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180 Kişilik Alman Turist 
Grubunu Ağırladı!

Prof. Dr. Cavit Atalar’a 
Liyakat Ödülü Verildi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Exeter 
Üniversitesi’nden ortak makale

tatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
(AKKM) bulunan Sanat Merkezi’nin ilk 
sergisine ev sahipliği yaptığı etkinliğe 
başta Başbakan Tufan Erhürman 
olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan Günsel, rektör yardımcıları ile 
dekanlar, sanatçılar, sanatseverler ile 
misafirler katıldı.

Feryal Sükan’nın 1993 yılından 2018 
yılına kadar geçen sürede resmettiği 
93 eserin sergilendiği Retrospektif 
resim sergisi, 28 Ekim 2018 tarihine 
kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri 
arasında izlenebilecek.

Serginin açılışında Başbakan Tufan 
Erhürman, sanatçı Feryal Sükan ile 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel San-
atlar Fakütlesi Dekanı Doç. Dr. Erdal 
Aygenç birer konuşma gerçekleştirdi.

“Duygu Dolu Figürler 
İzleyeceğiz…”
Serginin açılışı öncesinde ilk söz alan 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel San-
atlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Erdal 
Aygenç, sanat yapanların fazla söz

söylemesinin beklenmediğini ifade 
ederek, Yakın Doğu coğrafyasına 
Modern Sanat Müzesini inşaa eden 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip 
olduğu imkanlarla sanata yeni bir boy-
ut getirdiğini ve yeni başlangıçlara ve-
sile olacağını söyledi. Feryal Sükan’ın 
1993-2018 yılları arasında ortaya 
çıkardığı eserlerin sergileneceğini 
belirten Doç. Dr. Aygenç, “Sükan’ın 
figüratif resimleriyle tanındığını, 
otobiyografik resimler yaptığını, 
özellikle kadın figürleri kullandığını ve 
bu figürlerin bazen yalnız ama duygu 
olduğunu söyledi.

Sanatsal, Yaşamsal ve 
Duygusal Serüven 
Anlatılıyor
Bu sergide, 1993 yılından itibaren 
yaptığı resimlerle, sanatsal, yaşamsal 
ve duygusal serüven sunmak 
istediğini belirten Ressam Feryal 
Sükan da, bu süreci sevenleriyle 
paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirdi.

Çalışmalarından sadece bir kesit 
sunacağı bu sergiyi hayata

geçirmesine ve resimlerini böyle 
güzel bir mekanda sergilemesine 
destek olanlara teşekkür eden Sükan, 
“Sanata ve sanatçıya yaptığı destek 
için başta Suat Günsel olmak üzere, 
sergi ve müze salonları kazandırarak 
sanatçılara ortam ve imkan yaratan 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür 
ediyorum. Bu desteklerin devam 
etmesini temenni ediyorum” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman: 
“Sanatsal Üretimde Sınır 
Tanımıyoruz…”
Başbakan Tufan Erhürman ise, Yakın 
Doğu Üniversitesinde son zamanlara 
toplum adına önemli ve güzel şeyler 
olduğunu dile getirerek Modern Sanat 
Müzesi temelinin atılmasının ardından 
burada sergilenecek olan eserlerin 
geçici olarak sergileneceği Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nin geçici 
binasının açılışı gerçekleştiğini ve 
bundan mutluluk duyduğunu ifade etti. 

Üretmenin hangi alanda olursa 
olsun önemli olduğunu vurgulayan 
Başbakan Erhürman, “Sanatsal 
üretimin önemi çok çok büyük, 

çünkü bu alanda herhangi bir sınır 
tanımıyoruz. Özellikle plastik san-
atlarda bu sınırsızlıktan yararlanan 
sanatçılar uluslararası alanlarda da 
başarılara imza atıyor” dedi.

Feryal Sükan’ın 1993’den beri en 
yakın takipçisi ve hayranlarından 
biri olduğunu ifade eden Erhürman, 
sanatçıya ait 93’den beri ayrı ayrı 
gördüğü eserleri Retrosepektif bir 
sergiyle bir arada görecek olmasının 
heyecanını yaşadığını kaydetti.

Sergi 28 Ekim Tarihine 
Kadar Açık Olacak
Atatürk Kültür Merkezi Binası’nda 
kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat 
Merkezi’nin ilk sergisine ev saihpilği 
yaptığı Feryal Sükan’ın eserlerinden 
oluşan Retrospektif serginin, 28 
Ekim tarihine kadar saat 10:00-17:00 
saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merke-
zi, sırasıyla 29 Ekim 2018 tarihinde 
Mustafa Hastürk, 15 Kasım’da da 
Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının 
karma sergisine ev sahipliği yapacak.

A
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında hizmet 
vermeye başlayan ve aynı anda dört serginin açılabileceği Yakın Doğu Üniversitesi Sanat 
Merkezi’nde, Başbakan Tufan Erhürman’nın katılımı ile ressam Feryal Sükan’nın “Retrospektif 
Resim Sergisi” açıldı.

RETROSPEKTİF RESİM 
SERGİSİ AÇILDI

Ressam Feryal Sükan 
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STRESLE BAŞ EDEMEME
 KİLO ALIMINA

SEBEP OLUYOR!

zun zaman aldığı gerekçesiyle insanların, 
yemek yemeye ayırdıkları zamanı iş 
durumlarına göre kısa bir süreye sıkıştırıp, 
hızlıca tüketilebilecek atıştırmalıkları tercih 
ettiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe 
Denizgil, yemek yeme alışkanlığının 
değiştirilmesi ile yaşamlarındaki diğer 
parçaların da değiştiğini, yemek yemenin 
sadece doymak anlamına gelmediğini ifade 
etti.

Stres Kilo Alma Sebeplerinin 
Başında Geliyor
Bir diğer kilo alma sebebinin stres olduğunu 
söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, 
kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin 
her an karşılaşılan bir durum olduğunu 
belirtti. Stresi oluşturan ve geliştiren tüm 
faktörlerin dışarıdan kaynaklanan ayrılık, 
boşanma gibi faktörler olduğunu söyleyen 
Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, içsel stres 
faktörlerinin ise kendimize koyduğumuz katı 
kurallar, kendimizi algılayışımız, ya hep ya 
hiç şeklindeki düşünce şekilleri olduğunu 
ifade etti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil sö-
zlerine şöyle devam etti: “Sıkça görülen bir 
durum ise belli bir kilo beklentisinde olmak 
ve bu gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı 
ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi 
oluştururken koşullar, günlük yaşam rutin-
lerimiz ve bireysel özelliklerimizi de dikkate 
almak oldukça önemli ve gereklidir. Bunun 
akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak 
ve limitler olmadığında “ya hep ya hiç” 
düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça 
önemlidir. Stres yaratan uyaranlar kişi için 
rahatsız edici duruma geldiğinde ise vücut 
kendini korumaya alabilir.”

Problemlerle Karşı Karşıya 
Kalındığı Durumlarda Stres 
Hormonları Salgılanmaya 
Başlıyor
Kişiler stresle karşılaştığı zaman vücudun 
stres hormonlarını salgılamaya başladığını 
söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, 
ayni zamanda kan basıncının yükselmesi 
gibi tepkilerin de geliştiğini belirtti. Kişinin 
hayatındaki problemin çözüldüğü zaman ise 
stres belirtilerinin de kendiliğinden ortadan 
kalktığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe 
Denizgil, stresle baş edilemediği zaman ise 
vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres 
belirtilerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil: 
“Sosyal Hayatın Azalması, 
Ev İçinde Geçen Zamanın 
Artmasına ve Kişinin Evde Vakit 
Geçirmesiyle Birlikte Yemek 
Yemeye Yönelmesine Neden

Olabilmektedir.”
Çarpıntı, baş ağrısı ve bitkinlik dışında en 
önemli stres belirtilerinden bazılarının da 
gastrointestinal dediğimiz mide bağırsak 
bozukluğu ve sindirim zorluğu olduğunu 
söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, 
duygusal belirtilerin ise mutsuzluk, huzursu-
zluk ve kaygı olduğunu belirtti. Ayni zaman-
da sosyal hayatın azalması ve kişinin evde 
daha uzun vakit geçirmesiyle birlikte yemek 
yemeye yöneldiğini söyleyen Uzm. Psikolog 
Tuğçe Denizgil, bu durumun kilo almaya 
neden olduğunu ifade etti. Uzm. Psikolog 
Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Sosyal 
hayatın azalması ev içinde geçen zamanın 
artmasına ve kişinin evde vakit geçirmesi-
yle birlikte yemek yemeye yönelmesine 
neden olabilmektedir. Bu davranış özellikle 
gerginliği azaltmaya yönelir. Bir süre sonra 
kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek 
bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden 
çıkılmaz bir hal alır. Stresle baş etmek ve 
yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan 
zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin 
aşılmasında önemli faktörlerdendir.”

Diyet Uygulayamayan Kişilere 
Psikologlar Tarafından Psikolo-
jik 
Testler Uygulanmaktadır
Diyetisyen tarafından diyetine uyum konu-
sunda zorluk yaşayan kişilerin psikoloğa 
yönlendirildiğini ve psikolog tarafından 
hastaya öncelikle psikolojik testlerin (kişilik 
özellikleri ve yeme davranışı ölçekleri) 
uygulandığını söyleyen Uzm. Psikolog 
Tuğçe Denizgil, stresle baş etme konusunda 
kişinin kendini olumsuz algılayışı üzerine 
çalışıldığını belirtti. Bu testlerin sonu-
cunda psikoterapi planının hazırlandığını 
söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, 
diyet uygulamakta zorluk yaşayan kişilerin 
dahiliye uzmanı, diyetisyen ayrıca gereklilik 
durumunda psikiyatrist iş birliği ile ideal 
sonuca ulaşabileceklerini ifade etti.

