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Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’ni ziyaret ettiler

Kongreden birincilik 
ödülüyle döndüler!

Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri 
lisans bölümü açıldı

Y
akın Doğu Üniver-
sitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı ve 
Kıbrıs Türk Millî Tarih 
Müzesi Bilim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ali 

Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının 
yılardır varoluş mücadelesi 
verdiği bu topraklarda köklerini, 
kültürel değerlerini, koruyarak, 
sahiplenerek, tarihe mal olmuş 
mücadele mirasını Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ. Günsel’in sanata yaptığı 
her yatırımla biraz daha dün-
yaya açılacağını ve kökleşerek 
nesilden nesile aktarılacağını 
vurguladı.

Prof. Özkul bu bağlamda, Kıbrıs 
Türkü’nün  yaşadığı bu toprak-
larda verdiği varoluş mücade-
lesinin fotoğraflardan oluşacak 
belgelerle anlatılmasının çok 
önem arz ettiğini belirterek, iki 
ayrı kategoride yapılacak fotoğraf 
yarışmalarının amacı millî mü-
cadele tarihimiz hakkında görsel 
malzemeler toplayıp bunları en 
doğru şekilde gelecek kuşaklara 
aktarmaktır dedi.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele 
Yıllarına Ait Fotoğraflar 
Yarışacak
İki kategoride yapılacak 
yarışmanın birinci kategorisinde 
millî mücadele yılları sırasında 
çekilmiş fotoğraflardan oluşacak 
ve orijinal fotoğraflar sahiplerinde 
kalacaktır. Yarışmaya orijinal 
fotoğraflardan elde edilen kopy-
alar ile katılınacaktır. Fotoğrafları 
çeken veya bulunduranlar hayatta 
değillerse, yakınları akrabalık 
derecesini belirterek yarışmaya 
bu fotoğraflarla katılabilecektir. 
Fotoğrafların orijinalleri sahipleri 
tarafından uygun görüldüğü 
takdirde Kıbrıs Türk Millî Tarih 
Müzesine bağışlanabilecektir. 
Fotoğraflar sergilenirken, kimin 
tarafından bağışlandığı belirti-
lecektir.

Kıbrıs Türk Millî 
Mücadele’nin Yaşandığı 
Yerlerden Çekilecek 
Fotoğraflar Yarışacak
Yarışmanın ikinci kategorisi, millî 
mücadelenin yaşandığı yerlerden 
çekilecektir. Bunlar eski mevziler  
hendekler, tarihi yerler, sokaklar, 
mühimmatlar ve belgelerden 
oluşabilir. 

Kıbrıs Türk Millî Mücadele 
Fotoğraf yarışmasının 
şartları:
1. Yarışmacılar, her iki kategoriye 
de istedikleri sayıda fotoğraflarla 
katılabileceklerdir.

2. İkinci kategori için çekilen 
fotoğrafların nerede çekildiği 
belirtilecektir
3. Eski  fotoğrafların yerleri ve 
şahısların isimleri bilindiği tak-
dirde belirtilecektir
4. Fotoğraf ebatları en küçük A4 
(21×29),7 cm) en büyük ise 
35x50cm olacaktır
5. Yarışmaya sunulan eski 
fotoğraflara dijital ortamda 
herhangi bir manipülasyon 
yapılmayacaktır fakat ihtiyaç 
duyulduğu takdirde gerekli müda-
haleler uzman şahıslar tarafından 
yapılacaktır
6. Katılımcıların Kimlik bilgileri ve 
telefon numaraları kapalı zarf

usulü olacaktır.
7. Fotoğrafların arkasına beş 
rakamlı bir rumuz yazılacak aynı 
rumuz kapalı zarfın üzerinde 
yazılacaktır
8. Katılımcılar, yarışmanın her 
kategorisinde ayrı bir zarf ile 
katılmak zorundadır
9. Yarışmaya gönder-
ilen fotoğraflar beş kişilik 
bir seçici kurul tarafından 
değerlendirilecektir
10. Yarışmanın  yeni çekilecek 
fotoğraflar kategorisi ödüllü 
olacaktır. Ödül almayıp sergileme 
alanı fotoğrafların sahiplerine 
katılım belgesi verilecektir
11. Eski fotoğraflar kategorisinde

fotoğrafları millî mücadele müz-
esine kabul edilecek katılımcılara 
onur belgesi verilecektir.
12. Fotoğraflar en geç 
25.01.2019 tarihine kadar Yakın
Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesine elden teslim 
edilecektir.

Kıbrıs Türk Millî 
Mücadele’nin Yaşandığı 
Yerlerden Çekilecek 
Fotoğraflar Arasından 
Dereceye Girenlere
Ödülü De Verilecek
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müz-
esi Bilim Kurulunun belirlediği 
beş kişilik bir seçici kurul 
tarafından değerlendirilecek olan 
fotoğraflarda dereceye giren 
1’nciye 3.000 TL, 2’nciye 2.000 
TL ve 3’ncüye 1.000 TL ve yine 
seçici kurul tarafından belirlenen 
yarışmacılar arasından 3 kişiye 
de mansiyon ödülleri takdim 
edilecektir.

Yarışmada sergilenmeye hak ka-
zanan fotoğraflar 21 Şubat 2019 
Perşembe günü Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesine bağlı Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezinde 
(AKKM) bulunan Kıbrıs Sanat 
Merkezinde sergileneceklerdir.

Yarışmaya Katılım ve 
Detaylı Bilgi için İletişim…
“Kıbrıs Türk Millî Mücadele 
Fotoğraf Yarışması”na 
katılacakların Millî Tarih Müz-
esi Bilim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi 0392 
680 20 00/5251 ve 0392 
680 20 00/5656 no’lu telefon 
numarasından veya aliefdal.
ozkul@neu.edu.tr ile gorkem.bu-
lunc@neu.edu.tr mail adreslerin-
den ulaşılabilirler.

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadelemizi konu alan 
fotoğraf yarışması düzenliyor.

KIBRIS TÜRK 
MİLLÎ MÜCADELE 

FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLENİYOR
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
Günsel tarafından karşılanan Ziyarete, Güvenlik 
Kuvvetleri Komutan Tuğgeneral Tevfik Algan ve 
eşi ile birlikte GKK Kurmay Başkanı Tnk.Albay 
Osman Akyıldız ve eşi iştirak ettiler. Ziyarette 
Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu eşlik 
etti.

GKK Komutanı ve 
Beraberindekiler 
Cumhuriyet Sergisi’ni 
Gezdi
Ziyarette önce Kıbrıs Modern Sanat Müzesine 
bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bu-
lunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde ki Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden 
oluşan “Cumhuriyet Sergisi gezildi.

GKK Komutanı Tuğgeneral 
Tevfik Algan: “Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne

Gelen Her Turist Müzeleri 
Görmeli”
Daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve 
Araba Müzesi’ni gezen Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanı ve beraberindekiler, Müzeler ve eser-
ler hakkında bilgiler aldılar. Kurucu Rektör Dr. 
Suat Günsel ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin Kıbrıs 
Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta 
tanınmasında öneminin artması, kültür ve 
sanatın gelecek tarihe götürülmesinde, sanat 
eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli 
olarak kayıt altına alınmasının önemine değindi.
Ziyarette GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik 
Algan ise, Müzelerin çok etkileyici olduğunu, 
tahmin ettiğinden çok daha büyük ve özel 
olduğunu dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne her gelen turistin muhakkak 
buralardan geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Kurucu Rektör Dr. Suat Gün-
sel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral 
Tevfik Algan ile GKK Kurmay Başkanı Tnk.
Albay Osman Akyıldız’a günün anlam ve öne-
mine ilişkin Kıbrıslı Sanatçılara ait birer resim 
takdim etti.

