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Yazılı, Görsel ve Yeni 
Medya Sorunları Tartışıldı

KKTC’deki İnsan Sermayesi 
Ekonomik Gelişme İçin 
Daha Etkili Bir Şekilde 
Konumlandırılmalı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo TV ve Sinema 
Bölümü tarafından altıncısı 
düzenlenen Uluslararası Medya 
Çalıştayı kapsamında, geçtiğimiz 
yıl ilk paneli düzenlenen Medya ve 
Sinema Sempozyumu’nun, “KKTC’de 
Yazılı, Görsel ve Yeni Medya 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
başlıklı ikinci paneli düzenlendi.

Kalkınma Eski Bakanı Ve AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz Yakın Doğu Enstitüsü 
Güvenlik Akademisi’nde Konuştu. 
Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu 
Enstitüsü tarafından düzenlenen 
Güvenlik Akademisi Sertifika 
Programı kapsamında Adalet ve 
Kalkınma Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz 
“Türkiye’de Ekonomi Güvenliği” 
başlıklı bir seminer verdi.

DETAYLAR 4’TE

DETAYLAR 2’DE

müzik örnekleri, okul şarkıları ve yerel 
halk şarkılarının düzenlemelerinden 
oluşan 20 dakikalık bir konser de yer 
alacak. 

KKTC’deki Müzik Eğitimi 
Araştırmalarına Önemli Bir 
Veri Oluşturacak
Araştırmacıların konserler önces-
inde ve sonrasında uygulayacakları 
bilgi testlerinin ve etkinliklerden 2 
ay sonra uygulayacakları kalıcılık 
testlerinin KKTC’deki müzik eğitimi 
araştırmalarına önemli bir veri 
oluşturması bekleniyor. 2012 yılında 
kurulan YDÜ Müzik Eğitimi Lisan-
süstü Programları, öğretim üyeleri ve 
öğrencileri ile bugüne kadar birçok

uluslararası müzik eğitimi 
konferansında sözlü-poster 
sunumları ve konserler ile temsil 
edilirken, uluslararası indekslerde 
taranan yayınları ile de müzik 
eğitimi araştırmalarında bölgenin 
uluslararası anlamda önemli 
akademik kurumlarından birisi olarak 
gösteriliyor. 

Yapılan açıklamada, “BRTK ile 
imzalanan protokolden sonra Belediye 
ile yapılan çalışmalar genişletilerek 
YDÜ Müzik Öğretmenliği bölümü 
olarak gerek bilimsel gerekse 
sanatsal olarak KKTC halkına hizmet 
vermeye devam edeceğiz” denildi.

öğrencisi Fırat Özerin’de hazır 
bulundu. 

Mehmet Harmancı ve Doç. Dr. 
Mustafa Kurt tarafından imzalanan 
protokole göre; Lefkoşa sınırları içer-
isinde bulunan 5 ilköğretim okulunun 
4. ve 5. sınıf öğrencileri için tasar-
lanan konserlerde, 600’ün üzerinde 
öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor. 
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü Müzik Eğitimi Doktora 
Programı araştırma projesi olarak 
yürütülecek etkinliklerde; müzikte 
çokseslilik, temel müzik terimleri, 
çalgı ailesi grupları ve çalgıların 
tanıtımını içeren 20 dakikalık eğitim 
programının yanında, popüler klasik

Lefkoşa Türk Belediyesi ile 
“Eğitim Konserleri” İşbirliği 

Protokolü İmzalandı

AKADEMİK

KKTC’deki Müzik Eğitimi 
Araştırmalarına Önemli Bir 
Veri Oluşturacak
Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefkoşa 
Türk Belediyesi (LTB) arasında, Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Lefkoşa 
Belediye Orkestrası’nın birlikte 
yürüteceği “Eğitim Konserleri” ile ilgili 
işbirliği protokolü imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 
ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt 
tarafından imzalanan protokolde, 
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç.Dr. Ertem Nalbantoğlu, Dr. Erkan 
Sülün ve Müzik Eğitimi Doktora

Yakın Doğu Üniversitesi 
Toplumsal Projelerde 
Verimlilik Paneli Düzenledi
Yakın Doğu Üniversitesi Center of 
Excellence Toplumsal Araştırma 
Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi 101 nolu salonda 
Toplumsal Projelerde Verimlilik 
Paneli düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Feneri Dağıttı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague altıncı hafta Türk derbisinde 
evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi 11 sayı farkla 72- 61 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi beş 

galibiyetle mücadele ettiği B grubunda puanını 11’e çıkararak grubunda liderliğe yükseldi.

DETAYLAR 9’DA

DETAYLAR 8’DE
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götürme anlayışının doğru olmadığı 
dünyada da ülkemizde de bilinmek-
tedir. Şimdi bir temizlik yapılmaktadır 
ve bu da yönetim sisteminde geçici 
olarak birtakım sıkıntılar doğurmaktadır 
ve kolay bir süreç değildir çünkü 
karşınızdaki yapı şeffaf bir yapı değildir. 
Gelecek dönemlerde yönetim birimler-
inin daha objektif, daha liyakat bazlı 
bir şekilde inşa edilmeleri ekonomik 
güvenlik için de, sosyal güvenlik için de, 
demokrasi için de çok önemlidir” dedi.

Cevdet Yılmaz: Güvenlik Ve 
Özgürlük Dengesini İyi Kurmak 
Gerekli
Sözlerine başarılı bir yönetişimin 
getireceği zihinsel dönüşüme dikkat çek-
erek devam eden Cevdet Yılmaz, “İyi bir 
yönetişim sistemi insanları yönetmekten 
ziyade süreçleri yönetmektir. İnsanlara 
hükmetme anlayışından, birlikte iş 
yapma anlayışına geçmektir. Burada 
işin kimliklerle ilgili boyutu vardır. Bu 
kimliklerin her birine saygı duyan ama 
bunları siyasallaştırmayan bir ortam 
oluşturmak önemlidir. Kimlik siyaseti 
üretmeden kimliklere saygı duymak 
iyi bir yönetişim sekliyle mümkündür. 
Birbirlerine dayatmak seklinde değil de 
sosyal entegrasyonu bir arada yaşamak, 
kültürünü geliştirmek meselesidir. 
Farklılıklara müsaade etmeyen bir to-
plumda ekonomide de yenilik yapılamaz. 
Tamamen hiyerarşik ve yukarıdan 
aşağıya bir düzen oluşturulduğunda 
aslında yenilik yapma imkanı da ortadan 
kalkar, yeni teknolojiler de geliştirilemez. 
Fikir hürriyetinin olmadığı, tartışmanın 
olmadığı, farklılıklara tahammül edilmey-
en bir ortamda gelişim bir noktaya kadar 
gider ama daha üst seviyeye çıkmak çok 
zordur. Asıl dinamizmi sağlayan güvenlik 
ve özgürlük dengesini iyi kurmaktır ve 

Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan Günsel tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi. 

Güvenlik Akademisi sertifika programına 
ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa 
dönemli eğitim programlarına kayıt için 
daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr 
web sayfasından, nei@neu.edu.tr e-
posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü 
facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 
532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan 
ulaşılabilir.

hem de bereketli döngü vardır. Güvenlik 
sağlandığı zaman ekonomi de daha 
uygun bir ortamda gelişme imkanına 
kavuşur. Ekonomi geliştikçe güvenliğe 
katkıda bulunur, bu bereketli döngüdür. 
Diğer taraftan kısır döngü tarafı da 
vardır, ikisinden biri kötüye gittiğinde; 
örneğin ekonomik şartlar kötüleştiğinde 
bazı güvenlik risklerini de beraberinde 
getirebilir. Bu döngüde hangisi düzelirse 
diğerini etkiler demekten ziyade ikisiyle 
de doğru işlerin yapılması bereketli 
döngüyü oluşturur, çünkü güvenliğin 
çok önemli ekonomik sonuçları vardır. 
Doğrudan güvenlikten kaynaklanan 
ekonomik sonuçlar olduğu gibi, dolaylı 
olarak güvenliğin oluşturduğu birçok 
ekonomik maliyet vardır. Doğrudan 
maliyet; can kaybı, mal kaybı, birtakım 
güvenlik harcamaları gibi unsurlardır. 
Bunun dışında ekonomik anlamda en 
önemli maliyet alternatif maliyet denilen 
hadisedir, yani güvenlik olmadığı için 
yapılamayan işlerin maliyetidir. Güvenlik 
olmadığı için gelmeyen turist, güvenlik 
olmadığı için yapılmayan yatırım, güven-
lik olmadığı için sağlanamayan imkanlar 
aslında görünmeyen maliyetlerdir. Bunlar 
da hesaplandığında aslında güvenliğin 
olmayışı ve güvenlikle ilgili risklerin yük-
selmesi ekonomik anlamda çok büyük 
maliyetler doğurur” dedi.

Cevdet Yılmaz: Bir Ülkenin 
Ekonomi Güvenliği İçin 
Kalkınmanın Yönetişim Boyutu 
Büyük Önem Taşır.
Cevdet Yılmaz sürdürülebilir kalkınmanın 
yönetişim boyutunun önemine değinerek 
“Bir ülkenin ekonomisi çok büyük olabilir, 
refahı herkese dağıtabilir, çevreyle de 
ilgili tedbirler alıyor olabilir ama bu 
ülkede demokrasi yoksa, insan haklarına 
saygı yoksa, hukuk düzeni yoksa ve 
iyi çalışmıyorsa, insanlar temel hak 
ve özgürlüklerden yararlanamıyorsa, 
katılım kanalları yeterince açık değilse, 
bu ülkeye gerçek anlamda kalkınmış bir 
ülke denemez. Ülke içinde çatışmalar 
varsa, sosyal entegrasyon tam olarak 
sağlanmamışsa, bölgesel bazda birtakım 
çatışmalar, jeopolitik gelişmeler, 
istikrarsızlıklar yaşanıyorsa, iyi bir 
bölgesel yönetim yoksa bu da aslında 
sürdürülebilir kalkınmanın olmadığını 
veya yetersiz olduğunu gösterir. Türkiye, 
bu açıdan bakıldığında, en son geçen yıl 
hain bir darbe girişimi yaşamıştır. FETÖ 
terör örgütü aslında demokrasiye yönelik 
bir tehdittir. Halk tarafından seçilmemiş, 
halkın meşru bir şekilde yönetime 
getirmediği bazı grupların kestirme yollar 
arayarak ülkeyi yönetme sevdalarının 
ülkeyi nereye getirdiği görülmüştür. Ve-
sayetçi anlayış, topluma adeta pasif bir 
topluluk gibi bakma, çocuk gibi bakma 
ve onu kendince bir tasarıma doğru 

buradaki farklılıkları bir arada tutmak, 
özgürlük alanlarını açmak, tartışma 
ortamını sağlamak ama bir taraftan da 
şiddeti engellemek, terörü engellemek, 
bir grubun diğer gruba baskı yapmasını 
engellemek bu denge içinde başarılabilir. 
Farklılıklara, dış dünyaya daha açık bir 
eğitim sistemi ile, sadece dersliklerde 
değil, derslik dışında da devam eden 
yaşam boyu eğitim sistemi ile bütün 
bunlarla birlikte bir zihniyet değişimi de 
gerçekleşebilecektir” dedi.

Konuşmasının sonunda Türkiye Cum-
huriyeti Kalkınma Eski Bakanı, Başbakan 
Eski Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü’nün Güvenlik Akademisi’nin 
resmi açılış semineri Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 
4 ‘te gerçekleştirildi. Programın açılış 
seminerini veren Türkiye Cumhuriyeti 
Kalkınma Eski Bakanı ve AK Parti 
Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz Türkiye’de ekonomi 
güvenliğinin farklı boyutlarını KKTC’ye 
olan etkileriyle birlikte değerlendirdi. 
Güvenlik kavramının ve uygulamalarının 
tüm boyutlarıyla irdelendiği ve toplamda 
6 hafta sürecek Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akad-
emisi Sertifika Programı’nda alanlarında 
uzman akademisyenler, karar alıcılar, 
politika yapıcılar, diplomatlar katılıyorlar.

