acar, "Bu dünyada yapılan en zor 
işlemlerden biridir. Bu işlemde 
bebeğin kaybedilme ihtimali 
yüksek. Ameliyattan sonra 2 ay 
süresince herhangi bir sıkıntı 
olmadı. Gebeliğin 32. haftasında 
bebek dünyaya geldi. Bir süre 
kuvözde kaldı ve sağlıkla taburcu 
edildi. Şu an herhangi bir sıkıntı 
yok. Bu işlemi dünyada en çok 
yapan yerlerden biri de biziz. Bu 
işlemi lazerle yaptık. Daha önce 
makasla yapıyorduk. Lazer işimizi 
biraz daha kolaylaştırdı" ifadelerini 
kullandı. 

Anne Neslihan Toğaç da bebeğin 
bacağına bant dolandığını 16. 
haftada öğrendiklerini anlatarak, 
"Sonrası zordu. Bacağı kaybetme 
riski de vardı. Ali hocanın anne 
karnında ameliyat yaptığını 
duymuştum. Bebeği kaybetme 
riski olduğu için korktum ama 
doktoruma güveniyordum. 
Ameliyattan sonra iyi oldu" 
ifadelerini kullandı. Baba Mehmet 
Toğaç ise Yiğit Ensar'ı kucaklarına 
almanın mutluluğunu yaşadıklarını 
anlattı.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 
(TYAB) tarafından düzenlenen 
"Geç Olmadan, Geleceğin Tarımı 
İçin Harekete Geç" başlıklı 
proje fikir yarışmasında, Ereğli 
Ziraat Fakültesi Biyosistem 
Mühendisliği Bölümü 4. sınıf 
öğrencimiz Ahmet Serdar Koku, 
‘Ev Tipi Solucan Gübresi Üretim 
Tankı ile Organik Atık Geri 
Dönüşümü’ başlıklı proje fikri ile 
ikincilik ödülünü aldı.

Antalya’da düzenlenen ödül 
töreninde öğrencimize ödülünü, 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli verdi.

Sürdürülebilir bir çevre için 
evsel atıkların değerlendirilmesi 
açısından önemli bir başarıya 
imza atan öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını 
dileriz.

BACAĞI GELİŞMEYEN BEBEK 
ANNE KARNINDA LAZERLE AMELİYAT EDİLDİ

ÖĞRENCİMİZ AHMET SERDAR 
KOKU'DAN ÖNEMLİ BAŞARI
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ASELSAN’ın Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde 
düzenlediği “Suyun Yarını” konulu 
proje yarışmasında, öğrencilerimiz 
Tolunay Dağ, Abdilbaki Kıvrak ve 
Furkan Çetin, ‘Dut Dalı’ projesiyle 
birincilik elde etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi ve ASELSAN iş 
birliğiyle düzenlenen “Suyun Yarını” 
konulu proje yarışmasına 125 
takım katıldı. 

Yaşanabilir dünya için teknolojinin 
seferber edilmesi ana fikri ile 
başlatılan yarışmada, finale 
kalan altı takım, ülkemizdeki su 
kaynaklarının korunması ve en 

verimli şekilde yönetilebilmesi 
için ortaya koydukları projelerle 
yarıştı.

Üniversitemiz Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesinden Arş. Gör. 
Tarık Ünler’in danışmanlığında 
Yakamoz takımı olarak yarışmaya 
katılan Tolunay Dağ, Abdilbaki 
Kıvrak ve Furkan Çetin, “Dut Dalı” 
projesiyle 1’inci seçilerek 10 bin 
TL’lik ödülün sahibi oldu. Proje, 
görüntü işleme algoritması 
kullanılarak arazi üzerinde 
temiz su kaynakları araştırması 
yapmayı, orman yangını gibi 
afetleri ve kuraklık takibini 
sağlıyor.

Yarışmada finale kalan 6 takım 
ASELSAN gezisine hak kazanırken, 
dereceye giren ilk üç takım 
ASELSAN tarafından düzenlenecek 
yarım günlük sürdürülebilirlik 
eğitimine katılma fırsatı elde etti.

Yaşanabilir dünya için çalışarak 
proje ortaya koyan ve bu konuda 
önemli bir başarıya imza atan; 
proje danışmanı Arş. Gör. Tarık 
Ünler ve değerli öğrencilerimiz 
Tolunay Dağ, Abdilbaki Kıvrak 
ve Furkan Çetin’i tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

Üniversite Sporları 
Federasyonu’nca 23 Şubat 2022 
tarihinde Iğdır’da gerçekleştirilen 
Kros yarışlarında Beden Eğitimi 
Öğretmenliği Öğrencimiz Yonca 
Kutluk, Türkiye 2.si olmuştur. 
Portekiz’de gerçekleştirilecek 
Dünya Şampiyonasında ülkemizi 
temsil etmeye hak kazanmıştır.

ÖĞRENCİLERİMİZ 
“SUYUN YARINI”
YARIŞMASINDA 1. OLDU

KROS 
YARIŞMASINDA 
2. OLDU

Üniversite Sporları 
Federasyonunca 7-9 Mart 
tarihlerinde Bursa'da ilki 
gerçekleştirilen 46 üniversiteden 
210 sporcunun katıldığı 
salon atletizm yarışlarında 
sporcularımız takım halinde 
Türkiye 4.'sü oldular.

Uzun atlama ve 3 adım atlama 
kategorilerinde Fatih Arslanpınar 
Türkiye 3.'sü, sırıkla yüksek atlama 
ve yüksek atlama kategorilerinde 
Yunus Emre Kızıl Türkiye 2.'si , 60 
metre sürat koşusunda Hidayet 
Alper Aktaş Türkiye 5.'si oldu.

SALON ATLETİZM YARIŞMALARINDA 
ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE 4.SÜ OLDU

NEÜ'NÜN
ESERİ
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Konya'da üşüttüğü için karnının 
şiştiğini düşünerek Üniversitemiz 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 
başvuran kadın, karın bölgesindeki 
12 kilogram tümörün alınmasıyla 
rahat nefes almaya başladı.

Yaklaşık 3 ay önce üşüttüğü için 
karnının şiştiğini düşünen 58 
yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe 
Türkaslan, şikayetlerinin artması 
üzerine Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine başvurdu. 
Yapılan tetkiklerde karnında 
büyük bir kitle olduğu tespit 
edilen Türkaslan, ameliyata alındı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Çolakoğlu yönetiminde 
Dr. Sıtkı Özbilgeç'in de aralarında 
bulunduğu ekip, hastanın karın 
bölgesindeki 12 kilogram tümörü 
başarıyla çıkardı.

Tümör, Organları 
Etkileyince Hayati 
Risk Oluştu

Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu, 
üşüttüğünü düşünen hastanın 
aşırı karın şişliği, iştahsızlık, 
bulantı, kusma, nefes darlığı 
gibi şikayetlerle hastaneye 
başvurduğunu söyledi. Tetkiklerde 
hastanın genel durumunun 
kötü olduğunu görünce hiç 
vakit kaybetmek istemediklerini 
aktaran Çolakoğlu, tespit ettikleri 
tümörü almak için hazırlıkların 
hızla yapıldığını dile getirdi.
Çolakoğlu, yaklaşık 3 saat süren 
ameliyatta hastanın karın 
bölgesinden 12 kilogram kitle 
çıkardıklarını belirterek, şöyle 
konuştu: "Yumurtalıklardaki 
kist, aşırı büyümesi nedeniyle 
karın içine yayılmıştı. Hastanın 
hayati riski de vardı. Karnında 

bu kadar büyük bir kitle olması 
bağırsakları etkiliyor, nefes darlığı 
oluyordu. Ameliyattan sonra 
gelecek patoloji sonucuna göre 
de tutumumuzu ayarlayacağız. 
Ameliyatta diğer branşlardaki 
arkadaşlarımızdan da faydalandık. 
Önemli olan kitleyi bu kadar 
bekletmemek. Kitle, ne kadar 
beklerse, ne kadar geç kalırsa 
büyüyor. Bu çok sık rastlanan 
bir durum değil. Zaten sık 
rastlanmadığı için tehlikeli oluyor."
Kadınların kendilerindeki en 
küçük bir değişikliği fark ettiğinde 
doktora başvurmalarını öneren 
Çolakoğlu, "Bu gaz sancısıdır, 
geçer.' diye düşünmesinler. 
Özellikle 40-65 yaş grubu 
kadınların hiçbir şikayetleri 
olmasa bile belirli aralıklarla 
mutlaka tahlillerini, tetkiklerini 
yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini 
kullandı.

Hastanede kontrol altında 
tutulan Türkaslan, ameliyat 
sonrası kendisini daha iyi 
hissettiğini söyleyerek, "Hiçbir 
şikayetim yoktu. Sadece gerginlik 
hissediyordum. Eğer ameliyat 
olmazsam patlayacağım diye 
düşündüm. Birden şişti. Önce 
üşütme zannettim. Bu kadar 
büyük bir kitle çıktığını duyunca 
çok şaşırdım" diye konuştu.

ÜŞÜTTÜĞÜ İÇİN KARNININ ŞİŞTİĞİNİ DÜŞÜNEN 
HASTADAN 12 KİLOGRAM TÜMÖR ÇIKARILDI

NEÜ'NÜN
ESERİ

Üniversitemiz, ‘Hayrettin Karaca 
Gönüllülük Ödülleri’ kapsamında, 
144 üniversite arasından 1374 
gönüllü kazanımı yaparak 1’incilik 
ödülünü almaya hak kazandı.

Antalya’da düzenlenen Genç TEMA 
Koordinasyon Toplantısı’na katılan 
Üniversitemiz Genç Tema Topluluk 
Başkanı Tuğba Cengiz ile başkan 
yardımcıları Anakız Uçar ve Canan 
Ala ödülü, TEMA Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın 
elinden aldı.

Tanışma etkinlikleriyle başlayan 
toplantının ilk günü Umut 
Yeşertenler Atölye Çalışması ile 
son buldu.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Deniz Ataç’ın açılış 
konuşması ile başlayan 
koordinasyon toplantısının ikinci 
gününde, TEMA Vakfı Genel 
Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, 
TEMA’nın 2021 yılı faaliyetleri 
ve Genç TEMA örgütlenmesi 
konusunda bilgiler verdi. 

Konuşmanın ardından Umut 
Yeşertenler Ödülleri hakkında bilgi 
paylaşımı yapılarak, “Türkiye’de 
Biyolojik Çeşitlilik Olası Tehlike 
ve Tehditler” konulu seminer 
gerçekleştirildi.

İki gün boyunca devam eden 
Genç TEMA Saha Koordinasyon 
toplantısı; “Türkiye’de Orman 
Yangınları”, “Öğrenci Kulüplerinin 
Görünürlüğünü Sağlama”, 
“Savunuculuk Genel Kavramlar 
ve Yöntemler Yerel Sorunların 
Çözülmesi İçin Adımlar” konulu 
sunum ve atölye çalışmalarıyla 
sona erdi.

TEMA'YA EN ÇOK ÜYE KAZANDIRAN 
ÜNİVERSİTE OLDUK
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Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesinde hastalara, uygun 
görülen durumlarda genel 
anestezi ile ağrısız diş tedavisi 
seçeneği sunuluyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Üniversitemiz Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Rıza Tunçdemir, genel 
anesteziyle hastanın korku, 
heyecan, bulantı ve ağrısı 
ortadan kaldırılarak hasta ve 
hekime konfor sağlanmasının 
amaçlandığını kaydederek, 
“Ağız içindeki tükürük 
izolasyonunun sağlanması, ağız 
açıklığının artması, kullanılan 
materyalin ağız sıvılarından 
negatif etkilenmemesi için 

hekime çok iyi bir çalışma alanı 
sağlanıyor. Hasta da korkmadığı 
için çok başarılı sonuçlar ortaya 
çıkıyor. Bu yöntem daha çok, 
başka alternatif olmadığı için 
zihinsel engelli hastalarımızda 
kullanılıyor. Böylelikle onlara da 
tedavi imkânı sağlamış oluyoruz” 
dedi.

Hangi Durumlarda 
Genel Anestezi 
Seçeneği Kullanılıyor?

Genel anestezi seçeneğinin 
hangi durumlarda kullanıldığını 
anlatan Dekan Tunçdemir, 
“Özellikle diş hekimi fobisi olan 
hastalarda, iletişim kurulamayan 

çocuk hastalarda, şiddetli ağrılı 
işlemlerde, lokal anestezinin 
yetersiz olduğu büyük cerrahi 
ameliyatlarda genel anestezi 
işlemleri kullanılabilir. Genel 
anestezi bizim ilk tercih ettiğimiz 
bir tedavi seçeneği değil ama 
bu tür durumlarda mecbur 
kaldığımız için bir tedavi seçeneği 
olarak hastalarımıza sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Ağrı Hissetmeden Diş 
Tedavinizi Yaptırın

Korku ve çeşitli nedenlerden 
dolayı diş tedavisini erteleyenlere 
çağrıda bulunan Dekan 
Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, 
“Fakültemizde, hastaların bilinci 
açık olarak, verilen komutlara 
cevap verecek şekilde anestezi 
işlemi uygulanmaktadır. Bu 
işlemde hasta, yapılan işlemin 
ağrısını hissetmemektedir. Onun 
haricinde bilinci açık halde ve 
verilen komutlara da cevap 
verebilecek şekilde işlemler 
yapılabilmektedir. Korkudan ya da 
başka sebeplerden diş tedavisini 
erteleyen hastalar, fakültemizde 
hiç ağrı hissetmeden gerekli 
işlemlerini gönül rahatlığıyla 
yaptırabilirler” şeklinde konuştu. 