U
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, 
Stresin Kilo Alımına Yol Açtığını Belirtti.

YDÜ Hastanesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı 
Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil 

Siyaset ve sağlık dünyasından 
tanınan aynı zamanda Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk 
kadın Başbakanı ünvanına sahip 
olan Meclis eski başkanı Dr. 
Sibel Siber’e ziyareti sırasında, 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk 
ile Meclis İdari, Mali Teknik ve 
Parlamenter Hizmetleri Müdürü 
Yrd. Doç. Dr Serkan İlseven 
eşlik etti. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Hastürk, müzede sergilenen 
eserler hakkında Dr. Siber’e bilg-
iler aktardı.

Dr. Sibel Siber; 
“Sanat Müzesinin 
Kıbrıs Türk 
Toplumuna 
Kazandırılması Büyük 
Önem Arz Ediyor…”
Yakın Doğu Üniversitesinin 
girişimciliği ile Kıbrıs Türküne

yine bir ilki yaşattığını belirten 
Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel 
Siber, böyle bir sanat müzesinin 
hayata geçirilmesinin Kıbrıs Türk 
toplumu ile sanata, kültüre ver-
ilen değer açısından büyük önem 
arz ettiğini belirtti.

Dr. Siber, müze ile ilgili 
duygularını şöyle aktardı; “Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin ülke 
kültürüne, sanatına katkıları çok 
önemli ve yadsınamaz. Böyle bir 
sanat müzesinin hayata geçirilm-
esi ve kazandırılması Kıbrıs 
Türk toplumu açısından sanata, 
kültüre verilen değer açısından 
çok büyük önem arz etmektedir. 
Bugünde büyük bir keyifle, zevkle 
bu müze içinde adeta sanatın 
içinde yolculuk yaptım. Ümit edi-
yorum ki daha gelişen, büyüyen 
müzeleriyle hep var olacağız. 
Yakın Doğu Üniversitesini böylesi 
birbirinden eşsiz sanat eserlerini 
bizlerle buluşturduğu ve yaşattığı 
için kutluyorum.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis eski Başkanı Dr. 
Sibel Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler 
Bölgesi Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

MECLİS ESKİ BAŞKANI 
DR. SİBEL SİBER,
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni Ziyaret Etti

Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi 

180 Kişilik Alman Turist 
Grubunu Ağırladı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE MÜZELER 
BÖLGESİNDE YER ALAN KIBRIS ARABA MÜZESİ VE KIBRIS 

MODERN SANAT MÜZESİ 180 KİŞİLİK ALMAN TURİSTİ AĞIRLADI.

N
BK Touristic ve 
tarafından düzen-
lenen Kültür 
Turizmi kapsamında 
Almanya’dan 
adamıza gelen 180 
kişilik turist kafilesi, 

Kıbrıs Araba Müzesi ile Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’ni ziyaret etti.

NBK Touristic Genel Müdür yardımcısı 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
operasyon sorumlusu Serdar Sevinç, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, NTL- 
Northern Travel Limited iş ortaklığında 
5 yıldır 9 ülkeyi kapsayan Batı 
Avrupa’dan yaklaşık 250 bin 65+ yaş 
grup misafiri adanın en sakin Ekim-
Mayıs dönemlerinde getirdiklerini 
belirterek Kültür Turizmi yaptıklarını ve 
tüm ören yerlerini gezdiklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü 
içersinde bulunan müzeler bölgesine 
bu bağlamda olumlu düşüncelerle 
ilk kez turist kafilesi getirdiklerini 
belirten Sevinç, “Lefkoşa turumuzun 
içine entegre etmiştik olumlu sonuçlar 
alacağımızı tahmin ediyorduk ama bu 
kadar yoğun olumlu tepkiler almak 
bizleri çok mutlu etti” dedi.

“KKTC’ye Tekrar Gelmemiz 
İçin Bir Neden Doğdu”
Birçok turistin Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde yer alan müzeler 
nedeniyle adamıza yeniden gelmeleri 
için bir sebep olduğunu belirten Serdar 
Sevinç, “Bir çok misafirimiz, “Bizler 
bir çok araba müzesi ve sanat müzesi 
gezdik profesyonelce düşünülmüş 
ve çok çeşitliliği bir arada görmedik, 
böyle bir müzeyi ilk defa geziyoruz. 
KKTC’ye gelirken böyle bir koleksi-
yonla karşılaşacağımızı hayal bile 
edemezdik. Buraya tekrar gelmemiz 
için bir neden doğdu” ifadelerini 
kullandıklarını söyledi.

“Yakın Doğu 
Üniversitesi Müzeler 
Bölgesini KKTC 
Operasyonlarımızın 
İçersine Entegre 
Etmek İstiyoruz”
Serdar Sevinç, aldıkları bu olumlu 
geri dönüşlerden sonra ne kadar haklı 
olduğumuz gördüklerini ve bundan 
sonraki tüm operasyonlarında Yakın 
Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesini 
programlarının içine entegre etmek 
istediklerini belirtti.

Film Afişlerinde 
Kıbrıs Sergisi 
açıldı

Türk Dünyası Gazeteciler 
Federasyonu tarafından 
düzenlenen Türk Dünyası 3’ncü 
Uluslararası Belgesel Film 
Festivali’nde, küratörlüğünü 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo TV ve Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap’ın yaptığı “Film Afişlerinde 
Kıbrıs Sergisi” açıldı.
Kıbrıs ile ilgili çekilen 
veya Kıbrıs’ta çekimleri 
gerçekleştirilen ye-
rli ve yabancı filmlerin 
afişlerinin yer aldığı “Film 
Afişlerinde Kıbrıs Sergisi” 
İstanbul Üniversitesi Prof. 
Dr. Cemil Bilsel Konferans 
Salonu’nda sergileniyor.

Serginin açılışını, Türk 
Dünyası Gazeteciler Fed-
erasyonu Genel Başkanı 
Menderes Demir, Türk 
Dünyası Belgesel Film 
Festivali Direktörü Okay 
Karacan, Azerbaycan 
Bakü Kültür Müşaviri 
İrfan Çiftçi, NTV Dış 
Haberler Müdürü Ahmet 
Yeşiltepe, ve Türkmeni-
stan sinemasının usta 
yönetmenlerinden Ho-
cakulu Narliyev tarafından 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin de

KKTC’yi temsilen proje 
ortağı olarak yer aldığı, 
“8 ülke 8 şehir 1 festival” 
sloganıyla hayata geçir-
ilen festival kapsamında, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo 
TV ve Sinema Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap, “Film Afişlerinde 
Kıbrıs Sergisi”nin 
küratörlüğünü üstlendi.

Türk Dünyası Film 
Festivali’nin Kasım 
Ayında Ülkemizde 
Gösterimleri 
Gerçekleştirilecek…
Proje ortağı olan ülkel-
erdeki gösterimlerine 
devam eden Türk Dünyası 
Film Festivali, 4-11 Kasım 
2018 tarihlerinde Yakın 
Doğu Üniversitesi ev 
sahipliğinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti göster-
imlerini yapılacak.
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Uluslararası kongre bursu 
almaya hak kazandılar

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Eczacılık, Tıp 
ve Sağlık Bilimleri 
Fakülteleri’nde 

görev yapan aynı zamanda 
Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi (DESAM) 
araştırmacılarından olan Yrd. 
Doç. Dr. Güner Ekiz, Dr. Buket 
Baddal, Yrd. Doç. Dr. Meryem 
Güvenir, Uzm. Emrah Güler 
ve Uzm. Nazife Sultanoğlu 
mikrobiyoloji ve mikrobiyal 
biyoteknoloji alanlarında yürüt-
tükleri bilimsel çalışmalarla, 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 
(TMC) ile Federation of Euro-
pean Microbiological Societies 
(FEMS) tarafından kongre 
bursu almaya hak kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi’nden 
verilen bilgide, Yrd. Doç. Dr. 
Güner Ekiz, Dr. Buket Baddal, 
Yrd. Doç. Dr. Meryem Güve-
nir, Uzm. Emrah Güler ve 
Uzm. Nazife Sultanoğlu’nun, 
gerçekleştirdikleri bilimsel 
çalışmalarıyla 04-08 Kasım 
2018 tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenecek olan 
XXXVIII. Uluslararası Türk Mik-
robiyoloji Kongresi’ne kongre 
katılım ve konaklama bursu 
aldıkları belirtildi.

Tıbbi mikrobiyoloji alanının 
yanı sıra gıda mikrobiyolojisi, 
çevre mikrobiyolojisi, mole-
küler mikrobiyoloji, farmasötik 
mikrobiyoloji ve mikrobiyal bi-
yoteknoloji gibi alanlarda gün-
cel çalışmaların paylaşılacağı 
üst düzey bir platform 
oluşturulacak olan kongrede, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
araştırmacıları farklı konularda 
yürüttükleri araştırmalarını 
sözlü olarak tebliğ edecekler.

Anti-aging 
Moleküllerin 
Sentezi 
Anlatılacak…
Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz kon-
grede, anti-aging etkilerinden 
dolayı son dönemde oldukça 
ilgi çeken sikloastragenol ve 
türevleri üzerinde mantarlar ile 
gerçekleştirdiği biyotransfor-
masyon çalışmalarını ve elde 
edilen biyotransformasyon 
ürünlerinin hücrelerde telom-
eraz enzim aktivasyonunu 
arttırmaya yönelik etkilerini 
paylaşacak.

