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REKTÖR'DEN

BUHARLI TREN PROJESİYLE KAZANAN KOP BÖLGESİ TURİZMİ OLACAK
YAYINCILIK YAZ OKULU İLK MEZUNLARINI VERDİ
BOSNA HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİ ‘YAZ OKULU’ PROJESİYLE AĞIRLIYOR
AZERBAYCAN DEVLET PETROL VE SANAYİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ
NEVA VE KARATAY BELEDİYESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ 
TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
GENÇ İLETİŞİMCİLER EKOLOJİ OKURYAZARLIĞI VE İKLİM HABERCİLİĞİ EĞİTİMİ
KADIN MUTFAK AKADEMİSİ LANSMAN VE MEZUNİYET TÖRENİ

ZARARLI KİMYASALLAR CİLTTE HASARA YOL AÇIYOR
DOÇ. DR. NURETTİN MENGEŞ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KONYA'DA BALON TURİZMİNİ BAŞLATMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
NEÜ YAYINLARI, ULUSLARARASI ARENADA BİR İLKE İMZA ATTI
13 AKADEMİSYENİMİZ, DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE
ÜNİVERSİTEMİZDE AĞRISIZ DİŞ TEDAVİSİ KONFORU
ÜNİVERSİTEMİZDE AKADEMİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ÜNİVERSİTEMİZDE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ YÜKSELİYOR
BİTAM, EN BAŞARILI TÜRK ARAŞTIRMA KURULUŞLARI ARASINDA YER ALDI
TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 8'İNCİLİĞE YÜKSELDİ
ÜNİVERSİTEMİZ, ODTÜ DİK-İHA YARIŞMASINDA ZİRVEDE
ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOFEST KARADENİZ’DEN 6 DERECEYLE DÖNDÜ
ÜNİVERSİTEMİZ BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSINI DÜNYA LİGİ’NE YÜKSELTTİ
ÜNİVERSİTEMİZ ENERJİ ALANINDA ULUSLARARASI PROJELERE İMZA ATTI
MODEL ROKET TAKIMINDAN TEKNOFEST’TE GİRİŞİMCİLİK BAŞARISI
DOÇ. DR. HATİCE YILDIZ DURAK, TÜBA GEBİP ÖDÜLÜ ALDI
CWUR SIRALAMASINA TÜRKİYE’DEN GİREN EN GENÇ ÜNİVERSİTE OLDUK
KAMU ÜNİVERSİTELERİ İÇİNDE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALAN 
İLK ÜNİVERSİTE OLDU

REKTÖR'DEN
1-3

ULUSLARARASI KİTAPTAN YÜZLER SERGİSİ
FATİH ÇITLAK, ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENCİLERE TASAVVUFU ANLATTI

ÜNİVERSİTEMİZDE GELECEĞE MESAJLI MEZUNİYET COŞKUSU
ÜNİVERSİTEMİZDE GENÇLER KENDİ FESTİVALLERİNİ TASARLIYOR

"İSLAM VE ÇEVRE” TEMALI KISA FİLMLERİN GALASI YAPILDI
ÜNİVERSİTEMİZDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA 251 GÜL DİKİLDİ

ÜNİVERSİTEMİZ AĞRI DAĞI’NIN GÖLGESİNDE RESİM SERGİSİ
AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELDİ

7. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ BAŞLADI
ÜNAK 2022 SEMPOZYUMU EV SAHİPLİĞİMİZDE DÜZENLENDİ

ÖĞRENCİMİZ AYŞE YILMAZ HABERİ VE KERMSİ
REKTÖRÜMÜZ ORGANİK TARIM PROJESİ ALANI İNCELEMELERİ

ÜNİVERSİTEMİZDE ULUSLARARASI KONYA MİKROCERRAHİ TOPLANTISI YAPILDI
KÖYCEĞİZ YERLEŞKEMİZDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

NEÜ’NÜN ÇINARLARI, VEFA PROGRAMINDA BULUŞTU
İNSANIN GELECEĞİ, DÖNÜŞEN DEĞERLER VE EĞİTİMİN GÜCÜ

TURKUAZ SAHNE: PROF. DR. UĞUR ÜNAL
ÜNİ101FEST ETKİNLİĞİ İKİNCİ YILINDA 

CİHAT YAYCI, "DENİZ HUKUKU VE MAVİ VATAN" KONFERANSI
4 PARMAĞI GELİŞMEMESİNE RAĞMEN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ÜNİVERSİTEMİZE AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ
2. ULUSLARARASI AŞÇI DEDE ATEŞBÂZ-I VELİ SEMPOZYUMU

NEÜ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ VE FUARI
II. ULUSLARARASI SELÇUKLU TARİHİ COĞRAFYASI - İRAN SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI OSMANLI VE TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
“DEM BU DEM” KONSERİ

HATİCE YILDIZ DURAK'A, ÜSTÜN BAŞARILI GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ
TURKUAZ SAHNE: KKTC MECLİS BAŞKANI ZORLU TÖRE

ÖZBEKİSTAN’DA BİR YOL BİR KUŞAK: FIRSATLAR VE TEHDİTLER KONGRESİ
SABİT VE DEĞİŞKEN ARASINDA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONFERANSI

SADRETTİN KONEVİ KONFERANSLARI
INNOPARK, KULUÇKA FAALİYETLERİNDE TGB ŞAMPİYONU OLDU

VI. ULUSAL ÇOCUK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
VII. ULUSAL ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ KONGRESİ

NEÜ GÜNDEM
4-101 GÜÇLÜ

İŞ BİRLİKLERİ

138-153

ZİYARETLER
154-171

NEÜ'NÜN
ESERİ

102-137
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ÜNİVERSİTEMİZE YAPILAN ÇEŞİTLİ ZİYARETLER
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REKTÖR DEN

Merhaba, 

Bültenimizin 21. sayısı ile sizleri 
selamlıyorum.

Hayaller, gerçeğe dönüşme 
potansiyeliyle anlam kazanır. 

NEÜ’nün kendi bölgesine 
sığmayacak ulusal ve 
küresel hedefleri olmalıydı. 
Yükseköğrenim kurumları 
içerisinde “Dünyada ilk 500, 
Türkiye’de ilk 10” diyerek açık, 
somut ve ölçülebilir bir hedefi 
işaret etmemiz bu bilincin bir 
gerekliliğiydi.

Elbette bunun ilk aşaması 
yükseköğretimimizin kalibresini 
yükseltmekten geçiyordu. Bazı 
başlangıç hamlelerine, kurucu 
hamlelere ihtiyaç vardı. 

Eğitimde, bilimsel performansta, 
araştırma-geliştirmede ve 
yaşamsal projelerde hem istikrarı 
hem de hızlı dönüşümleri birlikte 
ele almalıydık. El ele yürütmemiz 
gereken sadece bunlarla sınırlı 
değildi. Altyapı ve üst yapı 
çalışmalarını da sekronize bir 
şekilde yürütmemiz elzemdi. 

Yeni kurulmuş bir üniversite 
olarak hem atılım gerçekleştirmek 
hem de bir yükseköğrenim 
kurumuna yakışır bir istikrarın 
peşinde olmalıydık. Bir taraftan 
NEÜ’ye has bir tarz, bir kişilik, bir 
kimlik oluşturmak diğer taraftan 
da iddialı yolculuğumuz için 
dinamik adımlar atmalıydık. 

Öte yandan toplumumuz 
buradayken üniversitemiz 
orada, ötede, dışarda bir yerde 
olamazdı. Geleneksel refleksler 
gösteremezdik. 

Üniversitemizi bir lüks, bir 
düşünce jimnastiği alanı olarak 
değil, toplumumuzun ihtiyaçlarına 
göre şekillendirmek zorundaydık. 

Ülkemizin hedeflerine ulaşmasına 
en üst düzeyde katkı sunan 
bir noktaya konumlanmalıydık. 
Çok şükür ki zihinsel dönüşüm 
eşliğinde üniversitemiz yapısal 
dönüşüm iradesini göstermeyi 
başararak somut hedeflerine 
doğru ilerliyor…

Yeni dönemimiz bereketli 
hasatlara çıktığımız bir mevsim 
olacak. Dünya yükseköğrenim 
sahasındayız artık. Yaratıcı 
fikirlerin, sıra dışılığın, farklılığın, 
eleştirel düşüncenin ve başarı 
ikliminin serpildiği, istikrar ve 
atılımın nabız gibi attığı bir 
merkez olmayı sürdüreceğiz. 
Yeni dönemde de anlayışımız 
değişmeyecek. 
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Üniversitemizde yine ve yeniden 
başarı iklimini ve performans 
odaklılığı bundan önceki dönemde 
nasıl hakim kıldıysak aynı anlayışı 
daha da güçlü bir şekilde 
sürdüreceğiz.

Bültenimizin yayına hazırlandığı 
süreçte açıklandığı üzere, 
Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 
Üniversitemiz Rektörlüğü görevine 
yeniden atanmış olmanın onurunu 
yaşadım, yaşıyorum. 

Sorumluluk duygusu ve emanet 
bilinciyle kurumumuza, bilime, 
şehrimize, ülkemize, milletimize 
ve tüm insanlığa yeniden hizmet 
edecek olmak heyecan verici. 
Şahsımı bu onurlu göreve layık 
görerek göstermiş oldukları 
güvenden dolayı başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a 
YÖK’ün kıymetli üyelerine ve 
desteklerini esirgemeyen tüm 
dostlarıma bu satırlar aracılığı 
ile bir kez daha şükranlarımı arz 
etmek istiyorum.

Kuruluşundan bugüne 
Üniversitemizin gelişmesi için 
her türlü katkıyı veren riyaset 
erkânımıza, kamu kurumlarımıza, 
sivil toplum kuruluşlarımıza, iş 
insanlarımıza, hayırseverlerimize, 
Üniversitemizin faaliyetlerini 
yaygınlaştırmada katkı sağlayan 
basınımıza, Üniversitemizin daha 
iyi noktalara gelmesi için özveriyle 
çalışan akademik ve idari 
personelimize, öğrencilerimize 
ve şehrimizin değerli insanlarına 
içtenlikle saygılarımı, selamlarımı 
ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Okur,

Üniversitemizde ikincisini 
gerçekleştirdiğimiz Akademi 
Ödülleri programında da 
değindiğim bir hususu aktararak 
yazımı sonlandırmak istiyorum. 
Henüz görevimin ilk yılı içerisinde, 

17 Eylül 2019 tarihinde 2019-
2020 Yükseköğretim Akademik 
Yılı Açılış Töreninde Sayın 
Cumhurbaşkanımız bir konuşma 
irat ettiler. Konuşmalarının bir 
yerinde özellikle yeni kurulan 
üniversitelerin rektörlerine 
üstlendikleri görevin ağırlığını 
hatırlatırlarken altının çizilmesi 
gerektiğini düşündüğüm şöyle 
bir ifadede bulundular: 

Dediler ki; “Her yerde olduğu 
gibi üniversitelerimizde de iyi 
bir yönetici, 4 yılda kurumunu 
çeyrek asır ileriye taşıyabilir.” 

Bu sözler, içimizdeki hizmet 
ateşini daha da körükledi. 
Geldiğimiz noktada; tüm 
paydaşlarının, paydaşı olmaktan 
onur duyduğu, memnun ve 
mutlu olduğu, dünyada ilk 500, 
Türkiye’de ilk 10 hedefine koşar 
adımlarla ilerleyen bir Necmettin 
Erbakan Üniversitesi idealimizin 
eşiğinde olduğumuzu görmenin 
bahtiyarlığını yaşıyorum. 

Bunu, 40 bini aşkın mensubumuz 
ile biz, birlikte başardık. 
Akademisyen, idareci, mevcut 
ve mezun öğrencilerimiz, 
emeklilerimiz ve diğer kurum 
dışı paydaşlarımızla birlikte el ele 
vererek, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret 
ettiği gibi; Necmettin Erbakan 
Üniversitemizi, 4 yılda çeyrek asır 
ileriye taşıyacak projeler ortaya 
koyduk. 

Bu hedef öylesine, laf olsun 
diye konulmuş bir hedef değildi. 
Dolayısı ile öylesine, mış gibi 
çalışarak ulaşılabileceğimiz bir 
hedef de değildi. 

Ancak mis gibi çalışarak 
ulaşabileceğimiz bir hedefti. Biz 
de aynen öyle yaptık. Şimdi ise 
yazımın sonunda işaret ettiğim 
yeni hedeflere yelken açma 
zamanı.

Toplumsal hayatın herhangi 
bir alanında ulaşılan başarının 
inanmak kadar belirleyici bir 
diğer parçası da çalışmaktır. 

Maddi şartlar ve manevi tutumlar 
ne kadar uygun olursa olsun, 
azim ve kararlılık noksan olduğu 
sürece başarı kazanılması da 
imkânsızlaşır. 

Çalışmak ise hiçbir zaman tek 
başına ele alınabilecek bir erdem 
değildir. Nasıl çalışmak, ne zaman 
çalışmak, kimlerle çalışmak ve 
en önemlisi ne adına çalışmak 
gibi sorular, bizzat başarının kara 
kutusunu oluşturur.

Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin başarı hikâyesi 
de tüm bu unsurları içinde 
barındıran bir yönetim anlayışıyla 
şekillenmiştir. 

Hayalin; inançla, kararlılıkla, 
belirlenmiş çalışma ilkeleriyle 
gerçek kılınabileceğini, son dört 
yılda yayınlanan yükseköğretim 
başarı listeleri doğrulamaktadır. 

Somut çıktılar ortada. Son 
dört yılın başarı grafiklerinde 
Üniversitemiz her önceki yılın 
üzerinde yerini almayı başarıyor. 

NEÜ’nün ulusal sınırlar dışına 
taşarak uluslararası boyutlarda 
gerçekleştirdiği bu başarı 
ülkemizin başarısı olarak 
anlaşılmalıdır. 

Yeni dünya için üreten, 
geleceğin bilim gücüne yatırım 
yapan, toplumsal beklenti ve 
çevresel meseleleri önceleyen 
ve değişimi öngören genç 
NEÜ, kendini daima ülkemizin 
hedeflerine ulaşmasında rol 
oynayan, ona katkıda bulunan 
“değer taşıyıcı” bir kurum olarak 
konumlandırmayı sürdürecek. 

Bilim, teknoloji ve sanatla gelişen, 
üreten ve büyüyen Türkiye’yi 
birlikte inşa etme görevimiz var. 
“Türkiye Yüzyılı”nda akademik ve 
bilimsel adımlarıyla Üniversitemiz, 
hangi şartlar altında olursa 
olsun, ülkemizin sürdürülebilir 
gelişmesine hizmet edecektir. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
yeni döneminde de; bilimsel 
performansın, akademik 
başarının, toplumumuzun 
gereksinimlerine duyarlılığın, 
yaşamsal projelerin, başarı 
ikliminin, araştırma-geliştirmenin, 
eleştirel düşüncenin ve 
sıra dışılığın patronluğunda 
yolculuğunu sürdürecektir.

İstişare ve tevazu kültürüyle…

Adanarak.

Türkiye’de ilk 5 hedefine 
kilitlenerek…

Saygılarımla.
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Etkinlikte açılış 
konuşmalarının ardından 
BookFace tasarım 
yarışmasında dereceye 
giren; 1’inci Edanur 
Sabuncu’ya, 2’nci Aydan 
Demirel’e ve 3’üncülüğü 
paylaşan Havva Nurdan 
Dağtaş ile Neslinur Koç’a 
ödülleri takdim edildi.
 

BookFace Nedir?

BookFace, katılımcıları 
gerçek hayattaki 
insanları albüm kılıflarıyla 
birleştirmeye teşvik eden 
çarpıcı biçimde benzer bir 
eğilim olan SleeveFace’e 
edebi bir yorum getirerek 
yönünü kitaplara çeviren 
bir “akım.” Her iki durumda 
da kişi, yüzünün tamamını 
veya bir kısmını mükemmel 
bir şekilde yerleştirilmiş 
kapak resmi ile fotoğraflıyor. 
SleeveFace tipik olarak 
müzik sanatçılarının 
fotoğrafik portrelerini 
içerirken, BookFace ise 
sayısız sanat formuna sahip.

NEÜ GÜNDEM

ULUSLARARASI KİTAPTAN YÜZLER SERGİSİ 
SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Üniversitemiz 

Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Yayınları 
ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş 

birliğinde düzenlenen ‘Kitaplarla 
Yüz Göz Oluyoruz’ temalı 
“Uluslararası Kitaptan Yüzler 
BookFace Sergisi”nin açılışı yapıldı.

Ankara Milli Kütüphane’de yer alan 
serginin açılış törenine; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürü Ali 
Odabaş, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, 
Üniversitemiz Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, Sosyal 
İnovasyon Ajansı Direktörü Ali 
Güney, davetliler ve sanatseverler 
katıldı.
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Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Yalçınkaya ise, “Ümmühan 
öğretmenin başlattığı kampanyayı 
duyar duymaz, fakülte yönetimi 
olarak destek olmak istedik. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi Resim Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner 
ve Konya Akademi Resim 
Topluluğundan öğrencilerimiz 
de katkı sağladılar. Daha sonra 
toplanan tüm kitapları Şanlıurfa’ya 
gönderdik. 

Oradaki öğrencilerin kitaplarına 
kavuştuklarındaki mutluluğu 
görmek paha biçilemez bir duygu. 
Bağışta bulunan, emek veren 
herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı

ÜNİVERSİTEMİZDE TOPLANAN KİTAPLAR 
ŞANLIURFA’DAKİ ÖĞRENCİLERİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Üniversitemiz Fen Fakültesinin 
koordinasyonunda Üniversitemiz 
Konya Akademi Resim 
Topluluğunun da katkılarıyla, 
Şanlıurfa Eyyübiye Mehmet Akif 
Ersoy Ortaokulunda okuyan 
öğrenciler için başlatılan kitap 
bağışı kampanyasında toplanan 
kitaplar öğrencilere ulaştı.

Şanlıurfa Eyyübiye Mehmet 
Akif Ersoy Ortaokulunda görev 
yapan Üniversitemiz mezunu iki 
öğretmen; matematik öğretmeni 

Ümmühan Akgün ve görsel 
sanatlar öğretmeni Mehmet 
Nuri Mermer, öğrencileri için 
sosyal medyadan kitap bağışı 
kampanyası başlattı.

Durumdan haberdar olan 
Üniversitemiz Fen Fakültesi 
yöneticileri ve Üniversitemiz 
Konya Akademi Resim Topluluğu 
üyeleri de konuyla ilgili çalışma 
yaparak yaklaşık 1000 kitap 
toplayıp Şanlıurfa’daki öğrencilere 
ulaştırdı.

Bağışla ilgili konuşan matematik 
öğretmeni Ümmühan Akgün, kitap 
bağışına destek olan herkese 
teşekkür ederek, “Bizim için süreç 
çok güzel bir şekilde ilerledi. 
Öğrencilerim yeni kitaplarına 
kavuştukları için çok mutlu ve 
heyecanlılar. Bir bağışçımız da 
yeni bir kütüphane oluşturma 
sözü verdi. Öğrencilerimiz 
dört gözle yeni kitaplarla dolu 
kütüphanenin açılmasını bekliyor” 
dedi.

NEÜ GÜNDEM
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FATİH ÇITLAK, ÜNİVERSİTEMİZDE 
ÖĞRENCİLERE TASAVVUFU ANLATTI

Araştırmacı Yazar Mehmet Fatih 
Çıtlak, Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde 
düzenlenen konferansta 
öğrencilerle bir araya gelerek 
tasavvufu ve tasavvuf ehlini 
anlattı.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Nezahat 
Keleşoğlu Konferans Salonu’nda, 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda ilk olarak Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak kürsüye geldi. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, “Öğrenci 
topluluklarımız çok aktifler 
ve çok güzel programlar 
gerçekleştiriyorlar, bugün yine 
o etkinliklerden birindeyiz. Konu 
‘tasavvuf’ ve bu konu çok hassas… 
Tasavvuf, güven temelinde 
iyi işlendiği zaman toplumun 
kalkınmasına ve gelişmesine 
katkı sağlayan bir unsur. Güvenin 
olduğu toplumlar, refah düzeyi 
yüksek toplumlardır. Dolayısıyla 
böyle özel bir konuyu bugün 
uzmanından dinlemek üzere 
bir araya geldik. Misafirimize 
katılımlarından dolayı teşekkür 
ediyor, programın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Tasavvuf ehlinin tarifini 
yaparak konuşmasına başlayan 
Araştırmacı Yazar Mehmet 

Fatih Çıtlak ise, “Bu dünyaya 
ben nereden geldim? Nereye 
gidiyorum? Oraya giderken nasıl 
gideceğim? Bendeki emanet 
nedir? Suallerini soran ve 
dertlenen herkes tasavvuf ehlidir. 
Dert meselesi çok önemlidir. 
Allah, sizin hiç ummadığınız 
anda size lazım olanı gösterir, 
bazen topraktan bazen bir gök 
gürültüsünden devamlı size 
konuşur. Tasavvuf, hayata bu 
dertle bakıp, bu tahsili öğrenmek 
için hep bu dikkatte olmanın 
adıdır. Bu dikkatin adına tasavvuf 
demişler” ifadelerini kullandı.

Yapılan her işin Allah için 
yapılması gerektiğini 
vurgulayan Çıtlak, “Efendimizi ve 
peygamberleri, tarihte yaşamış 
insanlar olarak görmeyin. O 
insanların sırrıyla, ahlakıyla 
ahlaklanmak için gayret edin 

ve bunu başkaları desin diye 
değil, sadece Allah için yapın ve 
saflaşın. İyi olmak isteyen, güzeli 
bulmak isteyenlere daha önce 
yaşanmışlıkları anlatan, bir ilmi 
hüviyete mensup olan sahanın 
adı tasavvuftur. Herkesin kafasına 
göre konuşacağı bir saha değildir” 
dedi.

Konferans, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın 
Araştırmacı Yazar Mehmet Fatih 
Çıtlak’a tablo hediye etmesi ve 
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona 
erdi.

NEÜ GÜNDEM
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Piyasada hemen her ürünün 
olduğu gibi deterjanların da 
zararlı olanları giderek yaygınlık 
gösteriyor. Özellikle son yıllarda 
Covid-19 virüsü ile birlikte değişim 
gösteren temizlik alışkanlıkları, 
insanları birçok alternatife 
yöneltti. Fakat seçtiğiniz deterjan, 
sizi ve sevdiklerinizi zehirleyerek 
büyük bir sağlık tehlikesi 
oluşturabilir. Pandemi sonrası 
insanlarda temizlik hassasiyeti 
artmışken bu kimyasalların 
içerikleri ve doğru kullanım 
şekilleri hakkında Üniversitemiz 
Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Nurettin Mengeş, 
Konya’nın Sesi Gazetesi'ne 
konuştu.

Bu Kimyasallar Ciltte 
İrritasyona Sebep Oluyor

İnsan sağlığına uygun olmayan 
içerikli deterjanların kullanımı 
sonrası ciltte tahriş meydana 
geleceğinin altını çizen Doç. 
Dr. Nurettin Mengeş, “İnsan 
sağlığına uygun olmayan içerikli 
deterjanların evde veya farklı 
yerlerde kullanımı ciltte tahrişi 
meydana getirebilir. Deride 
koruyucu bir seramit tabakası 
vardır ve bu tabaka deterjanlar 
tarafından zarara uğrayabilir. 
Böyle olunca da deri hassasiyeti 

ve beraberinde çeşitli deri 
rahatsızlıkları gözlenir. Cildimizde 
buna benzer değişimleri 
gözlememiz halinde doktorumuza 
başvurup kullandığımız bu 
deterjanları bırakmalıyız. Bu tarz 
içeriği uygun olmayan deterjanlar 
ciltte irritasyona sebep olacak 
özelliğe sahip olabilir. Bu 
nedenle alışveriş yaparken ürün 
içeriklerine bakmamız uygun 
olacaktır. Elbette bütün içerikleri 
anlamamız söz konusu değildir. 
Dikkatimizi çeken etken madde 
isimlerinin internetten bakılarak 
araştırılması ön bilgi verebilir” 
ifadelerini kullandı.

Homojen Olması Önemli

Kullanılan sabunların homojen 
olmasının önemini vurgulayan 
Doç. Dr. Nurettin Mengeş, 
“Özellikle gün içerisinde sık sık 
kullandığımız sıvı sabunların 
seçiminde dikkat etmemiz 
gereken hususlar mevcuttur. 
Sabunlar genel olarak şeffaf 
paketlerde satılmaktadır. Bu 
tür ürünlerde dikkat etmemiz 
gereken husus ürünün tamamen 
homojen olup olmamasıdır. 
Homojenden kastımız ise, 
ürünün alt ve üst tabakasında 
farklı renk tonu veya kıvamın 
olmamasıdır.  Ya da ürün rengi 
ambalajda belirtilmiş ise belirtilen 
renkte olmalıdır. İçeriğinde gözle 
görülen partiküller olmamalıdır. 

NEÜ BLOG DOÇ. DR. NURETTİN MENGEŞ
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Bu partiküller kendi içeriğinde 
mevcut olarak bildirilmiyorsa 
o ürün alınmamalıdır” şeklinde 
konuştu.

Ciddi Zararlara Sebep 
Olabilir 

Çamaşır suyu gibi bazik ve kireç 
çözücü ve tuz ruhu gibi asit oranı 
yüksek maddelerin bir arada 
kullanılmasının zararlı olduğunu 
belirten Doç. Dr. Mengeş, 
“Ev ortamında kullandığımız 
kıvamlı ürünlerde genel olarak 
kokularını alabilecek yakınlıkta 
koklamamızda bir mahsur yok. 
Sağlıklı olan ise kapağı açıkken 
hava ortamına yayılan kokuyu 
solumaktır. Özellikle çamaşır 
deterjanlarına ve yumuşatıcılara 
eklenen koku verici esansların 
kapaktan uzak bir mesafede 
koklanması mümkün olabilir. 
Fakat sıvı olarak 
nitelendirdiğimiz çamaşır 
suyu, kireç çözücü ve 
tuz ruhu gibi asit ve 
baz oranı fazla 
ürünleri 

direkt olarak solumamız sağlıklı 
değildir. Bu ürünlerin kullanıldığı 
alanlarda olabildiğince pencere 
açılıp ortam havalandırılmalıdır. 
Mümkünse koruyucu 
ekipmanların kullanımı tercih 
edilmelidir. Bu üç ürünün aynı 
anda kesinlikle kullanılmaması 
gerektiğinin halk arasında bir 
bilince vardığını görebiliyoruz” 
dedi.

Evde Pratik Sabun Yapımı 

Evde pratik olarak temizlik 
ürünü yapma ile ilgili bilgi veren 
Mengeş, “Evde pratik deterjan 
tarifi denilince aklımıza ilk olarak 
katı sabun geliyor. Bu üretim 
ülkemizde eski bir geçmişe
              sahiptir. 

Özellikle zeytinyağından sabun 
yapmak Türkiye açısından 
önemlidir. Bu sabunu yapabilmek 
için aktarlarda satılan halk 
tabiriyle kostik adlı madde alınır. 
Bu maddenin asıl ismi sodyum 
hidroksittir. Kostik ve sıvı yağın 
uygun ortamda karıştırılması 
ve ısıtılması ile katı sabun elde 
edilebilir. Fakat bu aşamada 
kostik irritasyona sebep olan 
bir ürün olduğu için bunların 
kullanımı sırasında koruyucu 
ekipmanın giyilmiş olması 
beklenir. Bu kıyafetler gözlük, 
önlük ve eldivendir. Biz uzmanlar 
bu işlemlerin evlerde yapılmasını 
fazla önermiyoruz. Bunun sebebi 
ise koruyucu kıyafet konusuna 
dikkat edilmediği takdirde kısmi 
de olsa tahrişe sebep olması 
ve devamında kişide rahatsızlık 
meydana getirebilecek olmasıdır” 
diye konuştu.

ZARARLI KİMYASALLAR CİLTTE 
HASARA YOL AÇIYOR

DOÇ. DR. NURETTİN MENGEŞ
NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
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ÜNİVERSİTEMİZDEN ETİK KURUL 
ALANINDA ÖNCÜ FAALİYETLER

Üniversitemiz Etik Kurullar 
Başkanlığı, kurulduğu 2020 
yılından bu yana gerçekleştirdiği 
değerli çalışmalarla Türkiye’deki 
etik kurul yapısı ve işleyişine 
önemli katkılar sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı ve Etik Kurullar Başkanı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 2020 
yılının Haziran ayında “Etik Kurullar 
Başkanlığı”nı kurduklarını, mevcut 
etik kurullarına ilave üç yeni etik 
kurul kurularak toplamda yedi 
farklı etik kurulunu tek bir çatı 
altında topladıklarını, böylelikle 
bilimsel yayıncılık süreçlerinde 
önemli bir adım olan etik süreçleri 
farklı bir boyuta kavuşturduklarını 
ifade etti.

Pandeminin de etkisiyle yeni 
dönemde birçok süreçte olduğu 
gibi dijitalleşmenin ve uzaktan 
erişim altyapıların kurulmasının 
kaçınılmaz olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Mızırak,  Etik Kurullar 
Başkanlığı'nın, 10 Ağustos 
2020 tarihi itibariyle gerekli 
altyapı ve yazılım çalışmalarını 
tamamlayarak Türkiye’de ilk 
kez online etik kurul sistemine 
(etikkurul.erbakan.edu.tr) 
geçtiğini dile getirdi.

Etik Kurullar Başkanı Mızırak, iki 
yıllık süreçte kurum içi ve kurum 
dışından alınan 11 bini aşkın 
başvuruyla gerek bölgede gerek 
ulusal çapta önemli bir etik kurul 
merkezi haline geldiklerinin altını 
çizdi.

Etik kurullarda yüze yakın öğretim 
üyesinin özverili bir şekilde 
çalıştığını belirten Prof. Dr. 
Mızırak, kurdukları etik sistemiyle 
süreçlerin tamamını online 
sistem üzerinden, sistematik, 
şeffaf ve etik ilkelere bağlı olarak 
yürüttüklerini söyledi.

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 
sisteme e-Devlet gibi 
doğrulama uygulamalarının 
da entegre edilmesiyle birlikte 
Üniversitemizin, Türkiye’deki etik 
kurul yapısına ve işleyişine önemli 
katkılar sunduğunu aktardı.

Mızırak, dijital bilgi çağında 
bu süreçlerin Üniversitemizin 
öz yazılımlarıyla birlikte 
geliştirerek yürüttüklerini ve 
özellikle Etik Kurul Eğitici Eğitimi 
gibi faaliyetlerde bulunarak, 
Türkiye’deki Etik Sistemi ve 
Yönteminin gelişmesinde öncü 
rol üstlendiğimizi kaydetti.

ÜNİVERSİTEMİZDE SPORTİF FAALİYETLER 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülen sportif faaliyetler 
kapsamında Üniversitemiz futbol 
ve basketbol takımları yaptıkları 
hazırlık maçlarında galip geldi. 
Ayrıca, Üniversitemiz Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri 
ve Gözlemcileri Derneği iş 
birliğinde “Aday Hakemlik Kursu” 
düzenlendi.

Üniversitemiz futbol takımı, 
Yıldırımspor ile yapılan hazırlık 
karşılaşmasında 4-3, 1922 
Konyaspor ile yapılan hazırlık 
müsabakasında 3-2’lik skorlarla 
sahadan galip ayrıldı.

Üniversitemiz basketbol takımı 
ise, Armada Spor Kulübü ile 
çıktığı hazırlık mücadelesinde 
113-85 galip geldi.

Ayrıca, Üniversitemiz Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri 
ve Gözlemcileri Derneği iş 
birliğinde Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Erol 
Güngör Konferans Salonu’nda, 
‘Aday Hakemlik Kursu’ 
gerçekleştirildi. 788 adayın 
başvurduğu eğitimlere 211 kişi 
katılma hakkı kazandı.

NEÜ GÜNDEM
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ÜNİVERSİTEMİZDE 
GELECEĞE MESAJLI MEZUNİYET COŞKUSU

Üniversitemiz 2021-2022 
Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet 
Töreni, bölümlerini birincilikle 
tamamlayan öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşti. 

Törende, mezun olan öğrenciler 
hayallerini, beklentilerini ve 
hedeflerini yazdıkları mesaj 
kapsüllerini, 2047 yılında açılmak 
üzere geleceğe mesaj kapsülü 
sütununa yerleştirdi.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Yerleşkesi’nde düzenlenen tören, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, mezunlara 
seslenerek, “Sizler büyük çaba 
göstererek üniversite sıralarından 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi” 

mezunu olarak ayrılıyorsunuz. 
Özverili çalışmalarınızla hak 
ettiğiniz bu mezuniyetin ardından, 
nice başarılara imza atmaya 
devam edeceğinizi ve “Necmettin 
Erbakan Üniversitesi” mezunu 
olarak  bizleri  dünyanın neresinde 
olursanız olun gururlandıracağınızı 
biliyorum. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, bilimde ve eğitimde 
en mükemmeli yakalamak için 
canla başla çalışan bir yüksek 
eğitim kurumu. Genciz, ama 
şimdiden Üniversitemiz, açıklanan 
Uluslararası en iyi üniversiteler 
sıralamalarında kendisinden 
çok daha önce kurulan pek 
çok yükseköğretim kurumunun 
önünde yer almayı başarmış 
durumda. Bu yüksek perdeden 
ilerleyişimizi sürdüreceğimize hiç 
şüphemiz yok” dedi.

Dünyada Söz Sahibi Bir Ülke 
Olmaktan Vazgeçmeyeceğiz

Mezunlara, Türkiye’yi geleceğe 
taşıma sorumluluklarını hatırlatan 
Rektör Zorlu, “Dünyada siyasi ve 
insani krizlerin yükünü en fazla 
taşıyan ülke durumundayız. 
Biliniz ki mazlumun, kimsesizlerin, 
ezilenlerin kaderi ülkemizin alnına 
yazılıdır. Ekonomik ve teknolojik 
olarak kendi ayakları üzerinde 
duran, güçlü, kendi kaderini 
tayin etmekte kararlı, bölgesinde 
ve dünyada söz sahibi bir ülke 
olmaktan vazgeçmeyeceğiz. 
Bu kararlığımızı ancak, sabırla, 
dirayetle, dayanışma içinde, 
en önemlisi de heyecan içinde 
el ele gönül gönüle yürüyerek 
gösterebiliriz. 

NEÜ GÜNDEM
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Kimliğinden, felsefesinden, 
ideallerinden asla kopmadan 
Türkiye’yi geleceğe taşıma 
sorumluğunuz olduğunu hiç 
aklınızdan çıkarmayın” şeklinde 
konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, evlatlarının mutlu 
gününde yanında olan ailelere 
de hitap ederek, pırlanta 
gibi çocuklar yetiştirdikleri 
için Üniversitemiz adına 
şükranlarını sundu. Rektör 
Zorlu, akademisyenlere de 
aileler ve mezunlar adına 
teşekkür etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 2018 mezunu, 
Karaman Başyayla Kaymakamı 
Seda Gür ile tüm bölümler 
içerisinde en yüksek genel 
ortalamayla Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi Yönetim 
Bilişim Sistemleri Bölümünden 
mezun olan Beyza Güdek de 
programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fakülte 
ve bölüm birincisi öğrencilere 
belge ve hediyeleri takdim 
edildi.

Geleceğe Mesaj Kapsüllerinin 
2022 sütununa yerleştirilmesi 
ve toplu fotoğraf çekiminin 
ardından keplerin havaya 
fırlatılmasıyla tören sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE GENÇLER 
KENDİ FESTİVALLERİNİ TASARLIYOR

[14:53, 09.02.2023] Merve Acar: 
tamam tamam 
[14:56, 09.02.2023] Tugay Aldemir: 
Üniversitemize yeni gelen 
öğrencilerin oryantasyonu, eski 
ve yeni öğrencilerin kaynaşması 
için düzenlenen UNİ101 Festivali’ni 
öğrencilerimiz tasarlıyor.  
 
Festival organizasyonu  için 
Üniversitemiz Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
yürütücülüğünde, Sosyal 
İnovasyon Ajansı destekleriyle, 
"Festival Planlaması" temasıyla 

katılımcı tasarım atölyesi 
gerçekleştirildi. Öğrenci 
topluluklarından öğrenciler, 
atölye çalışmaları için Sille Baraj 
Parkı'nda bir araya geldi. 
 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu'nun da ziyaret ederek 
öğrencilerle sohbet ettiği 
programda gençler, üniversite 
bünyesinde organize edilecek 
etkinlikler için fikir alışverişinde 
bulundu.

Ziyareti esnasında öğrencilerle 
sohbet eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Katılımcı yönetim 
anlayışımızın bir gereği olarak 
kendi doğası ve akışı içerisinde 
idarecilerimiz, öğrencilerimizle bir 
araya gelerek fikir telakkisinde 
bulunuyorlar. Arkadaşlar beni 
de davet ettiler. Bugün burada 
sizlerle birlikte olmaktan, etkinlik 
proje planlaması ve yönetimi 

sürecine dahil olmaktan çok 
keyif duydum. Hep söylediğimiz 
gibi, tüm paydaşları ile konuşan 
ve temas kuran, istişareyi 
önceleyen bir üniversiteyiz. 
Buradaki etkinlikte de bu anlayışın 
doğal bir yansımasını görüyoruz. 
Elbette sizler, üniversitemiz 
bünyesinde gerçekleştirmeye 
başladığımız UNİ101 Festivali'nin 
planlanmasında başrolde 
olacaksınız. Beklenti ve 
önerileriniz, etkinliğin hedefine 
ulaşmasında çok kıymetli, bizler 
artılarımızı eksilerimizi görüyoruz, 
sizlerde de üniversitemizin 
imkanlarıyla ilgili bir farkındalık 
oluşuyor. Yeni öğrencilerimizi 
karşıladığımız ve oryante ettiğimiz 
bu süreçte eski yeni kaynaşması 
ve NEÜ aidiyetinin oluşması 
bakımından yeni arkadaşlarımıza 
rehberlik ediyorsunuz. Bu kültürün 
oluşması ve süreklilik kazanmasını 
oldukça önemsiyoruz" dedi.

 Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler 
yenisi, eskisi, mezunu her bir 
unsurunun paydaşı olmaktan 
memnun ve mutlu olduğu bir 
üniversite hayal ediyoruz. Belki ilk 
bakıldığında basit bir uygulama 
gibi görünebilir ancak bu ve 
benzeri katılımcı faaliyetlerimizin 
sayısı ve niteliği arttıkça, 
yürütülen faaliyetlerin içerik 
kalitesi ve katılımcı memnuniyeti 
de artacaktır. Sizleri davetimize 
kayıtsız kalmadığınız, planlama ve 
hatta uygulama sürecine katkı 
sunduğunuz için tebrik ediyorum."
 
Atölye çalışmalarında, etkinlik 
temelli tasarım, proje yönetimi 
konularına odaklanan öğrencilerin 
görüşleri ilerleyen günlerde bir 
rapor olarak da yayımlanacak.

NEÜ GÜNDEM
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ÜNİVERSİTEMİZDE “İSLAM VE ÇEVRE” TEMALI 
KISA FİLMLERİN GALASI YAPILDI
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi tarafından 
hadisler üzerinden yola çıkılarak 
hazırlanan “İslam ve Çevre” 
konulu kısa filmlerin ilk gösterimi 
gerçekleştirildi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Nezahat Keleşoğlu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
programda yönetmenliğini Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
öğrencisi Tuğba Akyol’un 
üstlendiği ‘Nihal’ ve ‘Sehim’ isimli 
kısa filmler izleyiciyle buluştu.
Sinema dünyasında 

Müslümanların eksikliğini 
hissettiği için böyle bir proje 
yapmak istediğini aktaran 
filmlerin yönetmeni Tuğba Akyol, 
“Müslüman bir genç olarak 
fikirlerimi nasıl yansıtabileceğimi 
düşünerek, hem medeniyetimizin 
hem de İslami motiflerin bir arada 
olacağı işler ortaya koymayı 
kendime hedef edindim” dedi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Prof. Dr. Fikret Karapınar ise, 
“İslam’ın özünü ve hakikatini yok 
etmeden, mesajını, günümüz 
teknolojilerinin sunduğu 
imkanlardan da faydalanarak 
güncel bir bakış açısıyla takdim 
etmek, yani günümüz kuşağının 
anlayabileceği tarza yorumlayarak 
gündeme getirmek zorunlu hale 
gelmiştir. Bizler, bu kısa filmlerle 
Hz. Peygamber’in toplum ve çevre 
gibi güncel konulara yaklaşımını 
gözler önüne sermek istedik” diye 
konuştu.