Cevdet Yılmaz: Yakın Doğu 
Üniversitesi Gibi Üniversitelerin 
Politika Üretimine Ciddi 
Katkılar Sağlamasında Büyük 
Yarar Vardır.
Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin güvenliğine de yer veren 
Cevdet Yılmaz “Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti ile Türkiye aslında ortak bir ka-
deri paylaşır, gelişim süreçleri de ortaktır. 
Özellikle girişimcilik alanında Türkiye’de 
belirli politikalar daha güçlü hale 
geldikçe ilişkilere de bu yansıyacaktır. 
KKTC aslında çok güçlü bir sosyal 
sermayeye sahiptir, yani insan gücü çok 
gelişmiştir, diasporası çok geniştir. KKTC 
yöneticileri mutlaka bu insan sermayes-
ini ekonomik gelişme için daha etkili bir 
şekilde konumlandırmalıdır, çünkü iyi 
yetişmiş bir insan gücü vardır, dünyaya 
acık bir nüfusu vardır. Tabi belli ambar-
golar, uluslararası birtakım yaptırımlar, 
haksız uygulamalar vardır ama bunlar 
da daha güçlü politikalarla aşılabilir. 
Aslında KKTC’de sivil toplum, kamu, 
değişik siyasi partiler bir araya gelmeli 
ve geleceğe yönelik stratejik perspektif 
oluşturmalıdır. Burada üniversiteler 
çok önemli yere sahiptir. Yakın Doğu 
Üniversitesi gibi, üniversitelerin sadece 
fiziki teknolojiler değil, politika üretimine 
de ciddi katkılar sağlamasında büyük 
yarar vardır. Devletlerin bürokrasilerinin 
çerçevesi bir yere kadardır. Gerçek an-
lamda politikalar karar alma baskısı olan 
ortamlarda değil, daha rahat ortamlarda 
üretilir, daha sonra bürokratik süreçlere 
aktarılmalıdır” dedi.

Cevdet Yılmaz: Güvenlik 
Sağlandığı Zaman Ekonomi 
de Daha Uygun Bir Ortamda 
Gelişme İmkanına Kavuşur.
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi 
kapsamında verdiği seminer çerçeves-
inde güvenlik ile ekonomi arasındaki 
ilişkiyi açıklayan Cevdet Yılmaz “Güven-
lik ve ekonomi arasında hem kısır döngü

KKTC’dekİ İnsan Sermayesİ
 Ekonomİk Gelİşme İçİn 
Daha Etkİlİ Bİr Şekilde 

Konumlandırılmalı

Çelebi seyahatnamesinde belirtir. 
O yıllarda Avrupa’da sömürgelerde 
çalışmaları kaydıyla diş hekimi gibi 
çalışmaları şartıyla pek çok kişiye 
rastgele diploma verildiği veya satıldığı 
kaynaklarda bulunmaktadır. Hekim 
olmadıkları halde içlerinde Osmanlı 
sarayına dahi nüfuz edenler, devlet 
büyüklerine müdahale edenler olmuştur. 
Ülkemizde durum böylesine olumsuz bir 
haldeyken 1908 yılında dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Emrullah efendi Avrupa’da 
cerrahi ihtisası yapmış olan Prof. Dr. 
Cemil Topuzlu Paşa’dan o zamanki adıyla 
“Dişci Mektebi” açmasını ister. İstanbul/
Kadırga’da boşaltılan Tıp Fakültesi binası 
“Dişci ve Eczacı” mekteplerine tahsis 
edilir. Burada Dr.Halit Şazi ile birlikte diş 
hekimliği eğitiminin okullarda verildiği bir 
döneme girilir. 22 Kasım 1908’de bütçesi 
kabul edilerek resmi yapılanma başlar. 
İşte bu gün 109.sunu kutladığımız bu 
tarih bilimsel, Çağdaş Türk Diş Hekimliği 
Eğitimi için bir milattır.

Kuruluşundan günümüze bu konuda 
emeği geçen büyüklerimize , değerli 
hocalarımıza rahmet ve şükranlarımızı; 
hayatta bulunan ve çağdaş eğitim misy-
onuyla çaba gösteren meslektaşlarmıza 
sağlık ve esenlikler diliyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. M.Mutahhar 
Ulusoy, 22 Ekim Diş Hekimliği Günü” 
dolayısıyla mesaj yayımladı. Prof.Ulusoy, 
“diş hekimliği fakülteleri özveriyle bu 
bilimsel eğitim sürecine katkı koymaya 
çalışmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi olarak 2007’den 
beri çağdaş bilimin ışığında ve gelişen 
teknolojinin getirdiği yeniliklerle 
donanımlı olarak bu misyonla yolumuza 
devam etmekteyiz” dedi.

Prof.Dr. Mutahhar Ulusoy mesajında 
şunları dile getirdi; “Kökü insalık 
tarihinin derinliklerine kadar giden 
mesleğimizin çağdaş anlamda eğitiminin 
verildiği 109.kuruluş yılını kutluyoruz.
Her yıl 22 Kasım gününü’’ Diş Hekimliği 
günü’’ ve içinde bulunduğu haftayı bir-
likte kutluyoruz. Hepimizin “Diş Hekimliği 
Haftası’’ kutlu olsun.

“Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Olarak 
2007’den Beri Çağdaş Bilimin 
Işığında Ve Gelişen Teknolojinin 
Getirdiği Yeniliklerle Donanımlı 
Olarak Bu Misyonla Yolumuza 
Devam Etmekteyiz”
Sayıları ülkelerimizde artış gösteren diş 
hekimliği fakülteleri özveriyle bu

Doç.Dr. Gökçe KEÇECİ; “Estetik 
Kavramları Görsel Çerçevede 
Karşılaştırmak Ve Çözüm 
Önerileri Sunmak”
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim 
ve Tasarım Bölümü Başkanı Doç.Dr. 
Gökçe KEÇECİ; “toplumların kültürel 
yapısını, sosyal yaşantısını ve hak 
hukuk anlayışını bire bir yansıtan ka-
musal alanların yaşam kalitesi, çağdaş 
yaşamın en temel göstergelerindendir. 
Bu nedenle derslerde işlemekte 
olduğumuz evrensel tasarım-estetik il-
kelerini toplumumuz kültürünü destek-
leyici uygulamalara dönüştürmek 
bölümümüzün temel eğitim misyonu 
haline gelmiştir. Araştırma gezilerinin 
amacı, Uluslararası kent örneklerinden 
hareketle; Lefkoşa-Girne-Gazimağusa-
İskele-Güzelyurt ve Lefke bölgelerinin 
estetik kavramları görsel çerçeves-
inde karşılaştırmasının yapılması ve 
çözüm önerilerinin sunulması olarak 
belirlenmiştir. Tamamlanan Girne 
ve Gazimağusa kentlerinden sonra, 
araştırma gezileri Lefkoşa ve Güzelyurt 
bölgeleriyle devam edecek ” ifadelerini 
kullandı.

kendisinin yeri doldurulamaz bir çalışma 
arkadaşı ve sanatçı dostu olduğunu 
vurguladı.

Kadri Esemen’in Video Gösterimi 
İzleyenlere Duygusal Anlar 
Yaşattı
Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkin-
likte, Hakan Çakmak’ın yakın arkadaşı, 
BRTK kültür sanat programları yapımcısı 
Kadri Esemen’in video gösterimi izleyen-
lere duygusal anlar yaşattı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Erdal Aygenç kon-
ferans hakkında; “Hakan Çakmak uzun 
yıllar boyunca Kıbrıs’ta sanat ve kültür 
adına gerçekleştirilen bütün etkinlikleri 
büyük bir özveri ile belgelemiş, sanat 
izleyicisi ile buluşturmuştur. Fakültemizin 
kurulduğu günden itibaren yaptığımız 
tüm etkinliklerde bizi yalnız bırakmayan 
Hakan Çakmak’ı her zaman saygı ile 
anıyoruz. Heidi Trautmann, Mustafa 
Hastürk, Kadri Esemen’e, tüm izleyicilere 
ve Plastik Sanatlar Bölümüne teşekkür 
ediyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, Öğr. 
Gör. Selma GÜRANİ (Tipografi-Grafik 
Tasarım) dersleri kapsamında 25 kişilik 
öğrenci grubuyla birlikte Gazimağusa 
Suriçi bölgesine “2. Kent Estetiği” 
araştırma gezisi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 
birinci araştırma gezisinde ; Girne 
kentinin kültürü, tarihi ve doğası 
göz önünde bulundurularak, yaşam 
kalitesinin arttırılması adına tespitlerin 
rapor edilmesinin ardından ikinci bölge 
olarak Gazimağusa’da suriçi turu 
esnasında yol kenarlarında bulunan 
işaret ve yönlendirme grafikleri, sokak 
aydınlatmaları, reklam panoları, çöp 
kutuları, kaldırım alanları vb. kent 
estetiğine etken öğeler incelenerek 
notlar alındığı ve belgelemek amacıyla 
rapor için fotoğraf çekimi yapıldığı 
belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar 
Bölümü tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta 
Sanat Arşivi” konulu konferansta uzun 
yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 
için yapımcılığını üstlendiği kültür ve 
sanat programları ile Kıbrıs Sanatını 
arşivleyen araştırmacı/yazar Hakan 
Çakmak; sanatçı, yazar Heidi Trautmann 
ve sanatçı Mustafa Hastürk tarafından 
yapılan konuşmalar ile bir kez daha 
saygıyla anıldı.

Trautmann: “KKTC’de Bir Sanat 
Müzesinin Olmayışı Büyük Bir 
Eksiklik”
Trautmann Kıbrıs’ta yaşamaya başladığı 
günden itibaren yürüttüğü bütün sanatsal 
çalışmalarının neredeyse tümünün 
Çakmak tarafından takip edildiği 
ve kaydedildiği belirtildi. Trautmann 
,Kuzey Kıbrıs’ta bir sanat müzesinin 
bulunmayışının ülkenin sanat ve kültürel 
kimliği ve belleği açısından çok büyük 
eksiklik olduğunu vurguladı.

Hastürk ise Kültür Dairesinde görev 
yaptığı süre içinde Hakan Çakmak ile 
birçok projeyi hayata geçirdiklerini, 

bilimsel eğitim sürecine katkı koymaya 
çalışmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi olarak 2007’den 
beri çağdaş bilimin ışığında ve gelişen 
teknolojinin getirdiği yeniliklerle 
donanımlı olarak bu misyonla yolumuza 
devam etmekteyiz. 

Diş Hekimliği başlangıçta halk arasında 
özel yetenekleriyle öne çıkan, metafizik 
güçleri olduğuna inanılan kişilere 
ağrıyan dişlerin çekilmesi, çürüklerin 
sebebi olarak görülen kurtcuklarla ilkel 
yöntemler, tütsülerle savaşılmış, ağrılar 
giderilmiş; eksilen dişlerin yerlerine 
çakıl taşları, çeşitli canlı hayvan 
dişlerinin tutturulması suretiyle dişsizliğe 
çare aranmıştır. İnsanlık tarihine 
bakıldığında günümüz tekniklerinin 
ilkleri sayılabilecek bazı uygulamaların 
yapıldığı görülmektedir ,Örneğin implan-
tolojinin 10.asırda Endülüste yapıldığını 
bilmekteyiz.

“Meslek Günlerinde, Kuruluşta 
Emeği Geçen Büyükler-
imizi Anmak, Nereden Nereye 
Geldiğimizi İdrak Etmek İçin 
Tarihe Bakmak Durumundayız”
18. Asırda İstanbul’da 400 cerrahın 
bulunduğu bunların diş çekimi, apse 
açımı için köy köy dolaştıklarını Evliya

Diş Hekimliği Fakültesi, 
“Diş Hekimliği Günü” 
Dolayısıyla Mesaj 
Yayımladı

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü Gazimağusa’da 

“Kent Estetiği” Araştırma 
Gezisi Gerçekleştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Olarak 2007’den Beri Çağdaş Bilimin Işığında 
Ve Gelişen Teknolojinin Getirdiği Yeniliklerle Donanımlı Olarak Bu Misyonla Yolumuza Devam 
Etmekteyiz.

Kalkınma Eski Bakanı Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde 
Konuştu. Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı 

kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Türkiye’de Ekonomi Güvenliği” başlıklı bir 
seminer verdi.