Boğazda Ağrı ve 
İltihaplanmaya

Neden Olan 
Bakteriyel 
Enfeksiyonlara 
Alternatif Tedavi 
Yöntemleri 
Saptandı…
Dr. Buket Baddal, 21. yüzyılın 
genetik mucizesi olan CRISPR/
Cas9 gen modifikasyon 
teknolojisi ile boğaz enfek-
siyonuna neden olan Strep-
tococcus pyogenes isimli 
bakterinin insan vücudundaki 
yeni reseptörlerini tanımladığı 
ve bu reseptörler sayesinde, 
invaziv seyreden streptokok 
enfeksiyonlarının tedavisinde 
yeni antimikrobiyal yöntem-
leri geliştirdiği çalışmasını 
aktaracak.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki 
Sıtma Olguları 
İrdelendi…
Yrd. Doç. Dr. Meryem Güvenir 
de kongreye, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde sıtma 
olgularının yurtdışına seyahat 
öyküsü olan ve ateş atakları ile 
seyreden import vakalardan 
oluştuğunu ortaya koyan 
çalışması ile katılacak. Yürütül-
en çalışmada, KKTC’deki sıtma 
olgularının demografik, klinik 
ve laboratuvar özellikleri ile ret-
rospektif olarak değerlendirildi.

Bebek ve Çocuklara 
İshale Bağlı 
Yatışlara Neden 
Olan Virüsler 
Araştırıldı…
Kuzey Kıbrıs’taki 0-5 yaş arası 
çocuklarda Rotavirüs ve Ade-
novirüs gastroenteriti sıklığının 
araştıran Uzm. Emrah Güler 
de, özellikle bebek ve çocuk-
larda ishale bağlı yatışlara 
neden olan iki önemli ajan olan 
Rotavirüs ve Adenovirüse bağlı 
gastroenterit sıklığının belirlen-
mesi amaçladığı çalışmasını 
sunacak.

Kıbrıs’ta HIV/AIDS 
Enfeksiyonunun 
Dinamiği 
İncelendi…
Uzm. Nazife Sultanoğlu ise 
turizm, eğitim, çalışma ve 
göç gibi benzeri hareketlerin 
fazla olduğu Kıbrıs adasında, 
dünyadaki en önemli enfeksi-
yon hastalıklarından biri olan 
HIV/AIDS enfeksiyonunun 
matematik modeliyle epidemik 
dinamiğini kongrede bildirecek.
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Yakın Doğu Üniversi-
tesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünden verilen 
bilgiye göre, Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliği 
(ZMGM) Derneği tarafından 
her iki yılda bir düzenlenen 
ve 20 oturumda 130’un üz-
erinde bildirinin sunulduğu 
konferansa, Prof. Dr. Cavit 
Atalar, Bilim Kurulu üyesi 
ve Oturum Başkanı olarak 
katıldı.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Dünya Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Charles 
Ng ile Yeni Zelanda Can-
terbury Üniversitesinden 
Prof. Dr. Misko Cubrinovski, 
Boğaziçi Üniversitesinden 
Prof. Dr. Gökhan Baykal ile 
Yıldız Teknik Üniversitesin-
den Prof. Dr. Mehmet Ber-
ilgen Ord. Prof. Dr. Hamdi 
Peynircioğlu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı konferansta, 
Prof. Dr. Atalar’a Birliğin 
simgesi olan kravat hediye 
edildi.

Yapay Sinir Ağları 
Kullanılarak Kuzey 
Lefkoşa İnce 
Daneli Zeminlerinin 
Sınıflandırılması 
Sunuldu…
Konferansta, Prof. Dr. Braja 
Das, Dokuz Eylül Üniversites-
inden Prof. Dr. Mustafa

Akgün ve Özkan Özdağ, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Hilmi Dindar ve Arif Özyankı 
ile birlikte hazırladıkları 
“Yapay Sinir Ağları 
Kullanılarak Kuzey Lefkoşa 
İnce Daneli Zeminler-
inin Sınıflandırılması” isimli 
bildiriyi sundu. Bildiride, 
Kuzey Lefkoşa ince daneli 
zeminleri için Yapay Sinir 
Ağları eğitim algoritması 
kullanılarak tahmin edilen 
Atterberg değerlerinden, 
zemin sınıflandırılması 
değerlerine ulaşmaya 
çalışıldı. Bu çalışmada kum, 
silt, kil, likit limit ve plastisite 
indeksi değerleri tespit edilen 
örnekler çalışmanın birinci 
bölümünde dane dağılımı 
değerlerinden likit limit ve 
plastisite indeksi değerleri 
tahmin edilmeye çalışılmış 
olup, ikinci bölümde ise 
tahmin edilen bu değerlerden 
zemin sınıflandırılmaları 
bulundu.

Prof. Dr. Cavit 
Atalar’a Liyakat 
Ödülü Verildi…
Yakın Doğu Üniversitesi 
Deprem ve Zemin Araştırma 
ve Değerlendirme Merkezi 
Müdürü ile Petrol ve Doğal 
Gaz Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Cavit 
Atalar’a, ulusal ve uluslararası 
seviyede yaptığı çalışmalarla 
mesleğe, araştırma, eğitim

ve uygulama alanlarında 
üstün katkılar getirdiği için 
Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği (ZMGM) 
Derneği tarafından “Liyakat 
Ödülü” verildi. İstanbul Üni-
versitesinde gerçekleştirilen 
Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği 17. 
Ulusal Konferansında ZMGM 
Derneği “Liyakat Ödülleri 
Töreni” için düzenlenen 
törende ödülünü alan Prof. 
Dr. Cavit Atalar’ın özgeçmişi 
okundu.

Yakın Doğu 
Üniversitesi 2020 
Yılında 5’inci 
Konferansta Ev 
Sahipliği Yapacak…
Prof. Dr. Cavit Atalar, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in 
Onursal Başkanlığında, 
Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Derneği 
işbirliği ile Uluslararası 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Birliği (ISSMGE) 
himayelerinde, “Uluslararası 
Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliğinde Yeni 
Gelişmeler” Konferanslarının 
5’incisinin 2020 yılında 
Yakın Doğu Üniver-
sitesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmesi için 
çalışmaların yapıldığını söyl-
edi.

akın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma 
ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ile Petrol ve 
Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Cavit Atalar, İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilen 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal 
Konferansı’na katıldı.

Y

Prof. Dr. Cavit 
Atalar’a Liyakat 

Ödülü Verildi

rof. Dr. Mehmet Mah-
fuz Söylemez, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Galerisi Salonunda düzenlenen 
“Nübuvvetten Hilafete İmamet 
Tartışmaları” konulu panelin 
açılış konuşmasını yaptı. Prof. 
Dr. Söylemez, konuşmasında 
programın ilk iki yılı ve sonrası 
hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez 
“Programımızın üçüncü yılına 
girmiş olduk. Hatırlanacağı 
üzere ilk 2 yılı Hz. Peygam-
beri (s.a.v) konuşmuş idik. 
Peygamberimiz (S.A.V) 
bir düşünce inşa etmiş, 
inandığımız değerlerin ban-
isi konumundadır” şeklinde 
konuştu.

Başlatılan İslam Tarihi Dersleri 
programı kapsamında düzenle-
nen panelde Hz. Peygamber’in 
vefatından sonra başlayan yeni 
döneme Müslümanların nasıl 
baktıkları ele alındı.

İslam Tarihi ve Siyer 
Dersleri Üç Yıldır 
Yürütülüyor…
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi girişimleriyle üç 
yıldan beri Malatya’da siyer ve 
İslam tarihi konusunda söyleşi 
ve paneller organize ediliyor. 
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz Söylemez’in 
girişimi ve koordinatörlüğünde, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığının desteğiyle 
yürütülen programın ilk iki 
yılında siyer masaya yatırıldı. 

İlk yıl Mekke Dönemi ele 
alınmış ve bir kitaba dönüşerek 
Malatya Belediyesi yayınları 
tarafından yayımlandı. İkinci 
yılında ise Medine dönemi ele 
alınarak kitap haline getirildi. 
2018-2019 Eğitim Öğretim 
yılında da Hz. Ebûbekir ve Hz. 
Ömer dönemlerinin işlenecek.

Prof. Dr. Söylemez: 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde Üretilen 
Bilgiler Sadece KKTC 
değil, Türkiye’nin de 
Hizmetine Sunuluyor”
Panelin ardından 
değerlendirmelerde bulunan 
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz Söylemez, 
bu panelin bir dizi seminerle 
sürdürülecek olan Hz. Ebu 
Bekir dönemi dersleri için bir 
başlangıç olduğunu ve serinin 
Hz. Ömer’in hilafeti ile devam 
edeceğini belirtti. Prof. Dr. 
Söylemez program bağlamında 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Yakın Doğu Üniversitesi ve 
özellikle de İlahiyat Fakültesi 
hakkında bilgiler de aktardı. 
Yedi yıllık bir geçmişe sahip 
olan Yakın Doğu İlahiyat 
Fakültesi’nin giderek hak 
ettiği yeri ihraz ettiğini belirten 
Prof. Dr. Söylemez, ürettikleri 
bilgiyi sadece adaya değil aynı 
zamanda Türkiye’nin hizmetine 
de sunmaya başladıklarını 
belirtti. Prof. Dr. Söylemez, 
üç yıldır devam eden bu 
programın Türkiye’de yaptıkları 
çalışmalardan sadece biri 
olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can 
Başer, Kekik İle İlgili 

Çalışmalarını 
Sempozyumda Anlattı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can 
Başer, Çeşme’de düzenlenen 4. Uluslararası Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler Sempozyumu’na davetli 
konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Başer sempozyum-
da, uçucu yağında karvak-
rol içeren kekik bitkileri 
hakkında konuşma yaparak, 
kekik üzerine yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi.

