
“Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” adlı proje 
kapsamında adanın kuzeyinde yürüttükleri 
arazi çalışmaları neticesinde yeni bir 
örümcek türü buldu.

Yrd. Doç. Dr. Serap Tekbaş ve Yrd. Doç. Dr. 
Dilek Sarpkaya Güder, uluslararası 
kongrede sözel bildiri dalında 1’incilik 
ödülüne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerinin Kuzey 
Kıbrıs Damascus Keçilerinde Meme Sağlığı ve Süt Kalitesi ile ilgili 
yaptığı çalışmalar 2. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi’nde 
sözlü poster sunum ödülü aldı.
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Günsel Keşfedildi! Uluslararası Kongrede 
Birincilik Ödülü Aldı

Mikrobiyoloji Kongresi’nde Sözlü 
Sunum Ödülü!

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

Mustafa Hastürk’ün eserlerinin 
sergileneceği Retrospektif resim 
sergisi, 12 Kasım 2018 tarihine 
kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri 
arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında Başbakan Tufan 
Erhürman, sanatçı aynı zamanda 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanat-
lar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi 
Mustafa Hastürk ile Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Doç. Dr. 
Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Sanat Dolu Bir Yaşam Diledi
Gecede ilk sözü alan sanatçı Mustafa 
Hastürk, sanata ve sanatçıya verdiği 
destekten dolayı Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel 
ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 

İrfan S. Günsel ve Başbakan Tufan 
Erhürman’a teşekkür etti. 

Serginin yoğun ve özveri ile çalışan 
Yakın Doğu Ailesi’nin bir eseri 
olduğunu belirten Mustafa Hastürk 
“Bu gece sanatın ve benim yanımda 
olduğunuz için teşekkür ediyorum. 
Hepinize sanat dolu güzel geceler 
dilerim” dedi.

Doç. Dr. Erdal Aygenç: 
“Hayatımızı Sanatla 
İyileştireceğiz…”
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Doç. Dr. Erdal Aygenç de, 
Mustafa Hastürk ile hukuklarının es-
kilere dayandığını ve aynı eğitim çatısı 
altından geçtiklerini dile getirerek 
dostluk ve sanatla ilgili çalışmalarının 
o günden bugüne sürdüğünü söyledi.

Mustafa Hastürk’ün sanatını, 
boyasını, tuvalini ve paletini takdir 
ettiğini ifade eden Doç. Dr. Aygenç, 
“Arkadaşımın sergisinde kullandığı bir 
ibare var “Sanat İyileştirir.” Burada 
üzerimizdeki hayatın tozunu almak 
sanatla iyileşmek için onun aracılığıyla 
buradayız. Kendisine teşekkür

ediyorum” diye konuştu. Sözlerinin 
devamında Sanat Galerisi’nin ve 
sergilerin oluşmasına emek koyan 
Erdoğan Ergün’e de teşekkürlerini 
sundu. 

Kıbrıs adasının sanat ve sanatçı 
potansiyeli çok yüksek ölçekli bir 
coğrafya olduğunu dile getiren Doç. 
Dr. Erdal Aygenç, bu ülkede sergi 
açılışlarına devlet erkanının katıldığını 
ve bunun sanat üretenler için önemli 
ve değerli olduğunu belirterek geceye 
katılanlara teşekkür etti.

Başbakan Tufan Erhürman: 
“Varoluş İçin Üretmeye 
Devam Etmeliyiz…”
Başbakan Tufan Erhürman ise 
Yakın Doğu Üniversitesinin önce 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi te-
mel atma töreni, ardından geçici 
binanın açılışı ve Sanat Merkezi’nin 
ev sahipliği yaptığı ilk serginin 
ardından düzenlediği sanat etkin-
likleri ile buluştuklarını ve bunun 
sanatsal üretimin hızla devam 
etmesi bakımından son derece önemli 
olduğunu belirtti. Sanatsal üretime 
kucak açan mekanların yaratılmasının

önem taşıdığını ifade eden Başbakan 
Erhürman, varoluşumuz açısından 
sanatsal üretme devam edilmes-
inin önemli olduğunu vurguladı. 
Mustafa Hastürk’ün bir çok hayali 
kurarken yanında olduğunu dile 
getiren Başbakan Erhürman, “O 
hayallerin taşları üst üste koyarak 
gerçekleştirmesini görmek benim için 
büyük bir keyif. Özellikle de sanatsal 
macerasını bir noktadan bugün-
lere kadar gözlelemesi açısından 
Retrospektif sergi olmasıda beni 
heyecanlandırıyor. Sanat ve üretmek 
iyileştirir. Bizim de buna çok daha fa-
zla ihtiyacımız olan dönemlerden geçi-
yoruz. Nüfusumuz ve yüzölçümümü-
zle kıyaslandığımız zaman sanatsal 
faaliyetler alanında başka ülkelere 
oranla özellikle bireysel başarı hikaye 
sayısı çok daha fazla bir ülkeyiz. Bu 
başarı hikayeleri elbette bir nok-
tada birleşerek toplumsal bir başarı 
haline dönüşeceğine inanıyorum. 
Bu inancın sebebi de bıkmadan 
usanmadan kısıtlamalara rağmen 
üreten sanatçılarımızın varolmasıdır. 
Umutlarımızı bir kez daha yeşerttiği ve 
bu keyifli ortamda bizi buluşturduğu 
için kendisine teşekkür ediyorum” 
dedi.

A
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında hizmet 
vermeye başlayan ve aynı anda dört serginin açılabileceği Sanat Merkezi’nde, Başbakan Tufan 
Erhürman’nın katılımı ile ressam ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Öğretim Üyesi Mustafa Hastürk’ün “Retrospektif Resim Sergisi” açıldı.

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN
 TARAFINDAN AÇILDI

Mustafa Hastürk’ün Retrospektif Resim Sergisi 
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Yakın Doğu Üniversitesi 
Kampüsü Müzeler bölgesi 
Kıbrıs Araba Müzesi 
karşısında yer alan ve tu-
ristler tarafından yoğun ilgi 

gören Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 
Kıbrıslı Türk Ressam Göral Özkan 
ve ülkemizde konser vermek için 
Viyana’dan gelen Yunan soprano 
Vassia Alati ile Brüksel’den gelen 
Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ 
ve müzikolog eşi Xavier Falgues 
tarafından ziyaret edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Üniversite Genel Koordinatörü 
Görkem Bulunç ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Hastürk’ün de hazır 
bulunduğu ziyaretlerde, ziyaretçilere 
müze ve eserler hakkında bilgiler 
verildi.

Ressam Göral Özkan; 
“Müzede Yer Alan Her 
Eser Bir Değer…”
Müzede eserleri de sergilenen Kıbrıslı 
Türk Ressam Göral Özkan, müze 
ziyareti esnasında gördüğü mekan 
ve sergilenen eserlerin kendisini çok 
heyecanlandırdığını, ayrıca Türk

dünyasının eserlerinin özenle seçiler-
ek bir araya getirilişinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesini bir ilim, 
irfan yuvası olarak nitelendiren ve 
Modern Sanat Müzesi yapımının fikir 
olarak fevkalede olduğunu dile getiren 
Göral Özkan, Kurucu Rektör Suat İ. 
Günsel’in ileri görüşlü özelliğinden 
övgüyle söz etti. Sergilenen eserlerin 
her birinin bir değer olduğunu be-
lirten Özkan, müzede yer alan eserler 
arasında kendi eserlerini de görmenin 
verdiği mutluluk ve duyguyu ifade etti.

Çok Çeşitlilik ve Farklı 
Stillerde Sanat Eserleri 
Müzede Sergileniyor…
Viyana’dan Yunan soprano Vassia Alati 
ile Brüksel’den gelen Türk Piyanist 
Çağıl Cansu Şanlıdağ da, müzenin çok 
çeşitliliğin içinde farklı stillerin ve 
renk seçimlerinin yer almasının kend-
ilerini çok etkilediğini söylediler. Türk 
Devletlerinden farklı eserleri birarada 
görmekten mutluluk duyduklarını 
ve eserleri çok beğendiklerini ifade 
eden ziyaretçiler, eser seçimlerinin 
çok iyi yapıldığını, müzeyi ziyaret 
edecek herkese hitap edecek eserlerin 
olduğunu belirttiler.

Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesİnİ Gezdİler

Fotoğrafçılık 
Kulübü Öğrencileri 
Uygulamalı Teknik Fotoğraf 

Kampı Düzenledi
Yakın Doğu Ünİversİtesİ Fotoğrafçılık Kulübü yenİ 

eğİtİm-öğretİm yılının başlamasının ardından 
faalİyete geçerek saha çalışması kapmasında “Kış 

Kampı” etkİnlİğİ organİze ettİ.