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, 
Özbekistan Tarih Enstitüsü ile Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) paydaşlığında 
yürütülen Yaz Okulu Programı 
tamamlandı.

Türkiye - Özbekistan ilişkilerinde 
yeni bir döneme girilmesiyle 
birlikte iki ülke arasında 
hemen her alanda önemli iş 
birliği projeleri yürütülmeye 
başlandı. Bu çerçevede eğitim 
alanında da Üniversitemizin 
çeşitli birimleri Özbekistan’da 
birçok yükseköğrenim kurumu 
ile temasa geçerek iş birliği 
protokolleri imzaladı. Bu 
doğrultuda birtakım projelerin 
hayata geçmesi noktasında 
çalışmalar devam ediyor. 
Bu projelerden biri olan Yaz 
Okulu Programı’nın açılış 
töreni Üniversitemiz Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Fakültesinde 
gerçekleştirildi.

Törene, Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak, Özbekistan Tarih Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Azamat Ziyo, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Birekul, 
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yakup 
Kaya, Öğr. Üyesi Dr. Ruhi Can 
Alkın, Tarih Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Kemal Özcan, Özbekistan 
Tarih Enstitüsü mensupları, 
akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Üniversitemizin Özbekistan 
yüksek öğrenim kurumları ile 
yapılacak olan iş birliklerine büyük 
önem verdiğini belirten Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak, bu yolda 
yapılacak bütün çalışmaların 
tüm imkanlar seferber edilerek 
destekleneceğini açıkladı. Mızırak, 

programa katkı sağlayan TİKA’ya 
da özel teşekkürlerini ifade etti.

Özbekistan Tarih Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Azamat Ziyo ise, 
Özbekistan’ın uzun yıllar kendi 
tarihlerini öğrenme konusunda 
ciddi sıkıntılar yaşadığını, bu 
alanda yetişmiş elemanın son 
derece az olduğunu belirterek, 
Üniversitemizle yapılan bu 
iş birliği projesinin uzman 
tarihçilerin yetiştirilmesine 
büyük katkılar sağlayacağını 
vurguladı. Ziyo, böyle bir iş 
birliği imkanından dolayı paydaş 
kurumlara teşekkür etti. Açılış 
konuşmalarının ardından 
tören, Selçuk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Demirci ve Üniversitemiz Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Fatih Berk’in sunumlarını 
gerçekleştirdiği oturum ile devam 
etti.

Özbekistan’dan gelen heyet, 
bir hafta süren Yaz Okulu 
Programı’nda, Konya Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesi ziyaretinin 
yanı sıra Konya’nın tarihi ve 
turistik yerlerini görme imkanı da 
buldu.

ÜNİVERSİTEMİZDE 
AĞRISIZ DİŞ TEDAVİSİ KONFORU

ÖZBEKİSTANLI TARİHÇİLER ÜNİVERSİTEMİZDE 
YAZ OKULU PROGRAMINA KATILDI

NEÜ'NÜN
ESERİ
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Dünyayı daha yaşanır kılmak ve 
gelecek nesillere daha güzel 
bir dünya bırakabilmek için 
Üniversitemiz üzerine düşen 
görevleri yerine getirmeye 
devam ediyor. Üniversitemiz, 
sürdürülebilirliğin önemli bir 
parçası olan enerjinin, daha etkin 
bir biçimde kullanılması için TS 
EN ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Belgesini alan ilk devlet 
üniversitesi olma hedefiyle 
çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji Yönetim Sistemi'nin 
üniversitemizde kurulması ile 
birlikte aynı hizmeti daha az 
enerji harcayarak üretebilmemiz 
mümkün olacaktır. Sadece 
üniversitemize değil aynı zamanda 
dünyamıza ve ülkemize önemli 
katkıları olacak bu sistemin 
kurulması için Üniversitemizde, 

Genel Sekreterimiz Ecevit Öksüz 
öncülüğünde bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi.

Türk Standartları Enstitüsü Baş 
Tetkik Görevlisi Zeynep Öztürk’ün 
bilgilendirmeleri ile gerçekleşen 
toplantıda üniversitemizin enerji 
verimliliği için gerekenlerin 
yapılması kararlaştırıldı. 
Bilgilendirme toplantısı, 
Üniversitemiz Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Emre Çınar, 
Enerji Yönetimi Koordinatörü Öğr. 
Gör. Dr. Nihat Çankaya, Kurumsal 
Kalite Geliştirme ve Akreditasyon 
Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun Can 
Özcan, Koordinatör Yardımcıları 
Doç. Dr. Ahmet Türkan ile Öğr. 
Gör. Dr. Ebru Özer Topaloğlu ve 
koordinatörlük ekibi, Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanı Ahmet 
Bülbül ve ekibi, Meram Tıp 

Fakültesi Hastanesi Kalite Yönetim 
Birim Sorumlusu Türker Acar ve 
ekibinin katılımları ile gerçekleşti. 

Üniversite olarak gelecek 
nesillerin haklarını, doğamızı 
ve ülkemizin çıkarlarını koruma 
sorumluluğunun farkında olarak 
hareket etmekteyiz. TS EN ISO 
50001 Enerji Yönetim Sisteminin 
Üniversitemizde kurulmasıyla 
beraber enerji tasarrufunun 
yanı sıra akademik ve idari 
personelimiz hatta öğrencilerimiz 
arasında enerji farkındalığının 
artmasını bekliyoruz. Bu konudaki 
çalışmalarımızla küresel 
sorunumuz olan çevre kirliliğini 
önlemede önemli bir adım atarak 
daha az sera gazı emisyonu, 
daha az karbon ayak izi için çaba 
harcıyoruz.

TS EN ISO 50001 ENERJİ 
YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ 
İÇİN İLK BAŞVURU ÜNİVERSİTEMİZDEN

NEÜ'NÜN
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 
3 çocuk babası Muammer 
Gökçelik, Üniversitemiz Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesinde 
kadavradan tam uyumlu yapılan 
böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Bir şirkette bekçilik yapan 37 
yaşındaki Gökçelik, çalıştığı sırada 
aşırı terleme ve ateş şikâyetiyle 
10 ay önce başvurduğu hastanede 
yüksek enfeksiyona bağlı tedavi 
görmeye başladı.

Bu sırada böbrek rahatsızlığı 
ortaya çıkan ve diyaliz tedavisi 
alan Gökçelik, kadavradan uygun 
böbrek bulunduğu haberini aldı. 
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde gerçekleştirilen 
nakille sağlığına kavuşan Gökçelik, 

herkese organ bağışı konusunda 
duyarlı olma çağrısında bulundu.

Gökçelik, rahatsızlığının ortaya 
çıkmasının ardından 3 ay 
içerisinde nakil için uygun böbrek 
bulunduğu haberinin geldiğini 
söyleyerek, “İstanbul'dan böbrek 
geldi. Ben de Ereğli'den geldim. 
Kadavradan nakli 26 Mayıs'ta 
oldum. Yüzde yüz uyumlu oldu. 
Allah'a şükür iyiyim, kurtuldum.” 
dedi.

Ailesinin de sevinçle kendisini 
beklediğini aktaran Gökçelik, 
“Organı bağışlayan aileden Allah 
razı olsun. Kardeşimize Allah 
rahmet eylesin, Allah ailesine 
sabırlar versin. Ben kim olduğunu 
bilmiyorum. Allah'ın nur cemalini 

görsün. Allah Peygamber 
Efendimize komşu eylesin.” 
ifadesini kullandı.

Altıda 6 uyumlu gelen 
bir böbrekti

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin 
Türkmen, üniversitemizde organ 
nakillerinin 2001'de başladığını, 
Organ Nakli Ünitesinin 2012'de 
kurulduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle 2020-2021'de 
nakil yapmadıklarını anlatan 
Türkmen, şunları kaydetti: “Kovid'in 
gerilemesiyle organ nakillerini 
tekrar aktif hale getirdik. 
Merkezimizde şubattan itibaren 
4 canlı, 3 kadavra olmak üzere 
nakillerimizi yaptık. Bekleme 
listesinde 400'e yakın hastamız 
var. Avrupa'da nakillerin yüzde 80'i 
kadavradan yüzde 20'si canlıdan 
yapılıyor. Türkiye'de ise yüzde 80 
canlıdan, yüzde 20 kadavradan 
nakil yapılıyor. Kadavradan nakil 
aslında istediğimiz öncelik. 
Kadavra bağışının artırılması 
gerekiyor. Toprak olacak bir 
beden, nakil bekleyen hastalara 
umut olabilir.”

KADAVRADAN NAKİLLE HAYATA TUTUNAN 
HASTA, BAĞIŞÇILARA MİNNETTAR
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’nun katılımıyla, Ereğli’de 
Üniversitemiz Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Birimi açıldı.

Merkezin açılış töreninde konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Birimi’nin Ereğli açısından önemli 
olduğunu belirterek,  “Böyle 
bir merkezin devlet kurumu 
kontrolünde burada açılması 

çok önemli. Burayı bize Ereğli 
Belediye Başkanımız Hüseyin 
Oprukçu tahsis etti. Kendisine 
teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de 
merkezimizi tamamlayarak hizmet 
vermeye hazır hale getirdik. 
Bundan sonra kreşimizi de en kısa 
süre içerisinde açacağız inşallah” 
dedi.

Konuşmanın ardından kurdele 
kesimi yapılarak merkezin açılışı 
gerçekleştirildi. Daha sonra 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu ve protokol üyeleri 
merkez hakkında bilgi alarak 
incelemelerde bulundu.

Tüm yaş gruplarına psikolojik 
danışma hizmeti sunulacak 
merkezde, öğrenciler için kariyer 
planlaması ve kariyer gelişimi için 
de destek verileceği belirtildi.

Merkezin oluşturulmasında emeği 
geçen herkese teşekkür eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
açılışın hayırlara vesile olmasını 
temenni etti.

ÜNİVERSİTEMİZ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 
REHBERLİK BİRİMİ EREĞLİ'DE AÇILDI

NEÜ'NÜN
ESERİ

Uluslararası yayınevi olan 'NEÜ 
Yayınları' dijital platformlarda 
yerini alarak Türkiye’de üniversite 
yayıncılığına yeni bir soluk getirdi.

Türkiye’de ilk defa EBSCO ile 
anlaşma yapan NEÜ Yayınları, 
envanterinde yer alan yayınların, 
dünya genelinde en çok tercih 
edilen e-kitapların yer aldığı 
EBSCO Collection Manager’da 
(ECM) taranmasını sağladı.

Informascope firmasıyla (Info 
Basın Yayın) yapılan anlaşmayla, 
NEÜ Yayınları’na ait seçkin 
kitaplar, Türkiye’de tüm akademik 
yayınları tek bir portal altında 
toplayan, akademik yayınları 
dijital olarak akademisyenlere, 
araştırmacılara ve öğrencilere 
kolay bir şekilde ulaştırmayı 
amaçlayan e-kitap platformu 
“Turcademy” veri tabanında yer 
almaya başladı.

NEÜ Yayınları ayrıca, ‘Sayısal Kitap’ 
ve ‘Süreli Kitap’ platformlarında 
kitaplarını, elektronik ortamda 
kiralama ve satış modelleriyle 
okuyucuyla buluşturdu.

Yapılan anlaşma ve iş birlikleri 
kapsamında TÜRKİYE’DE İLK 
KEZ bir üniversite yayınevi, 
dijital platformlarda ve veri 
tabanlarında yer aldı. Böylelikle 
NEÜ Yayınları, Türkiye’de yürütülen 
bilimsel yayıncılık faaliyetlerine 
ve üniversite yayınlarına öncülük 
etmeye devam ediyor.

İLK KEZ BİR ÜNİVERSİTE YAYINEVİ
DİJİTAL PLATFORMLARDA
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Konya’nın Ereğli ilçesinde 5 
milyon 300 bin metrekarelik 
bir alanda yapılacak organik 
tarım projesi ile ilgili imza 
programına Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, Üniversitemiz 
Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Gönenci, 
Üniversitemiz Ereğli Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Önder Türkmen, Üniversitemiz 
Genel Sekreteri Ecevit Öksüz, 
Ereğli Ticaret Odası Başkanı 
Mahmut Özkoç ve STK 
Temsilcilerinden oluşan bir 
heyet katıldı.