Her Derde Deva Bitki 
“Kekik”…
Prof. Dr. Başer, kekik 
yağının ana bileşiği 
karvakrol’ün biyolojik 
etkileri üzerinde dünya üzer-
inde yapılmış olan yüzlerce 
çalışmadan yaptığı güncel 
bir derlemeyi sunduğu 
sempozyumda kekiğin tüm 
bileşenleriyle hastalıklar, 
tedavi ve hayvan ürünlerinde 
kullanılabileceğini belirtti.

Kekik, kekik yağı, 
kekik suyu ve özellikle 
karvakrol’ün mikrop 
öldürücü, kanser tedavisinde 
etkili, ağrı kesici, 

antioksidan, obesiteyi 
önleyici, karaciğeri koruy-
ucu, haşaratları öldürücü, 
antioksidan, yara iyileştirici 
gibi özelliklerinin olduğunu 
belirten Prof. Dr. Başer, 
hayvan yemlerinde katkı 
maddesi olarak, gıdaları 
koruyucu, arı sağlığını koru-
mada, aromaterapide ve gıda 
takviyesi olarak kullanımları 
yanında hiçbir zararlı etkiye 
rastlanmadığını vurguladı.

Her iki yılda bir farklı 
bir şehirde düzenlenen, 
Türkiye’den ve yurtdışından 
300 kişinin katıldığı 
toplantıda 93’ü sözlü olmak 
üzere 310 bildiri sunuldu. 
Uluslararası Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler beşinci 
toplantısı 2020 yılında 
Konya’da düzenlenecek.

51’nci Uluslararası 
Uçucu Yağlar

Sempozyumu 
KKTC’de 
Gerçekleştirilecek…
Öte yandan, Sırbistan’ın 
Niş şehrinde yapılan 49. 
Uluslararası Uçucu Yağlar 
Sempozyumu (ISEO)’ya 
katılan Prof. Dr. Hüsnü 
Can Başer, kendisinin de 
üyesi olduğu ISEO Daimi 
Komitesi’nin aldığı karar 
gereği, 51. Sempozyumun 
2020 yılında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde 
yapılacağını bildirdi.

Her yıl farklı bir Avrupa 
ülkesinde düzenlenen 
sempozyumuun daha önce 
Türkiye’de 3 defa Eskişehir, 
Antalya ve İstanbul’da 
yapıldığını söyleyen Prof. 
Dr. Başer, 51. sempozyu-
mun Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yapılması 
kararının oybirliğiyle 
alındığını belirtti.

YDÜ İlahiyat Fakültesi, 
Malatya’da Panele 

Katıldı

P
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İzmir Swiss Hotel’de gerçekleşen, 
1260 psikiyatrist ile psikoloğun 
katıldığı ve toplamda 286 bilimsel 
araştırmanın sunulduğu 54. Türkiye 
Psikiyatri Kongresi’nde, Yakın Doğu 
Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Mehmet Çakıcı, Prof. Dr. Ebru Çakıcı, 
Yrd. Doç. Meryem Karaaziz, Uz. Psk. 
Ayşe Buran’ın sunduğu “KKTC’de 
Erişkin Bireylerde Disosiyatif Belirtil-
erin yaygınlığı, risk faktörleri ve Akül-
türasyon ile ilişkisi” isimli araştırma 
Türkiye üçüncüsü ödülünü aldı.

Yirmi araştırmanın ödüle aday 
gösterildiği kongrede finale kalarak 
üçüncülük ödülünü alan çalışmada, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
erişkin bireylerinde disosiyatif be-
lirtilerin yaygınlığının %9,7 olarak 
bulunduğu belirlendi. Bu oranın 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
dünya genelinde yapılan çalışmalar 
arasında Kanada ve Türkiye’den sonra 
en yüksek disosiyatif belirtilere sahip 
3 ülke arasına koyduğu tespit edildi.

Çalışma, 2018 yılında 955 kişi arasında 
tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti genelinden seçilen örneklem ile 
40 anketörle Mayıs 2018 tarihinde 
yapıldı. Çalışma bir ev çalışması 
olup Kotalı randomize çok tabakalı 
örneklem ile katılımcılar seçildi. Özel-
likle uyuşturucu bağımlılığı tedavisi 
üzerine çalışmalar yürüten ve bir 
çok uluslararası başarıya sahip olan 
Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibinin 
yürüttüğü çalışma ülkemizde yürütül-
en bilimsel çalışmaların başarısını da 
ortaya koydu.

Genç Olmak, Çalışmamak 
Düşük Ücret Kazanmak, 
Göçmen Olmak ve 
Travmatik Yaşantılara 
Sahip Olmak Hastalık 
Riskini Artırıyor…

Doç. Disosiyatif belirtilerin, kişinin 
çevreyi algılamasında, hafızasında 
ya da kimliğinde olan çözülmeler 
olarak tanımlandığını belirten Prof. 
Dr. Mehmet Çakıcı, çoğul kişiliğin 
bu hastalığın en yaygın görülen 
bozukluklarından olduğunu söyledi.

Disosiyatif belirtilerin yaygınlığının 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
erişkin bireylerde %9,7 olarak 
bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Çakıcı, 
“Bu oran KKTC’yi dünya genel-
inde yapılan çalışmalar arasında en 
yüksek disosiyatif belirtilere sahip 3 
ülke arasına koyuyor” dedi. Kanada 
ve Türkiye’de de yapılan çalışmalar 
var. Yapılan çalışmada disosiyatif 
belirtilerin oluşumunda risk faktörü 
olarak daha genç olmak, çalışmıyor 
ya da asgari ücretin altında çalışıyor 
olmak, göçmen olmak, travmatik 
yaşantılara sahip olmak gibi sosyo-
demografik değişkenler yer aldığını 
aktaran Prof. Dr. Çakıcı, bireyin 
kültür tutumlarındaki farklılıkların da 
bu disosiyatif belirtilerin oluşumunda 
etkili olabileceği ortaya çıktığını 
kaydetti. 

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı çalışmaya 
ilişkin olarak şunları söyledi: “Savaş, 
göç, ekonomik zorluklar, koloni-
zasyon geçmişi yaşayan Kıbrıslı 
Türklerde de belirtiler yoğun iken 
Türkiyeli göçmenlerde de yaygın 
belirtiler görülmüştür. Bunun yanında 
Asimilasyon kültür özelliklerine 
sahip Türkiye’li göçmenler disosiyatif 
belirtilere daha çok sahipken, her 
iki kültürle bütünleşmiş hem KKTC 
uyruklu hem de TC uyruklu bireylerin 
disosiyatif belirtilerinin daha düşük 
olduğu görülmüştür. Kısacası kültürel 
tutum farklılıklarının ruh sağlığında 
önemli bir yere sahip olduğu bir 
kez daha ortaya çıkmıştır. Kültürel 
çatışma hastalığı alevlerken kültür-
lerin uyumu hastalıkları azalttığı 
görülmüştür.” 

   Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Psikoloji Bölüm 
Başkanı, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde erişkin bireylerde çoklu 
kişilik bozukluğu ile ilgili yaptığı araştırma 54. Türkiye 
Psikiyatri Kongresi’nde ilk üçe girerek ödüllendirildi.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın  
Çoklu Kİşİlİk Bozukluğu İle İlgİlİ 
Yaptığı Araştırma Ödül Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi 
ile Exeter Üniversitesi’nden 
Ortak Makale

D
oç. Dr. Özge 
Özden Fuller 
ile Doç. Dr. 
Wayne Fuller’in 
birlikte yürüt-
tükleri ve Exeter 

Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve 
Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Dave Hodgson’un bilimsel 
danışmanlıkla katkı koyduğu 
makale, SCI Expanded katego-
risinde olan bir bilimsel dergide 
yayımlandı. Web of Science 
SCI Expanded kateogrisindeki 
dergide yayımlanmış olan ve 
bir çok bilim insanının ilgisini 
çeken makale “Yarı Kurak 
Akdeniz Bölgesinde Tarımsal 
Uygulamaların Biyoçeşitlilik 
Üzerindeki Etkisi” başlığı ile yer 
aldı.

Kıbrıs Zeytin 
Bahçelerinde Farklı 
Tarımsal 
Uygulamalara 
Maruz Kalan Canlı 
Organizmaların 
Faaliyetlerden 
Nasıl Etkilendikleri 
Araştırıldı…
Araştırma projesinin yürütücüsü 
Doç. Dr. Özge Özden Fuller, 
yoğun tarım faaliyetlerinin, 
tarımsal sistemlerde yaban 
hayatı üzerinde olumsuz etkileri 
olduğunun bilindiğini dile getir-
erek, bu araştırmada farklı tarım 
uygulamalarının biyoçeşitliliğe

olan etkilerini belirlediklerini 
söyledi. 

