
218 Yüksek Lisans ve Doktora
 Programına Güz Dönemi 

Kayıtları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, 
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek lisans, 

75 doktora programları 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi kayıtları başladı.
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Başbakan Tufan 
Erhürman YDÜ 
Hemşirelik Fakültesini 
ziyaret etti

Polis Genel 
Müdürlüğü ile 
işbirliği protokolü 
imzalandı

Hurdadan sanat 
eserine...

İki kurum arasında arasında eğitim 
ile bilimsel ve toplumsal fayda 
odaklı ortak projeler düzenlenmesi 
konusunda kapsamlı bir işbirliği 
protokolü imzalandı.

Başbakan Erhürman, yaz 
boyunca sürecek olan eğitim 
kurslarını yerinde 
incelemek amacıyla Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni ziyaret etti.

YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim görevlisi Kyrylo 
Maksymenko, çeşitli 
materyallerden topladığı 
yaklaşık 10 bin hurda parçayla 
2 ton ağırlığında metal boğa 
heykeli yaptı.

AYRINTILAR 2’DE AYRINTILAR 2’DE AYRINTILAR 4’DE

Doktora adaylarına yüksek kalitede 
amaç odaklı bir eğitim verildiğini 
ifade etti. Teori ile pratiğin har-
manlanarak eğitimin etkileşimli bir 
şekilde yürütüldüğünü ifade eden 
Tabur, yüksek lisans ve doktora 
adaylarının istedikleri konu ve 
alanda, uzmanlaşma ve araştırma 
yapma imkanı sağladıklarını 
belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi 
olarak 2018-2019 öğretim yılında 
YÖK ve YÖDAK onaylı 218

Kamu Personeli’ne 
% 20 İndirim…
Son dönemde kamu 
kuruluşlarındaki personelin 
profesyonel gelişimi konusunda da 
Üniversite olarak büyük hassasiyet 
gösterdiklerini söyleyen Doç. Dr. 
Tabur, bu çerçevede Yakın Doğu 
Üniversitesi’ndeki Yüksek Lisans 
ve Doktora programlarına kayıt 
olmak isteyen Kamu personeline

de %20 indirim uygulandığının 
altını çizdi. 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde yer alan 
218 Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarına güz dönemi için 
kayıt yaptırmak isteyen ögrenciler 
daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.

tr web sayfasından veya 680 20 
00 (dahili 5211-5225-5377) nolu 
telefondan alabilirler.

Akademik, kariyer ve 
kişisel gelişim açısından 
son derece önemli 

olan Yüksek Lisans ve Doktora 
programları Yakın Doğu Üniversi-
tesi bünyesinde yer alan Sosyal 
Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bil-
imleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 
tarafından 1714 Öğretim Üyesi ile 
yürütülüyor. Son yıllarda yalnızca 
akademik uzmanlaşma açısından 
değil aynı zamanda profesy-
onel kariyer ve kişisel gelişim 
açısından da önem kazanan ve 
iş hayatında önemli bir tercih 
sebebi haline gelen yüksek lisans 
ve doktora eğitimleri Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin uzman akademik 
kadrosunun yürütücülüğünde 
meslek adaylarına ve profesyonel-
lere yeni ufuklar açıyor.

Araştırma ve uygulamanın 
birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli 
bir şekilde yürütüldüğü Yüksek 
Lisans ve Doktora programlarında 
her türlü araştırmanın rahatlıkla 
yapılabilmesi için Fakülte 
laboratuvarlarının yanında İleri 
Düzey Araştırma Laboratuvarları, 
Yakın Doğu Hastanesi, Diş Has-
tanesi ve Hayvan Hastanes’inin 
tüm imkanları da öğrencilerin 
hizmetine sunuluyor.

Doç. Dr. Yeter Tabur: 
“Yüksek Kalitede 
Amaç Odaklı Eğitim 
Veriliyor”…
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur 
yaptığı açıklamada Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Yüksek Lisans ve

programda Yüksek Lisans ve Dok-
tora eğitimi verildiğini belirterek 
gerek akademik kariyer gerekse 
profesyonel kariyer açısından 
bu programların son derece 
önemli olduğunu vurgulayarak, 
günümüzün rekabetçi yapısında 
yüksek lisanslı profesyonellerin iş 
hayatında diğerlerine göre daha 
çok tercih edilir hale geldiğini 
belirtti. 

Adını GENEL KLASMAN ŞAMPİYONU
Olarak Yazdırdı

AYRINTILAR 3’TE

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç, “Dünya’nın En İyi Açık Su Yüzme 
Organizasyonu” olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, 6,5 kilometrelik 
parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle Genel Klasman Birincisi olarak tamamladı.
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Başbakan Tufan 
Erhürman’a Özel 
Kalem Müdürü 

Mustafa Ergüven, 
Başbakanlık Bilim Danışmanı 
Haldun Yücel ve Başbakanlık 
Sosyal Sorumluluk 
Danışmanı Umure Örs’ün 
eşlik ettiği ziyarette, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan 
S. Günsel, Mütevelli Heyeti 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Murat Tüzünkan ile Yakın 
Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut Koldaş hazır 
bulundu.

Gençlik Dairesi, Başbakanlık 
ve Yakın Doğu Üniver-
sitesi işbirliğinde başlatılan 
“Fırsat Eşitliği” projesi 
kapsamında, Yakın Doğu 
Üniversitesi ile Başbakanlık 
arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde kurslara katılan 
öğrencilerin aldığı eğitimleri 
yerinde inceleyen Başbakan 
Tufan Erhürman, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi laboratuarlarında 
uygulamalı olarak yürütülen 
Acil ve İlk Yardım kursları 
hakkında bilgiler aldı. Kursa 
katılan öğrencilerle sohbet 
eden Başbakan Erhürman’a 
yaz boyu sürecek olan 
proje kapsamında öğrencilere 
verilecek eğitim kurslarının 
içerikleri hakkında brifing 
verildi.

Doç. Dr. İrfan 
S. Günsel: 
“Gelecek Yıl 
Daha Farklı 
Uygulamalar 
Sunacağız” 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel 
brifing sırasında yaptığı 
konuşmada, Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak projeye 
destek vermekten memnuni-
yet duyduklarını ifade ederek 
gelecek dönemlerde farklı 
uygulamalar da

gelecekte seçecekleri  
mesleği de belirlemek 
adına şimdiden fırsat sahibi 
olduklarını ve aynı zamanda 
yaz dönemlerini de etkili ve 
verimli bir şekilde geçirdikler-
ini söyledi. Öğrencilerin 
Yakın Doğu Üniversitesinde 
Güzellik Uzmanlığı, İlkyardım, 
Yabancı Dil, Gastronomi ve 
İşletme gibi eğitimler alarak 
bu meslekleri tanıyacaklarını 
dile getiren Başbakan Tufan 
Erhürman, bu eğitimleri kış 
döneminde de sürdürmeyi 
planladıklarını söyledi.

Ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Başbakan Erhürman “Üniver-
sitelerle birlikte yürüttüğümüz 
Fırsat Eşitliği projesinde, 
Yakın Doğu Üniversites-
inin başlattığı çalışmayı 
yerinde izleme fırsatı bulduk. 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan Günsel nezdinde, 
projede bizimle eşgüdümle 
çalıştıkları için Yakın Doğu 
Üniversitesi ailesine teşekkür 
ediyorum. Başlatılan bu 
eğitimleri kış döneminde de 
öğleden sonra sürdürmeyi 
düşünüyoruz. Yaz dönemi bir 
oryantasyon dönemi olarak 
başlatılan eğitimleri kış döne-
minde daha yoğun bir şekilde 
sürdürerek kamu okullarında 
eğitim alan öğrencilerle 
özel okullarda eğitim alan 
öğrencileri dengelemeyi 
ve böylece fırsat eşitliği 
yaratmayı amaçlıyoruz. 
Gençlik Dairesi, Başbakanlık 
personeli, öğrenciler ve 
projeye destek veren Yakın 
Doğu Üniversitesine teşekkür 
ediyorum” dedi.

geliştireceklerini belirtti. 
Bu kursların katılımcı 
öğrencilerin gerek kişisel 
gelişimleri gerekse gelecek 
planlamaları için çok önemli 
olduğunu kaydeden Doç. 
Dr. Günsel; “Başbakanlığın 
başlattığı proje kapsamında, 
kamu okullarında okuyan 
öğrencilerin yaz döneminde 
yararlanabilecekleri eğitim 
olanaklarını sunmak bizleri 
mutlu etmiştir. Öğrencilere 
burada öğretim üyeleriyle 
tanışma ve birlikte çalışma 
olanağı yaratırken bu 
kurslar sayesinde gelecekteki 
mesleklerini seçebilmelerine 
de yardımcı oluyoruz. Bu yıl 
başlattığımız kursları gelecek 
yıl daha da geliştirerek 
farklı uygulamalarla 
zenginleştireceğiz. Kursa 
katılan bütün öğrencilere 
başarılar diliyorum” dedi.

Başbakan Tufan 
Erhürman: 
“Üniversitelerle 
İş Birliği 
İçerisinde Kamu 
Okullarında 
Okuyan 
Öğrencilerimizin 
Yaz Döneminde 
Yararlanabi-
lecekleri Eğitim 
Olanaklarını 
Arttırmayı 
Hedefliyoruz”
Başbakan Tufan Erhürman 
ziyareti sonrası yaptığı 
açıklamada, Gençlik Dairesi 
ile Başbakanlığın başlattığı 
Fırsat Eşitliği projesine 
destek veren Yakın Doğu 
Üniversitesi ailesine teşekkür 
etti.

Fırsat Eşitliği projesiyle 
kamu okullarında okuyan 
çocukları yaz döneminde 
üniversitelerde, üniversite 
hocaları eşliğinde eğitim 
görme olanağına sahip 
kılmaya çalıştıklarını ifade 
eden Başbakan Erhürman, 
öğrencilerin bu vesile ile

Başbakan Tufan Erhürman 
YDÜ Hemşirelik Fakültesini ziyaret etti

Polis Genel Müdürlüğü ile 
İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü 
arasında eğitim ile bilimsel ve toplumsal fayda odaklı 
ortak projeler düzenlenmesi konusunda kapsamlı bir 
işbirliği protokolü imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel ile Polis Genel Müdürü 
Süleyman Manavoğlu’nun imza 
koyduğu işbirliği protokolü imza 
töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın 
Doğu Üniversitesi Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut Koldaş, Polis Okulu 
Müdürü Hüseyin Sağıroğlu ile Polis 
Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük 
İşleri Müdürü Mustafa Ceylanlı hazır 
bulundu.

İmzalanan işbirliği protokolü 
kapsamında, Yakın Doğu Üniver-
sitesi ile Polis Genel Müdürlüğü 
tarafından eğitim programları 
verilecek, etkinlikler düzenle-
necek, bilimsel ve kültürel alanda 
toplumsal fayda odaklı ortak projeler 
yürütülecek.

Doç. Dr. İrfan Günsel: 
“Polis Teşkilatı 
ile İşbirliğini 
Geliştirmekten Gurur 
Duyuyoruz”
İşbirliği protokolü imza töreni 
sırasında konuşan Yakın Doğu

Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, 
Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis 
Genel Müdürlüğü arasında yıllardır 
süregelen işbirliğini protokolle 
taçlandırmaktan büyük gurur ve 
mutluluk duyduklarını söyledi.

Protokolün her iki kurumun bundan 
sonraki ortak faaliyetlerine yeni bir 
hız kazandıracağını vurgulayan Doç. 
Dr. Günsel: “Yakın Doğu Üniversi-
tesi olarak Polis Genel Müdürlüğü 
ile süre gelen bir işbirliğinin, 
birlikteliğin, beraber çalışmanın pro-
tokolsüz de olabileceğini gösterdik. 
Ancak, bu protokolle işbirliğimizin 
taçlanacağına, ivme kazanacağına 
ve katlanarak büyüyeceğine 
inanıyoruz. Ülkemize, üniversitem-
ize ve polis teşkilatımıza hayırlısı 
olmasını diliyorum” dedi.

Polis Genel Müdürü 
Süleyman Manavoğlu: 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi ile Eğitim 
ve Sağlık Alanında 
Olan İşbirliklerimiz 
Artarak Devam 
Edecek”

Polis Genel Müdürü Süleyman 
Manavoğlu da yaptığı konuşmada, 
Yakın Doğu Üniversitesi ile uzun 
süreden beridir hem sağlık hem de 
eğitim konusunda birlikteliklerinin 
olduğunu belirterek bundan sonra iki 
kurum arasındaki işbirliğinin artarak 
devam edeceğini kaydetti.