EREĞLİ’DE ORGANİK TARIM
İLE İLGİLİ DEV ADIM

Ereğlimize Hayırlı 
Uğurlu Olsun

Programda açılış konuşmasını 
yapan Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, “Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafından Ereğli 
Belediyesine irtifak hakkı 
tesis edilen 5 milyon 300 bin 
metrekarelik bir alanın Ereğli’de 
organik tarıma açılması ile ilgili 
üniversite, belediye işbirliğini 
temin ve tesis edecek bir 
protokolün imza programını 
gerçekleştirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. İnşallah atılan 
imzalar ile Ereğlimiz çok önemli 
bir üretim havzası hüviyetine katkı 
sağlanacak ve istihdam imkânı 
sağlayacak önemli bir alana 
kavuşacak. Bu alanın belediyemize 
tesisi, yoğun bir çaba ve gayretle 
oldu. Bu gayretimize destek veren 
öncelikle değerli Rektörümüz Cem 
Zorlu Bey’e, Cumhurbaşkanlığı 
İdari ve Mali İşler Başkanımız 

Metin Kıratlı Bey’e, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanımız 
Murat Kurum Bey’e, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay Bey’e ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Ne 
düşünüyor, ne yapıyorsak da 
memleketimizin hayrı, milletin 
hayrı ve hemşerilerimizin geleceği 
için yapıyoruz. Ereğlimize hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Ereğli’de Hem İstihdam 
Oluşacak Hem De Farklı Bir 
Tarım Anlayışı Gelecek

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu ise, “Bugün önemli bir gün 
gerçekten. Ereğli’nin ziraatına, 
tarımına katkı sağlayacak bir 
protokol imzalama törenini 
gerçekleştirdik. Bu bir süreç 
tabi, hamdolsun bugün 
olumlu sonuçlandı, bu süreçte 
Belediye Başkanımız Hüseyin 

Oprukçu’nun büyük gayreti var 
kendisine teşekkür ediyorum. 
Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali 
İşler Başkanı hemşerimiz Metin 
Kıratlı Bey’e, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanımız Murat 
Kurum Bey’e, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay 
Bey’e ayrıca teşekkür ediyorum. 
Ereğli Belediye Başkanımızla ilgili 
şu konuda desteklerinin altını 
çizmek istiyorum; Ereğli’deki 
üniversitemiz, kampüsümüz 
ile ilgili ne varsa, belediyemizin 
ulaşabileceği, katkı sağlayacağı 
her alanda bize destek oluyor, 
bu nedenle ayrıca teşekkür 
ediyorum. Ereğli’de hem istihdam 
oluşacak hem de farklı bir tarım 
anlayışı gelecek. Organik tarım 
gerçekten katma değeri çok 
yüksek bir tarım, bizim derdimiz 
bu. İki önemli kurumun enerjisini 
bir araya getirdiğinde ne türlü 
bereketli ve hayırlı işlerin çıktığını 
bu projede görmüş olacağız. 
İnşallah hayra vesile olur ve bu 
bir başlangıç olur. Biz Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak bilgi, 
birikimimizi Ereğlimiz için hangi 
alanda olursa olsun kullanmaya 
her zaman hazır olduk, olmaya 
devam edeceğiz. Bu protokolün 
Ereğlimize hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol 
imza töreni gerçekleştirilerek 
program tamamlandı.

NEÜ'NÜN
ESERİ
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NEÜ Yayınları, yapılan anlaşmalarla satış ve 
dağıtım ağını genişleterek, internet ortamında 
kitap satışı yapan sitelerde yerini aldı.

Türkiye’nin önde gelen kitap satış 
sitelerinden Kitapyurdu, D&R, İdefix’in 
yanı sıra Babil, İmge, BKM, Eren, 
Garantikitap gibi 84 ayrı internet kitap 
satış noktasında Üniversitemiz Yayınları 
eserlerine ulaşılabiliyor.

Konu hakkında değerlendirme yapan NEÜ 
Yayınları Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, 
NEÜ Yayınları olarak önemli bir süreci 
tamamladıklarını dile getirerek, “Üniversite 
yayıncılığına dair başlattığımız dönüşümde, 
üniversite üst yönetiminin vizyonu ve destekleri, 
yazarların katkıları ve ekip arkadaşlarımızın 
üstün gayretleri neticesinde önemli bir adımı 
geride bıraktık. Bu süreçte özellikle e-satış 
sitelerinde yer almak görünürlük açısından çok 
önemliydi.” dedi.

Gelişmenin, bilim camiasına ve üniversite 
yayıncılığına hayırlı olması temennisinde bulunan 
Kaleci, “Bize inanan, yayınevinin büyümesine 
katkı sunan tüm çalışanlarımıza, yöneticilerimize, 
yazarlarımıza ve okuyucularımıza sonsuz 
teşekkür ederim.” diyerek sözlerini noktaladı.

NEÜ YAYINLARI 
E-SATIŞ 
SİTELERİNDE 
OKUYUCUYLA 
BULUŞTU

NEÜ'NÜN
ESERİ
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Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi, Dost Eli Derneği, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) ve Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 
gerçekleştirilen “ÇAD’da Sağlığa 
Dost Eli Projesi” kapsamında 
Kuzey-Orta Afrika ülkesi olan 
Çad’da 7 bin kişi muayene ve 
tedavi edildi.

Genel Cerrahi, Kulak Burun 
Boğaz, Ağız Diş Sağlığı ve Çocuk 
Hastalıkları uzmanları ve sağlık 
çalışanlarının görev aldığı 
ÇAD’daki sağlık çalışmasında; 
3 bin 105 çocuk sünnet edildi, 
118 cerrahi operasyon, 470 diş 
tedavisi, 752 kulak burun boğaz 
muayenesi gerçekleştirildi ve 557 
hasta çocuğun sağlık taraması 
yapıldı.

İnsanlar Bir Saatte 
Halledilebilecek Hastalıkla 
Bir Ömür Boyu Yaşıyorlar

Programa katılan Üniversitemiz 
Meram Tıp Fakültesi Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Dadacı, 
ülkede çok ciddi vakalarla 
karşılaştıklarını belirterek, 

“Çaresizlik maalesef hastaların 
tedavisinin gerçekleşmesine 
engel oluyor. Çad’da insanlar 
belki de bir saatte kurtulabileceği 
hastalıklarla ömür boyu yaşamak 
zorunda kalıyorlar. Bazen ameliyat 
ettiğimiz hastaların ameliyat 
öncesi ve sonrası fotoğraflarını 
çekiyorum bakıyorum iki fotoğraf 
arası zaman farkı 45 dakika, her 
gün boşa geçirdiğimiz değerini 
bilmediğimiz saatler aklıma 
geliyor. Bu dakikalar birilerinin 
ömründe unutulmayan anlar 
olarak kalacaktır. Belki bizler 
unutacağız ama onlar bu bayrağı, 
bu hayırlı hizmeti ömür boyu 
unutmayacaklar. Gördüğümüz 
zaman çok üzüldüğümüz hastalar 
oldu ama ameliyatları sonrasında 
yüzlerinin güldüğünü görünce 
bütün yorgunluklarımızı unuttuk” 
dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ MERAM TIP FAKÜLTESİ 
HASTANESİ DOKTORLARINDAN ÇAD’DAKİ 
HASTALARA TEDAVİ DESTEĞİ

Çad’da anlamlı ve verimli 
günler geçirdiklerini aktaran 
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şükrü Nail Güner ise, 
“İlk defa böyle bir faaliyete 
katıldım. O kadar mutlu oldum 
ki bunun tarifi mümkün değil. 
Kömür karası gözlerin hayat 
dolu bakışları, bir bardak suya 
şükreden dudaklar, teslimiyet ve 
sabır gördüm oralarda. Gecenin 
seherinden öğlenin sıcağına 
sabırla bekleyen minik bedenlerin 
heyecanlı bakışlarıyla başladık her 
güne. Beraber bağırdık beraber 
eğlendik. Gün bitti, enerjimiz 
bitmedi. Akşam ertesi günün 
hazırlığına başladık. Rabbim bu 
koca yürekli minik bedenlerin 
ve dudaklarında dua eksilmeyen 
annelerin hürmetine bizlerden 
razı olur inşallah" ifadelerini 
kullandı.

İlk Defa Doktor Gören 
Birçok Hasta Vardı

İlk defa doktor gören birçok hasta 
muayene ettiklerini dile getiren 
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Akif Dündar, “Çok zor 
şartlarda koşturduk, yorulduk, 
uykusuz kaldık ama o kadar çok 
mutlu olduk ki tarif edemem. Bu 
çalışmaya vesile olan yetkililere 
çok teşekkür ediyorum. Ortada 
görünen çok büyük bir hayır 
var. Kulak ile ilgili çok vakalar 
gördüm; kulak akıntısı ve kulak 
iltihabı çok fazlaydı. Çalışmalarımı 
yeterli görmüyorum, inşallah 
yeni projelerde tekrar bu güzel 
insanlara umut olmak istiyorum” 
şeklinde konuştu.

Türkiye’den giden heyet ile Çad 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında 
yapılan toplantıda Çad’lı yetkililer, 
ülkelerinde yapılacak olan sağlık 
çalışmalarının hem Çad’ın yoksul 
halkına umut olacağını hem de 
Çad ile Türkiye ilişkilerine katkı 
sağlayacağına vurgu yaparak 
çalışmaya destek veren Türk 
halkına teşekkür etti.

NEÜ'NÜN
ESERİ
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Times Higher Education (THE) 
“Asia University Rankings” (Asya 
Üniversiteleri Sıralaması) 2022 
sonuçları açıklandı. 

Üniversitemiz, Asya Üniversiteleri 
2022 Sıralaması’nda 829 üniversite 
içerisinde 459. sırada yer aldı.

Dünyanın en saygın 
derecelendirme kuruluşlarından 
biri olan Times Higher Education, 
Asya Üniversiteleri için yapmış 
olduğu sıralama sonuçlarını 
açıkladı. Son dönemde sergilediği 
akademik performansı ile yeni ve 
saygın sıralamalara dâhil olmaya 
devam eden Üniversitemiz, Asya 
Üniversiteleri sıralamasına da 
güçlü bir konumda giriş yaptı.

“Asia University Rankings” 
kapsamında, üniversiteler 
öğretim kalitesi, bilimsel 

yayın ve araştırma, atıflar, 
endüstri geliri ve uluslararası 
görünürlük olmak üzere 5 alanda 
değerlendirilerek sıralamaya girdi. 
Asya ülkelerindeki 829 üniversite 
arasında 459. sıraya yerleşen 
Üniversitemiz, Türkiye’den 
66 üniversitenin girebildiği 
genel sıralamada 25, 41 devlet 
üniversitesi arasında da 17. sırada 
yer aldı.

Üniversitemiz, devlet üniversiteleri 
içerisinde öğretim kalitesinde 6. 
sırada yer alırken, bilimsel yayın 
ve araştırmada ise 8. sırada yer 
aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Her kulvarda bir iddia ortaya 
koyan, takip ve takdir edilen, 
performans ve verimliliği daha 
yüksek bir Necmettin Erbakan 
Üniversitesine dönüşümümüzün 

somut çıktılarını görmekten 
memnuniyet duyuyorum. 
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 olma yolculuğumuza 
hız kesmeden devam ediyoruz. 
Dinamik, dünyayı okuyan, olayları 
ve gelişmeleri takip eden, 
kendini sürekli güncelleyen, 
rekabete hakim bir bakış açısı ile 
inşallah daha büyük başarılara 
yürüyeceğiz. Asya Ülkeleri 
sıralamasında emeği geçen tüm 
hocalarımızı ve idari personelimizi 
tebrik ediyorum” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ,
ASYA’NIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ ARASINA 

TÜRKİYE’DEN 17. SIRADA GİRİŞ YAPTI

Dünyanın önde gelen üniversite 
sıralama kuruluşlarından biri 
olan Times Higher Education 
(THE), 2019 yılından bu yana her 
yıl tüm dünyadan üniversiteleri, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na 
(SKA) katkıları açısından 
değerlendirerek sonuçları ‘Impact 
Rankings’ adı altında yayınlıyor. 
Üniversitemiz, 106 ülkeden 1406 
üniversitenin bulunduğu bu 
yılki değerlendirmede, genel 
sıralamada ilk 1000,  ‘Kaliteli 
Eğitim’ kategorisinde de ilk 400 
üniversite arasında yer alarak 
önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’den listeye giren 58 
üniversite içerisinde 32. sırada 
yer alan Üniversitemiz, endeksin 
başvuru koşulları çerçevesinde 
17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacı’ndan 13 kategoride 
sıralamaya dâhil edildi. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, üniversite yönetimi olarak 
yürüttükleri çalışmaların ve sahip 
oldukları misyon ve vizyonla 
dünya genelindeki üniversite 
sıralamalarında çok önemli 
başarılara imza attıklarını ve 
böylesine saygın ve etki değeri 
yüksek bir sıralamada, üniversite 
olarak dünya genelinde ilk 1000’de 
yer almalarının haklı gururunu 
yaşadıklarını vurguladı.

Kaliteli Eğitim Kategorisinde 
Dünyada İlk 400 Arasında 
Yer Almak Gurur Verici

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, akademik yayıncılığa, 
performansa, eğitim kalitesine, 
toplumsal olay ve araştırmalara, 
sosyal yardımlara önem 
verdiklerini dile getirerek, “Bu 
alanlardaki niceliksel ve niteliksel 
gelişmenin neticesinde dünya 
genelinde ilk 1000, özelde ise, 
“Kaliteli Eğitim” gibi çok önemli 
bir kategoride ilk 400 üniversite 
arasında yer almamız gurur verici. 
Emin adımlarla ilerlediğimiz bu 
yolda, ‘mış gibi değil mis gibi’ işler 
yapıyor ve bunların karşılığını çok 
şükür alıyoruz. Tabi bu sonuçların 
alınmasının arkasında ciddi bir 
ekip çalışması ve emek var. Bu 
başarıların alınmasında emeği 
olan tüm ekip arkadaşlarıma, 
akademik ve idari personelimize, 
iş birliği içerisinde bulunan tüm 
paydaş kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ediyorum” dedi.

Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, “Özellikle 
akademik faaliyetlerini her zaman 
eğitimde üstün kalite vurgusuyla 
sürdüren üniversitemiz, 
bilimsel yayıncılığa önem veren 
misyonuyla Türkiye’deki birçok 
üniversiteye örnek olacak 

uygulamalara imza atmıştır. Bu 
uygulamaların sonucu olarak 
da, SKA4-“Nitelikli Eğitim” 
kategorisinde dünya çapında 301-
400 bandında yer aldık. Dünyadaki 
birçok saygın üniversitenin 
yarıştığı bu kategoride ilk 400 
bandında yer almak çok önemli 
bir başarı. Bu başarıda eğitimin 
sürdürülebilir kalkınma için 
taşıdığı önemin bilincinde olan 
üniversitemiz yönetimi, eğitim 
faaliyetlerinin kalitesinin artması 
ve nitelikli eğitim için büyük 
gayret göstermekte ve bu 
gayret de beraberinde başarıyı 
getirmektedir.” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz, “Sağlıklı ve Kaliteli 
Yaşam” SKA4, “Erişilebilir Temiz 
Enerji” SKA7, “Sanayi, Yenilik ve 
Altyapı” SKA9, “Sürdürülebilir 
Şehir ve Topluluklar” SKA11, “Barış, 
Adalet ve Güçlü Kurumlar” SKA16 
başlıklarındaki kategorilerde 
de Dünya genelinde ilk 1000 
üniversite arasında yer aldı. 

Özellikle “Yoksulluğa Son” SKA1 
ve “Açlığa Son” başlıklı SKA2 
kategorilerinde de, 301-400 
bandına yerleşerek büyük bir 
başarıya imza attı. Bu alandaki 
başarılarda, ihtiyaç duyan 
tüm öğrencilere yemek bursu 
sağlanması ve gıda israfının 
önlenmesi gibi faaliyetler önemli 
rol oynadı.

ÜNİVERSİTEMİZ 'EĞİTİM KALİTESİ' 
SIRALAMASINDA DÜNYADA İLK 400’DE

NEÜ'NÜN
ESERİ
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Dünyanın en saygın 
üniversite derecelendirme 
organizasyonlarından biri olan 
2022 Times Higher Education 
Young University Rankings 
sonuçları açıklandı. 

Üniversitemiz, İngiltere merkezli 
uluslararası yükseköğretim 
derecelendirme kuruluşu 
Times Higher Education (THE) 
tarafından hazırlanan “Dünya 
Genç Üniversiteler 2022 
Sıralaması” verilerine göre dünya 
sıralamasına 401+ bandına 
yerleşti.

Üniversitemiz, çeşitli 
kategorilerde dünyanın önde 
gelen üniversitelerini listeleyen 
uluslararası sıralamalara adını 
yazdırmaya 2022 yılında da 
devam ediyor. Üniversitemiz, “THE 
Dünya Genç Üniversiteler 2022” 
sıralamasına Türkiye’den giren 52 
üniversite içinde 18'inci, devlet 
üniversiteleri arasında 9’uncu 

oldu. Üniversitemiz, “Öğretim” 
kategorisinde Türkiye’deki 
52 üniversite arasında 5. 
sırada yer alırken, “Araştırma” 
kategorisinde de 6. sırada 
yer aldı. Üniversitemizin diğer 
kategorilerde ise en başarılı 
olduğu alanlar sırasıyla atıf 
sayısı, uluslararası görünüm ve 
endüstriyel kazanç oldu.

Times Higher Education'ın yaptığı 
ve son 50 yıl içerisinde kurulan 
dünyadaki en iyi üniversitelerin 
sıralandığı 2022 Genç Üniversiteler 
Dünya Sıralamasında (Young 
University Rankings 2022) 
Üniversitemiz ilk kez sıralandığı 
listeye önemli bir konumda dahil 
oldu. Öğretim (saygınlık, akademik 
personel ile öğrenci oranı, doktora 
derecesi verilen/lisans derecesi 
verilen, akademisyen sayısı, 
uluslararası gelir), araştırma 
(saygınlık, araştırma geliri / 
akademisyen sayısı, yayınlar/
akademisyen), atıf sayısı (alan 

ağırlıklı atıf etkisi), uluslararası 
görünüm (yabancı öğrenci oranı, 
yabancı akademisyen oranı, 
uluslararası ortak yazarlık) 
ve endüstriyel kazanç  (bilgi 
aktarımı) olmak üzere 5 ana 
kategori ve 13 performans 
göstergesine göre yapılan, 
sıralamada Üniversitemizin 
özellikle “öğretim” ve “araştırma” 
kategorilerindeki başarısı dikkat 
çekti.

Akademik başarısıyla 52 Türk 
üniversitesinden biri olarak 
listeye adını yazdıran ve dünyada 
401+ bandında kendine yer 
bulan Üniversitemiz, donanımlı 
akademik kadrosu, nitelikli 
bilimsel araştırmaları, bilimsel 
yayıncılığa verdiği önem ve 
akademik performansa dayalı 
çalışmalarının doğal bir sonucu 
olarak ulusal ve uluslararası 
alanlarda başarı çıtasını 
yükseltmeye devam ediyor.

ÜNİVERSİTEMİZ DÜNYANIN EN İYİ GENÇ 
ÜNİVERSİTELERİ LİSTESİNDE

Üniversitemizin Bilgi Yönetim 
Sistemi'nde yer alan 8 
uygulamaya; öğrencilerimiz, 
personelimiz ve vatandaşlar 
e-Devlet üzerinden giriş 
yapabilecek.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
Evrak Doğrulama ve Sertifika 
Doğrulama hizmetlerini geçen 
yıllarda e-Devlet Kapısı’na taşıyan 
Üniversitemiz, e-Devlet’teki 
uygulamaların kapsamını 
genişletti. Üniversitemiz son 
olarak, Üniversite Bilgi Yönetim 
Sisteminde yer alan uygulamaları 
da e-Devlet üzerinden erişime 
açtı.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından yapılan 
düzenlemeyle Üniversite Bilgi 
Yönetim Sisteminde yer alan; 
Sosyal Etki Feneri (NESEF), NEÜ 
Bilgi Sistemi (NEBİS), Bologna 
Ders Bilgi Paketi, Başvuru 
Sistemi, Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Yönetim 
Sistemi, Etik Kurul Başvuru 
Sistemi, Akademik Kadro Başvuru 
Sistemi ve Lisanslama Yönetim 
Sistemi uygulamalarına e-Devlet 
üzerinden giriş yapılabilecek.

Öğrencilerimiz, personelimiz 
ve vatandaşlar, söz konusu 
uygulamalara giriş yaparken kolay 
ve güvenli bir şekilde e-Devlet 
üzerinden sisteme erişebilecekler.

ÜNİVERSİTEMİZDEN
E-DEVLET’TE YENİ HİZMET

NEÜ'NÜN
ESERİ
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Sonsuz olasılıklı bir evrende 
ne zaman, nerede, ne 
olmak istiyorsak o olmayı 
sağlayan bambaşka 
dünyaların kapılarını aralar 
oyunlar. Kimi zaman sakin 
dinlendirici hikayelerde 
uzun günlerin yorgunluğunu 
atmanın, kimi zaman 
evinizin konforunda 
arkadaşlarınızla bilinmeyen 

maceralara çıkmanın, 
dünyanın herhangi bir 
yerinden insanlarla 
tanışmanın, arkadaş 
olmanın, farklı dilleri, 
kültürleri tanımanın, ortak 
paydalarda buluşmanın 
yoludur oyunlar. 

DÜNYALARIN KAPILARINI 
ARALAR: OYUN DÜNYASI

ROPÖRTAJ

ARŞ. GÖR. BEHİCE GÜLSÜM ÇELİK 
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı

ARŞ. GÖR. BEHİCE GÜLSÜM ÇELİK 
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı

Konya'da, erken yumurta 
yetmezliği olan kadının, uygulanan 
kök hücre tedavisiyle hamile 
kalması sağlandı.

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Çolakoğlu, bebek 
sahibi olamadıkları için kendisine 
başvuran çifti muayene etti. Tüp 
bebek tedavisi denemesi olumsuz 
sonuçlanınca kadına, yumurta 
ön hücresi yetersiz olduğu için 
kök hücre tedavisi önerildi. 
Operasyondan iki ay sonra hamile 
kalan kadın, bebeğini kucağına 
alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Yumurtalık Yetmezliğinde 
Kök Hücre Tedavisi 
Literatürde Var

Prof. Dr. Çolakoğlu, AA muhabirine, 
25 yaşındaki hastada erken 
yumurtalık yetmezliği olduğunu 
söyledi. Bu hastanın çocuk sahibi 
olabilmesi için önce tüp bebek 
denemesi yaptıklarını anlatan 
Çolakoğlu, "Denemede yumurta 
gelişmediği için daha ileriye 
gidemedik. Bunu geliştirmenin 
yollarını aramaya başladık. Bu 
arada dünyada yeni bir trend 
olan kök hücre tedavisini yapmayı 
uygun gördük. Yumurtalık 
yetmezliğinde kök hücre tedavisi 
literatürde var ve başarı da elde 
edilmiş" diye konuştu.

Gebelik Sağlıklı Şekilde 
Devam Ediyor

Çolakoğlu, şöyle devam etti:
"Bu hastanın karnındaki yağ 
dokusundan elde edilen kök 
hücreleri laparoskopik yöntemle 
yumurtalıklarına verdik. İki 
ay sonunda yeniden yumurta 
geliştirme denemesinde 
bulunduk. Tüp bebek tedavisine 
de ihtiyaç kalmadan hastamız 
kendiliğinden gebe kaldı. Şu 
anda 10 haftalık normal seyrinde 
bir gebeliği var. Gebelik sağlıklı 
şekilde devam ediyor." dedi.

Çocuk sahibi olamayanların hiçbir 
zaman ümitsizliğe kapılmaması 
gerektiğini kaydeden Çolakoğlu, 
yıllar önce "senin çocuğun olmaz" 
denilen kişilerin bile gelişen 
yöntemler sayesinde artık çocuk 
sahibi olabildiğini kaydetti.

GENÇ KADIN KÖK HÜCRE 
YÖNTEMİYLE HAMİLE KALDI
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Sırf oyunların nasıl 
tasarlandığını, nasıl daha verimli 
oynayabileceğinizi öğrenmek için 
teknolojiyi daha yakından takip 
etmeye başlarsınız. Her oynadığınız 
oyunla onlarca yeni fikir, 
yepyeni tasarımlar gelir aklınıza, 
kendi oyunlarınızı tasarlamayı 
tüketen değil üreten olmayı 
denersiniz. Oyunda tanıştığınız 
arkadaşlarınızla yabancı dilinizi 
geliştirir, kendinizi başka bir 
dilde ifade etmeyi öğrenirsiniz. 
Takıldığınız bölümlerde, üst üste 
kaybettiğinizde yeni taktikler 
deneyip kazanana kadar sabreder, 
ısrarla vazgeçmezsiniz. 

Hele pandemide, evinizden 
bile çıkamadığınız, kimseyi 
göremediğiniz günlerde sizi 
can sıkıntısından kurtaran, 
yalnız hissettiğiniz anlarda 
dünyanın bambaşka yerlerindeki 
arkadaşlarınızla vakit geçirmenizi 
sağlayan, birkaç gün online 
olmayınca gelen “iyi misin, 
neredesin” mesajlarıyla zor 
günlerinizi kolaylaştırırlar. Yani 
aslında oyunlar her an yepyeni 
tecrübeler kazandırarak dokunur 
hayatınıza, onlarla büyür, kendinizi 
keşfedersiniz. 

Öyle bir noktaya gelir ki bazı 
oyunlar, sizin kendi evrenlerinde 
deneyimlediğiniz o karakterler öyle 
ilgi çeker öyle merak uyandırır ki 
hikayelerini anlatan filmleri dizileri 
çekilir, animasyonları hazırlanır. 
Bilgisayar ekranında başlayan 
maceranız beyaz perdeye taşınır. 
Size de onların maceralarını önce 

yaşamak sonra izlemek düşer.

Gösterdiğiniz ilgilerle gelişerek 
büyüyerek, sadece oyuncu, seyirci 
değil taraftar olarak da var 
olmayı sağlar. E-spor takımlarıyla 
yurtiçi yurtdışı turnuvalarda 
göğsünüzü kabartan, kazanma 
sevincini bir bütünün parçası 
olmayı hissettiren. O takımlarda 
gördüğünüz, sevdiğiniz, hayran 
olduğunuz oyuncuların yaptıkları 
yayınları izlemeyi onların 
taktiklerini öğrenmeyi, onlarla 
sohbet etmeyi hayatınıza katar. 
Kimi zaman düzenlenen üniversite 
içi; üniversiteler arası turnuvalarla 
takım kurma arayışına girmenizi 
aynı yerde olmanıza, kafalarınızın 
uymasına rağmen gerçek hayatta 
belki hiç tanışamayacağınız 
insanlarla dost olmanızı, yıllarca 
sürecek arkadaşlıkların temelini 
atmanızı sağlar oyunlar.

İster telefon ister bilgisayar 
ister konsolda hangi platformda 
oynarsanız oynayın bir topluluğun 
parçası olduğunuz, her yerde 
her şekilde arkadaşlığı, eğlenceyi 
yaşadığınız, maceralara atıldığınız, 
kendinizi tanıyıp geliştirdiğiniz 
bambaşka bir dünya hayal edin. 
O hayallerin hepsi oyunların 
dünyasında mümkün. Herkesin 
deneyimlemesi gereken bu 
dünyaya hiç adım atmadıysanız 
şimdi keşfetmenin tam zamanı.
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Yeri geldiğinde takım 
ruhunu ortaya çıkaran, 
rekabeti heyecanı 
korkuyu deneyimlediğiniz; 
doğrularınızı yanlışlarınızı 
sorgulamayı, kararlarınızı 
analiz etmeyi, risk almayı 
öğreten; daha iyiye 
gittiğinizi hissettikçe 
daha başarılı olduğunuzu 
gördükçe sevindiren, 
kazanmanın zevkini tattıran. 
Yeri geldiğinde kendinize 
ait yepyeni dünyalar 
inşa etmeyi, bambaşka 
hayatların hikâyelerini 
yaşamayı, bazen geleceğe 
bazen geçmişe gitmenizi 
sağlar.