Kıbrıs zeytin bahçelerinde farklı 
tarımsal uygulamalarına maruz 
kalan canlı organizmaların 
faaliyetlerden nasıl etkilendikler-
ini araştırdıklarını anlatan Doç. 
Dr. Fuller,araştırma ile ilgili 
olarak şunları dile getirdi: “Aşırı 
tarım uygulamaları (yoğun tarla 
sürümü ve pestisit uygulaması 
yapılan), az tarımsal uygulama 
yapılan bahçeler (yalnızca yılda 
1 kez sürülen ve hiç pestisit 
uygulanmayan bahçeler) ve 
tarımsal uygulama yapılmayan 
zeytinliklerde omurgasız 
çeşitliliğini inclendi. Omurgasız 
faunası ve tür çeşitliliğindeki 
değişiklikler farklı tarımsal 
faaliyetler uygulanmakta 
olan 12 farklı zeytinlik alanda 
incelenerek karşılaştırılması 
yapıldı. Zeytin ağacı kano-
pilerindeki, ağaç altı bitki 
örtüsü üzerindeki ve toprak 
yüzeyindeki omurgasız örnekle-
meleri 8 aylık bir süre boyunca 
gerçekleştirildi. Gözlemler 
sonucunda yoğun tarımsal faali-
yet uygulanmayan bahçelerde 
omurgasız canlı türü zenginliği 
önemli derecede yüksek çıktı. 
Fiziksel manipülasyon, pestisit 
ve gübrelerin girdilerinin yüksek 
derece kullanılmış olduğu 
bahçelerde ise biyoçeşitlilik 
oranı düşük çıkmıştır. Az 
miktarda manüplasyon yapılan 
bahçelerde biyoçeşitliliğin

dengede kaldığı da gözlem-
lendi.”

Araştırma 
Üreticilerin Desteği 
ile Sürdürüldü…
Araştırmacılar zeytin bahçeler-
inde yürütülmüş olan bu bilim-
sel çalışmanın bahçe sahipleri 
ile görüşülerek araştırmanın 
yürütülebilmesi için izin 
aldıklarını ve uygulama detayları 
ile ilgili olarak bilgileri de yine 
bahçe sahibi üreticilerden 
edindiklerini belirttiler. Yürütücü 
Doç. Dr. Özge Özden Fuller  
“Bizlere araştırmamız boyunca 
destek olan bahçe sahiplerine 
müteşekkiriz” dedi.

Exeter Üniversitesi 
ile Ortak Bilimsel 
Çalışmalar Devam 
Edecek
Araştırmaya danışmanlıkla 
katkı koyan Prof. Dr. Dave 
Hodgson’un Exeter Üniversitesi 
Cornwall Kampüsünde Biyolojik 
Bilimler ve Coğrafya Bölüm 
Başkanlığı ve aynı zamanda 
Ekoloji ve Koruma Merkezi 
Direktörlüğü görevlerini de 
yürüttüğünü belirten Yakın Doğu 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özge Özden Fuller, 
Exeter Üniversitesi Biyolojik 
Bilimler Bölümü ile ortak bilim-
sel çalışmaların devam ettiğini 
kaydetti.
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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge 
Özden Fuller ile Veteriner Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller’in birlikte 
yürüttükleri “Tarımsal Faaliyetlerin 
Biyoçeşitliliğe Etkisi” başlıklı araştırma 
projesinden hazırlanan bilimsel makale 
uluslararası bilimsel dergide yayımlandı.

gazete.neu.edu.tr

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

SAHİBİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

KOORDİNATÖR
Nuran ÖZE

GÖRSEL TASARIM
Fuat Boğaç EVREN

BİLİŞİM DESTEĞİ
Near East Technology

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ RESMİ GAZETESİDİR.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. 
NURHAN BAYRAKTAR, DEKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. ÜMRAN DAL YILMAZ VE 

ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ÖZGE UZUN, BERLİN’DE DÜZENLENEN 14. AVRUPA BİRLİĞİ 
GERİATRİ TIP DERNEĞİ KONGRESİ’NDE 6 POSTER BİLDİRİSİ SUNDU.

YDÜ Hemşirelik Fakültesi 
Almanya’da temsil edildi

Y
akın Doğu Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi Cer-
rahi Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı öğretim üyeleri 
kongrede; yaşlı bireylerde 
sıvı dengesi problemleri, idrar 
kaçırma, yaşlılıkta kullanılan 
alternatif tıp yöntemleri, ağız 

kokusu ve hemşirelerin yaşlı bakımı ile ilgili 6 
poster bildirisi sundular.

Yaşlılarda En Yaygın Sıvı ve 
Elektrolit Dengesi Problemi 
Dehidrasyon…
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ve Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz’ın 
birlikte hazırladıkları “Yaşlı Bireylerde Sıvı 
Dengesi Problemleri” başlıklı poster bildiride, 
yaşlı bireylerde fizyolojik değişiklikler, 
fiziksel yetersizlikler, sıvı alımına erişimin 
kısıtlanması, çoklu ilaç kullanımı gibi neden-
lerle morbidite ve mortalite artışına neden 
olabilen sıvı dengesizlikleri görülebileceği 
saptandı.

Dehidrasyonun, yaşlılarda en yaygın sıvı ve 
elektrolit dengesi problemi olduğu belirtilen 
çalışmada, yaşlılarda sıvı dengesizliğinin 
önlenmesinin fonksiyonel durum ve yaşam 
kalitesini artırabileceğini, sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının konuya ilişkin farkındalığının 
artırılmasının yaşlılarda sıvı dengesi prob-
lemlerinin önlenmesinde önemli olduğu ifade 
edildi.

Suyun insan vücudunda biyokimyasal 
süreçler için hayati öneme sahip olduğu 
vurgulanan bildiride; “Yaşlanma, su ve ele-
ktrolit dengesinin düzenlenmesinde yer alan 
homeostatik sistemlerde birçok değişikliklere 
yol açabilir. Bu sistematik derleme, yaşlıların 
sıvı dengesi problemleri ile ilgili literatüre 
genel bir bakış sunmaktadır. İlgili literatürde 
yaşlıların sıvı ve elektrolit dengesi problem-
lerine ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır” 
denildi.

Yaşlılarda Mesane Kaslarının 
Zayıflaması İdrar Kaçırmanın 
Artmasına Neden Oluyor…
Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ve Doç. Dr. 
Ümran Dal Yılmaz’a ait bir başka poster 
bildirisinde ise “Üriner İnkontinans (İdrar 
Kaçırma) Yaşlıların Kaderi mi?” başlıklı konu 
irdelendi.

Yaşlılarda mesane kaslarının zayıflamasının 
rezidü idrar miktarının artmasına ve bunun 
sonucunda inkontinansa neden olduğu ifade 
edilen bildiride, üriner inkontinan miktarı ne 
olursa olsun her türlü istemsiz idrar kaçırma 
durumu olarak tanımlandığı belirtildi. Üriner 
inkontinansın yaşlılarda yaygın görülen ve 
rahatsız edici bir durum olduğu kaydedilen 
bildiride; ilerleyen yaş, kadın cinsiyet, kog-
nitif bozukluk, genitouriner cerrahi, obezite, 
ve bozulmuş mobilite uriner inkontinansın 
gelişmesi için birer risk faktörü olduğu 
kaydedildi.

Üriner İnkontinansın idrarın öksürürken ya 
da gülerken küçük miktarlarda sızmasından, 
çok güçlü acil idrar yapma isteğine kadar 
geniş bir yelpazede görülebileceği belirtilirtil-
di. Mesane disfonksiyonu sosyal ilişki ve 
aktiviteleri azaltarak, emosyonel ve psikolojik 
iyilik hissini ve seksüel ilişkiyi etkileyerek 
yaşam kalitesini düşürüyor. Üriner inkonti-
nans fiziksel olarak, ciltte maserasyon ve 
irritasyon bulgularından, basınç yaralarına

kadar değişen cilt lezyonlarına yol 
açabildiği gibi, tekrarlayan üriner sis-
tem enfeksiyonlarına neden olabiliyor. 
Dünya genelinde toplum içinde yaşayan 
yaşlıları hedef alan çalışmalarda, %8 ile 
%34 arasında değişen üriner inkontinans 
prevalans çalışmaları bildirilmekte olup, bu 
oran yaşlı bakımevi sakinlerinde %70’lere 
kadar ulaşıyor. Ateşkan ve arkadaşlarının 
(2000) çalışmasında Türk popülasyonunda 
üriner inkontinans prevalansı %44.2 olarak 
bulunurken, Leiros ve arkadaşlarının (2017) 
çalışmasında İspanyol popülasyonunda 
üriner inkontinans prevalansı kadınlarda 
%15, erkeklerde % 11.6 olarak bulundu. 
Hastanede ve huzur evleri ya da bakım 
evlerinde yaşayan yaşlı bireyler için inkon-
tinans sorunu saptanmalıdır. Yaşlı bireylerin 
yaşadığı inkontinans sorunları saptanarak; 
yaşanan problemlerin azalmasına, yaşam 
kalitesinin artmasına katkı sağlanabileceği 
düşünülüyor.

Türkiye’de Yaşlılar Tarafından En 
Sık Kullanılan Tamamlayıcı ve 
Alternatif Tıp Yöntemi 
Bitkisel Ürünler…
Kongrede Prof. Dr. Özge Uzun’a ait bildiride 
ise “Türkiye’de Yaşlılar Tarafından Kullanılan 
Tamamlayıcı ve Alternative Tıp Yöntemleri: 
Literatür Taraması” başlıklı poster sunumu 
gerçekleştirildi.