İrfan Günsel Kongre 
Merkezi’nde Hakan Çakmak 

Konuşuldu



İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da 
gerçekleşen panelin moderatörlüğünü 
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik’in 
üstlendi. “KKTC’de Yazılı, Görsel ve 
Yeni Medya Sorunları” üzerine çözüm 
önerilerinin sunulduğu panelde, 
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 
Müdürü Meryem Özkurt, BRTK Pro-
gram Yapımcısı Aziz Karaaziz, Kıbrıs 
Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami 
Özuslu ve İnternet Gazetesi Editörü 
Çağdaş Öğüç konuşmacı olarak yer 
aldı.

Panelde, Kıbrıs medyasında ekono-
mik değerler, sponsor arayışları ve 
medyaya ayrılan bütçenin yetersizliği 
gibi konu başlıklarının yanında, var 
olan sorunlara çözüm önerileri de 
sunuldu. Konuşmacılar, hem gelenek-
sel medyanın hem de yeni medyanın 
işleyişi ve KKTC medyasının şu anki 
konumunu değerlendirdi.
BRTK Müdürü Meryem Özkurt 
yeterli bütçe ile Kıbrıs Türk halkının 
beklentilerini karşılamanın mümkün 
olduğunu ifade ederek, kamuya 
yönelik ve kamu yararı gözetilerek 
yayın yapan BRT’nin her şeye 
rağmen görevini sorumluluk bilinciyle 
sürdürdüğünü belirtti.

İnternet gazeteciliğinin de 
konuşulduğu panelde Çağdaş Öğüç, 
internet haberciliğinin güvenilirliğini

sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara 
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. 
Dr. Gökçe Keçeçi tarafından günün 
anısına plaketleri takdim edildi.

Sempuzyum Kapsamında 3. 
Panel Kıbrıs’ta Sinema’nın 
Sektörleşme Sorunu olacak
Düzenlenen panel ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi Kasap, bölüm olarak, tüm 
akademik kadroları ile birlikte, Kıbrıs 
Türk Toplumu’na hizmet hedefiyle, 
Kıbrıs Türk Basını ile ilgili sorunları 
yakinen takip ettiklerini ve sem-
pozyumlar, konferanslar, paneller 
ve yayınlar gibi çeşitli akademik 
çalışmalar ile, bu sorunların aka-
demik açıdan tespitini sağlayarak, 
pratiğe yönelik çözüm önerileri 
sunduklarını ifade etti.

Açıklamasının devamında Doç. Dr. 
Kasap, devam eden medya çalıştayı 
kapsamında, Medya ve Sinema 
Sempozyumu’nun ikinci paneli 
olarak “KKTC’de Yazılı, Görsel ve 
Yeni Medya Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” üzerinde durulduğunu, 
önümüzdeki aylarda gerçekleşecek 
üçüncü panelde ise “Kıbrıs’ta 
Sinema’nın Sektörleşme Sorunu”nun 
tartışılacağını kaydetti.

yönetiminden günümüze inşa edilen 
oydaşmacı demokrasi ve güç paylaşımı 
modelini içsel ve dışsal etkenler çerçeves-
inde kaleme aldı. Doç. Dr. Köprülü, tarih-
sel bir bakış açısı ile Lübnan’da 1975-89 
yılları arasında yaşanan iç savaşın ülkede 
1943’ten bu yana yapılandırılan güç 
paylaşım modelini sekteye uğrattığını 
ve savaşın ardından imzalanan Taif 
Anlaşması ile istikrarın yeniden tesis 
edildiğine dikkat çekti.

2005 yılından itibaren Lübnan’da yeniden 
ortaya çıkan siyasal istikrarsızlığın 
bölgesel gelişmelerden bağımsız 
olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Köprülü, 
Refik el-Hariri suikastı ve 2011 yılında 
tüm Arap dünyasını etkisi altına alan 
Arap Ayaklanmaları sonrasında Lübnan 
iç politikasının bu gelişen dinamikler ile 
doğrudan etkileşim içerisine girdiğini dile 
getirdi. Doç. Dr. Nur Köprülü, yeniden 
şekillenmekte olan Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika bölge siyasetini ve söz konusu 
toplumsal hareketlerin demokratikleşme 
süreçlerine etkilerini ortaya koyarken; 
Lübnan’da inşa edilen “siyasal güç 
paylaşım” modelinin her ne kadar 
istikrarsızlık kaynağı olduğu düşünülse de, 
paradoksal bir şekilde ülkedeki demokrasi 
ve istikrarın geleceği için vazgeçilmez bir 
siyasal sistem olduğunun altını çizdi.

Köprülü, son olarak Arap dünyasında 
Lübnan’ın, oydaşmacı demokrasi yönetim 
modeli ile nevi şahsına münhasır niteliği 
ile ayrı bir yer teşkil ettiğini ifade ederek, 
ülkenin siyasal liberalleşme hareketleri 
açısından kayda değer bileşenlere sahip 
olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Birleşik 
Krallığın en saygın ve köklü üniversiteler-
inden olan Queen’s University Belfast 
(QUB)’ta düzenlenen “Siyasal Güç 
Paylaşımı” temalı uluslararası konferan-
sta Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti.

Queen’s University Belfast üniver-
sitesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Etnik Çatışma Araştırmaları Merkezinin 
düzenlediği “Hariç tutulma ve Dahil 
edilme arasında” temalı konferansa, Doç. 
Dr. Nur Köprülü konuşmacı olarak ile 
katıldı.

Farklı coğrafyalardan gelen siyaset bilimi 
uzmanlarının katıldığı konferansta, özel-
likle siyasal güç paylaşımı modeli Belçika, 
Lübnan, İrlanda, Kosova, Bosna-Hersek, 
Çin, Latin Amerika alanlarında çalışmalar 
yürüten bölge-uzmanları ve araştırmacılar 
tarafından tüm boyutlarıyla mercek altına 
alındı. Katılımcılar, kuramsal ve örnek ülke 
çalışmalarını sunma imkanı buldular.
Doç. Dr. Köprülü; “Lübnan’daki Güç 
Paylaşımı Orta Doğu’da Yeniden 
Şekillenmekte Olan Siyasal Denklemin 
Geleceğinden Büyük Oranda Etkilenecek”
Konferansa konuşmacı olarak katılan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset 
Bilimi Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi 
Doç. Dr. Nur Köprülü, “Lübnan’daki Güç 
Paylaşımı üzerine yeniden düşünmek: 
Sorunlar ve Fırsatlar” başlıklı makale 
çalışmasını el aldı.

Doç. Dr. Köprülü makalesinde, Orta Doğu 
bölgesinde bölünmüş toplumlardan biri 
olan Lübnan’ın Fransız manda 

Yazılı, Görsel ve Yeni 
Medya Sorunları 
Tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi 
İngiltere’de temsil edildi

Hemşirelik Eğitiminde Uygula-
ma Alanları Sorunları ve Çözüm 
Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Hatice Şen’de “Hemşirelik 
Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: 
Çözüm Arama” sonuçlarını sözel 
bildiri oturumunda sundu. Yrd.Doç.Dr. 
Hatice Şen, mevzuat, staj sigortası, staj 
ücretleri, nicelik, nitelik, malpraktis, 
öğretim elemanı, rehber hemşire, eğitim 
hemşireleri ve öğrencilerin sorunları, 
AKTS (iş yükü) ve eğitim planında yer 
alan saat hesabı sorunları stajlar ile ilgili 
en önemli sorunları aktardı.

Şen, bu sorunları, hemşirelik eğitiminde 
klinik ve alan eğitimlerinin nite-
likli, birey/hasta güvenliğini sağlayacak 
şekilde planlanmasını, uygulanmasını 
zorlaştırmakta olduğunu belirtti. Yrd.
Doç.Dr. Hatice Şen; “Mevzuat sorunları, 
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 
Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 
çerçevesinde, stajlar ile ilgili mevzuatın 
Yükseköğretim kurumlarının stajlarını 
ne derecede kapsadığının yeterince 
anlaşılamadığı ve kurumların mevzuatı 
farklı şekilde yorumladıkları görülmüştür. 
Staj sorunlarının en önemli nedenler-
inin başında son yıllarda hemşirelik 
lisans programı ve öğrenci sayısının 
artışı gelmektedir. Uygulama öğrenme 
kazanımlarına ulaşmayı sağlayacak 
nicelik ve nitelikte alan, öğretim elemanı, 
rehber hemşire bulamakta sıkıntılar 
yaşanmaktadır.”

Şen, ayrıca okullar arasında uygulama 
saati ve AKTS’si farklılıkları, uygulama 
AKTS’lerinin eğitim planında ve diploma 
ekinde görülmemesi. Öğrencilerin 
tartıştığı en önemli konular, lisans 
programlarına yerleşmede geçerli 
olan puan türleri ve başarı sıralaması 
farklılıklarını aktararak sunumunu 
sonlandırdı.

Türkiye’de İlk Kuşak Erkek Hemşire 
Öğrenciler Sorun Yaşamaktadır
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim 
üyeleri Prof.Dr. Firdevs Erdemir, Prof.Dr. 
Gülşen Vural ve Yard.Doç.Dr. Hatice Şen 
Samsun’da gerçekleştirilen ICOBNE (Inter-
national Congress on Nursing Education) 
Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi 
Kongresi’ne katıldılar.

“Öğrencilere hemşire gibi düşünme ve 
davranma becerisi kazandırma” ana 
temalı kongrede Prof.Dr. Firdevs Erdemir, 
Hemşirelik tanılarının öğretimini konu alan 
“Hemşirelikte tanılamayı öğretmek: Bir Ka-
kofoni ya da bir senfoni”, Prof. Dr. Gülşen 
Vural “Hemşirelikte Cinsiyet Stereotipini 
Yeniden Düşünmek”, Yrd. Doç. Dr. Hatice 
Şen “Hemşirelik Eğitiminde Uygulama 
Alanları Sorunları, Çözüm Arama” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Firdevs Erdemir, NANDA (North 
American Nursing Diognosis Associa-
tion) hemşirelik tanılarının öğretiminin 
hemşirelik bakış açısını kazandırmadaki 
önemine ve tanılama sürecinde 
klinik karar verme becerilerini nasıl 
geliştirebilecekleri,konusuyla önemli 
noktalara değindiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Erdemir, medikal modelin egemen 
olduğu hemşirelik eğitim programlarında 
hemşireliğe özgü bir bakış açısı ve 
hemşirelik bilgisine değer veren yaklaşımın 
geliştirilmesinin güç olduğunu vurguladığı 
konferansta, bu konuda yaşanan genel 
sorunları sıraladı. Eğitimcilerin hemşirelik 
tanısına karar verebilme becerisinin 
gelişimine nasıl yardımcı olabileceklerine 
ilişkin ipuçları veren Erdemir, özellikle 
hemşirelik eğitim programlarında içeriğin 
tanılar doğrultusunda düzenlenmesi ile 
ilgili sorunları örnekler vererek eleştirdi. 
Hemşirelik tanılarının öğrenilmesi konusu-
nun kafa karışıklığı yaratan bir durum mu 
yoksa bir senfoni mi olduğuna dikkatleri 
çekerek sunumunu sonlandırdı.

Maddi olmayan kültürün korunması 
tartışması söz konusu sözleşmeyi 
doğurmuştur.İnsanlığın binlerce yılda 
ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktararak 
günümüze taşıdığı bütün geleneksel 
bilgi ve sanatların bir biçimde yarına 
aktarılması gerekmektedir.

Gelişen süreç içerisinde doğan 
sözleşmeye önceleri “Geleneksel ve 
popüler kültürün korunması” denmiş, 
daha sonra “popüler kültür” yerine 
“folklor” denmiş ve en son aldığı adla 
Somut Olmayan Kültür Mirası, topluluk, 
grup ve bireylerin yaratıp geliştirdiği ve 
sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktardığı 
normlar,kültürel ve sosyal kimlikler-
inin bir parçası olarak gördükleri dil, 
edebiyat, müzik, dans, oyun, mitoloji, 
ritüeller, adetler, el sanatları, mimari, ve 
diğer sanatlar olarak tanımlanmıştır.