Kurumsal iş birliği ve hizmet 
çeşitliliğini arttırmak adına 
çalışmalar yürüttüklerini belirten 
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, 
“Dinimizdeki emirleri, ayetleri, 
hadisleri, İslam’ın, dinin ve vahyin 
güzelliğini insanlarımıza farklı 
bir tarzda sunabilme gayretiyle 
böyle bir çalışma ortaya çıktı. 
Bu çalışmayı desteklemekten 
dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 
Böylesine güzel bir çalışmada 
emeği geçen herkese can-ı 
gönülden teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, ilahiyatçıların sorun 
çözen insanlar olduğunun altını 
çizerek şunları söyledi: “Dinin 
hayatın her alanına nüfuz ettiği 

gibi, ilahiyatçı da hayatın her 
alanında var olmalıdır. İlahiyatçı 
gençlerin sorumluluğu sadece 
kendileriyle sınırlı değil. İlahiyatçı, 
tüm toplumun hatta dünyanın 
meşakkati ve sıkıntısını, Afrika’nın 
bir köşesinde zulme uğrayan 
mazlumların ahını duymak 
zorundadır.”

Değişen hayat koşullarına 
ayak uydurmanın gerekliliğini 
vurgulayan Rektör Zorlu, 
“Artık insanlara 10 dakikalık 
filmle yıllarca anlatamadığınızı 
anlatabileceğimiz bir noktaya 
geldi dünya. Film, dizi gibi birçok 
alandaki platformları, sinemayı, 
televizyonu şikayet ediyoruz. 
Peki bizim şikayet ettiklerimize 
karşı ürettiğimiz kaliteli 

içerikler nerede? Kim yapacak 
bunları? Bizler önünü açacağız, 
ilahiyatçılar, gençlerimiz bunları 
yapacak. Biz her türlü desteği 
vermeye hazırız. Bu kıymetli 
projede emeği geçenleri ve 
destekleyenleri tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Konuşmaların 
ardından gösterime sunulan kısa 
filmler izleyicilerden tam not aldı.

Program, set ekibinde görev 
alanlar ile oyunculara plaket 
takdim edilmesi ve hatıra 
fotoğrafı çekilmesinin ardından 
sona erdi. 

NEÜ GÜNDEM
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ÜNİVERSİTEMİZDE 15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİ ANISINA 251 GÜL DİKİLDİ

Üniversitemiz 15 Temmuz 
Yerleşkesinde, Türk Bayrağı figürü 
oluşturulan alana, 15 Temmuz 
şehitleri anısına 251 gül fidanı 
dikildi.

Üniversitemiz, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla anma programı 
düzenledi. Anma programı 

kapsamında, 15 Temmuz 
Rektörlük Yerleşkesinde NEÜ Yapı 
İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 
tarafından begonyalarla Türk 
Bayrağı figürü oluşturulan alana, 
öğrenciler 251 gül fidanı dikti.

15 Temmuz şehitleri anısına 
oluşturulan özel kısımda bulunan 
anıtta ise şu ifadeler yer 

alıyor: “Ay ve yıldız bayrağımızı, 
begonyalar milletimizi, güller 251 
şehidimizi temsil etmektedir. 
15 Temmuz darbe girişiminde 
vatanımızın bölünmez bütünlüğü 
için canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yâd ediyoruz.”

NEÜ GÜNDEM

Anma etkinliğinde konuşan 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Muhiddin Okumuşlar, Bugün 15 
Temmuz ülkemizin geleceğine 
darbe vuracak bir girişimin hem 
Türkiye hem de dünya tarihinde 
görülmedik bir şekilde halkın ve 
terör örgütüne mensup olmayan 
değerli güvenlik güçlerinin 
birlikte özel bir çaba olmaksızın 
gayri nizami bir organizasyonla 

darbeyi püskürttüğü geri çevirdiği 
ve ülkenin geleceğini garanti 
altına alıp gelecek nesillere 
yeniden emanet ettiği bir günün 
yıldönümünde sizlerle birlikteyiz  
dedi.

Üniversitemiz Öğrencisi Ala 
İskender Şerif, "Benim için 15 
Temmuz gecesi egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir, 

sözcüğünün hayata geçirilişi 
Üniversitemiz olarak 251 şehidimizi 
unutmadık unutmayacağız. 251 
şehidimiz hep gönlümüzde ve 
kalbimizde yaşaması için, 251 
tane gül dikimi gerçekleştirdik. 
Öncelikle üniversitemize sonra 
Rektörümüze teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.

Üniversitemiz Öğrencisi Goç 
Kuçavi Barkai, "251 şehidimiz 
için 251 gül dikildi. Rektörümüze 
buna sebep olmasından 
dolayı çok teşekkür ediyoruz. 
Türkler, 2016’da darbe 
yapanlara büyük ders verdiler. 
Türkler çok vatanseverler; bu 
vatanseverliklerinin devam 
etmesi için bizlerde dua ediyoruz" 
şeklinde konuştu.
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ÜNİVERSİTEMİZ SOME BİRİMİ, 
SİBER GÜVENLİK 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Üniversitemiz Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi (SOME), 
Üniversitemizin siber güvenliğinin 
sağlanması, personel ve 
öğrencilerimizin siber güvenlik 
konusunda bilinçlendirilmesi 
noktasında çalışmalarına devam 
ediyor.

Siber güvenlik hakkında bilgi 
sahibi olmak, SOME birimince 
hazırlanan farkındalık 
çalışmalarını incelemek isteyen 
personel ve öğrencilerimiz, 
"www.erbakan.edu.tr/bilgiislem/
sayfa/4000752/siber-farkindalik" 
adresini ziyaret edebilir.

SOME, üniversite için arka 
planda gerçekleştirilen teknik 
konulardan savunma çalışmaları, 
düzenli penetrasyon çalışmaları,  
iz kayıtlarının merkezi olarak 
yönetilmesi, Siber Operasyon 
Merkezinin (SOC) takibi, Network 
Operasyon Merkezinin (NOC) 
takibi, SIEM (Güvenlik Bilgileri ve 
Olay Yönetimi) çalışmaları, Ulusal 
Siber Güvenlik Tatbikatlarına 
katılım sağlanması, Ulusal Siber 
Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM) ile iletişimin koordine 
edilmesi, saldırı tespit sistemi gibi 

güvenlik ürünlerinin belirlenmesi 
ve korelasyonunun yapılması 
gibi politikaların belirlenmesi 
sürecinde Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı bünyesinde görevlerini 
yürütüyor.

Teknik çalışmalar dışında, 
kurumda bir siber 
olayın gerçekleşmediği 
durumlarda SOME, kurum 
içi farkındalık çalışmalarının 
gerçekleştirilmesinden 
sorumludur. Farkındalık 
çalışmaları kapsamında SOME; 
personele yönelik periyodik 
olarak bilinçlendirme sunumları 
yapılması, ortak kullanım 
alanlarına bilgi güvenliğiyle 
ilgili posterlerin asılması, 
siber güvenlikle ilgili periyodik 
olarak kurum içi bültenlerin 
hazırlanması, kurum çalışanlarına 
periyodik olarak bilgi güvenliğiyle 
ilgili hatırlatma e-postaları 
gönderilmesi, varsa kurumun iç 
portalında siber güvenlik ile ilgili 
bir bölüm oluşturulması, kurumun 
bilgi güvenliği farkındalığını 
ölçecek anketlerin düzenli 
olarak yapılması faaliyetlerini 
gerçekleştirir.

Ayrıca SOME’nin görevleri 
arasında, kurum içerisinde 
siber güvenlik alanına giren 
her konuda, kurumsal bilinç 
oluşumuna katkı sağlamak, 
birimler ve personellere ilgili 
alanlarda danışmanlık hizmeti 
vermek, kurum içerisinde faaliyet 
gösterecek nitelikli insan gücü 
yetiştirilmesine katkı sağlamak, 
akademik araştırma ve çalışmalar 
yapmak yer almaktadır.

Bu kapsam doğrultusunda 
Üniversitemiz SOME Birimi, 
idari ve akademik personele 
yönelik çevrimiçi olarak siber 
güvenlik farkındalık çalışmasını 
gerçekleştirmiştir. Belirli 
aralıklarla farkındalık eğitimlerinin 
devamı yapılacaktır. Dijital 
platformlarda ise, Kurumsal 
İletişim Koordinatörlüğünün 
de destekleri ile sosyal medya 
paylaşımları, web sitesi 
haberlerinin yapılması ve basılı 
görsellerin hazırlanarak dikkat 
çeken yerlere asılması gibi 
işlemler de farkındalık çalışmaları 
içerisinde yer almaktadır.

AĞRI DAĞI’NIN GÖLGESİNDE 
RESİM SERGİSİ

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Mustafa 
Küçüköner ve Kafkas Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur 
Özen, Iğdır Üniversitesi’nde 
yapılan Aras Kültür ve Sanat 
Sempozyumu kapsamında 

hazırladıkları “Ağrı Dağı’nın 
Gölgesinde” başlıklı sergiyi 
sanatseverlere sundu. Serginin 
açılışına, Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hüsnü Kapu, akademisyenler 
ve sanatseverler katıldı.
Sergi hakkında konuşan 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Küçüköner, tuval ve 
gravür resimlerinde Ağrı Dağı’nın 
zirve görüntüsüne farklı estetik 
açılardan baktığını, Hz. Nuh’un 
Gemisi’ne ait resimsel efekt 
görüntüleri öne çıkardığını söyledi.

Prof. Dr. Küçüköner, “Kuşkusuz 
Ağrı Dağı, insanlığın ortak evidir. 
Hz. Nuh, gemisi ile Ağrı Dağı’nda 
durduğunda gemideki bütün 
canlılar burada toprağa ayak 
basmışlar ve buradan Dünyaya 
dağılmışlardır. Böylesine önemli 
bir coğrafyayı sanatsal açıdan 
ele alıp resimlere yansıttık. Ayrıca 
sergimizde aynı coğrafyada 
bulunan Erzurum, Ani ve Ahlat gibi 
önemli tarihi yerlerden gravür 
teknikleri ile yapılmış resimler de 
yer alıyor” dedi.  

Ağrı Dağı’nın son volkanik 
patlamasına sanat nesnesi olarak 
kullandığı borularla gönderme 
yapan Kafkas Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Uğur Özen ise, 
eserlerinde asırlar boyu dağın 
eteğinde ve çevresinde her 
patlama sonrası hayat olgusunun 
bozulup tekrar kurulan bir oyun 
gibi oluşumuna vurgu yapmayı 
amaçladığını ifade etti.

NEÜ GÜNDEM
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ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİCİLERİ, İSTİŞARE VE 
EĞİTİM PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Üniversitemizin idari yöneticileri, 
yeni eğitim öğretim dönemi 
başlamadan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu’nun talimatı ile 
yürütülen çalışmaların istişaresini 
yapmak üzere bir araya geldi.
 
Programda, Danışman Nail 
Şengün’ün sunumuyla “Liderlik, 
Yönetim Becerileri ve Takım 
Çalışması” temasıyla eğitim 
semineri de gerçekleştirildi.

Üniversitemiz idari personeline 
yönelik düzenlenen eğitim 
programlarına bir yenisi daha 
eklendi. Yeni eğitim öğretim 
dönemi başlamadan Rektörümüz 

Prof. Dr. Cem Zorlu’nun talimatı 
ile bir araya gelen Üniversitemizin 
idarecileri, gerçekleştirilen 
programda yeni eğitim öğretim 
dönemi hazırlıklarını da istişare 
etti. Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’nun, her kulvarda bir iddia 
ortaya koyan, takip ve takdir 
edilen, performans ve verimliliği 
daha yüksek bir Necmettin 
Erbakan Üniversitesi hedefi 
çerçevesinde yeni eğitim öğretim 
yılına yönelik hazırlıkların titizlikle 
yürütüldüğü Üniversitemizde 
eğitim semineri düzenlendi. 

Danışman Nail Şengün tarafından 
“Liderlik, Yönetim Becerileri 
ve Takım Çalışması” temasıyla 
gerçekleştirilen seminere, Genel 
Sekreter Ecevit Öksüz, Genel 
Sekreter Yardımcısı Abdullah 
Atıcıgil, daire başkanları, şube 
müdürleri ve fakülte/yüksekokul 
sekreterleri katıldı.

Üniversitemiz Genel Sekreteri 
Ecevit Öksüz, yaptığı açılış 
konuşmasının başında 
gerçekleştirdikleri eğitim 
seminerlerinin öneminden 
bahsetti. 

Bu tür etkinliklerde tohum 
ektiklerine değinen Öksüz 
şunları söyledi: “Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’nun 
liderliğinde büyük atılımlar 
gerçekleştirdik, Necmettin 
Erbakan Üniversitesinin paydaşı 
olma ayrıcalığını yaşatma idealine 
sarılıp, ataleti kıran hamlelerle 
kurumsal bakış açımızı büyük 
ölçüde dönüştürdük. Her bir 
araya geldiğimizde bir tohum 
ekiyoruz. Söz, tohumdur. Tarlası 
gönüllerdir. O tohumun kaynağı 
da insanın inançları, değerleri, aklı 
ve fikridir. Söylediğimiz sözleri bu 
minvalde önemsiyoruz. Elbette 
ki ekilen her tohum her toprakta 
yeşermeyebilir. Tohumun iklimi 
önemlidir. İklimine uygun olmayan 
tohum, çürümeye mahkumdur. 
Ama söz tohumu, başkadır. Onun 
iklimi, gönül iklimidir. Gönül 

tarlalarına bıkmadan usanmadan 
o tohumu ekmeye devam 
edeceğiz. Zira gönül kazanmanın 
peşinde koşmak gerektiği 
bizlere Peygamber Efendimizin 
nasihatidir. Biz de onun peşinden 
tohum ekmeye, gönüllere 
seslenmeye devam edeceğiz. 
Sevgiyi muhabbeti dostluğu 
kardeşliği geliştirmeye devam 
edeceğiz. Hangi işi yaparsak 
yapalım derdimiz sevgidir, 
muhabbettir, hizmettir.”

Genel Sekreterimiz Ecevit Öksüz, 
düzenlenen eğitimin içeriğine 
de değinerek takım çalışmasının 
öneminden bahsetti. Birlikte 
çalışmanın, yardımlaşmanın ve 
dayanışmanın bereketine dikkat 
çeken Öksüz, bu bereketin her 
alanda kendini hissettireceğini 
söyledi. Öksüz; “Ortak akıl ve 

ortak hedefler farklılığı ortaya 
koyar. Önemli olan konunun bizce 
tarafını ortaya koymak. Herkesin 
yaptığı gibi değil, özgün çalışmalar 
yapmak. Bu çalışmaları doğruluk, 
dürüstlük ve şeffaflık ilkesiyle, 
samimiyet, tevazu ve kardeşlik 
içerisinde yürütmek hangi 
görevde ve nerde olursak olalım 
bizleri iki dünyamız açısından da 
en iyiye, en güzele taşıyacaktır.” 
dedi.

Yeni akademik yıl açılışı öncesinde 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
öğrencileri ve akademisyenleri 
için tüm hazırlıkların hassasiyetle 
yürütüldüğünü ifade eden Öksüz, 
öğrencilerin lehine, onları farklı 
ve iyi hissettirecek değişim ve 
düzenlemeler için çaba sarf 
ettiklerinin altını çizdi.

Düzenlenen eğitim seminerinde 
Danışman Nail Şengün, “Ruhları 
Harekete Geçirme Sanatı; Liderlik 
ve Takım Yönetimi” başlığı ile bir 
sunum gerçekleştirdi. Yönetim, 
takım kavramı ve liderlik 
becerileri alt başlıkları ile yaptığı 
sunumda katılımcılara önemli 
paylaşımlarda bulundu. Karşılıklı 
soru cevap şeklinde diyaloglar 
eşliğinde gerçekleşen eğitime 
katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
Program Genel Sekreter Ecevit 
Öksüz’ün Eğitimci Nail Şengün’e 
hediye takdiminin ardından toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi tarafından 
60. yıl etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen “4. Geleneksel 
Mezunlar Buluşması” ile 57 
dönem mezunları bir araya geldi.
Açılışı Nezahat Keleşoğlu Kongre 
Merkezi’nde yapılan etkinlik, 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Üniversitemiz Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, 
fakültede emeği olan herkese 
teşekkür ederek, ahirete irtihal 
etmiş olanlara da Allah’tan 
rahmet diledi. Dekan Karapınar, 
“Fakültemiz köklü geçmişi, altmış 
yıllık birikimi ve tecrübesiyle 
bugün ülkemizin önde gelen 
ilahiyat fakültelerinden biri 
konumunda olup yüksek din 
öğretimi ve mesleki din eğitimi 
sahasında istihdam sağlayan 

öncü fakülteler arasında yer 
almaktadır” dedi.

Birçok Mağduriyetten 
Sonra Elhamdülillah 
Bugünlere Geldik

Tüm mezunlara ‘Hoş geldiniz’ 
diyerek söze başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
ise, “Rektör olarak söz alsam da 
aslında ben de 88 mezunuyum. 
Birçok arkadaşım şu anda 
aranızda. Önce heyhat diyeceğim. 
Bu buluşma, ilahiyatçıların 
ve imam hatiplerin omzunda 
olan davanın, 1930’lu, 1940’lı, 
1950’li yıllardan günümüze 
nasıl geldiğinin birçok açıdan 
müşahhas bir göstergesidir. 
Evet heyhat, nereden nereye 
geldik? Sıkıntılarımız, sosyal 
alanlardaki problemlerimiz, 
diplomalarımızın kabul edilmeyişi, 

hanımefendilere, bacılarımıza 
uygulanan başörtüsünden dolayı 
zulüm, eğitim hakkının gasp 
edilmesi, mezun olduktan sonra 
iş imkanının tanınmaması gibi 
birçok mağduriyet ve zulümden 
elhamdülillah bugünlere geldik” 
diye konuştu.Fakülte binasının 
yapımında büyük katkısı olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
şöyle konuştu: “Şu anda elli 
bin metrekarelik muhteşem 
bir bina İlahiyat Fakültesinin 
hizmetinde. Artık fiziksel anlamda 
sorunumuz yok. Rabbim bizleri bu 
samimiyetimizle, ihlasımızla, vefa 
borcumuzla, duruşumuzla, dava 
adamı halimizle huzuruna kabul 
etmeyi nasip eylesin.”

Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 1983 mezunlarından 
olduğunu aktaran Konya 

Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 
“Fen matematik bölümü 
mezunuyum ama kader bizi 
ilahiyata götürdü. İlahiyatçılık 
hem muhterem bir iş hem 
de şükrü eda edilmesi zor 
bir iş. Bizim vazifelerimizden 
biri de İslam dünyasını 
dağınıklıktan kurtarmak, tevhidi 
sağlamak ve yeryüzüne tekrar 
Müslümanların, salih kimselerin, 
bizim değerlerimizin, bizim 
inancımızın, peygamberimizin 
sünneti seniyyesinin, Kuranı 
Kerim'in ahkamının varis olmasını 
temin etme yolunda gayret 
sarf etmektir” şeklinde konuştu.
Daha sonra 1966 mezunu olan 
Ahmet Akçay ve fakültenin emekli 
öğretim üyelerinden Durmuş Sert 
birer selamlama konuşması yaptı.
Açılış programının ardından 
mezunlar, dersliklere geçerek 
hasbihal etme imkanı buldu. 
Cuma namazından sonra 
geleneksel Konya pilavının 
dağıtımıyla etkinlik sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE AÇILAN 
“ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ” 
PROGRAMI ÖĞRENCİ KABULÜ YAPTI

ÜNİVERSİTEMİZ DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİNDE ENTEGRE KLİNİĞİ AÇILDI

Üniversitemiz Ereğli Kemal 
Akman Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde açılan Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Bölümü Atçılık 
ve Antrenörlüğü Programına 23 
öğrenci yerleşti. 
 
Atçılık ve Antrenörlüğü programını 
tercih eden öğrenciler teorik 
eğitimlerini Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde alarak, uygulamalı 
eğitimlerini dönem içerisinde 
haftanın belli günlerinde 
Üniversitemizin karşılıklı protokol 
yapmış olduğu at çiftlikleri 
bünyesinde gerçekleştiriyor. 

Böylelikle öğrenciler, programdan 
mezun olmadan ilgili alanda 
yeterli ve gerekli tecrübeye sahip 
olacak.
 
Ereğli, atçılık konusunda Türkiye' 
de önemli bir yere sahiptir. 
Ereğli’de yaklaşık 20 at çiftliği 
bulunmaktadır. Bu durum bu 
bölümü tercih edecek öğrenciler 
için okul döneminde ve mezun 
olduktan sonraki dönemde de 
büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

Bu zamana kadar, bu çiftliklerden 
yetişen ve Gazi Koşusu’nu 
kazanan yaklaşık 16 şampiyon 
safkan İngiliz atı çıkmıştır. 

Bu bölümden mezun olan 
öğrenciler; tarım işletmeleri 
atçılık birimlerinde, TJK, atlı spor 
kulüplerinde, kamu veya özel 
işletmelere bağlı haralar ya da 
at barınaklarında, geleneksel atlı 
okçuluk ve binicilik tesislerinde, 
atlı terapi merkezlerinde iş imkanı 
bulabilirler ya da kendi özel at 
çiftliklerini, sportif amaçlı binicilik 
kulüplerini kurabilirler.

Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesinde hastaların daha 
kısa süre içerisinde tedavi 
olmasını sağlamak ve öğrencilerin 
tecrübelerini arttırmak amacıyla 
kurulan Entegre Kliniği’nin açılışı, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’nun katıldığı törenle yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Entegre 
Kliniği’nin açılışına Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’nun 
yanı sıra fakülte yönetimi, 
akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Açılış programında 
konuşan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, “Diş Hekimliği 

Fakültemiz, pandemi döneminde 
eğitim öğretim faaliyetlerini yüz 
yüze yapmaya devam eden tek 
fakültedir. Öğrencilerimiz bu 
süre zarfında teorik ve pratik 
eğitimlerinden geri kalmadılar. 
Böylelikle mezun olduklarında 
tam donanımlı bir şekilde meslek 
hayatına adım atacaklar” dedi.
Entegre Kliniği’nin Konya’ya hayırlı 
olması temennisinde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
gayretli çalışmalarından dolayı 
fakülte yönetimini, akademisyen 
ve öğrencileri tebrik ederek, 
“Açılışını yaptığımız Entegre Kliniği 

ile birlikte randevu sisteminin 
yükü azalacak, hastalarımız 
daha kısa süre içinde randevu 
alma ve tedavi olma imkanına 
kavuşacak inşallah. Hastalarımızın 
bu klinikten şifa bularak memnun 
bir şekilde ayrılacağına inanıyor 
ve kliniğin açılmasında emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesinin yeniliklere devam 
ettiğini belirten Dekan Prof. Dr. 
Ali Rıza Tunçdemir ise, “Daha 
önce hastalarımızın fakültemize 
başvurduklarında yapılacak 
tedaviler için her bölümden ayrı 
ayrı randevu alması gerekiyordu 
ve bu da zaman alan bir 
işlemdi. Entegre Kliniği’mizde, 
hastalarımızın muayeneleri ve 
tüm tedavi işlemleri hocalarımızın 
kontrolünde öğrencilerimiz 
tarafından gerçekleştiriliyor. Diğer 
bölümlerde hastanın dolaşmasına 
gerek kalmadığı için randevu 
yoğunluğunun azalacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca, tüm 
teşhisleri kendileri koydukları için 
öğrencilerimizin özgüveni artmış 
oluyor. Bu şekilde hastalarımıza 
daha iyi bir hizmet vereceğimizi 
düşünüyor, kliniğimizin 
üniversitemiz ve Konya’ya hayırlı 
olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.  
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7. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ 
ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz tarafından 
Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla 
düzenlenen "7. Uluslararası 18. 
Ulusal Hemşirelik Kongresi" 
açılış programıyla başladı.

Ana teması “Hemşirelikte 
Değişimi Yönetmek: Yeni Dünya, 
Yeni Zorluklar, Yeni Yollar” 
olan kongrenin açılış törenine 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, Hz. 

Mevlânâ'nın 22. Kuşak Torunu 
Esin Çelebi Bayru, akademisyen, 
hemşire ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, 
kongrenin gerçekleşmesinde 
emeği geçenlere teşekkür 
ederek, “Kongremizin hemşirelik 
mesleğinin saygınlığına, gelecek 
perspektifine, bilime ve insana 
olan inancına yakışır, üretken ve 
fikirlerin paylaşıldığı bir kongre 
olmasını diliyorum. Sağlıklı 
bir toplum hedefine ulaşmak 
amacıyla; araştırma, değişim, 
bilişim, etik, bakım gibi konularda 
bilimsel bilgilerin paylaşılması 
için ulusal ve uluslararası bilim 
insanlarını kongremize davet ettik. 

Yeni bilimsel bilgi ve uygulamaları 
paylaşmak üzere, sizleri, geçmişin 
mirasını ve kültürel birikimini 
bugünle birleştirmiş, dünyanın 
“Mevlana” ile tanıdığı; hoşgörü ve 
sevgi şehri Konya’da ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sağlık alanındaki hızlı gelişmelere 
ayak uydurabilmek için her 
zaman daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç olduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
ise, “Modern tıp iyileşmek için 
hem gereken zamanı azaltıyor, 
hem de şansı artırıyor. Sağlık 
alanındaki hızlı gelişmeler tüm 
sağlık çalışanlarının bilgisini, 
uygulamalarını yeniden 
gözden geçirmelerini zorunlu 
kılmaktadır. Bu hızlı değişime 
ayak uydurabilmek için daha 
fazla çalışmaya, çok daha fazla 
dayanışmaya, ve hızlı kararlar 
almaya ihtiyaç var. Bu değişimin 
farkında olabilmek için güncel 

bilgiyi takip etmek ve hızlı 
uyum sağlamak çok önemlidir. 
Çünkü zaman ve sağlık, ancak 
kaybedince değerini anladığımız 
iki önemli hayat unsurudur” 
şeklinde konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hemşireler 
birey ve toplum sağlığının 
korunması, geliştirilmesi, hasta 
bakımının bilimsel yöntemlerle 
sağlanmasında görevini özveriyle 
yerine getiren, 'önce insan' 
diyerek topluma hizmeti ilke 
edinmiş, bir meslek grubudur. 
Bu nedenle değişime uyum 
sağlama sorumlulukları vardır. 
Bu kapsamda kongreler bilimsel 
bilginin paylaşıldığı meslek 
gruplarını bir araya getiren güzel 
fırsatlardır. 

Bu kongrenin katılımcılara 
hem akademik hem de sosyal 
açıdan katkıda bulunacağını 
umut ediyorum. COVID-19 süreci 
ve günümüz teknolojileri ile 
önemi fark edilen temaları 
dikkate aldıkları için, bugünün 
gerçekleşmesini sağlayan, çeşitli 
üniversitelerdeki akademisyenleri, 
hemşireleri bir araya getiren 
Kongre ekibine çok teşekkür 
ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından 
program oturumlarla devam 
etti. Hemşirelik alanında birçok 
önemli konunun masaya yatırıldığı 
kongre 25 Eylül’de sona erdi.
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SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM 
İÇİN YÜRÜDÜLER
Üniversitemiz tarafından Türkiye 
Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen 
‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşlılık’ projesi 
kapsamında Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Üniversitemiz 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fatma Arslan, Genel Sekreterimiz 
Ecevit Öksüz ve projede yer alan 
vatandaşların katılımıyla doğa 
yürüyüşü yapıldı.

Üniversitemiz Sağlıklı Yaşam 
ve Egzersiz Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen projeyle, 
bireylerin bedensel fonksiyonlarını 
geliştirerek uzun vadede kendisini 

sağlıklı ve dinamik hissetmesine 
yardımcı olmak, sağlık sektörü 
üzerindeki baskıyı azaltarak 
ekonomik bir kazanç elde 
etmek ve yaşlılıkla birlikte gelen 
‘işe yaramazlık’ algısını olumlu 
yönde değiştirerek duygusal 
ve psikolojik anlamda yaşlı 
bireylerin rahatlamasını sağlamak 
amaçlanıyor.

Etkinlikte konuşan projenin 
yürütücüsü Üniversitemiz 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fatma Arslan, yaşlıların 
hayatlarını sağlıklı ve kaliteli 
bir şekilde sürdürmeleri için 

projeye başladıklarını belirterek, 
“Programımızda çok önemli 
sonuçlar elde ettik ve daha 
iyisi için çabalıyoruz. En önem 
verdiğimiz konulardan biri de, 
duruş bozukluğu varsa düzeltmek, 
düzgün bir duruş için kasları 
kuvvetlendirmek ve böylelikle 
vücuttaki ağrılarını minimuma 
indirerek enerjik kalmayı 
sağlamak. Projemizde yer alan 
bireylerin daha sağlıklı bir yaşama 
kavuşmaları bizleri mutlu ediyor. 
İnşallah proje tamamlandığında 
daha iyi bir noktada olacaklar” 
dedi. 

Proje ekibine teşekkür 
ederek sözlerine başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, belli bir grubu 
kapsayan projenin Konya 
geneline yayılması gerektiğini 
söyleyerek, “Yaşlanmak bir 
kaderdir. Ama bu kaderin 
içerisinde insan kendine, 
spora ve egzersize de zaman 
ayırabilirse, son nefese 
kadar 25-30 yaşında gibi 
tüm fiziksel yaşam kalitesini 
sürdürebilir. Biz de projede 
yer alan vatandaşlarımızın 
daha program 
tamamlanmadığı halde ne 
kadar iyi olduklarını gördük. 
Proje tamamlandığında 
da uzun mesafe koşacak 
dereceye geleceklerdir diye 
düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.

Çalışmada yer alan 
vatandaşlar da, kendileri 
için böyle bir çalışma 
yapılmasından dolayı 
mutlu olduklarını, program 
sayesinde ağrılarından 
kurtularak hem daha sağlıklı 
bir yaşama kavuştuklarını 
hem de kendilerini daha iyi 
hissettiklerini dile getirdi.

Proje koçluğunu Prof. Dr. 
Fatma Arslan ve proje 
koordinatörlüğünü Arş. Gör. 
Hasan Suat Aksu’nun yaptığı 
ESC30 SOL proje ekibinde 
Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü lisansüstü ve lisans 
öğrencileri ile Beslenme ve 
Diyetetik Bölümünden bir 
öğretim elemanı yer alıyor.
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ÜNAK 2022 SEMPOZYUMU
ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ

Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) 
2022 Sempozyumu bu yıl, “Bugünü 
Geleceğe Taşımak: Kütüphaneler 
ve Sürdürülebilirlik” temasıyla 
Üniversitemiz ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Nezahat Keleşoğlu Konferans 
Salonu'nda düzenlenen ÜNAK 2022 
Sempozyumu’nun açılış töreninde 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, yayıncılık alanında 
önemli projeler geliştirdiklerini 
ifade ederek, “Üniversite 
yayıncılığı alanında ülkemizde 
örnek bir modelde bilimsel 
eserler yayınlıyor, öğrencilerimizin 
bilimsel bakış ve araştırma 
etiği bilinciyle yetişmelerine 
yönelik faaliyetler yürütüyoruz. 

Ülkemizde bir ilk olan Yayıncılık 
Yaz Okulu’nu geçen ay şehrimizde 
gerçekleştirdik. Yayıncılık alanında 
kendini yetiştirmek isteyen 
gençlerimize yönelik değerli bir 
platform oluşturduk” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınmanın 
En Önemli Odaklarından Biri 
Kütüphanelerdir

Kurumsallaşan bilgi anlayışı 
olmadan kalkınmanın 
olamayacağını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Üniversite olarak 
üzerinde durduğumuz 
önemli konulardan biri olan 
‘Sürdürülebilir Kalkınma’nın 
en önemli odaklarından 
biri de kütüphanelerdir. 
Dijital dönüşümün etkisiyle 

kütüphanelerin de işlevlerinde 
büyük bir değişim söz konusu. 
Üniversite kütüphanelerinin de 
bu değişimi yakalamasını değil 
bu değişimi yönetmesini arzu 
ediyoruz. Merkezi kütüphanemizin 
hazırlığı sürerken gerçekleşen bu 
bilimsel etkinliğin çıktılarını çok 
değerli görüyorum. Bu doğrultuda 
ÜNAK Sempozyumu’na, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak 
ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyuyoruz. 

ÜNAK 2022 Sempozyumu’nun 
ülkemiz için faydalı olmasını 
temenni ediyor, bu programın 
hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Bilimsel Yayınlar 
Koordinatörlüğü ile Örnek 
Bir Uygulamaya İmza Attık

Üniversitemiz Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, üniversite 
olarak son 4 yılda bilimsel 
yayıncılıkta öncü faaliyetler 
yürüttüklerini kaydederek, “Bu 
süreçte Türkiye’de ilk kez bilimsel 
yayınlar koordinatörlüğü kurarak 
örnek bir uygulamaya imza 

attık. 2020 yılında üniversite 
yayıncılığında sürdürülebilir 
olmak ve markalaşmak amacıyla 
2012’den bu yana hizmet 
veren NEÜ Kültür Yayınları, 
“NEÜ Yayınları” adıyla yeni bir 
markaya dönüştürüldü. Bilimsel 
yayıncılık alanında yapılanlar 
kütüphane tarafına aktarılarak 
eşgüdümle birlikte sistemsel 
ve sürdürülebilirlik anlayışıyla 
yürütülmektedir. Bu yapıların 
merkezi bir hüviyet kazanması ve 
yürütülmesi bağlamında yaklaşık 

20 bin metrekarelik bir kütüphane 
inşaatına başlandı ve süreç hızla 
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği Başkanı 
Fatih Kumsel ise derneğin 
çalışmaları hakkında bilgiler 
vererek, “Kütüphanecilik alanında 
ihtiyaç duyulan mesleki konular 
ve eğitim toplantıları, çalıştaylar, 
sanal stajlar, bölgesel toplantılar 
yaparak tüm kütüphanecilerin 
mesleki gelişimlerine katkı 
sağlamaya çalışmaktayız. 
Toplumun karşılıksız olarak doğru 
bilgiye ulaşmasını sağlayan 
kamusal alanlar olarak kütüphane 
ve bilgi merkezleri, toplumların 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşmada bilgiye eşit 
ve hızlı erişim sunarak sürece 
doğrudan dahil olmaktadırlar. 
Dolayısıyla biz bu yıl ki temamızı 
özellikle ‘Bugünü Geleceğe 
Taşımak: Kütüphaneler ve 
Sürdürülebilirlik’ olarak belirledik” 
diye konuştu.

Açılış programının ardından 2 
gün süren sempozyumda söyleşi, 
panel ve sunumlar yapıldı. 200’ü 
aşkın ulusal ve uluslararası 
katılımcı ile 15’ten fazla yayıncı 
ve firmanın katılım sağladığı 
sempozyum kapsamında 
“VikiMaraton: Gençler ve 
Sürdürülebilirlik”, “Kültürel Alanda 
Sosyal Girişimcilik” ve “Podcast 
İçerik Geliştirme” atölyeleri 
gerçekleştirildi.
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ÖĞRENCİMİZ AYŞE YILMAZ, RESİMLERİNİ 
PROTEZ KOLLARIYLA ÇİZMEK İSTİYOR

Doğuştan kolları olmayan 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 
öğrencisi Ayşe Yılmaz, ayağıyla 
yaptığı resimleri hayatının geri 
kalan döneminde protez kollarıyla 
çizmenin hayalini kuruyor.

Hüyük'ün Tolca Mahallesi'nde 
9 kardeşin en küçüğü olarak 
dünyaya gelen 25 yaşındaki 
Yılmaz, doğuştan kolları 
olmamasına rağmen çocukluktan 
itibaren merak saldığı resimde 
kendisini geliştirdi. Fiziksel engeli 
nedeniyle zorlu geçen ilköğretim 
ve ortaöğretiminin ardından 
"okuyamaz" denilen Yılmaz, 
ailesinin desteğiyle üniversite 
eğitimi almaya karar verdi.

Özel yetenek sınavıyla açılan 
kontenjandan, 2019 yılında 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık Fakültesi Resim 
Bölümü'nü kazanan Yılmaz'ın 
yaptığı resimler, başta okul 
arkadaşları olmak üzere tüm 
görenlerin beğenisini kazanıyor.

Yaklaşık 9 ay önce babasını 
kaybeden Yılmaz'ın tek isteği ise 
mezun olduktan sonra kendisi 
gibi engellilere destek olabilmek 
için yapay zekayla çalışan biyonik 
protez kollara sahip olabilmek.

Önemli Olan İmkansızı 
Başarabilmekti

Azmiyle ve çalışkanlığıyla 
arkadaşlarına örnek olan Yılmaz, 
AA muhabirine, üniversiteyi 
kazandıktan sonra annesiyle 
Konya'ya taşındıklarını söyledi.

Okula başladığında herkesin, 
kendisinin zorlanacağını 
düşündüğünü belirten Yılmaz, 
"Okulda hiç zorlanmadım. 
Arkadaşlarımın ve hocalarımın 
desteğiyle bu günlere kadar 
geldim. İlk başlarda imkansız gibi 
geliyordu. Ancak şu anda 3'üncü 
sınıftayım. Önemli olan imkansızı 
başarabilmekti" diye konuştu.

Yılmaz, resme olan ilgisinin lise 
yıllarında geliştiğini, bir süre 
de ahşap yakma sanatıyla 
ilgilendiğini anlattı.

İleriye Dönük Hayalleri 
Protez Kolla Daha Hızlı 
Gerçekleşecek
Bu sayede resimde 

uzmanlaştığına değinen Yılmaz, 
"Bu aslında içgüdüsel bir şey. Çok 
zorlanmıyorum. Çocukluğumda 
bununla ilgili hiçbir eğitim 
almadım. Sadece kendi çabamla 
resim çizdim. Benim çok farklı 
hayallerim var. Okul bitince otizmli 
çocuklar üzerine yoğunlaşmak, 
uzmanlaşmak istiyorum. Onların 
dünyası çok farklı. Bu dünyalarını 
kağıda yansıtabilmeleri üzerine 
çalışmak istiyorum" ifadesini 
kullandı. Yılmaz, kendisini daha da 

geliştirebilmek ve diğer engelli 
bireylerin hayatına dokunabilmek 
için aralıksız çalıştığını aktardı.

Bu nedenle, yapay zekayla çalışan 
biyonik protez kollara sahip 
olması gerektiğini vurgulayan 
Yılmaz, şöyle devam etti: "Kolları 
kullanabilmem için doktorların 
yaptığı testler gayet olumlu 
çıktı. Bu kollara sahip olabilmek 
için üniversitenin desteğiyle, 
Konya Valiliği'nden de izin alarak 
yardım kampanyası başlattık. 
Kampanyayı başlatalı yaklaşık 
bir sene oldu. İleriye dönük 
hayallerimi gerçekleştirebilmem 
için bu şart. Aynı zamanda kendi 
hayatımı da idame ettirebilmem 
lazım. Bu kampanyanın daha hızlı 
yayılmasını istiyorum."

Ayşe'nin Sınıftaki Diğer 
Arkadaşlarından Farkı Yok

Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık Fakültesi Resim 
Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa 
Sönmez de Üniversitemizde 
engelli öğrencilerin hayata 
adapte olabilmeleri ve kendilerini 
geliştirebilmeleri için büyük çaba 
sarf edildiğini belirtti.

Ayşe'nin çok özel bir öğrenci 
olduğuna dikkati çeken Sönmez, 
şöyle konuştu: "Ayşe, doğuştan 
kolları olmadığı için resimleri 
elleriyle değil de ayaklarıyla 
yapıyor. Çok yetenekli ve 
başarılı bir öğrenci. Sınıfta 
diğer arkadaşlarından hiçbir 
farkı yok. Ayşe'yi görmeyenler, 
onun yaptığı çalışmayı elleriyle 
yaptığını düşünüyor. Ayşe azmi 
ve çabasıyla diğer engellilere 
de örnek oluyor. Ayşe'nin sahip 
olmak istediği protez kollar 
hayatını daha da kolaylaştıracak. 
Sanat ve sosyal hayatındaki 
çalışmaları büyük oranda 
etkileyecek. Bu yapay zeka 
protez kolları alabilmesi için 
yardım kampanyası başlattık. 
Üniversitemiz, Valiliğimiz ve 
devletin diğer kurumlarınca bu 
çalışmaları yürütecek, yardım 
kampanyaları düzenleyeceğiz."
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REKTÖRÜMÜZ ORGANİK TARIM PROJESİ 
ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu ile Üniversitemiz Ereğli 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Önder Türkmen, Üniversitemiz 
ve Ereğli Belediyesi iş birliğiyle 
yürütülen Organik Tarım Projesi 
uygulama alanında incelemeler 
yaparak istişarelerde bulundu.