Bu çalışmada, Türkiye’de yaşlılar tarafından 
kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) 
yöntemleri konusunda yapılan araştırmalar 
incelendi. Türkiye’de konu ile ilgili yapılan 
çalışma sonuçlarına göre; yaşlıların TAT 
kullanma oranları %54 ile %59 arasında 
değişiyor. En sık kullanılan TAT yöntemleri 
bitkisel ürünler (%55.2-%62.1 arasında) 
ve bitkisel olmayan ürünlerdi (%43- %53 
arasında). Yaşlılar tarafından kullanılan diğer 
TAT yöntemleri aasında ise dua etmek, 
egzersiz yapmak, masaj, müzik dinlemek, 
kaplıcaya gitmek ve diyet gibi uygulamalar 
yer alıyor. TAT kullanmanın yaygın nedenleri 
arasında genel olarak, fiziksel ve ruhsal 
sağlığı yükseltme, hastalıklardan korunma, 
ağrıyı giderme ve tıbbi tedaviyi desteklemek 
yer alıyor. Yapılan çalışmalarda, yaşlıların 
kullandıkları TAT yöntemlerinin zararlı 
olmadığına inandıkları ve çoğunluğunun bu 
konuyu sağlık çalışanları ile tartışmayı ger-
ekli görmedikleri belirlendi. Yaşlılar tarafından

yaygın olarak kullanılan birçok bitkisel ve 
biyolojik preparatlar umut verici olmasına 
karşın, bu yöntemlerin bazılarının yararları 
henüz tam olarak kanıtlanmamıştır. Bu 
nedenle, sağlık bakım hizmeti sunanların 
güvenli ve uygun TAT yöntemlerinin seçimi 
ve kullanılması konusunda yaşlılara yardımcı 
olmaları ve onları konu hakkında bilg-
ilendirmeleri önem taşıyor.

Yaşlılarda Kötü Ağız Kokusunun 
Nedenleri Anlatıldı…
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Doç. Dr. Ümran Dal 
Yılmaz’ın da kongrede, birlikte hazırladıkları 
“Yaşlılarda Kötü Ağız Kokusu” başlıklı su-
numu yaptı. Yaşlı bireylerde diş kaybı, abra-
zyonlar, periodontal hastalıklar, diş çürüğü, 
oral mukozal lezyonlar ve çeşitli sistemik 
hastalıkların oral fonksiyon kayıplarına ve 
kötü ağız kokusuna neden olduğu belirtildi. 
Geriatrik orofasiyal değişiklikler hem sert 
hem de yumuşak dokularda ortaya çıkar. 
Her iki durumda da, kaçınılmaz sonuçlardan 
biri kötü ağız kokusudur. Ağızda farkedilen 
kötü kokunun nedeni sadece bakteri değildir. 
Bademcikler ve dil yüzeyi üzerindeki protein-
lerin ve kükürt içeren bileşiklerin yıkılması 
da ağızda kötü bir kokuya neden olabilir. 
Yaşlılarda görülen yaygın şikayetlerden biri 
ağız kuruluğudur (xerostomia) ve önemli 
bir ağız kokusu kaynağıdır. Oral malodor ile 
dilde bakteriyel plak birikimi, ağız kuruluğu, 
Burning mouth (Yanan ağız) sendromu ve 
gece takma diş aşınması arasındaki ilişki 
Nalcaci ve Baran (2008) tarafından göster-
ildi. Burning mouth sendromu, yanlış resto-
rasyonlar ve implantlar, yaşlı bireylerde oral 
kötü kokunun bir başka nedenidir. Periyodik 
intraoral ve restoratif kontroller yaşlılarda 
sık ve dikkatli yapılmalıdır. Yaşlılarda, doktor 
ve diş hekimi tarafından yapılan dikkatli 
kontrollerle ağız kokusu önlenebilir.

Kalça Kırığı Olan Yaşlılarda Derin 
Ven Trombozunun Mekanik 
Profilaksisine İlişkin Engeller
Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ve Hemşirelik 
Fakültesi Araştırma görevlisi Khalid Al-
Mugheed ile birlikte gerçekleştirdikleri poster 
sunumda ise “Kalça Kırığı Olan Yaşlılarda 
Derin Ven Trombozunun Mekanik Profilak-
sisine İlişkin Engeller” konusu ele alındı. 
Sunuma ilişkin yapılan açıklamada; “Derin-

ven trombozu (DVT) alt ekstremite kırık 
cerrahisini takiben yaygın görülen bir 
komplikasyondur. Mekanik profilaksi, derin 
ven trombozu önlemek için etkili bir yoldur 
ve venöz konjesyonu azaltmak için yaygın 
olarak kullanılır. Profilaktik önlemleri et-
kileyen çeşitli engeller olabilir. Bu sistematik 
derleme, kalça kırığı olan yaşlı hastalarda 
DVT mekanik profilaksisine ilişkin bariyerler 
konusunda literatüre genel bir bakış sunuyor.

Çok fazla basınç, pompanın çok sık aktif 
olması, ayaklarda sıcaklık hissi ve uyku 
bozuklukları mekanik profilaksi için engeller 
arasında yer alıyor. Yaşlılarda cilt sorunları 
ve ödem önemli sorunlar olarak görülürken, 
mekanik profilaksinin uygunluğuna ilişkin 
hastane ile ilgili faktörler de bulunuyor. Kalça 
kırığı olan yaşlı hastalarda DVT önlenebilir 
bir sorundur. Sağlık hizmeti sağlayıcıları 
için hizmet içi eğitim ve hasta eğitimi DVT 
profilaksisi için hayati önem taşıyor…

Hemşirelerin Geriatrik 
Hastaların Enfeksiyon Risklerine 
Karşı Farkındalığının Gelişmesi 
Gerekiyor…
Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ve Hemşirelik 
Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ibrahim 
S. S. Abumettleq’in birlikte hazırladıkları 
“Hemşirelerin Geriatrik Hastaların Sağlık 
Hizmeti İle İlişkili Enfeksiyon Risklerine İlişkin 
Farkındalığının Belirlenmesi” poster bildiride 
ise, hemşirelerin sağlık hizmeti ile ilişkili 
enfeksiyon riskleri ve önlenmesi konusunda 
farkındalıklarını artırmaya ihtiyacı olduğu 
kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları hemşirelerin sadece 
geriatrik hastaların sağlık hizmeti ile ilişkili 
enfeksiyonları hakkında bilgilerinin yüksek 
düzeyde olduğunu ancak hemşirelerin 
geriatrik hastaların sağlık hizmeti ile ilişkili 
enfeksiyon riskleri hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmadığı görüldü. Hemşirelerin 
bazı tanımlayıcı özelliklerinin geriatrik 
hastaların sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksi-
yon hakkındaki bilgileri ile karşılaştırılması 
sonucunda, maddelerin çoğunluğu açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların 
olmadığı belirlendi. Çalışmaların sonuçlarına 
göre, hemşirelerin bilgi ve uygulamalarını 
iyileştirmek amacıyla kapsamlı, sistematik 
ve sürekli eğitim programlarının yapılması 
önerildi.
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Prof. Dr. Mehmet Mahfuz 
Söylemez’in İslam öncesi 
Arap tarihini irdeleyen 
kitabı çıktı

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz 
Söylemez, Cahiliye Arapları 
Namaz Kılarlar mıydı? başlıklı 
kitabın Cahiliye döneminin 
ibadet hayatının bir boyutunu 
ele aldığı belirterek, “Cahiliye 
Araplarının ibadet hayatı 
(namaz, zekat, hac, oruç, 
tavaf, dua, niyaz, kurban 
ile ilgili ciddi çalışmaların 
yapılması icap etmektedir. Bu 
bir taraftan Kur’an’ın indiği 
zamanı/toplumu tanımamızı 
sağlarken, diğer taraftan da 
İslâm’ı daha iyi anlamamıza 
imkân tanıyacaktır” dedi.

Hz. Peygamberin 
Namaza Başlaması 
ve Peygamberin 
Namazına Mekke
Müşriklerinin 
Tepkisi Kitabın 
Konusunu Teşkil 
Ediyor…
Prof. Dr. Söylemez kitap 
hakkında ek olarak şunları 
aktardı: “Bu çalışmamızda 
ibadetlerin en önemlisi olan 
namaz üzerinde durduk. 
Namaz, Cahiliye Araplarında 
var mıydı? Kur’an’ın En-
fal Suresi 8/35. âyetinde 
bahsettiği müşriklerin “salât”ı 
neyi ifade etmektedir? Bu, 
günümüzde Müslümanların, 
adına “namaz” dedikleri iba-
det ile aynı şey midir? Yoksa 
farklı bir ibadeti mi ifade 
etmektedir? Hz Peygamber 
namaza nasıl başlamıştır? 
Peygamberin namazına Me-
kke müşriklerinin tepkisi nasıl 
olmuştur? Bu gibi sorular 
kitabın konusunu teşkil etme-
ktedir. Bu nedenle çalışmanın 
birinci bölümünde İslâm 
öncesi dönemde var olduğu 
bilinen “salât”ın ne anlama 
geldiği üzerinde durulmuştur. 
İkinci bölümde ise “namazın” 
Müslümanlara farz kılınışı, 
Hz. Peygamber’in namaza 
başlaması, Peygamberin 
namaza başlamasından sonra 
Mekke müşriklerinin tepkileri 
ve bu tepkilerinin nedenleri 
üzerinde durulmuştur.

Üçüncü ve son bölümde 
ise Mekke müşriklerinin 
neden namaza karşı çıktıkları 
sorusuna cevap aranmış ve 
namazın tarihinden de kısaca 
bahsedilmiştir.”

Cahiliye Araplarının 
aralarındaki sorunları nasıl 
çözdüklerini inceleyen bir 
çalıştay hazırladıklarını da dile 
getiren Prof. Dr. Söylemez, 

çalıştayın sonuçlarını da yakın 
zamanda paylaşacaklarını 
söyledi.