Doç.Dr. Şevket Öznur: “Halk-
biliminin Amaçlarından Birisi 
Günden Güne Yok Olan Bu 
Kültürel Değerlerimizin Bir 
An Önce Kayıt Altına Alınıp 
Gelecek Kuşaklara Taşımaktır.”
Doç.Dr. Şevket Öznur son olarak, 
Halkbiliminin amaçlarından birisi 
günden güne yok olan bu kültürel 
değerlerimizin bir an önce kayıt altına 
alınıp gelecek kuşaklara taşımaktır. 
Gelecek kuşakların da hem atalarının 
bu değerlerini tanıması hem de sahip 
çıkması gerekmektedir . Müzelerin ül-
kemizin kültürünü tanıtmada çok önemli 
bir rolü olduğunu ve dünyadaki açık 
hava müzeleri listesine girmesinin, reh-
berlerin turistleri müzelere getirmesiyle 
ve tanıtmasıyla mümkün olabileceğini 
belirtti. Bunun için değerlerimize ve 
müzelerimize rehber adaylarının sahip 
çıkmasını diledi.

Turizm, Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm 
Tanıtım ve Pazarlama Dairesi ve Kıbrıs 
Türk Rehberler Birliği işbirliğinde 
düzenlenen, 34. Dönem Turist Rehberi 
Yetiştirme Kursu’ndaki aday turist 
rehberlerine, Yakın Doğu Üniversitesi, 
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs 
Türk Yazarlar Birliği Başkanı, Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Şevket Öznur, “Kıbrıs Türk Edebiyatı” ve 
“Halkbilimi ve Halk Dansları” başlıklı iki 
gün süren bir seminer verdi.

Derviş Paşa Konağı’nda yer alan 
kursta, 90 turist rehberi adayına YDÜ 
Öğrt.Üy.Doç.Dr. Şevket Öznur, halk-
bilimin geçmişten günümüze düny-
adaki gelişimi hakkında bilgi verdikten 
sonra, Kıbrıs Türk halkbilimi tarihçesini 
anlattığı ve uygulamalı olarak müzedeki 
sunumları rehber adaylarına tanıttı.

Doç. Dr. Şevket Öznur: 
“Yerel Kültürün Ulusal Kimliği 
Oluşturmada Çok Büyük Bir 
Rolü Vardır”
Doç.Dr. Şevket Öznur: “Yerel kültürün 
ulusal kimliği oluşturmada çok büyük 
bir rolü vardır.Bu bakımdan Kıbrıs 
Türk Halkbilimi çalışmalarına katkıda 
bulunabilecek ürünleri derleme ve incel-
emenin, Kıbrıs Türk kültürüne büyük 
katkı sağlayacağı yadsınamaz” dedi.
Bu bağlamda rehber adaylarına “Somut 
Olmayan Kültür Mirası ve Açık Hava 
Müzelerini açıklayan Öznur, sözlerine 
şöyle devam etti:“Somut Olmayan 
Kültür Mirası–SOKÜM (Intangible 
Cultural Heritage(ICH)) 1972 yılında 
UNESCO tarafından “Dünya Kültürel Ve 
Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi” 
olarak kabul edilmiştir.

Bu sözleşme, somut kültürel mirasların 
korunmasının bir devamı niteliğindedir. 

Erkek Öğrenciler Hemşirelik 
Mesleğini İş Bulma Olasılığı 
Nedeni İle Tercih Etmektedir
Prof. Dr. Gülşen Vural ise kongre 
kapsamında Hemşirelikte Cinsiyet 
Stereotipini Yeniden Düşünmek başlıklı 
sunumunu yaptı. Prof.Dr. Vural erkeklerin 
hemşirelik mesleğini; iş bulma kolaylığı, 
aileleri istediği için, başka insanlara 
yardım etmek için, ekonomik neden-
ler, KPSS puanları ve üniversite giriş 
sınavından aldıkları puanlar nedeni ile ter-
cih ettiklerini belirtti. Prof. Vural, KKTC’de 
ve dünyada toplumun erkeklere ilişkin 
güç ve liderlik algısı ile paralel olarak 
erkeklere; hekimlik, mühendislik, mimarlık 
benzeri meslekleri layık gördüğü, kadınlara 
ise daha kısa eğitimlerle kazanılan 
öğretmenlik, hemşirelik ve sekreterlik ben-
zeri mesleklerin layık görüldüğünü anlattı.

Türkiye’de İlk Kuşak Erkek 
Hemşire Öğrenciler Sorun 
Yaşamaktadır
Prof. Vural, araştırmalar Türkiye’de ilk 
kuşak erkek hemşire öğrencilerin toplum-
sal cinsiyet algısı sonucunda; dışlanma, 
aşağılanma, yalnız hissetme benzeri so-
runlarla karşılaştıklarını ve mesleklerinden 
soğuduklarını ortaya koymaktadır dedi. 
Vural, erkek hemşire öğrencilerin teorik 
eğitimleri sırasında eğiticilerin cinsiyetçi 
yaklaşımları, klinik uygulamaları sırasında 
da mahremiyetle ilgili uygulamalarda 
sorun yaşadıklarını belirtti.

Sonuç olarak; hemşirelik bölümünde 
öğrenim gören erkek hemşire öğrencilerin 
toplumun yüklediği cinsiyetçi kalıpların 
farkında olduğu ve bu kalıp yargılar nedeni 
ile zorluklarla karşılaştıkları belirlenmiştir. 
Ancak bu durumun, toplumun daha önce 
alışık olmadığı ve ilk kez karşılaştığı olay-
lara gösterdiği olağan tepkiye bağlı olduğu 
ve zaman ilerledikçe olağanlaşacağına 
vurgu yapan Prof.Vural, mesleklerin cin-
siyetsiz olduğu gerçeğinden yola çıkarak 
hemşireliğin erkek üyeleri ile birlikte daha 
iyi bakım ivmesini kazanacağını ifade etti.

YDÜ Sağlık Bİlİmlerİ 
Fakültesİ, Uluslararası 
Karadenİz Hemşİrelİk 
Eğİtİmİ Kongresİ’nde
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Açılış konuşmalarının ardından 
dört oturum halinde çalıştayda 
tebliğlerin sunumları ve müzakereleri 
gerçekleştirildi. Cahiliyye dönemi 
ve nübüvvet, cahiliyye Araplarında 
peygamber beklentileri, cahiliyye 
Arapları ve peygamberlik müessesesi, 
Kur’an ve Hadisler bağlamında cahiliyye 
Arapları ve nübüvvet telakkileri başlıkları 
altında Türkiye’nin farklı üniver-
sitelerinden ilahiyatçı akademisyenler 
bildirilerini sundular. Son oturumda 
genel değerlendirme ve teşekkür 
konuşmalarıyla çalıştay son buldu.

Siirt Üniversitesinde düzenlenen ve 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
çalıştay açılış konuşmalarıyla devam 
etti. Açılışta, çalıştay koordinatörü ve 
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söyle-
mez, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ve Siirt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 
Erman konuşmalarını yaparak çalıştayın 
Kur’an’ı doğru anlamaya katkısını ve 
böylesi akademik bir faaliyetin Siirt 
Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasının 
önemini vurguladılar.

Siirt Üniversitesinde yapılan Çalıştaya, 
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söyle-
mez, “Cahiliye Döneminde Peygamberliği 
Meselesi Tartışmalı Olan Bir Figür: Halid 
b. Sinân”, YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin, 
“İslam Öncesi Medine Araplarında 
Nübüvvet Anlayışı” İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Suiçmez 
“Hadisler Işığında Cahiliye Döneminde 
Nübüvvet ve Risalet Algısı” başlıklı 
tebliğleriyle katıldılar.

YDÜ İlahiyat Fakültesi’nin Katkılarıyla Siirt 
Üniversitesi’nde Nübüvvet Çalıştayı Düzenlendi

Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
YDÜ İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema 
Bölümü tarafından altıncısı düzenlenen Uluslararası Medya Çalıştayı 
kapsamında, geçtiğimiz yıl ilk paneli düzenlenen Medya ve Sinema 
Sempozyumu’nun, “KKTC’de Yazılı, Görsel ve Yeni Medya Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı ikinci paneli düzenlendi.

sorguladı. İnternet haberciliğinde 
gelinen son noktada “araştırmacı 
gazetecilik” kavramının giderek 
yok olduğuna vurgu yapan Öğüç, 
sosyal medyada herhangi bir bireyin 
paylaştığı olayın, araştırılmadan ve 
güvenilir kaynaklara başvurulmadan 
gazetecilik adı altında sorgulan-
madan yayımlandığını ifade ederek, 
bu sorunun önüne geçilmesi 
gerektiğini belirtti.

BRTK Program Yapımcısı Aziz 
Karaaziz, KKTC televizyonlarında hem 
görsel hem de yazılı medyanın en çok 
öne çıkan unsurunun haber bülteni 
olduğunun altını çizerek, kamusal 
yayıncılıktan söz etti. Ana akım 
medya sektörü olarak kültür, sanat 
ve eğlence programlarından yoksun 
olduklarını söyleyen Karaaziz; haber 
dışında seyircilerin beklentilerini 
yeterince karşılayamadıklarını ve 
karşılamak için yeterli prodüksiyona 
sahip olmadıklarına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı 
Sami Özuslu ise konuya Medya Etik 
Kurulu açısından yaklaştı. Medya 
Etik Kurulu’nun daha aktif ve üretken 
olması gerektiğini savunan Özuslu, 
Türkiye ile KKTC piyasası arasında 
yaşanan “haksız rekabet” sorununa 
çözüm önerilerini de dile getirdi. 
Özuslu, televizyon ya da iletişim 
ağları üzerinden bu sorunun acilen 
çözümlenmesi gerektiğini de

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez’in 
koordinatörlüğünde Türkiye’nin birçok ilinde gerçekleştirilen çalıştaylar serisinin bu yılki 
konusu “Cahiliyye Araplarının Nübüvvet Telakkisi” idi.

YDÜ’den Turist
Rehberi Adaylarına 

Seminer



Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve 
Zemin Araştırma ve Değerlendirme 
Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği 
Bölümü, Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği öğretim üyesi, 
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit 
Atalar, Dokuz Eylül Üniversitesinde 
gerçekleştirilen 3. Uluslararası 
Zemin-Yapı Etkileşimi sempozyumu 
ve Derin Alüvyonel Zeminlerde Uzun 
Kazıkların Eksenel Yük Davranışı 
Çalıştayı’na katıldı.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Derneği himayes-
inde Dokuz Eylül Üniversitesi ev 
sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilen 
ve 60 bildirinin sunulduğu 
başkanlığını Prof.Dr. Gürkan Özhan ve 
sekreterliğini Prof.Dr. Yeliz Yükselen 
Aksoy’un yaptığı 3. Uluslararası 
Zemin-Yapı Etkileşimi sempozyumu 
ve Derin Alüvyonel Zeminlerde Uzun

ilk oturumunda Boğaziçi Üniver-
sitesinden Prof.Dr. Mehmet Nuray 
Aydınoğlu, “Deprem Etkisi Altında 
Zemin-Yapı Etkileşimi: Geçmişten 
Bugüne” çağrılı konuşmasını yaptı. 
Prof.Dr. Yasser El-Mossallamy, Prof.
Dr. Martin Achmus ve Zaw Zaw Aye 
çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda başkanlığını Zemin 
Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 
Derneği Başkanı Prof.Dr. Feyza 
Çinicioğlu’nun yaptığı “Yeni Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliğinde Zemin 
ve Temel Tasarımına Genel Bakış 
ve Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi” 
panelinde Prof.Dr. Kutay Özaydın, 
Prof.Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, 
Prof.Dr. Kemal Önder Çetin, Prof.Dr. 
Yasin Fahjan, Prof.Dr. Cenk Alhan ve 
Dr. Şeref Polat yer aldı.