Üniversitemiz ve 
Ereğli Belediyesinden 
Örnek İş Birliği

İncelemeler sırasında 
açıklamalarda bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Üniversitemiz ile 
Ereğli Belediyemizin ortak 

gerçekleştirdiği bir proje 
alanındayız şu anda, bu Türkiye’de 
ilk. Bu kadar geniş bir alanda iki 
kurumun birlikte hareket ederek 
gerçekleştirdikleri bir tarım 
faaliyeti ilk kez gerçekleşiyor. 
Tabi uzun bir süreçten sonra 
bu noktaya gelebildik. Yaklaşık 
2 Milyon 700 Bin metrekarelik 
bir arazi, burada ilk deneme 
ürünleri bu sene başlatıldı. 
Ayçiçek, domates, biber, kavun, 
karpuz vs. her çeşitten ürünler 
var. Bir sonraki sene inşallah 
Organik Tarım Sertifikası alınacak 
ve Türkiye’de ilk kez organik bir 
tarım gerçekleştirmiş olacağız. 
Tabi bu sadece iki devlet 
kurumunun gerçekleştirdiği 

bir faaliyet değil, Ereğlimiz 
açısından da büyük bir kazanç. 
Çünkü biz üniversite olarak 
sertifikasyon noktasında burada 
işe başladıktan sonra büyük 
ihtimalle Ereğlili tarımla uğraşan 
vatandaşlarımız da bu konuda 
bir teveccüh gösterecekler. 
Bundan sonra yapacakları her 
işi ki burada kiralık alanlar da 
mümkün olabilecek ya da kendi 
alanlarında bizim rehberliğimizde 
katma değeri çok yüksek ürünler 
elde edilecek, biz de bu konuda 
sertifikasyonu gerçekleştireceğiz” 
dedi.

Projenin toplumsal anlamda 
büyük katkı sağlayacağını 
söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Sadece bu toplumsal 
anlamda katkı değil, gerçekten 
Ereğlimize de katkı sağlayacak. 
Ereğlimiz tarım ve hayvancılık 
konusunda ilçe olarak Türkiye’nin 
sayılı ilçelerinden birisi. Zaten 
bu çerçevede Ereğli’nin gelecek 
projeksiyonuna katkı sağlamak 
adına üniversitemizde Veteriner 
ve Ziraat Fakültemizi de buraya 
kurduk. Bu, Ereğlimizdeki tarım ve 
hayvancılığı bilimsel anlamda da 
çok ileriye taşıyacak olan bir katkı, 
bunun da altını çizmek istiyorum. 

Bu noktada, Sayın Belediye 
Başkanımız Hüseyin Oprukçu ve 
ekibine, Ziraat Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Önder Türkmen hocama 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Her Şey Ereğli İçin

Ereğli açısından projenin önemine 
vurgu yapan Ereğli Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu ise, 
“Ereğli Belediyesi olarak iş 
birliği halinde örnek bir proje 
geliştirdiğimiz, desteklerini her 
daim hissettiğimiz Necmettin 
Erbakan Üniversitesine 
müteşekkiriz. Tabi her şey 
Ereğli’nin kalkınması, gelişmesi, 
istihdamın artması için. Bunların 
da ötesinde insanlarımızın 
genetiği bozulmamış gıda 
ürünleriyle çok sağlıklı beslenmesi 

için bu proje çok önemli. NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Önder Türkmen hocamdan da 
Allah razı olsun. Atıl olarak duran 
çok büyük bir alanı tarıma ve 
ekonomiye kazandırarak önemli 
bir gelişme kaydettik. Tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Önder Türkmen 
de, “Günümüzde gıda arz 
güvenliğinin ne kadar önemli 
olduğunu artık hepimiz çok iyi 
anladık. Aslında orada altının 
çizilmesi gereken hususlardan 
bir tanesi de sağlıklı gıda arz 
güvenliğinin son derece önemli 
olduğu ve önümüzdeki süreçte 
bu önemin artarak gündeme 
geleceğini biliyoruz. Bu bağlamda 

özellikle marjinal bir alan olan, 
bugüne kadar tamamen tarım 
dışı olan ve etraftaki tarım 
alanlarına da rüzgar erozyonu 
vs. gibi nedenlerden dolayı 
olumsuz etkisi olan bir alanda 
böyle bir çalışmayı başlattık. 
Burada tabi ki her iki yöneticinin 
de liderliğinde biz bu işi yaptık. 
Ereğli’nin tarım potansiyeline 
yeni bir nefes vermek, yeni bir 
çeşitlilik kazandırmak adına 
önemli bir proje ve örnek proje… 
Böyle geniş bir alanda belediye-
üniversite iş birliği Türkiye’de 
örneği olmayan bir proje bunun 
altının çizilmesi gerekiyor. Diğer 
taraftan da bölgeye örnek 
olacağımızı düşünüyoruz. Nitelikli 
mühendislerin yetiştirilmesi 
açısından da önemli bir proje 
olduğuna inanıyoruz” şeklinde 
konuştu.

NEÜ GÜNDEM



44 45

KÖYCEĞİZ YERLEŞKEMİZDE 
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Gelecek nesillerin çevre 
bilinciyle yetişmesi ve daha 
yeşil bir Türkiye için 81 ilde Milli 
Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş 
zamanlı düzenlenen fidan dikme 
etkinliği kapsamında Köyceğiz 
Yerleşkemizde fidan dikme 
etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Emre Çınar’ın yanı sıra yöneticiler, 
akademik ve idari personel ile 
öğrencilerin katıldığı etkinlikte 
yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Programda konuşan Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, “Konya’nın ve 
ülkemizin daha yeşil bir yer 
olması, gelecek nesillerin bu 
konuda bilinçlenmesi için çok 
anlamlı bir gün. Böyle bir günde 
millet olarak 7’den 77’ye daha 

yeşil Türkiye adına çok önemli ve 
çok yararlı bir iş yapıyor, fidanlar 
dikiyoruz. Bugün diktiğimiz 
fidanlar inşallah geleceğe nefes 
olacak. Her nerede olursak 
olalım doğayı korumalıyız ve 
bizlere nefes olan varlıklara 
sahip çıkmalıyız. Bu tür sosyal 
faaliyetlerde yer almanın, bu 
konularda sorumluluk bilinciyle 
hareket etmenin önemli ve gerekli 
olduğunu düşünüyorum. Bugün 
burada bulunan, tüm Türkiye’de 
ağaçlandırma etkinliğine 
katılan ve emek veren herkesi 
kutluyorum” dedi.

Üniversitemiz KONÜDAM 
Deneysel Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin 19’uncu 
ve 20’nci dönem Mikrocerrahi 
Eğitim Programı’nı tamamlayan 
kursiyerler, sertifikalarını 
düzenlenen törenle aldı.

Eğitim programına; Konya, 
Ankara, Kayseri, Bolu, İstanbul, 
Samsun, Diyarbakır, Elazığ, İzmir 
ve Manisa’dan toplam 20 kursiyer 
katıldı.

Programı tamamlayan 
kursiyerlere sertifikaları, 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin 
Doğan, KONÜDAM Deneysel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Tuğrul Yılmaz, KONÜDAM Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Bilsev İnce ile 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Nedim Savacı’nın katıldığı törende 
verildi.

Kurs eğitmeni Meram Tıp 
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bilsev İnce 
törende yaptığı konuşmada, 
Mikrocerrahi Eğitim Programı’nın 
temel mikrocerrahi uygulamaları 
konusunda çalışmak isteyen 
hekimler açısından oldukça 
önemli olduğunu vurguladı.

Mikrocerrahinin, günümüzde 
birkaç seçkin cerrahın sahip 
olduğu bir yetenekten ziyade tüm 
cerrahların meslek yaşantılarında 
başarılarını arttıran temel 
eğitimin rutin bir parçası haline 
geldiğini belirten Prof. Dr. İnce, 
KONÜDAM tarafından düzenlenen 

programın, Türkiye’de üniversite 
bünyesinde verilen tek düzenli 
mikrocerrahi eğitimi olduğunu 
ifade etti.

KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz 
ise, kursiyer uzman hekim 
adaylarını hem misafir olarak 
ağırlamaktan hem de bir hafta 
süren kurs vesilesiyle onların 
eğitimine katkıda bulunmaktan 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdi.

Merkez olarak böyle bir eğitime 
ev sahipliği yapmanın kendileri 
açısından önemli olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, 
kursiyerlere merkez bünyesinde 
yapabilecekleri çalışmalar 
hakkında da bilgiler verdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE ULUSLARARASI 
KONYA MİKROCERRAHİ TOPLANTISI YAPILDI
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Üniversitemiz ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 
kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 
Konya'daki sosyal inovasyon 
ekosisteminin geliştirilmesi 
ve dijitalleşen dünyada ortaya 
çıkan sorunlara yönelik çözüm 
çalışmalarına katkı sunulması 
amacıyla "Sosyal İnovasyon 
Ekosistemi Geliştirme Programı" 
düzenlendi. 
 
Konya genelindeki lise 
öğrencilerini kapsayan Sosyal 
İnovasyon Ekosistemi Geliştirme 
Programı (SİEGP) Konya'daki 
sosyal inovasyon ekosistemini 
geliştirmek ve dijitalleşen 
dünyada ortaya çıkan sorunlara 
yönelik çözüm çalışmalarına katkı 
sunmak amacıyla tasarlandı.  
Programın ilk aşamasında şehir 
merkezindeki okul müdürleri 
Sosyal İnovasyon Ajansı'nda 
ağırlanarak SİEGP'nin tanıtımı 
yapıldı. 

"Sosyal İnovasyon" kavramının 
Türkiye'de ilk defa ortaöğretim 
düzeyindeki öğrencilerle 
buluştuğu program ile sosyal 
inovasyonun gençler tarafından 
anlaşılması, sosyal girişimcilik, 
sosyal fayda ve sosyal etki gibi 
kavramlara yönelik farkındalık 
düzeylerinin artırılması sağlandı.  

Gençler; eğitimde yenilikçi 
yaklaşımlar, iklim değişikliği, 
gıda girişimciliği, şehir ve trafik, 
toplumsal düşünce ve ortak akıl 
temalarında yenilikçi fikirleriyle 
takım halinde başvurularını yaptı. 

31 ilçeden başvuruları kabul 
edilerek programa seçilen 
takımlar, "Fikir Kuluçka Eğitim 
Programı"nda beceri geliştirici 
eğitimler aldı. Takımlar daha 
sonra "Fikir Koşusu"na katılıp 
fikirlerini projelendirerek "Çözüm 
Hackathonu"nda yarıştı.

KONYA SOSYAL İNOVASYON 
EKOSİSTEMİ GELİŞİYOR

Üniversitemiz KONÜDAM Deneysel 
Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin 19’uncusunu 
gerçekleştirdiği Deney Hayvanları 

Eğitim Programı’nı başarıyla 
tamamlayan kursiyerler 
sertifikalarını düzenlenen 
törenle aldı.

KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkezinde yapılan 
törende Deney Hayvanları Eğitim 
Programı’nı başarıyla tamamlayan 
32 kursiyere belgeleri verildi.

Konya, İzmir, Ankara, İstanbul 
ve Karaman’dan kurslara 
katılan kursiyerlere sertifikaları; 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, KONÜDAM Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz, 
Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana 
Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rahim 
Kocabaş tarafından takdim edildi.

Programda konuşan KONÜDAM 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Tuğrul Yılmaz, kurs bitiminde 
kursiyerlerle paylaşılan anket 
sonucunda katılımcılardan yapılan 
geri dönüşleri değerlendirdiklerini 
ve eğitim programını daha verimli 
hale getirmek için çalıştıklarını 
ifade etti. Prof. Dr. Yılmaz, 
kursiyerlerin eğitimden memnun 
kaldıklarını ve bunun kendileri 
için büyük bir motivasyon kaynağı 
olduğunu sözlerine ekledi.

KONÜDAM’DA EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN 
KURSİYERLERE BELGELERİ VERİLDİ

NEÜ GÜNDEM



48 49

KONYA'DA DOĞAN MERSİNLİ 
DÖRDÜZLERİN 19 YILLIK DOKTOR VEFASI

Konya’da 19 yıl önce tüp bebek 
yöntemiyle evlat hasreti dinen 
Mersinli Adem ile Rabia Orak 
çiftinin dördüz çocukları, tedaviyi 
gerçekleştiren Üniversitemiz 
Meram Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Çolakoğlu ile her yıl 
düzenli görüşüyor.

Mersin'de yaşayan Adem ile 
Rabia Orak çifti, uzun yıllar çocuk 
sahibi olamayınca yakınlarının 
tavsiyesiyle Konya'ya geldi. Çift, 
burada Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu 
ile görüştü.

Tüp bebek tedavisiyle hamile 
kalan Rabia Orak, Semih, Şamil, 
Sena ve Şeyma adını verdikleri 
dördüz çocuklarını kucağına alma 
mutluluğunu yaşadı.

Mersin'de yaşayan ve liseden bu 
yıl mezun olan kardeşler, küçük 
yaştan itibaren akrabalarının da 
yaşadığı Konya'daki doktorları 
Çolakoğlu'nu ziyaret ediyor.

Doktor Olarak Değil Bir Aile 
Büyüğü Olarak Görüyorlar

Prof. Dr. Çolakoğlu, AA muhabirine, 
gençlerle sürekli görüştüklerini 
söyledi. Tüp bebek tedavisiyle 19 
yıl önce ailenin büyük mutluluk 
yaşadığını anlatan Çolakoğlu, 
annenin sevincini unutamadığını, 
bu hikayenin çok heyecan verici 
olduğunu aktardı.

Çolakoğlu, 34 haftada sağlıklı 
dünyaya gelen bebeklerin o 
dönem büyük ilgi uyandırdığını 
belirterek, "Üniversite çağına 
gelmiş gençler, beni sadece 
doktor olarak değil, bir aile 
büyüğü olarak görüyor. Her yıl 
Mersin'den ziyarete gelirler. Hasta 
doktor ilişkisinden öte aile gibi 
olduk. Üniversite çağına geldiler, 
branş ve tercihlere ilişkin istişare 
yapıyoruz. Büyük olarak fikrimizi 
alıyorlar" diye konuştu.

Birlikte Spor Yapıyoruz

Kardeşlerden Semih Orak da 
çocuklukta dördüz olmalarından 
dolayı çok fazla ilgi çektiklerini 
dile getirdi.

Konya'ya her yıl geldiklerini 
aktaran Orak, şöyle konuştu: 
"Buraya gelip, Mehmet hocamızla 
buluşuyoruz. Kendisiyle 
istişarelerde bulunuyoruz. Sürekli 
bir araya gelip, sohbet ediyoruz. 

Onun bize ilgisi mutlu ediyor. 
Birçok şeyi görüşüp danışıyoruz. 
Kendisini spora özendirdim. 
Burada birlikte spor yapıyoruz. 
Bundan dolayı buranın anlamı 
büyük. Konya'da doğduk ancak 
Mersin'in Tarsus ilçesinde 
yaşıyorum. Nerelisin dediklerinde, 
'Konyalıyım' diyorum."

Hobilerimiz, Huy ve 
Karakterlerimiz Farklı

Semih Orak, kardeşleriyle günlük 
yaşamına ilişkin ise şunları anlattı: 
"Annem ve babamla aramızda 
arkadaş ilişkisi var. Kardeşlerimin 
hepsiyle iyi anlaşıyorum. 
Hobilerimiz, huy ve karakterlerimiz 
farklı. Kimimiz mülayim kimimiz 
de agresif. Dördüz olmamız 
küçükken çok dikkati çekiyordu. 
Annemizin yanında aynı boyda 
4 çocuk, insanları şaşırtıyordu. 
Birbirimize hiç benzemiyoruz. 

Büyüdükçe dördüz olmanın nasıl 
bir duygu olduğunu anlatma 
durumu sıkıcı olmaya başladı. 
Lisede Şamil ile beraberdik. Şimdi 
üniversitede tamamen ayrılacağız, 
belki şehirlerimiz bile farklı 
olacak."

Sena Orak da dördüz olmanın 
kendisi için ayrıcalığı olmadığına 
işaret ederek, "Bazen ev içinde 
sıkıntılar yaşıyorduk. Ortak 
hobilerimiz az da olsa var. Kız 
kardeşimle daha iyi anlaşıyorum. 
Genelde onunla vakit geçiyoruz. 
Annemize yardım ediyoruz. Erkek 
kardeşlerimin ayrı dünyaları var" 
dedi.

Şeyma Orak ise her şeyi kız 
kardeşi ile paylaştığını, evde 
ailesiyle zaman geçirmekten 
büyük mutluluk duyduğunu ifade 
etti.
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NAKİLLE HAYATA TUTUNANLAR
BAĞIŞÇILARA MİNNETTAR

Konya'da organ yetmezliği 
nedeniyle genç yaşta geçirdikleri 
zor günleri yapılan nakille geride 
bırakanlar, bağış çağrısında 
bulundu.

Karaciğer nakli yapılan 28 
yaşındaki hemşire Seda Nur 
Çalışkan, 7 yıl önce hemşirelik 
öğrencisi olduğu dönemde 
zayıflamaya karar verdiğini 
söyledi.

Bu dönemde zayıflama çayı 
kullandığını aktaran Çalışkan, bir 
süre sonra vücudunun çeşitli 
yerlerinde kaşıntı olduğunu dile 
getirdi.

Sarılığının arttığını ve herhangi 
bir nedenle oluşan kanamanın 
durmadığını anlatan Çalışkan, 
şöyle konuştu: "Karaciğer 
yetmezliği tanısı aldım. Yapılan 
araştırmalarda bu duruma 
zayıflama çayının neden olduğu 
anlaşıldı. Süreç o kadar hızlı 
ilerledi ki evden çıktım ve 25 
gün sonra karaciğer nakli 
olmak zorunda kaldım. Acil 
bildirimden karaciğer nakli 
oldum. Kadavradan karaciğer 
alındı. Nakilden yaklaşık 1 hafta 
önce bilincimi kaybetmiştim. 
Bir şeylerin ters gittiğinin 
farkındaydım ama hastalık 
oldukça ilerledi ve yoğun 

bakımda uyutuldum. Nakil 
olarak yoğun bakım ünitesinde 
uyandım. Uyanıyorsunuz ve ikinci 
hayatı yaşıyorsunuz. İlik ve kan 
bağışında bulunulabildiği gibi 
organ da bağışlanabilir. Derdi 
veren Allah, dermanı da bir başka 
insanda vermiş. Herkes organ 
bağışçısı olmalı. Öldükten sonra 
tanımadığınız insandan dua almak 
kadar güzel bir şey yoktur, diye 
düşünüyorum. Ben kim verdi hiç 
bilmiyorum, her duamda o ve 
ailesi var. Ailem ve arkadaşlarımın 
dualarında da o ve ailesi var." 
dedi.

İkinci Hayatıma Başladım

Halasından alınan böbrekle 
sağlığına kavuşan 22 yaşındaki 
Osman Cahit Yüksel ise 
ayağındaki ağrı nedeniyle 
başvurduğu hastanede böbrek 
yetmezliği tanısı konulduğunu 
kaydetti.

Tanıdan sonra diyalize girmeye 
başladığını, nakil için girişimlerde 
bulunduklarını aktaran Yüksel, 
"Halamdan uygun böbrek bulundu. 
Halam sayesinde 7 yıl önce ikinci 
hayatıma başladım. Halamla 
arkadaş gibiyiz. Halamla böbrek 
kardeşiyiz, canından can verdi. 
Bir insana yeni bir hayat vermek 
gerçekten güzel bir şey" diye 
konuştu.

Doğuştan böbrek yetmezliği 
yaşayan 17 yaşındaki Rahman 
Değer de babasından alınan 
böbrekle 3 yıl önce sağlığına 
kavuştuğunu söyledi.

Artık herhangi bir böbrek 
rahatsızlığı yaşamadığını 
vurgulayan Değer, "Yeni bir hayat, 
yeni bir başlangıç çok güzel oldu. 
Herkesi organ bağışına davet 
ediyorum" dedi.

Toprak Olacak Organları,
Bir İnsanın Sağlığına 
Kavuşması İçin Vesile 
Kılalım

Üniversitemiz Organ Nakli 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tevfik 
Küçükkartallar, bir donörden, 7-8 
organ ve doku nakli yapılabildiğini, 
dolayısıyla 8-10 hastanın sağlığına 
kavuşabildiğini ifade etti.

Türkiye'de canlı verici nakillerin 
ön planda olduğunu anlatan 
Küçükkartallar, şöyle devam 
etti: "Aslında ideali kadavradan 
bağışların olması. Kadavra 
dediğimizde solunum cihazına 
bağlı, artık beynine kan gitmeyen 
ama tıbbi destekle belli bir süre 
daha yaşayabilen kişilerden 

bahsediyoruz. Her ölümden 
sonra organ alamıyoruz, keşke 
öyle olabilse, bu problemi büyük 
oranda çözmüş oluruz. Tıbbi 
olarak organların canlı, içinden 
kan geçiyor olması, kalbin 
tıbbi destekle de olsa çalışıyor 
olması, akciğerlerin solunum 
cihazı desteğiyle organlara 
oksijen götürmesi ve sağlıklı 
organlar olarak karşımızda 
bulunması gerekiyor. Toprak 
olacak organları, bir insanın 
sağlığına kavuşması için vesile 
kılalım. Bağışçılar, bir taraftan 
yakınlarını kaybetmenin acısını 
derinden yaşarken bir taraftan 
da onun organlarıyla yeni bir 
hayata kavuşacak insanlara umut 
oluyorlar."
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NEÜ’NÜN ÇINARLARI,
VEFA PROGRAMINDA BULUŞTU

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
üniversitemizin kuruluşundan 
itibaren emekli olan akademisyen 
ve idari personelle “Dün, Bugün, 
Yarın, DAİMA” sloganıyla hazırlanan 
vefa programında bir araya geldi.

Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı 
yemekhanesinde gerçekleşen 
etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, emekli akademik 
ve idari personel ile üniversite 
yöneticileri katıldı. Programda 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu organizasyona katılan 
emekli personele ‘Hoş geldiniz’ 
diyerek söze başladı. Rektör Zorlu, 
“Emeklilik dönemi, fiziksel olarak 
bazı işler yapılamasa da ruhların 
genç olduğu, tecrübenin en üst 
seviyelere ulaştığı bir zaman 
dilimidir. Bundan dolayı, toplumun 
emeklilerden akil insanlar 

olarak faydalanması gerektiğini 
düşünüyorum. Bizler, “NEÜ’nün 
Çınarları” olarak adlandırdığımız 
emeklilerimiz için böyle bir etkinlik 
düzenledik. Daha önce de iftar 
programında bir araya gelmiştik 
ve bu organizasyonlar inşallah 
gelenek halinde devam edecek” 
dedi.

Emekli personeli hiçbir zaman 
unutmadıklarını dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Üniversitemizin hangi fakültesi 
olursa olsun, Türkiye’de bir 
statüsü, itibarı, kalitesi varsa 
bunun altında şüphesiz sizlerin 
imzası var. Bunu unutmadık 
hiçbir zaman. Ayrıca üniversite 
olarak sizler için ne yapabiliriz 
diye düşündük ve emekli kartı, 
kütüphane hizmeti, e posta, gibi 
bazı imkanlar sunduk. Yine farklı 

ihtiyaçların doğması halinde 
yönetim olarak sizler için gereken 
çalışmaları yapacağız. Bir de 
duygu, deneyim ve tavsiyelerinizi 
aktaracağınız “NEÜ’nün Çınarları” 
belgeseli yapmayı planlıyoruz. 
Programımıza teşriflerinizden 
dolayı sizlere teşekkür ediyor, 
bir sonraki buluşmada sağlık ve 
sıhhatli bir şekilde beraber olmayı 
diliyor ve hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Zorlu’nun ardından söz 
alan emekli personeller de yapılan 
etkinliğin kendileri için çok önemli 
olduğunu ve gösterilen vefadan 
memnun kaldıklarını belirttiler.

Emekli personellerin duygu ve 
düşüncelerini şeref defterine 
yazdığı program, plaket ve emekli 
kartlarının takdimi ile sona erdi.

İMMÜN YETMEZLİK TEDAVİSİ GÖREN 
ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji 
Bilim Dalında tedavileri devam 
eden çocuklar, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 
katkılarıyla 80 Binde Devri Alem 

Parkı ve Dutlu Millet Bahçesini 
gezerek çeşitli etkinliklerle güzel 
havanın tadını çıkardı.

Meram Tıp Fakültesi Çocuk 
İmmünolojisi ve Alerji Bilim 
Dalında tedavi gören primer 
immün yetmezlikli çocuklar 
için düzenlenen etkinlikte ilk 
olarak 80 Binde Devri Alem Parkı 
ziyaret edildi. Burada çocuklar 
aileleriyle birlikte, hareketli ve 
sesli dinozorların bulunduğu ve 50 
dinozor maketinin yer aldığı T-Rex 
Parkı'nı, masal kahramanlarının 
bulunduğu Pamuk Şekeri Parkı'nı 
ve tarihi, kültürel mirası yansıtan 
120 minyatürden oluşan Cihan-ı 
Türk Parkı'nı gezdi.

80 Binde Devri Alem Parkı 
gezisi sonrasında etkinlik Dutlu 
Millet Bahçesi'nde devam etti. 
Birbirinden eğlenceli faaliyetlerle 
geçirilen günde çocuklar güzel 
havanın keyfini sürdü. 

Etkinliğe katılan Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk İmmünolojisi 
ve Alerjisi Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Şükrü Nail Güner 
bu tür etkinliklerin hasta ve 
yakınlarının moral ve tedavi 
motivasyonu açısından önemli 
olduğunu vurgulayarak, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü 
Aliye Ören başta olmak üzere 
organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
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EREĞLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Üniversitemiz Ereğli Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
binasının yapımını üstlenen 
hayırsever Devlet Eski Bakanı Ali 
Talip Özdemir ile Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu ve beraberlerindeki 

heyet, bina tanıtım programında 
bir araya gelerek eğitim öğretime 
hazır hale getirilecek binada 
incelemelerde bulundu.

Programda ilk olarak konuşan 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, hayırsever Devlet 
Eski Bakanı Ali Talip Özdemir’e 
Ereğli’ye yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ederek bu güzel 
davranışın tüm hayırseverler için 
örnek teşkil etmesini diledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Ereğlili olmanın verdiği aidiyetlik 
duygusuyla hareket ettiğini 

belirterek vefalı olmanın önemine 
değindi. Bu konuda Ali Talip 
Özdemir’i örnek aldığını anlatan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
şöyle konuştu: “Gönlü zengin 
olmak çok büyük bir ayrıcalık. 
Gönlü zengin olup Ereğli’yi 
unutmamak, hayır hasenat 
peşinde koşmak, sadaka-i 
cariye dediğimiz vefatından 
sonra anılacak bir takım eserler 
bırakmak bir ayrıcalık. Cenab-ı 
Hak bunu herkese nasip etmez, 
bu bir nasip meselesi. Ali Talip 
Bey bu anlamda gönlü zengin 
bir hayırseverimiz. İmkanlarını 
seferber ederek hatta zorlayarak 

ikinci okulu bu noktaya getirdi. 
İnşallah kısa süre içerisinde 
okulumuz bitecek. Gelecek sene 
öğrenci almayı ümit ediyoruz, 
bunun için gayret sarf ediyoruz. 

Ereğli’ye hizmet eden herkesten 
Allah razı olsun. Herkesi bu hayır 
yarışına ortak olmaya davet 
ediyorum.”

Üniversitemizin Ereğli’ye sunduğu 
katkılardan bahseden, insanların 
yararına olacak çalışmalar 
yapmanın ve üretmenin önemine 
değinen Devlet Eski Bakanı Ali 
Talip Özdemir de konuşmasında, 
“Burada büyük bir emek var, 
Belediyemizin büyük katkıları 
var, 5 ayda 5 bin metrekarelik 
bir inşaatı bitirdik. Cebinizde 
ne varsa verin, aç kalacağım 
fakirleşeceğim diye sakın 

korkmayın. Allah rızası için 
yaptığınız zaman gelen kıymetin 
ve imkanların ne olduğunu tahmin 
bile edemezsiniz” dedi. Bina gezisi 
esnasında da basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Özdemir, 
“İmkanınız da olsa, eğer idare 
sizlere bunları yapma imkanı 
sunma durumunda olmazsa, 
bunu yapmanız mümkün değil. 
Sayın Rektörüm adeta bizi zorladı, 
büyük bir gayretle bu günlere 
getirdik. Eğer Hocam olmasaydı 
ne buralara hoca ne talebe gelirdi 
ne de bu hale getirebilirdik, Allah 
ondan razı olsun. Şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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İNSANIN GELECEĞİ, DÖNÜŞEN DEĞERLER VE 
EĞİTİMİN GÜCÜ KONYA'DA KONUŞULDU

Türkiye İmam Hatipliler 
Vakfı (TİMAV) öncülüğünde; 
Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi, 
Mardin Artuklu Üniversitesi, 
Lübnan Trablus Üniversitesi, 
Kazakistan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, Pakistan Abdul 
Wali Khan Üniversitesi, Cezayir 
Kostantiniyye 3 Salah Boubnider 
Üniveristesi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve İlim ve Hikmet 
Araştırmaları Merkezi (İLHAM) 
birlikteliği ile gerçekleştirilen 
"İnsanı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? 
Değerlerin Dönüşümü, Dönüşen 
Değerler ve Geleceğin İnşasında 
Eğitimin Gücü" temalı sempozyum 
tamamlandı.

Ulusal ve uluslararası 
düzeyde akademisyenler ve 
araştırmacıların katılımlarıyla 
iki gün süren 7. Uluslararası 
Dini Araştırmalar ve İnsan 
Sempozyumu’nda açılış ve 
kapanış oturumları dahil 19 farklı 
oturumda 70 bildiri sunuldu.

Sempozyumun açılışında konuşan 
TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 
vakıf olarak 1994 yılından bu yana 
İmam Hatiplere, din öğretimine, 
sosyal politikalara dair bilgi, 
düşünce ve strateji üretmek 
gayesi ile çeşitli faaliyetler 
sürdürdüklerini, birçok program 
düzenleyerek, vatan ve millet 
için değer üretme gayreti içinde 
olduklarını söyledi.

Sadece imam hatiplere hizmet 
etmek için değil, imam hatiplilerle 
bir araya gelerek insanlığa nasıl 
hizmet edileceğini gösterecek 
ulusal ve uluslararası faaliyet ve 
projeler yürütmeye çalıştıklarını 
ifade eden Öksüz, şöyle konuştu: 
“Yapmış olduğumuz faaliyetlerin 
içerisinde; özellikle gençlerimize 
yönelik, onların gönüllerine 
dokunacak, sahih bir anlayış, 
sağlam bir duruşa vesile olacak 
diye ümit ettiğimiz İLHAM 
projemiz var. Diğer taraftan 
Türkiye genelindeki tüm İmam 

Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik 
düzenlediğimiz Geleneksel 
Hikaye Yarışması 10 yıldır devam 
ediyor. Tüm faaliyetlerimizi 
tek tek saymayayım, ama bu 
faaliyetler içerisinde en önemli 
başlıklardan bir tanesi de bu sene 
yedincisini gerçekleştirdiğimiz 
Sempozyumumuzdur.”

Eğitimin bir güç olmaktan, bir 
üstünlük vesilesi olmaktan daha 
ziyade; hayatlarımızı, gönüllerimizi, 
inançlarımızı, dostluklarımızı, 
kardeşliklerimizi, varlık gayemizi 
sabit kılan ve bize güçten daha 
ziyade sorumluluk yükleyen 
bir yapıya dönüşmesinin de 
dönüşen değerler ve değerlerin 
dönüşümü bağlamında önemli 
olduğunu düşündüğünü söyleyen 
Öksüz, konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı: "Sempozyumumuz 
hayra vesile olsun ve inşallah 
önümüzdeki dönemlerde 
değişmeyen değerlerimizi daha 
güçlü kılacak, varlık gayemizi 

daha güçlü kılacak, daha 
güçlendirecek, sadakatimizi, 
hakkaniyetimizi daha da artıracak 
konu başlıklarını müzakere 
edebileceğimiz sempozyumlarda 
yeniden bir araya gelmeyi ümit 
ediyorum."

Öksüz’ün ardından kürsüye 
gelen Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu şunları söyledi: “Özel 
toplantılarımızda TİMAV için, nasıl 
bir vakıf olsun, nasıl işler yapsın 

tarzında konuşmalarımızda, 
gençlerin, delikanlıların, 
kızlarımızın ruhlarına gönüllerine 
beyinlerine hitap edelim, biz bu 
çerçevede hizmetler üretelim 
dedik. Nitekim TİMAV da bunu 
gerçekleştirme noktasında ciddi 
adımlar attı ve marka değerine 
ulaşmış işler yaptı. Sempozyumlar 
da bunlardan biri. Başkana ve 
ekibine çok teşekkür ediyorum.”
‘İnsanın Geleceği’ konusunun 
önemli bir başlık olduğunu, 
bu konuda Müslümanlara çok 
büyük vazifeler ve sorumluluklar 
düştüğünü söyleyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, "Hz Ali 
(r.a.) efendimiz diyor ki: 
”Çocuklarınızı geleceğe hazırlar 
nitelikte yetiştirin.” O zaman 
Müslümanın üzerine düşen 
vecibe, sadece günü planlamak 
değil, aynı zamanda geleceğe 
yönelik projeksiyonlar yapıp, 
tespitlerde bulunup, planlar 
ve projeler üretmek ve buna 
göre hareket etmektir.  Gelinen 
nokta itibariyle dünyadaki bütün 
‘izm’ler; Komünizm, sosyalizm 
ve kapitalizm gibi, insanın 
bırakın öteki dünyasını sadece 
bu dünyasını ihya etmek adına 
ortaya çıkan bütün ideolojiler, 
bütün düşünce sistemleri bitmiş 
ve tükenmiş… İnsanlığın bitme 
ve tükenme noktasına geldiği 
anda yine kurtarıcı olarak İslam’ın 
varlığı kaçınılmazdır. İşte bu 
prensiplerden geleceğe matuf bir 
yaşam tarzı, yenileşmiş bir hayat 
biçimi, temel unsurların dışında 
organize edecek, projeksiyon 
yapacak, üretim yapacak yine 

bugünün Müslümanlığıdır" 
ifadelerini kullandı.

Sempozyumun açılış konferansı 
için kürsüye gelen Prof. Dr. 
Yasin Aktay da konuşmasında, 
sempozyumun bir fikir, düşünce 
ve dostluk şöleni demek olduğunu 
vurgulayarak, "Öncelikle böyle 
bir sempozyumu düzenledikleri 
için TİMAV ailesine çok teşekkür 
ediyorum. Sadece bundan 
dolayı değil, amelde süreklilik 
oluşturdukları için tebrik 
ediyorum. 7 rakamının hayırlı 
mübarek bir tarafı vardır. 
Sembolik bir tarafı vardır. Bu 
rakam manevi dünyalarda bir 
eşiktir. Bu eşiği atlamış oluyoruz 
inşallah. Yedincisine vasıl 
olduğumuza göre bu sürekli ve 
kurumsal bir hale gelmiş oluyor" 
dedi.

Başarıyla tamamlanan 
sempozyumda,  din bilimleri 
ve insan bilimlerine ait birçok 
araştırma disiplininden insanı 
nasıl bir geleceğin beklediği, 
değerlerde yaşanan dönüşüm, 
dönüşen değerler ve eğitimin 
gücü konularına üst perspektifte 
ışık tutacak değerlendirmelerde 
bulunuldu. İlim dünyasına teorik 
ve pratik anlamda önemli katkılar 
sunulan programda, toplumsal 
hayata yönelik yapısal ve derinlikli 
pek çok öneri sunuldu. 

Sempozyum, online olarak yapılan 
oturumların ardından kapanış 
programı ve sonuç bildirgesinin 
okunmasıyla sona erdi.
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KALEHAN ECDAT BAHÇESİ’NDEKİ ATÖLYE, 
ZİYARETÇİLERİNİ TARİHTE YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Üniversitemiz ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 
Kalehan Ecdat Bahçesi içinde 
kurulan Geleneksel Türk Harp 
Sanatları Araştırma Atölyesi, 
çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor. Atölyede Türk 
harp tarihinde kullanılan savaş 
aletleri; yay, ok, zırhlar ile müzik 
aleti ney bugünün teknolojisiyle 
aslına uygun olarak üretiliyor.
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin 
izlerini taşıyan Kalehan Ecdat 
Bahçesi’nde bulunan atölyeyi 
ziyaret edenlere geleneksel savaş 
aletleri hakkında bilgi verilerek 
yapım süreci anlatılıyor. Atölyede, 
araştırma ve eğitim çalışmalarına 
da hız kesmeden devam ediliyor.

Uygulamalı Türk Okçuluğu 
Dersi İçin Almanya’dan 
Konya’ya Geldi

Atölyeyi ziyaret ederek eğitim 
alanlardan biri de Almanya’da 

geleneksel Türk okçuluğunu 
yaşatmak isteyen Kemankeş 
Hamburg Başkanı Ömer Faruk 
Yıldız… Sosyal medya aracılığıyla 
atölyede yapılan çalışmalardan 
haberdar olan Yıldız, atölye 
sorumlusu Osman Gözel ile 
irtibata geçerek Konya’da bir 
haftalık uygulamalı Türk okçuluğu 
dersi aldı.

Geleneksel yay yapımı, okun 
denge hesapları, ok ve yay 
kalibrasyonları, dominant göz 
ve hakim kuvvet dengesi gibi 
birçok önemli konuda bilgiler 
edinen Kemankeş Hamburg 
Başkanı Yıldız, atölyede yürütülen 
çalışmalardan etkilendiğini 
ifade ederek geleneksel 
değerlere sahip çıkılması 
gerektiğini ve bu tür çalışmaların 
yaygınlaştırılmasını temenni 
ettiklerini dile getirdi.

Ecdadın Emanetlerini 
Maziden Atiye Taşıyoruz

Ecdadın emanetlerini maziden 
atiye taşıdıklarını ifade eden 
atölye sorumlusu Osman Gözel 
ise, “Yeni neslin, bu sanatları 
ilmi olarak da anlatabilmesini 
istiyoruz. Bütün gayemiz 
ecdadımızın uğraştığı sanatları 
sevdirmek, tanıtmak, gelecek 
kuşak ve nesillere aktarabilmek. 
Burada geleneksel yayları 
aynı malzemeleri kullanarak, 
günümüzdeki malzemelerle 
birleştirip yeni teknolojiyle daha 
da hızlandırarak Türk yayları 
yapmaya çalışıyoruz. Geleneksel 
bir yayın tamamlanma süresi 2-3 
yıl arasında değişirken, yapımında 
modern malzemeler kullanarak bu 
süre 3-4 güne kadar düşebiliyor. 
Biz bu zamanı lehimize çevirmek, 
insanlara daha fazla Türk yaylarını 
anlatabilmek için böyle bir yol 
seçtik. Kültürümüzü de insanlara 
tanıtma yönünde bir kültür savaşı 
verdiğimizi, musikide de en iyi 
savaşı vermemiz gerektiğini 
düşünüyoruz. O yüzden ney 
yapımını da geleneksel harp 
sanatlarının içine dahil ettik” diye 
konuştu.

DAİRE BAŞKANLARIMIZ KÖYCEĞİZ 
YERLEŞKEMİZDEKİ YENİ BİNALARIMIZDA 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Daire Başkanlarımız, Köyceğiz 
Yerleşkemizde yapımında sona 
gelinen Mühendislik Fakültesi, 
Mimarlık ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi ile yapımı devam eden 
merkez kütüphane binasının 
inşaat çalışmalarını yerinde 
inceledi.