TUĞGENERAL 
TEVFİK ALGAN,
Cumhuriyet Sergisi’ni 
Ziyaret Etti

Kıbrıs Modern Sanat ve 
Kıbrıs Araba Müzesi Örnek 

Alınmalı
“

“
Tümgeneral Yılmaz 
Yıldırım, Cumhuriyet 
Sergisi’ni Ziyaret Etti

   Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde 
yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Sanat Merkezi 
ve Kıbrıs Araba Müzesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tuğgeneral Tevfik Algan ve eşi bayan Algan ile birlikte 
ziyaret edildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) 
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kampüsü müzeler bölgesinde yer 
alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Sanat 
Merkezi’nde sergilenen Cumhuriyet Sergisi’ni 
ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm-
general Yılmaz Yıldırım’a ziyareti 
sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel 
ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Fahreddin Sadıkoğlu, Yakın Doğu 
Üniversitesi Genel Koordinatörü 
Görkem Bulunç ve Cumhuriyet 
Sergisi Küratörü Doç. Dr. Erdoğan 
Ergün eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesine 
bağlı Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat 
Merkezi’nde açılan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin 38 Sanatçısının 
103 Eserinden oluşan “Cumhuri-
yet Sergisi” gezildi. Daha sonra 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni 
gezen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanı Tümgeneral Yıldırım’a 
müze ve eserler hakkında bilgiler 
verildi.

Tümgeneral Yıldırım: 
“Müzeler ve Sergilenen

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Basın ve Halkla ilişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre, Yakın Doğu 
Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Koordinatörü Görkem Bu-
lunç ile Kıbrıs Araba Müzesi 
Müdürü Ulus Candanal’ın 
hazır bulunduğu ziyaretlerde, 
rehberlere müzeler hakkında 
detaylı bilgiler verildi.

Müzecilik Alternatif 
Turizm Türü Olarak 
Ön Plana Çıkıyor…
Kültür turizminin en önemli 
öğelerinden olan müzelerin, 
hem dünyada hem de ül-
kemizde alternatif turizm 
türü olarak ön plana çıkmaya 
başladığını belirten Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Savaşan, özel-
likle son yıllarda müzecilik 
ve müze turizmi konusunda 
önemli gelişmeler yaşandığını, 
müzeciliğin fonksiyonlarının, 
misyonu ile vizyonu-
nun, yönetim sisteminin, 
işleyişinin, kullandığı teknolo-
jilerin ve pazarlama teknikler-
inin değiştiğini anlattı.

Ölü Müzelerden 
Ziyade Dinamik 
Müzeler İlgi Görüyor
Değişen ve gelişen çağımızda 
müzecilik modelinde, nesne 
odaklı yaklaşımdan ziyaretçi 
odaklı yaklaşıma geçildiğini 
belirten Savaşan, “günümüzde 
dünya müzeleri, eserlerin 
saklandığı, korunduğu ve 
sergilendiği mekanlar olmanın 
yanında, hem ziyaretçiler 
tarafından gezilen, eğlenilen, 
bilgilenilen ve tecrübe 
kazanılan; hem de ekonomik 
kazanç sağlayan, turizme 
destek olan, her yaştan insanın

Kıbrıs Araba Müzesi 
Kolleksiyonu 150’yi 
Aştı…
Kıbrıs Araba Müzesi hakkında 
da bilgi veren Savaşan, en 
eskisi 1899 model Crestmobile 
olmak üzere, 100 yaşını geçmiş 
Dünya’da tek olan Wolseley 
yanısıra, otomotiv sektörünün 
kilometre taşı ve 300 km hız 
sınırını geçen ilk seri üretim 
arabası olan 1949 model Jaguar 
XK gibi çok değerli arabaların 
yer aldığı birbirinden değerli 
150’nin üzerinde arabanın 
turistlerin beğenisine 
sunulduğunu ifade etti.

Sektörle Birlikte 
Hareket Edilmesine 
İhtiyaç Var…
Yakın Doğu Üniversitesi 
müzelerine yapılan ziyaretin 
KITREB’e bağlı turist reh-
berlerinin sürekli eğitimleri 
kapsamında gerçekleştiğini 
belirten KITREB Başkanı 
Yusuf Nidai’de ziyarette yaptığı 
konuşmada, dünya‘da müze 
turizmine olan talebin gittikçe

Eserler Etkileyici…”
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanı Tümgeneral Yılmaz 
Yıldırım, ziyaret sırasında yaptığı 
konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi ile Cumhuriyet Sergisi’ni 
çok beğendiğini dile getirerek, 
müzede sergilenen eserlerin etki-
leyici olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat Günsel de, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi çerçeves-
inde yapılan bütün etkinliklerin 
Kıbrıs Türk kültür ve sanatının 
uluslararası boyutta tanınmasında 
ve öneminin artmasında büyük 
önem taşıdığını kaydetti. Günsel, 
kültür ve sanatın gelecek tarihe 
götürülmesi, sanat eserlerinin 
muhafaza edilmesinde ve sistemli 
olarak kayıt altına alınmasının 
önemine de değindi.

Ziyaret sonrasında, Kurucu Rektör 
Dr. Suat Günsel, Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral 
Yılmaz Yıldırım’a günün anlam ve 
önemine ilişkin bir resmi hediye 
olarak takdim etti.

eğitimine ve sosyo-kültürel 
değişime katkı sağlayan 
mekanlardır. Bu yönüyle 
müzeler, tarihi ve etno-
grafik eserlerin saklandığı ve 
sergilendiği ölü müzelerden 
ziyade, sürekli hareketliliğin 
yaşandığı ve farklı 
kazanımların elde edildiği 
yaşayan, dinamik müzeler 
haline gelmiştir” ifadelerini 
kullandı.

Müzelerimizde 
Ziyaretçi Odaklı 
Yaklaşımı 
Benimsiyoruz
Günsel ailesinin hayat verdiği 
Kıbrıs Modern Sanat Müz-
esi ile Araba Müzelerinin 
değişen müzecilik anlayışına 
uygun olarak ziyaretçi odaklı 
yaklaşımla hizmet verdiğini 
anlatan Savaşan, müzenin 
düşünce ve duygu hem de 
mekan olarak geçmişle 
bugünü ve geleceği birbirine 
bağlayan çağdaş yapısıyla ülke 
turizmine kıymetli bir ürün 
sunduğunu söyledi.

arttığını ve hatta bazı mü-
zelerin ziyaretçi sayılarının 
birçok  ülkenin toplam turist 
sayısından fazla olduğuna 
işaret ederek, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde ki 
müzelerin daha etkili ve güçlü 
tanıtımı, etkin pazarlanması 
ve marka haline gelmesi için 
nasıl bir tanıtım stratejisi 
izlenmesi gerektiği konu-
sunda sektörle birlikte hareket 
edilmesine ihtiyaç olduğuna 
işaret etti.

Müzelerimiz 
Değişimden Uzak 
Kaldı…
Eski Eserler Dairesi’ne ait de-
polarda çok sayıda değerli eser 
bulunmasına rağmen, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
yeterli sayıda müzenin 
olmadığının altını çizen Nidai, 
Kuzey Kıbrıs’daki müzelerin, 
dünya müzelerinin yaşadığı; 
katılımcı, tecrübe kazanılan, 
etkileşimli ve eğlendirici 
müzeciliğe geçerek, birer 
kültür merkezine dönüşme 
konusundaki değişimden uzak

kaldığını ifade etti.

Çağdaş Müzecilikte 
Değişimden Uzak 
Kalındı…
KKTC’deki müzelerin mali ve 
yasal eksiklikleri ile teknolo-
jiyi ve kitle iletişim araçlarını 
kullanmadaki yetersizliği, 
dünyanın diğer ülkeler-
indeki müzelerle rekabeti 
zorlaştırdığına işaret eden 
Nidai, müzelerin toplum-
sal gelişime yaptığı katkılar, 
eğitim amaçlı kullanımı, 
alternatif turizm mekanları 
oluşturması ve ekono-
mik fonksiyonları dikkate 
alındığında; Kuzey Kıbrıs’ın 
çağdaş müzecilik mod-
elinin geliştirilmesi ve buna 
bağlı planlamalar yapılması, 
sürdürülebilir müzecilik 
açısından en önemli konu-
dur. Buna göre, ülkemizdeki 
müzeciliğin ve müze tu-
rizminin gelişmesi, diğer  
ülkelerin müzeleri ile re-
kabet edebilmesi ve müze 
ziyaretçi sayısı ve gelirler-
inin artması için Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde kurulan 
müzelerin örnek alınmasında 
fayda var” diye konuştu.