Katkılarından Olacaktır”
Prof. Dr. Ayten; “Türkiye’de de henüz yeni 
sayılabilecek bu alanda ilahiyatçıların 
eğitimlerinin bir parçası olarak öğrenmesi 
gereken hususlar bulunmaktadır. 
İlahiyatçıların gerek çeşitli kurumlara 
manevi destek görevi ifa etmeleri gerekse 
toplumda din eğitimcisi olarak görev 
yaparken karşılaşacakları din ve sağlık 
ilişkisine dair hususlarda bilgilendirmeleri 
ve insanları doğru sağlık kaynaklarına 
yönlendirmeleri önemlidir. Özellikle ruhsal 
rahatsızlıklar konusundaki damgalamanın 
ve ön yargının kırılarak bireylerin psikiyatri 
ve psikoloji uzmanlarından destek 
almalarının sağlanması din görevlilerinin 
temel katkılarından olacaktır. Bu durum 
bireylerin hem bireysel sağlıkları hem 
de dini yaşantılarının kalitesi açısından 
önemli görünmektedir. Bu konuşma bir 
ilahiyatçının temel olarak din sağlık 
ilişkisine dair bilmesi gerekenler üzerinde 
durmaktadır” dedi.

YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Mehmet Mahfuz Söylemez bir sonraki salı 
konferansı’nın konu başlığının “21.Yüzyılda 
Bir Bilim Adamı Olmak” konuşmacının ise 
Kilis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musta 
Doğan Karacoşkun olacağını belirtti.

Kazıkların Eksenel Yük Davranışı 
Çalıştayı’na çok sayıda akad-
emisyen, araştırmacı, mühendis, ilgili 
devlet kurumları temsilcileri, firma 
temsilcileri ve yöneticilerin katıldığı 
belirtildi.

Prof. Dr. Cavit Atalar Sem-
pozyumun Ulusal Bilim 
Kurulunda Yer Aldı Ve Bir 
Oturum Başkanlığı Yaptı
3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi 
sempozyumu ulusal bilim kurulunda 
yer alan ve bir oturum başkanlığı 
yapan YDÜ Öğrt. Üy. Prof.Dr. Cavit 
Atalar, sempozyum konuları arasında 
sığ ve derin temeller, enerji yapıları, 
ulaştırma yapıları, kıyı yapıları, 
yüksek yapılar, gömülü yapılar, 
dayanma yapıları ve derin kazıların 
bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Turan Durgunoğlu’nun 
başkanlığını yaptığı sempozyumun

Prof. Dr. Ali Ayten: “Batı’da 
Din Sağlık İlişkisiyle Bağlantılı 
Olarak Dini/Manevi Danışmanlık 
Ve Bakım Alanı Uzmanlık Alanı 
Olarak Ortaya Çıkmıştır.”
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Mahfuz SÖYLEMEZ ve bölüm hocaları 
ile öğrenciler tarafından ilgi ile izlenen 
konferansta Prof. Dr. Ali Ayten “Din-Sağlık 
İlişkisinde İlahiyatçıların Bilmesi Gereken-
ler” başlıklıklı konuşmasında: “Psikoloji ve 
psikiyatride dindarlık ve maneviyatın sağlık 
alanına katkısı pek çok farklı yönleriyle ele 
alınmıştır. Bu konuda özellikle 1980’lerden 
sonra çalışmalar hız kazanmış pozitif 
psikolojinin ortaya çıkışıyla birlikte artarak 
devam etmiştir. Genellikle çalışmalarda 
dinin ruhsal ve fiziksel hastalıkları koruy-
ucu ve önleyici rolü üzerinde durulmuş 
ayrıca hastalıkların tedavisi ve iyileşme 
sürecinde dini ve manevi değerlerin katkısı 
tartışılmıştır. Bu çerçevede Batı’da din 
sağlık ilişkisiyle bağlantılı olarak dini/
manevi danışmanlık ve bakım alanı 
uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır.”

Prof. Dr. Ali Ayten;“Ön Yargının 
Kırılarak Bireylerin Psikiyatri 
Ve Psikoloji Uzmanlarından 
Destek Almalarının Sağlanması 
Din Görevlilerinin Temel 

Prof. Dr. Cavit Atalar, 3. 
Uluslararası Zemin-Yapı 
Etkileşimi Sempozyumu 
Ulusal Bilim Kurulunda Yer Aldı

“Din-Sağlık İlişkisinde 
İlahiyatçıların Bilmesi 

Gerekenler” Konferansı 
Gerçekleştirildi
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Yrd.Doç.Dr. Nazım Kaşot; “program 
geliştirilme çalışmaları öncesinde 
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve 
Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı 
öğretmenlere yapılan ihtiyaç analiziyle 
programın ihtiyaçları belirlenmiştir. 
İhtiyaç analizinden elde edilen veriler

konularında eğitim ihtiyaçları olduğu 
belirlenmiştir. Belirlenen ihtiyaçlara 
göre de programın eğitim kitabı 
oluşturulmuştur. Çevre Eğitimi kitabı 
öğretmenlere yönelik olarak geliştirilmiş 
olsa da öğretmen adayları ve çevre konu-
suna ilgi duyan birçok kişiye kaynak

doğrultusunda öğretmenlerin; Temel 
Çevre ve Ekoloji Bilgisi, Biyolojik 
Çeşitlilik, Çevre Sorunları, Kültürel Miras, 
Çevre Bilinçli Tüketicilik, Geri Dönüşüm, 
Çevre Sağlığı, Kirliliği Eğitim Yoluyla 
Önleme, Çevre Etiği, Doğa Fotoğrafçılığı, 
Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik

olma özelliği taşımaktadır” dedi.

Kitabın tanıtım ve imza günü; Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Kütüphane Fuaye 
Alanı’nda; Atatürk Eğitim Fakültesi, İrfan 
Günsel Araştırma Merkezi ve Eğiten 
Kitap organizasyonuyla gerçekleştirildi. 
Etkinliğe; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi 
Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDÜ’den 
birçok akademisyen,öğrenciler ve yazarın 
yakınları katıldı.

Fikri Ataoğlu: “Yrd. Doç. Dr. 
Nazım Kaşot’un Geliştirdiği 
Program Ve Ürettiği Kitap Çevre 
Eğitimine Çok Ciddi Bir Katkı 
Koydu”
Tanıtım etkinliğinde açılış konuşmasını 
yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu, çevre eğitiminin çok önemli 
olduğunu ve Yrd. Doç. Dr. Nazım 
Kaşot’un geliştirdiği program ve ürettiği 
kitapla çevre eğitimine çok ciddi bir katkı 

koyduğunu belirtti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından 
Prof. Dr. Gökmen Dağlı ve Yrd. Doç. Dr. 
Kemal Batman da söz alarak yapılan 
çalışmanın ve çevre eğitiminin önemine 
vurgu yaptılar.

Etkinliği sonunda ise, kitabın yazarı 
Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, kitabın ve 
programın oluşturulma sürecini anlattı. 
Konuşmaların ardından “Çevre Eğitimi” 
kitabın yazarı Yrd.Doç.Dr. Nazım Kaşot 
kitaplarını imzaladı. Çevre Eğitimi kitabı 
Kıbrıs ve Türkiye’de satışa sunularak, 
ders kitabı olarak da okutulmaya 
başlandı.

Atatürk Eğitim Fakültesi ve İrfan Günsel 
Araştırma Merkezi’nden “Çevre Eğitimi” Kitabı

Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerine 
tam donanımlı bir eğitim olanağı 
sağlarken, akademik kadronun, 
üniversiteyi ve Kıbrıs Türk Toplumu’nu 
bilimde daha iyi noktalara taşıma 
hedefi ile çalışmaları da devam 
ediyor. Bu kapsamda, Yakın Doğu 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema (RTS)Bölümü 
akademik kadrosu da, son dönemde 
önemli akademik yayınlara imza attı.

5 WoS SSCI ile Taranabilen 
Makale; 2 Scopus Indeks ile 
Taranabilen Makale; 3 Kitap
Yakın Doğu Üniversitesi Basın Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, son aylarda, RTS 
öğretim elemanları, Thomson Reuters 
Web of Science SSCI ile taranabilen 
5 bilimsel makale yayını; Scopus 
ile taranabilen 2 bilimsel makale 
yayına kabulü; 2 bilimsel kitap yayını 
ve 1 yayına kabul ile çalışmalarını 
sürdürüyor denildi.

Başarının Anahtarı Ortak Akıl 
ve Azim
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi RTS Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi Kasap, ilgili çalışmaların 
bazılarında İletişim Fakültesi Dekan 
Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci ve fakül-
tenin diğer bölümlerinden öğretim

• Fevzi Kasap & Ayhan Dolunay & 
Mustafa Kavaz, Television as an edu-
cational vehicle in Turkey: presenta-
tion of violence in news bulletins;
• Meltem Dursun Bilgin & Mustafa 
Ufuk Çelik & E. Sinem Kasımoğlu, The 
role of communication in tolerance 
education;
• Çağdaş Ögüç & Ayhan Dolunay & 
Fevzi Kasap, The Representation Of 
The Victim As A Social Construction In 
Court News;
• Ayhan Dolunay & Çağdaş Ögüç 
& Fevzi Kasap, The Educational Quali-
fication Of Social Media: A Search For 
A New Public Sphere;

Kitap çalışmaları ise şu 
şekilde:
• Ayhan Dolunay & Gökçe Keçeci & 
Fevzi Kasap, İletişim ve Sözlü Tarih I: 
Kıbrıs’ta Türk-Rum Ortak Yaşamı;
• Ayhan Dolunay & Gökçe Keçeci, 
Göç ve Göçmen Olgusu Çerçevesinde 
KKTC Surlariçi;
• Fevzi Kasap, Barış Kültürünün 
Oluşmasında Kıbrıs Temalı Filmler: 
1960-2000 Döneminde Üretilen 
Filmler Üzerine Bir İnceleme.

arayışına yönelmek amacıyla yapılan 
kongrede, sözlü poster ve bildiriler ve 
interaktif paneller gerçekleştirildi.

Advers İlaç Reaksiyonlarının 
Sosyal Medyada Yer Almasına 
Dikkat Çekildi
Dr. Mehmet İlker Gelişen kongrede yaptığı 
“Sosyal Medya ve Farmakovijilans” 
isimli sunumunda, ilaç advers etkilerinin 
daha iyi saptanması, takip edilmesi, 
sağlık otoritelerine daha hızlı bildirilmesi 
amacıyla sosyal medyadan yararlanılması 
gerektiğini vurguladı.

Halen ilaçların ruhsat alması öncesi 
yapılan klinik araştırmaların ender ama 
ciddi advers etkileri saptamakta yeterli 
olamadığının bilindiğine dikkat çeken Dr. 
Gelişen, ruhsat sonrası gözlemlenen ad-
vers etkilerin de daha hızlı ve etkili rapor 
edilmesi için çalışıldığını belirtti.

ve depoları, 250 kişilik konferans salonu) 
aktarıldı.

Söyleşinın ardından Yakın Doğu TV per-
soneli ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
öğrencilerine yönelik YDÜ TV stüdyolarında ki 
teknolojiyi etkin kullanım yöntemleri üzerine 
çalıştay düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekan Vekili aynı zamanda Görsel İletişim 
ve Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe 
Keçeci etkinle ilgili ” Dünya çapında 30 
yılın en büyük projesi olarak kabul edilen 
Aşkabat TV kulesinin oluşumunu proje 
sorumlularından Dr. Emre Dağdeviren’den 
dinlemenin bir ayrıcalık olduğunu 
düşünüyorum. Bunun yanısıra, Dağdevirenin 
medya teknolojileri konusundaki bilgi ve 
deneyimlerini öğrencilerimizle içtenlikle 
paylaşmasını bizleri mutlu etti” ifadelerini 
kullandı.

elemanları ile de birlikte çalıştıklarını 
belirterek; bilimde ilerlemenin, 
özverili çalışmalarla birlikte, ortak akıl 
yürütme ve fikir teatileri ile müm-
kün olduğunu ifade etti. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin sağladığı kıymetli im-
kânlar ve mesai arkadaşlarının ortak 
çalışmalardaki önemli katkılarından 
mutluluk duyduğunu belirten Doç. Dr. 
Kasap; çalışmalarının aynı kararlılık 
ve ilerici hedefle süreceğini ifade etti.