Yürütülen işbirlikleri kapsamına 
polislere eğitimler aldırdıklarını, 
üniversite güvenlik çalışanlarına 
eğitimler verdiklerini aktaran Polis 
Genel Müdürü Manavoğlu, “Yıllardır 
süregelen işbirliğini benimsedik ve 
bunu bir protokolle taçlandırarak 
resmiyete döküyoruz. Her iki kuruma 
da hayırlı uğurlu olsun. Bundan 
sonraki işbirliğimizi artarak devam 
edecektir” şeklinde konuştu.

İmza töreni sonunda Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel 
Polis Genel Müdürü Süleyman 
Manavoğlu’na günün anısına koza 
işinden yapılmış tablo hediye etti.

Başbakan Tufan 
Erhürman, Yakın Doğu 
Üniversitesi ile 
imzalanan protokol 
çerçevesinde devlet 
okullarında eğitim gören 
başarılı öğrencilere 
yönelik başlatılan ve yaz 
boyunca sürecek olan 
eğitim kurslarını yerinde 
incelemek amacıyla 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi’ni 
ziyaret etti.
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Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi tarafından 
İstanbul’da düzenlenen 

Asya’dan Avrupa’ya 6,5 kilome-
trelik parkurda, 52 ülkeden 2 
bin 400 yüzücünün kulaç attığı 
30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’nı Doğukan Ulaç’ın, 46 
dakika 58 saniyede tamamla-
yarak erkekler Genel Klasmanda 
birinci oldu.

Anadolu Yakası Kanlıca 
İskelesi’nden başlayarak 
Avrupa Yakası Kuruçeşme’de 
son bulan yarışta, dereceler ise 
sporcuların ayaklarına bağlanan 
çipler sayesinde belirlendi.

Başarılı Yüzücü Doğukan Ulaç, 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’nı geçen yıl 52 dakika 21 
saniyelik derecesiyle 2’inci

tamamlamış,18-24 Yaş katego-
risinde ise Türkiye 1.’si olmuştu.

“Şampiyonluğu 
Antrenörüm ve 
Aileme Armağan 
Ediyorum”
Erkekler genel klasmanda 
birinciliği elde eden Doğukan 
Ulaç, şampiyonluğu antrenörü 
Mehmet Gürcenk ve ailesine 
armağan ettiğini söyledi.

Boğaziçi’ni yüzerek geçmenin 
pek çok kişinin hayalini 
süslediğini ancak hiç de kolay 
bir iş olmadığını ifade eden 
Ulaç, “Zorlu ve tehlikeli bir 
yarıştı. İstanbul Boğazı’nda olan 
dalga ve akıntı yüzücüleri çok 
zorladı ancak bitiş noktasına 
gelmeyi başardım. Dünyanın en 
iyi açık su yüzme organizasyonu

olarak gösterilen ve binlerce 
yüzücünün yer aldığı etkinlikte, 
Kıbrıslı bir Türk olarak yer alıp 
başarıya ulaşmak gurur ve 
mutluluk verici. Yarışma öncesi 
denizde yüzme antrenmanları 
yaptım. Başta ailem olmak 
üzere, antrenörüm ve destekler-
inden dolayı Yakın Doğu Üni-
versitesine teşekkür ediyorum. 
Sıradaki hedefim Aralık ayında 
Türkiye’de gerçekleştirilecek 
olan Türkiye Şampiyonası. Yeni 
başarılar elde edebilmek için 
çalışmalarımı sürdüreceğim” 
ifadelerini kullandı.

Hakan Atamtürk: 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Maraton Branşında 
Önemli Başarılara 
İmza Attı…

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Doç. Dr. Hakan Atamtürk de, bu 
başarının tesadüf olmadığını 
ifade ederek başarılara imza 
atılmasına destek olanlara 
teşekkür etti. 

Yüzmenin spor branşları içer-
isinde en fazla çalışma ve özveri 
gerektiren bir branş olduğunu, 
bu sporun en zorlu olanın ise 
“maraton yarışları” olduğunu 
ifade eden Doç. Dr. Atamtürk, 
Maraton yarışları içerisinde 
en zorlu olanın “Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı” 
olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
maraton branşında önemli 
başarılara imza atmış bir 
tecrübeye sahip olmasının bu

başarıyı getirdiğini dile getiren 
Doç. Dr. Atamtürk, “Maraton 
branşını ülkemizde sevdiren 
sporcularımızdan Caner Aspava, 
Manş Denizi’ni ilk geçen Kıbrıslı 
Türk olan ve 26 kez bu yarışa 
katılma tecrübesini paylaşan 
Osman Akkuş ile birlikte 
Mustafa Yeşilada’nın yanında 
Doğukan Ulaç’ın özverili, 
çalışkan antrenörü olan Mehmet 
Gürcenk hocamızı ülkemize bir-
çok şampiyon yüzücü yetiştirdiği 
için kutlarım. Bu başarının 
tesadüf olmadığını bir kez daha 
ispatlama başarısı gösterilmesi 
bizleri gururlandırmıştır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç, “Dünya’nın En İyi Açık Su Yüzme 
Organizasyonu” olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, 6,5 kilometrelik 
parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle Genel Klasman Birincisi olarak tamamladı.

DOĞUKAN ULAÇ 
İSTANBUL BOĞAZINA ADINI 
GENEL KLASMAN ŞAMPİYONU 
OLARAK YAZDIRDI



Kyrylo Maksymenko’nun Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsünde 
bulunan atölyede, topladığı 

hurda metal malzemelerden yedi aylık bir 
çalışma sonucu ortaya çıkardığı el yapımı 
boğa heykeli kampus içerisinde sergilenm-
eye başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nden verilen bilgiye 
göre, 2 buçuk metre yüksekliği, 5 metre 
uzunluğu ve 2 ton ağırlında olan metal boğa 
yapımında, hurda araçlardan toplanan 10 
binden fazla metal malzemeler kullanıldı.

MİG kaynağı uygulanarak parçaların 
birleştirilmesiyle ortaya çıkan el yapımı

sanat eserinde; yaklaşık 5 bin pul, 2 bin 
dişli çark, 3 bin somun, 500 vida, 200 
metre demir tel ile demir ve eski araba 
parçaları malzeme olarak kullanıldı.

Endüstriyel Sanat 
Dehası Metal Boğa 
Sanatseverlerin İlgisini 
Çekiyor…
Kyrylo Maksymenko’nun gece gündüz 
metaller üzerinde çalışarak yaptığı boğa, 
üniversite öğrencilerinin yanı sıra kampuse 
gelen misafirler ile sanatseverlerin ilgisini 
çekmeyi başardı.