Derslikler, okuma salonları, sosyal 
donatı alanları, öğretim üyesi 
odaları, laboratuvarlar ve fakülte 
inşaatlarındaki çeşitli mekanları 
gözlemleyen daire başkanlarımıza, 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 
Ahmet Bülbül ile Etüt-Proje ve 
Yapım Şube Müdürü Hüseyin 
Yıldırım eşlik ederek yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Heyet, fakülte binalarını gezdikten 
sonra Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı tarafından yapımı 
üstlenilen merkez kütüphane 
inşaatında incelemelerde 
bulunarak bilgi aldı.
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BİRİ ABLASINDAN DİĞERİ DİNLEDİĞİ 
ŞARKIDAN ETKİLENEN BOSNALI 
GENÇ KIZLAR TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Bosna Hersek'te yaşayan 
üniversite öğrencisi iki genç kız, 
sonradan öğrendikleri Türkçe ile 
biri öğretmenlik yapıyor, diğeri 
haber sunuyor.

Üniversitemiz, Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi ve 
Saraybosna Eğitim Müşavirliği iş 
birliğinde yürütülen Türkçe yaz 
okulu projesinde, Bosna Hersek'te 
Türkoloji bölümünde okuyan 30 
öğrenci, dilde pratik yapmak için 
Konya'ya geldi.

Üniversitemizde 15 gün süren 
programla teorik ve pratik dil 
eğitimi alan Bosnalı öğrenciler, 
kentteki tarihi ve turistik 
mekanları gezerek Türk kültürünü 
yakından tanıma fırsatı buldu.

Her Şey Ablamı 
Kıskanarak Başladı

Bosna Hersek'teki bir medya 
şirketinde Türkçe haber sunan 
öğrencilerden 21 yaşındaki 
Zerina Omerbasic, İstanbul'da 
doğduğunu, 2,5 yaşına kadar 
Türkiye'de ailesiyle yaşadığını 
söyledi.

Bosna Hersek'e yerleştiklerinde 
ablasının 7 yaşında olduğunu 
anlatan Omerbasic, şöyle konuştu:
"Her şey ablamı kıskanarak 
başladı. Çünkü o Türkçeyi çok 
güzel konuşuyordu. Babamla 
markete, sokağa gidiyorlardı. 
Ben de gün boyu Türk 
televizyonlarında programlar 
izleyerek, Türkçe konuşmaya 
başladım. Onların karşısına 
çıktım ve Türkçe, 'Ben de sizinle 
markete gitmek istiyorum' dedim. 
Çok şaşırdıklarını hatırlıyorum. 
Sonrasında yazmayı ve konuşmayı 
öğrendim. Bu nedenle de 
üniversitede Türkoloji bölümünü 
seçtim. Bunu anlattığımda 
şaşırıyorlar ve komik geliyor. 
Kıskançlık ve inadın nasıl böyle 
bir şeye yol açtığını düşününce 
şaşırıyorlar. Bir şeyi çok 
istediğinizde denemeniz lazım. 
Ben Türkçe öğrenmeyi denedim 
ve başardım. Haberleri Boşnakça 
ve İngilizceden Türkçeye 
çeviriyorum ve sunuyorum. Bu 
işin de Türkçeme katkısı çok oldu 
ve beni Türkçeye yakınlaştırdı"

Omerbasic, Türk dizi ve filmlerinin 
dil öğrenmesinde büyük katkı 
sağladığına işaret ederek, 
"Okuma ve yazmada biraz 
zorlandım. Alfabe farklı geliyordu. 
Konuşmada zorlanmadım" dedi.

Öğretmenlik Hayalini 
Türkçe İle Gerçekleştirdi

Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
3'üncü sınıf öğrencisi Adina 
Kahriman da Türkçe ile 12 yaşında 
tanıştığını söyledi.

Türkçenin çocukluğunda 
ülkesinde çok yaygın olmadığına 
dikkati çeken Kahriman, şunları 
kaydetti: "Televizyonda Türkçe 
dizideki bir şarkı farklı ve çok hoş 
geldi. Türkçeyi öğrenmek istedim 
ama fırsatım yoktu. Birkaç ay 
sonra okulumuza Yunus Emre 
Enstitüsü'nden gelen teklifle 
onlarla birlikte dili öğrenmeye 
başladım. Lisede Türkçe dersleri 
yoktu, kendi çalışmamla 
ilerletmeye devam ettim. 
Üniversitede Türkoloji bölümünü 
seçtim. Hayalim öğretmen 
olmaktı ve şimdi Türkçe dersleri 
vermeye başladım. İnternet 
üzerinden yaptığım derslerle 
hayalimi yaşıyorum"

Öğrenciler Ağlayarak 
Kentten Ayrıldılar

Proje yürütücüsü Üniversitemiz 
Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi 
Dr. Türkan Topcu, projenin çok 
başarılı geçtiğini aktardı.

Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi'nde 15 Temmuz 
konulu kompozisyon yarışmasında 
dereceye girenlerin Konya 
gezisiyle ödüllendirildiğini anlatan 
Topcu, "Buraya gelen öğrenciler 
öğleye kadar Türkçe eğitimi 
aldılar. Sonra da tarihi ve turistik 
yerleri gezdiler. Konuşma Türkçesi 
zayıf olanlar için çok faydalı 
oldu. Duygusal bağlar kuruldu, 
öğrenciler ağlayarak kentten 
ayrıldı" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur 
Ünal, Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen “Arşivcilik Tarihimiz” 
başlıklı ‘Turkuaz Sahne’ programı 
kapsamında öğrenci ve 
akademisyenlerle buluştu.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Nezahat 
Keleşoğlu Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen programa 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Muhittin Okumuşlar, Üniversitemiz 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, 
yöneticiler, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Bugün Türkiye’deki Arşivler, 
40’tan Fazla Ülkenin 
Doğrudan Arşividir

Osmanlı Devleti’nde zamanın 
şartlarına göre önemli kayıtların 
tutulduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 
“Dünya üzerinde genel olarak 
kültür bakanlıkları uhdesinde 
faaliyetlerini yürüten devlet 
arşivleri vardır. 

Fakat bizde tarih boyunca 
hiçbir zaman devlet arşivlerinin 
statüsüne halel gelmemiştir. 
Muazzam ve köklü bir arşivimiz 
var. Sayısal ve nitelik açısından 
baktığımızda diğer ülkelerle 
kıyaslanmayacak kadar iyi bir 
arşivimiz var. Bugün Türkiye’deki 
arşivler sadece Türklerin tarihini 
aydınlatmakla kalmayıp dünyada 
40’tan fazla ülkenin doğrudan 
arşivi… Osmanlı Devleti hinterlandı 
içerisindeki 40’tan fazla devletin 
tarihi doğrudan Türkiye’deki 
arşivlerden öğreniliyor” dedi.

Arşivimiz, Milletimizin Güven 
Kaynağıdır

Osmanlı Dönemi’ndeki bütün 
belgelerin tasnif edilip 
araştırmaya açıldığının ve 
internet ortamında araştırmaya 
sunulduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Ünal, “Bu, millet olarak 
kendimize güvenimizdir. Henüz 
İngiliz, Fransız bu güveni 
yakalayamadı, yakalayamaz da… 
Çünkü açarlarsa, sömürge tarihini 
görmüş olacağız. Biz, bizi itham 
ettikleri sözde Ermeni iddiaları da 
dahil bütün dosyaları araştırmaya 

PROF. DR. UĞUR ÜNAL, 
ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

TURKUAZ SAHNE

açtık. Çok net bir şekilde sayın 
Cumhurbaşkanımız da söylemişti. 
Ermeni iddialarına dair 1,5 milyon 
belgeyi araştırmaya açtık ve 
online araştırmaya açıktır. 
Elinizde belge varsa koyun ortaya 
dedik, yok. Sizde yoksa Rus 
arşivlerindeki belgeleri ortaya 
koyun dedik, bundan da cevap 
gelmedi. Çünkü maksat üzüm 
yemek değil bağcıyı dövmek, 
temcit pilavı gibi onu sürekli ısıtıp 
ısıtıp Türkiye’nin önüne çıkarmak 
ve bunu siyasi arenada Türkiye’nin 
aleyhine kullanabilmek. Tek 
gayeleri bu… Açık ve net bizim 
arşivlerimiz araştırmaya açıktır” 
ifadelerini kullandı.

Program, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu’nun Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri Başkanı Prof. 
Dr. Uğur Ünal’a tablo takdimi ve 
hatıra fotoğrafı çekimi ile sona 
erdi.

Konferansın ardından 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Taç Kapı 
girişindeki alanda “Arşiv 
Belgelerine Göre Konya’da Eğitim” 
konulu serginin açılışı yapıldı.
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Üniversitemize yeni başlayan 
öğrencilerimizin oryantasyonuna 
yönelik  “ÜNİ101FEST Geleneksel 
Hoş Geldiniz” etkinliğinin ikincisi 
düzenlendi. 

12-13 Ekim 2022 tarihlerinde 
Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesinde 
Üniversitemiz öğrenci 
topluluklarının yanı sıra çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarının da 
tanıtım stantlarını açtığı, öğrenci 
konserleri, yarışmalar, eğlence 
programları, sportif faaliyetler, 
film gösterimi, rekreatif faaliyetler 
ve birçok sürpriz etkinliğin yer 
aldığı “ÜNİ101Fest Geleneksel 
Hoşgeldiniz” etkinliğinin ikincisi 
gerçekleştirildi. 

Etkinlikte ayrıca Üniversitemiz 
öğrenci odaklı birimlerinin proje 
vb. diğer çalışmaları ile imkan 
ve kapasitelerini öğrencilere yüz 
yüze aktarabilmeleri için tanıtım 
ve bilgilendirme stantları da yer 
aldı.

ÜNİ101FEST ETKİNLİĞİ 
İKİNCİ YILINDA 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi 
Ayşe Yılmaz’ın protez kol 
alabilmesi için öğrenci toplulukları 
tarafından düzenlenen kermes 
büyük ilgi gördü.

Konya Akademi Resim Topluluğu, 
Sanat ve Tasarım Topluluğu, 
Mimarlık ve Sanat Topluluğu, 
Mimari Atölye Topluluğu, Urban 
Lab Topluluğu, Kofa Sinema 
Topluluğu ve Geleneksel Türk 
Sanatları Topluluğunun ortaklaşa 
düzenlediği kermes, Köyceğiz 
Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

Öğrenciler, akademisyenler ve 
fakülte yöneticileri tarafından 
ziyaret edilen kermeste, kendisine 
verilen destekten ötürü büyük 
mutluluk duyduğunu söyleyen 
Yılmaz: “Dekanımız, dekan 
yardımcılarımız, hocalarımız ve 
özellikle de öğrenci arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.” dedi.

AYŞE YILMAZ İÇİN DÜZENLENEN 
KERMES YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

NEÜ GÜNDEM



68 69

CEZA EVİNDEKİ MAHKUMUN,
“NEY” İSTEĞİ KARŞILIK BULDU

Üniversitemiz Geleneksel Harp 
Sanatları Araştırma Atölyesi 
Sorumlusu Osman Gözel’in ney 
ve okçulukla ilgili belgesellerini 
izleyen Çorum L Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumundaki bir mahkum, 
yazdığı mektupla Gözel’e yaşadığı 
duyguları aktardı ve ney üflemek 
için yardım talebinde bulundu.
Gözel, alınan özel izinle birlikte 
mahkumla görüştü ve kendisine 
ney hediye etti.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda TRT 2’de yayınlanan 
Yeryüzleri belgeseli ve Diyanet 
TV’de yayınlanan Bizim Ustalarımız 
programında anlatılanlardan ve 
duyduğu ney sesinden etkilenen 
bir mahkum, belgeselde yer alan 
Üniversitemiz Geleneksel Türk 
Harp Sanatları Araştırma Atölyesi 
Sorumlusu Osman Gözel’e mektup 
yazmaya karar verdi.

Mektubunda, koğuş arkadaşları 
ile birlikte izledikleri belgesel ve 
programdan çok etkilendiklerini 
ifade eden mahkum, Gözel 
ile tanışmak istediklerini ve 
kendisinden ney dersi alma 
hususunda taleplerini iletti. 
Yapılan girişimlerin ardından 

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Süleyman Barbaros 
Yalçın ve Üniversitemiz Geleneksel 
Türk Harp Sanatları Araştırma 
Atölyesi Sorumlusu Osman 
Gözel ceza evine bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Üniversitemiz 
heyetini, Cumhuriyet Savcısı 
Emirhan Mısırlı, Kurum Müdürü 
Osman Birol, eğitimden sorumlu 
öğretmenler Serkan Şahin ve 
Ali Aksoy karşıladılar. Doç. Dr. 
Süleyman Barbaros Yalçın’ın 
ney sesinin insan üzerindeki 
etkisi üzerine gerçekleştirdikleri 
sohbetin ardından Sanatçılar 
Osman Gözel ve Yusuf Şamil Gözel 
tarafından ney dinletisi icra edildi.
Cezaevinden gelen mektubu 
okuduğunda duygulandığını 

söyleyen Gözel, “Yakın geçmişte, 
gerek belgeseller gerekse 
Üniversitemizin ortağı olduğu 
"Bir Nefes Bin Duygu" isimli 
projeyle medyada görünürlük 
sağlamıştık. Belgesellerin ve 
projenin basında yer almasının 
ardından Çorum L tipi kapalı 
cezaevinden gelen bir mektupla 
faaliyetlerimize farklı bir anlam 
yüklendi. Mektubu ilk aldığımda 
cezaevinden geldiğini görünce 
çok şaşırdım. Sonra mektubu 
okumaya başladım, yazılanlar 
beni gerçekten çok duygulandırdı. 
Mahkum arkadaşımız belgesel ve 
programlarda söylediklerimizden, 
ney sesinden çok etkilenmiş, 
bedene ruha şifa olan neyi 
üflemeye karar vermiş. Yazdığı 
mektupta bizden destek istedi. 
Biz de Sayın Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu hocamızın destekleri ile 
gerekli izinleri alarak Çorum L Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna bir 
ziyaret gerçekleştirdik. Ziyarette, 
mektubu yazan mahkum 
arkadaşımız ile hasbihal ettik. 
Cezaevi şartlarına uygun olarak 
yaptığımız neylerden hediye 
ederek ney üfledik. Bu olay benim 
hayatımda önemli bir yer edindi, 
inşallah onlar içinde bir milat olur 
ve hayatlarının bundan sonraki 
kısmı daha güzel geçer.” dedi.

Ney’in tılsımlı nağmeleri 
insanı arındırıyor

Gözel sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Müzik ruhun gıdasıdır diye 
boşuna demiyoruz. Özellikle 
musikinin ve ney sesinin 
insanın ruhunu dinlendirdiği 
bilinen bir gerçek. Ecdadımız 
bimarhanelerde, darüşşifalarda 
tedavi amacıyla kullanmış. 
Dünyanın birçok yerinde müzik 
tedavi amacı ile halen kullanılıyor. 
Tabi ney sesinin insanın ruhunu 
dinlendiren, insana dinginlik veren 
odaklanmasını, yer yer mutlu 
olmasını ya da hüzünlenmesini 
sağlayan bir özelliği var. Neva, 
rast, saba, mahur; her makam 
hem üfleyeni hem de dinleyeni 
duygudan duyguya sürüklüyor. 
Ney’in sazlıktan ney olana kadar 
yaşadığı süreç aynen bir insana 
benziyor, insanın dünya yolculuğu 
gibi. Tılsımlı nağmeleri adeta 
insanı arındırıyor. Bu bakımdan 
bir insanın hayatına olumlu olarak 
dokunabilmiş olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.”

NEÜ GÜNDEM
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CİHAT YAYCI, DENİZ HUKUKU VE 
MAVİ VATAN KONFERANSINDA 
ÖĞRENCİLERİMİZLE  BİR ARAYA GELDİ

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler 
Merkezi Başkanı, Müstafi 
Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, 
Üniversitemizde gerçekleştirilen 
“Deniz Hukuku ve Mavi Vatan” 
konulu konferansta öğrencilerle 
buluştu. 

Türk milletinin denizci bir millet 
olduğunu ifade eden Yaycı, gayri 
askeri statüde olmak kaydıyla 
Yunanistan’a devredilen 23 adanın 
egemenlik devir şartının ortadan 
kalktığını söyledi. Yaycı, Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’de, Libya ile yapılan 
anlaşmanın benzerini Mısır, 
Filistin, İsrail, Lübnan ve Suriye ile 
de yapması gerektiğini kaydetti.

Üniversitemiz Hukuk ve Adalet 
Topluluğu tarafından Ahmet 
Keleşoğlu Yerleşkesi, Nezahat 
Keleşoğlu Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programda ilk olarak 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak kürsüye geldi.

Prof. Dr. Mızırak, “Mavi Vatan” 
kavramının bir duruş ve 
varoluş kavramı olduğunun 
altını çizerek, “Bu kavramı 
ortaya atan ve savunanlara 
şükranlarımı sunuyorum. “Mavi 
Vatan, Türkiye’nin bir deniz ülkesi 
olduğunun da bir işareti aslında. 
Denizler sadece turistik amaçla 
kullanılan yerler değil, bir ulaşım, 
ekonomik kalkınma ve savunma 

arenası aynı zamanda… Mavi 
Vatan ile beraber Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’deki karbon ve 
doğalgaz yataklarının da önemli 
bir parçasına sahibiz. Bugün 
dünyadaki en önemli konulardan 
bir tanesinin ‘enerji güvenliği’ 
olduğunu düşündüğümüz 
zaman, Mavi Vatan ile beraber 
Türkiye’nin geleceğinin ne kadar 
açık olduğunu ve geleceğe ne 
kadar güvenle bakabileceğimizi 
görebiliriz” dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak’ın açılış 
konuşmasının ardından 
konferansa geçildi.

Türk Milleti, Kökünden 
İtibaren Denizciydi

Barbaros Hayrettin Paşa’nın 
ifade ettiği, ‘Denizlere hakim 
olan, cihana hakim olur’ deniz 
stratejisinin, ondan yüzyıllar sonra 
gelen stratejistler tarafından 
kopyalandığını aktaran Doç. 
Dr. Cihat Yaycı, “Bu ifadenin 
benzerini, Barbaros Hayrettin 
Paşa’dan yaklaşık 300 yıl sonra 
gelen Mahan kullanmıştır. Bu 
düşünceyi savunan herkes, deniz 
stratejisini Barbaros Hayrettin 

Paşa’dan öğrenmiştir. Bunu 
‘Bizim Türk milleti denizci değildi, 
denizcileşmesi lazım’ diyenlere 
bir cevap olsun diye söylüyorum. 
Türk milleti, kökünden itibaren 
denizciydi. Bizim kökümüz bu 
topraklarda 7 bin yıl öncesine 
gider. Biz Malazgirt Savaşı ile 
Anadolu’ya ilk defa girmedik. 
Anadolu’ya son kez ve tüm 
Anadolu’yu yurt yapacak şekilde 
girdik” şeklinde konuştu.

23 Yunan Adasının 
Egemenlik Devir Şartı 
Ortadan Kalkmıştır

Gayri askeri statüde olmak 
kaydıyla Yunanistan’a devredilen 
23 adayla ilgili konuşan Doç. Dr. 
Yaycı, şunları söyledi: “23 tane 
ada Yunanistan’a 1923 Lozan 
Antlaşması ve 1947 Paris Barış 
Antlaşması ile gayri askeri statüde 
olmak kaydıyla verilmiştir. Gayri 
askeri statüde Yunanistan ancak 
polis ve jandarma bulundurabilir, 
asayişi temin için. Onlar da bir 
tabanca, bir kılıç ve bir tüfek 

bulundurabilirler ellerinde, yüz 
kişiyi aşarsa da bir makineli tüfek 
olabilir. Yunanistan buralara hava 
alanları, tanklar, tüfekler her 
şeyi koydu. Dolayısıyla egemenlik 
devir şartı ortadan kalkmıştır. Bu 
adaların egemenlikleri tartışmalı 
hale gelmiştir.”

Münhasır Ekonomik Bölge 
İlan Etmeliyiz

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Libya 
ile yapılan anlaşmanın benzerini 
Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan ve 
Suriye ile de yapması gerektiğini 
savunan Doç. Dr. Cihat Yaycı, 
“Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin önerdiğinden 
daha fazlasını, yani Mısır’ın 
21 bin, İsrail’in 5 binden fazla, 
Lübnan’ın bin 620, Suriye’nin bin 
100 kilometrekare daha fazla 
denizalanı kazanacaklarını ortaya 
koyarak Münhasır Ekonomik Bölge 
(MEB) ilan etmeliyiz” ifadelerini 
kullandı. Konferans, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak’ın Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya 
hediye takdimi ile sona erdi.
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BİR FIRÇAYLA GEÇİMİNİ, 
DİĞERİYLE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

MİKROCERRAHİ EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN UZMAN 
HEKİM ADAYLARINA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Konya'da inşaatlarda boya ve 
alçı işlerinde çalışarak ailesinin 
geçimini sağlayan ve yaptığı yağlı 
boya tablolarıyla dikkati çeken 
Salih Yerlikaya, Üniversitemizi 
kazanmasının ardından resimde 
akademik kariyer hedefliyor.

İnşaatlarda boya ve alçı işleriyle 
uğraşan 42 yaşındaki Salih 
Yerlikaya, tuvaline yansıttığı yağlı 
boya tablolarıyla resme tutkusunu 
ortaya çıkarıyor.

Yaşadığı evin bir bölümünü 
atölyeye çeviren Yerlikaya, 
yeteneğini akademiye taşımak 
istedi. Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde 
geçen yıl yetenek sınavlarında 
başarılı olan Yerlikaya, üniversite 
hayalini gerçekleştirdi.

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk 
babası Yerlikaya, iş hayatıyla 
sanatını bir arada götürmenin 
çabasını veriyor. Resim Bölümü 
2. sınıf öğrencisi Yerlikaya, AA 
muhabirine, küçük yaşlarda 
başlayan resme ilgisini zamanla 
gerçekleştirdiğini anlattı.

Üniversite hayali için bir süre 
ara verdiği resme 3 yıl önce geri 
döndüğünü kaydeden Yerlikaya, 
resimlerinin beğenildiğini, bu 
motivasyonla akademik kariyer 
için kolları sıvadığını dile getirdi.
Yerlikaya, günlerinin heyecanlı 
bir tempoda geçtiğini belirterek, 
"Üniversiteyi kazanınca çok 
mutlu oldum, hayalime bir adım 
daha yaklaştım. Sonraki hedefim 
diplomamı almak. Akademi, resim 
ve sanat hayatında da başarılı 
olmaya çalışıyorum. Elimden 
gelenin fazlasını yapmak için 
uğraşıyorum" diye konuştu.

Hayallerin Peşinden 
Gidince Fedakarlık 
Kaçınılmaz Oluyor

Ailesinin geçimi için 20 yıldır 
inşaatlarda alçı, boya ve 
dekorasyon işleri yaptığını aktaran 
Yerlikaya, şöyle konuştu: "İşi 
okulun ders programına göre 
ayarlıyorum. Sabah işe gidiyorum, 

öğleden sonra okula geliyorum. 
Eğer ders öğleden önceyse önce 
okula gidiyorum, çıkınca işe 
gidiyorum. Cumartesi, pazar da 
inşaatta çalışıyorum. Yani tatili 
kaldırdım. Hayallerin peşinden 
gidince fedakarlık kaçınılmaz 
oluyor. Akademik eğitim çok farklı. 
Buradaki eğitim çok şey katıyor. 
Bazı doğru bildiğim şeylerin yanlış 
olduğunu öğrendim. Akademinin 
ilerleyen zamanlarda kendime 
ait bir tarz oluşturma yönünde 
faydası olacaktır"

Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık Fakültesi Doktor 
Öğretim Üyesi Mehmet Susuz 
da öğrencisinin gayretli ve 
başarılı olduğunu kaydetti. 
Sanatın ve yeteneğin insanın 
özünde olduğuna işaret eden 
Susuz, "Salih, hem teorik hem 
uygulamalarla sanat eğitimini 
daha ileri noktaya çıkarabilmek 
için çabalıyor. Kendisinin çalışma 
disiplininden, karakterinden çok 
memnunuz. Bu olgunluğuna 
sahip insanların akademide 
sadece güzel sanatlarda değil, 
tüm bölümlerde olmasının o 
bölümlerdeki diğer öğrencilere 
de örnek olacağını düşünüyorum" 
ifadesini kullandı.

Üniversitemiz KONÜDAM 
Deneysel Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin 19’uncu 
ve 20’nci dönem Mikrocerrahi 
Eğitim Programı’nı tamamlayan 
kursiyerler, sertifikalarını 
düzenlenen törenle aldı.

Eğitim programına; Konya, 
Ankara, Kayseri, Bolu, İstanbul, 
Samsun, Diyarbakır, Elazığ, İzmir 
ve Manisa’dan toplam 20 kursiyer 
katıldı.

Programı tamamlayan 
kursiyerlere sertifikaları, 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin 
Doğan, KONÜDAM Deneysel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Tuğrul Yılmaz, KONÜDAM Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Bilsev İnce ile 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Nedim Savacı’nın katıldığı törende 
verildi.

Kurs eğitmeni Meram Tıp 
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bilsev İnce 
törende yaptığı konuşmada, 
Mikrocerrahi Eğitim Programı’nın 
temel mikrocerrahi uygulamaları 

konusunda çalışmak isteyen 
hekimler açısından oldukça 
önemli olduğunu vurguladı.

Mikrocerrahinin, günümüzde 
birkaç seçkin cerrahın sahip 
olduğu bir yetenekten ziyade tüm 
cerrahların meslek yaşantılarında 
başarılarını arttıran temel 
eğitimin rutin bir parçası haline 
geldiğini belirten Prof. Dr. İnce, 
KONÜDAM tarafından düzenlenen 
programın, Türkiye’de üniversite 
bünyesinde verilen tek düzenli 
mikrocerrahi eğitimi olduğunu 
ifade etti.

KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz 
ise, kursiyer uzman hekim 
adaylarını hem misafir olarak 
ağırlamaktan hem de bir hafta 
süren kurs vesilesiyle onların 
eğitimine katkıda bulunmaktan 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdi.

Merkez olarak böyle bir eğitime 
ev sahipliği yapmanın kendileri 
açısından önemli olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, 
kursiyerlere merkez bünyesinde 
yapabilecekleri çalışmalar 
hakkında da bilgiler verdi.
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AİLE DANIŞMANLIĞI KURSUNU TAMAMLAYAN 
KURSİYERLER BELGELERİNİ ALDI

12 YIL BEKLEDİKTEN SONRA 
BÖBREK NAKLEDİLEN HASTA, 
BAĞIŞÇI AİLEYE MİNNETTAR

Üniversitemiz Aile ve Gençlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ile Viyana Kardeşlik Derneği’nin 
ortaklaşa düzenlediği, Aile 
Danışmanlığı 2. Dönem Sertifika 
Programı’nı başarıyla tamamlayan 
kursiyerler belgelerini aldı.

Viyana Kardeşlik Derneği’nde 
gerçekleşen sertifika programına 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Kardeşlik Derneği Başkanı 
Dr. Ahmet Akbulut, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Muhittin 
Okumuşlar, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı ve 
Aile ve Gençlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Birekul, Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, kursiyerler 
ve davetliler katıldı.

Programda konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, aile kurumunun günümüz 
dünyasındaki önemine vurgu 
yaparak, “Her türlü etkiden 
bizleri muhafaza edecek bir 
kurum olarak ailenin giderek 
fonksiyonunun yok edilmeye 
çalışıldığı bir dünyada ailemize 

sahip çıkmamız anlamında daha 
bilinçli olmalıyız” dedi.
Üniversite ve sivil toplum 
kuruluşları arasında yapılan iş 
birliği noktasında hem yurt içinde 
hem de yurt dışında önemli 
ortaklıklar kurulduğunu belirten 
Rektör Zorlu, Viyana Kardeşlik 
Derneği ile yaptıkları iş birliği 
sayesinde yurt dışında yaşayan 
Türk vatandaşlara akademik 
destek verdiklerini ve bu desteğin 
her geçen gün arttığını ifade etti.

Aile Danışmanlığı Sertifika 
Programı’nın yeni dönem işleyişi 
hakkında bilgiler veren Aile ve 
Gençlik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Birekul ise, programın ilgi 
gördüğünü ve önemli bir ihtiyaca 
karşılık geldiğini söyledi.

Sertifika töreninde 3. dönem 
sertifika programı ile ilgili 
istişarelerde bulunuldu. Etkinlik, 
sertifika almaya hak kazanan 
kursiyerlere belgelerinin takdimi 
ile son buldu.

Konya'da yaşayan Süleyman 
Baylan'ın 12 yıldır yaşadığı 
sağlık sorunları, Karaman'da, 
geçirdiği trafik kazası sonucu 
beyin ölümü gerçekleşen 30 
yaşındaki Okan Eski'nin böbreğinin 
nakledilmesiyle son buldu.

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavisi devam 
eden 57 yaşındaki 2 çocuk babası 
Süleyman Baylan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 12 yıldır 
böbrek hastası olduğunu, diyalize 
bağlı yaşadığını anlattı.
Havalimanında teknisyen 
olduğunu, diyalize başladıktan 
sonra yaşam kalitesinin yüzde 
80 düştüğünü ifade eden 
Baylan, "Hastalanınca bırakmak 
zorunda kaldım. 12 yıldır böbrek 

nakli bekliyorum. Daha önce 4 
kere uyumlu böbrek bulunduğu 
söylendi. Çağırılan hastalara 
göre uyum belirleniyor. Bu 
sefer 4 kişi çağırıldık, benimki 
tam tuttu. Verici aileye çok 
teşekkür ediyorum" dedi. Verici 
aile ile tanıştıklarını belirten 
Baylan, taburcu olduktan sonra 
ziyaretlerine gideceklerini söyledi.

Emine Baylan da böbrek 
rahatsızlığı yaşayan eşi için 
çok üzüldüğünü anlatarak, 
şöyle konuştu: "Diyalizden 
geldikten sonra bir süre kendine 
gelemiyordu. Kolları yara içinde 
oluyordu. Üzülürdüm, 'acısı dinsin' 
diye dua ederdim. Gece aradılar, 
gerekli testleri yaptılar, ameliyat 
oldu. Karaman'dan akrabam 
aradı, 'Eniştem mi nakil oldu? 
Komşumun eşi vefat etti, onun 
böbreği.' dedi. Vericiyi bilmiyorduk. 
Nasip kısmet. Şükürler olsun. 
Allah'tan ümit kesilmezmiş. O 
genç bize kan değil can verdi, 
yattığı yer nur, mekanı cennet 
olsun. Dualarımız hep onunla."

Önümüzdeki hafta hastayı 
taburcu etmeyi planlıyoruz

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin 
Türkmen ise hastanın genel 
sağlık durumunun iyi olduğunu 
belirterek, "Böbreğin yavaş yavaş 
çalıştığını söyleyebiliriz. Enfeksiyon 
durumu yok, cerrahi ya da 
medikal bir komplikasyon durumu 
yok. İnşallah önümüzdeki hafta 
böbrek tamamen çalışırsa hastayı 
taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi. 
Türkmen, Karaman'da geçirdiği 
trafik kazası sonrası beyin ölümü 
gerçekleşen 30 yaşındaki Okan 
Eski'nin organlarının nakledildiğini 
dile getirerek, şöyle konuştu:
"Allah'tan rahmet diliyoruz. 
Kendisi çok hayırlı bir işe vesile 
oldu. Kadavradan böbrek ve 
karaciğer nakilleri ülkemizde 
biraz daha artmalı. Ailelerin 
tutumu da önemli çünkü birey 
vefat ettikten sonra aileler 
onay vermezse kadavradan 
nakil gerçekleşemiyor. Tüm 
vatandaşlarımızı organ bağışını 
desteklemeye davet ediyoruz. Biz 
merkez olarak 9 ayda 5 kadavra, 6 
canlı olmak üzere 11 nakil yaptık."
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4 PARMAĞI GELİŞMEMESİNE RAĞMEN 
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ÜNİVERSİTEMİZE AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE 
EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ

Anne karnındayken ‘amniyotik 
bant sendromu’ nedeniyle sol 
elindeki dört parmağı gelişmeyen 
11 yaşındaki Alparslan Tavsatmaz, 
hayallerinin peşinden giderek 
engelini aştı, keman çalmaya 
başladı.

Anne karnında sol el parmaklarına 
dolanan zar sebebiyle 4 parmağı 
gelişmeyen ve ‘amniyotik bant 
sendromu’ teşhisi konan Alparslan 
Tavsatmaz, engeline rağmen 
keman çalmayı öğrendi.

Keman çalmak için kullanılan 
geleneksel yöntemler Alparslan’ın 
durumuna göre değiştirildi. 
Kullandığı keman özel olarak 
dizayn edildi ve Alparslan 
azmiyle ‘yapamaz’ diyenleri 
utandırarak keman çalma hayalini 
gerçekleştirdi. Engelinden dolayı 

başaramayacağını düşünenlere 
keman çalmayı başararak cevap 
veren Alparslan Tavsatmaz, 
“Benim elimin durumu, benim 
için hiç engel değil. Engellilerin, 
istedikleri her şeyi onlara imkan 
verildiğinde başarabileceklerine 
inanıyorum” dedi.

Alparslan’ın annesi Gülden 
Hamarat Tavsatmaz ise, “Bugüne 
kadar Alparslan’ın isteyip de 
yapamadığı bir şey olmadı. Keman 
çalmak istediğini söylediğinde 
bu engelin etkileyebileceğini 
düşünmüştüm. Ancak Alparslan, 
engeline rağmen keman çalmayı 
başardı. Oğlumu kutluyorum” 
şeklinde konuştu.  

Üniversitemiz Müzik Eğitimi Ana 
Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yakup 
Aksoy, “Alparslan ile çalışmalara 
başlamadan önce ‘Nasıl 
başarabiliriz, neler yapabiliriz?’ 
diye düşündük ve gerekli 
düzenlemeleri yaptık. Alparslan da 
azimle çalışarak keman çalmayı 
başardı. Dünyada bildiğimiz 
kadarıyla protez kullanmadan, bu 
durumda keman çalabilen böyle 
bir örnek yok” ifadelerini kullandı.
Bir yıldan az sürede önemli bir 
yol kateden genç müzisyen, bu 
yeteneğini daha da geliştirmek 
istiyor.

Üniversitemiz Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 
Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü, 
NEÜ Yayınları, Eğitim Bilimleri, Fen 
Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ortaklığında, 
dünyanın önde gelen yayıncıları ve 
derleyicileriyle birlikte yürütülen 
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
ve Yayın Etiği” lisansüstü dersi, 
ANKOSLink 2022 kapsamında 
Türkiye’de en iyi uygulama 
ödülüne layık görüldü.  

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından 
bu yıl 10’uncusu düzenlenen 
‘ANKOSLink Uluslararası 
Konferansı 2022’ kapsamında 195 
üniversite kütüphanesi arasında 
“Akademik Kütüphanelerde İyi 
Uygulamalar” alanında ‘Elektronik 
Kaynak Kullanımlarının Araştırma 
Çıktısına Dönüşümünün İzlenmesi 
ve Raporlanması’ kategorisinde 
Üniversitemiz Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığının çalışmaları en iyi 
uygulama seçildi. Konuya ilişkin 
açıklamada bulunan Üniversitemiz 
Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Fatih Kaleci, “Lisansüstü eğitimde 
üç yıldır yürütmüş olduğumuz 
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve 
Yayın Etiği” dersi içerik tasarımı ve 
bilimsel çıktılarıyla Türkiye’de ilk 
olması, akademik kütüphanelerde 
Türkiye’de En İyi Uygulama 
Ödülüne layık görülmesi bizleri 
gururlandırmıştır” dedi. İlgili 
dersin içerik analizlerinin 
yapılarak içerik tasarımının 
özgün bir biçimde dünyaca 
ünlü; Elsevier, Web of Science, 
Proquest, Springer Nature, Wiley, 
Ebsco, Pooltext, TÜBİTAK, Turnitin 
gibi yayıncı ve derleyicilerle 
birlikte yürütüldüğünü vurgulayan 
Kaleci, “Ders kapsamında verilen 
eğitimle; lisansüstü öğrencilerin 
bireysel olarak ulusal ve 

uluslararası yayınlarının artması, 
yurtdışı fon fırsatlarının ve iş 
birliklerinin geliştirildiği bir yapının 
oluşturulması ve Üniversitemiz 
bünyesindeki tezlerin küresel 
arenada görünürlüğünün 
ve etki değerinin artırılması 
hedeflenmiştir” diye konuştu.

Son üç yılda bilimsel 
araştırmaya, metodolojik 
çalışmalara, uluslararası 
yayıncılık faaliyetlerine ilişkin 
yapılan pek çok çalışmanın, 
üniversitemizin dünya 
üniversiteler sıralamalarında üst 
sıralara yükselmesini sağladığını 
ve ‘YÖK Üniversite İzleme ve 
Değerlendirme Raporları’na 
önemli yansımalarının olduğunu 
söyleyen Kaleci, “Tüm bu 
çalışmalarla Üniversitemizi, 
bilimsel yayıncılıkta ve bilimsel 
araştırmalarda merkez üniversite 
konumuna getirmeyi ve özellikle 
lisansüstü eğitimde cazibe 
merkezi olmayı amaçlıyoruz. 
Ayrıca, Türkiye’deki farklı 
üniversitelerden birçok lisansüstü 
öğrencinin ‘Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri ve Yayın Etiği’ 
dersini almak için kurumumuza 
başvuru yapması ve THE Dünya 
Üniversiteler Sıralaması 2023 
listesinde ‘Öğretim’ kategorisinde 
Türkiye’de 2. sırada yer almamız, 
çalışmalarımızın meyvesini 
aldığımızı gösteriyor” şeklinde 
konuştu.
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2. ULUSLARARASI AŞÇI DEDE 
ATEŞBÂZ-I VELİ SEMPOZYUMU YAPILDI

Üniversitemiz ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
bu yıl ikincisi düzenlenen 
Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı 
Veli Sempozyumu Türkiye’den ve 
dünyadan 200’ün üzerinde bilim 
insanının katılımıyla gerçekleşti.

Konya gastronomisinin ve adına 
türbe yapılan tek aşçıbaşı olan 
Ateş Baz-ı Veli’nin tanıtımına katkı 
sağlamak amacıyla Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
sempozyumun açılışında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Kadim şehrimiz Konya, 
ilim ve kültür açısından önemli 
medeniyetlerin ve şahsiyetlerin 
izlerini taşımaktadır. Bu maddi 

ve manevi değerlerin korunması 
ve sürdürülebilir hale getirilmesi 
amacıyla çeşitli faaliyetler 
düzenliyoruz. Büyükşehir 
Belediyesiyle birlikte hem bu 
amaca katkı sunacak hem 
bilimsel bir boşluğu dolduracak 
bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Mustafa Uzbaş 
ise dünyada türbesi yapılan 
tek aşçı olan Ateş Baz-ı 
Veli Hazretleri’nin hatırasını 
yaşatmanın oldukça kıymetli 
bir vazife olduğunu belirterek, 
“Düzenlenen sempozyum Ateş 
Baz-ı Veli’yi daha çok anlamak 
ve anlatmak adına şüphesiz 
önemli bir dönüm noktası olacak. 
Sempozyum süresince birbirinden 
değerli bilgileri ve fikirleriyle 
bize rehberlik edecek tüm 
hocalarımıza ve sempozyumun 
düzenlenmesinde emeğe geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Açılış programının ardından 
oturumlara geçildi. 

Türkiye’den ve dünyadan 200’den 
fazla bilim insanının katıldığı 
sempozyumda Konya’nın yemek 
kültürü, yemek tarihi, Mevlevi 
mutfağı, Selçuklu ve Osmanlı 
mutfağı ve dünya mutfakları 
üzerine sunumlar yapıldı.
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Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesi tarafından düzenlenen, 
diş hekimliği alanında güncel 
gelişmelerin ele alındığı, 30’u 
aşkın firma ile binden fazla 
yurt içi ve yurt dışından diş 
hekiminin katılımıyla gerçekleşen 
‘Necmettin Erbakan Üniversitesi 
2. Uluslararası Diş Hekimliği 
Kongresi ve Fuarı’ tamamlandı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
tertip edilen kongrenin 
açılış programında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 

Zorlu, Diş Hekimliği Fakültesinin 
2012 yılında 8 öğretim üyesi, 60 
öğrenci ve 3 diş üniti ile hizmete 
başladığını ve şu anda 29 öğretim 
üyesi, 750 öğrenci, 174 diş üniti, 150 
preklinik masası, 60 adet fantom 
ünitinin yanı sıra fiziki altyapı ve 
teknik donanımıyla iftihar ettikleri 
fakülteler arasında yer aldığını 
söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“10. yılında güncel yöntem ve 
teknolojik imkânlarla Diş Hekimliği 

Fakültemiz; bir yandan analitik 
bakış açısına sahip, güncel 
yöntem ve teknolojiler eşliğinde 
bilgi ve becerilerini geliştirmeye 
açık diş hekimleri yetiştirme 
telaşında, bir yandan uluslararası 
düzeyde nitelikli akademik 
çalışmalar yürütme azminde, bir 
yandan da vatandaşlarımıza her 
geçen gün bir öncekinden daha 
kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti 
sunma çabasında çalışmalarını 
yürütüyor.”