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Yatırımları İle 
Katmadeğer 
Yaratıyor…
Hayatın pek çok alanında 
olduğu gibi müzeciliğe de 
yatırım yaparak turizmin 
gelişmesine ve ülke içi 
katmadeğerin artmasına 
katkıda bulunan başta Dr. 
Suat Günsel olmak üzere 
Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür 
eden Nidai, Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne KITREB’in 
eğitimleri ile etkinliklerine 
verdiği samimi destek için 
müteşekkir olduklarını ifade 
etti.
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 
açılan Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri 
Lisans programına 2018-2019 Akademik 
Yılı Bahar Döneminde Kıbrıslı öğrenci kab-
ulüne başlanacağı belirtildi.

Nitelikli Mesleki Eğitim ile 
Sigortacılık Alanında Çalışacak 
Uzman ve Ara İnsan Gücü 
Yetiştirilecek…
Küreselleşen ve rekabet seviyesi giderek 
yükselen piyasalarda her geçen gün analitik 
düşünce yapısına ve etik değerlere sahip 
nitelikli kişilere duyulan ihtiyacın artması ile 
finansın özellikli bir alanı olan sigortacılık 
sektörüne, teorik ve uygulamaya dönük 
bilgilere sahip uzmanlar, yönetici adayları 
yetiştirilmesi hedefiyle Sigortacılık ve Akü-
terya Bilimleri Bölümü’nün hayata geçirildiği 
kaydedildi.

Sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren so-
syal güvenlik alanında yasal ve akademik 
bilgilerin lisans seviyesinde öğretileceği 
bölümde, sektörün gerektirdiği güncel 
bilgilerle donatılmış,  müşteri davranışları 
ve segmentasyona dayalı iş modellerini 
oluşturabilme becerisine sahip, sektörün 
ürün geliştirebilen yenilikçi yeteneklere olan 
ihtiyaçlarının karşılanması hedefine yönelik 
mezunlar yetiştirilecek.

Near East Hayat’ta İstihdam ve 
Staj İmkânı Sağlanacak…
Öğretim kadrosundaki hocaların özel sektör

Müsteşarlığı, Uzman ve Danışman Şirketler, 
Sigorta Eksperliği, Hukuk Büroları gibi şirket 
ve kurumlarda çalışabilecekler.

Sigortacılığın Geleceği 
Parlak…
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife 
Eyüpoğlu yaşam süresinin uzaması, sağlık 
sektörü ve buna bağlı sektörleri de olumlu 
anlamda etkilemesi bakımından sigortacılık 
mesleğinin bu anlamda öne çıkan mesle-
klerden biri olarak dikkat çektiğine vurgu 
yaptı.

Prof. Dr. Eyüpoğlu, yapılan araştırmalara 
göre dünyada sigorta sektörünün 
2020 yılına kadar yüzde 20’li oranlarda 
büyüyeceğini ve bunun da sektörün çok 
daha fazla istihdam sağlayacağı anlamına 
geldiğini ifade ederek, kariyer planlaması 
yapan gençlere sigortacılığın geleceğin 
mesleği olduğunu göz önünde bulundurarak 
karar vermelerini önerdi.

Sigorta sisteminin etkisi gün geçtikçe artan 
temel hizmet alanlarından biri olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Gerek 
sağlık, konut, kasko gibi bireysel alanlarda 
gerekse kurumsal nitelikteki sigortalarla 
can ve mal güvenliğine katkılarda bulunan 
sigorta hizmetleri dünyada yükseliş trendini 
göz önünde bulundururken, Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak sigorta sektörünün 
yeni ihtiyaçlara göre ürünler ve kampan-
yalar geliştiren dinamik ve yaratıcılığa açık 
yönleriyle, genç insan kaynağı dinamizmi 
yaratmak istiyoruz” dedi.

urulduğu günden itibaren aklın ve bilim ışığında ilerleyerek “3. Nesil Üniversite 
Modeli” özelliği kazanan ve uluslararası tanınırlığa ulaşarak ülkemiz ile bölgemizde 
yükseköğretim eğitiminin öncü kurumlarının başında gelen Yakın Doğu Üniversitesi, 
Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) 
onaylı “Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri” lisans bölümü açtı.

K
1.Lefke Kent 
Sempozyumunda 
Dört Bildiri Sundular

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Gökçekuş, Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Beste Çubukçuoğlu, Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Derin Orhon, Yrd. Doç. 
Dr. Youssef Qassem ve Dr. Mehmet 
Necdet katıldıkları 1. Lefke Kent Sempozy-
umunda “CMC Atıkları”, “Yenilenebilir En-
erji”, “Jeoturizim”, ve “Çarpık Kentleşme” 
konularında dört bildiri sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’nden sempozyumla 
ilgili açıklama yapan Profesör Dr. Hü-
seyin Gökçekuş, “Ülkemizin en güzide 
bölgelerinden biri olan Lefke bölgesinin 
sorunlarının masaya yatırıldığı sempozy-
umda, akademik sorumluluk bilinciyle 
davranıp bölgenin sorunlarının çözümüne 
yönelik bildiriler hazırladık ve sempozy-
umda sunduk” dedi.

Lefke Kenti Çok İyi Bir Güneş 
Enerjisi 
Potansiyeline Sahip…
Prof. Dr. Gökçekuş ve Yrd. Doç. Dr. 
Youssef Qassem tarafından hazırlanan 
“Lefke Kentindeki Enerji Talebi ve 
Yenilebilir Enerjinin İncelenmesi” adlı 
bildiride, Lefke kasabasının çok iyi bir 
güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğu, 
ortalama günlük yatay güneş ışımasının 
5.96 kWsaat/m2/gün olarak bulunduğu 
belirtildi.

Bildiride, fotovoltaik (PV) sistemlerin, 
enerji açısından yabancı ülkelere bağımlı 
olan KKTC için yerel anlamda potan-
siyel bir enerji kaynağı durumunda 
olduğu, genelde KKTC’de özelde ise 
Lefke Bölgesinde, elektrik üretmek için 
fosil yakıt yerine fotovoltaik sistemlerin 
(PV) kullanılması, CO2 emisyonlarını, 
buna bağlı olarak da küresel iklim 
değişikliğinden kaynaklanan olumsuz 
koşulları azaltacağı belirtildi.

CMC Maden Atıklarının Stabi-
lize Edilmesi 
Gerekiyor…
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ile Prof. Dr. 

Seval Sözen ve Prof. Dr. Derin Orhon’un 
hazırladıkları “CMC Maden Atık Alanının 
Çevresel Etkileri Dünü- Bugünü-Yarını” 
bildride ise, CMC Atıklar belirli bir düzende 
stabilize edilmesi gerektiği, depolama 
havuzlarının yönetmeliklere uygun tehlikeli 
atık depolama havuzlarına dönüştürülmesi 
ve stabilize edilmiş atıkların aynı havu-
zlarda depolanmasının uygun olacağı 
açıklandı.