Y
akın Doğu Üniversitesi 
Öğrenci Dekanlığına 
bağlı Fotoğrafçılık 
Kulübü, Güzelyurt 
beldesinin kuzeyindeki 
çam ormanları 

arasında 20 kişilik ekiple birlikte teknik 
fotoğraf ve eğlence kampı düzenledi.

Teknik fotoğraf ve eğlence gezisi 
olarak düzenlenen ve üç gün süren 
etkinlikte, Fotoğrafçılık Kulübü 
danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu 
tarafından kulüp kursiyerlerine 
yıldız pozlama, makro çekimi, uzun 
pozlama ile benzeri çekim teknikleri 
hakkında eğitimler verildi. Doğa 
ile uygulamalı olarak çekim yapan 
kulüp üyeleri bol bol fotoğraf çekerek 
öğrendiklerini geliştirme fırsatı buldu. 
Akşam kamp ateşinin etrafında canlı 
müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek 
gönüllerince eğlenen kulüp üyeleri 
çevre temizliği de yaparak doğa 
yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Doğanın Sunduğu Eşsiz 
Güzellikleri Keşfedin…
Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı

Hüseyin Aşkaroğlu, “Fotoğraf 
teknikleriyle ilgili uygulamalı olarak 
çalışmalar yaptık. Doğada model 
çekim tekniklerini detaylı olarak 
anlatma fırsatı bulduk. Makinesini 
tanıyan, çekim tekniklerini bilen, 
ışığı kullanabilen, model ile iletişim 
kurabilen kendi tarzını geliştirebilen 
fotoğrafçılar yetiştirilmesinde bu tarz 
eğlenceli etkinliklerin etkili olduğunu 
düşünüyorum” dedi.

Ülkemiz fiziki özellikleri bakımından 
doğasında birçok zenginliği 
barındırdığını ifade eden Aşkaroğlu, 
“Bu güzellikleri kulübümüze üye olan 
farklı ülkelerdeki öğrencilere tanıtmak 
için güzel bir fırsat oluyor. Çadır 
kurarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikten 
arkadaşlarımızın memnun kalması 
ve olumlu geri dönüşler vermesi 
bizleri oldukça mutlu etti. Fotoğrafçılık 
kulübü olarak fırsat buldukça dönem 
süresince üyelerimiz için verimli 
olacağını düşündüğümüz etkinleri 
artırarak sürdürmeye ve doğanın bize 
sunduğu eşsiz güzellikleri kulübümü-
zle birlikte keşfetmeye devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy ve 
ekibi Antalya’da düzenlenen II. Güzellik 
Festivali’ne katıldı.

Dr. Yeşim Üstün Aksoy ile birlikte öğretim 
görevlisi İpek Gürtaş Ulutekin ve asistan 
Melek Moda, İstanbul Güzellik Uzmanları ve 
Güzellik Salon İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar 
Odası’nın Antalya’da düzenlediği II. Güzellik 
festivalinde Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil 
ettiler. Festivalde, Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün 
Aksoy ‘‘Güzellik Uzmanlığı Etiği’’ ve öğretim 
görevlisi İpek Gürtaş Ulutekin ile birlikte 
‘‘Protez tırnak ve Tırnak Süsleme Sanatı’’ 
konularında eğitim verdi.

Güzelliğin Mimarları ile Eğitim 
Festivalinde Bir Araya 
Geldiler…
Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman 
farklı 20 eğitimcinin konuşmacı olarak 
katıldığı festivalde, mesleki eğitim sunumları 
yapılarak meslek içi katılım sertifikası verildi. 
Festival süresince doktorlar, kozmetoloji 
uzmanı, güzellik koçu, uzman eğitmenler, 
podoloji uzmanı, makyaj sanatçıları, biyolog, 
hijyenist, kurumsal yönetim danışmanı 
ve öğretim görevlileri tarafından güzellik 
uzmanlığı etiği, güzellik salonlarında işletme 
yönetimi, soğuk plazma ile akne bakımı, 
RF vakum lifting yöntemi ile porselen 
yüz germe, profesyonel makyaj, softliner 
tekniği, protez tırnak ve tırnak süsleme 
sanatı, saç simülasyonu, microblading, 
ombre kaş tekniği, tırnak hastalıkları, tırnak 
deformasyonları, batık tırnak, doğal içerikli 
cilt bakımı ve teknikleri, ultra realistic kıl 
tekniği, kalıcı BB fondöten ve leke gider-
mede etkin yöntemler ile ilgili katılımcılara 
eğitimler verdi.

Güzellik Uzmanlığı Mesleğinde 
Eğitim Önemli…
Güzellik uzmanlığı mesleğinin sistemli bir 
eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere 
dayalı olduğunu belirten Dr. Yeşim Üstün 
Aksoy, festivale katılım amaçlarının yurt içi 
ve yurt dışında güzellik sektöründe çalışan 
güzellik uzmanlarına icra ettikleri mesleğin 
eğitimdeki önemini ve yerini vurgulamak 
olduğunu ifade etti.

İnsanoğlunun her daim estetik kaygısı 
taşıdığına vurgu yapan Dr. Aksoy, “Güzellik 
gibi hızlı büyüyen sektörlerin de bu durum 
karşısında yetenekli ve alana özel bilgi 
sahibi personel ihtiyacı doğuyor. Güzellik 
uzmanlarından sektörün beklentisi birçok 
konuda bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri en 
doğru ve güvenilir uygulamalar ile göster-
meleri. Kozmetoloji ve dermotoloji gibi 
alanlarda detaylı bilgiye sahip olmak çok 
önemli. Deri tipleri, özelliklerine göre nasıl 
bakım yapılabileceği ve yapılacak cilt bakım 
uygulamalarının doğru uygulanması bununla 
birlikte mesleğin görev ve sorumluluklarını 
bilinçle yerine getirilmesi bakımından 
eğitimler önem taşıyor” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” projesini 
yürüten araştırmacıların Beşparmak 
Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık 
alanlarda yaptıkları arazi çalışması 
sırasında, örümceklerin yer aldığı “Arane-
ae” takımının “Dysderidae” familyasına ait 
“Harpactea günselorum” adında yeni bir 
örümcek türünü keşfettikleri belirtildi. Yeni 
keşfedilen örümcek türüne “günselorum” 
ismi verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Salih Gücel ile Doç. Dr. Özge Özden Fuller, 
Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram 
Göçmen ile Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma 
Enstitüsü Araknolog Kadir Boğaç Kunt’un 
yer aldığı projede, keşfedilen yeni örüm-
cek türünün tüm dünyada “günselorum” 
ismiyle anılacağı ve literatürde yer alacağı 
belirtildi.

Kalavaç Köyü ve Alevkayası 
Civarında Tespit Edildi…
Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Salih 
Gücel, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu 
tarafından desteklenen “Kuzey Kıbrıs’ın 
Örümcekleri” adlı proje kapsamında 
Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık 
ve çalılık alanların zemininde bulunan 
nemli yaprak döküntülerinin içlerini yaşam 
alanı olarak seçen yeni türü keşfettiklerini 
söyledi.

Yeni türün genel olarak Beşparmak 
Dağlarının hemen hemen tamamında 
yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Gücel, ilk tespitlerinin Kalavaç Köyü ve 
Alev Kayası civarından olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. Gücel, ‘Harpactea günselorum’un 
türünün adanın güneyinde, Trodos 
dağlarında mevcut olup olmadığını ileride 
yapılacak arazi çalışmaları neticesinde 
kesinleşeceğini şu an için tahminlerine 
göre dağılımının Beşparmak Dağları ile

sınırlı olduğu yönünde olduğunu söyledi. 

Örümcek Familyasında Yeni Bir 
Tür Olarak Tescillendi…
Keşfettikleri türün örümceklerin yer 
aldığı “Araneae” takımının “Dysderidae” 
familyasına ait olduğunu anlatan Prof. Dr. 
Salih Gücel, Zoobank’ta yeni bir tür olarak 
tescillendiğini belirtti. Bu familyaya ait 
örümceklerin genel olarak Avrupa, Asya ve 
Kuzey Afrika’da dağılım gösterdiğini dile 
getiren Prof. Dr. Gücel, “Orta Asya, Kuzey 
Avrupa ve Kafkasya’da yaşayan türleri de 
olmasına rağmen genel olarak Akdeniz’e 
yakın coğrafyaları tercih ediyorlar. 
Familyanın Dünya genelinde 24 cinse ait 
yaşayan 568 türü var” dedi.