Yaptığı çalışmayla ilgili olarak öğretim 
görevlisi Maksymenko, “Yaklaşık yedi ay

boyunca atölyemde gece gündüz malzeme-
ler üzerinde neyi nereye nasıl koymalıyım 
diye çalıştım. İki ton ağırlığındaki bu 
tasarım hurda araçlardan topladığım on 
binlerce metal parça ve demirleri doğal 
hallerinde kullanarak mig kaynağı ve el 
aletleriyle uyumla birleştirilmesi sonucu 
ortaya çıktı. Atık metalleri doğal haller-
inde kullanarak eser ortaya koymak diğer 
tekniklerle heykel yapmaya nazaran daha 
zor. Hurda malzemelerin bir sanatçının 
elinde sanat eserlerine dönüşmüş olması 
emek, özveri ve zaman istiyor” dedi.

Doç. Dr. Ulaş Yavuz 
Milli Görevden 
Döndü

Y
akın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Spor Hekimliği 
Anabilim Dalı Başkanı 

ve Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. H. Ulaş 
Yavuz, Türkiye Kadın Basketbol A 
Milli Takımı’nın hazırlık kampında 
doktorluğunu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi’nden verilen 
bilgide, İspanya’da yapılacak 
2018 A Kadınlar Basketbol Dünya 
Kupasına katılacak olan Türkiye 
Kadın Basketbol A Milli Takımı’nın, 
İstanbul ve Kanada da sürdürdüğü 
hazırlık kamplarında Doç. Dr. 
Ulaş Yavuz’un takım doktorluğunu 
üstlendiği belirtildi.

Doç. Dr. Yavuz, Dünya 
Şampiyonası’nın B Grubu’nda Arjan-
tin, Avustralya ve Nijerya ile tur mü-
cadelesi vermeye hazırlanan Potanın 
Perilerinin, Dünya Şampiyonası 
aday kadrosuyla 1 Ağustos’ta tekrar 
bir araya gelerek üçüncü etap 
çalışmaları kapsamında düzenle-
necek kondisyon çalışmaları için 
Slovenya’ya gideceklerini belirtti.

Kanada’da Kanada Milli Takımıyla 2 
hazırlık maçı yapan Potanın Perileri, 
İstanbul’da Çin milli takımıyla 
oynadı. Kadın Basketbol A Milli 
Takımı, Ağustos ayında Slovenya’da 
yapılacak kamp ile Kadınlar Bas-
ketbol Dünya Kupası hazırlıklarına 
devam edecek.

Hurdadan Sanat 
Eserİne…

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim görevlisi Kyrylo Maksymenko, çeşitli 

materyallerden topladığı yaklaşık 10 bin hurda 
parçayla 2 ton ağırlığında metal boğa heykeli yaptı.

ölçütüne çıkartılarak editörler 
tarafından kabul görülebileceğini 
söyledi. 

Kişinin Kendini ve 
Metodolojiyi Çok İyi 
Bilmesi Gerekiyor
Bilimsel bir çalışmanın yapılabilmesi 
için ikincil olarak yöntemin (me-
todoloji) iyi bilinmesi gerektiğini 
belirten Prof. Dr. Sağsan, sadece 
niceliksel veya niteliksel yöntem-
lerin değil aynı zamanda karma 
araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 
bilimsel çalışmaların daha çok kabul 
gördüğünü ifade etti. Bilimsel bir 
çalışma yapabilmenin üçüncül ve 
son kriterinse kişinin kendini çok iyi 
bilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. 
Dr. Sağsan, araştırmacının kendi 
kapasitesini, yeteneklerini, bilgi ve 
becerisini keşfettikçe neleri yapıp 
yapamayacağına karar verebileceğini 
ve nasıl bir çalışma ortaya 
koyabileceğinin farkında olabileceğini 
söyledi.

Seminer sonunda LAÜ İşletme 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun 
Şeşen tarafından Prof. Dr. Sağsan’a 
teşekkür belgesi takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bil-
imler Enstitüsü Müdürü ve İnovasyon 
ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Lefke 
Avrupa Üniversitesi’nin davetlisi 
olarak “Akademik Yayınların İp Uçları; 
Sosyal Bilim Yapmanın Dayanılmaz 
Hafifliği” başlıklı bir seminer verdi. 
Seminerde bilimsel bir makalenin 
ipuçları ve editoryal süreçlerle ilgili 
bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Mustafa 
Sağsan; “Literatürün 
İyi Bilinmesi Gerekir”
Yazılan her makalenin arkasında 
çok güçlü bir teorinin ve yöntemin 
yer alması gerektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Sağsan, bilim yapmanın 
dayanılmaz hafifliğini 3 temel şarta 
bağladı. Bilimsel bir makale yazmak 
için birincil olarak literatürün iyi 
bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Sağsan, herhangi bir bilimsel 
çalışmada ele alınan teorinin sadece 
literatüre dayalı boşluğunun değil 
aynı zamanda ampirik verilerin 
zenginliği ile yakalanabileceğini be-
lirtti. Prof. Dr. Sağsan, özellikle yerel 
çalışmaların evrensel değerler

Prof. Dr. Mustafa Sağsan, 
LAÜ’de Akademİk Yayınların 
İpuçları Adlı Semİner Verdİ
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, öğretim görevlileri Dr. 
Cüneyt Kurtulan, Dr. Pınar Gürçınar, Öğr. Gör. Ayhan Dolunay 
ve Öğr. Gör. Çağdaş Öğüç, Makedonya’da düzenlenen 3. 
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri 
Kongresi (IBAD – 2018)’de bildiriler sunarak Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler.