Bildiride ayrıca, bugüne kadar kadük 
kalan bu proje en kısa sürede gündeme 
alınmasının önemine vurgu yapılan 
açıklamada, bilimsel esaslarla yapılacak 
yenileme ve iyileştirme çalışmaları 
ivedilikle başlatılması, sürdürülebilir çevre 
yaklaşımı çerçevesinde sıfır atık yönetimi 
uygulanması ve sürdürülebilir yönetim 
planı ile: “Maden atık alanındaki çevreyi 
tehdit eden tüm unsurların ortadan 
kaldırılacağı, uluslararası mevzuatın tüm 
gerekliliklerinin yerine getirileceği, alanın 
doğal yapısına tekrar kavuşturulacağı, 
geri kazanma odaklı yenilikçi yaklaşımı ile 
KKTC’ye çevresel bir ödül getirebileceği 
ve global anlamda bütün benzer alanlar 
için örnek teşkil edecektir” denildi.

Lefke Bölgesi’ne Gerek Jeolo-
jik Gerekse 
Madencilik Mirasının Tanıtımı 
İçin Bir Kent Müzesine İhtiyaç 
Var…
Dr. Mehmet Necdet ve Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş’un hazırladığı “Lefke Bölges-
inin Jeoturizm Potansiyeli” adlı bildiride 
ise Madencilik Mirası ve Kent Müzesi 
Oluşturulması’nın önemine değinildi. 
Lefke kenti ve yakın çevresindeki gerek 
jeolojik gerekse madencilik mirasının 
tanıtımı için bir kent müzesine ihtiyaç 
olduğu vurgulandı. Bu bağlamda maden-
cilikle ilgili objelerin sergilenmesinin kente 
olan ilgiyi artıracağı, madencilik mirası 
açısından antik dönemden günümüze 
intikal eden Roma dönemine ait cürufların 
mutlak surette korunması gerektiği ve 
bu cürufların stabilize amaçları için 
kullanılarak yok edilmemesi gerektiğinin 
altı çizildi.

Bildiride ayrıca, Lefke’de oluşturulacak 
açık hava müzesinde sergilenmek üzere 
gerek CMC işletme alanında gerekse 
Lefke girişinde bulunan ve geçmişte 
maden cevherini bakır üretim tesisler-
ine taşımada kullanılan ancak şu anda 
yerinde olmayan rayların, lokomotifin, 
vagonların vb malzemelerin süratle 
toparlanarak sergilenmek suretiyle Lefke 
madencilikle özdeşleşen kimliğine yeniden 
kavuşturulmasıyla birlikte Lefke, bu 
yönüyle jeoturizm amaçlı kullanılmalıdır 
denildi.

KKTC Genelindeki 
Kontrolsüz, Aşırı ve Çarpık 
Yapılaşmayı 
Durdurmak, Betonlaşmayı 
Kontrol Altına Alabilmek Tek 
Başına 
Emirnamelerle Mümkün Değil
Yrd. Doç. Dr. Beste Çubukçuoğlu ve 
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş tarafından 
hazırlanan üçüncü bildiride ise, “Plansız 
Yapılaşmanın Getirdikleri ve Alınması 
Gereken Önlemler” üzerine sunum 
yapıldı. Sunumda, uzun süren kuraklık 
nedeniyle akmayan dere yataklarına 
konut yapılmaya devam edilmesi boyutu 
öngörüleyemen felaketlere yol açacağı, 
yürürlükte olan yasaların (Ör : Fasıl 96) 
çağın gereksinimlerine göre yeniden ele 
alınıp düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, 
fasıl 96, yolun ulaştığı her noktaya 
yapılaşma imkanı vermekte olduğu 
vurgulandı.

Bildiride ayrıca yaşanabilir, kaliteli ve kim-
likli mekansal planlama ve bunun tasarımı 
bir ülkenin sosyal, kültürel, çevresel, 
ekonomik ve politik gelişimi için oldukça 
önem taşımakta olduğu, KKTC genelindeki 
kontrolsüz, aşırı ve çarpık yapılaşmayı 
durdurmak, betonlaşmayı kontrol altına 
alabilmenin tek başına emirnamelerle 
mümkün olmadığı belirtilerek, KKTC için 
gerekli olan ülke bazında imar yasalarının 
yaşama geçirilmesi, böylece kontrolsüz 
biçimde büyüyen mekansal gelişim 
kontrol altına alınabileceğinin önemine 
değinildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke ilçesinin çok yönlü gelişimini yönetim 
bilimi çerçevesinde doğru yöntemlerle, sürdürülebilir ve yaşanabilir 
bir kentleşme temelinde gerçekleşmesini sağlamak ve ilgili bilimlerin 
disipliner bakış açısı ile çözüm önerileri getirmek amacıyla 
düzenlenen 1. Lefke Kent Sempozyumu’nda temsil edildi.

Uluslararası 
Mimarlık Kongresi 
Bilim Kurulu 
Üyeliğine Seçildi

Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri 
lisans bölümü açıldı

tecrübe ve bilgiler ile teorik dersler alacak 
olan öğrencilere, dünyada giderek artan 
sigorta işletmeciliği ve işleyişine yeni bir 
anlayış getirerek Hayat ve Sağlık sigortası 
pazarında öncü bir şirket olma yolunda 
ilerleyen NearEast Hayat bünyesine staj 
ve iş olanağı da sağlanacak. Öğrenciler 
bu imkan sayesinde mezun olmadan önce 
sektörü tanıyarak, sahip oldukları bilgilerini 
sektörde kullanarak eksiklerini tespit edecek, 
öğrendiklerini tecrübeyle birleştirme ve sek-
törle ilişkilerini geliştirebilmeleri bakımından 
imkanlara kavuşacaklar.

Sigortacılık sektöründe ihtiyaç duyulan 
profesyonel ve yetkin ara eleman açığının 
kapatılmasını sağlayacak bölümde, Near-
East Hayat bünyesine de sigorta sektöründe 
hizmet vermek üzere; sigortacılık alanında 
çözüm üreten, pazarlama kabiliyetini 
geliştirmeye yardımcı olan, sektörü ve 
piyasayı analiz edilmesini sağlayan, risk ve 
hasar kavramları ile bu iki sürecin ne şekilde 
yönetileceği konularında bilgi ve donanıma 
sahip olan kişiler de kazandırılacak.

Mezunlar Gerek Ulusal 
Gerekse Uluslararası Hizmet 
Veren Kurumlarda 
Uzman Olarak Çalışabilecek…
Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri mezunları; 
NearEast Hayat bünyesinde istihdam olanağı 
yanında Sigorta acentelerinde, Banka ve 
Sigorta Şirketlerinde uzman olarak, Broker 
Şirketleri, Finans Kurumları, Hayat Sigortası 
Şirketleri, Sağlık Sigortası Şirketleri, Kredi 
Kuruluşları, Reasürans Şirketi, Hazine 

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 
öğrencileri tarafından ‘Topluma Hizmet 
Uygulamaları’ dersi kapsamında 
düzenlenen kermeste toplanan 10 bin 
Türk Lirası Çağlayan Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na bağışlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgide, öğretim elemanları 
Dr. Gizem Öneri Uzun, Dr. Pembe 
Can, Uz. Yasemin Sorakın Ballı, Uz. 
Şengül Başarı sorumluluğunda 120 
öğrencinin, Atatürk Eğitim Fakültesi 
giriş katında bir hafta boyunca yiyecek 
satış kermesi düzenlediği ve kerm-
este toplanan 10.000 TL tutarındaki 
maddi geliri Çağlayan Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndaki çocukların ihtiyaçlarının 
giderilmesi için kuruma bağışlandığı 
belirtildi.

Kermesten elde edilen gelirle park 
yatağı, her çocuğa bir çift terlik, çanta, 
kıyafet, atkı, bere, eldiven, kırtasiye 
malzemeleri, eczane ihtiyaçları, market 
alışverişi yanında izaz ikram sağlandı.

Güzel Bir Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma İşbirliği Sağlandı…
Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu 
yararına düzenlenen kermes sonrası 
elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Es-
irgeme Kurumu’na yapılan bir ziyaretle 
teslim edildi.