NEÜ 2. ULUSLARARASI 
DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ VE FUARI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilimsel Faaliyetleri 
Sonuna Kadar 
Destekliyoruz

Bilimsel faaliyetlerin 
üniversitemizce her zaman 
sonuna kadar desteklendiğini dile 
getiren Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Sağlıkta kalite sistemi ile 
sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasına yönelik eğitimler 
ve çalışmalar yapılması, birey ve 
toplum hayatımız açısından büyük 
önem taşımaktadır. İnsan sağlığını 
ve yaşam konforunu belirleyen 
bu gerçeklik, yükseköğretim 
faaliyetlerinin planlanmasında 

kendini göstermekte ve 
üniversitelere önemli 
sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
anlamda üniversitemizin bu tür 
kongrelere ev sahipliği yapıyor 
olması, sorumluluk bilincimizin bir 
tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Amacımız İnsani 
Değerlerle Donanmış, 
Bilgili ve Yetenekli Diş 
Hekimleri Yetiştirmek

Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel 
faaliyetleri hakkında bilgiler veren 
Dekan Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir 
ise, “Pandemi döneminde yeni 

bir program geliştirerek bin 300 
hastanın fakülteye gelmesine 
gerek kalmadan görüntülü 
muayene işlemini gerçekleştirdik. 
Fakültemiz, Türkiye’deki diş 
hekimliği fakülteleri arasında 
Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından verilen ‘Hijyen ve 
Sanitasyon Yönetim Sistemi’, 
‘Kalite Yönetim Sistemi’ ve ‘Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ 
belgelerini almaya hak kazanan 
ilk fakülte oldu. Yine şeffaf 
plak uygulamasıyla ortodontik 
tedavi yapan Türkiye’deki 
kamu kurumları içerisindeki ilk 
diş hekimliği fakültesi olduk. 
Amacımız, öğrenme odaklı 
çalışma alışkanlığı kazanmış 
ve insani değerlerle donanmış 
bilgili ve yetenekli diş hekimleri 
yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Açılış programının ardından 
kongre, 6 farklı salonda yapılan 
oturumlarla devam etti. Yurt içi ve 
yurt dışından birçok diş hekiminin 
katılımıyla gerçekleşen kongrede 
3 gün boyunca workshoplar, 
kurslar, konferanslar ve paneller 
gerçekleştirildi. 
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Üniversitemiz Selçuklu Kültür 
ve Medeniyeti Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin ev 
sahipliğinde, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu, Selçuklu Belediyesi, 
Konya Mimarlar Odası ve NEÜ 
Yayınevi iş birliğiyle düzenlenen 
“II. Uluslararası Selçuklu Tarihi 
Coğrafyası - İran Sempozyumu”, 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Nezahat 
Keleşoğlu Konferans Salonu’nda 
düzenlenen açılış töreniyle 
başladı.

Sempozyumun açılışında 
konuşan Selçuklu Kültür ve 
Medeniyeti Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Selçuklu 
tarihinde önemli bir yer edinen 
ve İslam Tarihi kaynaklarında 
Büyük Selçukluların kuruluş 
coğrafyası olarak tanımlanan 
bölgedeki Selçukluların hâkimiyet 
mücadelelerinin bütün yönleriyle 
ele alınacağını kaydetti.

Devletlerin silahla kurulup 
adaletle ayakta kaldığını aktaran 
Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili 
Tahir Özer, “Adaletle yönetilen 
devletlerin ömürleri uzun 
oluyor. Tam da medeniyetlerin 
çatışma, kırılma noktasında 
böyle bir sempozyumun mutlaka 
yapılması gerekiyordu. Zulümle 
kurulan Batı medeniyeti artık 

çöküş noktasında… Bizler Batı 
medeniyetinin adım adım çöküşe 
doğru gittiğini görüyoruz. Bu 
medeniyetin yerine kadim bir 
medeniyet kurmak lazım, Türk 
İslam Medeniyetimizi ihdas 
etmenin zamanı geldi” diye 
konuştu. 

Tarihine Sahip Çıkan 
Nesiller Yetiştirmeliyiz

Tarihin, gerçekleriyle bütün 
dünyayı etkileyen bir bilim dalı 
olduğunu kaydeden Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Tarihini 
bilmeyen, tarihinden güç almayan, 
tarihi olmayan bir milletin 
geleceği olamaz. 

II. ULUSLARARASI SELÇUKLU TARİHİ 
COĞRAFYASI - İRAN SEMPOZYUMU YAPILDI

Bu bağlamda Selçuklu, Osmanlı 
çalışmaları büyük önem 
taşımaktadır. Tarih bir hafızadır, 
hafızasını kaybetmiş bir toplum 
gerçek kimliğini kaybedecektir. 
Türkiye’nin özel bir yeri var, 
tarihten gelen misyonu var 
ve bundan kaçamaz. Osmanlı 
medeniyetinin, Türk-İslam 
medeniyetinin kökünde Selçuklu 
medeniyeti vardır. Bizim bundan 
sonraki süreçte; tarihinden 
utanmayan, tarihinden gurur 
duyan, sadece lafta değil gerçek 
değerleriyle tarihine sahip çıkan 
nesiller yetiştirmeliyiz. Buradan 
hareketle, yeni çözümlemelerle 
tükenen Batı medeniyetinin 
alternatifi olarak yeni bir 
medeniyet oluşturmak zorundayız. 
Bunu yapabilmek için de bilgi 
üretmek zorundayız. Medeniyetin 
harcı ve tuğlası bilgidir. Bilgiyi 
üretemedikten sonra medeniyet 
kurma şansına sahip değiliz. 
İnşallah bu ve benzeri bilimsel 

çalışmalar, bizim yeni bilgiler 
üretmemize, tarihimizi doğru 
okumamıza ve geleceğimize 
inşa etmemize vesile olacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından 
sempozyum, oturumlarla devam 
etti. 

Sempozyumda, Selçuklu Tarihi ve 
bu tarihin neşv-ü nema bulduğu 
coğrafya tespit edildi. 
Orta Asya’dan başlayarak 
Akdeniz’e uzanan coğrafi 
sınırlar ve bu coğrafya üzerinde 
oluşturulan hâkimiyet süreci, 
tarihin bu döneminden başlayarak 
İran bölgesinde Selçuklu varlığının 
kronolojik tespiti yapıldı ve 
günümüze tevarüs eden yönleri 
ortaya kondu, günümüzde 
bölgede yaşanan hareketliliğin 
sebepleri neden sonuç ilişkileri 
bağlamında ele alındı.
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Üniversitemiz ve KTO Karatay 
Üniversitesi iş birliğinde Konya 
Büyükşehir Belediyesinin 
destekleriyle düzenlenen I. 
Uluslararası Osmanlı ve Türkiye 
Araştırmaları Kongresi (OTAK), 
“Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk 
Diplomasisine Yön Verenler” 
temasıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış töreni 
Üniversitemiz Köyceğiz Yerleşkesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Törende ilk 
olarak söz alan Üniversitemiz 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Murat Çemrek, 
savaşta ve barışta diplomasinin 
öneminden bahsederek, 

kongrenin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti.
Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Kaya 
ise, daha önce düzenlenen 
Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı’nın 
ilgi gördüğünü, programın 
kapsamının genişletilip bundan 
sonraki yıllarda “Uluslararası 
Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları 
Kongresi” olarak devam edeceğini 
söyledi.

Türk Diplomasisi üzerine 
günümüze kadar birçok 
çalışmanın yapıldığını, bundan 
sonraki süreçte de bu alanda 
araştırmaların devam edeceğini 

ve her zaman daha iyi sonuçlara 
ulaşılacağını kaydeden 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, kongrenin 
hayırlara vesile olmasını diledi.
Rusya-Ukrayna savaşında Türk 
diplomasisinin başarılı olduğunu 
ve savaşın dünyayı etkileyen 
sonuçlarını ortadan kaldırmaya 
yönelik çalışmalar yapıldığını 
belirten KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 
Türkiye’nin, savaştaki tarafların 
uzlaşabilmek için müracaat ettiği 
bir ülke konumunda olmasını, 
Türk diplomasinin zaferi olarak 
tanımladı.

ÜNİVERSİTEMİZ'DE I. ULUSLARARASI OSMANLI VE 
TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI KONGRESİ YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ercan Uslu, 
kongrede, belediyeler açısından 
önemli çıktılar elde edileceğini 
öngördüğünü söyleyerek, 
kongreden çıkan sonuçları 

belediye olarak uygulamaya 
geçirmek istediklerini ve 
programın verimli geçmesini 
temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika 
Danışma Kurulu üyesi Büyükelçi 
Rauf Engin Soysal, “Diyaloğun 
yerini diyalogsuzluğun, güvenin 
yerini güvensizliğin aldığı, 
sınamaların arttığı ve giderek 
karmaşıklaştığı, olgular, değerler 
ve kavramlar arasında ayrım 
yapılmasında güçlük çekildiği, 
sağduyunun öne çıkarılmasında 
tıkanıklıkların yaşandığı bir 
uluslararası ortam içindeyiz. 
Tarih boyunca zorlu sınamaların 
yaşandığı dönemler mevcuttur ve 
diplomasi her zaman önemli bir 
noktada yer almıştır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 
kongre, “Kent Diplomasisi, 
Şehirlerin Geleceği ve Konya” 
paneliyle devam etti. Uluslararası 
kongrede katılımcılar, online 
ve yüz yüze gerçekleştirilen 
oturumlarda; ‘Osmanlı 
Diplomasinin Kurumsal Gelişimine 
Yön Verenler’, ‘Tek Taraflı 
Diplomasi Döneminde Diplomasiye 
Yön Verenler’, ‘Karşılıklı Diplomasi 
Döneminde Diplomasiye Yön 
Verenler’, ‘Osmanlı Diplomasisine 
Etki Eden Gayrimüslimler’, 
‘Osmanlı Diplomasisine Etki Eden 
Yabancı Diplomatlar’ ve ‘Konyalı 
Diplomatlar’ konu başlıklarında 
bildirilerini sundu.
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Üniversitemiz Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı tarafından, “Dem 
Bu Dem”  Türk Tasavvuf Musikisi 
Konseri düzenlendi.

Üniversitemiz Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Gönül’ün genel sanat 
yönetmenliğinde, Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Nezahat 
Keleşoğlu Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen konseri üniversite 
öğrencileri, akademisyenler, 
davetliler ve çok sayıda vatandaş 
takip etti.
 
Konser öncesinde konuşma 
yapan Üniversitemiz Türk 

Müziği Devlet Konservatuvarı 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül, 
“Konservatuvarımızın öğrenci 
ve hocalarından oluşan icra 
heyetimizle biz bugün; iyiye, 
doğruya, güzele dair bir şeyler 
söylemeye çalışacağız. ‘Hakk’tan 
geldik Hakk’a gideriz’ diyeceğiz. 
İnsanın dünya yolculuğunu kısaca 
özetleyen eserleri dinleteceğiz 
ve salat-u selamlar okuyacağız. 
Bu vesile ile başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere 
konservatuvarımıza destek veren 
ve bizleri konserlerimizde yalnız 
bırakmayan herkese teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından “Dem 
Bu Dem” Türk Tasavvuf 
Musikisi Konseri’nin icrasına 
geçildi. Birbirinden özel 
eserlerin sunulduğu program 
dinleyenlerden büyük beğeni 
topladı.

ÜNİVERSİTEMİZ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET 
KONSERVATUVARINDAN “DEM BU DEM” KONSERİ
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Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf 
öğrencisi Meryem Merve Koru, 
Mozaik Sanat ve Kültür Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen ‘Umut’ 
konulu resim yarışmasında 
birincilik elde etti.

Ankara’da düzenlenen ‘Umut’ 
Resim Yarışması Sergisi’nde, 
Meryem Merve Koru’ya 
ödülünü Mozaik Sanat ve Kültür 
Merkezi’nin sahibi Josh Wentz 
takdim etti. Sergide, Koru’nun 
birinciliğe layık görülen ‘Mihre’ 
isimli eseriyle birlikte yarışmaya 
katılan resimler sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Konuyla ilgili 
duygularını ifade eden Meryem 

Merve Koru, katıldığı ilk resim 
yarışmasında birincilik elde 
etmenin kendisini çok mutlu 
ettiğini dile getirdi.

Eseri hakkında bilgiler veren 
Koru, “Otoportre yaparak kendimi 
bulmaya çalıştığım bu yolculukta, 
iç dünyamın yansımasını 
paylaşıyorum, kendine has bir 
arayışla. Gözlerim kapalı ve 
kimseye bakmıyor. Kendi iç 
dünyasına, özüne yöneliyor. 
Karanlıkta kalan noktalar, ifadesi  
net bir duyguya denk gelmeyen 
mimikler… Sanki bakmadan 
görmek gibi. Kullandığım renkler, 
ifade, teknik... Kendi yaşamımdan 
izler taşıyor. Belirsiz, karanlık bir 
ortam içinde olan ışık ve ben. 
Duygularımı da ancak güneşin 
ışığı ile yansıtabilirdim. Fakat 
bir şeyler eksikti. Belki de beni 
aydınlatacak olan sadece güneş 
değildi. Dolayısıyla kendimi 
Mihre’ye yakın hissettim. Mihre 
güneş ve sevgi demekti. Ben de 
yaşanmışlıklarımdan yola çıkarak 
Mihre’yle bütünleşmek istedim” 
şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİMİZ MERYEM MERVE KORU’NUN 
ESERİ RESİM YARIŞMASINDA BİRİNCİ SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
yürütülen Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülleri 
Programı (GEBİP) ve TÜBA Bilimsel 
Telif Eser Ödülleri Programı 
(TESEP) ödüllerini alacak bilim 
insanları listesi açıklandı.

Üniversitemiz Ereğli Eğitim 
Fakültesi Öğretim Teknolojileri 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
alanında “2022 Yılı TÜBA GEBİP 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” 
ödülünü almaya hak kazandı. 

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından sahiplerine 
tevdi edildi. Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, elde ettiği üstün 
başarıdan ve çalışmalarından 
dolayı Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak’ı 
tebrik ederek, başarılarının 
artarak devam etmesi 
temennisinde bulundu.

TÜBA GEBİP Ödülleri
TÜBA bilim insanlarını teşvik, 
takdir ve ödüllendirme misyonu 
kapsamında her yıl verilen TÜBA 
GEBİP Ödülü’nü 2022 yılında; 

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
TÜBA GEBİP Eczacılık Özel Ödülü 
de dâhil 21 farklı üniversite ve 
kurumdan 34 üstün başarılı genç 
bilim insanı kazandı. Böylece 
şimdiye kadar TÜBA GEBİP Ödülü 
kazanan bilim insanı sayısı 610'a 
yükseldi. TÜBA GEBİP, Türkiye’nin 
uluslararası bilim camiasındaki 
tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı 
genç bilim insanlarının teşviki 
ve çalışmalarını Türkiye’de 
sürdürmeleri bakımından özel bir 
öneme sahip.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ
DOÇ. DR. HATİCE YILDIZ DURAK, 
TÜBA GEBİP ÖDÜLÜ 
ALMAYA HAK KAZANDI
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Konya Sanayi Odası (KSO) 
tarafından 2016 yılında kurulan 
Innopark Konya Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (TGB), Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri 2021 yılı Performans 
Endeksi sonuçlarına göre 
Kuluçka Faaliyeti Sıralamasında 
Türkiye’deki 70 Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi içinde birinci 
oldu. 

Ödülü, İzmir’de gerçekleştirilen 
9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Zirvesi’nde KSO Başkan Vekili M. 
Zahid Çatlı, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu ve Innopark Genel 
Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet 
Botsalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Tören sonrası değerlendirmelerde 
bulunan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, InnoPark’ın 

başarısından dolayı gurur 
duyduğunu ifade ederek, "Dünya 
standartlarında araştırmanın, 
öğrenime ve öğretime yönelik 
yeni yaklaşımların yanı sıra özel 
sektör ve kamu kurumları ile 
kurduğumuz güçlü bağlarımızla 
ön plana çıkmayı hedefleyen 
ve bu yolda daima çabalayan 
bir üniversiteyiz. İşinin ehli, 
mesleğinin erbabı mezunlar 
yetiştirmek için özellikle uygulama 
alanlarında iş birliklerine 
önem veriyoruz. Organize 
sanayi bölgeleri ve özel sektör 
kuruluşları ile süreklilik arz eden 
bir yapıda ilişki içerisindeyiz. 
Ortağı olduğumuz InnoPark’ın 
başarısından dolayı gururluyuz 
ve üniversitemizin bulunduğu her 
alanda başarıyı yakalamak için de 
elimizden gelen gayreti gösterip 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

KSO Başkan Vekili M. Zahid 
Çatlı ise, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyetlerine 
devam eden Innopark’ın şehrin 
ve bölgenin nitelikli, yenilikçi 
üretim kabiliyetinin gelişmesinde 
lokomotif rol üstlendiğini söyledi. 
Çatlı, “OSB içinde kurulmuş 
olan, yönetimi ağırlıklı olarak 
özel sektör temsilcilerinden 
oluşan, bölgemizdeki 7 
üniversitenin ortağı olduğu 
teknolojik üretim odaklı bir 
teknopark olan Innopark Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bu 
özellikleri ile Türkiye’deki diğer 
teknoloji geliştirme bölgelerinin 
büyük çoğunluğundan farklı 
çalışma ve büyüme stratejileri 
uyguluyor. 2021 yılında En İyi 
Kuluçka Faaliyetinde Bulunan 
TGB birinciliği, En İyi Gelişme 
Gösteren TGB birinciliği, Erken 
Aşama TGB üçüncülüğü, ödüllerini 
alan Innopark, bu yıl da ödüllü 
teknopark özelliğini koruyarak 
Kuluçka Faaliyetlerine En başarılı 
TGB Sıralamasında 1. olmayı 
başardı. Ülkemizdeki faal olan 
70 TGB’ye göre oldukça yeni bir 
TGB olan Innopark’ın performansı 
odamız ve bölgemiz adına, bölge 
sanayiinin geleceği açısından ümit 
ve gurur kaynağı olmaya devam 
ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli 
Hüsn-i Hat ve Kaligrafi sanatçısı, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü emekli Öğretim 
Üyesi Hattat Savaş ÇEVİK, 
Üniversitemiz Geleneksel Türk 
Sanatları Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin davetlisi olarak Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültemizde 
2 günlük atölye etkinliği 
gerçekleştirdi.

12-13 Aralık tarihlerinde Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
atölyelerinde gerçekleştirilen 

atölye çalışmalarında 
katılımcılarla, Hüsn-i hat ve 
Kaligrafi sanatının özellikleri, yazı 
çeşitleri, yazım kuralları, yazı 
malzemeleri, kalem çeşitleri ve 
kullanımı, mürekkep türleri, özgün 
kâğıt üretimi ve kullanımı gibi 
konularda teorik ve pratik bilgiler 
paylaşıldı.  

Yazı medeniyeti hususunda da 
detaylı anlatımlarda bulunan 
Savaş ÇEVİK hocamızı Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem ZORLU da ziyaret 
ederek, sanat ve akademinin bir 
arada olduğu bu atmosferde, 
Hattat Savaş Çevik ve öğrenciler 
ile etkinlik hakkında sohbet 
etti, katılımcılarla birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

INNOPARK, KULUÇKA FAALİYETLERİNDE 
TGB ŞAMPİYONU OLDU

NEGAM'IN DÜZENLEDİĞİ HÜSN-İ HAT VE 
KALİGRAFİ SANATI ATÖLYESİ, HATTAT 
SAVAŞ ÇEVİK EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TURKUAZ SAHNE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Meclis Başkanı Zorlu 
Töre, Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen ‘Turkuaz Sahne’ 
programı kapsamında “Kıbrıs’ın 
Dünü ve Bugünü” başlıklı söyleşiye 
katıldı. 

Töre, Kıbrıs’taki meselenin 
sadece Kıbrıslı Türklerin davası 
olmadığının altını çizerek 
KKTC’nin, şehitlerin ve gazilerin 
emaneti olduğunu ve asla 
çiğnetmeyeceklerini vurguladı.

Üniversitemiz Köyceğiz Yerleşkesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans 
Salonu’nda düzenlenen söyleşi 
öncesinde kürsüye gelen Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak, Türkiye’nin Kıbrıs’a 
ilgisinin çok uzun tarihsel sürece 
dayandığını ifade ederek, “Kıbrıs 
konusu Türkiye’nin milli bir davası 
ve kırmızı çizgisidir. 

KKTC MECLİS BAŞKANI TÖRE, 
ÜNİVERSİTEMİZDE KIBRIS’IN DÜNÜ VE 
BUGÜNÜ SÖYLEŞİSİNE KATILDI

Dolayısıyla Kıbrıs, hayatımızın, 
gündemimizin bir parçası. 
Kıbrıs’ın güvenliği Türkiye’nin 
güvenliğidir. Eğer Kıbrıs’ta 70 
yıldır bir sükunet varsa bu Türk 
askerinin, ordusunun, devletinin 
sayesindedir” dedi.

Töre’nin Konya’ya gelerek 
milli ve çok hassas konularda 
bilgiler vermesinin büyük 
bir şans olduğunu söyleyen 
Konya Valisi Vahdettin Özkan 
ise, “Gençlerimizin böyle milli 
hususlarda hassasiyeti bizim 
için çok büyük bir kıymet. 
Medeniyetimizin temellerini, milli 
ve manevi hassasiyetleri tecrübeli 
büyüklerimizden dinlemek, aynı 
zamanda evrensel gelişmeleri 
takip etmek gençlerimizin en 
büyük zenginliği… Böyle güzel bir 
organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından “Kıbrıs’ın Dünü ve 
Bugünü” başlıklı söyleşiye geçildi.

Kıbrıs, Türk Milletinin Milli 
Davasıdır, Bu Davanın Özü 
Aziz Şehitlerdir

Kıbrıs’ın Türk milletinin milli 
meselesi ve davası olduğuna 
vurgu yapan KKTC Meclis Başkanı 
Zorlu Töre, “Bu milli davanın özü 
Kıbrıs’ta verdiğimiz aziz şehitlerdir, 
kahraman gazilerdir. Özümüz 
milli davamızdır. Biz 1571’de 
atalarımız Osmanlı Devleti’nin 
Kıbrıs Adası’nı fethi ile Kıbrıs’a 
yerleşmiş Kıbrıs Türkleriyiz. Kıbrıslı 

Türkler ne uzaydan, ne başka bir 
yerden Kıbrıs’a yerleşmiş değildir” 
ifadelerini kullandı.

Töre, Kıbrıs’ta İngiliz sömürgesinin 
sona ermesinden Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 1974 yılında 
adaya düzenlediği Kıbrıs Barış 
Harekatı'na kadar geçen sürede, 
Kıbrıs Türkleri’nin acı ve kötü 
günler geçirdiğini söyledi.

KKTC’yi Çiğnetmeyiz, 
Teslim Olmayız

Kıbrıs’taki mücadelenin İstiklal 
Savaşı’ndan farkı olmadığını 
kaydeden Töre, “Bize diyorlar 
ki, gelin Mondros Ateşkes 
Müzakeresi gibi bir anlaşma 
yapalım. Çünkü şu anda bir 
müzakereyle ateşkes yapılmış 
değil. Birleşmiş Milletlerin çağrısı 
üzerine Kıbrıs ile ateşkes oldu 
ama ateşkes anlaşması yoktu. 
Gelin Sevr Anlaşması gibi bir 
anlaşma yapalım, Türk askeri 
adadan çıksın, Kıbrıs’ın Helen 
adası olma yönünde bir fırsat 
oluşturulsun diyorlar. Biz de 
diyoruz ki, KKTC bize şehitlerimizin 
ve gazilerimizin emanetidir. Bizden 
sonraki nesillere bırakacağımız 
en büyük emanet Türkiye’nin ve 
Türk ordusuyla bütünleşmemizdir, 
KKTC’nin varlığıdır. KKTC’yi ve 
Türkiye’yi asla çiğnetmeyiz. 
Onlar bizim bedenimizdeki can, 
damarımızdaki kandır, nefes 
aldığımız yaşamımızdır. Bize 
KKTC’yi ne Yunanlılar, ne İngilizler, 
ne Fransızlar, ne Amerikalılar, 

ne de Moskoflar hediye etti. 
Kim hediye etti? O aziz şehitler, 
o kahraman mukavemetçiler, 
mücahitler, Mehmetçikler hediye 
etti. Onun için çiğnetmeyiz, teslim 
olmayız” dedi.

Söyleşinin ardından Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak, KKTC Meclis Başkanı 
Zorlu Töre’ye plaket takdiminde 
bulundu. Program, hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle sona erdi.
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Üniversitemiz ile Alfraganus 
Üniversitesinin ortaklaşa 
düzenlediği İpek Yolu ve Ötesi 
Kongre Serisi’nin ilki olan 

“Bir Yol Bir Kuşak: Fırsatlar 
ve Tehditler” başlıklı kongre, 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
gerçekleştirildi. 

Ayrıca Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve 
beraberindeki Üniversitemiz 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 
temsilcileri, Özbekistan’da 
üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla 
görüşmeler yaparak iş birliği 
anlaşmaları imzaladı.

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Özbekistan 
Alfraganus Üniversitesinin 
düzenlediği, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, Mirza Uluğ Bey 
Özbekistan Milli Üniversitesi, 
Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık 
ve Finans Akademisi’nin paydaşlar 
arasında yer aldığı, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği ve Üniversitemiz 
Yayınları’nın sponsoru olduğu İpek 
Yolu ve Ötesi Kongre Serisi’nin 
ilki olan “Bir Yol Bir Kuşak: 
Fırsatlar ve Tehditler” kongresi 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTEMİZ, ÖZBEKİSTAN’DA 
ULUSLARARASI KONGRE GERÇEKLEŞTİREREK 
İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

Kongre Kapsamındaki 
Akademik Çalışmaların 
Çarpan Etkisi Olacak

Kongrede konuşan Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak, “Kongre kapsamında 
yapılan akademik çalışmaların 
çarpan etkisi olacaktır. Zira 
oldukça uzun zamandır İpek Yolu 
ile farklı disiplinler açısından 
ilgilenen akademisyenler ve 
araştırmacılar, uzun bir zamandan 
sonra ilk kez bir araya gelerek 
İpek Yolu’na ve Türklerin bölge 
geleceğine dair her türlü konuyu 
tartışma ve değerlendirme 
imkanı buldular. Ayrıca farklı 
bakış açılarına sahip uzmanların 
görüşleri ve fikirleri katılımcılara 

yeni ufuklar açarken, coğrafyalar 
arasındaki diyaloglar ise güven ve 
iş birliğini pekiştirecektir” dedi.

Prof. Dr. Mızırak, kongrenin 
düzenlenmesinde emeği 
geçenlere ve katılımcılara 
teşekkür ederek konuşmasını 
sonlandırdı. Uluslararası kongrede 
37’si yüz yüze, 57’si online olmak 
üzere altı farklı ülkeden üç dilde 
toplamda 94 bildiri sunuldu.

Kongrenin ilk gününde Kazakistan 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak, Üniversitemiz Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Birol Mercan, Taşkent Büyükelçiliği 
Basın Müşaviri Hamdi Turşucu 

ile Özbekistan ve Türkiye’den 
yetkililerin katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirilerek Türkiye-
Özbekistan arasındaki ilişkilerin 
daha ileriye götürülmesi için 
neler yapılması gerektiği masaya 
yatırıldı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak öncülüğünde 
Üniversitemiz Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü temsilcileri; 
Uluslarasılaşma Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Merve Yılmaz ve 
Öğretim Görevlisi Muhammed 
Said Topal, Özbekistan’daki 
üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla 
görüşmeler gerçekleştirdi. 
World Association of Youth of 
Uzbekistan (WAYU) yönetim 
kurulu ile görüşen Üniversitemiz 
heyeti, Yeoju Teknik Enstitüsü, 
Cihan Dilleri Üniversitesi, 
Alfraganus Üniversitesi, 
Buhara Pedagoji Enstitüsü ile 
karşılıklı iş birliği anlaşmaları 
imzalayarak mevcut ilişkilerin 
geliştirilmesi hedefiyle Al-Buhari 
ve Özbekistan Milli Üniversitesi 
yetkileriyle de temaslarda 
bulundu. Kongre ve iş birliği 
görüşmeleri için Özbekistan’da 
bulunan Üniversitemiz temsilcileri, 
Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi 
Olgan Bekar, TİKA Taşkent 
Koordinatörü Cemalettin Tüney 
ve Türkiye’deki Yükseköğretim 
Kalite Kurulu'nun Özbekistan’daki 
eşdeğeri olan Özbekistan 
Bakanlar Kurulu'na bağlı 
Eğitim Kalite Kontrolü Devlet 
Müfettişliğini de ziyaret etti.

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz Küresel ve Bölgesel 
Çalışmalar Merkezi (TİGA) ve 
Cezayir III Üniversitesi Sosyal ve 
Beşeri Araştırma ve Çalışmalar 
Merkezi (ICSHRS) paydaşlığında, 
“Sabit ve Değişken Arasında 
Sosyal ve Beşeri Bilimler” başlıklı 
uluslararası konferans düzenlendi.

Üniversitemiz ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen programla, iki 
üniversite arasında yaklaşık dört 
yıl önce başlayan ortak bilimsel 
çalışmalara böylece bir yenisi 
daha eklendi.

Fiziksel ve çevrimiçi olarak 
organize edilen konferansa, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

(MENA) bölgesindeki 10 ayrı 
ülkeden 85 akademisyen katıldı. 
Çevrimiçi olanağı bulunan 
program sayesinde, mesafenin 
bir engel olması ortadan 
kaldırılarak daha geniş epistemik 
cemaatlere ulaşma imkânı da 
değerlendirilmiş oldu.

Konferansın açılış konuşmasını 
Arapça olarak gerçekleştiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, iki üniversite arasındaki iş 
birliğinin farklı alanlarda birçok 
önemli çıktısının bulunduğunu ve 
bu konferansın da paydaşlığın 
bir meyvesi olduğunu söyledi.
Programa ev sahipliği yapmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade 

eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
konferansın hayırlara vesile 
olması temennisinde bulundu.

Üniversitemiz Küresel ve Bölgesel 
Çalışmalar Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Murat Çemrek ile Cezayir 
III Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Araştırma ve Çalışmalar Merkezi 
Müdürü Dr. Abdelmoumen 
Abdelaziz ise konuşmalarında, 
bu konferans serisinin başka 
çalışmalarla devam ettirileceğini 
vurguladılar. Açılışın ardından 
program, fiziksel ve çevrimiçi 
gerçekleşen sunum ve 
oturumlarla sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE 
10 ÜLKEDEN 85 AKADEMİSYENİN KATILDIĞI 
ULUSLARARASI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

NEÜ GÜNDEM

Üniversitemiz Selçuklu Kültür 
ve Medeniyeti Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Konya 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş 
birliğinde düzenlenen “Sadreddin 
Konevi Konferansları”nın ilki 
gerçekleştirildi.

Sahip Ata Vakıf Müzesi’nde yapılan 
ilk konferansta, Prof. Dr. Dilaver 
Gürer ve Doç. Dr. Betül Gürer 
tarafından ‘Konya’da Selçukludan 
Osmanlıya Bir Düşünce ve İrfan 
Köprüsü: Sadreddin-i Konevi’ 
konusu işlendi.

Açılış programında konuşan 
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
“Geçen yıl 10 ay boyunca 
Sahib Ata Konferansları'nı 
gerçekleştirmiştik. Bu yıl da 
istişarelerimizde ‘Hangi Selçuklu 
değerini işlemeliyiz?’ diye 
düşünerek, ‘Sadreddin Konevi’ 
temasıyla konferanslarımızı 
devam ettirme kararı aldık. 
Her ayın son Cuma gününde, 
bu mekanda ‘Sadreddin Konevi’ 
ile ilgili bir başlığı ele alacağız. 
Tüm emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sahip Ata Vakıf Müzesi’nde 
etkinlikler gerçekleştirerek 
vakıf farkındalığını arttırmayı 
amaçladıklarını söyleyen Konya 
Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah 
Osmanlı, “Geçtiğimiz sene Sahib 
Ata Fahrettin Ali ile ilgili temaları 
işlemiştik; o bir vakıf insanıydı, 
Sadreddin Konevi ise bir gönül 
insanı, bir mutasavvıf… Vakıf çatısı 
altında, Konya’nın değerlerinin 
Sahib Ata Vakıf Müzesi’nde 

anlatılıyor olması çok değerli bir 
olay ve burada işlenen değerlerin 
gelecek nesillere aktarılmasını 
önemli görüyoruz” şeklinde 
konuştu.

Sadreddin Konevi, 
İslam Düşüncesi’nin 
Mimarlarındandır

Doç. Dr. Betül Gürer ise 
konuşmasında şunları söyledi: 
“Sadreddin Konevi, bir sufidir, 
entelektüeldir ve İslam 
Düşüncesi’nin mimarlarından, 
kurucularından birisidir. Onun 
ortaya attığı çizgi devam ederek 
Osmanlı medeniyetini, Osmanlı 
Düşüncesi’ni kurmuştur. Osmanlı 
Düşüncesi de kelam, felsefe ve 
tasavvuf üzerinde yükselmiştir. Bu 
üçünü bütünleştiren ve bunlardan 
tasavvufu güçlendiren isim 
olarak Sadreddin Konevi’yi daha 
bütüncül bir sima olarak anlamak 
durumundayız.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. 
Dilaver Gürer ve Doç. Dr. Betül 
Gürer’e plaket takdim edildi. 
Program, Konya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümü ortaklığında düzenlenen 
‘Mezunlar Kalem İşi Atölyesi’ 
öğrenci sergisinin açılışının 
ardından sona erdi. 

SADREDDİN KONEVİ KONFERANSLARI BAŞLADI
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Üniversitemiz Selçuklu Kültür 
ve Medeniyeti Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Konya 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş 
birliğinde düzenlenen Sadreddin 
Konevi Konferansları’nda 
“Sadreddin Konevi Kütüphanesi 
Yazma Eserleri ve Yapılan 
Çalışmalar” konusu işlendi.

Sahip Ata Vakıf Müzesi’nde 
gerçekleştirilen konferans 
serisinin bu ayki konukları Konya 
Yazma Eserler Bölge Müdürü 
Bekir Şahin ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Müze ve Kütüphaneler 
Şube Müdürü Hasan Yaşar oldu.

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin, Sadreddin 
Konevi’yi rahmetle anarak 
konferansların düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Şahin; yazma eserlerin, 
medeniyet tasavvurumuzun 
referans kaynaklarından 
olduğunu kaydederek bugün 
var olan bilgi kirliliği göz önünde 
bulundurulduğunda yazma 
eserlerin değerinin ortaya çıktığını 
vurguladı.

Selçuklu döneminin en önemli 
ve ilk vakıf kütüphanelerinden 
birisinin Sadreddin Konevi 
Kütüphanesi olduğunu belirten 
Şahin, “Sadreddin Konevi’nin en 
önemli kitaplarından 26 tanesi 
çalınmış. Bu çalınan kitaplardan 
6 tanesi yurt dışındaki farklı 
yerlerde yakalanarak getirildi. 
Sadreddin Konevi’nin kitapları 
bize Selçuklu döneminin kitap 
sanatlarıyla alakalı her türlü bilgiyi 
veriyor” dedi.

SADREDDİN KONEVİ KONFERANSLARINDA 
KONEVİ KÜTÜPHANESİ YAZMA ESERLERİ
KONUŞULDU

Fatih Sultan Mehmet’in Konevi 
hayranı olduğunu aktaran Şahin, 
“Konevi Okulu’nun en önemli 
hayranlarından birisi Fatih Sultan 
Mehmet’tir. Osmanlı’yı tesis eden 
düşüncelerden biri de Konevi 
Okulu düşüncesi diyebiliriz. 
Akşemseddin Hazretleri, Konya’ya 
geliyor ve Sadreddin Konevi 
Kütüphanesi’nde incelemelerde 
bulunuyor. Sadreddin Konevi’nin 

“Miftah'ul Gayb” eseri, Fatih’in 
kütüphanesinin en önemli 
eserlerinden birisi ve Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı 
tarafından da bu eser tıpkıbasımı 
ile beraber günümüz Türkçesine 
çevrilmiş durumda” şeklinde 
konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Müze 
ve Kütüphaneler Şube Müdürü 

Hasan Yaşar ise, Sadreddin Konevi 
hakkında yapılan konferans, panel 
ve oturumlar hakkında bilgiler 
verdi.
Sadreddin Konevi’nin babasının 
sultanların hocası olduğunu ve 
Konevi’nin de sarayda yetişmiş 
dönemin meşhur kişilerinden biri 
olduğunu söyleyen Yaşar, “Yaşadığı 
dönemde melikler gibi yaşamış 
Konevi ancak vefat edince 
bilinirliği azalmış. Sadreddin 
Konevi’nin manzumesine çok 
gelip gidenler olmuş, gelip de 
ayrılamayanlar olmuş. Mesela, 
gelip buradan ayrılamayanlardan 
birisi de Abdullah Bosnevi. O 
kadar etkilenmiş ki o mekandan 
ve havadan, gidememiş. 
Burada vefat etmiş, türbesi de 
Sadreddin Konevi Türbesi’nin 
hemen karşısında… Şeyh Mustafa 
Manevi de bu manevi ortamdan 
etkilenerek bir şiir yazmış” diye 
konuştu.

Konferans, konuşmacılara plaket 
takdiminin ardından sona erdi.

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemiz ev sahipliğinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB), Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve 
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
iş birliğiyle düzenlenen, ‘VII. 
Ulusal Üstün Yeteneklilerin 
Eğitimi Kongresi’ ve ‘VI. Ulusal 
Çocuk Araştırmaları Kongresi’ 
gerçekleştirildi. 

Kongrelerin açılış töreni 
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Yerleşkesi Erol Güngör Konferans 
Salonu’nda yapıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kurnaz, 
özel yeteneklilerin eğitimi ve 
onlar için yapılan çalışmaların 
öneminden söz etti.

Sosyal İnovasyon Ajansı 
Direktörü Ali Güney ve Bilgehane 
Koordinatörü Mevlüthan Uğurtan, 
birimleri hakkında salondakilere 
bilgiler verdi.

ÜNİVERSİTEMİZ İKİ ÖNEMLİ ULUSAL 
KONGREYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Süleyman Barbaros 
Yalçın, üstün yetenekli çocukların 
eğitimini geliştirmek için bu tür 
etkinliklerin kıymetli olduğunu 
vurgulayarak son yıllarda 
ülkemizde üstün yetenekli 
çocukların eğitimi konusunda 
farkındalığın arttığını kaydetti.

Kongrelerin yapılmasında emeği 
geçenlere teşekkür eden Rektör 
Yardımcımız Muhittin Okumuşlar, 
“Günümüz dünyasında tüm 
bireylerin eğitim hakkı var ve 
eğitilmeleri gerekiyor. Ancak, 
dünya nüfusunun içerisinde belli 
bir kesim farklı özellikleriyle 
öne çıkıyor. Bunun farkına 
varan ülkeler, özel yetenekliler 
alanında çalışmalar yapıyor. Bu 
durum aslında fırsat eşitliğini 
bozmadan, özel yetenekli 
bireylerin alanlarında daha hızlı 
gelişmelerini sağlamak için çok 
önemli ve ülkemizde de bu alanda 
çok değerli çalışmalar yapılıyor.” 
dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 
“Bahşedilmiş İnsan Kaynağı 
Eğitiminde Sosyokültürel ve 
Stratejik Boyut” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Bilgili konuşmasında 
şunları söyledi; 
“Akademisyenlerimizle, 
öğretmenlerimizle, çocuklarımızla 
biz bir aileyiz. Gerçekleştirilecek 
kongrelerimizle birlikte, 'bu 
alanı, hem akademik açıdan, 
hem uygulama açısından nasıl 
daha ileriye götüreceğiz' bunları 
konuşacağız. Bunlar bizim 
ailemizin önemli konuları ve 
bu birlikteliği mutlaka devam 
ettirmemizde yarar var. BİLSEM 
modeli ve buradan çıkan örgün 
eğitimin, bu ülkenin gelişimi 
ve geleceği için, tarihten 
yenilikler getirebilmemiz için son 
derece stratejik bir yaklaşım 
olduğunu düşünüyorum. Hiçbir 
çocuğumuzu kapsam dışında 
bırakmadan, onların her türlü 
ayrıntısını düşünerek müfredattan 
kariyerlerine kadar her şeyi 
düşünerek bu işi kotarmamız 
lazım.”