Bilim Dünyasına Kazandırılan 
Yeni Türe “Günsel” Adı Verildi…
Yeni türün ismini araştırma grubunun ortak 
kararı olarak “günselorum” koyduklarını 
belirten Prof. Dr. Gücel, bu ismi Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüksek 
öğretime ve bilimsel çalışmalara destek 
veren Yakın Doğu Üniversitesi kurucu 
Rektörü Dr. Suat Günsel ve ailesine ithafen 
verdiklerini söyledi. Verilen ismin dünya 
var oldukça yaşamaya devam edeceğine 
vurgu yapan Prof. Dr. Gücel, Keskin, 
böceğin “Harpactea günselorum” olarak 
“Serket” dergisinde yayımlandığını aktardı.

Kıbrıs’a Özgü İki Tarantula 
Türünün Tıpta Kullanılması 
Olanakları Araştırılıyor…
Yeni türün Kıbrıs adasının canlı çeşitliliği 
arasında en az çalışılmış olanı örümcekler 
olduğunu belirten Prof. Dr. Salih gücel, 
Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Proje Koordinasyon Kurulu birimine 
yaptıkları başvuru sonucu aldıkları kabul 
sayesinde gerçekleştirdikleri proje ile bil-
imde bir eksikliği gidermeye başladıklarını 
kaydetti.

Gelecekte örümceklerin insan yararına 
kullanılabilecek özelliklerini araştırmaya 
devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. 
Gücel, şu an Kıbrıs’a özgü iki Tarantula 
türünün zehirlerinin tıpta kullanılması 
olanaklarını araştırdıklarını ayrıca örümcek 
ağının biyolojik yapıştırıcı veya biyolojik 
iplik gibi kullanım olanaklarını araştırmayı 
da planladıklarını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Bilim 
Dünyasına Kazandırılan Yeni 
Keşfin Heyecanını Yaşıyoruz…”
Tıp Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan 
araştırmacıların meslektaşlarıyla birlikte 
ülkemiz doğasında yaptığı araştırmalar 
sonucu Kıbrıs’a özgü buldukları yeni örüm-
cek türünü bilim dünyasına kazandırmış 
olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkemizin hayvansal biyolojik çeşitliliğinin 
bir örneği olarak bu yeni türün dünya liter-
atüründe yerini almasının da gurur verici 
olduğunu ifade eden Doç. Dr. Günsel, 
“Ülkemizdeki böcek biyo-çeşitliliğini tespit 
etmek için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu 
tarafından desteklenen projede görev alan 
tüm araştırmacıları tebrik ediyorum. Bu 
araştırmalar sahip olunan biyo-çeşitliliğin 
bilinmesini sağlarken, bulunan bu türlerin 
gelecekte sistematik, ekolojik, tarımsal ve 
tıbbi olarak kullanılabilir olup olmadıklarını 
tespit edecek araştırmalara da üniversite 
olarak desteğimiz sürecektir. Yeni bulu-
nan türe Günsel ailesinin ismi verilmesi 
de bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk 
kaynağı olmuştur. Dünya standartlarındaki 
eğitim ve alt yapı olanaklarımızla 
bilimsel araştırma ve yayınlarla, bölge 
coğrafyasında bilim üreten bir merkez 
olmak için çalışmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri Bölümü 

Antalya’da Eğitimler 
Verdi

GÜNSEL
KEŞFEDİLDİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, EGE 
ÜNİVERSİTESİ VE KIBRIS YABAN HAYATI 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMACILARI 
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA PROJE KOORDİNASYON KURULU 
TARAFINDAN DESTEKLENEN “KUZEY KIBRIS’IN 
ÖRÜMCEKLERİ” ADLI PROJE KAPSAMINDA ADANIN 
KUZEYİNDE YÜRÜTTÜKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI 
NETİCESİNDE YENİ BİR ÖRÜMCEK TÜRÜ BULDU.

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.
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Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinin 
Makalesi Uluslararası 
Dergide Yayımlandı

Y
akın Doğu Üni-
versitesi Öğretim 
Üyeleri Doç. Dr. 
Mustafa Yeniasır 
ve Doç. Dr. Burak 
Gökbulut’un 

hazırladığı “Dede Korkut 
Hikâyelerindeki Sosyo-
Kültürel Yaşamın Günümüz 
Kıbrıs Türk Toplumundaki 
Yansımaları” isimli çalışma 
Scientific World Index 
(SCIWIN), ISSUU Journal 
Listings, Social Science 
Research Network (SSRN), 
Eurasian Scientific Journal 
Index (ESJI), ResearchBible 
(Academic Resource Index) 
ve SOBİAD gibi ulusal 
ve uluslararası indeksler 
tarafından taranan Social 
Sciences Studies dergisinde 
yer aldı.

Uluslararası dergide 
yayımlanan çalışmada, 
Dede Korkut Hikâyelerinde 
yer alan birçok unsurun 
Kıbrıs Türk sosyo-kültürel 
yaşamında ve edebiyatında 
geniş bir yansıması olduğu 
görüldü.

Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Türkçe Öğretmenliği 
Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır 
ve Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Burak Gökbulut 
çalışmalarına ilişkin örnekler 
vererek benzerlikleri anlattı.

Monogami Aile 
Yapısı ve 
Misafirperverlik 
Benzerlikleri Ön 
Plana Çıkıyor…
“Dede Korkut Hikâyelerinde 
yer alan birçok unsurun 
Kıbrıs Türk sosyo-kültürel 
yaşamında ve edebiyatında 
çok çeşitli yansımalar 
görülmektedir. Örneğin; 
ailenin yapısıyla ilgili olarak 
hem Dede Korkut’ta hem 
de Kıbrıs Türklerinde ortak 
olan en önemli unsur her 
iki tarafta da evliliklerde 
tek eşliliğin (monogami) 
söz konusu olmasıdır. Yine 
ataerkil bir aile yapısının 
olması da diğer bir benzer 
noktadır. Dede Korkut’ta 
yer alan yiğit, güçlü, sözü 
dinlenen, eşine ve evine 
bağlı, çalışkan kadınlar ve 
kızlar Kıbrıs Türklerinde de 
şekil ve kabuk değiştirerek 
devam ediyor. Şöyle ki, 
Kıbrıs Türklerinde ailede ve 
toplumda kendine bir yer 
edinmiş, ayakları üzerinde 
durabilen, çalışan ve aynı

zamanda evini çekip 
çeviren, ailesini ayakta tutan 
güçlü kendine güvenen, 
sözü dinlenen kadınlar 
çoğunluktadır. Kıbrıs 
Türk sosyal yaşamında 
misafirperverliğin de büyük 
bir yer tutuğu söylenebilir. 
Bir misafir geldiği zaman en 
güzel şekilde ağırlanmakta, 
evde ne var ne yok misafire 
en iyi şekilde ikram ediliyor.

Zeytin Yaprağı 
ile Tütsülenmek 
Gibi Eski Türk 
İnançlarının İzleri 
Kıbrıs Türkleri 
Arasında da Var…
Çalışmada, Dede Korkut’ta 
var olan eski Türk 
inançlarının izlerinin Kıbrıs 
Türkleri arasında da var 
olduğunu görüldü. Özellikle 
zeytin yaprağıyla tütsül-
enip nazardan korunmak, 
nazar boncuğu, üç kez 
tahtayı tıklatmak, davul 
çalmak, kurşun dökmek, 
ölü için kırk yemeği yap-
mak, al basmasından (kötü 
ruhlar) korunmak için 
loğusanın başına kırmızı 
(bazen kırmızı-sarı) başlık 
veya kurdele koymak, yeni 
doğan bebeği kötülükten 
korumak için beşiğine 
sarı ve kırmızı tül kumaş 
bağlamak ve demir makas 
koymak, gidenin arkasından 
su dökmek, vb. inançların 
tümünün Kıbrıs Türkleri 
arasında bugün de var 
olduğu söylenebilir.

Kıbrıs Türklerinin 
Yaşamıyla Dede 
Korkut 
Hikâyelerindeki 
Yaşam Benzerlikler 
Gösteriyor…
Gelenekler ve sosyal nor-
mlar bakımından dikkat 
çeken unsurlar ise Dede 
Korkut’ta olduğu gibi Kıbrıs 
Türklerinde de kına yakma, 
kız isteme, kurban kesme ve 
gerdeğe girme (geçmişte) 
geleneklerinin bulunması, el 
öpme ve yaşlılara saygının 
da devam etmesidir. Bütün 
bunların yanında avcılık, 
çocuk oyunu (aşık-veziro 
vasilo-vezir paşa oyunu), 
yiyecek-içecek ve mut-
fak kültürü, çalgı aletleri, 
destan anlatma geleneği, 
formel sayılar vb. birçok 
unsur bakımından da Kıbrıs 
Türklerinin yaşamıyla Dede 
Korkut Hikâyelerindeki 
yaşam benzerlikler gösteri-
yor.
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“Yeni Kavramlar, Yeni Fikirler, 
Yeni Teknikler” ana teması 
ile gerçekleştirilen kongre-
de, Doğum ve Kadın Sağlığı 
Hemşireliği Anabilim Dalı 
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Dilek Sarpkaya Güder, Prof. 
Dr. Mesut Yalvaç ve Prof. Dr. 
Gülşen Vural ile birlikte yaptığı 
‘Doğuma Hazırlık Eğitiminin 
Primipar Kadınların Doğum 
Planlarına ve Doğum Planlarının 
Doğum Sürecine Etkisi: Yarı 
Deneysel Çalışma’ başlıklı 
çalışmasıyla sözel bildiri dalında 
birincilik ödülü kazandı.