Prof. Dr. Söylemez;
“İslâm Öncesi Arap 
Tarihi de İslâm 
Tarihinin İlk 
Halkası veya 
Parçasını Teşkil 
Etmektedir…”
İslâm öncesi Arap tarihinin 
de İslâm tarihinin ilk halkası 
veya parçasını teşkil ettiğine 
vurgu yapan Prof. Dr. 
Mehmet Mahuf Söylemez, 
bu açıdan bakıldığında İslâm 
dininin kutlu peygamberi 
Hz. Muhammed’in hayatının 
önemli bir kısmının bu evrede 
geçmiş olmasının da, bu 
dönemi İslâm tarihçileri 
açısından vazgeçilmez 
kıldığını söyledi.

Prof. Dr. Söylemez sözler-
inin devamında; “Kaldı ki 
bu dönem Kur’an’ın içine 
indiği bir evredir. Kur’an, 
içine indiği bu dönemin 
dilini kullanmakta, örf, adet, 
gelenek ve göreneklerine 
atıfta bulunmakta, yakın ve 
uzak geçmişini (tarihini) 
şahit olarak kullanmakta, 
inançlarını eleştirmekte 
ve tüm bunların yeniden 
değerlendirilmesini 
sağlayarak, yeni bir yarın 
inşa etmektedir. Bu da 
dönemin tarihini daha da 
önemli hale getirmektedir. Bu 
nedenle son yıllarda Cahiliye 
dönemine yönelik yoğun 
çalışmalar yapmaktayız. Daha 
önce Cahiliye Araplarının 
Ulûhiyet Anlayışı, Cahiliye 
Araplarının İlahları ve Cahiliye 
Araplarının Ahiret İnancı adlı 
naçizane çalışmalar yapmış, 
bu dönemin ulûhiyet 
ve ahiret anlayışlarını 
incelemiştik. Daha sonra 
Cahiliye Araplarının 
nübüvvet anlayışını incel-
emeye koyulmuş ve şu 
soruların cevaplarını bul-
maya çabalamıştık. Cahiliye 
Araplarının bir peygamber 
telakkileri var mıydı? Ehli 
kitaba nasıl bakıyorlardı? 
Bir peygamber beklentileri 
var mıydı? Kanaatimizce 
bu sorulara doğru cevap 
vermeden Hz. Peygamber’i 
tam olarak anlamak müm-
kün değildir. İnşallah bu 
çalışmalarımızın sonuçlarını 
da kitap halinde, yakın 
zamanda yayınlayacağız” 
ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Mahfuz Söylemez’in Cahiliye 
Arapları Namaz Kılarlar mıydı? 
isimli yeni kitabı piyasaya çıktı.

B

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Meltem Nalça Andrieu, Kısa Süre İçerisinde 
Dünyada Bilinen Bir Marka Haline Gelen, 

Meme Kanserine İlişkin Güncel Yaklaşımların ve 
Teknolojilerin Ele Alındığı Uluslararası İstanbul 

Meme Kanseri Konferansı’na Katıldı.

reastanbul 2018’de otu-
rum başkanlığı görevi de 
üstlenen Prof. Dr. Meltem 
Nalça Andrieu, konfer-
ansa ilişkin açıklamalarda 
bulundu;

“Meme kanseri, gelişmiş 
ülkelerdeki kadın 
popülasyonlarında en sık 
görülen kanser türüdür. 
Günümüzde ABD’de 8 
kadından 1’i, ülkemizde ise 
12 kadından 1’i yaşamları 
boyunca meme kanserine 
yakalanma riskine sahip-
tir. Bu nedenle üzerinde 
en çok çalışılan kanser-
lerden birisi olan meme 
kanserinin tedavisinde 
çok ciddi değişimler ve 
yenilikler olmaktadır.” 
diyen Prof. Dr. Meltem 
Nalça Andrieu, her yıl 
Meme Kanseri Farkındalık 
Ayı olarak bilinen Ekim 
ayında, bu konudaki bilg-
ilerin halkla paylaşılarak 
farkındalık yaratılmaya 
çalışıldığını, aynı zamanda 
bilimsel toplantılarda da 
meme kanserine yönelik 
yeniliklerin, konunun 
uzmanları tarafından 
tartışıldığını kaydetti.

Dünyanın Önde 
Gelen Uzmanları Bir 
Araya Geldi
Bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen Uluslararası 
İstanbul Meme Kanseri 
Konferansı’na (BREAS-
TANBUL 2018) dünyanın 
meme kanseri tanı ve teda-
visi konusunda önde gelen, 
bilimsel araştırmaları olan

çeşitli branşlardan çok 
sayıda hekimin katıldığını 
bildiren Prof. Dr. Meltem 
Nalça Andrieu, hekim-
lerin yanı sıra hemşirelerin 
de katılım gösterdiği 
toplantılarda, meme 
kanserinin tanı ve teda-
visi ile ilgili bütün yeni-
liklerin konuşulduğunu, 
katılımcılar tarafından 
ise Uluslararası 
İstanbul Meme Kanseri 
Konferansı’nın kısa bir 
süre içerisinde dünyada 
bilinen bir marka haline 
geldiğinin vurgulandığını 
ifade etti.

Prof. Dr. Meltem 
Nalça Andrieu 
Konferansta 
Oturum Başkanlığı 
Gerçekleştirdi
Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Meltem 
Nalça Andrieu, oturum 
başkanlığı yaptığı Breas-
tanbul 2018’in beş ayrı 
salonda gerçekleştirilen 
toplantılarla tamamlanan 
ilk gününde, meme kanser-
inde radyoloji, cerrahi te-
davi, radyoterapi, sistemik 
tedavi ve plastik ve rekon-
strüktif cerrahi kurslarına 
katılımın oldukça yüksek 
olduğunu bildirdi.

Dünyada Meme 
Kanseri Tedaviler-
indeki Yenilikler 
BREASTANBUL 
2018’de Tartışıldı

Toplantıda göze çarpan 
yeniliklerden birisinin, 
Japonya’dan gelen Prof. 
Dr. Fukuma tarafından 
anlatılan, çok küçük meme 
kanserlerinin radyo fre-
kans yöntemiyle yakılarak 
tedavisi ve endoskopik 
cerrahi ile mastektomi 
ameliyatı olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Meltem 
Nalça Andrieu, Türkiye’de 
yapılan robotik meme 
ameliyatı, uygun hastalara 
verilen daha kısa süreli 
radyoterapi teknikleri, 
neoadjuvan tedaviler 
sonrası gittikçe küçülen 
cerrahiler, tümörlerin 
moleküler özelliklerine 
bakılarak seçilen sistemik 
tedaviler, hedefe yöne-
lik ve kişiselleştirilmiş 
tedaviler ile giderek 
yaygınlaşan onkoplastik 
cerrahi yöntemlerinin 
dünya çapındaki uzmanlar 
tarafından tartışıldığını da 
sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Meltem 
Nalça Andrieu; 
“BREASTANBUL 
Uluslararası 
Multidisipliner 
Toplantının Yeni 
Markası.”
Hasta ve hasta yakınlarına 
yönelik panellerin yanısıra 
meme hemşireliğine, 
tedavi sonrası yaşam 
kalitesine ve buna yöne-
lik destek tedavilere de 
konferansta geniş olarak 
yer verildiğini belirten 
Prof. Dr. Meltem Nalça 
Andrieu, sadece meme 
kanserine odaklanarak 
konu ile ilgili tüm disi-
plinlerin biraraya gelmes-
inin, multidisipliner tanı 
ve tedavi yaklaşımlarını 
kolaylaştırdığını, 
uluslararası multidisipliner 
toplantının yeni markası 
olan BREASTANBUL’un 
çok verimli bir bilimsel 
şölen tarzında geçtiğini 
ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Breastanbul 
2018’de Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi 
İnsani Güvenlik Konferansında 
Temsil Edildi
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Kızılay Kampüste Projesi 
Kapsamında 161 Ünite Kan 
Toplandı

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay 
Kulübü’nün, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay 
Derneği ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği “Kızılay Kampüste” 
etkinliğinde 161 ünite kan toplandı.

YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma 
ve Değerlendirme Merkezi 
Müdürü ile Petrol ve Doğal Gaz 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Cavit Atalar, Kore’de 
gerçekleştirilen 11. Dünya Geo-
sentetikler Konferansı’na davetli 
oturum başkanı olarak katıldı.

66 ülkeden 1239 kişinin katıldığı 
ve 451 bildirinin sunulduğu 
konferansa, KKTC’den Prof. Dr. 
Cavit Atalar, Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliği ana 
bilim dalında kitabı en fazla 
okutulan Prof.Dr. Braja Das ile 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Birliği Asya Başkanı 
Prof.Dr. Eun Chul Shin ile birlikte 
hazırladıkları “Geogrid ve Beton 
Kazık Temellerle Desteklenen

ve aynı zamanda kan bağışlarının 
yapılmasının sağlaması olduğunu 
belirten Doç. Dr. Süer, “Kıbrıs Türk 
Kızılay Derneği ile beraber yaptığımız 
ortak çalışma sonucunda planımız 
tüm üniversitelerde kan bağışı 
etkinliklerinin sürdürülmesi. Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin ardından 
etkinlikler diğer üniversitelerde de 
gerçekleştirilecek. Bu süreçte de her 
bir üniversite yıl içersinde ziyaret 
edilerek önce gençlerin hem bilgilendi-
rilmesi hem de bu konu hakkında bil-
inçlendirilmesi amaçlanıyor. Kıbrıs’ın 
talesemi ve onkoloji hastaları için 
ihtiyacı olan kan eksikliğinin giderilm-
esi planlanıyor” dedi.