Konuşmaların ardından kongreler 
bildiri sunumları ile devam etti. 
UYEK ve UÇAK kongreleri kapanış 
ve değerlendirme oturumlarıyla 
sona erdi.

NEÜ GÜNDEM
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Üniversitemizin yürütücülüğünü 
üstlendiği, Mevlana Kalkınma 
Ajansının (MEVKA) destekleriyle 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
ortaklığında başlatılan “Yükselen 
Konya’da Yükselen Havacılık 
Mesleğini Öğretiyoruz” başlıklı 
projeyle öğrencilere havacılık 
alanında çeşitli eğitimler verilerek 
hem havacılık sektöründe hem 
de turizm sektöründe yeni bir 
istihdam alanı oluşturulması 
hedefleniyor. 

Konya turizmine büyük katkı 
sağlaması planlanan proje 
kapsamında Üniversitemize 
kazandırılan sıcak hava balonu 
test edildi.

“Yükselen Konya’da Yükselen 
Havacılık Mesleğini Öğretiyoruz” 
başlıklı proje kapsamında 
üniversiteye kazandırılan sıcak 

hava balonunu inceleyen ve 
yetkililerden bilgi alan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Uzun süredir 
üzerinde çalıştığımız projemiz 
hamdolsun bugün belli bir 
noktaya geldi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve MEVKA ile birlikte 
bu çalışmayı sürdürüyoruz. 
Temel hedefimiz; balon turizmini 
Konya’ya kazandırmak, böylelikle 
Konya’ya gelen turistlerin burada 
konaklamalarını sağlamak ve 
ilimizde geçirecekleri süreyi 
arttırmak. Konuyla ilgili izin 
alma süreçleri şu an devam 
ediyor. Üniversitemiz ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 
yürütülen, MEVKA’nın desteklediği 
çalışmayla birlikte sıcak hava 
balonlarını Konya semalarında 
göreceğiz inşallah” ifadelerini 
kullandı.

Önem verdikleri söz konusu 
projenin, Konya turizmine büyük 
katkı sağlayacağına inandıklarını 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, çalışmanın Konya ve Türkiye 
için hayırlara vesile olmasını 
temenni etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
nezdinde Konya’nın hava 
sahasının balon turizmine 
açılması için Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte girişimlerde 
bulunacaklarını aktaran Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan ise, “Konya hava sahasının 
balon turizmine açılmasıyla 
birlikte birçok balon şirketi 
ve turist Konya semalarında 
balon heyecanını yaşayacak. Bu 
vesileyle de Konya’ya ve Konya 
turizmine, üniversite olarak 
büyük bir katkı sunacağımızı 
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZ, KONYA’DA BALON TURİZMİNİ 
BAŞLATMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Yayınları, Frankfurt Kitap Fuarı’nda 
stant açarak, dünyanın en 
büyüğü olarak kabul edilen fuara 
Türkiye’den katılan ilk üniversite 
yayınevi olma başarısını gösterdi. 

NEÜ Yayınları ayrıca, dünyaca 
ünlü yayıncıların yer aldığı 
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından 
düzenlenen ‘ANKOSLink 
Uluslararası Konferansı 2022’ 
ile ‘Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği 
(ÜNAK) Sempozyumu 2022’ 
organizasyonlarına da Türkiye’den 
katılan ilk üniversite yayınevi oldu.

1949’dan beri her yıl Almanya'nın 
Frankfurt şehrinde düzenlenen 
Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu yıl 
74.sü gerçekleştirildi. Fuara, 
120'den fazla ülkeden yaklaşık 7 
bin yayıncı katıldı. 

NEÜ Yayınları’nın Frankfurt Kitap 
Fuarı’nda stant açmasıyla birlikte, 
ilk kez Türkiye’deki bir üniversite 
yayınevi dünya çapındaki bir 
organizasyonda yer almış oldu.

Uluslararası arenada Türkiye’yi 
temsil etmenin gururunu 
yaşadıklarını söyleyen NEÜ 
Yayınları Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Fatih Kaleci, Frankfurt Kitap 
Fuarı’nda ‘Türkiye’ standında yer 
alarak üniversite yayıncılığına 
farklı bir boyut getirdiklerini 
belirtti.

Fuarda birçok uluslararası 
akademik yayıncıyla kontak 
kurduklarını ve farklı iş birliği 
modelleri geliştirdiklerini dile 
getiren Kaleci, “Üniversite 
yayıncılığında marka olma 
yolunda ilerliyor ve birçok 
üniversiteye ilham oluyoruz. 
NEÜ Yayınları olarak hedefimiz, 
Türkiye’de yürütülen bilimsel 
yayıncılık faaliyetlerine ve 
üniversite yayınlarına öncülük 
etmek” dedi.

Frankfurt Kitap Fuarı dışında, 
yurtdışındaki önemli kitap 
fuarlarından da davet aldıklarını 
aktaran Dr. Öğr. Üyesi Kaleci, 
desteklerinden dolayı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne 
teşekkür etti.

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından 
düzenlenen ‘ANKOSLink 
Uluslararası Konferansı 2022’ 
ile ‘Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği 
(ÜNAK) Sempozyumu 2022’ 
organizasyonlarında da dünyaca 
ünlü yayıncılarla birlikte yer 
aldıklarını ifade eden Kaleci, 
söz konusu organizasyonlara 
Türkiye’den ilk kez bir üniversite 
yayınlarının katılım sağlamasının 
Türkiye’deki üniversite 
yayıncılığının gelişimi ve sürekliliği 
açısından önem arz ettiğini 
kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, bu tür 
organizasyonlarda yer almanın 
hem akademik yayıncılığa dair 
bilgi ihracatının yapılması hem de 
yayıncılık sektörünün üniversiteler 
bünyesinde gelişmesi açısından 
önemli olduğunun altını çizdi.  

NEÜ YAYINLARI, ULUSLARARASI 
ARENADA BİR İLKE İMZA ATTI

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde, beyin ölümü 
gerçekleşen kişinin bağışlanan 
karaciğer ve böbreği, yıllardır 
organ yetmezliği bulunan iki 
kadın hastaya 10 saat süren 
ameliyatlarla peş peşe nakledildi.

Konya Organ Nakli Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, 
Türkiye'de çoğunluğu kronik 
böbrek yetmezliği olan binlerce 
hastanın organ nakli beklediğini 
söyledi. Yaklaşık 15 gün önce 
Isparta'da hayatını kaybeden 
40 yaşında bir erkeğin böbrek 
ve karaciğerinin bağışlandığını 
anlatan Küçükkartallar, "63 
yaşındaki hastamıza karaciğeri, 
yaklaşık 20 yıldır böbrek 
yetmezliği yaşayan 48 yaşındaki 
hastamıza da sağ böbreği 
naklettik. İki hastamız da gayet 

iyi. Hastalarımızı birkaç gün 
içinde evlerine göndermeyi 
planlıyoruz." diye konuştu. 
Ameliyatların titizlikle yapıldığını 
belirten Küçükkartallar, "Her 
organın, nakledilinceye kadar 
bekleme süresi farklıdır. 
Öncelikle karaciğeri nakletmemiz 
gerekiyordu. Ekip olarak 
hazırlandık ve öncelikle karaciğer 
ameliyatını yaptık. Karaciğer 
hastamız yoğun bakıma alındıktan 
sonra böbrek nakli ameliyatına 
başladık. Ekip olarak 2 ameliyatı 
arka arkaya yaptık. Ameliyatlar 
beşer saat sürdü" ifadelerini 
kullandı.

Hayat Yaşamaya Değer

Karaciğer nakli olan 4 çocuk 
annesi 63 yaşındaki Dilber Oral, 
30 yıl önce halsizlik şikayetiyle 
başvurduğu hastanede demir 
takviyesi yapıldığını dile 
getirdi. Bir süre sonra dalak 
büyümesi şüphesiyle hastaneye 
başvurduğunu belirten Oral, 
şöyle konuştu: "Sonrası hayat 
mücadelesi. Kontrollerimi 
aksattım, doktora gelemedim, 
takibini yapamadım. Çocuklarım 
küçüktü, eşim vefat etti. 13 sene 
önce siroz başlangıcı olduğu 
söylendi. Karaciğer yetmezliği 
olduğunu ve takip altında olmam 
gerektiğini söylediler. Tedavi 
devam ederken artık nakil 

gerektiğini söylediler. Yedi ay 
önce nakil listesine girdim. 'Uygun 
organ bulundu' telefonu gelince 
çok sevindim. Şu an çok iyiyim. 
Allah'tan umudumu kesmedim, 
hayata küsmedim. Hayat 
yaşamaya değer. Allah var keder 
yok, olmazları oldurur."

Böbrek nakli olan 2 çocuk annesi 
48 yaşındaki Ayşe Toy da yıllar 
önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği 
hastanede böbrek yetmezliği 
teşhisi aldığını söyledi. Yedi yıl 
ilaç tedavisi gördüğünü anlatan 
Toy, 12 yıl önce böbreklerinin 
işlevini tamamen yitirmesiyle 
diyalize girmeye başladığını ifade 
etti. Ayşe Toy, haftada 3 gün 
diyalize girdiğini belirterek, şöyle 
konuştu: "Diyalize girdiğim günler 
çocuklarla babaları ilgilendi. 
Eşim bu süreçte yardımcı oldu. 
Çocuklarım büyüyünce, bu sefer 
de onlar bana yardımcı oldu. 
Diyalizden çıkınca yorgunluk, 
halsizlik oluyor, o gün iptal oluyor, 
yaşanmamış gibi. Üç torunum var. 
Onlar da etkileniyordu, 'Anneanne 
yeter gitme artık.' diyorlardı. Eşim 
böbreğini verecekti ama kalp 
hastası olunca uygun görülmedi. 
Çocuklara da ben kıyamadım. 
Nasip, uygun böbrek bulundu. 
Şimdi çok iyiyim. Hocalarımız, 
hemşireler çok ilgililer, hepsine 
teşekkür ederim."

ZAMANLA YARIŞAN DOKTORLAR, PEŞ PEŞE İKİ 
HASTAYA KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİ YAPTI

NEÜ'NÜN
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Geçen yıl 7 akademisyenle ABD’nin 
Stanford Üniversitesi tarafından 
hazırlanan “Dünyanın En Etkili 
Bilim İnsanları” listesinde yer 
alan Üniversitemiz bu yıl, geçen 
seneki rakamı ikiye katlayarak 13 
akademisyenle listede yer buldu.

Stanford Üniversitesi tarafından 
hazırlanan “Dünyanın En Etkili 
Bilim İnsanları” listesi Elsevier 
tarafından yayımlandı. 22 ana 
bilim dalı ve 176 alt bilim dalında 
dünyadaki ilk yüzde 2’lik dilime 
giren bilim insanlarının dahil 
olduğu liste, çeşitli bilimsel 
kriterlerin hesaplanmasıyla 
oluşturuldu.

Nitelikli yayın sayısı, yayınların 
yer aldığı derginin etkisi, patent 
sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, 

hm-indeks, makale sayısı, atıf 
alan makale sayısı ve yayımlandığı 
derginin etkisi gibi uluslararası 
ölçütler kullanılarak yapılan 
sıralama “Yıllık Etki” ve “Kariyer 
Boyu Etki” olarak iki kategoride 
listelendi.

2021 yılına ait yayınların bu 
kriterlere göre sıralandığı 
listede, dünya genelinde “Yıllık 
Etki” kategorisinde 200 bin 409 
bilim insanı, “Kariyer Boyu Etki” 
kategorisinde ise 195 bin 605 
bilim insanı yer almayı başardı. 
Türkiye özelinde, bin 202 bilim 
insanı “Yıllık Etki” listesine, 897 
bilim insanı ise “Kariyer Boyu Etki” 
listesine girmeye hak kazanırken 
Üniversitemizden 13 isim listelerde 
yer aldı.

Üniversitemizden; Prof. Dr. Adnan 
Özdemir, Prof. Dr. Ali Tor, Prof. Dr. 
Hasan Kotan, Prof. Dr. Hüseyin 
Çaksen, Prof. Dr. Kültigin Türkmen, 
Doç. Dr. Emrah Madenci, Doç. Dr. 
Erhan Zor, Doç. Dr. Hatice Yıldız 
Durak, Doç. Dr. Hüseyin Haklı, 
Doç. Dr. İlhan Asiltürk, Doç. Dr. 
Mehmet Yavuz, Doç. Dr. Lokman 
Gemi ve Doç. Dr. Serdar Akbayrak, 
"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 
listesinde kendilerine yer buldu.

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

ÜNİVERSİTEMİZDEN 13 AKADEMİSYEN, 
DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

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 imkanı 
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, lokalanestezinin 
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. 

ÜNİVERSİTEMİZDE 
AĞRISIZ DİŞ TEDAVİSİ KONFORU



110 111

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Üniversitemiz bünyesinde 
kurulan yeni araştırma 
laboratuvarlarında uluslararası 
standartlarda tüp bebek, 
kök hücre ve faz çalışmaları 
gerçekleştirileceğini söyledi.  
Rektör Zorlu, Üniversitemizin 
kuruluş tarihi itibarıyla çok 
genç bir üniversite olduğunu 
ve Türkiye'de kısa sürede güçlü 
geçmişi olan üniversitelerle 
yarışır hale geldiğini belirtti.

TÜBİTAK tarafından açıklanan 
en başarılı araştırma kuruluşları 
listesinde, Ufuk Avrupa 
Projeleri yapan kurumlar 
içerisinde Üniversitemizin 
ilk 8'e yerleştiğini anlatan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, "Bu, laboratuvar 
altyapılarınızla mümkün 
olabiliyor. Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Merkezimizde önemli 
laboratuvarlarımız var. Yeni 
laboratuvarlar ve araştırma 
merkezleri kurduk. Bunları 
modern cihazlarla donattık. 
İleri araştırmalar yapılabilen 
merkezler haline getirdik. 
Çok önemli ve ileri araştırma 
gruplarımız var. Bu gruplar 
stratejik projeler, ileri düzeyde 
bilimsel çalışmalar yürütüyor" 
diye konuştu.

Tüp Bebek, Kök Hücre ve 
Faz Çalışmaları Yapılacak

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Sağlık Yerleşkesi'nde faaliyete 
başlayacak yeni laboratuvarın, 
bünyesinde üç önemli araştırma 
merkezini barındırdığına 
dikkat çekerek, şöyle konuştu: 
"Laboratuvarımızın içinde klinik, 
biyoeşdeğerlilik ve rejeneratif 
uygulama ve araştırma 
merkezlerimiz bulunacak. 
Merkezde faz çalışmaları 
gerçekleştireceğiz, kök hücre 
çalışmalarını sürdüreceğiz. Tüp 
bebek ve kök hücre çalışmaları 
mevcut durumda yapıyoruz, 
bunu uluslararası standartlara 
taşıyarak lisansı alınmış 
çalışmalar yapacağız. Artık tıp 
dünyasında kök hücrede tedavi 
yöntemlerinin sayısı ve şekli 
artacak. Biz de buna hazırlıklı 
olmak istiyoruz. Bu çerçevede 
çok modern bir merkez kurduk."

ÜNİVERSİTEMİZDEN TÜP BEBEK VE KÖK HÜCRE 
ÇALIŞMALARINDA LABORATUVAR ATAĞI

Üniversitemiz Güzel 
Çıkış Yakaladı ve 

14. Sıraya Yerleşti

Yürütülen akademik 
çalışmaların ve yapılan 

yatırımların yurt dışında da 
karşılık bulduğuna işaret eden 

Rektör Zorlu, Times Higher 
Education Dünya Üniversiteler 

2023 Araştırmasında 
Üniversitemizin dikkat çeken 
bir başarı ortaya koyduğunu 

dile getirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, üniversitelerin, akredite 

kuruluşların sıralamalarında yer 
tutmasıyla anıldığını belirterek, 
şunları kaydetti: "Üniversitemiz 

güzel çıkış yakaladı ve 14. sıraya 
yerleşti. Devlet üniversiteleri 

arasında 33'üncü sıradan 
üniversitemiz yeni açıklanan 

verilere göre 8. sıraya yükseldi. 
Memnuniyet verici bir sonuca 

ulaştık. Hedefimiz Türkiye'de 
ilk 10, dünyada ilk 500 arasına 

girmek. Bu sene hamdolsun 
Türkiye'de ilk 10'a girdik. 

Devlet üniversiteleri içerisinde 
8. sıradayız. Hedefimizin 

bir kısmını gerçekleştirdik. 
Türkiye'de eğitim kalitesi 
itibarıyla 2. sıradayız. Bu 

da önemli bir nokta çünkü 
samimiyiz, çok gayretli, fedakar 

bir kadromuz var. Bunu ekip 
olarak bütün hocalarımızla 

birlikte yapıyoruz" ifadelerinde 
bulundu.

NEÜ'NÜN
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Üniversitemizin, başarılı 
akademisyenlerimizi 
ödüllendirmek ve teşvik etmek 
amacıyla düzenlediği ve bu 
yıl ikincisi gerçekleştirilen 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Akademi Ödülleri” programında 
NEVA Teşvik Ödülleri, NEÜ’nün 
Yıldızları ve NEÜ’nün Genç Yıldızları 
kategorilerinde başarılı olan 
akademisyenlerimize plaket ve 
ödülleri verildi. 

Törende, "Dünyanın En Başarılı 
Bilim insanları" listesine 
giren akademisyenlerimiz de 
ödüllendirilirken, profesörlük 
unvanı alan akademisyenlerimize 
ise beratları takdim edildi.
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 

Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programa Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, Konya 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
Ali Eğri, Konya Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanı Deniz Köse, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri 
Çelik, Konya İl Müftüsü Prof. 
Dr. Ali Öge, Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Muhiddin 
Okumuşlar, Prof. Dr. Oğuz Doğan 
ve Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, 
Üniversitemiz yöneticileri, 
akademisyenler ve davetliler 
katıldı.

4 Yılda Üniversitemizi 
Çeyrek Asır İleriye 
Taşıyacak Projeler 
Ortaya Koyduk

Programda ilk olarak kürsüye 
gelen Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu dünyada ilk 500, Türkiye’de 
ilk 10 üniversite arasında yer alma 
hedefiyle çalıştıklarını söyleyerek, 
“17 Eylül 2019 tarihinde 2019-
2020 Yükseköğretim Akademik 
Yılı açılış töreninde Sayın 
Cumhurbaşkanımız bir konuşma 
irat ettiler. 

ÜNİVERSİTEMİZDE AKADEMİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmalarının bir yerinde 
özellikle yeni kurulan 
üniversitelerin rektörlerine 
üstlendikleri görevin ağırlığını 
hatırlatırlarken altının çizilmesi 
gerektiğini düşündüğüm 
şöyle bir ifadede bulundular: 
Dediler ki; ‘Her yerde olduğu 
gibi üniversitelerimizde de iyi 
bir yönetici, 4 yılda kurumunu 
çeyrek asır ileriye taşıyabilir.’ 
Geldiğimiz noktada; tüm 
paydaşlarının, paydaşı olmaktan 
onur duyduğu, memnun ve 
mutlu olduğu, dünyada ilk 500, 
Türkiye’de ilk 10 hedefine koşar 
adımlarla ilerleyen bir Necmettin 
Erbakan Üniversitesi idealimizin 
eşiğinde olduğumuzu görmenin 
bahtiyarlığını yaşıyorum. Bunu, 

40 bini aşkın mensubumuz ile biz, 
birlikte başardık. Akademisyen, 
idareci, mevcut ve mezun 
öğrencilerimiz, emeklilerimiz ve 
diğer kurum dışı paydaşlarımızla 
birlikte el ele vererek, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 
gibi; Necmettin Erbakan 
Üniversitemizi, 4 yılda çeyrek asır 
ileriye taşıyacak projeler ortaya 
koyduk. Bu hedef öylesine, laf 
olsun diye konulmuş bir hedef 
değildi. Dolayısı ile öylesine, mış 
gibi çalışarak ulaşılabileceğimiz 
bir hedef de değildi. Ancak mis 
gibi çalışarak ulaşabileceğimiz bir 
hedefti. Biz de aynen öyle yaptık” 
ifadelerini kullandı.

THE Sıralamasında, 
Türkiye’deki Devlet 
Üniversiteleri İçerisinde 
8.’liğe Yerleştik

Üniversitemizde yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgiler 
veren Rektör Prof. Dr. Cem 
Zorlu şunları söyledi: “Bilindiği 
üzere akademik başarının 
en önemli göstergelerinin 
başında ranking listeleri geliyor. 
Göreve geldiğimizde sadece bir 
sıralamada olan Üniversitemizi 
6 yeni sıralamaya dahil ettik. 
İşte bu kuruluşlardan biri olan 
THE’nın geçen yıl açıkladığı dünya 
üniversiteler sıralamasına ilk defa 
girmiştik. 
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Bu yıl Türkiye’den sıralamaya 
girebilme başarısı göstermiş 
üniversiteler içerisinde 30 sıra 
birden yükselerek 14.’lüğe, devlet 
üniversiteleri içerisinde de 25 
sıra birden yükselerek 8.’liğe 
yerleştik. Çok daha anlamlı olanı; 
öğretim kategorisinde dünyada 
385. olarak ilk 500’de yer alırken, 
Türkiye’de ise ikinci olduk. Yine 
THE tarafından yayınlanan Impact 
Rankings listesinde Dünya geneli 
sıralamada ilk 1000, ‘Kaliteli Eğitim’ 
kategorisinde de ilk 400 üniversite 
arasında yer aldık. Bizi daha da 
gururlandıran ise THE, CRUW gibi 
derecelendirme kuruluşlarının 
yaptığı listelere, ülkemizden 
girebilme başarısı elde etmiş en 
genç üniversite olmamız.”

Anadolu’nun Sınırlarını 
Aşarak Küresel İddia 
Taşıyan Bir Noktaya Geldik

Üniversitemizin, dünyanın en etkili 
bilim insanları listesinde geçen yıl 
7 akademisyenle yer aldığını, bu yıl 
yaklaşık iki katı artışla söz konusu 
listede yer alan akademisyen 
sayısının 13’e çıktığını kaydeden 
Rektör Zorlu konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bunlar derinden, 
ince ince işlenerek ulaşılan çok 
kıymetli kazanımlar. Öte yandan 
bundan tam birkaç ay önce, 
TÜBİTAK tarafından yayınlanan 
en başarılı 10 Türk araştırma 
kuruluşu arasına 8. sıradan dahil 
olduk. Şüphesiz bu sonuçlar, Türk 
yükseköğretim sistemi içerisinde 
ve küresel arenada gücümüzü 
her geçen gün artırdığımızın birer 

göstergesidir. Elhamdülillah kısa 
süre içerisinde başta değerli bilim 
insanlarımızın, öğrencilerimizin, 
idari personelimizin ve 
hayırseverlerimizin üstün katkıları 
ile Anadolu’nun sınırlarını aşarak 
küresel iddia taşıyan bir noktaya 
geldik.”

Eğitim ve Bilimde 
İlerleyişimiz 
Devam Edecek

Akademi Ödülleri programının 
bilim camiası açısından çok 
kıymetli olduğunu vurgulayan 
AK Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem, “Hepimizin arzu ettiği şey, 
ülkemizin çok daha iyi seviyelere 
gelmesi… Bu yolda çaba sarf 
ediyoruz ve biliyoruz ki her şeyin 
başı eğitim. 

Eğitim ve bilimde ilerlediğiniz 
kadar ülkeniz de ilerliyor. 
İnşallah üniversitelerimiz, 
eğitim kurumlarımız sayesinde 
eğitim ve bilimde ilerleyişimiz 
yükselecek. Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde yapılanları izledik 
ve dinledik. Çok kısa sürede 
önemli bir başarı söz konusu. 
Başta Rektör Prof. Dr. Cem 
Zorlu olmak üzere üniversite 
yöneticilerini, akademisyenleri, 
idari personeli ve emeği geçen 
herkesi tek tek kutluyorum” dedi.

Kaliteli Üniversitelere Sahip 
Olmak Şehrimiz, Ülkemiz 
ve Tüm İnsanlık Açısından 
Önemli

Konya’da bulunan üniversiteler, 
eğitim kurumları, kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarının eğitim 
hizmetinin iyileştirilmesi için 
birlikte çalışmalar yürüttüğünü 
belirten Konya Valisi Vahdettin 
Özkan, “Eğitimin kapasitesini, 

kalitesini ve katılımını arttırma 
yönünde çok iyi bir dayanışmanın 
olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Şehrimizin kaliteli üniversitelere 
sahip olması şehrimiz, ülkemiz 
ve tüm insanlık açısından 
önemli. Bu açıdan Necmettin 
Erbakan Üniversitesinde 
gerçekleştirilen ve yapılması 
planlanan çalışmaları çok değerli 
buluyorum. Ödül ve berat alan 
akademisyenlerimizi tebrik 
ediyor, akademisyenlerimizin 
motivasyonu için böyle bir etkinliği 
organize eden başta Rektör 
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Elsevier 
Türkiye Sorumlusu Ayhan Akanay 
Saraçoğlu, Üniversitemizde son 5 
yılda ortaya konan bilimsel yayın 
performansına ilişkin sunumunu 
gerçekleştirdi. Saraçoğlu 
sunumunda, Üniversitemiz yayın 
performansının son istatistiklere 
göre Türkiye, İslam İşbirliği 
Teşkilatı, Dünya ortalaması, 

Avrupa ortalaması, OECD ülkeleri 
ortalaması ve Avrupa Birliği’ndeki 
27 ülkenin hepsinden daha yüksek 
olduğunu aktardı.

Tören, açılış konuşmaları ve 
sunumun ardından ödül törenine 
geçilmesiyle devam etti.

NEVA Teşvik Ödülleri kapsamında 
Q1 dergilerde ilk yazar olarak en 
fazla yayın yapan bilim insanları 
ödüllendirildi. Ödülleri, Sağlık 
Bilimleri alanında Prof. Dr. Zerrin 
Defne Dündar, Fen/Mühendislik 
Bilimleri alanında Doç. Dr. Yasin 
Onuralp Özkılıç, Sosyal Bilimler 
alanında da Dr. Öğr. Üyesi Saadet 
Korucu Kış kazandı.

NEVA Teşvik Ödüllerini kazanan 
akademisyenlere ödüllerini Konya 
Valisi Vahdettin Özkan takdim etti.
NEVA Teşvik Ödülleri kategorisinde 
dereceye giren akademisyenlere, 
plaketin yanında birer adet de 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı NEVA’nın katkıları 
ile Gremse altın ödülü verildi.



116 117

NEÜ’nün Yıldızları kategorisi, 
Sağlık Bilimleri alanında etki 
değeri en yüksek bilim insanları 
listesinde; Prof. Dr. Şükrü Nail 
Güner, Prof. Dr. Recep Dursun, 
Prof. Dr. Kültigin Türkmen, Doç. Dr. 
Özge Metin Akcan, Dr. Öğr. Üyesi 
Bilgen Özlük yer aldı.

NEÜ’nün Yıldızları kategorisi, Fen/
Mühendislik Bilimleri alanında 
etki değeri en yüksek bilim 
insanları listesinde; Doç. Dr. 
Mehmet Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Fatih 
Erci, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed 
Fahri Ünlerşen yer aldı.

NEÜ’nün Yıldızları kategorisi, 
Sosyal Bilimler alanında etki 
değeri en yüksek bilim insanları 

listesinde ise; Prof. Dr. Dicle Aydın, 
Doç. Dr. Seyit Ahmet Kıray, Doç. 
Dr. Hatice İrem Özteke Kozan, Dr. 
Öğr. Üyesi Deniz Gülmez, Dr. Öğr. 
Üyesi Tolga Seki yer aldı.

NEÜ’nün Yıldızları kategorisinde 
ödül alan akademisyenlere 
plaketleri, Konya Milletvekili Orhan 
Erdem tarafından takdim edildi.

NEÜ’nün Genç Yıldızları 
kategorisi, Sağlık Bilimleri 
alanında etki değeri en yüksek 
genç bilim insanları; Arş. Gör. Dr. 
Münür Selçuk Kendir, Arş. Gör. Dr. 
Meryem Gümüş oldu.

NEÜ’nün Genç Yıldızları 
kategorisi, Fen/Mühendislik 
Bilimleri alanında etki değeri 
en yüksek genç bilim insanları 
listesinde; Arş. Gör. Dr. Tekmile 
Cankurtaran Kömürcü, Arş. Gör. 
Ahsen Ulutaş yer aldı.

NEÜ’nün Genç Yıldızları 
kategorisi, Sosyal Bilimler 
alanında etki değeri en yüksek 
genç bilim insanı; Arş. Gör. Dr. 
Hayri Koç oldu. 

NEÜ’nün Genç Yıldızları 
kategorisinde ödül alan 
akademisyenlere plaketlerini, 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Nuri Çelik takdim 
etti.

Elsevier tarafından düzenlenen 
“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 
2022” listesinde yer alan öğretim 
üyelerimiz Prof. Dr. Adnan 
Özdemir, Prof. Dr. Ali Tor, Prof. Dr. 
Hasan Kotan, Prof. Dr. Hüseyin 
Çaksen, Prof. Dr. Kültigin Türkmen, 
Doç. Dr. Emrah Madenci, Doç. Dr. 
Erhan Zor, Doç. Dr. Hatice Yıldız 
Durak, Doç. Dr. Hüseyin Haklı, Doç. 
Dr. İlhan Asiltürk, Doç. Dr. Mehmet 
Yavuz, Doç. Dr. Lokman Gemi ve 
Doç. Dr. Serdar Akbayrak’a başarı 
beratlarını Rektör Yardımcımız 

Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar 
takdim etti. Alanlarında başarılı 
olan akademisyenlere ödül 
ve plaketlerinin verilmesinin 
ardından, profesörlük unvanı 
alan akademisyenlere beratları, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
tarafından takdim edildi.

Ödül, plaket ve berat 
takdimlerinden sonra Rektör 
Zorlu, Elsevier Türkiye Sorumlusu 
Ayhan Akanay Saraçoğlu’na 
programa katkılarından dolayı 
teşekkür ederek, tablo hediye etti.

Protokol üyeleri, üniversite 
yönetimi ve akademisyenlerin 
yer aldığı hatıra fotoğrafının 
çekilmesiyle program sona erdi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, yapımı devam eden 
merkez kütüphane inşaatında 
incelemelerde bulundu. 
Üniversitemiz Köyceğiz 
Yerleşkesinde yapımı devam 
eden merkez kütüphane inşaatını 
inceleyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, yetkililerden 
şantiyedeki son durumla ilgili 
bilgiler aldı.

İnceleme esnasında 
açıklamalarda bulunan 
Rektör Zorlu üniversiteler 
için merkez kütüphanenin 
önemini vurgulayarak, “Uzun 
uğraşlarımız sonucunda merkezi 
kütüphanemizin temeli atıldı ve 
inşallah gelecek eğitim öğretim 
yılına kadar tamamlanacak. 

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı tarafından yapımı 
üstlenilen kütüphanemiz modern 
bir mimariye sahip olacak. 
Üniversitemizin en önemli 
ihtiyaçlarından birini karşılıyoruz. 
Üniversite denince akla ilk önce 
kütüphane ve laboratuvarlar 
gelir. Üniversitemiz ulusal ve 
uluslararası sıralamalarda belli 
bir noktaya geldi ve daha iyi 
noktaları hedefliyoruz. Bunu 
gerçekleştirebilmek için de 
iki önemli sacayağımız daha 
güçlü olmalı; kütüphane ve 
laboratuvarlar… Üniversitemiz, 
fakülteler bazında kaliteli 
kütüphanelere sahip olsa da 
bir merkez kütüphaneye sahip 
değildi. 

Bu noktadaki ihtiyacımızı da 
inşallah güzel bir manzaraya 
sahip merkez kütüphanemizle, 
inşaatını önümüzdeki seneye 
kadar tamamlayarak gidermiş 
olacağız” dedi.

Konya Manzaralı 
Kütüphanemizde, 
Resim ve Müzik 
Kütüphaneleri de 
Olacak

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu konuşmasına şöyle 
devam etti: “Öğrencilerimiz, 
akademisyenlerimiz derslerini 
çalışacaklar, ferah bir ortamda 
araştırmalarını yapacaklar, 
kitaplarını okuyacaklar, 
dağarcıklarını bilgiyle donatırken 
aynı zamanda Konya manzarası 
eşliğinde keyifli bir zaman 
geçirecekler. Burası basit bir 
kütüphane değil, müzakere, 
münazara ve beyin fırtınalarının 
yapıldığı, projelerin geliştirildiği 
alanlar ile konferans salonları 
gibi mekanlara da sahip bir 
kütüphane olacak. Kütüphanemiz 
bünyesinde ayrıca Türkiye’de 
nadir bulunan resim ve müzik 
kütüphaneleri de yer alacak.”

ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKİYE’NİN EN MODERN 
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ YÜKSELİYOR

Türkiye’deki Üniversite 
Kütüphaneleri İçerisinde
İlk Beşte Yer Alacak

Kütüphanenin yapımını üstlenen 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı’na teşekkür eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Modern ve akıllı bir bina olarak 
kurgulanan bu yapı büyüklüğü, 
standartları ve donanımıyla 
Türkiye’deki üniversite 
kütüphaneleri içerisinde ilk beşte 
yer alacak. 

Kısa süre içerisinde heyecanla 
tamamlamayı planladığımız, 
Konya’nın hatta Türkiye’nin 
önemli değerlerinden biri haline 
gelecek olan kütüphanemiz 7 
gün 24 saat boyunca açık olacak. 
Dijital olarak sınırsız, fiziki olarak 
1 milyon kitap kapasitesine sahip 
bir kütüphaneden bahsediyoruz. 
Burası Türkiye’nin hem fiziki 
hem dijital anlamda sayılı 
kütüphanelerinden birisi olacak. 
Konya’mıza ve ülkemize hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Merkezi 
Kütüphanesi Hakkında:

Kütüphanemiz, Köyceğiz 
yerleşkemizde şehre hakim bir 
konumda bulunup 20.000 m2 
inşaat alanına sahip toplam 4 
kattan oluşan bir binadır.
 

• 20.000 m2 Kapalı Alan (Üniversite 
Kütüphaneleri İçerisinde İlk 5’te)
• 2000 Kişilik Panoromik Okuma 
Salonu
• 1 Milyon Basılı Kitap Kapasitesi
• 7/24 Hizmet İmkanı
• Toplamda 200 Kişilik Randevu 
Çalışma Odaları
• Aynı Anda Yaklaşık 2500 Kişiye 
Hizmet Verebilme Kapasitesi
• Dijital Kütüphane Hizmetleri ve 
Güvenlik Sistemleri
• Akıllı Raf Hizmetleri
• Tematik Dijital, Sanat, Müzik 
Kütüphaneleri

• Engelli Kütüphane Hizmetleri 
Alanları
• Sergi, Fuaye ve Bilimsel Etkinlik 
Alanları
• Akıllı Bina Sistemleri
• Yeşil Bina Uygulamaları 

Öğrencilerin yanı sıra akademik 
camianın ve tüm vatandaşların 
istifade edebileceği kütüphanenin, 
bilim insanları, tanınmış 
yazarlar ve kanaat önderleri ile 
buluşulabilecek etkinlikleri ile 
şehrin en uğrak mekanlardan biri 
olması hedefleniyor.

NEÜ'NÜN
ESERİ
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TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu 
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 
programından alınan fon miktarı 
bakımından ülkemizdeki en 
başarılı araştırma kuruluşlarının 
listesini yayınladı. Avrupa 
Komisyonu tarafından iletilen 
resmi verilere dayanılarak 
hazırlanan rapor sonucuna göre 
Üniversitemiz 1.4 milyon Avro 
bütçeli projesine aldığı 760 bin 
Avro fon ile 2021-2027 döneminde 
en başarılı 10 Türk araştırma 
kuruluşu arasında 8. sırada yer 
alarak büyük bir başarıya imza 
attı.

AB Ar-Ge ve inovasyon programı 
Ufuk Avrupa (2021-2027)
de, aldığı 0,76 milyon Avro 
destekle köklü üniversiteleri 
geride bırakarak listede yer 
almayı başaran Üniversitemiz, 
desteklenmeye hak kazanan 
projesiyle TÜBİTAK tarafından 
yayımlanan En Başarılı Türk 
Araştırma Kuruluşları listesine 
kuruluşundan bu yana ilk defa 

girdi. Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu yaptığı açıklamada, “Ufuk 
Avrupa (2021-2027) projelerini, 
Üniversitemizde başarılı bir 
şekilde yürütüyoruz. Üniversite 
olarak aldığımız desteklere 
konu olan projelerimizi titizlikle 
yürüten akademisyenlerimizi 
tebrik ediyorum. Üniversitemizin 
belirlediğimiz hedeflere son 
dört yılda adım adım ilerlediğini 
görmek heyecan verici. 
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 
artıracak, bilimsel yayınlar ve 
araştırmalar konusunda etki 
değerimizi yukarıya çekecek 
ve eğitim öğretimde kaliteyi 
artıracak çalışmalarla geleceğin 
marka üniversitesi olma yolunda 

ilerliyoruz.” dedi.
 
Üniversitemiz bilim insanlarının 
araştırma imkanları ve 
destekleri arttıkça Üniversitemiz 
için belirlediğimiz hedeflere 
ulaşma noktasında ilgilerinin ve 
gayretlerinin daha da arttığını 
görmekten memnuniyet 
duyduklarını belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu, son dört yılın 
başarı grafiklerinde Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin her 
önceki yılın üzerinde yerini almayı 
başardığını vurguladı. Zorlu 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Şüphesiz 
Üniversitemizin gerçekleştirdiği 
atılımın arkasında ekip ruhu 
ve dayanışmasının sağlandığı 
bir yönetim başarısının hakkını 
teslim etmek gerekiyor. Ülkemiz 
yıllardır Avrupa Birliği Fonuna 
para aktarmaktadır. Son birkaç 
yıl dışında maalesef aktardığımız 
paradan daha fazlasını alamadık. 
Birkaç yıldır üniversitelerimizin 
ve sanayi Ar¬Ge kuruluşlarımızın 
kaliteli, ileri düzeyde bilimsel 
çalışmaları sonucunda, verdiğimiz 
paradan daha fazlasını ülkemize 
kazandırmaya, araştırmacılarımıza 
kullandırmaya başladık. 
Üniversitemiz olarak bu sürece 
katkı verdiğimiz için gururluyuz. 
Bu başarı, asla tesadüf değildir. 
Yeni veriler gelmeye devam 
ettikçe tesadüfi olmadığını hep 

ÜNİVERSİTEMİZ, EN BAŞARILI TÜRK 
ARAŞTIRMA KURULUŞLARI ARASINDA YER ALDI

birlikte daha net anlayacağız; 
Ufuk Avrupa HORIZON 2020 
tarafından kabul edilmiş, 
yürütücülüğünü Üniversitemizin 
yaptığı, Türkiye’den iki, İtalya’dan 
üç, Belçika ve Avusturya’dan birer 
paydaşı bulunan 870 bin Avro 
bütçeli Bio-Acouis projemizdeki 
fon aktarımı gerçekleştiğinde 
listede çok daha üst sıralara 
çıkacağız. Bu başarı, bizim 
bilimsel çalışmalara verdiğimiz 
önem ve sosyal-fen ayrımı 
gözetmeksizin tüm bilimsel 
çalışmalara karşı sergilediğimiz 
bütüncül yaklaşım ile alakalıdır. 
Ayrım yapmadan her alanda 
bilimsel çalışmaları destekliyoruz. 
Gerek öz kaynaklarımızdan 
araştırmacılarımıza verdiğimiz 
destekler gerekse dış kaynaklı 
projelerden sağladığımız fonlar 
neticesinde oluşturduğumuz 
alt yapı ve geliştirmeye 
çalıştığımız bilimsel yetkinlik ve 
potansiyelimizi güçlendirmemiz 
sayesinde bu başarı ortaya 
çıkmıştır. Sosyal- Sağlık ve Fen 
alanlarında öncelikli ve yetkin 
olduğumuz alanları belirledik. 
Tematik alanlar oluşturduk. 
Ar-Ge alt yapısı ve bilimsel 
yetkinlik olarak güçlü bir ekip 
oluşturduk. Ulusal ve Uluslararası 
iş birliğimizi artırdık. Tüm bunların 
doğal sonucu olarak bu başarı 
geldi. Bu başarı üniversitemiz 
araştırmacılarına aittir. Hepsini 
tebrik ediyorum. Önümüzdeki 
süreçte de yeni başarılar hep 
birlikte göreceğiz inşallah.”