Doğum ve doğuma hazırlık 
eğitimciliği alanına gönül vermiş 
birçok hemşire, ebe, kadın-
doğum uzmanı, öğretim üyeleri, 
psikolog, fizyoterapist, aile heki-
mi, doula ve doğum koçlarınının 
katılımı ile gerçekleştirilen 
kongrede, Yrd. Doç. Dr. Dilek 
Sarpkaya Güder’in Uzm. Hem. 
Tülay Demiray ile yaptığı ‘Peri-
natal Kayıp Sonrası Kişilerarası 
İlişkiler Psikoterapisi ve Prekon-
sepsiyonel Bakım’ adlı çalışma 
ise sözel bildiri olarak sunularak, 
tam metin olarak kongre bildiri 
kitabında yer alacak.

Doğumda En Fazla 
Destek Yürüme 
Sırasında İsteniyor…
Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya 
Güder, Prof. Dr. Mesut Yalvaç 
ve Prof. Dr. Gülşen Vural’ın, 
doğuma hazırlık eğitiminin 
primipar kadınların doğum 
planlarına ve doğum planlarının 
da doğum sürecine etkisini 
değerlendirmek amacıyla yarı 
deneysel tipte yaptığı çalışmada, 
doğum planları ve süreci 
araştırıldı.

Çalışma, Kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa 
merkezinde yer alan en geniş 
kapsamlı 2 hastanenin antenatal 
polikliniğine başvuran primipar 
kadınlar arasında 35 deney ve 35 
kontrol olmak üzere 70 kadından 
oluşmuştur. Deney grubu 8 hafta 
süren hamile pilatesi destekli 
doğuma hazırlık eğitimine tabi 
tutulmuş ve doğum planı

hazırlandı. Kontrol grubuna her-
hangi bir müdahale yapılmadı. 
Deney grubu hastaneye doğum 
için gelmeden önce en fa-
zla; ‘duş alma, kasılmaları 5-10 
dakika bir geldiğinde hastaneye 
gitme ile enerji veren yiyecek ve 
içecek tüketme’ gibi tercihler-
inin olduğu ve bu tercihlerinin 
çoğunu gerçekleştirebildiği be-
lirlendi. Deney grubu kadınların 
en fazla doğumda destek almak 
istedikleri kişiye (80.6%) ve 
yürüme/pozisyon değiştirmeye 
(90.3%) yönelik istekleri 
gerçekleştirdi. Ayrıca, deney 
grubunun kontrol grubuna göre, 
planlı sezaryenın daha az ve 
doğum deneyiminden daha fazla 
memnun olduğu doğumda daha 
fazla destek aldıkları doğum 
ağrısı ile daha fazla baş etme 
tekniği kullandıkları bebekle ilk 
temas ve ilk emzirme zamanının 
daha erken olduğu bulundu.

Dünya’da Gebeliklerin 
%15-20’si Spontan 
Düşük Nedeniyle 
Kaybediliyor…
Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya 
Güder, Uzm. Hem. Tülay Demiray 
ile yaptığı ‘Perinatal Kayıp 
Sonrası Kişilerarası İlişkiler 
Psikoterapisi ve Prekonsep-
siyonel Bakım’ adlı çalışmada 
ise Perinatal kayıpların kürtaj, 
terapötik kürtaj, düşük, ani 
bebek ölümü sendromu ve 
fetal ölümleri kapsamakta ve 
gebeliklerin ortalama %30’unu 
etkilediği tespit edildi. Dünya 
genelinde 2015 yılı için yenidoğan 
ölüm oranı 1000 canlı doğumda 
19 olarak belirlenirken, dünyada 
gebeliklerin %15-20’si spontan 
düşük nedeniyle kaybedili-
yor. Yapılan çalışmalara göre, 
perinatal kayıp sonrası birçok 
psikolojik sorunlar yaşanmakta 
ve yeni bir gebeliğe kadar 
prekonsepsiyonel bakıma çok 
fazla gereksinim duyulmaktadır. 
Prekonsepsiyonel bakım, çocuk 
sahibi olmadan önce eşlerin 
sağlığını geliştirmeyi amaçlayan 
koruyucu bir sağlık hizmeti türü 
olup, tarama ile tedavinin yanı 
sıra danışmanlık kavramını da

içermektedir. Perinatal kayıp 
Perinatal kayıp sonrası, birey-
lere sağlanan prekonsepsiyonel 
bakım; sadece fizyolojik duruma 
değil, aynı zamanda psikososyal 
sağlığa odaklanan bütüncül bir 
yaklaşımdır. Kişilerarası İlişkiler 
Psikoterapi (KİPT); kısa süreli 
özellikle kişilerarası sorunlara 
odaklanan depresif belirtil-
erin azalmasını ve kişilerarası 
işlevselliğin düzelmesini hede-
fleyen bir psikoterapidir. Sonuç 
olarak prekonsepsiyonel bakım 
kapsamında KİPT geliştirilmeli 
ve hemşireler başta olmak üzere 
tüm sağlık profesyonelleri 
prekonsepsiyonel danışmanlığa 
kapsamlı olarak katkı sağlamalı 
diye düşünülmektedir.

‘Baba ile Ten-Tene 
Temasın Yenidoğan ve 
Baba Üzerine Etkileri’
Doğum ve Kadın Sağlığı 
Hemşireliği Anabilim Dalı 
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Serap Tekbaş’ın kongrede 
sözlü bildiri olarak sunduğu 
‘Baba ile Ten-Tene Temasın 
Yenidoğan ve Baba Üzerine 
Etkileri’ adlı çalışmasına ilişkin 
yapılan açıklamada ise doğum 
sonrası ilk saatler in yenidoğanın 
fizyolojik ve psikolojik olarak dış 
ortama uyumu, bağlanmanın 
ve ebeveyn-bebek ilişkisinin 
başlatılması, ebeveynlerin 
yeni rollerine alışmalarını 
kolaylaştırmak açısından önemli 
olduğu dikkate çekildi. 

Çalışmalarda ten-tene temasın 
ebeveyn ve bebek arasındaki 
bağlanmayı olumlu yönde 
etkilediği ve bağlanma süre-
cini daha erken başlattığı, 
bebeklerin fiziksel, duygusal 
ve zihinsel gelişimini katkı 
sağladığı görüldüğü vurgulandı. 
Araştırmalarda doğum sonrası 
dönemde baba ile ten-tene 
temasın babalarda bakım 
veren duyarlılığını daha fazla 
geliştirebildiği, babaların temel 
beceriler kazanmasına ve ebev-
eynlik rolüne daha kolay adapte 
olmalarını sağladığı görüldüğü 
de belirtildi.

Doğum Alanında 
Yaptığı Çalışmalarla 
Birincilik Ödülü Aldı

akın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın 
Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. Serap Tekbaş ve Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder 
İzmir, Çeşme’de düzenlenen I. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma 
Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi’nde sözel bildiri dalında 
1’incilik ödülüne layık görüldü.

Y

KADINLAR MEME 
KANSERİ KONUSUNDA 

BİLGİLENDİRİLDİ

Seminer sırasıyla, 
Antik Mağusa Vakfı 
Başkanı Resmiye 
Canaltay, Kanser 
Hastalarına Yardım 

Derneği Başkanı Raziye 
Kocaismail ve Gazimağusa 
Belediye Başkanı İsmail 
Arter’in konuşmalarıyla 
başladı. Meme sağlığı ile ilgili 
farkındalık yaratmak, bilinci 
artırmak ve erken tanının 
önemine dikkat çekmek için 
gerçekleştirilen seminerde, 
Yakın Doğu Üniversitesi Has-
tanesi Genel Cerrahi Ana-
bilim Dalı ve Meme Sağlığı 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Besim katılımcılara, 
meme kanseri, türleri, 
görülme sıklığı, meme kan-
seri ile ilişkili risk faktörleri 
ve belirtileri hakkında bilgiler 
verdi.

Günümüzde Meme 
Kanserine Bağlı 
Ölümler Azalıyor
Meme kanserinin, çeşitli 
mutasyonlar ya da hücre 
sağlığı ve çoğalması ile ilgili 
genlerde, nedeni her zaman 
belli olmayabilen anor-
mal değişimler sonucunda 
ortaya çıkabilen bir hastalık 
olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Hasan Besim, çoğu meme 
kanserinin nedeninin belli ol-
mamakla birlikte, sıklıkla, ge-
netik materyaldeki (DNA) bir 
değişiklik ya da bozulmanın 
etken olabildiğini, DNA 
değişikliklerine ise sıklıkla 
yaşam biçimimiz, yaş ve 
karşılaştığımız kanserojen 
faktörlerin sebep olduğunu 
söyledi.