Köprülü UNHCR’a göre, yaklaşık 
2,5 milyon kişinin Suriye’den en 
yakın komşu ülkeleri olan Türkiye, 
Lübnan, Ürdün ve Irak’a göç ettiğini, 
6.5 milyon kişinin ise Suriye içinde 
yer değiştirdiğini vurguladı. Doç. 
Dr. Köprülü, “Özellikle işsizlik 
ve ekonomik problemlerle başa 
çıkmaya çalışan Ürdün’de Arap-
İsrail Savaşları sonrası göç eden 
Filistinliler, ardından 2003 yılında 
ABD’nin Irak’a müdahalesi ile göç 
eden Iraklı mültecilerden sonra 
ülke bu sefer de Suriyeli mültecilere 
kapısını açmıştır. Nüfusuna göre 
dünya ölçeğinde en fazla mülteciye 
ev sahipliği yapan ülkelerin başında 
gelen Ürdün Krallığı ve Lübnan gibi 
ülkelerde hali hazırda yaşanan kimlik 
tartışmaları, ekonomik sorunlar 
ve Lübnan özelinde siyasi istikrar 
gibi meseleler mülteci sayısının 
her geçen gün artmasıyla daha 
da derinleşiyor” dedi. Lübnan’ın 
mültecilere yönelik uyguladığı açık 
kapı politikasının ülkedeki mezhep-
sel kimliklere dayalı siyasal güç 
paylaşım modeli nedeni ile sürekli 
tartışılan bir mesele olduğunun altını 
çizen Doç. Dr. Nur Köprülü, ülkede 
değişen nüfus yapısının siyasal 
istikrar ile ilişkilendirildiği bir noktaya 
geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yücel Vural’ın oturum 
başkanlığını yaptığı ve 
göçün siyasi dinamiklerinin 

irdelendiği panelde Doç. Dr. Nur 
Köprülü, Akdeniz’deki Mülteci Krizi 
Çerçevesinde Ürdün ve Lübnan’daki 
Suriyeli Mülteciler” başlıklı bildirisini 
sundu.

Doç. Dr. Köprülü konuşmasında, 
Arap ayaklanmalarının başladığı 
2011 yılından bu yana Suriye’de 
başlayan iç çatışmaların ülkede ve 
bölgede yarattığı belirsizlik ortamı ile 
mültecilerin göçünün hem Akdeniz 
coğrafyasını hem de Avrupa Birliği’ni 
tanık olabilecekleri en büyük mülteci 
sorunu ile karşı karşıya getirdiğini 
belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR)’in verdiği rakamlar 
gözönüne alındığında başta Türkiye 
olmak üzere Ürdün ve Lübnan’nın 
çok sayıda mülteciye ev sahipliği 
yaptığını ifade etti.

Mülteci Sayısı 
Giderek Artıyor…
9 milyondan fazla Suriyelinin Mart 
2011’de savaşın patlak vermesiyle 
evlerini terk ederek komşu ülkelere 
veya Suriye içinde yer değiştirmek 
durumunda kaldığını aktaran Doç. Dr. 

Doç. Dr. Nur Köprülü 
6. Uluslararası Göç 

Konferansına katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur 
Köprülü Suriyeli mülteciler konusunu 
incelediği “Akdeniz’deki Mülteci Krizi 
Çerçevesinde Ürdün ve Lübnan’daki 
Suriyeli Mülteciler” konulu çalışmasını 
Lizbon Üniversitesinde gerçekleştirilen 
“6. Uluslararası Göç Konferansı”nda 
sundu.
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Doç. Dr. Fevzi Kasap ile öğretim 
görevlileri kongrede, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti örneği ver-

dikleri; İletişim ve Yeni Medya Haberciliği, 
Sosyal Medyanın Gençlerin Oy Vermedeki 
Kararları Üzerine Etkileri ile Engellilere 
Yönelik haberlerin sunumu konularında 
bildiler sundular. Kongrede sunulan 3 
bildirinin İngilizce tam metinleri, Thomson 
Reuters CPCI ile taranabilen Proceed-
ing Book (Bildiri Kitabı)’da yayınlanak. 
Çalışmaların makale versiyonları ise, 
Thomson Reuters WoS İndekslerde 
taranabilen dergilere gönderilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Haber 
Sitelerinde Adli 
Haberlerin Sunumu 
Üzerine İnceleme 
Yapıldı…
Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi Kasap ile Öğretim Görevlileri 
Çağdaş Öğüç ve Ayhan Dolunay, kongrede 
sundukları “İletişim Etiği ve Yeni Medya 
Haberciliği: KKTC Haber Sitelerinde Adli 
Haberlerin Sunumu Üzerine Bir İnceleme” 
adlı bildiride, yeni medya kavramı ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haber 
sitelerinde adli haberlerin sunumu üzerine 
bir çalışma yaparak, önerilerde bulun-
dular.

Yeni medya haber sitelerinin iletişim 
etiği ilkeleri ışığında ele alınması 
hedeflenen bildiride, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde, özellikle şüphelilerin 
henüz suçları kesinleşmeden, hükümlü 
olarak lanse edilmesi ve kişilik haklarına 
aykırı olarak adı, soyadı ve fotoğraflarının

Cumhuriyeti’nin altı ilçesinde, resmi 
seçmen sayısı içerisinden belirlenen, 
18-25 yaş arası genç bireyler evrenin-
den, rastlantısal olarak belirlenen 
örnekleme yönelik yüz yüze derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirildi. 

Engellilere İlişkin 
Haberlerin İnternet 
Sitelerindeki Sunumu 
İrdelendi…
Kongre de ayrıca Doç. Dr. Fevzi Kasap, 
Dr. Pınar Gürçınar ve Öğr. Gör. Ayhan 
Dolunay tarafından “Engellilere Yönelik 
Şiddet ve Engelli Haberlerinin İnternet 
Haber Sitelerinde Sunumu: KKTC Örneği” 
adlı bildiri sunuldu. Bildiride engellilerin 
internet haberlerindeki sunumu, şiddet 
olgusunun ne olduğu ve engellilere yönelik 
şiddet türleri incelenirken, medya, engel-
liler ve şiddet ilişkisi tartışıldı. Çalışma 
kapsamında Eylül 2016- Eylül 2017 
arasındaki internet haber sitelerinde 
engellilere yönelik şiddet haberlerinin 
nasıl oluşturulduğu ele alınarak tespit 
edilen sorunlar çerçevesinde, somut 
çözüm önerilerine yer verildi.

“Akademik 
Çalışmalarımız Aynı 
Kararlılıkla Sürecek”
Doç. Dr. Fevzi Kasap, Dr. Cüneyt Kurtulan, 
Dr. Pınar Gürçınar, Öğr. Gör Ayhan 
Dolunay ve Öğr. Gör. Çağdaş Ögüç, gerek 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, gerekse 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni uluslararası 
bilimsel arenada temsil etmekten onur 
duyduklarını ifade ederek akademik 
çalışmalarının aynı kararlılıkla süreceğini 
vurguladılar.

kullanımı çerçevesinde, adli haberl-
erin sunumu hususu ele alındı. Çalışma 
kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren 
gazetelerin internet haber sitelerinde, 
Kasım-Aralık 2017 döneminde yayınlanan 
adli haberler üzerinden basın taramasına 
ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirilerek, 
saptanan sorunlara ilişkin somut çözüm 
önerilerine yer verildi.