İster yalnız ister arkadaşlarınızla 
oynayabileceğiniz herkesin 
kendinden bir parça bulabileceği 
yarış, hikâye, korku, aksiyon, 
nişancı gibi onlarca kategoride 
yüzlerce çeşidiyle hayatı 
renklendirirler. 

Bazen test aşamasındaki 
sürümlerini oynar o oyunu ilk 
keşfedenlerden olduğunuz, geri 
bildirimlerle oyunun daha iyi 
hale gelmesini sağladığınız için 
gururlanırsınız. Gördüğünüz 
bir tanıtım sonrası heyecanla 
beklersiniz çıkmasını, belki 
yayınlanma tarihi ertelenir 
kızarsınız, belki beklediğiniz kadar 
iyi çıkmaz hayal kırıklığı yaşarsınız 
ama beklediğinizden de iyiyse, 
başından kalkamazsınız. 

İzlediğiniz, yaptığınız yayınlar; 
yazdığınız yazılar, çektiğiniz 
videolarla keşfettiğiniz oyunları, 

deneyimlerinizi, fikirlerinizi 
dünyaya duyurur, forumlarda 
bazen yardım alır bazen 
yardım ister en çokta ortak 
zevkleriniz olan yüzlerce 
insanla sohbet etmenin tadını 
çıkarırsınız. Oynadığınız her oyun 
bambaşka bir filmin başrolü 
olduğunuzu hissettirir size. 
Yepyeni teknolojilerle geliştirilen 
oyunlardaki grafiklere hayran 
kalır, haritaları keşfetmeye 
doyamazsınız. Hiç görmediğiniz 
arkadaşlarınıza oyunlar 
hediye ederek mutluluğunuzu 
paylaşırsınız. Bazen eskiden 
oynadığınız oyunlarınızı görüp 
anılarınızı hatırlar tekrar 
oynarsınız. 

Eğer yeni versiyondan daha çok 
keyif alırsanız da arkadaşlarınızı o 
oyuna geri dönmeye ikna etmeye 
çalışırsınız. 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı (NEVA) ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) arasında 
ortak burs programı protokolü 
imzalandı. 
Protokol kapsamında, Afrika 
Kıtası’ndan seçilen ülkelerden 
üstün başarılı 5 öğrenci tam 
burslu olarak Üniversitemizde 
lisans eğitimi alacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığında 

gerçekleştirilen imza töreninde, 
NEVA Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
ile YTB Başkanı Abdullah Eren 
protokolü imzaladı.

İmzaların ardından NEVA Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem 
Zorlu ve YTB Başkanı Abdullah 
Eren, protokolün hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Afrika’daki 
üstün başarılı öğrencilerin 
ülkemize kazandırılmasını 
amaçlayan program kapsamında; 

Nijer, Tanzanya, Somali, Sudan ve 
Senegal’den birer üstün başarılı 
öğrenci YTB tarafından seçilerek 
Üniversitemizde tam burslu lisans 
eğitimi alacak.

Öğrencilerin öğrenim süreleri 
boyunca tam burs kapsamında; 
aylık cep harçlığı, konaklama 
masrafları, genel sağlık sigortası, 
gidiş-dönüş uçak biletleri ve okul 
harçları NEVA ile YTB tarafından 
karşılanacak.

NEVA İLE YTB'DEN 
ORTAK BURS PROGRAMI

Üniversitemiz ile Ereğli 
Yükseköğretimi Geliştirme 
Derneği arasında akademik iş 
birliği protokolü imzalandı.

Ereğli Ticaret ve Sanayi 
Odasında yapılan protokolle, 
Üniversitemiz Ereğli Ziraat 
Fakültesini başarılı öğrencilerin 
tercih etmesinin teşvik edilmesi, 
başarılarının arttırılması için 
ÖSYM tarafından yapılan lisans 
yerleştirme sınavında başarı 
göstererek Üniversitemiz 

Ereğli Ziraat Fakültesini tercih 
edenler arasında aldığı puanlar 
bakımından ilk 5’e giren 
öğrencilere burs verilmesi 
amaçlanıyor.

Ereğli’nin her zaman eğitime 
önem veren bir ilçe olduğunu 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Protokolün amacı, 
burs vermek suretiyle başarılı 
öğrencilerin Ereğli’de okumasını 
sağlamak. İlk olarak Ziraat 
Fakültemizde öğrenim görecek 

öğrencilerimize burs imkanı 
sağlanacak. Ama bu protokolün 
devamında Ereğli’deki diğer 
birimlerimiz için de aynı çalışmayı 
yapmayı planlıyoruz. Burs imkanı 
sağlanması noktasında emeği 
geçen herkese şükranlarımı 
sunuyor, protokolün hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZ VE EREĞLİ YÜKSEKÖĞRETİMİ 
GELİŞTİRME DERNEĞİ ARASINDA PROTOKOL

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Üniversitemiz, Özbekistan’da 
bulunan üniversiteler ve 
enstitüler ile bilimsel iş birliklerini 
geliştirmek, lisans ve lisansüstü 
öğrenciler ve akademisyen 
değişimlerini başlatmak, ortak 
bilimsel proje faaliyetlerini 
yürütmek ve akademik yayınlar 
oluşturmak amacıyla bilimsel iş 
birliği ve tecrübe paylaşımı için 
karşılıklı anlaşmalar imzaladı.

Üniversitemizi temsilen Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Birol Mercan, Dış İlişkiler Genel 
Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan 
Bozbaş ile Ali Kuşçu Teknoloji ve 
İnovasyon Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Nahit Yılmaz; Kazakistan, 
Özbekistan ve Kırgızistan’ı 
kapsayan bir dizi çalışma 
ziyaretinde bulunarak Namangan 
Devlet Üniversitesi, Namangan 
Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Cizzak 
Pedagoji Enstitüsü, Taşkent Devlet 
İktisat Üniversitesi, Taşkent Sanat 
Enstitüsü, Özbekistan Devlet 
Sanat ve Medeniyet Enstitüsü ile 
anlaşmalar imzaladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Üniversitemiz Dış 
İlişkiler Genel Koordinatörü 
Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, 

“Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev arasında başlayan 
diyalog, akabinde ekonomik 
ve siyasi olarak yoğun iş birliği 
kanallarını açmıştı. Ancak 
akademik iş birliği kanalları 
ise, bu yıla kadar arzu edilen 
seviyeye bir türlü getirilememişti. 
Bununla beraber Ocak ayının 
son haftasında Özbekistan’ın 
başkenti Taşkent'te Özbek ve Türk 
üniversite rektörlerinin katıldığı 
"Özbekistan ve Türkiye Arasında 
Yükseköğretim Alanındaki İş 
Birliği Beklentileri" toplantısı 
düzenlenmişti” diye konuştu.

Özbekistan ile İlişkilerde 
Üniversitemiz Üzerine 
Düşeni Yapıyor

Üniversitemizin, Özbekistan ile 
yürütülen yakınlaşmada üzerine 
düşen sorumluluğun bilinciyle 
hareket ettiğini belirten Doç. Dr. 
Bozbaş, “Özbekistan’da bulunan 
üniversiteler ve enstitüler ile 
bilimsel iş birliklerini geliştirmek, 
lisans ve lisansüstü öğrenciler 
ve akademisyen değişimlerini 
başlatmak, ortak bilimsel proje 
faaliyetlerini yürütmek ve 

akademik yayınlar oluşturmak 
amacıyla bilimsel iş birliği ve 
tecrübe paylaşımı için karşılıklı 
anlaşmalar imzaladık” dedi.

Asya ülkelerinin tarihi İpek Yolu’nu 
tekrar canlandırmak için son 
yıllarda bir dizi adımlar 
attığını kaydeden Bozbaş, 
“Bu konudaki en sembolik adım 
ise, tarihi İpek Yolu üzerinde 
bulunan ülkeleri demir yolu ağı ile 
birbirine bağlayarak bu bölgedeki 
ticareti daha hızlı ve yoğun bir 
hale getirmekti. Özbekistan, 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan 
önemli ve nüfus yoğunluğu en 
fazla olan ülkelerden birisi. Bu 
sebeple yapımı devam eden bu 
demiryolunun daha şimdiden 
bölge ülkeleri içerisinde bir takım 
sosyal, siyasal ve ekonomik 
değişim ve dönüşümlere sebep 
olduğu bilinmekte. Buradan 
hareketle, 2022 yılının Ekim 
ayında Kazakistan’dan Ahmet 
Yesevi ve Kırgızistan’dan Manas 
üniversitelerinin de paydaş 
olacakları “Yeniden İpek Yolu” 
başlıklı kongre Namangan Devlet 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek. Üniversitemizin 
yürütücülüğünü üstlendiği bu 
organizasyonun her yıl farklı 

bir bölge ülkesinden yapılması 
amaçlanmakta, organizasyonu; 
bölge ülkelerinin araştırmacı ve 
akademisyenlerinin bir araya 
gelerek tecrübe paylaşımına katkı 
sunduğu bir uluslararası foruma 
dönüştürmek hedeflenmektedir. 
Bu çerçevede Üniversitemizi 
temsilen Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. Birol 
Mercan ve Ali Kuşçu Teknoloji 
ve İnovasyon Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürümüz 
Dr. Öğr. Üyesi Nahit Yılmaz ile 
birlikte Kazakistan, Özbekistan 
ve Kırgızistan’ı kapsayan 
bir dizi çalışma ziyaretinde 
bulunarak kongrenin bilimsel ve 
organizasyon komitesini oluşturup 
düzenleneceği yeri belirledik”

İŞBİRLİĞİ
Özbekistan Al Bukhari Üniversitesi, 
Cizzak Pedagoji Enstitüsü ve 
Ulusal Özbekistan Üniversitesi 
yetkilileri Üniversitemizi ziyaret 
etti. Program kapsamında, 
Üniversitemiz ve Özbekistan 
Üniversiteleri arasında iş birliği 
antlaşmaları imzalandı.

Özbekistan Al-Bukhari Üniversitesi 
Rektörü Akhmedov Muzaffar 
Buribaevich, Cizzak Pedagoji 

Enstitüsü Rektör Yardımcısı 
Khaydarov Ilhom Qudratovich ve 
Ulusal Özbekistan Üniversitesi 
temsilcileri, beraberinde yer alan 
heyetlerle birlikte Üniversitemize 
ziyarette bulundu. Ziyaret 
kapsamında, kurumlar arasındaki 
iş birlikleri fırsatlarının ve mevcut 
potansiyellerin gözden geçirildiği, 
yeni iş birliklerine yönelik olası 
imkânların tartışıldığı bir toplantı 
gerçekleştirildi. 

Türkiye’de Kendimizi Öz 
Yurdumuzda Hissettik

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Türkiye ve Özbekistan’ın 
ortak bir dil ve tarihe sahip, 
benzer kültür ve geleneklere 
dayanan iki dost ülke olduğunu 
söyleyerek, “Buradan hareketle 
Özbekistanlı misafirlerimiz 
aslında öz vatanlarındalar, onlara 
gönülden ‘hoş geldiniz’ diyorum. 
Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin 
yeni döneminde, Türkiye’nin eğitim 
alanı da Özbekistan için çekici 
hale geldi ve Türkiye’ye gelen 
Özbekistanlı öğrenci sayımız hızla 
arttı. Bu çerçevede üniversite 
olarak, Özbekistanlı öğrenci, 
akademisyen ve araştırmacılara 
uygun bir eğitim ve araştırma 
ortamı sunuyoruz” dedi.

Al-Bukhari Üniversitesi 
Rektörü Akhmedov Muzaffar 
ise, Türkiye’de bulundukları 
süre boyunca kültürel olarak 
hiç zorluk çekmediklerini ve 
kendi öz yurtlarında gibi her 
yerde Türk misafirperverliği ile 
karşılaştıklarını bundan da büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti.
Gerçekleştirdikleri ziyaret ile 
üniversiteler arasında akademik 
iş birlikleri alanında atılması 
planlanan ortak adımların 
detaylarını konuşmak istediklerini 
belirten Rektör Muzaffar, iki 
kardeş ülke arasındaki akademik 
iş birlikleri konularında görüş 
alışverişinde bulunmak ve 
bunların takipçisi olarak devam 
ettirmenin iki ülkenin geleceğine 
çok önemli katkılar sunacağını 
vurguladı.

Akademik iş birlikleri alanında 
atılacak yeni ve önemli 
girişimlerle, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin daha da köklü hale 
gelmesinin amaçlandığı 
görüşmelerin önemli çıktılarından 
birisi de; Üniversitemiz ile Al 
Bukhari Üniversitesi paydaşlığında 
Özbekistan’da bir Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KONDİL) şubesi açılması ve 
öğrenci, personel değişimi için 
altyapı oluşturulması konusu oldu.