Kadınlarda en fazla görülen 
kanser türü olan meme 
kanserinin, kadınlardaki 
tüm kanserlerin %25-30’unu 
oluşturduğunu, kanserden 
ölümlerin ise %20’sinden 
sorumlu olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Hasan Besim, özel-
likle 50’li yaşlarda giderek 
artan bir özellikte olan 
hastalığın sadece kadınlarda 
değil, seyrek de olsa 
erkeklerde de görülebildiğini, 
1990 yılından bu yana ise 
meme kanseri kaynaklı ölüm 
oranlarının giderek azalan bir 
eğilim izlemesinin yüz gül-
dürücü olduğunu söyledi.

Meme Kanseri Risk 
Faktörleri
Meme kanserleri için pek 
çok bilinen risk faktöründen 
bazılarının değiştirilemezken 
bazılarının kontrol altında 
tutulabileceğini ifade eden 
Prof. Dr. Hasan Besim, kadın 
olmanın en önemli etken 
olarak kabul edildiği faktör-
lerden değiştirilemeyenler 
arasında yaş, ailede meme 
kanseri öyküsü, kişisel meme 
kanseri öyküsü, kanser 
dışındaki meme hastalıkları, 
önceden göğüs bölgesine 
radyoterapi alınması ve 
yoğun meme dokusunun 
sayılabileceğini belirtti. Prof. 
Dr. Hasan Besim kontrol 
edilebilen risk faktörleri 
ile ilgili olarak ise şunları 
söyledi; “Meme kanserleri 
gelişimine etki eden diğer 
faktörler arasında ise uzun 
yıllar alınan hormon replas-
man tedavisi, menstrüel öykü, 
emzirme öyküsü, obezite ve 
alkol kullanımı sayılabilir. 
Alkol de meme kanseri 
gelişimi açısından bir risk 
faktörü olarak tanımlanmakta 
ve tüketilen alkol miktarı 
arttıkça risk de artmaktadır.”

Meme Kanseri 
Belirtileri
Konuşmasında kendi kendine 
muayenenin önemine de

değinen Prof. Dr. Hasan 
Besim, 20 yaş üzerindeki her 
kadının ayda bir kez, adet 
döneminden ortalama 1 hafta 
sonra, kendi memesini elle 
ve gözle muayene etmesi 
gerektiğine dikkat çekti.

Meme kanserlerinin be-
lirtilerinden bahseden Prof. 
Dr. Hasan Besim, ele gelen 
kitle, meme başında çekilme, 
çukurlaşma, akıntı, kızarıklık, 
döküntü, cilt değişiklikleri 
farkedilmesi durumunda 
hemen konu ile ilgili bir hek-
ime başvurulması gerektiğini 
söyledi.

Meme Kanserinde 
Erken Tanı ile 
Tedavi Mümkün
Konuşmasının sonunda, 
normal bir kiloya sahip ve 
fiziksel olarak aktif olmak 
ile sınırlı alkol kullanımının 
meme kanserinden korun-
mak için alınabilecek ön-
lemler olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Hasan Besim, 
yine de meme kanserinden 
%100 korunmanın kesin bir 
yöntemi bulunmadığını, buna 
rağmen tüm kadınların meme 
kanseri olmaları durumunda 
erken tanı ile tedavi edile-
bilme şansını yitirmemeye 
dikkat etmeleri gerektiğine 
dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Antik Mağusa Vakfı 
ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği İşbirliğinde, 
Gazimağusa’nın Maraş Bölgesindeki Kadınlara Yönelik 
Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi. Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim 
Tarafından Mağusa Gelişim Akademisi’nde Verilen
Seminer, Antik Mağusa Vakfı ve Kanser Hastalarına 
Yardım Derneği Üyeleri ile Bölge Halkının Katılımıyla 
Gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı’na bağlı Hemşirelik 
Kulübü ‘Meme Kanserine’ 
farkındalık etkinliği amacıyla pem-
be balonlarla bisiklet turu düzenle-
di. Velespeed firmasının katkılarıyla 
kampus içerisinde düzenlenen 
etkinlikte, Hemşirelik Kulübü üyeleri 
Meme Kanserine farkındalık yarat-
mak amacıyla bisikletlerine pembe 
balonlar bağladı YDÜ kampüsü 
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri 
Araştırma Merkezi önünden pedal 
çevirmeye başlayan kulüp üyeleri 
kampus içerisinde farkındalık 
turu gerçekleştirdi. Öğrenciler 
ile akademisyenlerin de yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlikte, sağlıklı 
her bireyin bir kanser hastası 
olabileceğine dikkat çekerek, 
erken teşhis konusunda uyarılarda 
bulundu.

Doç. Dr. Dudu 
Özkum Yavuz: 
“Sosyal Sorumluluk 
Projelerine 
Desteğimiz 
Sürecek…”
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu 
Özkum Yavuz, sağlıklı her bireyin 
bir kanser hastası olabileceğine 
dikkat çekerek, erken teşhis konu-
sunda uyarılarda bulundu. Meme 
kanserinde yaş ortalamasının git-
tikçe düştüğüne dikkat çeken Doç 
Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Hareketli 
yaşamı desteklemek ve yaşam 
kalitesini artırmak amacıyla burada 
buluştuk. Bu farkındalığı yaymaya 
hep beraber devam edeceğiz. 
Farkındalık için önem taşıyan bu 
tarz sosyal sorumluluk projelerine 
yenilerinin ekleyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Kadınları 
Saç ve Makyajlarıyla 
Canlandırıldı

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Önlisans Bölüm Başkanı Dr. Yeşim 
Üstün Aksoy, öğretim üyeleri ve 
1. sınıf öğrencilerin temel makyaj 
dersi kapsamında uygulama 
atölyesinde gerçekleşen etkinlikte, 
1920’li yılların makyajları, saçları 
ve kıyafetleri sergilendi.

Duruşlarıyla Güçlü, 
Mücadeleci ve 
Başarılı Cumhuriyet 
Kadınları’nı 
Yansıtmak İstedik…
Cumhuriyet dönemi kadınlarının 
sanatta, sporda, siyasette, eğitimde 
ve daha bir çok alanda öncü 
olduklarını ifade eden Dr. Yeşim 
Üstün Aksoy, kadınların güçlü ve 
mücadeleci duruşlarının yanında 
çağdaş ve modern profilleriyle 
tanındığını söyledi.

Cumhuriyetin ilanı ile bir-
likte bir çok konuda yenilik ve 
medenileşmenin başladığını dile 
getiren Aksoy, “Cumhuriyet’in 
ilanından sonra, özellikle Kıyafet 
İnkılâbı’nın gerçekleştirildiği 1931-
1940 yıllarından sonra oluşan 
değişimler, Türk modasının temel 
taşlarını oluşturmuştur. 

Cumhuriyet tarihinde ilkleri temsil 
eden kadınların giyim tarzlarının 
Cumhuriyet kadınına rol model 
niteliğindedir” dedi. 

Dönem kıyafetleri ve makyajlarıyla 
ilgili bilgiler veren Dr. Aksoy, “Özel-
likle keskin kontör çizgilerinden 
ziyade yüzü daha masum ve yu-
varlak gösteren bir ten makyajının 
tercih edildiği dönemde, kadınlar 
tarafından geometrik desenli, ge-
ometrik kesimli elbiseler giyilmiştir. 
Kısa japone kollar, bluzan korsajlar 
ve boyunları saran rengârenk, dizi-
dizi inci boncuklar, kocaman kloş 
şapkalar moda olmuştur. Cum-
huriyet ile birlikte Türk kadınları 
her dönem modayı daha yakından 
takip etmeye başlamış ve modern 
gelişmeyi sürdürmüşlerdir” diye 
konuştu.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini 
aşılamak ve bölümde okuyan 
öğrencilerin sosyal etkinliklerini 
desteklemek amacıyla böyle bir 
etkinlik düzenlediklerini dile getiren 
Yeşim Üstün Aksoy, ‘‘Cumhuri-
yetimizin ilanının yeni yılında 
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi 
ve gazilerimizi saygı ve rahmetle 
anıyorum” sözlerini kullandı.