Ülkemizin en saygın 
listelerinden birindeyiz
 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan'da NEÜ’nün “En Başarılı 
Türk Araştırma Kuruluşları” 
listesinde yer almasını sağlayan 
projesiyle ilgili bilgiler verdi.  
Ufuk Avrupa Programı Katılımın 
Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin 
Yayılımı alanı Twinning 2021 
çağrısında, Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin koordine ettiği, 
1,4 milyon Avro bütçeye sahip 
‘REGENEU’ projesinin NEÜ’yü 
öne çıkardığını söyledi. Doğan, 
çalışma kapsamında Almanya’dan 
Fraunhofer Enstitüsü ve 
Wuerzburg Üniversite Hastanesi 
ile İrlanda’dan Trinity College 
ile ortaklık oluşturulduğunu, 1.4 
milyon Avroluk bütçeden 760 
bin Avronun Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ne, geriye kalan 
kısmının da diğer paydaş (ortak) 
kuruluşlara dağıtıldığını belirtti.
Doğan, “AB fonundan en 
çok fon kullanan en başarılı 
Türk üniversiteleri listesinde 
yer almış olmamız, bilimsel 
çalışmaları organize ederken 
attığımız adımların, belirlediğimiz 
hedeflerin ve kullandığımız 
yöntemlerin doğru olduğunun 
bir göstergesidir, üniversitemiz 
için gurur vericidir. Liste 
incelendiğinde aldığımız 
pozisyon daha net anlaşılabilir. 
Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Uygulama Merkezi 
(BiTAM) tarafından koordine edilen 
ve Biyomedikal Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem 
Demirel Kars’ın yürütücülüğünü 

yaptığı projemizde, Üniversitemiz 
Biyomedikal Mühendisliği, 
Moleküler Biyoloji ve 
Genetik, Kimya, Nanobilim ve 
Nanomühendislik, Diş Hekimliği ve 
Plastik Cerrahi alanlarından görev 
alan 7 araştırmacı bulunuyor, 
hepsini tebrik ediyorum. Ufuk 
Avrupa programı kapsamında 
desteklenen bu proje ile doku 
yenilenmesinde kullanılmak üzere 
biyomalzemelerin geliştirilmesi, 
bu alanda üniversitemizin 
bilimsel, teknolojik ve yenilik 
kapasitesinin arttırılması, 
araştırma potansiyelinin 
geliştirilmesi ve Avrupa araştırma 
merkezleri ile aramızda aktif iş 
birliği ağlarının oluşturulmasını 
amaçlıyoruz.” dedi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi'nin Avrupa 
araştırma alanında kapasite 
ve görünürlüğünün daha 
da artmasını beklediklerini 
belirten Doğan, “Proje paydaşı 
olan kurumlardan edinilecek 
bilgilerle proje ekibi tarafından, 
ülkemiz için stratejik önemi 
olan ve yerli üretimine gerek 
duyulan, doku rejenerasyonu 
sağlayan mezenkimal kök 
hücre, kemik grefti, dental dolgu 
malzemeleri ve antibakteriyel 
cam iyonomer malzemeler 
gibi rejeneratif tıp alanında 
kullanılabilecek biyomalzemelerin 
üretimi ve ticarileştirilmesi 
üzerine çalışmalar yürüteceğiz. 
Bundan sonra asıl önemli olan, 
daha çok çalışmak, daha fazla 
proje üretmek, daha fazla fon 
kullanabilmek ve ulaştığımız 
bu seviyeyi daha üst sıralara 
taşıyabilmektir.” dedi.
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Times Higher Education (THE) 
Dünya Üniversiteler 2022 
Sıralaması’nda Türkiye’deki 207 
üniversite arasında 44. sırada 
yer alan Üniversitemiz, büyük bir 
sıçrama kaydederek 14. sıraya 
yerleşti. Geçtiğimiz yıl devlet 
üniversiteleri arasında 33. sırada 
yer alan Üniversitemiz, yeni 
açıklanan verilere göre 8. sıraya 
yükseldi.

Üniversitemiz, THE Dünya 
Üniversiteler 2023 Sıralaması’nda 
Türkiye’deki üniversiteler 
arasında sıralamaya dahil 
olan en genç üniversite olma 
özelliğini korumanın yanında, 
‘Öğretim’ kategorisinde dünya 
genelinde 384. olarak ilk 500’de 
yer alırken Türkiye’de bu alanda 
2. oldu. Bunun yanında 2022 

sonuçlarında 1200+ bandında 
yer alan Üniversitemiz, 2023 
sıralamasında bir üst seviyeye 
çıkarak 1000-1200 bandında 
konumlanırken ‘Uluslararası 
İş Birliği’ kategorisinde ise, 47. 
sıradan 15. sıraya yükseldi.

Dünya genelindeki en saygın 
üniversitelerin listeye girdiği THE 
World Rankings sıralamasında 
çok önemli bir yükselme 
kaydedildiğine dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Üniversite olarak son yıllarda 
yükselen başarı trendimizin, son 
açıklanan THE Dünya Üniversiteler 
Sıralaması’nda bir önceki yıla 
göre 30 sıra birden yükselerek 
14’üncülüğe yerleşmenin haklı 
gururunu yaşıyoruz” dedi.

Hedefimiz Türkiye’de 
İlk 10, Dünyada İlk 500 
Üniversite İçinde 
Yer Almak

Araştırma, eğitim kalitesi, bilimsel 
yayıncılık, uluslararasılaşma, 
üniversite-toplum-sanayi iş 
birliklerine önem verdiklerini, 
yapılan yatırım ve desteklerin 
meyvelerini almaya başladıklarını 
vurgulayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cem Zorlu, “Akademik 
performansın artması, 
sıralamalarda daha üst 
konumlara ulaşmak adına 
çalışmalara hız kesmeden devam 
edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye’de ilk 
10, dünyada ise ilk 500 üniversite 
arasında yer almak. 

ÜNİVERSİTEMİZ
THE DÜNYA ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI'NDA 

TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ 
ARASINDA 8'İNCİLİĞE YÜKSELDİ

Açıklanan bu listeye göre 
Türkiye’deki devlet üniversiteleri 
içerisinde ilk 10’da yer aldığımızı 
görüyoruz. Geçen yıl 33. sırada 
yer aldığımız listede bu yıl 25 
sıra birden yükselerek 8. Sırada 
yer aldık. Tabi bu başarının 
diğer ranking listelerinde de 
kaydedilmesi, başarımızın 
tescillenmesi anlamına gelecek. 
İnşallah o günleri de çok 
yakında ulaşarak hedefimizi 
gerçekleştirdiğimizi hep birlikte 
göreceğiz. Alınan sonuçlar ve 
gerçekleştirilen faaliyetler bir ekip 
çalışmasının ürünü. Bu sebeple 
kazanılan başarılarda emeği 
geçen, akademik performans 
noktasında katkı sunan tüm 
hocalarımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Türkiye’de sıralamaya dahil 
olan üniversiteler içerisinde 
en genç üniversite unvanını 
korumanın yanı sıra THE WUR 
2023 sonuçlarında birçok köklü 
üniversiteyi geride bırakarak 14. 
sıraya yükseldiklerini vurgulayan 
Rektör Zorlu, “Alınan bu sonuçlar 
bizler için çok önemli bir gösterge 
ve son yıllarda üniversitemizde 
bilimsel yayıncılığa verilen 
önemin bir yansıması… Bu 
noktada yürütmüş olduğumuz 
bilimsel yayıncılık ve akademik 
performans faaliyetlerinin, 
veriye ve bilimsel kanıtlara 
dayandırılarak sürdürülebilir 
şekilde devam etmesinin önemli 
olduğunu ifade etmek istiyorum” 
dedi. Times Higher Education 
World University Rankings 2023
Times Higher Education Dünya 

Üniversite Sıralaması 2023, Dünya 
genelinde 104 ülke ve bölgeden 
2 bine yakın üniversitenin 15,5 
milyondan fazla araştırma 
yayınında 121 milyondan fazla atıf 
ve dünya çapında yaklaşık 40 bin 
bilim insanının anket yanıtlarını 
içermektedir. 

Genel olarak, veri gönderen 2 
bin 500'den fazla kurumdan 
680 bini aşkın veriyi toplayarak 
bir kurumun dört alandaki 
performansını ölçen (öğretim, 
araştırma, bilgi aktarımı ve 
uluslararası görünüm) toplamda 
13 performans göstergesine 
dayanan THE, dünyanın en 
saygın sıralamaları arasında yer 
almaktadır.
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Üniversitemiz Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü, üniversitenin 
uluslararasılaşma hedeflerinden 
birini daha gerçekleştirerek 
personel ve öğrenci hareketliliği 
projesiyle yaklaşık 40 bin euro 
hibe kazandı.

Proje sayesinde Avrupa Birliği 
ülkeleri dışındaki üçüncü 
ülkeler; Bosna-Hersek, Kosova, 
Moldova, Özbekistan ve 
Ukrayna’dan üniversiteler ile 
personel ve öğrenci hareketliliği 
gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığına bağlı çalışan 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı, 
Erasmus+ programla ilişkili 
olmayan üçüncü ülkelerde 
bulunan yükseköğretim kurumları 
arasında öğrenci ve personel 

hareketliliği gerçekleştirilmesini 
sağlayacak projeyi kabul etti. 
Projenin kabulüyle toplamda 39 
bin 650 euroluk hibe kazanımı 
sağlanmış oldu.

Üniversitemiz Erasmus 
Koordinatörlüğü tarafından 
hazırlanan ve başvurusu yapılan 
2022-2023 Erasmus+ KA 171 
Projesi, Ulusal Ajans tarafından 
kabul edildi. Proje sayesinde 
Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki 
üçüncü ülkeler Bosna-Hersek, 
Kosova, Moldova, Özbekistan, 
Ukrayna’dan üniversiteler ile 
personel ve öğrenci hareketliliği 
gerçekleştirilecek. Proje, 2023 yılı 
itibariyle yürütülmeye başlanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Üniversitemiz Dış 
İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. 

Öğr. Üyesi Şeyma Akın, “Söz 
konusu faaliyetle, yükseköğretim 
öğrencilerinin programla ilişkili 
olmayan üçüncü ülkelerde 
yer alan bir yükseköğretim 
kurumunda eğitim alarak farklı 
bir ülkedeki eğitim-öğretim 
ortamını deneyimlemesi, kişisel 
gelişim kazanımlarının sağlanması 
ve istihdam edilebilirliklerinin 
artırılması amaçlanır. Projede 
yer alacak yükseköğretim 
kurumunda görevli personelin 
mesleki deneyim edinmesi 
de oldukça önemli bir husus. 
Öğrenci ve personel hareketliliği, 
aynı zamanda yükseköğretim 
kurumlarının kapasitelerini 
ve uluslararası boyutunu 
geliştirmeye de katkı sunacaktır” 
diye konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZ, 
ULUSLARARASILAŞMA 
HEDEFLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİYOR

Üniversitemizden Göktürk takımı, 
Boeing firmasının sponsorluğunda 
Orta Doğu Teknik Üniversitesince 
(ODTÜ) bu yıl altıncısı düzenlenen 
“Dikey Kalkış İniş (DİK-İHA) 
Yapabilen Uçak Tasarla, Yap, Uçur 
Yarışması”nda üst üste dördüncü 
kez sahneye çıktı ve üçüncü defa 
birinci oldu.

Yarışmacılardan özgün tasarım, 
yerli üretim ve tam otonom 
görev yapan hibrit İHA prototipi 
istenen yarışmada Göktürk takımı, 
otonom olarak en uzun süre 
havada kalan, hedefi görüntü 
işleme ile otonom olarak tespit 
eden ve hedefe faydalı yükü 
bırakan DİK İHA’yı tasarlayan, 

yapan ve uçuran takım olarak 
birinciliği elde etti.

Geçmiş yıllarda takım olarak 
kazanılan iki 1’incilik ve bir 2’ncilik 
ödülüne yenisini eklediklerini 
belirten Göktürk takım kaptanı 
Kürşat Çiçin, bu yıl düzenlenen 
üç farklı insansız hava aracı 
yarışmasına ekip olarak 
danışman hocalarıyla beraber 
hazırlandıklarını kaydetti.

Takım danışmanı Üniversitemiz 
Mühendislik Fakültesi Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. 
Emrehan Yavşan ise, başarının 
elde edilmesinde emeği geçen ve 
kendilerine destek veren herkese 
teşekkür etti.

Danışmanlığını Arş. Gör. Emrehan 
Yavşan’ın yaptığı Göktürk 
takımında; Kürşat Çiçin, Kadir 
Arslanpınar, Ali Kankaya, Sena 
Türker, İlknur Keskin, Halit 
Hakan Hızlı, Emine Çağlar, Fatma 
Yalçınkaya, Dilara Sevim Polat, 
Hediye Orhan yer alıyor.

Göktürk takımını tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

ÜNİVERSİTEMİZ 
ODTÜ DİK-İHA YARIŞMASINDA ZİRVEDE
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Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Saniye Söylemez’in 
yürütücülüğünü üstlendiği 
“Innovative Fullerenol - Hydrogels 
Based Nanomaterials for Health 
Diagnostic and Care Applications” 
başlıklı, toplam bütçesi 452 
bin 400 euro olan M-ERA.NET 
projesi, AB Ufuk 2020 programı 
kapsamında destek almaya hak 
kazandı.

Bilim ve Teknoloji Araştırma 
Merkezi (BİTAM) bünyesinde 
yürütülecek olan proje 
kapsamında, Romanya’dan 
“National Institute for Research 
& Development in Chemistry 
and Petrochemistry-ICECHIM” 
Enstitüsü ve “Chimgrup SRL” ile 
İspanya’dan “Metrohm Dropsens, 
S.L.” şirketlerinde faaliyet 
gösteren araştırma ekipleriyle 
ortaklık oluşturuldu.

Proje hakkında bilgiler veren 
Doç. Dr. Saniye Söylemez, 
yenilikçi nanomalzemelerin 
geliştirilerek sağlık alanında 

kullanılabilecek, hasta başında 
insan terinden hastalıkların 
takibini yapabilecek giyilebilir 
sensör yamaların geliştirileceğini 
ve ticarileştirilebilme 
potansiyellerinin inceleneceğini 
dile getirdi.

Sağlık Alanındaki Ulusal 
Hedeflere Büyük Katkı 
Sağlayacak

Doç. Dr. Söylemez, geleceğin 
teknolojilerinden olan, 
kıyafet veya insan vücuduna 
uyarlanabilen bu sensörlerin 

geliştirilmesiyle sağlık alanındaki 
ulusal hedeflere büyük katkı 
sağlanmış olacağını belirtti.
Projeyle genç araştırmacıların 
eğitim ve kariyerlerinin 
geliştirilmesinin sağlanacağının 
da altını çizen Doç. Dr: Saniye 
Söylemez, “Çalışmamızda, 
Avrupa’nın bilimsel anlamda güçlü 
araştırma gruplarıyla kurulan 
ortaklıklar sayesinde ülkemizin 
uluslararası platformlardaki 
tanınırlığının artırılmasının yanı 
sıra gelecekteki yeni proje 
ortalıklarının oluşturulması da 
hedeflenmektedir” ifadelerini 
kullandı.

ÜNİVERSİTEMİZ MERKEZ 
LABORATUVARI BİTAM'DA 
ULUSLARARASI PROJELERİN 
SAYISI ARTIYOR

Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(BİTAM), Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) tarafından 
verilen ‘Deney Laboratuvarı Onay 
Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Köyceğiz Yerleşkemizde 
bulunan BİTAM Mekanik Test 
Laboratuvarında yapılan OES 
Analizi, Rockwell/Vickers/Brinell 
Sertlik ve Çekme Testleri için Türk 
Standardları Enstitüsünden ‘Deney 
Laboratuvarı Onay Belgesi’ aldı.

TSE bu belgeyle, Üniversitemiz 
BİTAM laboratuvarının, TSE Deney 
Laboratuvar Onayı Belgelendirme 
Programına ve TSE Mevzuatına 
göre OES Analizi, Rockwell/
Vickers/Brinell Sertlik ve Çekme 
deneylerini yapmaya yeterli 
olduğunu ve TSE tarafından deney 
hizmeti alınabileceğini onaylamış 
oldu.

Belgenin alınmasında emeği 
geçen personellerimizi tebrik 
ediyoruz.

BİTAM’A 
DENEY LABORATUVARI 
ONAY BELGESİ
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Üniversitemiz Samsun’da 
gerçekleşen Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i 
Model Roket, Demirkuş, Sineay 
Studio, Af-Tekno Gençlik ve 
BrAIn takımlarının elde ettiği 6 
dereceyle tamamladı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 
düzenlenen TEKNOFEST 
KARADENİZ’de Model Roket takımı, 
TEKNOFEST Girişim Programı’na 
başvuran 434 girişimci arasından 
100 bin TL’lik Ön Kuluçka Desteği’ni 
almaya hak kazanan 25 takımdan 
biri oldu. 

524 başvuru arasından Demirkuş 
takımı, Helikopter Tasarım 
Yarışması’nda 2’ncilik elde etti 
ve sunum özel ödülünün sahibi 
oldu. 89 takım arasından Sineay 
Studio takımı Turizm Teknolojileri 
Yarışması’nda 2’ncilik, Af-Tekno 
Gençlik takımı 526 proje içinden 
Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda 
3’ncülük ve BrAIn takımı Sağlıkta 
Yapay Zeka Yarışması’nda en iyi 
sunum ödülünü kazandı.

Başlangıcından bitimine festivali 
takip eden ve bu kapsamda 
temaslarda bulunan Rektörümüz 

Prof. Dr. Cem Zorlu, TEKNOFEST’e 
katılan ve dereceye giren 
tüm takımları tebrik ederek 
başarılarının devamlı olması 
temennisinde bulundu. 

Rektörümüz Zorlu, yaptığı 
açıklamada “Bu yıl öncekilerden 
farklı olarak Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı ile yaptığımız protokol 
kapsamında Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 
akademik paydaş olarak katıldık. 

Her yıl podyuma çıkma başarısı 
gösteren ve başarı grafiği giderek 
artan Üniversitemizin öğrenci 
ve akademisyenlerini gönülden 
tebrik ediyorum. Teknofest’in 
2021 verilerine dayanarak yaptığı 
açıklamaya göre Üniversitemiz, 
TEKNOFEST Teknoloji 
yarışmalarına 4 yıl boyunca 445 
katılımla en fazla katkı sağlayan 
ilk 10 üniversite içerisinde yer 
aldı. Bu yılki katılımlar henüz 
açıklanmadı ama yine ilk 10 
içerisinde yer alacağımızı 
düşünüyorum. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
için belirlediğimiz hedeflerin 
gerçekleştiğini, son dört yılda 
yayınlanan yükseköğretim başarı 
listeleri ve katıldığımız ulusal 
ve uluslararası yarışmalarda 

ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOFEST 
KARADENİZ’DEN 6 DERECEYLE DÖNDÜ

elde ettiğimiz başarılar 
doğrulamaktadır. Üniversitemizi, 
kendini daima ülkemizin 
hedeflerine ulaşmasında rol 
oynayan, ona katkıda bulunan 
“değer taşıyıcı” bir kurum olarak 
konumlandırıyoruz. Çok şükür 
bugün geldiğimiz nokta bizler 
için onur vericidir. Çok daha iyi 
noktalara gelmek için durmadan 
çalışmaya devam edeceğiz 
inşallah” dedi.

Festivalde yer alan Üniversitemizin 
standını, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol 
Özvar, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 
Baykar Teknoloji Genel Müdürü 
Haluk Bayraktar, Samsun 
Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Ziya 
Altunyaldız ve Selman Özboyacı, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Aksoy, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik ile birçok vatandaş 
ziyaret etti.

 Model Roket takımında, Uçak 
Mühendisliği Bölümü mezunu 
Enes Cankat, Uçak Mühendisliği 
yüksek lisans öğrencisi Hasan 
Şenyürek, Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Mustafa Kamil 
Bozdoğan, Uçak Mühendisliği 
Bölümü mezunu Bünyamin Olağan 
yer alıyor.

Demirkuş takımı, Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri Oğuzkaan Dodurga, 
Abdulkadir Özdemir, Muratcan 
Sancılı ve Danışman Arş. Gör. 
Enes Günaltılı’dan oluşuyor.
Sineay Studio takımında ise, 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi’nden Danışman Öğr. Gör. 
Yunus Büyükbayram, Fatih Gönül 
ve Orhan Özyurt yer alıyor.

Doç. Dr. Pembe Oltulu 
danışmanlığında yarışmalara 
katılan BrAIn takımında da, 
Meram Tıp Fakültesi öğrencileri 
Furkan Acar, Esad Yurtseven, 
Furkan Demir, Omar Muhammed 
ve Merve Nur Gür yer alıyor. 

Af-Tekno Gençlik takımında, 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
mezunu Dr. Ramazan Divrik ve 
öğrencileri Mehmet Ege Demir ile 
Ahmet Yiğit Küçükdere yer alıyor.
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Dünyaca ünlü yayıncı ve analiz 
kuruluşu Elsevier’ın Türkiye 
Sorumlusu Ayhan Akanay 
Saraçoğlu, Üniversitemizin son 
yıllarda ortaya koyduğu bilimsel 
yayın performansına ilişkin 
rakamları açıkladı.

Çok sayıda akademisyenimizin 
bir arada olduğu programda 
konuşan Saraçoğlu, son 
istatistiklere göre Üniversitemiz 
yayın performansının; Türkiye, 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya 
ortalaması, Avrupa ortalaması, 
OECD ülkeleri ortalaması ve 
Avrupa Birliği’ndeki 27 ülkenin 
ortalamasından daha yüksek 
olduğunu aktardı. Yayın 
sayısını arttırırken kaliteyi de 
arttırabilmenin çok önemli 
bir başarı olduğunu ve bunu 
Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
başardığını kaydeden Elsevier 
Türkiye Sorumlusu Ayhan 
Akanay Saraçoğlu, “Son üç yıla 

baktığımızda Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin, Scopus endeksli 
bilimsel dergilerde 2 bin 912 
makale yayınladığını görüyoruz. 
Bu sayı aslında esasında her 
yıl artan bir yayın çıktısının 
sonunu göstermekte. Detaylara 
baktığımızda, her yıl bu sayının 
arttığını görüyoruz. Makale 
sayısında artış önemliyken 
esasında daha zor olan kısım 
yayın performansı… Dünyadaki 
üniversite sıralamaları ve önemli 
kuruluşlar tarafından en önemli 
metrik olarak kabul edilen ‘alan 
ağırlıklı atıf etkisi’ne baktığımızda 
NEÜ’nün performansı dünya 
ortalamasının yüzde 24 
üzerinde. Bu başarması zor 
bir şey… Yayın sayısı artarken 
kaliteyi de arttırabilmek her 
üniversitenin başarabildiği bir 
şey değil. Üniversitenin bu yayın 
performansı gerçekten göz alıcı” 
dedi.

NEÜ Bilimsel Yayın 
Performansı, Dünya 
Ortalamasının Üstünde

Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
bilimsel yayın performansının 
dünya ortalaması ve bazı ülke 
gruplarının ortalamasının üstünde 
olduğunu vurgulayan Saraçoğlu 
şunları söyledi: “NEÜ’nün yayın 
performansının dünya çapında 
ne durumda olduğunu görmek 
için bazı ülke gruplarıyla 
üniversitenin yayın performansını 
karşılaştırdık. Avrupa Birliği’ndeki 
27 ülke, OECD ülkeleri, Avrupa 
ortalaması, Dünya ortalaması, 
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ve 
Türkiye ortalaması… Necmettin 
Erbakan Üniversitesinin yayın 
performansı, son istatistiklere 
göre Türkiye, İslam İşbirliği 
Teşkilatı, Dünya ortalaması, 
Avrupa ortalaması, OECD ülkeleri 
ortalaması ve Avrupa Birliği’ndeki 
27 ülkenin hepsinden daha 
yüksek. Bunun, Türk vatandaşı 
olan herkesi gururlandıracak bir 
tablo olduğunu düşünüyoruz.” 
dedi. NEÜ’nün, araştırma 
üniversitelerinin birçoğundan 
daha yüksek yayın performansına 
sahip olduğunun altını çizen 
Saraçoğlu, “Son 3 yıldaki yayın 
performansıyla Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, araştırma 
üniversitelerinin birçoğunun çok 

ÜNİVERSİTEMİZ, BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSINI 
DÜNYA LİGİ’NE YÜKSELTTİ

üzerinde bir yayın performansıyla 
gerçekten zor bir işe imza atmış 
bulunuyor. NEÜ, bilimin her 
alanında bilimsel yayın yapmakta 
ve hemen hemen her alanda 
dünya ortalamasının üzerinde 
bilimsel yayın performansı 
sergilediğini görüyoruz. Bazı 
alanlarda dünya ortalamasının 
yüzde 50 üzerinde, bazı alanlar 
dünya ortalamasının 2 katı, bazı 
alanlarsa dünya ortalamasının 
3 katı üzerine gelmiş, o alanda 
yayınlara ve çalışmalara devam 
ediyor durumdalar” diye konuştu.   

NEÜ akademisyenlerinin dünyanın 
en iyi dergilerinde yayın yapmak 
için çalıştığını ve bu çabanın da 
üniversiteye yayın performansı 
olarak geri döndüğünü belirten 
Elsevier Türkiye Sorumlusu 
Saraçoğlu, “Genç olmasına 
rağmen NEÜ, önemli bir başarıya 
daha imza atmış durumda. Son 3 
yılda yapılan yayınların yüzde 11’i 
dünyada en fazla atıf alan yüzde 
10’luk makale diliminin içerisinde 
yer almış. Üniversitenin yaptığı 
yayınların yüzde 17’si dünyada en 
fazla atıf alan yüzde 17’lik dergi 
diliminde yayınlanmış. Dolayısıyla 
burada şunu görüyoruz; 
hocalarımız, yayın yapmanın 
çok zor olduğu dünyanın en 
iyi dergilerinde yayın yapmak 
için çok daha fazla çalışmışlar 
ve bu çalışmanın karşılığı da 
üniversiteye yayın performansı 
olarak geri dönmüş. Üniversitenin 
yaptığı yayınların yüzde 17’si 
Türkiye dışındaki uluslararası 
akademik ve kamu kuruluşları ile 

beraber olmuş. Yine üniversitenin 
yaptığı yayınların yüzde 0,4’ü de 
özel sektörle beraber hazırlanmış. 
Son 5 yıla bakıldığında 
üniversitenin yayın sayısında ve 
yayın kalitesinde artışın olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla NEÜ, yayın 
sayısını ve kapasitesini arttırırken 
aynı zamanda da kaliteden 
ödün vermeden dünyanın en 
iyi dergilerinde yayın yapıyor” 
ifadelerini kullandı.

Yapılan Çalışmalar Hem 
NEÜ Hem Türkiye Hem de 
Dünya’ya Katkı Sağlıyor

NEÜ akademisyenlerinin 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na da önemli 
katkılar sunduğunu vurgulayan 
Saraçoğlu, “Üniversitenin yayın 
yaptığı dergilerin dağılımına 
baktığımızda; NEÜ, yayınlarının 
yüzde 60’ını dünyanın en iyi yüzde 
50’lik diliminde, yüzde 31’ini ise 
dünyanın en iyi ve en tepedeki 
yüzde 25’lik diliminde yapmakta. 
Dolayısıyla bu kısım Türkiye’de 
çok görmediğimiz ortalamalar… 
Üniversite aynı zamanda, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nda da çok 
ciddi katkıda bulunuyor. NEÜ, 
sadece yayın sayılarıyla değil söz 
konusu amaçlara destek olan 
bilimsel çalışmaların kalitesiyle 
de dünyanın daha iyi bir yöne 
gitmesinde çok ciddi katkı 
sunuyor. Yayınları biraz daha 
derinlemesine analiz ettiğimizde 
şunu görüyoruz; 552 yayın, 
dünyadaki diğer kuruluşlarla 

beraber yayınlanmış ve ne 
zaman NEÜ, dünyadaki diğer 
bilim insanlarıyla çalışmalarını 
ortaklaşa hazırladıysa, diğer 
kurumlarla daha fazla iş birliği 
yaptıysa dünya ortalamasının 
2,7 katı daha fazla performansı 
hem kuruma hem de Türkiye’ye 
getirmiş. Yani NEÜ’nün bu 
anlamda yapmış olduğu yayınlar 
Türkiye’nin de hanesine yazıyor. 
Son 5 yıla baktığımızda 12 
makale özel sektörle ortaklaşa 
hazırlanmış ve yayın performansı 
da dünya ortalamasının 10,4 katı 
olarak gerçekleşmiş” şeklinde 
konuştu. Saraçoğlu son olarak, 
“Başarılarından dolayı başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
olmak üzere, bu işe gönlünü 
veren tüm değerli bilim insanlarını 
can-ı gönülden kutluyorum. 
Elsevier olarak tüm içtenliğimizle 
başarılarınızın katlanarak 
artmasını diliyoruz” dedi.
 
Elsevier Hakkında
Elsevier, insanlığa fayda sağlamak 
üzere faaliyet gösteren küresel 
bir yayıncı ve bilgi analiz şirketidir.
Bugün modern bir yayıncılık 
kuruluşu olan Elsevier 1880 yılında 
kurulmuştur. Klasik bilime kendini 
adamış Hollanda menşeili küçük 
bir yayın evinden, tüm dünyada 
eğitim odaklı ve profesyonel bilim 
ve sağlık camiaları için 20.000'den 
fazla ürüne sahip uluslararası bir 
multimedya yayıncılık kuruluşuna 
evrilmiştir.
Daha detaylı bilgi için internet 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.elsevier.com/tr-tr

NEÜ'NÜN
ESERİ



132 133

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile 
Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Merkezi (CNRST) 
arasında ikili iş birliği programı 
kapsamındaki “Modelling, 
Simulation & Experimental 
Production of InGaN based 
p-i-n Photovoltaic Solar Cell 
for Extensive Application in 
Atmospheric and Extreme 
Conditions” başlıklı proje önerisi 
kabul edildi. 

Projenin deneysel çalışmaları 
Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Merkezi (BİTAM) 
bünyesinde, teorik çalışmaları 
Fas’ın Kazablanka II. Hasan 
Üniversitesi ENSAM bünyesinde 
gerçekleştirilecek.

Üniversitemiz BİTAM ve 
Kazablanka II. Hasan Üniversitesi 
ENSAM birimlerince yürütülecek 
çalışmaların proje ekibinde 
Üniversitemizden Doç. Dr. Yasin 
Ramazan Eker, Doç. Dr. Mücahit 
Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Veysel 

Ünsür yer alıyor. Doç. Dr. Yasin 
Ramazan Eker ve Prof. Dr. Haddou 
El Ghazi koordinasyonundaki 
projede, atmosferik ve aşırı 
koşullarda kapsamlı uygulama 
için InGaN tabanlı p-i-n fotovoltaik 
güneş pilinin modellenmesi, 
simülasyonu ve deneysel üretimi 
gerçekleştirilecek. Ayrıca 
SCAPS/SILVACO gibi modelleme 
programları ve döner kaplama 
ince film üretim yöntemi ile 
uzay, çöl veya Antarktika gibi 
zorlu şartlarda elektrik enerjisi 
üretebilen güneş hücreleri 
üretilecek. Söz konusu çalışmayla 
birlikte Üniversitemizin enerji 
alanında öncül kurumlardan 
olacağını belirten Doç. Dr. Yasin 

Ramazan Eker, bu durumun 
yeni ulusal ve uluslararası 
birçok projenin önünü açacağını 
öngördüğünü söyledi.
Projenin yürütüleceği iki ülke; 
Türkiye ve Fas’ta akademik 
bilgi alışverişi için toplantılar 
yapılacağını kaydeden Doç. Dr. 
Eker, “Proje kapsamında her iki 
tarafın kendi bilgi birikimini karşı 
tarafa transfer etmesini sağlamak 
için Kazablanka ve Konya’da 
eğitim toplantıları organize 
edilecek. Proje faaliyetlerinin 
iki ülke akademisyenleriyle 
paylaşılması amacıyla da 
Kazablanka ve Konya’da birer 
çalıştay düzenlenmesi planlanıyor” 
dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ ENERJİ 
ALANINDA ULUSLARARASI 
PROJELERE İMZA ATIYOR

OSB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulumuz bünyesinde 
açılan CNC Programlama ve 
Operatörlüğü Bölümü, Türkiye'de 
ilk kez ön lisans düzeyinde 
öğrenci kabulü yaptı. CNC 
Programlama ve Operatörlüğü 
Bölümüne 15 öğrenci yerleşti.

İmalat sanayisindeki en önemli 
takım tezgahı grubu olan CNC 
takım tezgahları, özellikle 
karmaşık geometrili parçaların 
üretiminin yanı sıra seri üretimin 
de önemli olduğu imalat 
işlemlerinin olmazsa olmazı olarak 

öne çıkıyor. Program ile endüstri 
4.0 ile birlikte bilgisayar kontrollü 
bu tezgahları programlayacak ve 
opere edecek yetkin operatörlerin 
yetiştirilmesi amaçlanıyor. 

Bölümde, bilgisayar destekli 
tasarım ve üretim yazılımlarının 
yanı sıra operatörlük eğitimi 
de verilecek. Bu bölümü tercih 
eden öğrenciler teorik eğitimleri 
meslek yüksekokulu bünyesinde 
alarak uygulamalı eğitimlerini 
dönem içinde haftanın belli 
günlerinde doğrudan imalatın 
içinde, sanayide imalat yapan 

firmalarda, organize sanayi 
bölgesinde alarak daha mezun 
olmadan yeterli tecrübe 
kazanacak. Bölümü tercih eden 
ve mezun teknikerler, organize 
sanayi bölgelerinde CAD-CAM 
sorumlusu, proses planlama-
CNC programlama sorumlusu 
ve CNC operatörü olarak ara 
eleman statüsünde rahatlıkla iş 
bulabilecek.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK OLAN 
CNC PROGRAMLAMA VE OPERATÖRLÜĞÜ 
BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRENCİ KABULÜ YAPTI
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TÜBA-GEBİP ödülüne layık görülen 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hatice Yıldız Durak’a ödülü 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen “TÜBA ve TÜBİTAK 
Bilim Ödülleri Töreni”ne; 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
TÜBA Konsey üyeleri, üniversite 
rektörleri ile TÜBA Asli Üyesi ve 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerine katılımcıları 
selamlayarak başladı. Erdoğan, 
“Kendi alanında Türkiye’nin en 
saygın platformu olan TÜBA ve 

TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde 
bilim insanlarımızı ve siz değerli 
misafirlerimizi Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde ağırlamaktan büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. 
TÜBA ve TÜBİTAK’ın 2022 yılı 
ödüllerini takdim edeceğimiz 
bilim insanlarımızı çığır açıcı 
çalışmalarından ötürü tebrik 
ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal’ın konuşmalarının 
ardından 2022 TÜBA Ödülleri 
sahiplerine verildi.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
alanında “2022 Yılı TÜBA GEBİP 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” 
ödülünü almaya hak kazanan 
Üniversitemiz Ereğli Eğitim 

Fakültesi Öğretim Teknolojileri 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hatice Yıldız Durak, ödülünü 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı. 
Ödül töreninin ardından konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Üniversitemiz kısa süre 
içerisinde Anadolu’nun sınırlarını 
aşarak küresel iddia taşıyan bir 
noktaya geldi. Bunda değerli bilim 
insanlarımızın payı çok büyük ve 
üniversitenin başarısına katkıda 
bulunan akademisyenlerimizden 
Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, 
anlamlı bir ödülün sahibi oldu. 
Bu önemli ödül üniversitemiz için 
gurur vesilesidir ve bu gururu bize 
yaşattığı için kendisine teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.

Üniversitemiz Uçak Mühendisliği 
ile Makine Mühendisliği Bölümü 
öğrenci ve mezunlarından oluşan 
Model Roket takımı, TEKNOFEST 
KARADENİZ’de 100 bin TL’lik Girişim 
Programı Ön Kuluçka desteği 
almaya hak kazandı.

Model Roket takımı üyeleri Uçak 
Mühendisliği Bölümü mezunu 
Enes Cankat, Uçak Mühendisliği 
yüksek lisans öğrencisi Hasan 
Şenyürek, Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Mustafa Kamil 
Bozdoğan, Uçak Mühendisliği 
Bölümü mezunu Bünyamin Olağan 
ödüllerini, T3 Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 

Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı 
Hasan Mandal ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında 
bilgiler veren Model Roket takımı 
üyesi Enes Cankat, “2018, 2019 ve 
2020 yıllarında TEKNOFEST Roket 
Yarışması’na katılım sağladık. 
Yaptığımız çalışmaların sonucunda 
havacılık ve uzay teknolojileri 
alanında bilgi ve tecrübe sahibi 
olduk. Bu bilgi ve tecrübelerin 
ışığında, 2020 yılında ‘modelroket.
com’ web sitesini açarak sonraki 
yıllarda bu alanda çalışmalar 
yapacaklar için dokümantasyon 
sağladık. 2021 ve 2022 yıllarında 

havacılık, uzay teknolojileri ve 
ekipmanlarının üretim ve satışını 
gerçekleştirdik. Aynı zamanda 
roketlerde kullanılan motorlar için 
de AR-GE ve üretim çalışmalarımız 
oldu” dedi.

Cankat, ilerleyen süreçlerde 
havacılık ve uzay teknolojileri 
alanındaki kurumlarla süreklilik 
arz eden anlaşmalar yaparak 
alt yüklenici bir firma olmayı, 
buradan edindikleri tecrübeyle de 
kendi uzay araçlarını gökyüzüyle 
buluşturmayı hedeflediklerinin 
de altını çizdi. Öğrenci ve 
mezunlarımızı tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

MODEL ROKET TAKIMINDAN 
TEKNOFEST’TE GİRİŞİMCİLİK BAŞARISI
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Üniversitemiz, 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 Türkiye’de 41’inci 
sırada yer alarak Türkiye'den 
sıralamaya dahil olan en genç 
üniversite oldu.  Üniversitemiz, 
dünya genelinde bin 760’ıncı, Asya 
ülkeleri içerisinde 314’üncü sırada 
yer alarak büyük bir başarıya 
imza attı.

2012 yılından bu yana dünya 
çapında yaklaşık 20 bin üniversite 
arasında yükseköğretim 
kurumunun araştırma 

performansı, eğitim kalitesi, 
saygınlık derecesi ve mezunların 
başarısı gibi kriterler temelinde 
hazırlanan sıralamaya ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, sıralamaya Türkiye’den 
giren en genç üniversite olma 
özelliğini koruduğumuzu, 
Üniversitemizin son dört yılda 
Türkiye sıralamasında 15 basamak 
yükselerek 41. sırada yer aldığını 
söyledi.

Akademik Performansın 
Artması İçin Durmadan 
Çalışıyoruz

Üniversitemizin dünya genelindeki 
sıralamada son 4 yılda yaklaşık 
200 sıra birden yükseldiğini 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. Cem 

Zorlu, bilimsel yayıncılık faaliyetleri 
sonucunda ‘Akademik Performans 
İzleme ve Değerlendirme 
Sistemi’nin kurulması, kuruma ait 
tüm bilimsel yayınların çıktılarının 
kuruma katkılarını ölçüp 
değerlendirilmesiyle elde edilen 
veriler neticesinde birçok dünya 
üniversite sıralamasına dahil 
olunduğunu vurguladı.