Ziyarette çocuklarla sohbetler edildi, 
oyunlar oynanarak kaliteli zaman 
geçirildi. Sorumlu öğretim elemanları 
ve öğrenciler, bu anlamlı ziyaret 
sonrasında Çağlayan Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndaki çocukların mutluluğunu 
görmek ve hissetmenin, bu ziyaretin ne 
kadar güzel bir amaca hizmet ettiğini bir 
kez daha fark ettirdiğini vurguladılar.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak 
düzenlenen etkinlikle, çocukların 
ihtiyaçlarını karşılamanın ve onların 
mutluluğuna ortak oldukları için gurur 
duyduklarını belirten etkinlik grubu, 
öğrencilerin yaptıkları çağrıya kayıtsız 
kalmayan duyarlı öğrencilerin katkılarıyla 
güzel bir dayanışma ve işbirliği içer-
isinde yardımlaşma bilincinin yaşandığı 
bir gün olduğunu belirttiler.

Çağlayan Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na 
Anlamlı Bağış

Yakın Doğu Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mimarlik Bölümü tarafından 
düzenlenecek olan Livenarch-
VI; Replacing Architecture 
– Yer Değiştiren Mimarlık 
başlıklı Uluslararası Mimarlık 
Kongresinin Bilim Kurulu 
Üyeliğine seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, 
25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü tarafından Trabzon-Türkiye’de 
düzenlenecek olan, “Livenarch-VI; Re-
placing Architecture-Yer Değiştiren 
Mimarlık” başlıklı Uluslararası Mimarlık 
Kongresinde Doç. Dr. Zihni Turkan’nın 
“Bilim Kurulu Üyesi” olarak davet aldığı 
belirtildi.

LivenARCH-VI Kongresi, mimari ve inter-
disipliner ölçekte tartışmalar açarken, 
“Yer Değiştiren Mimarlık” temasına, 
kuramsal ve pratik düzlemlerde açıklık 
getirmeyi hedefliyor. Yer Değiştiren 
Mimarlık”, görülebilen/görülemeyen 
tüm boyutları ile yerlerin, zamanların, 
mekanların varoluş biçimlerine, 
varoluşlarına ve var olma savaşlarına et-
kin bir zemin hazırlarken, orijinden yeni 
yerlere “Yer Değiştiren Mimarlık”, insan, 
değer, kültür, hareket, göç, geçişlilik 
olgularına farklı bakış açıları ve farklı 
çözüm arayışlarıyla aktüel bir araştırma 
ve uygulama alanı oluşturuyor.

Kongre Başkanlığı’ndan verilen 
bilgide, dünya nüfusundaki artışın or-
taya çıkardığı yerleşme ve barınma 
sorunlarının tarih boyunca mimarlığın 
çözüm üretmesi beklenen en temel 
konularından olduğu ifade edildi. 
İnsanların kendi yaşam alanlarını 
bırakarak ikinci vatan olarak kabul 
edilen yerlere gitme zorunlulukları 
çözüm bekleyen yeni problem alanlarını, 
hem terkedilen hem de varılan yer-
ler açısından iki yönlü olarak ortaya 
çıkardığı belirtildi. Böylece, bütünleşme, 
uyum, aidiyet, kalite gibi sosyal, kül-
türel, ekonomik problemlerin çözümleri, 
küreselleşen dünyada bugüne değin 
karşılaşılandan farklı araştırma ve 
tasarım alanlarının gündeme getirildiği 
ve tüm çözümlerin mimari ölçekte 
yansımasını bulduğu kaydedildi.
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2019 Yılında “Kıbrıs, Su ve 
Çevre” Konuları Masaya 
Yatırılacak
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Fakültesi tarafından 2019 
yılı içerisinde, “Kıbrıs”, “Su” ve “Çevre” 
temalı olarak üç uluslararası katılımlı 
konferans düzenleneceği bildirildi.

çevre, sağlık, eğitim ve Kıbrıs 
konularında çok sayıda 
uluslararası konferansları 
başarıyla düzenlediklerini 
söyledi.

Bilgi ve bilim odaklı olan 
üniversitenin öncelikleri 
arasında, yerel, bölgesel ve 
dünya çapında sorunlara 
ışık tutmak, çözüm üret-
mek bulunduğunu belirten 
Prof. Dr. Gökçekuş, 2019 yılı 
içerisinde dünyanın dört 
bir yanından Yakın Doğu 
Üniversitesi aracılığı ile ül-
kemize gelecek saygın bilim 
insanları ile birlikte, su, 
çevre ve politika konularını 
ikinci kez düzenleyecekleri 
bu uluslararası konfer-
anslar sayesinde tartışma 
olanağı bulacaklarını aktardı. 
Konferansların düzenlen-
mesi için ekibiyle birlikte altı 
aydır hummalı bir biçimde 
çalıştıklarını anlatan Prof. 
Dr. Hüseyin Gökçekuş, 
“Şu ana kadar konferans 
konularını titizlikle be-
lirledik, web sayfalarını 
oluşturduk, ilgili kurum ve 
kuruluşlara konferanslarla 
ilgili açıklayıcı bilgiler içeren 
davet mektubu şeklinde on 
binlerce e-mail gönderdik” 
dedi.

Konferansta sunulmak üzere 
kabul alan makalelerin 
tümünün Konferans Bildiri 
Kitabında yayınlanacağı 
gibi aralarından seçilecek 
makalelerin büyük bir 
kısmının Springer tarafından 
özel sayı olarak basımı 
gerçekleştirileceğini be-
lirten Prof. Dr. Gökçekuş, 
bunun yanında “Desalina-
tion and Water Treatment” 
isimli dergide de seçilmiş 
makalelerin yayınlanacağını 
söyledi.

Sözlerinin sonunda kon-
feranslarla ilgili daha 
ayrıntılı bilgilerin üniver-
sitenin web sayfasından 
temin edilebileceğini dile 
getiren Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş, dünyanın dört bir 
tarafından gelecek saygın 
bilim insanlarının katılım ve 
katkılarıyla gerçekleştirecek  
konferanslara herkesi davet 
etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Çakıcı ve öğretim elemanlarının “Psikoaktif 
Madde Kullanımı: KKTC Erişkin Bireylerdeki Yaygınlığı, 
Risk Faktörleri ve Akültürasyon ile İlişkisi, 2003-2018” isimli 
bilimsel araştırması, 12.Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Kongresi’nde birincilik ödülü aldı.

Antalya’da yapılan 12. 
Türkiye Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Kongresi’nde, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Çakıcı, öğretim 
elemanları Yrd. Doç. Dr. 
Meryem Karaaziz, Uzm. 
Psk. Ayşe Buran ve Psk. 
Gizem Yeşil Dirisu tarafından 
yapılan “Psikoaktif Madde 
Kullanımı: KKTC Erişkin 
Bireylerdeki Yaygınlığı, 
Risk Faktörleri ve Akültüra-
syon ile İlişkisi,2003-2018” 
isimli bilimsel araştırma, 450 
katılımcı ve 100’ün üzerindeki 
bilimsel araştırma arasında 
birincilik ödülü aldı.

18-65 yaş arasında 
KKTC’de yaşayan 1063 
kişi ile kotalı çok basamaklı 
tabakalandırılmış seçki-
siz örneklem yöntemi ile 
yapılan araştırmada, yaşam 
boyu en az bir kez sigara 
kullanım yaygınlığı %64,9, 
alkol %74,5, diğer psiko-
aktif madde (DPM) %11,4, 
yasadışı madde (YM) oranın 
ise %9,0 bulunduğu açıklandı. 
2003’te %3 olan yasadışı 
madde kullanımının, 2018 
yılında %11,4’e çıktığı, bu 
sonuçlara bakıldığında son 
15 yılda uyuşturucu madde 
kullanımının dört kat arttığına 
dikkat çekildi.