ÜNİVERSİTEMİZDEN ORTA ASYA’DA 
ÖNEMLİ BİLİMSEL
İŞ BİRLİKLERİ
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Üniversitemiz ve Pakistan’da 
bulunan Allama İqbal Açık 
Üniversitesi yetkililerinin bir araya 
geldiği ikili iş birliği konularını 
kapsayan toplantıda karşılıklı 
görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıya Pakistan heyetinden 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nasir Mahmood, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Syed Hassan Raza ve çeşitli 
fakültelerden bölüm başkanları 
katıldı. Heyet, kurumları hakkında 

bilgi vererek, Üniversitemiz ile 
akademik çalışmalar yürütmek 
istediklerini ifade etti.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak 
başkanlığında, Dış İlişkiler Genel 
Koordinatörlüğü’nden Prof. Dr. 
Branislav Radeljic ve Dr. Öğr. 
Üyesi Şeyma Akın tarafından 
Pakistanlı heyete, Üniversitemizin 
akademik faaliyetleri ve 
uluslararasılaşma politikaları 
anlatıldı.

Toplantıda, iki üniversitenin ortak 
kongre ve eğitim programları, 
uzaktan eğitim modüllerinin 
oluşturulması, personel ve 
öğrenci değişimi gibi hususlarda 
ortak çalışma alanları belirlenerek 
değerlendirmeye alındı. 

Üniversitemiz Küresel ve Bölgesel 
Çalışmalar Merkezi (TIGA) ve 
Stratejik Düşünce Grubu Enstitüsü 
(SDGI) arasında iş birliği protokolü 
imzalandı.

Üniversitemiz Rektörlük Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen imza 
törenine Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, SDGI yetkilileri 
Muhammet Raşit ile Eşref Sarabi, 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, TIGA 
Müdürü Prof. Dr. Murat Çemrek 

ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörü 
Doç. Dr. Gökhan Bozbaş katıldı.
Tören kapsamında yapılan 
görüşmenin ardından ortak 
çalıştaylar, konferanslar ve yayın 
yapma hususunda karar alınarak 
imzalar atıldı. Taraflar, protokolün 
verimli ve hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Merkez hakkında bilgi veren TIGA 
Müdürü Prof. Dr. Murat Çemrek, 
küresel ve alan araştırmalarında 
bilimsel faaliyetleri teşvik 

etme misyonuyla çalışmalara 
devam ettiklerini belirterek, 
“TIGA olarak, sosyal, politik, 
ekonomik konulara odaklanan 
akademisyenler ile uluslararası 
araştırmacıları destekliyor ve bir 
araya getiriyoruz. Ayrıca, küresel 
sorunlara etkisi olan ve küresel 
farkındalığı artıran araştırma ve 
analizleri teşvik ediyoruz” dedi.

ALLAMA IQBAL AÇIK ÜNİVERSİTESİ İLE
İŞ BİRLİĞİ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR MERKEZİ 
(TİGA) İLE SDGI İŞ BİRLİĞİ

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ



162 163

Üniversitemiz ve Konya Eczacı 
Odası tarafından lise ve iki yıllık 
meslek yüksekokulu mezunlarının 
istihdamına yönelik eczacı kalfası 
yetiştirme programı hazırlandı.
Program için düzenlenen imza 
töreni Üniversitemiz Rektörlük 
Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Törende konuşan, Konya Eczacı 
Odası Başkanı Uzm. Ecz. Ahmet 
Hakan Koru, teknik bilgi ve beceri 
isteyen işlerden biri olan eczacılık 
sektöründe de diğer meslek 
dallarında olduğu gibi ara eleman 

yetersizliği yaşandığını ve bu 
sorunun çözümü için harekete 
geçtiklerini söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
ise, bireye iş hayatında belirli 
bir meslekle ilgili bilgi, beceri 
ve iş alışkanlıkları kazandıran, iş 
dünyasına entegrasyonunu ve 
kişiliğini geliştirmeyi mümkün 
kılan mesleki eğitimlerin, ara 
eleman yetiştirilmesinde büyük 
önem arz ettiğini, bundan dolayı 
Üniversitemiz ve Konya Eczacı 
Odası’nın, sosyal sorumlulukları 

çerçevesinde Konya'da bir 
ilke imza atarak eczacı kalfası 
yetiştirme programı hazırladığını 
ifade etti.

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
ve Konya Eczacı Odası Başkanı 
Uzm. Ecz. Ahmet Hakan Koru, 
protokolü imzalayarak programın 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Üniversitemiz, Konya Ticaret 
Odası (KTO), Konya Sanayi Odası 
(KSO) ve Konya Ticaret Borsası 
(KTB) tarafından ‘Kadın Mutfak 
Akademisi’ projesinin iş birliği 
protokolü imzalandı. 

Protokol ile taraflarca mutfak 
atölyesi oluşturulacak ve atölyede 
uygulanacak eğitimler sonucunda, 
kadınların iş gücüne katılımı 
sağlanacak. Kadınların iş gücüne 
katılımının arttırılması hedeflenen 
proje kapsamında taraflarca, 
Üniversitemiz Turizm Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümünde mutfak akademisi 
atölyesi oluşturulacak ve atölyede 
eğitimler, Üniversitemiz öğretim 
üyeleri tarafından verilecek.

Eğitim sonunda başarılı olan 
kadınlara sertifika verilecek ve 
iştirakçi kurumların desteğiyle 
Konya Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren işyerlerinde 
istihdam edilmeleri sağlanacak.
Üniversitemiz Rektörlük Toplantı 
Salonunda gerçekleşen protokol 
imza törenine; Rektörümüz Prof. 

Dr. Cem Zorlu, KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Ticaret Borsası 
Başkan Vekili Bahri Karapınar ve 
Üniversitemiz Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan 
katıldı.  

Projenin yürütülmesine destek 
verecek olan Kadın ve Demokrasi 
Derneği Konya Temsilcisi Aytül 
Dağ ve TOBB Konya Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice 
Tulukcu Erkan da törende hazır 
bulundu.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE KONYA ECZACI ODASI 
ARASINDA PROTOKOL

ÜNİVERSİTEMİZ, KTO, KSO VE KTB ARASINDA
'KADIN MUTFAK AKADEMİSİ' PROJESİ

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Üniversitemiz Gıda Mühendisliği 
Bölümü ve Gachon Üniversitesi 
Gıda Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Bölümü arasında, ortak projelerle 
öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimlerine imkân sağlayan 
protokol imzalandı.

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği 
Bölümü ve Gachon Üniversitesi 
Gıda Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Bölümü tarafından yürütülen, 

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal 
Araştırma Merkezi tarafından ikili 
iş birliği kapsamında fonlanan 
projenin çalışmalarına katılmak 
üzere Gachon Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Byung-
Hoo Lee üniversitemize ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Ziyaret kapsamında, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
Gachon Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Byung-Hoo Lee ve 
Üniversitemiz Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Yunus Emre Tunçil’in katılımıyla, 
Üniversitemiz Gıda Mühendisliği 
Bölümü ve Gachon Üniversitesi 
Gıda Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Bölümü arasında, ortak projelerle 
öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimlerine imkân sağlayan 
protokol, Rektörlük Toplantı 
Salonu’nda imzalandı.

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü ile Anadolu Eğitim 
Sendikası, Birleşik Kamu İş 
Sendikası ve Memur-Sen arasında 
arasında lisansüstü eğitim iş 
birliği protokolü imzalandı. 

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri 
Enstitüsünde düzenlenen protokol 
töreninde imzalar, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Bünyamin Aydın, Anadolu Eğitim 
Sendikası Konya İl Temsilcisi 
Kevser Özince, Birleşik Kamu İş 
Konya İl Temsilcisi Özgür Ulaş Yiğit 
ve Memur-Sen İl Temsilcisi Nazif 
Karlıer tarafından atıldı.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Bünyamin 
Aydın, günümüzde hayat boyu 
öğrenme ve hayata yayılmış 
öğrenme kavramlarının ön plana 
çıktığını ve bu noktada eğitim 
fakülteleri bünyesinde sunulan 
hazırlayıcı eğitimden sonra da 
öğretmenlerin, mesleklerinin 
gereği olarak eğitimlerine devam 
etmelerinin önemli olduğunu 
söyledi.

Prof. Dr. Aydın, öğretmenlerin; 
lisansüstü eğitimin de amacı olan 
bilimsel araştırma yöntemlerini 
kullanarak bilgilere erişme, 
bilgiyi derleme, değerlendirme 
ve yorumlama yeteneğini 
kazanmasını sağlama ile 
ilgili yetkinliklerini geliştirme 
isteklerine destek olmak için 
öğretmen meslek kuruluşlarıyla 
iş birliği protokollerini hayata 
geçirdiklerini belirterek 
protokolün tüm taraflar için hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE GACHON ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

ÜNİVERSİTEMİZ VE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ 

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Üniversitemiz ile KTO Karatay 
Üniversitesi arasında akademik 
çalışmalarla ilgili iş birliği 
protokolü imzalandı.

Protokol, Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, KTO 
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ümran Çalışkan 
ile NEÜ KONÜDAM Deneysel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul 
Yılmaz’ın katılımıyla KTO Karatay 

Üniversitesi Rektörlüğünde 
gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz, 
protokol vasıtasıyla KTO Karatay 
Üniversitesindeki araştırmacılar 
için akademik çalışmalarında 
ihtiyaç duyacakları deney hayvanı 
temini sağlanabileceğini, temini 
sağlanan hayvanların çalışma 
boyunca bakım, besleme ve 
barındırma hizmetlerinin merkez 

bünyesinde yapılacağını ifade etti.
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 laboratuvarların mevcut 
olduğunu ve bu protokolle 
merkezde bulunan tüm 
laboratuvarların araştırmacılar 
tarafından kullanılabileceğini 
beyan etti.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
İŞ BİRLİĞİ

Üniversitemiz, Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile yapılan 
protokolle Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 
akademik paydaş oldu. 

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, TEKNOFEST Azerbaycan’a 
katılarak, ülkede çeşitli 
temaslarda bulundu. 
Üniversite olarak Samsun ev 
sahipliğinde gerçekleşecek 
TEKNOFEST 2022’de akademik 
paydaş olarak yer almanın 
heyecanını ve gururunu 

yaşadıklarını ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ’yü 
festivalde temsil edecek olan 
öğrencilere, takım danışmanlarına 
ve festivalde yer alacak tüm 
takımlara başarılar diledi. 

TEKNOFEST Azerbaycan’a katılmak 
ve çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere Azerbaycan’a giden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Nobel Kimya ödülünü kazanan 
Türk bilim adamı Aziz Sancar 
ile görüşme gerçekleştirdi. 
Rektörümüz seyahat kapsamında, 

Türkiye Cumhuriyeti Bakü 
Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, 
Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü 
Rektörü Akil Şirinov ve Azerbaycan 
Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü 
Elçin Babayev’i ziyaret etti. 
Ziyaretlerde, ikili iş birlikleri 
konusunda karşılıklı görüş 
alışverişi yapıldı. Rektörümüz  
Prof. Dr. Cem Zorlu ayrıca, Türkiye 
Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi’ni 
ziyaret ederek Azerbaycan Maarif 
Vakfı Bakü Okulu inşaatında 
incelemelerde bulundu.

ÜNİVERSİTEMİZDEN
TEKNOFEST HAMLESİ

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Gençlerin küresel iklim 
değişikliğine karşı güvenliği 
ve sağlıklarının tehdit 
edilmesi gibi birçok 
konuda olumsuzluklarla 
karşılaştıklarını 
görmekteyiz. 

Su kaynaklarının yetersizliği, 
yaşanan hava kirliliği ve 
olağan dışı kuraklıklar, 
şiddetli yağışlar gibi 
daha birçok çevresel 
problemlerden dolayı yeni 
neslin bilinçlendirilmesi 
bizler için kritik önem 
taşımaktadır. 

İKLİM DEĞİL,
BİZ DEĞİŞELİM

ROPÖRTAJ

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA KUNT 
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA KUNT 
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

DÜNYA 
EŞSİZ BİR 
GEZEGENDİR

Güneş sistemindeki gezegenler 
arasında hem bir atmosfere 
hem de okyanuslar dolusu suya 
sahip tek örnektir. Bu da yaşamın 
evrimleşmesi ve zenginleşmesi 
için ideal koşulları yaratmıştır. 

Atmosferdeki ve okyanuslardaki 
akıntılar ısıyı ve nemi yerkürenin 
her yerine taşıdığından hemen 
hemen her yerde yaşam 
görülebilir. Bu akıntılar aynı 
zamanda hava durumunu 
meydana getirir. Hava durumu 
her gün değişir. Belirli bir 
bölgenin hava durumu düzenine, 
o bölgenin iklimi denir. 

Daha basit bir anlatımla iklim, 
“bir yerde gözlemlenen sıcaklık, 
yağış, nem gibi doğal meteorolojik 
unsurlarda meydana gelen uzun 
vadeli değişkenliğin ortalaması” 
olarak da tanımlanabilir.  

İklimler zaman içinde yavaş 
bir değişim geçirerek canlıları 
yeni koşullara uyum sağlamaya 
zorlarlar fakat günümüzde bu 
değişim çok hızlı bir şekilde 
olduğu için büyük bir risk unsuru 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Gerekli önlemler alınmadığında 
yakın gelecekte, susuzluk, kıtlık, 
kötü beslenme, hava kirliliği ve 
salgın hastalıkları gibi durumlarla 
karşılacağımız aşikâr olup 
maalesef ölümcül koşulların 
artması beklenmektedir.