Son dönemde 
gerçekleştirilen ve bilimsel 
gelişime katkı sağlayan 
ilgili çalışmalardan; makale 
çalışmaları şu başlıkları 
taşıyor:
• Ayhan Dolunay & Fevzi Kasap 
& Gökçe Keçeci, Freedom of Mass 
Communication in the Digital Age in 
the Case of the Internet: “Freedom 
House” and the USA Example;
• Fevzi Kasap & Pınar Gürçınar, 
Social exclusion of life in the writ-
ten media of the disabilities: the 
importance of media literacy and 
education;
• Ayhan Dolunay & Fevzi Kasap, 
Freedom of the press in the digital 
age within the frameworks of ethics, 
law and democracy education: exam-
ple of the North Cyprus;

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğretim görevlisi Dr. Mehmet İlke Gelişen, 
klinik uygulamalarda ilaçların güvenliği 
ile ilgili konuları irdeleyen 3. Ulusal 
Farmakovijilans Kongresi’nde Yakın Doğu 
Üniversitesini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, İzmir Swissotel Büyük Efes’te 
gerçekleştirilen ve 125 katılımcının yer 
aldığı kongre de, Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi öğretim görevlisi Dr. 
Mehmet İlker Gelişen “Sosyal Medya ve 
Farmakovijilans” isimli sunumu yaptı.

İlaç ve tıbbi cihazın yanısıra kozmetik, 
gıda takviyesi ve veteriner ürünleri 
alanlarında da giderek önemi artan 
farmakovijilans konusu ile ilgili sistemde 
yer alan tüm tarafları bir araya getirerek 
güncel konuları tartışmak ve ortak çözüm

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 
konuğu Dr. Emre Dağdeviren “TV&Stüdyo 
deneyimleri”ni anlattığı söyleşisinde iletişim 
alanındaki yenilikçiliği temsil eden ve Proje 
sorumluluğunu üstlendiği Aşkabat (Türkmeni-
stan) Ulusal Televizyon Kulesi’ni anlattı.

Dr. Emre Dağdeviren, 211 metre yüksekliğinde 
tasarlanan ve başkentin her yerinden 
görülebilen yapı, 3.240 m² büyüklüğündeki 
yıldızı ile, dünyanın bu formdaki en büyük 
mimari yapısı olarak Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girmeye hak kazanan projenin 
Türkmenistan’ın bağımsızlığının 20. yılı etkin-
likleri kapsamında 2011 yılında açılışı yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğretim elemanları ve öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği söyleşi gelen sorular üzerine 
anlatılan Televizyon Kulesi özellikleri ve 
donanımı (13 stüdyo, 13 adet reji, radyo ve 
video montaj odaları, arşiv, dekor atölye

Radyo Televizyon ve Sinema
 Bölümü’nden Yeni 
Akademik Yayınlar

Görsel İletİşİm ve Tasarım 
Bölümü Dr. Emre 

Dağdevİren’İ konuk ettİ

Yakın Doğu Üniversitesi 3. 
Ulusal Farmakovijilans 
Kongresinde Temsil Edildi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölümünden 24 Kasım Öğretmenler 

Gününe Özel Etkinlik

güzel bir tecrübe kazandıklarını 
söyledi.

Aksoy ‘‘Çocuklarımızın yetişmesinde 
büyük rol oynayan, her türlü 
fedakarlığı gösteren, geleceğimizi 
emanet ettiğimiz değerli 
öğretmenlerimizin bu onurlu mesle-
klerinde başarılar diler, günlerini 
kutlarım’’ dedi.

Aksoy yönetiminde gerçekleşen 
etkinlik ‘‘Mesleki Uygulama’’ dersi 
kapsamında birinci ve ikinci sınıf 
öğrencileriyle organize edildiği 
belirtildi.

Öğrencilerinin derslerde hem teorik 
hem de uygulama olarak öğrendikleri 
bilgileri bu etkinlikte pratiğe dökme 
imkanı elde etmiş olduklarını 
vurgulayan Aksoy, bu tür etkinlikler 
düzenleyerek hem sosyal sorum-
luluk alanında öğrencilerin hizmet 
verdiğini hem de bölümleri ile alakalı

“24 Kasım Öğretmenler Günü” 
dolayısıyla Yakın Doğu Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi çatısı 
altında eğitim veren Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim 
Elemanları ve öğrencileri, bölüme ait 
tam donanımlı saç ve güzellik atöly-
esinde Yakın Doğu ilkokulu, ortaokul 
ve kolej öğretmenlerine saç, makyaj 
ve tırnak bakımı uygulamaları 
gerçekleştirdiler.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salı Günü 
Konferansları bağlamında bu hafta Marmara Üniversitesi 

Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Ayten’i konuk etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı ve İrfan Günsel Araştırma Merkezi Araştırmacısı, Yrd. Doç. 
Dr. Nazım Kaşot tarafından geliştirilen “Öğretmenlere Yönelik Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Programı” kapsamında yazılan 

“Çevre Eğitimi” kitabı Eğiten Kitap’tan yayınlandı.



Periyoda 00.57 saniye kala Ayşe Cora 
skoru 14-17 yaparak Fenerahçe oyunda 
öne geçti.  Son saniyede hücumunda 
sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi skoru 
18-19 yaptı ve ilk periyot Fenerbahçe’nin 
üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyodun ilk dakikasında skora 
denge geldi(19-19). Jantel Lavender’in 
basketiyle 21-19 öne geçen Yakın Doğu 
Üniversitesi hızlı hücumlarda etkili olarak 
8.36’da 5-0 seri yakalayarak skoru 
23-19 yaptı. Periyotta ilk üç dakika geride 
kalırken Yakın Doğu Üniversitesi 25-19 
önde kaydetti. Fenerbahçe ikinci periyot-
taki ilk sayısını 6.46’da serbest atışlardan 
buldu(25-21). Maçta üstünlüğünü 
sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi skor 
bulmaya devam ederek skoru 29-26 
yaptı.(5.15) Mola dönüşü Jantel Lavern-
der ile sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi 
son iki dakikaya 33-28 üstünlükle girdi. 
Periyoda 1.40 kala ikinci kez molaya gi-
dilen maçta, Yakın Doğu Üniversitesi etkili 
olmaya devam etti ve soyunma odasına 
36-34 üstün giderek ilk yarıyı önde 
kapattı. İlk yarı sonunda double team’i 
etkili kullanan ve rakibine ribauntlarda 
17-10 üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üni-
versitesinde Olcay Çakır, Jantel lavender, 
Ann Wauters, Kayla McBride ve Courtney 

Vandersloot altışar sayı ile skor dağılımını 
paylaşan isimler oldu. Fenerbahçe de ise 
Ayşe Cora 13 sayı kaydetti.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle 
başladı(38-36). Yakın Doğu Üniversi-
tesinde ters turnikeden sayı bulan Ann 
Wauters 7.20’de skoru 40-36 yaptı. 
Periyotta ilk beş dakika 44-38 Yakın Doğu 
Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. 
Maçta savunmasını sıkı tutan Yakın Doğu 
Üniversitesinde Kayla McBride ve Olcay 
Çakır’la skor 48-38 oldu ve 10 sayıya 
çıktı(3.24). Periyotta 2.17 kala Kayla Mc-
Bride isabetli üç sayılık basketiyle skoru 
51-42’ye çekti.  Son bir dakikaya girilirken 
Ann Wauters farkı 11 sayıya çıkardı 
(53.42). Periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 
55-44 üstün bitirdi.

Fenerbahçe hücumu ile başlayan final 
periyodunda ilk sayıyı Yakın Doğu Üni-
versitesinde Elin Eldebrink buldu 57-44.  
Maçta art arda sayı bulan Yakın Doğu 
Üniversitesi periyotta iki dakika geride 
kalırken rakibi ile farkı 17 sayıya çıkardı 
ve skoru 61-44’e çekti. Fenerbahçe 
6.56’da  arka arkaya sayı bularak farkı 
kapatmaya çalıştı (61-49). Periyotta ilk 
beş dakika 62-52 geçildi. Olcay Çakır ve 
Kayla McBride’ın sayılarıyla son üç buçuk 

dakikaya 16 sayı farkla 68-52’lik skorla 
Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü 
ile girildi. Fenerbahçe periyotta 2.48’de 
faulden gelen serbest atışlarla sayı 
buldu(68-54). Ann Wauters’ın 1.48’de 
skoru 70-54 yaptığı maçta son daki-
kaya 72-58 girildi. Dengeli savunma ve 
hücumu ile maçın başında üstünlüğü 
yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi evin-
deki maçı 72-61’lik skorla kazandı.

Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesinde; 
Kayla McBride 17 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 
Courtney Vandersloot 13 sayı, 2 ribaunt, 
9 asist, Jantel Lavender 12 sayı, 12 
ribaunt, 1 asist, Ann Waunters 12 sayı, 8 
ribaunt, Olcay Çakır 10 sayı, 2 asist, Elin 
Eldebrink 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, Bahar 
Çağlar 2 sayı, 3 ribaunt ile takımın öne 
çıkan isimleri oldular.

Fenerbahçe’de; Ayşe Cora 15 sayı, 4 
ribaunt, 1 asist, Aerial Powers 13 sayı, 6 
ribaunt, Kia Vaughn 12 sayı, 8 ribaunt, 2 
asist, Anna Dabovic 11 sayı kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Galip 
ayrıldığımız için mutluyuz, 
oyuncularımız tebrik 
ediyorum…”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede 
bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer 
Kalaycıoğlu, önemli ve zor bir maçtan 
galip ayrıldıkları için mutlu ve gururlu 
olduklarını söyledi.

Oyuncularını sahada gösterdiği mü-
cadeleden dolayı kutlayan başantrenör; 
“Bütün oyuncularımı kutluyorum. 
Quanitra’nın eksikliğini hissettirmediler. 
Çok güzel mücadele ettiler. Maç sonuna 
doğru biraz rotasyon sıkıntısı yaşandık, 
yorgunluk kendini gösterdi ancak bütün 
oyuncularımız iyi oynadı. Amacımız 
play off’lara kalmak ve grubu ilk iki de 
bitirmek. Ev sahibi avantajını yakalamaya 
çalışıyoruz. Türkiye liginde ne az sayı 
yiyen takım olarak bilinen güçlü savunma 
özelliğimizi burada gösterdik. Kıbrıs Türk 
halkını gururla temsil etmeye devam 
edeceğiz. Taraftarımıza da teşekkürlerimi 
sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
yapılan açıklamaya göre, İstanbul 
Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, 
Yakın Doğu Üniversitesi; Elin Eldebrink, 
Kayla McBride, Courtney Vandersloot,  
Ann Wauters ve Jantel Lavender ile 
başladı. Maçta periyotlar 18-19, 36-34, 
55-44 ve 72-61 tamamlandı. Yakın Doğu 
Üniversitesinde Kayla McBride 17 sayı ile 
en skorer isim olurken, Jantel Lavender 
12 sayı 12 ribaunt ile double double 
yaparken, Courtney Vandersloot da 9 asist 
kaydetti.

Hızlı başlayan mücadelede karşılıklı bas-
ketler elde edilirken, Yakın Doğu Üniversi-
tesi ilk dört dakikayı 8-5 önde geçti. Peri-
yotta 6.39 geçirilirken Fenerbahçe serbest 
atışlarla skoru 8-7 yaptı. Çekişmeli 
geçen periyotta 4.29’da Fenerbahçe’den 
Ayşe Cora isabetli üç sayı basketi ile 
takımını 10-8 öne geçirdi. Yakın Doğu 
Üniversitesinden cevap Elin Eldebrink’den 
gelince skor 10-10 eşitlendi. Yakın Doğu 
Üniversitesinde Ann Wauters’un 3.27 
‘de serbest atışlarıyla skor 12-12 bir kez 
daha eşitlendi. Fenerbahçe’de Powers 
2.14’de bulduğu sayı ile skoru 12-14 
yaparken Yakın Doğu Üniversitesinden 
cevap Jantel Lavender’den geldi ve son 
bir buçuk dakikaya 14-14 eşitlikle girildi. 

Yakın Doğu Üniversitesi 
Feneri Dağıttı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague altıncı hafta Türk derbisinde evinde ağırladığı 
Fenerbahçe’yi 11 sayı farkla 72- 61 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi beş galibiyetle mücadele ettiği B grubunda 

puanını 11’e çıkararak grubunda liderliğe yükseldi.