Prof. Dr. Çakıcı; “Bilim 
Adına Adamıza Birincilik 
Ödülüyle Dönmek Bize 
Gurur ve Mutluluk 
Verdi…”
12.Türkiye Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Kongresi’nde 
bilimsel araştırmaları ile 
birincilik ödülü alarak dön-
mekten mutluluk ve gurur 
duyduklarını ifade eden 
Psikoloji Bölüm Başkanı

doğumlu, yalnız, dini önemli 
görmeyen, sigara kullanan, 
alkolü 40 defadan fazla içen 
ve sarhoşluk yaşayan birey-
lerin yasadışı madde kullanım 
oluşumunda risk faktörleri 
olduğu belirlendiğini aktaran 
Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 
“Türkiye doğumlularda hem 
psiko-aktif madde hem de 
yasadışı madde kullanan-
larda kullanmayanlara göre 
daha düşük marjinalizasyon 
puanları bulunduğu belirle-
nirken, KKTC doğumlularda 
ise marjinalizasyon puanı 
psiko-aktif madde kulla-
nanlarda daha düşük tespit 
edilmiştir” ifadesini kullandı.

Hem Psiko-Aktif Madde 
Hem de Yasadışı Madde 
Kullanımı 2003’den 
İtibaren Belirgin Bir Artış 
Gösteriyor…
Yapılan çalışma sonucuna 
göre, KKTC genelinde hem 
psiko-aktif madde hem de 
yasadışı madde kullanımının 
2003’den itibaren belirgin 
bir şekilde artma eğilimi 
olduğu tespit edildiğine dik-
kat çeken Prof. Dr. Çakıcı, 
“Çalışmamızda sigara ve 
alkol kullanımının dünya 
ortalamasından da yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir. Esrar, 
sentetik kannabinoid, ekstasi 
gibi maddelerin daha yaygın 
kullanıldığı görüldü. Akültüra-
syon stresine karşı marjinal 
tepki oluşturamayanlarda 
daha çok psiko-aktif 
madde kullanımı olduğu 
belirlendi. Bu sonuçlara 
bakıldığında KKTC’de 
önleme programlarının 
hazırlanmasında hem 
yükselen yasadışı maddeleri 
hem de sosyal kültürel özel-
likleri dikkate almak gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır” 
açıklamasında bulundu.

PROF. DR. MEHMET 
ÇAKICI VE EKİBİNİN 
BİLİMSEL ÇALIŞMASI 
ÖDÜL ALDI

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 
“Halkımıza bu hediye ile 
dönmek bize mutluluk ve 
gurur veriyor. Tüm halkımıza 
ve Yakın Doğu Üniversitesi 
camiasına hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz” dedi.

Araştırmanın amacının, 
KKTC’deki psikoaktif madde 
kullanımının yaygınlığını, 
risk faktörlerini ve akültüra-
syon ile ilişkisini incelemek 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Çakıcı, araştırmanın 18-
65 yaş arasında KKTC’de 
yaşayan 1063 kişi, kotalı çok 
basamaklı tabakalandırılmış 
seçkisiz örneklem yöntemi 
ile alındığını, verilerin 
Nisan-Mayıs 2018 tarihleri 
arasında toplandığını belirtti. 
Çalışmada sosyo-demo-
grafik bilgi formu, madde 
kullanımı ile ilgili bilgiler için 
Avrupa Konseyi’nin “Model 
Avrupa Anketi” ve akül-
türasyon bilgilerine yönelik 
Kültürlenme Tutumları Ölçeği 
kullanıldığını aktaran Prof. 
Dr. Çakıcı, KKTC’de madde 
kullanım yaygınlığı verileri 
aynı anket ve yöntem ile 
yapılan 2003, 2008, 2013, 
2015 ve 2017 yıllarındaki 
çalışmalar ile karşılaştırmalı 
olarak verildiğini söyl-
edi. Araştırmada 
betimleyici istatistik 
yöntemleri, gruplararası 
karşılaştırmalarda ki-kare 
ve t-test, yasadışı madde 
kullanımının oluşumundaki 
risk faktörlerinin belirlenmes-
inde ise Lojistik regresyon 
analizi kullanıldı.

Alkol Tüketmek Psikoaktif 
Madde Kullanımında Risk 
Faktörü Taşıyor…
Yapılan çalışma sonuncunda 
erkeklerde 25 yaş altı, Türkiye

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, Onursal 
Başkanlık görevini Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan Suat Günsel,  Başkanlık 
görevini ise İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr Hüseyin 
Gökçekuş’un yürüteceği 
konferansların ilkinin 1-3 
Nisan tarihlerinde “Kıbrıs 
Konusu; Kıbrısın Dünü, 
Bugünü ve Geleceğe İlişkin 
Vizyonu”, ikincisinin 6-10 
Mayıs tarihlerinde, “Akdeniz 
Ülkelerinde Yaşanan Su 
Sorunları” üçüncüsünün ise 
7-11 Ekim tarihli  “Yaşam ve 
Sürdürülebilirlik Açısından 
Çevre” konusunda olacağı 
belirtildi.

Sunum dili İngilizce olacak 
olan konferanslarda sunulan 
ve bilim kurullarınca seçi-
lecek bildirilerin tamamının 
dünyanın en tanınmış 
ve saygın bilimsel derg-
ilerinde özel sayı olarak 
yayınlanacağı, ayrıca her 3 
konferans boyunca bildiri 
sunumlarına paralel atölye 
çalışmalarının da yapılacağı 
kaydedildi.

Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş: “Yerel, 
Bölgesel ve Dünya 
Çapında Sorunlara 
Çözüm Üretmek İçin 
Çalışıyoruz…”
 Yakın Doğu Üniversitesi, 
İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Gökçekuş, 1988 
yılında kurulan üniversitede 
bugüne kadar su, deprem, 
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SOS Çocuk Köyü’nde 
Fon Geliştirme ve 
Halkla İlişkiler Eğitim 
Seminerine Katıldılar

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla ilişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre, sivil toplum örgütlerinde 
halkla ilişkilerin önemini ve 
işleyişini anlamaya yönelik 
olarak Ajans İşletmeciliği dersi 
sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Nuran 
Öze tarafından organize edilen 
gezi kapsamında öğrenciler, 
fon geliştirme ve halkla ilişkiler 
konulu iki saatlik bir eğitim 
seminerine katıldılar.
SOS Çocuk Köyü Fon 
Geliştirme ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Cemil Hafız tarafından 
gerçekleştirilen semin-
erde, yardım kampanyaları, 
sponsorluk türleri, yüzyüze 
kampanyalar, etkinlikler, SOS 
ürünleri, sadakat programları 
ve işleyişi, iletişim çalışmaları 
ve mecraları, SOS’in işbirliği 
içinde çalıştığı ajanslar ve 
ajanslarla çalışma şekilleri, 
fon geliştirme ekibi ve 
halkla ilişkiler ile iletişim 
çalışmalarındaki görev ve 
sorumluluk dağılımları, örnek 
kampanyalar ve en önemlisi 
360 derece kampanya plan-
lama ve uygulama süreçleri 
konusunda bilgilendirmeler 
yapıldı.

Cemil Hafız, sunumunun 
sonunda iyi bir kampanya için 
bütünlüklü çalışmanın önemine 
değinirken, yıllık kampanya ve 
iletişim çalışmaları planlarının 
hedef odaklı ve çok titizce 
hazırlanması gerekliliğine vurgu 
yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğrencileri Seminerde 
Sorularıyla İlgi Çekti…
Fon Geliştirme ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Cemil Hafız 
bir buçuk saat süren sunu-
mun ardından öğrencilerden 
gelen soruları cevapladı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencilerinden Önder 
Hansu’nun; “Araştırmalarıma 
göre küçük bir oğlunuz var. Ve 
siz çocuk odaklı bir kurumda 
çalışıyorsunuz. Çocuğunuzdan 
önce ve sonra diye

kıyaslayacak olursak, işinize 
karşı tutumunuzda herhangi bir 
değişim yaşandı mı?” sorusu 
ilgi çekti. 