Son zamanlarda oldukça 
tartışılan bir konu olan iklim 
değişikliği, aslında tüm insanlığın 
ortak sorunudur. Daha çok 
insan etkinliklerinin ve ekolojik 
dengesizliklerin neden olduğu 
ve dünyanın karşı karşıya kaldığı 
en tehlikeli problemlerden 
biri olduğu iklim bilimciler 
tarafından sürekli vurgulansa da 
bu sorunla mücadele kapsamlı, 
esaslı bir çözüm planlaması 
gerektirmektedir. Bu planlama 
içerisinde eyleme geçmesi en 
gerekli ve en önemli rolü gençler 
üstlenmelidir. 
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Çünkü gençler daha uzun 
yaşayacak olmaları ve bütün 
yaşamları boyunca iklim 
değişikliği etkileri ile karşı karşıya 
kalacak olmaları nedeniyle iklim 
değişikliği ile mücadele için 
çok büyük oranda adım atma 
ve yönlendirme potansiyeline 
sahiplerdir.

Dünyanın dört bir yanındaki 
gençlere bakıldığında 
iklim değişikliğinden, 
gelişmekte olan ülkelerdeki 
gençlerin, gelişmiş ülkelerde 
yaşayan gençlere oranla 
daha çok etkilendiklerini 
söyleyebiliriz. Bu yüzden 
iklim değişikliği ve etkileri 
konusunda gençlerin katılımı 
arttırılmalıdır. Bilinçlendirme, 
eğitim çalışmaları ve 
planlama gibi daha birçok 
konu üzerinde yeterli 
çalışmalar yapılmalıdır. 
Böylece ilerleyen yıllarda 
iklim değişikliğine sebebiyet 
vermeden yaşamımızı 
sürdürebiliriz. 

Gençlerin küresel iklim 
değişikliğine karşı güvenliği ve 
sağlıklarının tehdit edilmesi gibi 
birçok konuda olumsuzluklarla 
karşılaştıklarını görmekteyiz. 
Su kaynaklarının yetersizliği, 
yaşanan hava kirliliği ve olağan 
dışı kuraklıklar, şiddetli yağışlar 
gibi daha birçok çevresel 
problemlerden dolayı yeni neslin 
bilinçlendirilmesi bizler için kritik 
önem taşımaktadır. 

Bu nedenle çevre kirliliği henüz 
ortaya çıkmadan koruyucu 
önleyici tedbirler almak çok 
önemlidir. İklim değişikliği 
sorunun çözümünde yapılabilecek 
çok fazla seçenek vardır. Elde 
edilen bazı öneriler ve önlemler 
aşağıda sunulmuştur:
• Gençlerin iklim değişikliği ile ilgili 
yanlış ve eksik bilgileri giderilmeli 
ve özellikle iklim değişikliği 
sebepleri sorgulanmalıdır.

• Gençlerin her zamankinden daha 
sık yürümesi, bisiklet kullanması 
ve toplu taşıma araçlarından 
daha çok kullanılması, 

• Yaşam alanlarında çıkan çöplerin 
çoğunu geri dönüştürerek 
karbondioksit tasarrufundan 
faydalanmaları sağlanmalıdır. 

• Gençlerin bireysel olarak iklim 
değişikliği ile nasıl mücadele 
edilebileceği, birey olarak üzerine 
düşen sorumluluklar ve görevler 
öğretilerek, bu konuda medyanın 
gücünden yararlanılmalıdır.

• Öğrencilerin geri dönüşüm 
uygulamalarına katılmaları 
sağlanarak, Ülke genelinde 
geri dönüşüm uygulamaları 
arttırılmalıdır. Ayrıca öğretim 
programlarında yenilenebilir 
enerji kaynaklarına daha fazla yer 
verilerek çevre ile ilgili konuların 
önemi vurgulanmalıdır.

• HES Projeleri, Güneş enerji 
sistemleri gibi temiz enerji üretimi 
uygulamaları sayesinde, sera gazı 
emisyonları azaltılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelimin arttırılması gereklidir. 
Gönüllü üniversite öğrencileri 
tarafından, üniversitelerinde 
enerji tasarrufu ve temiz 
enerji kaynaklarının kullanımı 
konusunda bilgi artırıcı etkinlikler, 
bilinçlendirme ve farkındalık 
yaratma kampanyaları ve 
etkinlikler yürütülebilir.  

• Çevre dostu yaklaşımların ve 
ürünlerin tanıtılabileceği web 
siteleri geliştirilerek tasarlanabilir. 

Nihayetinde çoğu çevre 
sorunlarının genelde insan 
davranışlarının sonucunda 
oluştuğunu görebiliyoruz. Bazen 
iklim değişikliği gibi büyük 
sorunların bizi aştığını düşünürüz, 
“hükümetin, belediyelerin, büyük 
şirketlerin yapmasını, düzeltmesini 
isteriz. Ama aslında hükümetler, 
büyük şirketler biziz, hepimiziz.” 

Yapılan pek çok araştırma, 
çocukken çevre bilinci kazanmış 
bireylerin, ileriki hayatlarında 
çevre ve iklim konusunda daha 
bilinçli bireyler olduklarını 
göstermektedir. Bu yüzden 
çocukluktan itibaren yapılan bilinç 
eğitimleri ve uygulamaları çok 
önem kazanmaktadır. Dolayısıyla 
bizler de öğrencilerimize; 
“Sürdürülebilir Kalkınma” 
kapsamında günümüzün eksik 
uygulamalarını gidererek, gelecek 
nesillerin gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde gerekli 
eğitimleri vererek, yetiştirmeye 
çaba göstermeliyiz.  

Unutmamalıyız ki 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
de dediği gibi 
“Biz her şeyi 
gençliğe 
bırakacağız... 
Geleceğin ümidi, 
ışıklı çiçekleri 
onlardır. 
Bütün ümidim 
gençliktedir.” 

171170
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Türkiye Barolar Birliği 8. Başkanı 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
Üniversitemizde ‘Rusya – Ukrayna 
Krizi Çerçevesinde Türkiye’nin Dış 
Politikasına Genel Bakış’ konulu 
söyleşiye katıldı. 

Prof. Dr. Feyzioğlu, “Bugün Rusya- 
Ukrayna krizinde, iki taraf da 
Türkiye kolaylaştırıcı olsun diyor 
ve Türkiye’nin garantör olmasını 
istiyor. Eğer bir barış olacaksa 
muhtemelen Türkiye’nin büyük 
katkısıyla olacak. Ne zaman olur 
bilmiyorum ama Türkiye’nin imzası 

olacak o barışta. Umuyorum bir 
an önce olur” dedi.

Üniversitemiz Hukuki Araştırmalar 
ve Gelişim Topluluğu tarafından 
Nezahat Keleşoğlu Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 
programda ilk olarak Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu kürsüye geldi. 

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nin 
yeni kurulan bir fakülte olmasına 
rağmen önemli çalışmalara imza 
attığını belirtti.

Türkiye’nin, tüm dünya ülkeleri 
için vazgeçilemeyecek bir ülke 
konumunda olduğunu kaydeden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Dünya tarihinde Osmanlı 
Devleti gibi, yönettiği topraklarda 
barışı sağlayan, toplumların 
kimliğini koruyan, dil, din, sosyal 
yaşamlarına saygı gösteren başka 
bir devlet olmamıştır. Bunu net bir 
şekilde ifade ediyorum. Bu, bizim 
gurur kaynağımızdır. 

METİN FEYZİOĞLU: OLASI RUSYA-UKRAYNA 
BARIŞINDA, TÜRKİYE’NİN İMZASI OLACAK

Millet olarak, özgüvenimizin 
tarihimizden geldiğinin farkında 
olarak gurur duymalıyız.” şeklinde 
konuştu. Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu’nun konuşmasının 
ardından söyleşiye geçildi. 

Suriye’nin Kuzeyinde 
Kurulması Planlanan PKK 
Devletini, ABD ve Rusya’ya 
Karşı Önledik

Konuşmasında, Türkiye’de 
gerçekleşen olayların tesadüf 
olmadığının altını çizen Prof. 
Dr. Metin Feyzioğlu, “Bir dönem, 
Türkiye’de sokaklar kazılıyor, 
barikatlar kuruluyor… PKK, 
Suriye’nin kuzeyinde devletleşiyor 
ve Türkiye’de 15 Temmuz askeri 
darbe girişimi yaşanıyor… 
Bunların hiçbiri tesadüf değil. 15 
Temmuz öncesinde Türkiye, ABD 
ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde 

IŞİD’e karşı ortak harekat yapıp, 
aynı zamanda PKK unsurlarını 
da temizleyecekken 15 Temmuz 
yaşandı ve Türkiye, bu darbe 
girişimini bastırdı. Sonrasında 
ABD’ye harekatı başlatalım 
dediğimizde ret cevabı aldık. 
Bunun üstüne Türkiye, tek başına 
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı 
Harekatı’nı başlattı ve Suriye’nin 
kuzeyinde PKK devletinin 
kurulmasını önledik. Üstelik ABD 
ve Rusya’nın desteğini alan terör 
örgütüne karşı önledik.” dedi.

Olası Rusya-Ukrayna 
Barışında, Türkiye’nin
İmzası Olacak

Gerçekleşen olayların bütününe 
bakıldığında Türkiye’nin 
Ukrayna’daki rolünün 
anlaşılabileceğini vurgulayan 
Feyzioğlu, “Lüks otellerimiz var 

diye gelmediler bize. Türkiye’yi 
yıkamadılar, çareleri yoktu, ondan 
geldiler. Neticede Türkiye, Libya’da 
meşru hükümeti tanıttı, kendi 
ülkesinde şehir ayaklanmalarını 
bastırdı, Suriye’de kurulacak 
ve Türkiye’ye yayılacak olan 
sözde PKK devletinin başını 
ezdi. Tam o günlerde Amerika 
Türkiye’ye; ‘Sana öyle bir ekonomik 
operasyon yaparım ki canını 
okurum’ dedi ve operasyonu 
yaptı ama başaralı olamadılar, 
biz ayağa kalktık. Dedik ki: 
‘Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de 
biz varız. Bizim dışımızda, 
bizi hesaba katmayan hiçbir 
politika burada tutmayacak’. 
Biz Libya, Katar, Afrika’da 
olmasaydık, kendi içimizde 
birlik olmasaydık, 15 Temmuz’u 
bastıramasaydık, PKK’nın başını 
bu kadar destekçisine rağmen 
ezemeseydik bunlar olmazdı. 
Bugün Rusya-Ukrayna krizinde, 
iki taraf da Türkiye kolaylaştırıcı 
olsun diyor ve Türkiye’nin 
garantör olmasını istiyor. Eğer 
bir barış olacaksa muhtemelen 
Türkiye’nin büyük katkısıyla 
olacak. Ne zaman olur bilmiyorum 
ama Türkiye’nin imzası olacak o 
barışta. Umuyorum bir an önce 
olur.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ
TOPLULUĞU
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Hakkari Kazım Karabekir İlk ve 
Ortaokulu’nun kütüphanesinde, 
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
Üniversitemiz ultrAslan UNI 

Öğrenci Topluluğu üyelerinin 
desteğiyle şehit Emniyet Müdür 
Yardımcısı Hasan Cevher'in adına 
yaklaşık bin kitabın bulunduğu 
kitaplık oluşturuldu.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal 
Gür, İl Emniyet Müdürü Salavat 
Mete Pınar'ın eşi Gökşen Pınar, 
İl Emniyet Müdür Yardımcıları 
Savaş Şimşek ve Fatih Ünsal, 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Oktay Kızılkaya ve Üniversitemiz 
ultrAslan UNI Topluluğu üyelerinin 
katıldığı törenle açılan kitaplık, 
hizmete sunuldu.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim 
Müdürü Bilal Gür, kütüphanelerin 
içeriğinin zenginleştirilmesi için 
kurum, kuruluş ve hayırseverlerin 
kitap kampanyalarına yaptığı 
yardımlardan memnuniyet 
duyduklarını söyledi. Gür, kitaplığın 
oluşturulmasında emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

UltrAslan UNI Topluluk 
Başkanı Emir Ahmet Bolat ise, 
“Üniversitemizin Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı ile geçmişte de çok 
önemli projelerde beraber 
çalışmıştık. Yine onlardan gelen 
bir proje oldu. Daha sonra 
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü 
ile irtibata geçip kütüphane 
için ne gerekiyorsa yapmaya 
hazır olduğumuzu kendilerine 
ilettik. Hakkari Emniyet Müdür 
Yardımcısı Savaş Şimşek ile 

ULTRASLAN UNİ TOPLULUĞUNDAN
HAKKÂRİ’DEKİ OKULA KİTAP YARDIMI

ÖĞRENCİ
TOPLULUĞU

beraber sürekli irtibat halinde 
kalarak Hakkari Kazım Karabekir 
İlk ve Ortaokuluna binden fazla 
kitap bağışında bulunduk. Bu 
tarz sosyal sorumluluk projelerini 

çok sık yapan bir topluluk 
olarak her yeni etkinliğimizde 
yeni bir heyecan ve yeni bir 
mutluluk duyuyoruz. 

Bu etkinliklerin tamamını çocuklar 
gülsün diye yapıyoruz ve yapmaya 
da devam edeceğiz” dedi.

Kitap desteğinde bulunan mezun 
öğrencimiz ve topluluğun eski 
başkanı Mustafa Karaduman 
da bu tür sosyal projeler 
içinde yer aldıklarını belirterek, 
“Neler yapabiliriz diye Savaş 
müdürümüzle iletişime geçtik. 
Bu kapsamda kitaplar gönderdik. 
Biz de bu güzel organizasyonun 
içinde yer almak istedik ve buraya 
geldik. Arkadaşlarımızla burada 
bulunmaktan memnunuz.” diye 
konuştu.