“Kızılay Kampüste” projesinin temel 
amacı olan sürekli, gönüllü kan 
bağışçısı bilincinin geliştirilmesi 
için yapılan etkinliklerin meyvelerini 
vermeye başladığını ifade eden Doç 
Dr. Süer, bu etkinlikte kulüp ile birlikte 
görev alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 
ve Türk Kızılayı yetkililerine, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Tamer 
Şanlıdağ’a, Öğrenci Dekanlığına, 
kampanyaya destek veren tüm 
gönüllü öğrenci ve çalışanlara 
“Kızılay Kampüste ” etkinliğinin 
gerçekleşmesine katkı sağladıkları için 
teşekkür etti.

Yumuşak Kil Üzerinde Bulunan 
Dolgunun Davranışı” isimli bildiriyi 
sundu. 

Prof. Dr. Atalar bildiride, yumuşak 
killi zeminler üzerine inşa edilecek 
bina, tank, duvar gibi yapıların 
aşırı oturmalarının önüne geçmek 
için zemin güçlendirilmesi için 
yapılan pilot saha deneyinin 
sonuçları anlatıldığını, deneyde 
düşük likit limit değerleri bu-
lunan kil zeminin kullanıldığını 
belirtti. Geogrid ve beton kazık 
temel kullanılarak yapılan 
zemin güçlendirmesi ile yüzde 
altmış oturmaların azaldığının 
görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Cavit 
Atalar, konferansın son gününde 
yapılan Uluslararası Geosentetikler 
Birliği genel kuruluna da katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Kore’de temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Ürdün 
ve Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin motivasyon ve 
toplumsal uyumlarını incelediği araştırmasını VIII. İstanbul 
İnsani Güvenlik Konferansında sundu.

B
u yıl “Zor 
Zamanlarda 
İnsani Güvenlik 
II” temasıyla 
sekizincisi 
düzenlenen 

konferansta, Kıbrıs’tan 
tek konuşmacı olarak 
katılan İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Nur Köprülü, 
“İnsani Güvenlikte Sivil 
Toplum ve Cinsiyet Boyutu 
başlıklı panelde, “Ürdün 
ve Lübnan’daki Suriyeli 
Mülteciler: Sınırlamalar, 
Motivasyonlar ve Toplum-
sal Uyum” temalı tebliğini 
sundu.

İstanbul Kadir Has Üniver-
sitesinin ev sahipliğinde, 
İngiltere’de faaliyet gös-
teren Coventry Üniversitesi 
Barış ve Uzlaşma Merkezi 
(CPRS), Birleşmiş Milletler 
(BM) İnsani Güvenlik Biri-
mi işbirliği ile ortak düzen-
lenen konferansa; hukuk, 
siyaset bilimi, uluslararası 
ilişkiler ve göç alanlarında 
uzman araştırmacıların 
yanı sıra sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler 
de katıldı.

Özellikle son yıllarda 
sayıları her geçen gün 
artan mülteci konusunun 
irdelendiği konferansa 
insani güvenlik kavramına 
atıfta bulunularak, insani 
güvenliğin günümüzde 
nasıl kavramsallaştırıldığı 
ve bu kavramın pratikte 
nasıl hayat bulduğuna 
ilişkin tartışmalar 
damgasını vurdu. Pan-
ellerde kitlesel göç 
hareketlerinin, devlet dışı 
aktörlerin ve devletlerin 
politikalarının göçler 
göçmenler üzerinki etkileri 
masaya yatırıldı.

Arap Baharı 
Ayaklanmaları 
Suriyeli 
Mültecilerin Göç 
Etmesine Neden 
Oldu…

Konferansın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Prof. Dr. Kenneth 
Christie’nin başkanlık ettiği 
“İnsani Güvenlikte Sivil 
Toplum ve Cinsiyet Boyutu 
başlıklı panelde, “Ürdün 
ve Lübnan’daki Suriyeli 
Mülteciler: Sınırlamalar, 
Motivasyonlar ve Toplum-
sal Uyum” temalı tebliğini 
sunan Doç. Dr. Nur 
Köprülü, Arap Baharı veya 
ayaklanmalarının 2011 
yılından bu yana Arap ül-
kelerini etkisi altına aldığını 
belirterek söz konusu 
toplumsal hareketlerin 
bölgede yarattığı en drama-
tik durumunun sayıları 6 
milyonu aşan Suriyeli mül-
teciler olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Nur Köprülü, 2011 
yılında Dera’da ortaya 
çıkan ilk ayaklanmaların 
ardından Suriye’nin 
çatışma alanına dönüşmesi 
hem ülke içerisinde mi-
lyonlarca insanın yer 
değiştirmesine hem de 
komşu ülkeler ve Avrupa 
Birliği (AB) ülkelere göçler-
ine yol açtığını ifade etti. 
Bölgede ise en çok mül-
teciye ev sahipliği yapan ül-
kenin Türkiye, ardından da 
Ürdün ve Lübnan olduğunu 
dile getiren Köprülü ayrıca, 
Ürdün Krallığının to-
plam nüfusunun %23’ünü 
Suriyeli, Filistinli ve Iraklı 
mültecilerin oluşturduğunu 
ve günümüzde kişi başına 
düşen milli gelir göz önüne 
alındığında mülteci oranı 
en yüksek ülkenin Ürdün 
olduğunu ifade etti. Suriyeli 
mültecilerin Ürdün’e göç 
etmeyi tercih etmeler-
indeki sebebin sadece 
Suriye’ye coğrafik yakınlık 
ve hali hazırda pek çok 
mültecinin akrabalarının 
orada bulunmalarının 
olmadığını ifade eden 
Doç. Dr. Köprülü, ayrıca 
Ürdün’ün Orta Doğu’daki 
diğer ülkelere kıyasla daha 
istikrarlı bir siyasal sis-
teme sahip olmasından 
kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye ve Ürdün

Mültecilere Ev 
Sahipliği Yapıyor…
Çoğunlukla 1948-49 ve 1967 
yıllarındaki Arap-İsrail 
Savaşları sonrasında ülkeye 
gelmiş, yaklaşık 2 milyon 
Filistinliye de evsahipliği 
yapan Krallığın, Suriyeli 
mültecilerin sayısının 
resmi rakamlara göre 650 
bin civarında gayri resmi 
rakamlara göre ise bu 
rakamın 1 milyonu aştığını 
dile getiren Doç. Dr. 
Köprülü, Suriyeli mül-
tecilerin bugün yaklaşık 
olarak %17’sinin halen mül-
teci kamplarında yaşamaya 
devam ettiğini ifade etti.

Ürdün gibi Lübnan’ın 
da Suriye’deki du-
rumdan ciddi şekilde 
etkilendiğine değinen 
Doç Dr. Nur Köprülü, 
“Suriyeli mültecilerin 
büyük bir çoğunluğuna 
Türkiye ve Ürdün’ün ev 
sahipliği yapmasına karşın, 
Lübnan’da aynı zamanda 
ciddi sayıda bir mül-
teci vardır” dedi. Suriyeli 
mültecilerin bugün to-
plam Lübnan nüfusunun 
%10’unu oluşturduğunu 
söyleyen Doç. Dr. Köprülü 
şunları kaydetti; “Bu 
çerçevede, her iki ülke 
örneğinden yola çıkarak, 
mültecilerin yaşadıkları 
ülkelerin siyasal ve yasal 
sistemlerinden kaynak-
lanan sebeplerle farklı 
bir zeminde ele alınması 
gerekiyor. Suriyeli mül-
tecilerin Ürdün’de kal-
ma motivasyonlarının 
Lübnan’da yaşayan mül-
tecilere göre daha fazladır” 
dedi.

İki ülke arasındaki te-
mel farka da değinen 
Doç. Dr. Köprülü, Ürdün 
Krallığının Lübnan’a kıyasla 
daha istikrarlı bir siyasi 
yapıya sahip olmasının 
ve Lübnan’daki içsel ve 
mehzepsel ayrışmanın 
mültecilerin göçü netices-
inde daha da karmaşık hale 
gelmesiyle yakından alakalı 
olduğunun altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre 
Merkezi önünde iki gün boyunca Türk 
Kızılayı tarafından gönderilen kan 
bağışı otobüsü ile yapılan etkinlikte 
gönüllü kan bağışçıları tarafından 
161 ünite kan toplandı. Talesemi ve 
onkoloji hastalarının ihtiyacı olan kan 
eksikliğinin giderilmesi planlanarak 
düzenlenen kan bağışı etkinliğine, 
üniversite öğrencileri ile üniversitede 
çalışan personel büyük ilgi gösterdi.

Doç. Dr. Kaya Süer: “Bu 
Tür Etkinliklerle Kıbrıs’ın 
Talesemi ve Onkoloji 
Hastalarının İhtiyacı Olan 
Kan Eksikliği Gideriliyor…”
er Geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay 
Derneği ile Türk Kızılayı işbirliğinde 
başlatılan kan kazanım programı 
etkinliklerinin bu yıl da devam ettiğini 
dile getiren YDÜ Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Hüseyin Kaya Süer, bu amaçla Kıbrıs 
Türk Kızılayı’nın destekleri ile Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsüne gelen 
kan bağışı aracıyla 2 gün süren kan 
bağışı etkiliği düzenlediklerini söyledi.

Amacın Kıbrıs’ta eğitim gören 
öğrencilerin gönüllü ve düzenli kan 
bağışçısı olması konusunda eğitilmesi