Meme Kanserine Dikkat 
Çekmek İçin Pedal Çevirdiler
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Yakın Doğu Üniver-
sitesi İrfan Günsel Kongre 
Merkezinde gerçekleştirilen 
etkinlikte, gıda tüketimi 
konusunda konuşmalar 

yapıldı. Ayrıca, “Zeytinyağı: Dünyanın 
Sağlıklı Gıdası” başlıklı sunum 
gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sıdıka Can, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün bu yıl 16 Ekim Dünya 
Gıda Günü için belirlediği başlık 
olan “Açlığı Nasıl Yok edebiliriz” 
kapsamında öneriler sundu. Sıdıka 
Can, daha az kaynakla daha fazla 
üretim yapabilmek, yerli üretim-
lerin desteklenmesi gibi mesajları 
ülkemiz gerçeklerine uyarlamamız 
gerekliliğine dikkat çekti.

KKTC’de Sürdürülebilir 
ve Verimliliği Yüksek  
Tarım Politikalarının

Geliştirilmesi Şart…
Can, senelerdir ciddi kuraklıktan 
kaynaklanan su sıkıntıları ile mü-
cadele eden Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde, sürdürül-
ebilir ve verimliliği yüksek tarım 
politikalarının geliştirilmesinin 
kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Zeytinyağı’nın Kültürel 
Özellikleri ile Sağlık 
Üzerine Etkileri 
Konuşuldu
Etkinlik kapsamında, Ege Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Semih Ötleş ise TC, 
KKTC ve dünya için vazgeçilmez 
bir gıda olan zeytinyağının bilin-
çli tüketimi konusunda farkındalık 
sağlamak amacıyla “Zeytinyağı: 
Dünyanın Sağlıklı Gıdası” başlıklı 
sunumunu yaptı. Sunumda, zeytin ve 
zeytinyağının kültürel özelliklerinden 
ve sağlık üzerine etkilerinden bah-
setti.

   Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ev 
sahipliğinde, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası 
Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası işbirliği ile 
“16 Ekim Dünya Gıda Günü” nedeniyle etkinlik 
düzenlendi.

Dünya Gıda Günü

Veterinerlik Fakültesi’ne 
Mikrobiyoloji Kongresi’nde 
Sözlü Sunum Ödülü!

K
ırıkkale 
Üniversitesi ve 
Veteriner Hek-
imleri Mikrobi-
yoloji Derneği 
tarafından 

Antalya’da düzenlenen 
2. Uluslararası Veteriner 
Mikrobiyoloji Kongresi’nde 
(XIII. Ulusal Veteriner Mik-
robiyoloji Kongresi), Yakın 
Doğu Üniversitesi Veteriner 
Hekimliği Fakültesi Mikrobi-
yoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Ömer M. 
Esendal ve Yrd. Doç. Dr. 
Hüban Göçmen ve araştırma 
görevlileri Halit Şükür ile 
Hazel Tamakan sözlü ve 
poster bildirileri ile katılarak 
Yakın Doğu Üniversitesini 
temsil ettiler.

Kongrede, ‘Kuzey Kıbrıs 
Damascus Keçilerinde Post-
partum Döneminde Meme 
Sağlığı ve Süt Kalitesi Para-
metrelerinin Araştırılması’ 
isimli çalışmayı sunan Yrd. 
Doç. Dr. Hüban Göçmen

en iyi sözlü sunum ödülü 
almaya hak kazandı. Yakın 
Doğu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırmalar Koordinasyon 
Kurulu tarafından destekle-
nen projede, Prof. Dr. 
Selim Aslan, Yrd. Doç. Dr. 
İsfendiyar Darbaz ile Yrd. 
Doç. Dr. Osman Ergene de 
yer alıyor.

Doğum Sonrası 
Sütteki Bakteri/
Maya Yükü ve 
Değişimleri Üzerine 
291 Keçi Sütü Örneği 
İncelendi…
Yapılan araştırma ile 
Damascus keçilerinin 
doğum sonrası döneminde 
meme sağlığı ve süt kalitesi 
parametrelerinin incelen-
mesi ve somatik hücre 
sayıları (SHS), total 
bakteri sayıları (TBS) ve 
bakteriyolojik izolasyon 
sonuçlarının erken laktasyon 
dönemi ile ilişkilendirilerek 
değerlendirildi.

‘Damascus keçilerinde 
doğum sonrası (postpar-
tum) 10. 20. ve 30. günlerde 
toplanan 291 adet keçi sütü 
örneğinde bakteriyolojik in-
celeme sonucunda en fazla 
Koagülaz negatif Stafilokok 
bakterileri (S.chromogenes 
S.simulans, S.xylosus, 
S.equorum ve S.warneri) ve 
mikolojik incelemede; Sac-
caromyces spp., Debaryo-
myces spp. ve Candida spp. 
mayaları izole edildi. Ancak 
postpartum günleri ilerl-
edikçe izole edilen bakteri ve 
mantar sayısındaki düşüşler 
ve bununla birlikte hem 
total bakteri sayıları hem 
de somatik hücre sayıları 
ortalama değerlerinde 
önemli düşüşler görülürken, 
süt değerlerinde de iyileşme 
olduğu belirlendi. Meme 
sağlığının önemli kriterlerin-
den olan total bakteri sayıları 
ve somatik hücre sayıları 
arasında bir korelasyon 
bulundu.
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Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
öğretim üyelerinin Kuzey Kıbrıs Damascus 
Keçilerinde Meme Sağlığı ve Süt Kalitesi ile ilgili 
yaptığı çalışmalar 2. Uluslararası Veteriner Mikrobi-
yoloji Kongresi’nde sözlü poster sunum ödülü aldı.

YDÜ İlahiyat Fakültesi, 
Bingöl’de temsil edildi

Kapsamında Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde Etkinlik 
Düzenlendi

Farklı ülkelerden 60’tan fazla akad-
emisyen, araştırmacı ve çok sayıda 
rektörün katıldığı sempozyumda 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Söylemez, bir oturum başkanlığı ve 
sempozyumun kapanış oturumunda bir 
konuşma yaptı.

Sempozyumda, gençlik üzerinde 
yapılan saha çalışmasının sunumu 
yapıldı. Sunumda gençlerin ‘ilgileri, boş 
zaman algıları, hedefleri, STK ilişkileri, 
istihdam, internet kullanımı, düzenli 
spor, tv izleme, müzik dinleme sosyal 
medya takibi’ gibi başlıklar altında 
istatistiki bilgiler paylaşıldı.

tamamı gençlerden oluşmaktadır. 
Bu gençler eşine ender rastlanan bir 
devrime imza koymuşlardır. Bu ned-
enle geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençlerimizin daha iyi yetişmeleri için 
bütün paydaşlarla burada bulunmak 
önemlidir. Milli Eğitim, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Diyanet ve Üniversitelerin 
birbirlerine deneyimlerini aktarmaları 
meselenin sadece teoride değil sahada 
karşılaşılan sorunların da irdelenmesi 
açısından bu etkinlik kendisinden sonra 
yapılacak çalışmalara da öncülük 
yapacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı da 
Mevlit Kandili Programlarının başlığını 
bu yıl “Hz. Peygamber ve Gençlik” 
şeklinde koymuştur. Bu çalışma buna 
da öncülük yapacaktır” dedi.

Prof. Dr. Söylemez; 
“Geleceğin Yönetici 
Olacak olan Gençleri 
İyi Yetiştirmeliyiz”
Prof. Dr. Söylemez kapanış oturumun-
da yaptığı konuşmasında, gençlerin her 
dönem atılımın ve değişimin mimarları 
olduğunu belirterek gençlerin daha iyi 
yetişmesi için bütün paydaşlarla bir 
arada olmanın önemine vurgu yaptı.

Hz. Peygamber döneminde de 
İslam devriminin gençlerin omzunda 
şekillendiğini dile getiren Prof. Dr. 
Söylemez, “İlk sahabelerin neredeyse 

Türkiye’nin pilot üniversitelerinden biri 
olan Bingöl Üniversitesi’nde, düzen-
lenen gençlerin sorunlarının masaya 
yatırılacağı organizasyonun önemine 
değinen Prof. Dr. Söylemez, organi-
zasyon nedeniyle üniversite rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Çapak başta olmak 
üzere emeği geçen herkesi tebrik etti.

Gençler Kendi 
Özüne ve Topluma 
Yabancılaşıyor…
Sempozyumun kapanış konuşmasını 
yapan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Çapak da, gündemde olan 
gençlik problemleriyle ilgili olarak bir 
sempozyum düzenlemek istediklerini 
dile getirdi.

Gençlerim kendi özüne ve topluma 
yabancılaştığını ifade eden Prof Dr. 
Çapak, “Gençlerimiz ile enformatik ce-
haletten ve dezenformasyondan uzak 
bir iletişim kanalı oluşturmalıyız. İttihat 
kültürü değil, sorgulama kültürünü ve 
buna ek olarak insanı, varlığı ve tabiatı 
okuma kültürünü oluşturacak adımlar 
atmamız gerekiyor. 