Cemil Hafız verdiği cevapta 
hayatının çok değiştiğini, 
çocuğu olmadan önce SOS 
için daha fazla fon geliştirmeyi 
başarmak için çok çalıştığını, 
herhangi bir kampanyaları 
başarıya ulaşmadığında 
başarısızlık olarak nitelendir-
erek üzüldüğünü ancak çocuğu 
olduktan sonra yaptıkları 
her kampanyanın bir insanın 
hayatına dokunduğunun 
idrakinin derinleştiğini anlattı. 
Hafız; “Biz yaptığımız işler ve 
elde ettiğimiz her başarıyla 
kurumumuzdan faydala-
nanan insanların hayatına 
dokunuyoruz. Bilhassa da 
çocukların hayatına anlamlı 
bir katkı sağlıyoruz. Herhangi 
bir kampanyamız başarıya 
ulaşmadığında yardıma ihtiyacı 
olan çocuklarımızın hayatına 
daha az dokunabileceğimizden 
dolayı derin bir üzüntü hissedi-
yorum” diye konuştu.

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü 
Öğrencilerinin Farklı 
Sektörlerde Yer 
Alabileceklerini 
Görmeleri Amaçlandı…
Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, bu 
tip eğitim gezilerini düzen-
lerken Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü olarak öğrencilerin reel 
hayatta yapılan uygulamaları 
yerinde görmesinin çok önemli 
olduğu düşüncesiyle hareket 
ettiklerini söyledi.

SOS Çocuk Köyü’ne yaptıkları 
bu gezide, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım bölümü öğrencilerinin 
farklı sektörlerde yer 
alabileceklerini görmelerini 
amaçladığını belirten Yrd. Doç. 
Dr. Öze, “Üstelik işlerini ya-
parken insan hayatına dokuna-
bileceklerini görmeleri, özbilinci 
besleyen birşey. Her dönem 
ders içeriklerine bağlı olarak 
farklı eğitim gezileri düzenlem-
eye devam edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü öğrencileri, Ajans İşletmeciliği 
dersi kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın en 
büyük hayır kurumu olan SOS Çocuk 
Köyü’ne bir eğitim gezisi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre, Prof. Dr. Fatma 
Öz Antalya’da gerçekleştirilen 
Psikiyatri Hemşireleri 
Derneği ve Akdeniz Üni-
versitesi Hemşirelik Fakül-
tesi Ruh Sağlığı ve Psiki-
yatri Hemşireliği Anabilim 
Dalı işbirliği ile “İyileşme 
ve İyileştirme Yolunda Bir-
likte Güçlenme” temalı V. 
Uluslararası IX. Ulusal Psiki-
yatri Hemşireliği kongresine 
başkanlık yaptı.

Prof. Dr. Fatma Öz ile birlikte 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Meltem Meriç ile araştırma 
görevlileri Samineh Esmaeil-
zadeh Ghaleh Joughi ve Nazlı 
Turgut kongreye katılarak, 
10 sözel, 3 poster sunum, 
moderatörlük ile Yakın Doğu 
Üniversitesini başarıyla temsil 
ettiler.

Prof. Dr. Fatma Öz, kongrede, 
“Kronik Ruhsal Hastalıklarda 
İyileşme ve İyileştirme” konu-
lu panelde moderatörlük ya-
parak kongre sonuç bildirges-
ini sundu. Prof. Dr. Öz ayrıca, 
Affetme Eğitimine katılarak, 
farklı araştırmacılarla yaptığı 
çalışmalardan 9 sözel bildiri 
sundu.

Farklı Alanlarda Ruh 
Sağlığı ile İlgili 
Sunumlar Yapıldı…
Prof. Dr. Öz kongrede, “Bir 
devlet üniversitesinde sağlık 
bilimleri alanında eğitim 
gören öğrencilerin hayatı 
anlamlandırmaya yönelik 
algıları ve baş etme biçimleri“, 
“Hemşirelik öğrencilerinin 
konsültasyon liyezon psiki-
yatri hemşireliğine yönelik 
klinik uygulama deneyimler: 
Buzdağının altını keşfetmek“, 
“Bütüncül iyilik hali ölçeğinin 
Türkçe formunun geçerlik ve 
güvenirlik çalışması“, “Eşler ve 
bakım vericileri için destek-
leyici bakım gereksinimleri 
ölçeği’’nin Türkçe formunun

Hemşireliği” isimli posteri 
sunarken, Uzm. Ar. Gör. Nazlı 
Turgut, Yrd. Doç. Dr. Meltem 
Meriç ile birlikte yürüttüğü 
“Hemşirelik Öğrencilerinde 
Psikolojik Daynıklılık, Aka-
demik Başarı ve Akademik 
Özyeterlik Düzeylerinin 
Belirlenmesi” ve “Psikiyatri 
Hemşireliğinde İyileşme Mod-
ellerinden Biri: Tidal Model” 
isimli sözel bildirileri ve “Ruh 
Sağlığı Açısından İyilik Hali” 
isimli posteri sundular.

Prof. Dr. Fatma Öz; 
“Günümüzde Ruh 
Sağlığı Hizmetleri 
Bireysel, Toplumsal, 
Politik ve Kurumsal 
Düzeylerde İyileşme 
Paradigmasına 
Yönelmiştir…”
Kongre başkanı olarak 
Prof. Dr. Fatma Öz, açılış 
konuşmasında Psikiyatri 
Hemşireleri Derneğinin faali-
yetleri ile birlikte, günümüzde 
ruh sağlığı hizmetlerinin 
bireysel, toplumsal, politik ve 
kurumsal düzeylerde iyileşme 
paradigmasına yöneldiğini 
söyledi. Bu yeni yaklaşımın 
insanların kendi seçimleri ile 
mutlu bir yaşam sürdürmel-
erine yardım etme anlayışına 
odaklandığını anlatan Prof. 
Dr. Öz, “İyileşme kavramı 
sonuca olduğu kadar sürece 
de odaklanan, karşılıklı 
işbirliğini içeren, güçlendirme 
yoluyla psikolojik dayanıklılığı 
artıran süreci, iyileştirme ise 
bir kişinin ruhsal sorunlarını 
ortadan kaldırmakla bir-
likte, yetenekleri ve hedefleri 
doğrultusunda güçlendirme 
sürecini kapsıyor. Bu-
nun da ancak, insanın 
başarabilecekleriyle il-
gili tüm ön yargıların ötes-
ine bakmayı, öznesi insan, 
eylemleri hümanist ve holistik 
anlayışa dayalı bir yaklaşım 
olan “iyileşme ve iyileştirme 
yolunda birlikte güçlenme” 
anlayışı ile gerçekleşebilmesi 
mümkündür” şeklinde 
konuştu.

geçerlik ve güvenir-
lik çalışması“, “İçindeki 
iyileştirici gücü kullan: 
Tidal Model“, “Ergen-
lerin algıladıkları ebeveyn 
tutumlarının ve bağlanma 
tarzlarının benlik algısına 
etkisi“, “Mastektomi olmuş 
meme kanseri hastaları ve 
eşlerinin evlilik uyumu ve 
cinsel doyumlarını yordayan 
faktörler”, Hemşirelik İlişkisi 
Ölçeği’nin geçerlik ve güve-
nirlik çalışması” ve “Şizofreni, 
aile ve toplum ruh sağlığı 
hemşireliği” konularında su-
numlar yaptı.

Ruh Sağlığı Yasası 
ile Hemşirelikte Ruh 
Sağlığı Konuşuldu…
Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç’te 
kongrede, “Psikiyatrik 
İyileşme ve İyileştirmede 
Etik ve Güvenlik Konuları” 
başlıklı panelde “Türkiye’de 
Ruh Sağlığı Yasa Taslağı ile 
İlgili Gelişmeler” konulu 
sunumunu yaptı. Panelde, 
ruh sağlığı hizmetleri alanına 
ilişkin hak, yetki ve sınırların 
netleştirilmesi, ruh sağlığı 
politikalarının geliştirilmesi 
için “Ruh Sağlığı Yasası” 
çalışmalarının önemli olduğu 
bildirildi. Yrd. Doç. Dr. Meriç 
ayrıca, Doç. Dr. Ümran Dal 
Yılmaz ile birlikte yürüttüğü 
“Öğretim Üyem Çok Uzak-
ta Değil”: Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği Dersi 
Uygulaması Süresince Online 
Danışmanlık” isimli sözel 
bildirisini de sundu.