Gençlerin Oy Verme 
Kararları Üzerinde 
İnternet Üzerinden 
Yürütülen Çalışmalar 
İncelendi…
Kongrede yine Doç. Dr. Fevzi Kasap, 
Dr. Cüneyt Kurtulan ve öğretim görev-
lisi Ayhan Dolunay’ın sunduğu ”So-
syal Medyanın Genç Bireylerin Oy Verme 
Kararları Üzerindeki Yönlendirici Etkisi: 
KKTC Örneği” adlı bildiride, KKTC’de gen-
çlerin oy verme kararları üzerinde internet 
üzerinden yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bildiride, toplumsal yapının en önemli 
taşları olan gençlerin, siyasal katılım 
açısından büyük önem taşıyan bir 
kitle olduğu tespitinden hareketle nüfus 
yoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 
toplumlarda, gençlerin seçim sonucunu 
belirleyecek düzeyde olmasının önemine 
işaret edildi.

Bu çalışmada, KKTC özelinde, gençlerin oy 
verme kararları üzerinde internet üzerin-
den yürütülen çalışmalar ve sosyal medya 
araçlarının ne derece önemli ve ön planda 
olduğu, ayrıca gençlerin oy kullanma 
eğilimlerini ortaya koymak amaçlandı. Bu 
amaç doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk

İletişim Fakültesi 
Uluslararası Konferansta 
Başarıyla Temsil Edildi



Yakın Doğu Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü 

öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut’un 
kaleme almış olduğu “Adalarda 
Sürdürülebilir Kültür Turizmi 
Hakkında Bölge Halkının Algı 
ve Tutumları: Lefkoşa Örneği” 
isimli makalesi SSCI ve Scopus 
tarafından indekslenen Sus-
tainabilty dergisinde yayınlandı. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır 
ile Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut 
çalışmalarında, Lefkoşa’nın son 
derece yüksek tarihi ve kültürel 
zenginliğe sahip olduğunu ancak 
turist sayısında istenilen sonuca 
ulaşılamadığını ortaya çıkardı. 
Çalışmada, bölge halkının 
turizm faaliyetlerine katılacak 
bir ortam yaratılması ve bu 
konuda birtakım planlamaların 
yapılması gerektiği görüşüne 
varıldı. Bölge halkının turizmden 
en büyük beklentisi ise ekono-
mik gelir oldu.

Sürdürülebilir kültürel turizm 
faaliyetlerinin olumlu bir gelişim 
içerisinde devam edebilmesi 
için bölge halkının bu konudaki 
algı ve tutumlarını bilmenin şart 
olduğu vurgulanan çalışmada, 
Lefkoşa bölgesinin sürdürülebilir 
turizm çalışmaları örneklendi.

Lefkoşa’ya Gelen 
Turist Sayısı 
İstenilen Düzeyde 
Değil… 
Kuzey Kıbrıs’ın başkenti konu-
munda bulunan Lefkoşa şehri, 
Kıbrıs adasının geçmişte birçok 
Kuzey Kıbrıs’ın başkenti

Ekonomik
Bölgede yaşayan halkın 
turizmden en önemli beklen-
tisinin ekonomik olduğu görülen 
çalışmada, bölge halkının %45’i 
sürdürülebilir kültürel faaliyetler 
sayesinde gelir düzeylerinin 
artacağını düşünüyor. Yine bu 
tür kültürel faaliyetler sonucun-
da yeni iş yerlerinin açılacağını 
söyleyenlerin oranı da %13 
oldu. Buna bağlı olarak turistik 
faaliyetlere katkı koyabileceğini 
söyleyen kişilerin de büyük 
oranda bölgenin ruhuna uygun 
butik oteller açmak istedikleri 
(%25) tespit edildi. Bunun 
dışında bölge halkının %10’u 
el sanatları ve el işleriyle 
katkı sağlayabileceğini, %15’i 
geleneksel Kıbrıs Türk mutfağını 
tanıtan ve yayan restoranlar 
açabileceğini, %10’u geleneksel 
kültürü tanıtacak festivaller ve 
gösteriler düzenleyebileceğini 
ve %10’u da geleneksel kültürü 
tanıtacak seminerler ve konfer-
anslar verebileceğini söylese de 
ankete katılan Lefkoşa halkının 
tamamının bu konuda yeterli 
derecede bilgi sahibi olmadığını 
ortaya koyuyor.

konumunda bulunan Lefkoşa 
şehri, Kıbrıs adasının geçmişte 
birçok kültüre (Adada 
tarih içinde hâkimiyet kuran 
medeniyetler: Asur, Fenike, 
Hitit, Pers, Antik Yunan, Bizans, 
Memluk, Mısır, Ceneviz, 
Venedik, İngiliz, Lüzinyan, 
Osmanlı vs.) ev sahipliği 
yapmış olmasından dolayı son 
derece yüksek tarihi ve kültürel 
zenginliğe sahiptir. Ancak 
konuyla ilgili olarak yapılan 
değerlendirmelerde bölgeye 
gelen turist sayısında istenilen 
sonuca ulaşılamadığının altı 
çizilmektedir.

Lefkoşa’da Halkın 
Kültürel Turizm 
Faaliyetleri 
Açısından Algı ve 
Tutumları %70 
Oranda Olumlu
Çalışmada, Lefkoşa şehrinde 
yaşayan halkın sürdürül-
ebilir kültürel turizm faaliyetleri 
açısından algı ve tutumlarının 
%70 oranında olumlu olduğu 
görüldü. Yine çalışmada %30 
oranında halkın Lefkoşa 
şehrindeki sürdürülebilir kültürel 
turizm faaliyetlerine olumsuz 
yaklaştığı tespit edildi. Olumsuz 
yaklaşanların ortaya koydukları 
en önemli sebeplerden biri 
Lefkoşa şehrinin demografik 
ve sosyo-kültürel yapısının 
bozulacağına dair inançlardır. 
Bölge halkının belirtmiş olduğu 
bu husus üzerine, yetkili halkbil-
imci ve sosyologların çalışılması 
ve bunun olmaması için gerekli 
önlemlerin alınması gerekiyor.