Sempozyuma katkısı olan Bingöl 
Valiliği, Bingöl Belediyesi, ARGETUS, 
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Ensar 
Vakfı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Birliği Başkanlığı’na çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah verimli olmuş ve ül-
kemiz için güzel bir gençlik oluşmasına 
vesile olmuştur” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz Söylemez, Bingöl Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı” başlıklı 
uluslararası sempozyuma katıldı.

Üniversitede Yaşam 
Dersinin İlk Etkinliği 
Gerçekleştirildi

Kişilerarası İletişimde İki 
Yaşamsal Beceri: Dinleme 
ve Konuşma Konulu 
Seminer Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yeni Hayata 
Geçirilen “Üniversitede Yaşam” Dersi İlk 
Etkinliğini Düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü’nde periyodik olarak 
her hafta düzenlenen “Ünivers-
itede Yaşam” dersi kapsamında 
düzenlenen akademik etkinlikler 
çerçevesinde Doç. Dr. Ahmet 
Güneyli konuk olarak etkili iletişim 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de 
düzenlenen etkinlikte, Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakül-
tesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet 
Güneyli “Kişilerarası İletişimde 
İki Yaşamsal Beceri: Dinleme 
ve Konuşma” başlığı altında bir 
seminer gerçekleştirdi.

Kişilerarası İletişimde İki 
Yaşamsal Beceri 
“Dinleme ve Konuşma”
Fakülte öğretim üyelerinin yanı sıra 
öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği 
seminerde Doç. Dr. Güneyli, 
doğumla birlikte başlayan iletişim

ve Kıbrıs mutfağı ile ilgili fikir 
sahibi oldular. 

Sunum esnasında bir grup öğrenci 
sergiledikleri akustik canlı müzik 
performansında kültürel müziklere 
de yer vererek etkinliğe renk kattı. 
Eğitim gördükleri kent ve ülke ile 
ilgili kapsamlı bilgi edinme şansı 
bulan öğrenciler keyifli bir ders 
geçirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde 2018-2019 Güz 
akademik döneminde ders 
müfredatına eklenen “Ünivers-
itede Yaşam” dersi ile fakülteye 
yeni gelen öğrencilere, üniversite 
yaşamını ve kampüs olanaklarını 
tanıtmak, ayrıca öğrencileri üni-
versite yaşamına entegre etmek 
hedefleniyor.

ihtiyacı üzerinde durarak etkili 
iletişim kurmak için gerekli öze-
liklere vurgu yaptı. 

Etkili iletişim kurmak için konuşma 
kadar iletişimde bulunduğumuz 
bireyleri doğru dinlemenin 
önemine de işaret eden Doç. Dr. 
Güneyli, hayatımızın her sürecinde 
kişilerarası iletişimde yetişkin 
olarak sağlıklı iletişim kurabilmek 
için diyaloglarımızda çocukların ve 
ergenlerin kendilerine güvenlerini 
sağlayacak mesajlar vermesi 
gerektiğine dikkat çekti. Doç. 
Dr. Güneyli sunumu sırasında 
kullanılan kelimelerin özenle 
seçilmesinin etkili iletişim kur-
makta oldukça önem arz ettiğinin 
de altını çizdi.

Seminer sonunda, Radyo TV ve 
Sinema Bölüm Başkanı Doç Dr. 
Fevzi Kasap tarafından Doç. Dr. 
Ahmet Güneyli’ye teşekkür belgesi 
takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri, Avrupa’nın köklü üniversitelerinden 
Estonya Tartu Üniversitesi Johan Skytte Siyasal Bilgiler 
Enstitüsü’ne iki üniversite arasında yürütülen değişim 
programı kapsamında akademik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Değişim programı çer-
çevesinde, Tartu Üniver-
sitesi Johan Skytte Siyasal 
Bilgiler Enstitüsü öğretim 
üyeleri Dr. Stefano Braghi-
roli, Prof. Eiki Berg, Dr. 
Piret Ehin, Prof. Andrey 
Makarychev ile Dr. Mi-
hkel Solvak tarafından 
‘Estonya’da Dönüşüm: 
Egemenlik, Hafıza ve 
Demokrasi’ seminer 
dizisi verildi. Seminerl-
erde, Estonya’nın Sovy-
etler Birliği dağıldıktan 
sonra geçirdiği dönüşüm, 
demokratikleşme ve Avrupa 
Birliğine (AB) katılım süre-
ci, hafıza tartışmaları ve 
Rusça konuşan azınlıkların 
durumu incelendi.

Seminerlerin ilk gününde, 
Estonya’nın Avrupa 
Birliğine katılım süreci ve 
üyelik sonrası gelişmeler 
değerlendirildi. Yapılan 
sunumlarda Estonya’nın AB 
entegrasyonu çerçevesinde 
dış politikası, Rusya teh-
likesine karşı Batı ile ittifak 
arayışı, Baltık Devletleri’nin 
Transatlantik İlişkileri etik 
ve realist hesaplar ışığında 
derinlemesine incelendi.

Sertifika programının ikin-
ci günü düzenlenen semi-
nerlerde ise Estonya’daki 
ulusal anlatılar, etnik 
politikalar, sınırlar 
ve hafıza tartışmaları 
tarihsel bir perspek-
tiften değerlendirildi. 
Esyonya’nın Birinci Dünya 
savaşı sonrası ilan ettiği 
fakat sadece 22 yıl süren 
kısa bağımsızlık dönemi, 
İkinci Dünya Savaşı 
ve sonrası gelişmeler, 
Estonyalılar açısından işgal 
olarak kabul edilen Sovy-
etler Birliği çatısı altında 
geçen 51 yıl ve bu farklı tar-
ihsel dönemlere ait ulusal 
anlatılar, sosyal hafıza ve

kimlik oluşum süreçleri 
tartışıldı. 2015 yılında 
Estonya’da çekilen 1944 
isimli film gösterimi ile 
İkinci Dünya savaşı’nın 
sonları yaklaşırken Al-
man Ordusu ile Kızıl 
Ordu’nun karşı karşıya 
geldiği, düşman ordularda 
yer almak durumunda 
kalan Estonyalı askerlerin 
gözünden Tannenberg 
muharebesi ve sonrasında 
gelişen olaylar sunum-
larda tartışılan konuların 
pekişmesine yardımcı oldu.

“Bronz Gece: 
Tallinn’de Rus 
İsyanı” Belgeseli 
İzletildi…
Programın üçüncü 
gününde de, Estonya’daki 
etnik politikalar 
kapsamında Sovy-
etler Birliği döneminde 
Estonya’ya yerleştirilen, 
Sovyetler Birliği dağıldıktan 
sonra Estonya’da kalmaya 
devam eden Rusça konuşan 
azınlıklar ve azınlıkların 
entegrasyonuna yönelik 
politikalar, Estonya’daki 
vatandaşlık kanunu ve bu 
kapsamda Rusça konuşan 
azınlıkların yasal statüsü ve 
hakları konusunda detaylı 
bilgiler verildi. Estonya 
halkı ile Rusça konuşan 
azınlığın karşı karşıya 
geldiği 2007 yılındaki 
ayaklanmayla ilgili “Bronz 
Gece: Tallinn’de Rus İsyanı” 
belgeseli izletildi. Bel-
geselde, iki halk arasındaki 
üstü örtülü gerginliğin, 
geçmişten gelen öfke ve 
kırgınlıkların, olayların 
tırmandırılması ve aşırı 
grupların provokasyonu 
neticesinde nasıl su yüzüne 
devlet sisteminin güvenliği 
nasıl sağladıkları da 
açıklandı. çıktığını anlatıldı. 
Eğitim programının

dördüncü ise Slovak 
Estonya’da geliştirilen 
e-devlet bilgi sisteminin 
altyapısı, işleyişi, oy verme, 
vergi ödeme, eğitim, sağlık 
ve bankacılık gibi çeşitli 
alanlardaki uygulamalarını 
örneklerle açıklayarak e-
devlet sisteminin güvenliği 
nasıl sağladıkları da 
açıklandı.

Değişim 
Programları 
Öğrencilere Farklı 
Bakış Açıları 
Kazandırıyor…
Değişim programı 
kapsamında 
gerçekleştirilen ziyare-
tin koordinasyonunu 
üstlenen Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Dilek 
Latif, alan araştırması 
çerçevesinde Estonya 
Tartu Üniversitesi’ne 
gerçekleştirilen ziyare-
tin öğrenci ve öğretim 
elemanlarının teorik 
bilgilerini alan çalışması 
ile desteklemesine imkân 
verdiğini belirtti. 