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

CWUR SIRALAMASINA TÜRKİYE’DEN 
GİREN EN GENÇ ÜNİVERSİTE OLDUK

NEÜ'NÜN
ESERİ

Üniversitemiz Türkiye’deki 
kamu üniversiteleri arasında, 
Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) tarafından verilen Enerji 
Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk 
üniversite oldu. Rektörlük Toplantı 
Salonu’nda belge protokolü için 
düzenlenen törene, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu ile TSE 
Başkanı Mahmut Sami Şahin 
katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
TSE'nin stratejik bir kuruluş 
olduğunu söyleyerek, TSE EN ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Belgesi'ni devlet üniversiteleri 
arasında alan ilk üniversite 
olduğumuzu ifade etti.
Enerji tedarikinin dünyadaki 
önemli sorunlardan biri olduğunu 
kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Enerji kaynaklarımız 
azalıyor ve pahalılaşıyor. Enerji 
tüketimimiz artıyor. Bu noktada 
yapacağımız en büyük katkı, 

sahip olduğumuz enerjileri verimli 
bir şekilde kullanabilmek. Bu 
çevreye, topluma, ekonomimize 
büyük katkı anlamına gelir. 
Nasıl evimizde enerji verimliliği 
konusunda bir takım tasarruf 
tedbirlerine uymaya çalışıyorsak, 
üniversite olarak da biz ülkemize 
bu noktada katkı sağlamayı bir 
hedef haline getirdik” şeklinde 
konuştu.

TSE'nin Türkiye'de standartları 
belirleyen yetkili tek kuruluş 
olduğunu belirten TSE Başkanı 
Mahmut Şahin ise, başta 
sanayi kuruluşları olmak üzere 
kurumların kalite seviyelerinin 
yükseltilmesi için belgelendirme 
hizmeti verdiklerini anlattı. Şahin, 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
özellikle enerji verimliliği alanında 
TSE EN ISO 50001 belgelendirme 
sistemiyle alakalı yapılan çalışma 
üzerine TSE'ye başvurmuş ve 
uzman ekipler tarafından gerekli 

denetimler yapıldıktan sonra bu 
belgeyi almaya hak kazanmıştır” 
dedi. Enerji maliyetlerinin her 
geçen gün arttığını vurgulayan 
Şahin, Türkiye'de de sanayinin 
gelişmesine paralel olarak enerji 
tüketiminin arttığını dile getirdi.

Şahin, insanların hayat standardı 
yükseldikçe elektrikli cihaz 
kullanımının da arttığını ifade 
ederek, şunları kaydetti:
“Başta kamu kurumlarımız olmak 
üzere enerjinin daha da verimli 
kullanılabilmesi adına çalışmalar 
yürütülmekte. Tam bu noktada 
TSE EN ISO 50001 belgelendirmesi 
kurumlarımızın enerji 
politikalarının belirlenmesine 
ve bu anlamda enerjinin 
daha verimli kullanılabilmesi 
tasarrufun sağlanabilmesi 
yönünde bir sistemi ortaya 
koymakta. Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde yapılan bu 
çalışmayla enerji politikalarının 
güncellenmesi, enerji giderlerinin 
azaltılması yönünde topyekun 
bir çalışmanın başlatıldığını 
görüyoruz. Bunun ekonomiye, 
çevreye de ciddi bir katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. 
Dünyada iklim değişikliğiyle 
enerji kaynakları da tükeniyor. 
Bu çalışmayla enerjinin, kamu 
kaynaklarının daha verimli 
kullanılması da söz konusu.”

ÜNİVERSİTEMİZ, TÜRKİYE’DEKİ KAMU 
ÜNİVERSİTELERİ İÇİNDE ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMİ BELGESİ ALAN İLK ÜNİVERSİTE OLDU
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Üniversitemiz Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Oğuz Doğan ve Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak, ıspanak 
atıklarından biyoplastik üreten 
çalışmalarıyla, uluslararası 
başarılarıyla bilinen Kazakistan 
Ulusal Tarım Araştırma 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Emir Belli ve 
danışmanı Dr. Birsen Erdoğan 
Sarıcı’yı kabul etti. 

Ziyaretlerde, ortak yürütülebilecek 
bilimsel projeler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Kazakistan Ulusal Tarım Araştırma 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Emir Belli ile 
danışmanı Dr. Birsen Erdoğan 
Sarıcı, Üniversitemiz Meram Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Pembe Oltulu ve Meram 
Tıp Fakültesinden stajyer 
doktor Nisanur Balkış, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan ve Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak’ı ziyaret etti.

Rektörlük binasında gerçekleşen 
ziyaretlerde, ıspanaktan 
plastik ürettiği projeyle ulusal 
ve uluslararası kamuoyunda 
tanınan bilimsel ve sosyal birçok 

çalışmaya imza atan Emir Belli 
ile danışmanı Dr. Birsen Erdoğan 
Sarıcı ortak projeler geliştirmek 
ve fikir alışverişinde bulunmak 
için Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Oğuz Doğan ve Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak ile görüştü.

Belli ve beraberindeki heyet daha 
sonra Üniversitemiz Bilim ve 
Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezine (BİTAM) geçerek, BİTAM 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Bingöl 
ve akademisyenlerden yapılan 
çalışmalar hakkında  bilgiler aldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE YENİLİKÇİ BİLİMSEL 
PROJELER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN 
YENİ İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI ATILIYOR

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ

Belli ve ekibi, BİTAM iş birliğiyle 
yapacakları antidiyabetik içeceğin 
birçok şeker hastasına umut 
olabileceğini belirtti. Yapımı, 
tamamen doğal ve yerli endemik 
bitkilerden gerçekleşecek ürünün 
ülkemiz ve bilim dünyasında 
ses getireceğini belirten ekip, 
bu çalışmalarla ülkemizin genç 
nesillerine de örnek olmayı 
hedefliyor.

Belli, 16 yaşında meslek lisesinde 
okurken annesinin ıspanak 
atıklarının değerlendirilmesinden 
ilham alarak zor şartlarda 
gerçekleştirdiği deneylerle 
öğretmenlerinin ve ailesinin 
desteğiyle azmin önünde hiçbir 
engelin duramayacağını gösterdi. 
Bu yönüyle kendi hayatını 
örnek alan Belli ve ekibi, ‘Bilim 
Sen Ol’ projesiyle Türkiye’de 

imkansızlıklarla bilimsel çalışma 
yapmak isteyen gençler için 
dezavantajlı bölgelere ulaşarak 
bilim kiti, bilim gösterileri, bilim 
şenlikleri, bilim ve teknoloji 
üzerine kongreler düzenleyerek 
gençlere ilham oluyor. 2019 yılında 
kurduğu girişimle 42 ilde 12 bin 
200 çocuğa ilham olan Belli, 
bundan sonraki çalışmalarında 
sürdürülebilir bir dünya için 
çocukların eğitilmesi adına, 
özellikle çevre sorunları, sağlıklı 
beslenme, tıp, bilim ve teknolojinin 
kullanımı, temalarıyla ülke geneli 
bilim kampları düzenlemeyi 
ve yaratıcılığı olan gençleri 
keşfetmeyi planlıyor.

Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak, üstün 
yetenekli gençlerin keşfedilmesi 
ve özel eğitim alarak ülkeye 
kazandırılması hususunda 
yapılacak çalışmalara, üniversite 
olarak her zaman destek vermeye 
hazır olduklarını kaydetti.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan da, görüşmede Belli ve 
ekibine doğadan ilham almaları 
noktasında tavsiyelerde bulundu.
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Üniversitemiz Turizm Fakültesi 
ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı iş birliğinde, 8 ilden 
oluşan KOP Bölgesinin turizm 
potansiyelini geliştirmek, tarihi 
demiryolu mirasına sahip çıkmak 
ve bölgeyi Türkiye’nin önemli 
bir turizm destinasyonu haline 
dönüştürebilmek adına ‘KOP 
Bölgesi Buharlı Tren Turizmi 
Çalıştayı' gerçekleştirildi. 

Konaklamadan gastronomiye, 
genç istihdamından kültür ve 
sanat aktivitelerine kadar birçok 
temanın ele alındığı çalıştayla 
bölgenin turizm altyapısının 
güçlendirilmesi hedefleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; 
hizmet sahası içerisinde yer 
alan Aksaray, Karaman, Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve 

Yozgat’ın eş zamanlı ve çok 
sektörlü kalkınmasına katkı 
sağlamak adına KOP Turizm 
Modelini oluşturuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Kültür Turizm Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı uzmanları, 
Konya Büyük Şehir Belediyesi, 
Üniversitemiz, Selçuk Üniversitesi, 
Konya Teknik Üniversitesi Turizm 
Fakültesi öğretim üyeleri ile 
TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD 
Taşımacılık A.Ş. uzmanlarının yanı 
sıra TURSAB, sanayi ve sivil toplum 
kuruluşlarının turizm alanında 
faaliyet yürüten acente ve işletme 
temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, 
genç istihdamından yerli 
sanayiye katkısı, turizme dayalı 
konaklamanın özendirilmesinden 
bölgesel gastronomi üzerindeki 

etkilerine kadar birçok konu 
masaya yatırıldı. Üniversitemiz ve 
KOP İdaresi Başkanlığı yetkilileri 
tarafından yapılan sunumların 
ardından Selçuk, Konya Teknik 
ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitelerinden alanında 
uzman öğretim üyeleri ile 
kamu ve özel sektör paydaşları, 
‘Konaklama’, ‘Gastronomi’, ‘Rotalar 
ve Gezi Noktaları’, ‘Trene Yönelik 
Bakım-Onarım-Alt yapı ve Üstyapı’, 
‘Demiryolu İşletmeciliği ve Eğitim’, 

ÜNİVERSİTEMİZİN DESTEKLEDİĞİ 
BUHARLI TREN PROJESİYLE KAZANAN 
KOP BÖLGESİ TURİZMİ OLACAK

‘Pazarlama, Tanıtım-Medya-
Hediyelik Eşya ve Promosyon’, 
‘Tren İçi Aktivite-Kültür-Sanat ve 
Workshop’ olmak üzere yedi farklı 
başlık altında görüş ve önerilerde 
bulundu.

Türkiye’nin İlkleri 
Arasında Yer Alacak

Öğleden sonra düzenlenen 
değerlendirme oturumunda 
konuşan KOP İdaresi Başkan 
Vekili Murat Karakoyunlu; 
yaşanan teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda işlevselliğini 
kaybeden buharlı trenlerin 
zamanla türkü ve filmlerle 
hayatımızda olmaya devam 

ettiğini belirterek, “Buharlı trenler 
hiçbir zaman hafızalarımızdan 
silinmedi. 

Her devrin konusu olabilen ve 
zamana direnen bu eserlerin; 
ilk önce müzelerde ve şimdide 

turizmde tekrar kullanılmaya 
başlanmasına yönelik bir 
adım atılması bizleri derinden 
heyecanlandırıyor. 

Turizmin en önemli unsurlarından 
olan konaklama, geceleme, 
beslenme ve eğlenceyi barındıran 
Buharlı Trenlerin turizm 
sektöründe faal çalışmaya 
başladıklarında sadece bölgemizin 
değil ülkemizin de ilk projesi 
olacak. Teknolojik trenlerin 
arasından tarihi buharlı trenlerin 
çıkabilmesi bizlere mutluluk 
verecektir. Buharlı tren turlarının 
gerçekleştirilmesi; demiryolunun 
doğrudan ve dolaylı olarak geçtiği 
bölgemizdeki illerde bulunan 
turizm merkezlerinin birbirleriyle 
ilişkili olmasına ve bu merkezlerde 
bir destinasyon yönetiminin 
sağlanmasına katkı sağlayacak” 
dedi.

KOP Bölgesinin kendine has tarihi, 
kültürü, mutfağı, doğal güzellikleri 
ile önemli bir merkez olduğuna 
değinen Başkan Karakoyunlu, 
"Başkanlığımız bu avantajlardan 
yola çıkarak bölgemizdeki turizm 
çekiciliklerinin sürdürülebilir bir 
plan dâhilinde ele almaya karar 
vermiş ve yeni bir turizm fazı 
olarak Buharlı Tren Turizmini 
bölgeye kazandırmaya karar 
vermiştir. İngiltere başta olmak 
üzere Avrupa ülkelerinin birçoğu 
ve ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler 
nostaljik tren turları düzenleyerek, 
buharlı trenleri aktif bir şekilde 
tren turizminde kullanmaktadır. 
Artık trenler sadece yük 
taşımacılığı olarak hizmet 
vermekten ziyade demiryolu 
turizmine katkı sağlayan önemli 
bir araç olarak görülmektedir.  
Yapılan bu çalıştayda Buharlı Tren 
Turizmi sektör pastasından pay 
alabilmek ve farklı turizm türlerini 
bünyesinde barındıran KOP 
Bölgesinde buharlı trenleri turizm 
odaklı daha aktif kullanabilmeyi 
arzuluyoruz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından 
katılımcılara Tarihi Hicaz 
Demiryollarında kullanılan ray 
kesitlerinden oluşan hediyeler 
takdim edildi.

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Üniversitemiz iş birliğiyle 
düzenlenen Yayıncılık Yaz Okulu 
ilk mezunlarını verdi. Konya’dan 
ve Konya dışından meslek 
hayatlarına yayıncılık sektöründe 
devam etmek isteyen gençlerin 
katıldığı eğitim programında; 
kültürel etkinlikler, bilim, teknoloji, 
inovasyon ve ekosistem içerikli 
geziler de yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 

Üniversitemiz iş birliğiyle Konya’da 
düzenlenen Yayıncılık Yaz Okulu 
tamamlandı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı 
yürütücülüğünde düzenlenen 
Yayıncılık Yaz Okulu ile yayıncılık 
sektörüne profesyonellerin 
yetiştirilmesi ve gençlerin kariyer 
planlamalarının bir parçası 
hâline getirilerek becerilerinin 
geliştirilmesi için çeşitli eğitimler 
verildi. Gerçekleştirilen eğitim 
programına Türkiye’nin farklı 
illerinden gelen 24 genç katıldı. 

Türkiye’de ilk kez Konya’da 
gerçekleştirilen programda 
yayıncılık sektörü ve sektörle ilgili 
temel kavram ve işleyiş anlatıldı, 
yerli ve yabancı alan uzmanları 
tarafından yayıncılık sektörüne 
ilişkin eğitimler verildi. 

Eğitim programının yanı 
sıra kültürel etkinliklerin de 
gerçekleştirildiği yaz okulunda 

Konya’nın bilim, teknoloji ve 
inovasyon ekosistemi çeşitli 
gezi ve etkinliklerle katılımcılara 
tanıtıldı. Bu kapsamda Konya 
Bilim Merkezi, Kapsül Teknoloji 
Platformu ziyaret edildi. 28 
Ağustos’ta gerçekleştirilen 
sertifika programı ile Yayıncılık Yaz 
Okulu tamamlanarak ilk mezunları 
verildi.

Yaz okuluna katılan gençler ilk 
kez gerçekleşmesine rağmen 
kapsamlı ve nitelikli bir program 
olduğunu, Konya’yı keşfettiklerini 
ve programın yeni başlangıçlara 
kapı araladığını vurguladı. 

Konya’dan ve Konya dışından 
meslek hayatlarına yayıncılık 
sektöründe devam etmek 
isteyen gençlerin katıldığı eğitim 
programı ile yayıncılık alanına 
yeni ve nitelikli insan kaynağı 
yetiştirilmesi hedefleniyor.

YAYINCILIK YAZ OKULU
İLK MEZUNLARINI VERDİ

Üniversitemiz, Bosna-Hersek’te 
düzenlenen “15 Temmuz: Türkiye 
Aşkına” konulu kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren 
Bosna-Hersekli Türkoloji 
öğrenimi gören öğrencileri ‘Yaz 
Okulu’ projesiyle ağırladı. Proje 
kapsamında Konya’ya gelen 
öğrencilerle öğle yemeğinde 
buluşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Türkiye–Bosna-Hersek 
arasındaki ilişkilerin canlanması 
açısından bu tür projeler çok 
önemli” dedi.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi ile Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi iş birliği ve T.C. 
Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim 
Müşavirliği, Saraybosna Yunus 
Emre Enstitüsü koordinesinde 
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
de destekleriyle düzenlenen Yaz 
Okulu projesi kapsamında Bosna-
Hersek’te bulunan Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi, 
Saraybosna Üniversitesi, Tuzla 
Üniversitesi, Zenica Üniversitesi ve 
Dzemal Bjedic Üniversitesinden 35 
öğrenci Konya’ya geldi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
Bosna-Hersekli öğrencilerle öğle 
yemeğinde bir araya geldi.
Öğrencileri, ‘Memleketinize hoş 
geldiniz’ diyerek selamlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Yabancı bir ülkede 
değil, memleketinizdesiniz. Biz 
Bosna-Hersek’e gittiğimizde 
kendimizi memleketimizde gibi 

hissediyoruz, sizin de böyle 
hissetmenizi temenni ediyoruz. 
Sizin için çok güzel bir ders 
ve gezi programı düzenlendi.  
Konya’da bulunduğunuz süreçte 
keyif alacağınızı ümit ediyorum. 
Bu bir tanışmaya, kaynaşmaya 
vesile olur ve inşallah devamı da 
gelir. Biz Boşnak kardeşlerimizi 
kendimizden sayarız. Üniversite 
olarak bu programı geleneksel 
hale getirip her yıl Bosna-
Hersek’ten bir grup öğrencimizi 
ağırlamayı düşünüyoruz. Tabi 
bu proje, üniversitemizden 
öğrencilerin de Bosna Hersek’e 
gitmesiyle karşılıklı hale gelebilir. 
Türkiye–Bosna Hersek arasındaki 
ilişkilerin canlanması açısından 
bunlar çok önemli” diye konuştu. 

ÜNİVERSİTEMİZ, BOSNA HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİ 
‘YAZ OKULU’ PROJESİYLE AĞIRLADI

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı (NEVA) ile Karatay 
Belediyesi arasında karşılıklı iş 
birliği protokolü imzalandı. 
Protokolün imzalanması 
öncesinde yaptığı konuşmada 
belediye olarak bugüne kadar 
hayata geçirdikleri tüm proje 
ile hizmetlerin bilimsel yönünün 
de kuvvetli olabilmesi için büyük 
çaba gösterdiklerini ifade eden 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, bu bağlamda üniversitelerin 
desteğini çok önemsediklerini 
söyledi.

Konya’nın tüm üniversiteleriyle iş 
birliği protokollerinin olduğunun 
altını çizen Başkan Kılca, “Bu 
konuda en güçlü ve büyük 
destekçimiz Necmettin Erbakan 
Üniversitemizdir. Üniversitemizle 
yaptığımız işbirliği sayesinde 
pek çok proje hayata geçirdik. 
Bu vesileyle bizlere desteklerini 
hiçbir zaman esirgemeyen 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sayın Cem 
Zorlu’ya teşekkür ediyorum. 
Yine üniversite bünyesinde 
faaliyet gösteren Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı (NEVA) ile de işbirliği 
protokolü imzalıyoruz. Karatay 
Belediyesi olarak bu işbirliğini 
önemsiyoruz ve böyle kıymetli 
bir projenin içerisinde olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
Ülkemizin yanı sıra yurt dışından 
da Konyamıza okumaya gelen 
öğrenci kardeşlerimizin yanında 
olmak ve onlara destek olma 
kararı aldık, bundan sonra da 
üniversitemizin, vakfımızın ve 
öğrenci kardeşlerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

NEVA Başkanı Prof. Dr. Cem 
Zorlu da, Karatay Belediyesi’nin 
Üniversitemize en çok destek 
veren kurumların başında 

geldiğine vurgu yaparak, bu 
desteklerinden dolayı Karatay İlçe 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
teşekkür etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı’nın yeni bir 
oluşum olduğunu ve vakfın 
temel amacını akademisyenler 
ile öğrencilerin her alanda 
desteklenmesi olarak özetleyen 
Prof. Dr. Cem Zorlu, şunları 
aktardı: “Bunun oluşabilmesi için 
toplumun tüm kesimlerinden 
destek gerekiyor. Konya 
belediyeleri bu konuda örnek 
ve model konumundadırlar. 
Özellikle Karatay Belediyemiz bu 
konuda bizlere en çok destek 
veren belediyelerimizin başında 
geliyor. Belediyemizin bize verdiği 
desteğe karşılık bizler de bilimsel 
birikimimizi ve değerlerimizi 
belediyemizle paylaşıyoruz. 
Böylece de müthiş bir enerji 
ve sinerji ortaya çıkarak güzel 
işlere birlikte imza atılmış oluyor. 
Bu konuda bizlere her zaman 
destek olan Karatay Belediyemize 
teşekkür ediyorum” dedi 
Konuşmaların ardından Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Cem Zorlu, hazırlanan iş birliği 
protokol metnini imzaladı.

Üniversitemiz ile Azerbaycan 
Devlet Petrol ve Sanayi 
Üniversitesi arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu’yu makamında ziyaret 
eden Azerbaycan Devlet 
Petrol ve Sanayi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Babanlı ve beraberindeki 
heyet, Ünviversitemiz merkez 
laboratuvarı Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Merkezinde (BİTAM) 
incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Devlet Petrol ve 
Sanayi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Babanlı, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Refik Jamalov 
ve Genel Sekreter Dr. Nurlan 
Gurbanov ilk olarak BİTAM’ı ziyaret 
etti. Burada ar-ge alt yapısı ve 
ar-ge faaliyetleri hakkında bilgi 
paylaşımında bulunuldu. 

Araştırma alt yapısı imkanları ve 
araştırma stratejik yapılanma 
tanıtımının ardından ortak 
çalışmaların yapılacağı araştırma 
alanları belirlendi. 

Bu kapsamda iki üniversitenin 
araştırma grupları arasında 
karşılıklı toplantıların yapıldığı 
ve üç farklı alanda üç ayrı 
projenin hazırlık çalışmalarında 
sona yaklaşıldığı bildirildi. 
İki üniversite arasında ortak 
araştırma alanlarının öncelikle; 
ileri malzemeler, yapay zeka, 
yenilenebilir enerji ve gıda 
güvenliği konularında olması, 
ihtiyaç duyulan tematik alanlarda 
iş birliğinin artırılması ve ileri 
düzeye taşınması planlandı.

BİTAM ziyaretinin ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
heyeti makamında ağırladı. 
Görüşmede, iki üniversitenin 
heyetleri arasında karşılıklı 
çalışma alanları ve iş birliği 
imkanları konuşuldu. 

Ayrıca, Erasmus+ anlaşması için 
iki üniversitenin uluslararası 
ilişkiler ofislerinin çalışma 
sürdürdüğü, yakın zamanda 
Erasmus+ için de imzaların 
atılacağı aktarıldı. 

Daha sonra taraflar, ikili iş birliği 
protokolünü imzalayarak karşılıklı 
hediye takdiminde bulundu. İş 
birliği protokolüyle, ziyaretler 
kapsamında görüşülen konular 
imza altına alınmış oldu.

ÜNİVERSİTEMİZ VE AZERBAYCAN DEVLET PETROL 
VE SANAYİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

NEVA VE KARATAY BELEDİYESİ 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Üniversitemiz ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi arasında 
tarıma yönelik eğitim ve 
danışmanlık faaliyetlerinin 
yürütülmesine ilişkin ortak hizmet 
protokolü imzalandı.

Büyükşehir Taş Bina’da 
düzenlenen imza töreninde 
konuşan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, birçok vasfıyla öne çıkan 
Konya’nın; üniversite sayısı, 
üniversite öğrencisi ve kapasitesi 
açısından Türkiye’nin en önemli 
şehirlerinden birisi olduğuna 
dikkat çekti.

NEÜ, İş Birliğini En 
Güçlü Yaptığımız 
Üniversitelerimizden

5 üniversitedeki 130 bine 
yakın öğrencinin ve binlerce 
öğretim elemanının Konya’ya 

önemli bir dinamizm kattığını 
kaydeden Başkan Altay, “Biz 
de Büyükşehir Belediyesi 
olarak üniversitelerimizle 
iş birliği içerisindeyiz. Bu iş 
birliğini en güçlü yaptığımız 
üniversitelerimizden birisi de 
Necmettin Erbakan Üniversitesi. 
Bugün imzalayacağımız protokolle 
tarım ve hayvancılık alanında 
ortak çalışma yürüteceğiz. Sayın 
rektörümüze hem şehrimize 
kattığı değerden dolayı hem 
de üniversitemizin gelişimi için 
gösterdiği gayretten dolayı 
teşekkür ediyorum. Necmettin 
Erbakan Üniversitemiz 
sağlam adımlarla yarınlara 
yürüyor. İnşallah çok daha 
güçlü bir üniversite haline 
gelecek. Türkiye’nin marka 
üniversitelerinden biri olacağına 
inanıyoruz. Biz de Büyükşehir 
olarak her zaman destek olmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Özellikle Yeni Büyükşehir Yasasıyla 
birlikte kırsalda önemli çalışmalar 
yürüttüklerini anımsatan Başkan 
Altay, “Biz de kendimize merkezin 
dışında üç önemli hedef belirledik. 
Alt yapıyı tamamlamak, sosyal 
hayatı güçlendirmek, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan insanların 
gelirini artırmak. Kırsaldaki en 
önemli önceliğimiz, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan insanların 
gelirlerini artırmak. Bunun 
için öncü ve önder olmaya 
çalışıyoruz. Bu manada bugün 
yapacağımız protokolde bizim 
için yeni bir pencere olacak. 
İnşallah Ereğli’de bulunan 
üniversite kampüsü içerisine 
bir mantar serası kurularak ilk 
aşamada onun eğitim vermesi 
için öğrencilerimizin ve bölge 
çiftçimizin kullanımına açmış 
olacağız. İleride bu protokol 
kapsamında çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Üniversitemizin 
bilgi birikimi Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin itici gücüyle 
birlikte inşallah çiftçilerimiz için 
kazanç kapısı olacak. Şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Sayın 
rektörümüze ve üniversite 
camiamıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü ile 
Üniversitemiz arasında iş birliği 
protokolü imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda 
imzalanan protokol ile teknik 
ve akademik düzeyde deneyim, 
bilgi birikimi paylaşımı ve ortak 
çalışmaların gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor.

Protokol, Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü ve Üniversitemizin 
bilgi birikimi ve kurumsal 
deneyimini kullanarak telif 
hakları, bilimsel yayıncılık, etik, 
kültür endüstrisi vb. alanlarda 
araştırma ve eğitim gibi ortak 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi iş 
birliğini kapsıyor. İmza töreninde 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cem Zorlu, üniversite olarak 
bilimsel yayıncılık, akademik 

sıralamalar, etik vb. hususlarda 
ön plana çıktıklarını vurgulayarak 
imzalanan protokol ile kurumlar 
arası ortak çalışmaların 
zenginleştirilmesinin ve bakanlık 
nezdinde ortak tecrübe ve fikir 
paylaşımının önemine değindi.

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. 
Ziya Taşkent ise, önemli bir 
protokole imza attıklarını, her iki 
kurum arasında yayıncılık, telif 
hakları, etik, kültür endüstrisi, 
kültür politikaları ve yöntemi 
gibi alanlarda iş birliklerine hazır 
olduklarını belirtti. İmza töreninde 
yer alan heyet, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Yayınlarını 
gezerek NEÜ Yayınları Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci’den 
üniversite yayıncılığına dair bilgi 
aldı. Heyetler arası görüşme 
karşılıklı hediye takdimi ile son 
buldu. Program kapsamında 
Genel Müdür Dr. Ziya Taşkent 
ve beraberindeki heyet, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Üniversitemiz ortaklığında kurulan 
Sosyal İnovasyon Ajansı’nı ziyaret 
ederek ajansın faaliyetleri 
hakkında Sosyal İnovasyon Ajansı 
Direktörü Ali Güney’den bilgiler 
aldı.

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
ÜNİVERSİTEMİZ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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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.

ÖZBEKİSTANLI TARİHÇİLER ÜNİVERSİTEMİZDE 
YAZ OKULU PROGRAMI’NA KATILDI

Bir Buçuk Derece, genç 
iletişimciler için ekoloji 
okuryazarlığı ve iklim haberciliği 
eğitimi, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, Üniversitemiz, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi iş 
birliği ile Sosyal İnovasyon Ajansı 
yürütücülüğünde Konya Bilim 
Merkezinde gerçekleşti.

İklim Habercileri 
Konya’da Yetişiyor

‘Bir Buçuk Derece: Ekolojik 
Okuryazarlık ve İklim Haberciliği 
Eğitimi’ programına  28 farklı 
şehirden, 300’ün üzerinde 
başvuru yapıldı. Başvurular 
arasından seçilen 24 genç 
iletişimci, bilim iletişimi alanında 
iklim haberciliğine ilişkin temel 
kavramlar ve süreçler hakkında 
eğitim aldı. Programda podcast, 
iklim ile ilgili  içerik geliştirme ve 
infografik oluşturma gibi çeşitli 

alanlarda atölye çalışmaları 
yapıldı. 'Bir Buçuk Derece'nin 
dünya için öneminden bahseden 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, “Bir Buçuk 
Derece programıyla genç 
iletişimciler toplumsal sorunları, 
yenilikçi iletişim yöntemleriyle 
doğru bir şekilde aktarma üzerine 
eğitim aldı. Dünyamızın bir buçuk 
dereceye tahammülü söz konusu. 
Bilim merkezinin ev sahipliğiyle 
gerçekleştirilen bu etkili 
program için tüm paydaşlara ve 
katılımcılara teşekkür ediyorum” 
dedi. Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Enderhan Koç 
ise, “Ülkemizde neredeyse her 
alanda okuryazarlık eğitimi 
yapılıyor. Bu eğitimler bizler 
için çok mühim fakat Bir 
Buçuk Derece’de olduğu gibi 
multidisipliner bir formatta olması 
çok daha değerli. Gündemin 
oldukça hızlı değiştiği ülkemizde, 
genç muhabirlere yönelik böyle 

bir programda emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı.

Aile eğitiminin sosyal yaşam 
için hayati olduğunu kaydeden 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim 
Uslu, "Sadece Türkiye’de değil 
tüm dünyada çevre, şiddet gibi 
temel konuların aile eğitimiyle 
başladığını biliyoruz. Bu noktada, 
böyle etkili ve nitelikli bir eğitimi 
gençlere sunmak için bir araya 
gelen tüm paydaşlara teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu programın 
başka etkinliklere de konu 
olacağını gururla bildiriyorum. 
Genç iletişimcilerimiz için yenilikçi 
projelerimiz devam edecek” 
şeklinde konuştu. Programın 
çevre dostu bir etkinlik olması 
adına, program kapsamında 
ülkemizin farklı illerinden Konya’ya 
gelen katılımcılar için 24 fidan 
dikildi. 

GENÇ İLETİŞİMCİLER EKOLOJİ OKURYAZARLIĞI 
VE İKLİM HABERCİLİĞİ EĞİTİMİ ALDI

GÜÇLÜ
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Üniversitemiz Turizm Fakültesi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Konya Kadın 
Girişimciler Kurulu ile Kadın ve 
Demokrasi Derneği (KADEM) 
Konya Temsilciliği iş birliğinde 
gerçekleştirilen Kadın Mutfak 
Akademisi projesinde eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan 
kursiyerlere sertifikaları verildi.

Üniversitemiz Turizm Fakültesi, 
TOBB Konya Kadın Girişimciler 
Kurulu ve KADEM Konya 
Temsilciliği paydaşlığında 
Konya Ticaret Odası (KTO), 
Konya Sanayi Odası (KSO) ve 
Konya Ticaret Borsası’nın (KTB) 
destekleriyle düzenlenen Kadın 
Mutfak Akademisi programının 
lansman ve mezuniyet töreni 
gerçekleştirilerek başarılı 
kursiyerlere sertifikaları takdim 
edildi.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu 
Yerleşkesi Havuzbaşı’nda yapılan 
törende Kadın Mutfak Akademisi 
Mezunları adına konuşan Kamile 
Küçük, “Proje sayesinde kadınların 
el ele verdiklerinde neleri 
başarabileceğini tekrar göstermiş 
olduk. Projede emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Kadının onuruyla yaşayabileceği 
güvenli bir toplum ve adil 
bir gelecek inşa etmek 
amacıyla çalışmalarına devam 
ettiklerini söyleyen KADEM 
Konya İl Temsilcisi Aytül Dağ, 
“Kadınlarımızın kendilerinde var 
olan çalışma ruhu ve potansiyeli 
topluma faydalı hale getirmek 
adına ihtiyaçları olan duygular 
özgüven ve cesaret, bize düşen 
ise onları bu yolda desteklemek. 
Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz 
projemizle, yeteneklerini toplum 

yararına kullanmaları için 
kadınlarımızı teşvik ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Konya Başkanı Hatice Tulukcu 
Erkan ise, “Bir yıl önce hayal 
kurarak, gayretle bir yola çıktık ve 
şuan hayalimizin gerçekleştiğine 
şahit oluyoruz. Kadın Girişimciler 
Kurulu olarak, kadın girişimciliğini 
desteklemek ve ülkemizde 
kadın istihdamını artırmak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz” 
diye konuştu.

Kadının gerekli donanıma sahip 
olarak iş hayatında yer almasını 
teşvik etme ve bu konuda 
farkındalık oluşturmaya yönelik 
proje oluşturma fikrini hayata 
geçirdikleri için mutlu olduklarını 
ifade eden Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

KADIN MUTFAK AKADEMİSİ LANSMAN VE 
MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fatma Arslan, proje hakkında 
bilgiler verdi. Kursiyerleri tebrik 
eden Prof. Dr. Arslan, projeyi 
destekleyen başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere 
tüm paydaşlara, sponsorlara ve 
projede emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Üreten, Emeğinin 
Karşılığını Alabilen 
Kadın Sayısının Artması 
İçin Uğraşıyoruz

Faydalı ve sürdürülebilir bir 
projeye daha imza atmanın 
heyecanını yaşadıklarını kaydeden 
KADEM Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sevim Zehra Can Kaya, 
“Mesleki eğitimi olmayıp çalışmak 
isteyen kadınlarımızın eğitim 
alması sağlanarak istihdamlarının 
gerçekleştirilmesi ve bunun 
sürdürülebilir olması çok kıymetli. 
KADEM olarak bizler, kadının 
fırsat eşitliğine ulaşması, kadın 
ve erkeğin toplumsal hayata 
dengeli katılımı, sorumluluk 
ve rollerinin adaletli paylaşımı 

ilkeleri çerçevesinde projeler 
üretiyoruz. Bu doğrultuda üreten, 
emeğinin karşılığını alabilen kadın 
sayısının artması için uğraşıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı Günseli Özen, 
“Görüyoruz ki bütün hayaller Kadın 
Mutfak Akademisi’nde birleşmiş. 
Önemli olan hayallerin birleşmesi 
ve hayata geçmesi. TOBB’da 
2007’den beri kadın girişimciliğini 
arttırmaya gayret ediyoruz. Yola 
yüzde 7 ile başlamıştık, şimdi 
yüzde 12’lere geldik. Son iki yılda 
olağanüstü işler başardık ki 
onlardan bir tanesi de bugün 
tanıklık ettiğimiz Kadın Mutfak 
Akademisi... Akademiden mezun 
olan kadınlarımızı tebrik ediyor, 
başarılarının artarak devam 
etmesini diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’de İlkleri 
Gerçekleştirmeye 
Devam Ediyoruz

Üniversite olarak Türkiye’de 
ilkleri gerçekleştirmeye devam 
ettiğimizi ve bundan büyük 
mutluluk duyduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Necmettin Erbakan 
Üniversitesinin imza attığı her 
proje Konya adına, Türkiye adına 
yapılan işler demektir. Üniversite 
olarak üniversite-sanayi iş 
birliği adımını çoktan geçtik. 
Üniversitenin bilgi ve birikiminin 
kullanılabileceği her alanda 

dernek ve kurumlarla yapılacak 
iş birliklerine odaklandık. Kadın 
Mutfak Akademisi de, bu iş 
birliklerinden sadece bir tanesi. 
Bu projede, çok önemli birçok 
paydaş bir araya geldi. Ciddi 
bir enerji ve gayret gerektiren 
bu yolda kadınlar, azim ve 
gayretle bu işi başardılar. 
Kadınların becerisini, anne ve 
eş olarak ailede görüyoruz. 
Toplumsal anlamda da gerçekten 
dokundukları her noktada bir 
estetik, değer, bereket ve hayır 
var” diye konuştu.

Kadın Mutfak Akademisi 
projesinin süreklilik arz etmesi 
açısından önemine vurgu yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, 
eğitimi başarıyla tamamlayan 
kursiyerleri tebrik ederek projede 
emeği geçen tüm paydaşlara ve 
sponsorlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kursu 
başarıyla tamamlayan Alime 
Başpınar, Ayşegül Borucu, Habibe 
Özelçi, Hacer Saraç, Havva 
Demircan, Havva Denizkuşları, 
Kamile Küçük, Münevver Yıldırım, 
Nuran Malas, Sema Kaşıkçı’ya 
sertifikaları verildi.

Proje sponsorlarına plaket 
takdiminin akabinde Konya ve 
Selçuklu Mutfağı’ndan yemeklerin 
ikram edilmesiyle program sona 
erdi.

GÜÇLÜ
İŞ BİRLİKLERİ
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Elsevier Heyeti'nin, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Afganistan İslam Cumhuriyeti Eski Çalışma ve 
Sosyal İşler Bakanı Sait Enver Sadat'ın,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Eski Moritanya Büyükelçisi Musa Kulaklıkaya'nın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Ziyareti

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun, Samsun 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı Ziyareti

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan'ın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

ZİYARETLER
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Azerbaycan Üniversitesi Heyeti'nin, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'ya Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 
Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk’e Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili 
Prof. Dr. Haldun Göktaş'ı Ziyareti

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
Atılgan Mutlu’nun, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'in, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya Hava Savunma Okulu Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Yusuf Diker'in, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'a Ziyareti

Endonezya Muhammadiyah Yogyakarta 
Üniversitesi’nin, Üniversitemize Ziyareti

ZİYARETLER
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Amerikalı Prof. Dr. Stefan Lindemann ve 
Doç. Dr. Yunus Emre Tunçil'in, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yalçın 
Bozkır, Ereğli Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mustafa Oymak ve Ereğli Minibüsçüler 
Kooperatifi Başkanı Mehmet Karagözlü'nün,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Said 
Kıyak'ın, Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Eğitimci Yazar Burak Yılmaz'ın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Tüm Bölümler 1.si Beyza Güdek'in, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emine Yaman, 
Rektör Danışmanı M. Yasir Göz ve Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

ZİYARETLER
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Elsevier Türkiye Temsilcisi'nin, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
Türkiye Maarif Vakfı Saraybosna Okulları'nı Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı Ziyareti

New York State Üniversitesi ve 
Batı Virginia Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Amor Khachemoune, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Ziyareti

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozyüce'nin, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun, T.C. Saraybosna 
Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i Ziyareti

ZİYARETLER
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İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü 
Taner Taşkıran'ın, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Danıştay Tetkik Hakimi Suat Şahin'in,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç'ın,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya İranlı Öğrenciler Temsilcisi Ali 
Kazemzadeh ve Beraberindeki Öğrencilerin, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Yazar Mehmet Fatih Çıtlak'ın,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Arif Karademir'in, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

NEVA Bursu Alan Öğrencilerden,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

ZİYARETLER
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Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'nın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi Başkanı Süleyman Elden Şireci'nin,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Abdullah Sertkaya H. Hüseyin Altunbaş'ın,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Selçuklu Kongre Merkezi Genel Müdürü Murat 
Güzel'in, Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Viyana Kardeşlik Derneği'nin,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun,
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'e Ziyareti

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

ZİYARETLER
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Allama İgbal Açık Üniversitesi 
İslami Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Shah Mohyuddin Hasmi'nin, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

İstanbul 24. Dönem Milletvekili Sevim Şavaşer'in,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'dan,
Ereğlispor Başkanı Bilgin Kamış ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri'ni Ziyareti

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu Platformu 
(TGSP) Heyeti ve Gençbirlik Genel Başkanı 
Mustafa Alkan'ın, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge 
Müdürü Muammer Kubaloğlu'nun,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz ve 
İdari Müdür Haydar Arslan'ın, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

ZİYARETLER

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Yusuf Ceylan'ın, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti
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Eski YÖK Üyesi Şaban Çalış'ın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Av. Ömer Faruk 
Seleş'in, Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Cihanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Sarıtaş'ın, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'in, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

21. Dönem SP Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Kütüphaneler ve Yayımlar Eski Genel Müdürü 
ve Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği 
Basın Müşaviri Hamdi Turşucu'nun, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

Adaleti Savunanlar Derneği Başkanı 
Mehmet Kanmaz'ın, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti

ZİYARETLER

Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in,
Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'yu Ziyareti
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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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