Panelinin açılışında konuşma yapan, 
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra 
Altınay, insan hayatına dokunarak 
çocuk, kadın ve engellilere yönelik 
yapılan projelerle bilimsel çözüm ara-
mak için çalışmalarını sürdürdüklerini, 
bu amaçla Center of Excellence 
Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, 
merkezin alanında uzman dokuz 
yönetim kurulu üyesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye 
Altınay ve Yakın Doğu Enstitüsü 
Başkanı Doç. Dr. Umut Koldaş ve 
kurul üyeleri ile projeler ürettiklerini 
vurguladı.

Prof. Dr. Altınay; “Çalışma 
Alanları İçerisinde, Çocuk, 
Kadın Ve Çevre, Engelliler 
Var”
Çalışma alanları içerisinde, çocuk, 
kadın ve çevre, engelliler olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Altınay, to-
plumsal sorunlara çözümü de 
bilime taşıdıklarını, bu amaçla ulusal 
uluslararası faaliyetlere öncülük et-
tiklerini belirtti. Özellikle, engel-
lilik ve hizmet kalitesi kapsamında 
üniversitenin ilklere imza attığını, 
prestijli dergilerde yürütmüş oldukları 
editörlük ve yayın süreci ile de bunu 
hem toplumsal hem de bilimsel olarak 
yapabilmenin mutluluğu ve gururunu 
yaşadıklarını ifade etti. Sivil toplum 
örgütleri ve derneklerle işbirliğinin 
önemini vurgulayan Prof. Altınay, katkı 
sağlayan vakıf, dernek ve özel eğitim 
kurumlarına teşekkür etti.

dernek ve vakıfa takdim edildi. Devlet 
hastanesi Onkoloji Çocuk Servisine 
3 tablet bilgisayar da bağış olarak 
takdim edildi. Prof. Dr. Zehra Altınay, 
bu anlamlı günde katkı sağlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi öğretim üyeleri, ve gönüllü 
öğretim üyeleri, doktora öğrencilerinin 
isimlerini okuyarak teşekkür etti. 
Center of Excellence Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkezinin 
faaliyetlerinde işbirliği yapan Engel-
lilerle Dayanışma Derneği Ömer 
Suay, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler 
Derneği Başkanı Günay Kibrit, Kıbrıs 
Türk İşitme ve Konuşma Engel-
liler Vakıf Başkanı Bahire Çoşkuner 
Doğru, Zihinsel Engelliler Derneği 
Başkanı Melek Çaluda, Özel Eğitim 
Okul Müdürü Soner Öyken duygu ve 
düşüncelerini paylaştılar.

Panelde konuşma yapan Girne Üniver-
sitesi Vakıf Başkanı Dr. Mutlu Soykurt 
da , Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Dr. Ülvan Ozad, Toplumsal Araştırma 
Merkezi Sosyal İşler koordinatörü Uz. 
Menil Çelebi, yürütülen projelerden 
örnekler vererek çocuk, kadın ve 
engellilere yönelik projeleri tartıştılar. 
Panele, Yüksek Öğretim Daire Başkanı 
Ziya Öztürkler, Yakın Doğu Üniversitesi 
Fakülte Dekan ve Dekan Yardımcıları, 
Enstitü Müdürleri, Bölüm Başkanı 
ve Anabilim Dalı Başkanları, farklı 
merkez başkanları, öğretim üyeleri ve 
doktora öğrencileri katıldı.

kurgusuyla okuyucuyu o döneme götürerek, 
dönemin kültürel özellikleri, yaşayışı ve 
tarihsel olayları hakkında tarih kitaplarında 
dahi olmayan bilgiler vermektedir.

“Hasan Bulliler Romanında, 
Kıbrıs Türklerinin Geçmişine Ait 
Tarihî Ve Kültürel Unsurlarına 
Rastlanılmakta”
Tarih ve kültürel iletişim ekseninde 
Nazemin M. Gelen’in Hasan Bulliler romanı 
incelendiğinde içerisinde Kıbrıs Türklerinin 
geçmişine ait tarihî ve kültürel unsurlara 
rastlanılmaktadır. Roman, Kıbrıs Türkler-
inin İngiliz Sömürge Yönetimi dönemind-
eki yaşayışını Hasan Bulli kardeşlerin 
etrafında şekillenen olaylarla birlikte 
başarıyla yansıtmaktadır. Bununla birlikte 
yazar, romanda yer yer Kıbrıs Türkünün 
ağız özelliklerinden de örnekler vermekte-
dir. Eserde sözü edilen toplumsal kurallar 
(büyüklere saygı, her sabah karşılaştığımız 
insanlara günaydın demek vs.), yiyecekler 
(hellim, nor, tarhana vs.), başka dinlere 
duyulan saygı bugün de aynı şekilde Kıbrıs 
Türkleri arasında devam etmektedir. 
Bununla birlikte eserde yer alan hanaylı 
evler, eğlence türü olarak panayırlar, geçim 
kaynağı olarak tarım ve hayvancılık… 
günümüzde de Kıbrıs Türkleri arasında 
devamlılığını sürdürmektedir. Kıbrıs 
Türklerinin geçmişte yaşadıklarını gelecek 
kuşaklara aktarmak, geçmişle gelecek 
arasında bir iletişim ve bağ kurmak için 
tarih kitapları yanında bu tür tarihî roman-
lara da eğitimde yer vermek gerekmektedir. 
İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde 
Kıbrıs Türklerinin yaşayışının daha da 
aydınlanması açısından Nazemin M. 
Gelen’in Hasan Bulliler romanı son derece 
büyük önem arz etmektedir.”

“Hasan Bulliler Romanında, 
Kıbrıs Türklerinin Geçmişine Ait 
Tarihî Ve Kültürel Unsurlarına 
Rastlanılmakta”
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. 
Doç. Dr. Burak Gökbulut’un yayınlamış 
olduğu “Tarih ve Kültürel İletişim 
Ekseninde Nazemin M. Gelen’in Hasan 
Bulliler Romanını Yeniden Yorumlamak” 
isimli makale THOMSON REUTERS, EBSCO, 
ULAKBİM gibi ulusal ve uluslararası 
indekslerce taranan Türkiyat Araştırmaları 
dergisinde yayınlandı.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Burak Gökbulut, Edebiyat ve özellikle 
başarılı bir şekilde kaleme alınan tarihî 
romanların, kültürün gelecek nesillere 
aktarılmasında çok önemli bir işlevi yerine 
getirerek toplumun bir bütün olarak ayakta 
durmasına katkı sağlamakta olduğunu 
belirttiler.

“Yazılan Tarihi Romanlar, O 
Ülkenin Geçmişi Ve Kültürel 
Değerleri Hakkında Bilgi Aktarır”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. 
Dr. Burak Gökbulut ; “Bir ülkede yazılan 
tarihî romanlar okunduğu zaman o ülkenin 
geçmişi ve kültürel değerleri hakkında bilgi 
sahibi olunmaktadır. Özellikle Millî Edebi-
yat ve Tanzimat Dönemlerinin ürünü olan 
bazı eserler incelendiğinde bunların, ait 
oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, 
ülkenin tarihî süreç içerisinde geçirmiş 
olduğu sosyal ve siyasal sorunları en ince 
ayrıntısına kadar yansıttıkları görülmekte-
dir. İyi bir tarihsel roman yazarı anlatımı ve 

Yakın Doğu Üniversitesi 
Toplumsal Projelerde 
Verimlilik Paneli Düzenledi

YDÜ’lü Öğretim Üyelerinin 
Çalışmaları “Türkiyat 

Araştırmaları” Dergisinde
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Yapılan araştırmalarda kan grubun-
da beklenmeyen sonuçlarla da 
karşılanmasının mümkün olduğu ifade 
eden Eken, hatalı besin seçimlerinin 
mevcut hastalıkların ilerlemesine veya 
tetiklenmesine neden olabildiği, kişide bir 
besine karşı intolerans veya alerji bireysel 
olabilirken bunun aynı kan grubuna sahip 
milyonlarca insana genellemenin hatalı bir 
yaklaşım olduğu söyledi. Bengisu Eken, 
kan grubunun çeşidine göre önerilen egzer-
sizlerin ise kişinin fizyolojik durumuna her 
zaman uygun olmayabileceği, uygulan-
mada bir takım sakatlık ve rahatsızlıklara 
neden olabileceği, ayrıca listelerde yararlı 
görülen besinlerin aşırı tüketiminin diyabet, 
yüksek tansiyon, aşırı kilo alımı ve kanser 
gibi bir çok hastalığın oluşmasına da 
sebep olabileceğini de vurguladı.

Kan Gruplarına Göre Beslenme 
Yapılmalı
Dyt. Bengisu Eken, Yaşadığı coğrafyaya 
göre kan grupları ve beslenme özel-
likleri arasındaki ilişkilerin incelendiği 
konuşmasında, beslenme çeşidine göre 
alınan besinlerdeki bileşenlerin kanı 
olumlu ya da olumsuz şekilde etkilediği, bu 
duruma göre beslenmenin düzenlenmesi 
gerektiğine inanıldığı belirtti.

Eken, konuyla ilgili olarak kandaki yararlı 
bileşenlerin kanın akış hızını artırırken, 
zararlı bileşenlerin ise akış hızını azalttığı, 
ayrıca zararlı bileşenlerin kan yoluyla 
organlarımıza taşınarak çeşitli hastalıklara 
sebep olabildiği makalelerin literatürde 
bulunduğu anlattı.

YDÜ bünyesinde yer alan ve Doç. Dr. Kaya 
Süer danışmanlığında ve Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğrencisi Tuğbay Oğuz Sezer 
başkanlığında kurulan Kızılay Kulübünün, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kan 
ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kulüp, düzenlenecek eğitim seminerleri ile 
üniversite öğrencilerinin eğitim süreçleri 
içinde bu konuda bilinçlendirilerek 
hayatlarının geri kalan kısımlarında da bu 
alışkanlıklarını sürdürmelerini, düzenli ve 
gönüllü kan bağışçısı kitlesini oluşturmayı 
sağlayacak. Bu kapsamda Yakın Doğu Üni-
versitesi Kızılay Kulübü, akademik takvim 
içerisinde her hafta Salı günü bilgilendirme 
toplantıları düzenliyor. Düzenlenen son et-
kinlikte, Dyt. Bengisu Eken ile beraber ‘Kan 
Grubuna Göre Beslenme’ konusu tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kızılay Kulübü Kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araştırma 
Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 nolu salonda 
Toplumsal Projelerde Verimlilik Paneli düzenlendi.

Ümit Özkıran; “Toplumsal So-
runlara Bilimsel Bir Yol Izlen-
mesi Son Derece Önemli”
Panelin açılışında konuşma yapan 
Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü 
Ümit Özkıran ise, toplumsal sorunlara 
bilimsel bir yol izlenmesinin son 
derece önemli olduğunu; çocuk 
hakları, kadın ve çevre çalışmaları, 
engelli vatandaşların haklarına yönelik 
çalışmalarda verimlilik kazanabilmek 
için uzmanlaşma, hedef ve stratejilere 
bağlı atılacak adımların gerekliliğini 
vurguladı. Hedef kitlenin hizmeti 
doğru alabilmesine katkı sağlamak 
için hedef kitlenin iyi tanımlanması, 
ihtiyacın tespit edilmesinin önemine 
dikkat çeken Özkıran, bu ned-
enle yükseköğretimde araştırma ve 
geliştirme projelerine önem verilm-
esinin, toplumsal sorunlarda ihtiyaca 
bağlı üretilen projelendirme ve bilim-
sel çözümlere gidilmesinin kaçınılmaz 
olduğunu vurguladı. Özkıran, bu 
yönde çalışmalara katkı sağlayan, 
işbirliği yapan tüm kişi, kurumları 
kutlayarak, toplumsal projelerin hayat 
bulması için gayret ve çalışmalarını 
sürdüreceğini belirtti.