Halkın Turizmden 
En Büyük 
Beklentisi

Lefkoşa Şehrinde, 
Bölge Halkının 
Turizm 
Faaliyetlerine 
Katılabileceği Bir 
Ortam Yaratılması 
Gerekiyor
Bu sonuçlardan hareke-
tle, sürdürülebilir kültürel 
turizm faaliyetlerinin çok 
fazla gelişmediği Lefkoşa 
şehrinde, bölge halkının 
turizm faaliyetlerine katılacak 
bir ortam yaratılması ve bu 
konuda birtakım planlamaların 
yapılması gerektiği vurgulandı. 
Böylece hem bölgedeki kültürel 
miras değerleri daha bilinçli 
olarak korunabilir hem de turizm 
faaliyetleri daha çok gelişebilir. 
Devletin organize edici yönünü 
ve maddi gücünü kullanarak 
halkla birlikte kültürel ürünlerin 
üretilmesini, mimari ve diğer 
kültürel unsurların korunmasını 
sağlamalı ve kültür turizminin 
sürdürülebilirliğine katkı 
koymalıdır.

yaşanan seçim süreçlerinde 
İslami kökenli siyasi partilerin 
güç kazanmaya başlamış olsalar 
da Mısır’da İhvan’ın 2013’te 
devrilmesinin ardından o güne 
kadar olumlu yönde hareket eden 
ibrenin İslami hareketlerin aley-
hine doğru yöneldiği durumların 
da söz konusu olduğunun altını 
çizdi. Arap Baharından sonraki 
süreçte toplumsal hareketleri, 
özelde İslami grupların siyasi talep 
ve beklentilerini analiz etmek 
için bütüncül bir yaklaşımın yanı 
sıra ülkeler arasındaki farklıkları 
da gözlemleyebilmenin önemine 
vurgu yapan Doç. Dr. Köprülü, 
ayaklanmaların ardından ortaya 
çıkan en önemli sorulardan 
birisinin otoriter yapıların 
yerini siyasal çoğulculuğa 
bırakıp bırakmayacağı yönünde 
olduğunu söyledi. “Tunus bir 
yandan demokratikleşme ve 
siyasal çoğulculuk anlamında 
önemli adımlar atmış bir ülke 
örneği olarak karşımıza çıkarken; 
aynı gelişmeyi Mısır, Suriye veya 
Ürdün için ifade etmek mümkün 
değildir” diyen Doç. Dr. Köprülü, 
bu çerçevede, İhvan’ın Mısır 
ve Tunus’ta yürüttüğü siyasal 
pratiklerin birbirinden farklılık 
göstermekte olduğuna işaret etti. 
Ürdün örneğinde ise Mısır ve 
Tunus’ta ortaya çıkan pratiklerin 
bir nevi yansıması şeklinde 
melez bir yapı gözlemleme imkânı 
olduğunu söyleyen Doç. Dr. Nur 
Köprülü; “İhvan içerisindeki bu 
farklı politikalar ve yaklaşımlar 
bölgedeki İslami hareketin, 
ılımlılık-dahil etme hipotezi 
üzerinden yeniden düşünülmesi 
ihtiyacını doğurmuştur” dedi.

Doç. Dr. Köprülü ayrıca, Tunus’taki 
En Nahda ve Ürdün’deki İHC isimli 
iki siyasi parti üzerinden yaptığı 
alan çalışmasını dinleyiciler ile 
paylaşarak, panel sonrasında 
kendisine yöneltilen sorulara yanıt 
verdi. 

Doç. Dr. Köprülü: 
“Bugünün Arap 
Dünyasında Siyaseti
ve Toplumsal 
Hareketleri Yekpare
Bir Yapıya Sahip
Olarak 
Değerlendirmek 
Artık Mümkün 
Değildir”
Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Nur Köprülü, İngiltere’nin en köklü 
üniversitelerinden biri olan King’s 
College’te düzenlenen BRISMES 
(British Society for Middle Eastern 
Studies) konferansında Ürdün ve 
Tunus örnekli tebliğ sunarak Yakın 
Doğu Üniversitesini temsil etti. 

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
verilen bilgiye göre, bu 
yılki ana temasını ‘Orta 
Doğu Çalışmalarında Yeni 
Yaklaşımlar’ oluşturan BRISMES 
Konferansı’nda Doç. Dr. Nur 
Köprülü, “Arap Ayaklanmaları 
Sonrası Dahil Olma-Ilımlılık Hi-
potezi Üzerine Yeniden Düşünmek: 
Ürdün ve Tunus’taki İslami 
Hareketler” konulu çalışması ile 
yer aldı.

Doç. Dr. Köprülü çalışmasında, 
2011 yılında başlayan Arap 
ayaklanmaları İslami hareketleri, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
coğrafyasının geçirgen sınırlarının 
ve karmaşık yapısının ayrılmaz 
bir parçası olduğunu ortaya 
koyarken, artan İslami aktivizmin 
ve bölgedeki İslami hareketlerin 
özelde de İhvan’ın (Müslüman 
Kardeşler) yekpare bir topluluk 
olmadığını ifade etti.

Arap Baharı Sonrası 
İslami Grupların 
Siyasal Alana Geçiş 
Süreçleri İrdelendi…
Doç. Dr. Köprülü, her ne kadar 
Arap ayaklanmalarının ardından

Yakın Doğu Üniversİtesİ, 
İngİltere’de 
Temsİl Edİldİ

Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinin Lefkoşa 

Örneği Verdikleri 
Sürdürülebilir Kültür 

Turizmi Çalışmaları 
Sustainabilty Dergisinde 

Yer Aldı.
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Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, 2017-2018 Eğitim-
Öğretim yılında açılan Arapça 
Hazırlık Sınıfı öğrencileri Şile’de 
bir aylık kampa alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden verilen bilgide, öğrencilerin 
Arapça eğitim programlarına takviye 
ve başarı seviyelerini daha da yukarıya 
çıkarmak için hazırlık öğrencilerinin 
İstanbul’da Şile İmam Hatip Lisesinde 
kampa alındığı belirtildi. Öğrencilere kamp 
süresince Arap Dili ve Edebiyatı, Siyer, 
Tefsir ve Hadis Arapçası eğitimi verilecek. 
Kamp sonunda yapılacak sınavda birinci 
olan öğrenci umreye gönderilecek.