Bu çerçevede, öğrencilerin 
farklı küresel sorun-
lara yerinde ve detaylı 
bakabilmelerine rehberlik 
etmekten büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden 
Doç. Dr. Latif, değişim 
programı kapsamında 
yer alan sunum ve 
tartışmaların öğrencilere 
farklı bakış açıları 
kazandırdığını, birçok 
yerel, bölgesel ve küresel 
aktör barındıran sorunları 
daha iyi yorumlayıp ana-
liz etmelerine katkıda 
bulunduğunu, dolayısıyla 
çözüm üretme kabiliyetler-
ini geliştirebildiklerine 
işaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi bünyesinde eğitim veren 
bölümlerin 1. sınıf öğrencilerine 
yönelik içerisinde bulunduğumuz 
akademik dönemde hayata 
geçirilen “Üniversitede Yaşam” 
dersinde, öğrencilere Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin kültürel ve 
tarihsel yapısı öğrencilere tanıtıldı.

Üniversitede Yaşam dersinin ilk 
etkinliğine konuk olan Kıbrıs Türk 
Rehberler Birliği Başkanı Yusuf 
Nidai, öğrencilere Kıbrıs adasının 
kültürel yapısı doğal güzellikleri 
ve tarihi zenginlikleri hakkında 
sunum yaptı. Sunum kapsamında 
öğrenciler, Lefkoşa, Mağusa, 
Girne, Güzelyurt, Lefke bölgeler-
inin tarihi ve turistik oluşumları ile 
ilgili bilgi edinmelerinin yanı sıra, 
Kıbrıs’a ilişkin kültürel zenginlikler

Tartu Ünİversİtesİne 
Araştırma Zİyaretİ 
Gerçekleştİrdİler
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YDÜ Hemşirelik Fakültesi
İzmirde temsil edildi

Kongrede Yrd. 
Doç. Dr. Burçin 
Işık ve doktora 
öğrencisi Samar 
Thabet Jallad 

tarafından “İşgal Edilmiş 
Topraklarda Hemşirelik Tarihi: 
Filistin Örneği” adlı bildiri ile 
Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve 
Araş. Gör. Samin Esmailza-
deh tarafından “Afrika’lı Bir 
Lider Hemşire: Mary Eliza 
Mahoney “İlk Siyahi Profesy-
onel Hemşire” başlıklı bildiri 
sunuldu.

Filistin’in 
Geçmişinden 
Günümüze 
Hemşirelik ve 
Eğitimi Ele Alındı…
Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve 
doktora öğrencisi Samar Tha-
bet Jallad tarafından sunu-
lan bildiride, uzun yıllardır 
işgal altında olan Filistin’in 
geçmişten günümüze tarihsel 
dönemleri ve bu dönemlerin 
hemşireliği ve hemşirelik 
eğitimini nasıl etkilediği kro-
nolojik bir sırayla ele alındı. 
Çalışmada, tarihsel dönem 
içinde Türkiye, İngiltere, 
Almanya, Fransa, Ürdün, 
Mısır ve İsrail‘in, Filistin’i nasıl 
kontrol altına aldığı, eğitim 
sisteminde ve dolayısıyla 
hemşirelik eğitiminde 
nasıl izler bıraktığı, ne gibi 
değişimler yaptığı

ve hemşireliğin/hemşirelik 
eğitiminin günümüzdeki 
durumu irdelendi.

Afrika Kıtasında 
Yaşamış İlk Siyahi 
Hemşire Mary 
Eliza Mahoney’in 
Hemşirelik Kariyeri 
Anlatıldı…
Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve 
Araş. Gör. Samin Esmail-
zadeh tarafından hazırlanan 
bildiride ise, zorlu koşullara 
sahip olan Afrika kıtasında 
yaşamış ilk siyahi profe-
syonel hemşire Mary Eliza 
Mahoney’nin hemşireliğe 
ve hemşirelik eğitimine 
katkılarının tartışıldığı 
belirtildi. Mary Eliza 
Mahoney’nin, Afrika’dan, 
Birleşik Devletler’e uzanan 
hayat hikayesi, ilk siyahi 
hemşire olarak yaşadığı zor-
luklar ve bunların hemşireliği 
nasıl etkilediği incelendi. 
Özellikle, Birleşik Devletler’de 
yer alan hemşirelikle ilgili 
birçok kurum ve derneğin 
siyahi hemşirelere karşı 
bakış açısını olumlu yönde 
değiştirdiği, Amerikan 
Hemşireler Birliği (ANA) ve 
Ulusal Siyahi Lisansüstü 
Hemşireler Derneği (NACGN) 
gibi tanınmış derneklere 
nasıl kabul edildiği, yaptığı 
çalışmalar ve aldığı ödüller 
ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Burçin Işık ve doktora öğrencisi 
Samar Thabet Jallad, İzmir’de Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
tarafından düzenlenen I. Uluslararası 
ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi 
Kongresine iki sözel bildiri ile katıldı.

A

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, 
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve İstanbul 

Psikanaliz Derneği işbirliği ile düzenlenen 
psikanaliz günleri kapsamında ‘Kaygılar ve 

Korkular’ konulu seminer düzenledi.

tatürk Kültür ve 
Kongre Merkezinde iki 
gün süren ve uzman 
psikologlar tarafından 
farklı konu başlıklarının 
ele alındığı ‘Kaygılar 
ve Korkular’ seminer-
ine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti genel-
indeki tüm üniversitel-
erden öğrenciler katılım 
gösterdi.

Seminerin ilk gününde 
Kıbrıs Türk Psikologlar 
Derneği Başkanı Re-
fia Erosal ve İstanbul 
Psikanaliz Derneği 
adına Talat Parman 
açılış konuşmalarını 
gerçekleştirdi.

Seminerin ilk oturu-
munda Bengü Berk-
men ‘Korkuyorum 
Sana Aşktan Söz Et-
meye’, Talat Parman 
ise ‘Kaygılar Korku-
lar’ konuları hakkında 
konuştu. İkinci oturum-
da, Zehra Karaburçak 
Ünsal ‘Tekinsiz’, Eşmen 
Tatlıcalı da ‘Korku, 
Kaygı, Kime Aitsiniz?’ 
başlıklı sunumları yaptı. 
Üçüncü oturumda 
ise Funda Akkapulu 
tarafından ‘Korkuyorum 
Anne’, Nergis Güleç

tarafından ‘Erken 
Dönem ve Kaygılar’adlı 
konular hakkında 
konuştu. Son oturumda 
ise Niyazi Kızılyürek 
tarafından ‘Kayıp Özne: 
Kıbrıslı Türklerin Hazin 
Serüveni’ hakkında bilg-
iler aktarıldı.

Seminerin ikinci 
gününde öğrencilerin 
en çok ilgi duyduğu 
klinik olgu sunumları 
üzerinde duruldu. 
Çağla Akarsel, Şerife 
Hilkat, Mehmet Akça ve 
İpek Uçkan tarafından 
çocuk, ergen ve yetişkin 
olarak olgu sunumları 
gerçekleştirildi.

Refia Erosal: 
‘Etkinliğe Ev 
Sahipliği Yapan 
Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne 
Sonsuz 
Teşekkürler…’
Kıbrıs Türk Psikologlar 
Derneği Başkanı Re-
fia Erosal, dernek 
olarak bu yıl Yakın 
Doğu Üniversitesinde 
gerçekleştirdikleri 
psikanaliz günlerinin 
gerek öğrenciler gerekse 
alanda çalışan

ruh sağlığı çalışanları 
tarafından büyük 
ilgi gördüğünü be-
lirtti. Katılımcılarla 
etkinlik sonunda 
yapılan değerlendirme 
toplantısında aldığıkları 
olumlu geri bildirim-
lerle psikanaliz gün-
lerinin katılımcılar 
için ne kadar önemli 
olduğunu gördükler-
ini dile getiren Erosal, 
“Kıbrıs Türk Psikologlar 
Derneği olarak Yakın 
Doğu Üniversitesinin 
etkinliğimize ev sahipliği 
yaparak öğrenciler ve 
uzmanların bu etkin-
likten faydalanmasına 
olanak sağladıkları için 
teşekkür ederiz” dedi.

Doç. Dr. Dudu 
Özkum Yavuz: 
“Öğrencilerin 
Ufkunu Açan 
Seminerlere 
Desteğimiz 
Sürecek”
Yakın Doğu Üniver-
sitesi Öğrenci Dekanı 
Doç. Dr. Dudu Özkum 
Yavuz, Kıbrıs Türk 
Psikologlar Derneği’nin 
alandaki öğrencilere 
rehberlik ettiğini, Yakın 
Doğu Üniversites-
inde de benzer sem-
pozyum ve kongrelerin 
sıklıkla gerçekleşmesi, 
bu tarz etkinliklere 
katılım ve organizasyo-
nuna katkı konulacak 
her konuda Öğrenci 
Dekanlığı olarak destek 
verileceğini söyledi.

Kaygılar ve Korkular 
Semineri Düzenlendi