‘Yüreğimin İzleri’ Şiir Kitabı 
Aracılığı İle Toplanan Bağış 
8 Farklı Dernek Ve Vakıfa 
ve Onkoloji Çocuk Servisine 
3 Tablet Bilgisayar Takdim 
Edildi
Panele geçmeden önce, Prof. Dr. Zehra 
Altınay’ın ‘Yüreğimin İzleri’ şiir kitabı 
aracılığı ile toplanan bağış 8 farklı

Yakın Doğu Üniversitesinde, üniversite öğrencilerini kan bağışı hakkında bilinçlendirmek, gönüllü ve 
düzenli kan bağışçısı sayısını toplum genelinde arttırılabilmek amacıyla Kızılay Kulübü kuruldu.
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halsizlik, yorgunluk, ve bacaklarda ödem 
olarak sıralayabiliriz. Ancak her zaman 
bu şikayetlerin görülmesi gerekmiyor. 
Bazen hastalar ani ölümle, hastaneye 
kalbi durmuş bir şekilde ulaştırılabiliyor. 
Tanıda bir takım kan tetkikleri, elektrok-
ardiyografi, akciğer filmi ve ekokardi-
yografi ve birtakım gelişmiş tetkikler 
yapılmaktadır. Tedaviyi ise 4 ana grupta 
inceleyebiliriz. 

Birincisi yaşam tarzı değişikliği, 
ikinci grup tedavi şekli ilaç tedavisi, ilaç 
tedavileri ile hastalığın önlenemediği 
durumlarda ise cihaz tedavilerine 
başvurmaktayız. Bunlar kalp pilleri ve 
yapay kalplerdir. Tüm bunlar yapıldıktan 
sonra yanıt alınamayan durumlarda 
son çare kalp naklidir. Dolayısıyla bu 
ilerliyici ölümcül hastalıkta erken tanı ve 
tedavi son derece önemli ve tanı kon-
duktan sonra bu hastaların özelleşmiş 
merkezlerde özeliklle bu alanla ilgilenen 
hekimler tarafından takip edilmesi son 
derece önemlidir.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal; 
“Tüm İleri Kalp Yetersizliği 
Hastalarının Özelleşmiş 
Deneyimli Ekipten Oluşan Tek 
Bir Çatı Altında Toplanıp Takip 
Edilmesi ve Hastalığın Seyrinde 
Kötüleşme Halinde Erken Mü-
dahale, Yaşam Süresi ve Yaşam 
Kalitesinin Uzaması Açısından 
Büyük Önem Taşımaktadır”
Türkiye’de en önemli Kalp Yetersizliği 
Merkezi Bulunan Ege Üniversitesi’nde, 
kalp yetersizliği hastalarının takip ve te-
davisini yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Hatice 
Kemal, ileri evre kalp yetersizliği olan 
hastaların yaşam kalitesinin arttırılması 
ve yaşam süresinin uzatılmasının 
temelinde düzenli takip ve ilaç teda-
visinin yer aldığını söyledi. Her ileri kalp 
yetmezliği olan kişinin doktoru ile tedavi 
seçeneklerini ayrıntılı olarak görüşmesi 
gerektiğini, hastalığın seyrinde kötüleşme 
olabildiğini, amaçlarının bunun önlen-
mesi temeline dayandığını ifade etti. 
Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal şöyle devam 
etti; “Bunu önlemede kişinin sigarayı 
bırakması, su ve tuz tüketimini

hekime gelmeleri gerektiğini belirtti. 
Hastaların ilçalarını hekimin tavsiye 
ettiği gibi düzgün şekilde kullanmaları 
gerektiğini hatırlatan Doç Dr. Uğur 
Coşkun, sigara ve alkol kullanımından 
mutlaka uzak durulması gerektiğini ifade 
ederek hastaların bu anlamda da bu 
merkezde bilgilendirileceklerini ifade etti. 

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz; 
“Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 
Ekibi Olarak Her Türlü Cer-
rahi Müdahaleyi Yapabilecek 
Durumdayız”
Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi Kalp 
ve damar cerrahisi anabilim dalı başkanı 
Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz da kalp 
yetersizliği ve cerrahi tedavilere ilişkin 
konuşmasında, Kalp ve damar cerrahisi 
ekibinin belli bir hasta grubunda koroner 
bypass ve kapak ameliyatları ile fayda 
sağlayabildiklerini, kalp kasının çok 
bozulduğu durumlarda kapak tamiri 
ameliyatlarında da oldukça tecrübeli 
olduklarını söyledi. Bütün bu medikal 
ve cerrahi tedavilere rağmen kontrol 
altına alınmayan hastaların ise kalp 
nakline ihtiyaç duyduklarını, Yakın Doğu 
Üniversitesi hastanesi Kalp damar 
cerrahisi ekibinin nakil konusunda da 
oldukça tecrübeli olduklarını söyledi. 
Kalp nakli için birtakım sertifikasyonların 
da gerektiğini ifade eden Prof. Dr. 
Aşkın Ali Korkmaz, yine Kalp Damar 
Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem 
Balcıoğlu’nun bu sertifikasyonlara ve 
deneyime sahip olduğunu, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar 
Cerrahisi ekibi olarak her türlü cerrahi 
müdahaleyi yapabileceklerini sözlerine 
ekledi.

Basın toplantısının açılışı konuşmasını 
gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim 
Erkmen şunları söyledi; Kalp yetersizliği, 
yaşamı tehdit eden global bir halk sağlığı 
sorunu olup, ülkemizde ve dünyada kalp 
hastalıklarından ölümler 1.inci sırada yer 
almaktadır. Bu hastaların hayatta kalma 
oranları bağırsak, prostat ve meme kan-
serlerinden daha kötü oluyor. Bu nedenle 
hastanelerde Kalp Yetersizliği kliniklerinin 
kurulmasının önemi birkez daha ortaya 
çıkıyor.”

Prof. Dr. Hamza Duygu; 
“Özellikle Adamızdaki Kalp 
Yetersizliği Hastalarının 
Takibine Yönelik Başlattığımız 
Program İle Hastalarının Uygun 
Tanısı, Tetkikleri Ve Tedavileri 
Başlatılacaktır”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Hamza Duygu, gerçekleştirdiği 
konuşmada, son yıllarda sıklığı artan 
ve birçok kanser türünden bile daha 
ölümcül olan kalp yetersizliği konusunda 
toplumu bilinçlendirmek, erken tanı ve 
tedavinin önemini vurgulamak gerektiğini 
söyleyerek, kalp yetersizliğinin, kalbin 
yapısal ya da fonksiyonel birtakım 
hastalıklarının sonucunda, kalp kasında 
meydana bozukluklar sonucu oluşan 
klinik bir semptom olduğunu ifade etti. 
Toplumda çok sık görülen ve ölümcül 
olan kalp hastalıkları ile ilgili halkı 
bilinçlendirmenin önemine değinen 
Prof. Dr. Hamza Duygu, toplumda kalp 
hastalıklarının %2 oranında görüldüğünü 
ve yaşlanan nüfusla birlikte giderek 
arttığını söyledi 70 yaş üzerinde 
10 kişiden birinde kalp yetersizliği 
görüldüğünü, özellikle ileri evre kalp 
yetersizliğinde 2 hastadan birinin bir yıl 
içinde kaybedildiğini dolayısıyla bu hast-
alarda erken tanı, uygun tedavi yöntem-
lerinin geliştirilmesi ve bu hastaların sıkı 
takip edilmesinin hayati önem arzettiğini 
söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu şöyle 
devam etti; “Birçok semptomsuz kalp 
yetersizliği hastası olmakla birlikte, kalp 
yetersizliğinin temel belirtileri nefes 
darlığı, efor töleransında azalma,

dengelemesi ile eğitimler alması gerekli. 
Bunlar hastalığın ilerlemesine engel 
olmada bir miktar imkan sağlıyor. Bu 
konuda eğitilmiş hemşire, doktor ve per-
sonelin bulunduğu özelleşmiş merkezlere 
ciddi ihtiyacımız var. Hastalığın seyri geri 
dönüşümsüz bir yola girmeden kişilerin 
bu eğitimleri almaları yaşam sürelerini 
uzatacaktır. Özelleşmiş kalp yetersizliği 
takip ve tedavi polikliniği ile amacımız 
ileri evre kalp yetersizliği olan hastalara 
düzenli aralıklarla ücretsiz takip imkanı 
sunmak, yaşam süresi ve kalitesini 
artıracak tedavi seçeneklerini sunmaktır. 
Maalesef adamızda kalp damar hastalığı 
çok yaygın. Karşılaştığımız birçok 
hastanın da aslında yeterli ve uygun 
tedavi almadığını görüyoruz ve düzenli 
takipleri yapılmıyor. Oysa biliyoruz ki 
artık dünyada düzenli takip ve iyi bir 
tedavi ile çok daha kaliteli yaşamları 
olabiliyor.”

Hastaların ücretsiz ve düzenli olarak 
takip edilebilecekleri bu merkezde, 
ilaç tedavilerinin yanı sıra ek cer-
rahi seçenekleri açısından da 
değerlendirileceklerini söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp kapak ve 
kalp damar hastalıkları gibi durumların 
da değerlendirilebileceğini söyledi. Yeni 
gelişen ilaçlarla ilgili bilgiler de veren 
Yrd. Doç Dr. Hatice Kemal, bunları 
kullanmaya uygun hastaların yaşam 
sürelerinin uzatılabileceğini söyledi. 
Tüm ileri kalp yetersizliği hastalarını 
özelleşmiş deneyimli ekipten oluşan tek 
bir çatı altında toplanıp takip edilmesi ve 
hastalığın seyrinde kötüleşme olduğunda 
erken müdahale edilmesinin yaşam 
süresi ve yaşam kalitesinin uzaması 
açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Doç Dr. Uğur Coşkun; “Hastalar 
Her Anlamda Bu Merkezde 
Bilinçlendirilecek”
Dr. Suat Günsel Girne üniversitesi 
Hastanesi’nin de İleri Kalp Yetmezliği 
Merkezi ile eşgüdümlü olarak 
çalışacağını söyleyen Doç Dr. Uğur 
Coşkun, kalp yetersizliğinde erken tanının 
ve takibin önemini vurgulayarak, bu 
hastaların en az 3 ayda bir takip için

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Ve Dr.Suat Günsel 
Girne Üniversitesi Hastanesi 
Kardiyoloji Ve Kalp Damar 
Cerrahisi Ana Bilim Dalları 
Birlikteliğinde Düzenlenen 
Basın Toplantısında, Toplu-
mun Kalp Hastalıkları ile İlgili 
Farkındalığını Artırmak, Hasta-
lara Bütünsel Tedavi İmkanları 
Sunmak ve Gelecekteki Uygu-
lamalarla ilgili Bilinçlendirilm-
esini Sağlamak Amacıyla Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi ve 
Dr. Suat Günsel Girne Üniversi-
tesi Hastanesi’nde Eş Zamanlı 
Olarak “İleri Kalp Yetmezliği 
Merkezi” Kuruluduğu Açıklandı.

Uzmanlar Tarafından Yapılacak 
Değerlendirmelerde İleri Kalp 
Yetmezliği Saptanan Hastaların, 
Yaşamları Süresince Ayaktan 
Muayene ve Takiplerinden 
Doğacak Ücretler’in, Vakfı 
Tarafından Karşılanacağı 
Belirtildi.

Kalp Yetmezliği Merkezi 15 
Kişiden Oluşan Kardiyoloji ve 
Kalap Damar Cerrahisi Ekibi İle 
Hizmet Verecek
İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nin açılışının 
duyurulduğu basın toplantısında, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi 
Uzm. Dr. Sevim Erkmen, Dr. Suat Günsel 
Girne Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. 
Nail Bulakbaşı, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Hamza Duygu, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aşkın Ali 
Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Has-
tanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı 
Prof. Dr. Onur Akpınar, Kalp Yetmezliği 
Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. 
Hatice Kemal, Dr. Suat Günsel Girne Üni-
versitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Uğur Coşkun, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı Uzmanları Doç. Dr. Levent 
Cerit ve Uzman Dr. Belma Taşel hazır 
bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Ve Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İşbirliğinde Kurulan 
“İleri Kalp Yetmezliği Merkezi”nde Yaşam Boyu Ücretsiz Muayene Ve Kontrol Hizmeti Alacak İleri 

Düzey Kalp Hastalarının Ücretleri Vakıf Tarafından Karşılanacak

İki Üniversite Hastanesi İşbirliğinde 
İleri Kalp Yetmezliği Merkezi Kuruldu