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz 
Söylemez; “Arapça, İlahiyat 
İlimlerinin Esasını Teşkil 
Etmektedir.”
Kampla ilgili açıklamalarda bulunan 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Mahfuz Söylemez, öğrencilerin seviyeler-
ini yükseltmek istediklerini söyledi. Prof. 
Dr. Söylemez şöyle konuştu: “ Bilindiği 
gibi Arapça, ilahiyat ilimlerinin esasını 
teşkil etmektedir. Arapça olmadan İslami 
ilimlerin temel kaynaklarına ulaşmak 
imkansızdır. Bu vesileyle geçen eğitim 
öğretim yılında Arapça Hazırlık sınıfı 
açtık. Ve daha sonraki süreçte de dersler-
imizin yüzde otuzunun Arapça olmasına 
karar verdik. Öğrencilerimize hazırlık 
sınıfımız boyunca çok başarılı bir Arapça 
eğitimi verdik. Ancak önümüzdeki yıl 
boyunca ilk kez karşılaşacakları Arapça 
eğitim programlarına takviye için ve başarı 
seviyelerini daha da yukarıya çıkarmak ve 
Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri içerisinde 
yakaladığımız üst seviyeleri korumak 
için Hazırlık öğrencilerimizin tamamını 
İstanbul’da Şile İmam Hatip Lises-
inde kampa aldık. Altı yabancı uyruklu 
hocamız, günde altı saat olmak üzere, bu 
öğrencilerimize Arap Dili ve Edebiyatı, 
Siyer, Tefsir ve Hadis Arapçası eğitimi 
veriyorlar.”

Prof. Dr. Söylemez; “Bir Sonraki 
Kamp Programımızı Arapça 
Konuşan Bir Ülkede Yapmak 
İstiyoruz”
Prof. Dr. Söylemez, hafta sonları öğrencileri 
İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini de 
gezdirmeye çalıştıklarını dile getirerek, 
kamp sonunda yapılacak sınavda birinci 
olan öğrencinin umreye gönderileceğini 
belirtti. İlahiyat Fakültesi olarak kampı 
sürekli hale getirmek istediklerini ifade 
eden Prof. Dr. Söylemez,“Her sene hazırlık 
öğrencilerimize böyle bir imkân sağlamayı 
düşünüyoruz. Türkiye dışında değişik 
ülkelerde benzer eğitim veren kurumlarla 
görüşmelerimiz sürüyor. Bunların netice-
lenmesi durumunda önümüzdeki yıl kamp 
programımızı Arapça konuşan ülkelerden 
birinde yapmayı düşünüyoruz” dedi.

ARAPÇA HAZIRLIK 
SINIFI ÖĞRENCİLERİ 
İSTANBUL’DA KAMPA 
GİTTİ

Kongrede, Prof. Dr. Yusuf Şahin, Yüksek 
Lisans Öğrencileri Murat Yankaş ve Anıl 
S.Tokdede, Yüksek Mühendis Fatih Şahin 
ile Ghent Üniversitesi Makina, Enerji & 
Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. De Beat Patrick tarafından ortak 
hazırlanan “Karbon Kumaş Takviyeli Epoksi 
Bazlı Kompozitlerin Cevap-Yüzey Method 
ile Aşınma Özelliklerinin Araştırılması” 
ve “Karbon/Basalt Takviyeli Kompozit 
Malzemelerin Kuru Aşınma Davranışlarının, 
Taguchi Method ile Analiz Edilmesi” konulu 
sunumlar yapıldı.

Konferansta sunulan tüm çalışmaların 
Science Citation Index (SCI) alanındaki 
dergide tarandığı ve daha sonra 
sonra başka Uluslararası dergilerde 
yayınlanacağı kaydedildi.

Karbon Kumaş İçerikli 
Çalışmalar büyük İlgi 
Gördü…
Prof. Dr. Yusuf Şahin ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen karbon kumaş içerikli 
polimer bazlı kompozitleri, “Yüzey–cevap 
tekniği aracılığı ile karbon takviyeli

epoksi kompozitlerin aşınma özelliklerinin 
iyileştirilmesi” adlı sunumda endüstride en 
çok karşılaşan aşınma türü olarak bilinen 
abrasive aşınmanın oldukça düşürüldüğü, 
uygulanan cevap-yüzey metodu (CYM) 
tasarımı ile deneysel çalışma sonuçları 
arasında çok düşük değişimler oluştuğu, 
en az aşınmayı veren tahmini sonucun 
%2.32 hata ile başarıldığı rapor edildi. 
Bu çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, 
önemli bir tasarım ve analiz tekniği olan 
CYM‘nin gelişen teknolojik alanlar için 
çok faydalı olduğu, geleneksel deneysel 
yöntemlere göre maliyeti yaklaşık 4-5 kez 
düşürebildiği belirtildi. 

Kendini Onaran Elyaf/
Parçacık/Tozdan 
Oluşabilecek “Hibrit 
Epoksi Kompozitlerin 
Geliştirilmesinin…
Yakın Doğu Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümünden Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şahin, Yüksek İmalat 
Mühendisi Fatih Şahin ile ortak olarak 
yürütülmüş olan “Polimer Bazlı Kompozit 
Malzemelerin Kaymalı Aşınma Davranışları

 – Karbon/Basalt Takviyeli Kompozit 
Malzemelerin Kuru Aşınma Davranışlarının 
Taguchi Method ile Analiz Edilmesi” isimli 
ikinci çalışma ise izleyiciler tarafından 
büyük takdir gördü.

Taguchi metodu basalt/karbon kumaş 
takviyeli epoksi kompozitlerin aşınma 
davranışlarının belirlenmesi için farklı 
ortam şartlarında uygulandığı ve karbon 
kumaşların aşınma davranışlarının çok 
belirgin olarak bazalt kumaşlara göre 
üstün performans sergilediği görüldüğü 
bildirildi. Ayrıca, polimer bazlı bu tür 
kompozit malzeme üretimi ve geliştirme 
uygulamasının; özellikle yeni tasarla-
nacak tezgah, ölçüm cihazı, takım ve 
avadanlıklar yapımında yağlama olayını ve 
düzeneğini ortadan kaldıracağı vurgulandı. 
Bu nedenle, kendini onaran, kendinden 
yağlamalı farklı elyaf/parçacık/tozdan 
oluşabilecek “Hibrit epoksi kompozitlerin 
geliştirilmesinin” gerekli olduğu ve bu 
konuda yeni çalışmalara devam edileceği 
vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şahin, TUBİTAK 
destekli bir proje kapsamında, Belçika Ghent Üniversitesi ile 
ortak olarak yaptıkları 2 farklı çalışmayı Belçika’da gerçekleşen 
“7. Uluslararası Kırılma, Yorulma ve Aşınma Konferansı, FFW 
2018”de sundu.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ BELÇİKA’DA 
TEMSİL EDİLDİ

LEFKOSA’NIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 
ÇALIŞMALARI PLANLANARAK 
ARTIRILMALI