Kazım Karabekir İlk ve 
Ortaokulu’ndaki programın 
ardından topluluk üyeleri, Hakkari 
İl Emniyet Müdürü Salavat Mete 
Pınar'ı ziyaret etti.
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Üniversitemiz Sanat ve 
Tasarım Topluluğu öğrencileri, 
Selçuklu Anaokulu’nun 8 ayrı 
sınıfını süsleyerek, anaokulu 
öğrencilerinin hafta boyunca 

gerçekleştireceği etkinliklerde 
kullanacakları materyalleri 
tasarladı. Düzenlenen etkinliğe, 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi, Meram Meslek 

Yüksekokulu ve Seydişehir Meslek 
Yüksekokulu’nun grafik bölümü 
öğrencileri katıldı.

Topluluğun akademik danışmanı 
Öğr. Gör. Aslı Özcan Köylü, yaptığı 
açıklamada, böyle bir etkinlikle 
miniklere sürpriz yaparak onların 
yüzlerini güldürebilmenin çok 
değerli olduğunu ifade etti.

Üniversitemizde sanata, tasarıma, 
iletişime önem veren gençlerin 
benzer programlara yoğun ilgi 
gösterdiğine vurgu yapan Öğr. 
Gör. Aslı Özcan Köylü, üniversite 
yaşamının yalnızca okul sınırları 
içerisinde değil, başkalarının 
hayatlarına dokunarak 
sürdürülmesi gerektiğini ve 
böylelikle gerçek üniversiteli 
ruhunun yaşanabileceğini dile 
getirdi.

Etkinlik için iş birliğinde 
bulundukları Selçuklu Anaokulu 
Müdürü Mehmet Erdal’a teşekkür 
eden Öğr. Gör. Aslı Özcan Köylü, 
topluluk üyesi öğrencilerle birlikte 
hem minik öğrencilerin eğitimine 
katkıda bulunduklarını hem de 
keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

SANAT VE TASARIM TOPLULUĞU 
ÖĞRENCİLERİMİZDEN SELÇUKLU 
ANAOKULU’NDA GÖNÜLLÜ HİZMET

Üniversitemiz öğrenci 
topluluklarına, Üniversitemiz 
Öğrenci Toplulukları 
Koordinatörlüğü ve Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile 
kulüp yönetimi eğitimi verildi.

Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Meram Gençlik 
Merkezi eğitmenleri tarafından 
Karatay Gençlik Merkezi'nde 
verilen eğitimde topluluk üyeleri, 
çeşitli görseller ile desteklenen 
sunumlarla bilgilendirildi.

Gönüllülük, liderlik, takım 
çalışması, etkinlik ve kampanya 
yönetimi, proje yönetimi, stratejik 
planlama, bütçe yönetimi, 
organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
sponsorluk ve kaynak yönetimi 
konularında eğitim alan öğrenci 
toplulukları arasında ortak 

faaliyet iş birliklerinin artırılması 
da sağlanmış oldu.

İş Birliği, Öğrencilerin 
Kariyer Planlamalarına 
da Yansıyor

Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları 
Koordinatörü Öğr. Gör. Osman 
Bozdemir yaptığı açıklamada 
şunları söyledi; “Üniversitemiz 
ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
arasındaki eğitim, kültürel, sosyal, 
sportif alanlarda iş birlikleri ve 
Gençlik Merkezi ile Genç Ofis 
tarafından verilen hizmetler hem 
öğrencilerimize hem de öğrenci 
topluluklarına katkı sağlayacak. 
Ayrıca öğrencilerimizin üniversite 
yaşam süreçleri ile kariyer 
gelişimine de destek olacaktır”

Üniversitemiz ile Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü arasında imzalan 
protokol kapsamında açılacak 
olan Genç Ofis ve koordinatörlük 
faaliyetlerine de değinen 
Bozdemir,  “Koordinatörlüğümüz 
ve Genç Ofis, öğrencilerimize 
çeşitli konularda yaşam 
becerileri kazandıracak, hayatın 
her alanında var olmalarını 
destekleyerek karar alma 
süreçlerinde yer almalarını 
sağlayacaktır. Bu süreci 
destekleyen başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Gençlik Hizmetleri Müdürü Harun 
Aydın ve tüm emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE
KULÜP YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ÖĞRENCİ
TOPLULUĞU
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Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Çevre Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde Üniversitemiz 
öğrenci topluluklarıyla birlikte 
Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde 
çevre temizliği gerçekleştirdi. 
Çevre Haftası, Meram’da 
birbirinden farklı etkinliklerle 
kutlanmaya devam etti. 

Doğası ve tabiatıyla Türkiye’nin 
önde gelen ilçelerinden olan 
Meram’da çevre bilincinin 
oluşturulması adına 7’den 70’e 
hitap eden farklı organizasyonlar 
düzenlendi. Bu çerçevede Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Üniversitemiz Doğa ve Gözlem 
Topluluğu, Fen ve Çevre Topluluğu, 
Genç Tema Topluluğu ve Sportif 
Faaliyetler Topluluğu üyeleri ile 
bir araya gelerek Meram Dutlu 
Millet Bahçesi’nde çevre temizliği 
gerçekleştirdi. 

Gençlerin Çevre 
Hassasiyeti Geleceğimizi 
Kurtaracak

Etkinlik öncesinde öğrencilerle 
tanışarak bir süre sohbet eden 
Başkan Mustafa Kavuş, çevre 
sorunları noktasında yapılan 
çalışmalar neticesinde önemli 
mesafeler kat edildiğine işaret 
ederek, “Gelinen noktayı hala 
yeterli görmüyoruz. Çevre 
bilincinin en üst düzeyde 
tutulması ve gösterilecek çevre 
hassasiyetinin geleceğimizi 
kurtaracağı asla unutulmamalıdır. 
Sizler buraya gelerek bu noktada 
ne denli özenli ve hassas 
olduğunuzu gösterdiniz. Bunun 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bu hareketinizle 
herkesi çevreye karşı daha 
duyarlı olmaya davet ettiniz.” diye 
konuştu. 

Esas Olan Temizlemek Değil, 
Kirletmemektir

Çevre ve doğayı koruma 
hassasiyetinin çok küçük 
yaşlardan itibaren kazandırılması 
gerekliliğine vurgu yapan Başkan 
Kavuş, “Çevre, doğa, temiz hava 
ya da sıfır atık hedefi tüm dünya 
için önemlidir. Ama bazı bölgeler 
için çok daha önemlidir. Meram 
örneğinde olduğu gibi. Meram 
doğasıyla, yeşiliyle, havasıyla 
bölgenin ve bölge insanının 
nefes alabildiği, dinlenebildiği, 
doğa ile baş başa kalabildiği bir 
ilçe. Bu halini muhafaza etmek 
için bizlere çok daha fazla görev 
düşüyor. Bunu layıkıyla yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Ama bunu 
yaparken de hemşehrilerimizin 
yardımına ihtiyacımız var. 
Esas olan temizlemek değil, 
kirletmemektir. Ama mesela bizler 
Meram Dutlu Millet Bahçesi’ni 
haftanın bir günü kapatmak ve 
temizlik, tamir gibi işleri yapmak 
durumunda kalıyoruz. Millet 
Bahçemizi kullanırken yeteri 
kadar hassasiyet gösterilmemesi 
nedeniyle hemşehrilerimiz bu 
doğa güzelliğinden haftanın bir 
günü mahrum kalıyor.” şeklinde 
konuştu. 

BAŞKAN KAVUŞ, ÜNİVERSİTELİ 
GENÇLERLE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI   

Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları 
Koordinatörlüğü ve Meram 
Gençlik Merkezi iş birliğiyle, 
sağlıklı bir yaşam için sporun 
önemini ön plana çıkarmak adına 
‘Sağlıklı Yaşam ve Bisiklet’ etkinliği 
gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 bisikletlinin katıldığı 
etkinlik, Üniversitemiz Köyceğiz 
Yerleşkesinde başladı.

Etkinlikte konuşan Üniversitemiz 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Salih Zeki İnce, 
düzenlenen bisiklet turu ile sağlıklı 
yaşam için bisiklet kullanmayı 
ve fiziksel aktiviteyi arttırmayı 
amaçladıklarını ifade etti.

Toplum sağlığı konusunda 
farkındalık oluşturmak 
istediklerini söyleyen İnce, 
“Etkinlikle beraber öğrencilerimiz 

ve halkımızda bir farkındalık 
oluşturarak, ‘fiziksel aktivitenin 
artması için sen de bisiklet 
sürmeye katıl’ mesajını vermek 
istiyoruz. Bu etkinlik tek yönlü 
değil, 7’den 70’e her yaşta insanın 
spor yapabileceğini gösteren bir 
etkinlik. Aynı zamanda, tipik bir 
sivil toplum örgütü statüsüne 
kavuşturduğumuz öğrenci 
topluluklarımızın diğer sivil 
toplum örgütleriyle birlikte olma 
adaptasyonu ve ortak hareket 
edilebileceğini gösteren bir 
etkinlik” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları 
Koordinatörü Osman Bozdemir 
ise, pandemi sebebiyle ara 
verilen bu tür etkinliklere hasret 
kalındığını belirterek, “Bu bir 
farkındalık hareketidir. Barışa, 
iyiliğe, dostluğa, çevreye, doğaya 
ihtiyaç duyduğumuz, doğaya sahip 
çıkmamız gereken günlerdeyiz. 
Dostluk, barış, kardeşlik ve güzel 
yarınlar için pedallara basalım” 
dedi.

Etkinlik, Meram Gençlik Merkezi 
önünde katılımcılara çeşitli 
ikramlar yapılması ve sinema 
bileti verilmesiyle son buldu.

ÜNİVERSİTEMİZDE 
SAĞLIKLI YAŞAM VE BİSİKLET ETKİNLİĞİ

ÖĞRENCİ
TOPLULUĞU
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan, Niğde Halis 
Demir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu'ya Ziyaret

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'dan,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Tüip Konya İl Temsilciliği Bşkanı Muhammet Furkan 
Ayer'den, Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Remzi Karataş'tan, Rektörümüz Prof Dr. Cem 
Zorlu'ya Ziyaret

Ülkü Ocakları İl Bşkanı Yusuf Kasım Akta'dan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan'dan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan, Özbekistan 
Bukhara State Üniversitesi'ne Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan,
TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'e Ziyaret

ZİYARETLER
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan, Bakü Devlet 
Üniversitesi (BSU) Rektörü Elçin Babayev’e Ziyaret

Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'dan, 
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir 
Gizligider'e Ziyaret

Yeşilay Konya Şubesi'nden,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'dan, 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Şahin'i Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan, Tarım ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye Ziyaret

Ankara Konyalılar Dayanışma Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Erkoç'tan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Danıştay Onuncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil'den, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Türk Eğitim Sen Konya Üniversite Şube Başkanı 
Prof. Dr. Fatih İşcan'dan, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

ZİYARETLER
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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Remzi Karataş'tan, 
Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'dan, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum'a Ziyaret

AK PARTİ Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz'dan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz 
ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri 
Kılıç'tan, Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan, Pankobirlik 
Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya Ziyaret

İlahiyat Fakültesi Öğrencimiz Muhtar Kurra Hafız'dan,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Karaman-Ayrancı Belediye Başkanı 
Yüksel Büyükkarcı'dan, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

TÜİP Konya İl Temsilciliği Başkanı 
Muhammet Furkan Ayer'den, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

ZİYARETLER
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Azerbaycan Media Türk Tv Kurucusu Elshad 
Eyvazlı'dan Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Sağlık-İş Konya Şube Başkanı İl Temsilcisi 
Recep Kaplan'dan, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Mülhem Dergisi'nden, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç'tan, 
Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan, Karatay 
Üniversitesi Rektörü Fevzi Rifat Ortaç'a Ziyaret

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik'ten, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'e Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal'a Ziyaret

ZİYARETLER
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Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şubesinden, 
Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan
KON TV Yönetimi'ne Ziyaret

Pet Şişe Toplama Kampanyası Sıfır Atık 
Öğrencilerinden, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge'den,
Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'dan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Eski MEB Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili 
ve EPDK Üyesi Ali Altıntaş'tan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Kasım Akta'dan,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Konya Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mimar Armağan Güleç Korumaz ve Üyeleri'nden, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

ZİYARETLER
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Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'dan
Azerbaycan TC Bakü Büyükelçiliği, Din Hizmetleri 
Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'a Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan,
Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi’ne Ziyaret

İslam'da Tarih Bilim Medeniyet Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu'ndan, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof Dr. Cem Zorlu'dan,
Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü 
Rektörü Akil Şirinov'a Ziyaret

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'dan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Ercan Uslu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç'ten, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan,
Azerbaycan Maarif Vakfı Bakü Okulu'na Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan,
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mücahit Alkan'a Ziyaret

ZİYARETLER
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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 - hukukogr@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

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

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
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
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
0332 324 76 60 - ebil@erbakan.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü
0332 323 82 28 - fenbil@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 - ykaya@erbakan.edu.tr

Öyp Kurum Koordinatörlüğü
0332 221 06 31 - oyp@erbakan.edu.tr

Bap Koordinatörlüğü
0332 223 72 78 - bap@erbakan.edu.tr

Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü
0332 221 05 75 - biyak@erbakan.edu.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Özel Yetenekliler Eğitim UAM
0332 323 82 20 - akef@erbakan.edu.tr

Psikolojik Danışma ve Rehberlik UAM
0332 324 11 99

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 (TÖMER)
0332 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 - fguney@konya.edu.tr
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