Ruh Sağlığı ve Yaşam 
Tarzı arasındaki 
İlişki ile Psikiyatri 
Hemşireliğinde 
İyileşme Modeli 
İrdelendi…
Kongrede, Uzm. Ar.Gör. Samin 
Esmailzadeh ise “Ruh sağlığı, 
yaşam tarzı davranışları ve 
öz-yeterlilik arasındaki ilişki; 
Türk ve Afrikalı Öğrencilerden 
Bir Örnek” isimli sözel bildiri 
ve “Nijerya’da Ruh Sağlığı

YDÜ Hemşirelik Fakültesi, 
Antalya’da temsil edildi
   Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Öz 
ve öğretim üyeleri, V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği 
Kongresi’nde Kongre Başkanlığı, sözlü sunumlar ve posterler ile 
katılım göstererek Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler.

gazete.neu.edu.tr
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3 Aralık Engelliler Farkındalık 
Günü nedeniyle yürütmüş 
oldukları çalışmalar hakkında 
bilgi veren merkez, yaşamsal 
sınırlılıkları olan birey-
lere hizmet ve eğitim için 
çalıştıklarını, bu çalışmaların 
bir gün değil her günün 
erişebilir bir yaşam ve en-
gelsiz toplum için yapılması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Center of Excellence’e 
bağlı Toplumsal Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi eş 
başkanları Prof. Dr. Zehra 
Altınay ve Prof. Dr. Fahriye 
Altınay tarafından yapılan 
açıklamada, engelsiz yaşam 
ve eşit bakışla çıktıları bu 
yolda gerek topluma hizmet 
ve devlet kuruluşlarındaki 
faaliyetlere katkı, gerekse 
üniversite içerisinde fakülte 
ve merkezlerle engellere karşı 
farkındalığı yaygınlaştırıp 
işbirliğini artırdıklarını ifade 
ettiler.

Bilimsel faaliyet ve projeleri 
kapsamında engelli duyarlılığı 
ve engelsiz bilişim teknolo-
jilerini ele aldıklarını vurgu-
layan eş başkanlar, merkezin 
çalışmaları sonucunda üni-
versitenin engelsiz kampus 
faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 
destek sağlayan tüm kurum, 
kuruluş ve kişilere teşekkür 
ettiler. Prof. Dr. Fahriye 
Altınay ve Prof. Dr. Zehra 
Altınay, yaşamsal sınırlılıkları 
olan bireylere hizmet, eğitim 
için çalışrarak uluslararası 
bilimsel çalışmalarda da Yakın 
Doğu Üniversitesinin öncü ve 
yenilikçi misyonunun temsil 
edildiğini vurguladılar.

Engelleri 
Ötekileştirmeden 
Topluma 
Kazandırmak İçin

İşbirliğine İhtiyaç 
Var…
Center Of Excelence Başkanı 
Prof. Dr. Nedime Serakıncı da, 
2013 yılından itibaren engelsiz 
faaliyetleri gerçekleştiklerini 
bu yolda bilimsel adımları 
dikkate alarak sivil to-
plum kuruluşları, devlet 
organları arasında işbirliğini 
sağladıklarını ifade etti. Yakın 
Doğu Üniversitesi olarak en-
gelsiz kampus, engelsiz eğitim 
ve engelsiz turizm, sağlık, kent 
gibi temel konularda panel, 
çalıştay ve kongreleri düzen-
leyip katıldıklarını, ilgili mer-
cilerle sonuçları paylaştıklarını 
belirtti.

Prof. Dr. Serakıncı, Center of 
Excellence’a bağlı Toplum-
sal Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi ile engelsiz kadın, 
engelsiz toplum projeler-
ini bir ilk olarak toplum-
sal sorumluluk olarak 
gerçekleştirdiklerini, il-
gili diğer merkezlerle de 
işbirliğini sağlayarak sin-
erji yarattıklarını ve bu yolda 
bilimsel adımlarla ilerlemeye 
devam edeceklerini vurguladı. 
Sadece toplumsal sorumluluk 
projeleri değil, bilime katkı 
sağlayacak çalışma ekibine 
güvendiğinin altını çizen Prof. 
Dr. Serakıncı, “Engellileri 
ötekileştirmeden topluma 
kazandırmakta hükümetler 
seviyesinde farkındalıklar 
ve düzenlemeler getirmeye 
akademik çalışmalar ile destek 
konulabileceğini belirtti. Bu 
bağlamda Yakın Doğu Üniver-
sitesinin engellileri kucakla-
yarak sevginin paylaşıldıkca 
büyüdüğü ilkesini kendisine 
prensip edinerek düzenle-
meler yaptığını ve en son 
örneğininde Engelsiz Sinema 
ve Aktivite Merkezi olduğunu 
vurguladı.

Algım Özel Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirilen projenin ilk 
basamağında sanat terapisti ve 
ressam Ozan Özgenler, çocuklara 
balık ve deniz konseptiyle betim-
lemeler yapıp, hikayeler anlatarak, 
müzik eşliğinde eğlenceli bir 
ortamda çizimleri yönetti.

Özgenler, bu etkinliğin kendileri 
için bir ilk olduğunu belirterek, 
farklı ve özel bir çalışma olduğunu 
vurguladı. Özel gereksinimli 
çocukların çok yaratıcı ve başarılı 
olduklarını dile getirdi.

Resimlerden Takvim 
Oluşturuldu…
Yakın Doğu Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son 
sınıf öğrencisi Burçin Acar 
Ersoy’un yürüttüğü projenin 
ikinci basamağında ise, sanat 
terapisinde çizilen resimlerden

2019 takvimi oluşturuldu. Ayrıca 
çocukların çizdiği resimler Engel-
liler Haftası dolayısıyla 3 Aralık’ta 
gerçekleştirilen 3. Görsel Sanat-
lar Sergisi’nde sergilendi. Sergi 
sonrası Metropol süpermarket 
sponsorluğunda hayata geçirilen 
2019 yılı takvimleri Burçin Acar 
ve Ufuk Altunç tarafından Lefkoşa 
Türk Belediyesi Başkanı Mehmet 
Harmancı ve Telsim Genel Müdür 
Yardımcısı Fevzi Tampınar’a takdim 
edildi.

Metropol Süpermarket CEO’su 
Can Ersoy, öğrencilerin eserler-
inin birbirinden yaratıcı, başarılı 
ve değerli bulduklarını, böylesi 
anlamlı projelere herzaman destek 
sunmaktan mutluluk duyduklarını 
belirtti.

Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü 
Evren Karademir ise, merkezdeki

özel gereksinimli öğrencilerin, 
hayal dünyaları ile el beceriler-
inin gelişimlerinin sağlanması ve 
kendi yarattıkları sanat çalışmaları 
ile özgüven kazanmalarına katkı 
koyan herkese teşekkür etti.

Bir Gün Değil Her Gün 
Farkındalık Yaratılması 
Amaçlanıyor…
Proje danışmanı Yakın Doğu 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç, 
her yıl bir kurum seçilerek özel 
gereksinimli bireylerle resim 
çalışmaları yapıldığını ve bu 
resimlerden yeni yılın takvimleri 
oluşturulduğunu belirtti. Altunç, 
“Amacımız bir gün değil her gün 
farkındalık yaratmaktır. Bu sebeple 
takvim çalışması tercih edilmiştir. 
2019 yılı takvimleri için Algım Özel 
Eğitim Merkezi seçilmiştir” dedi.

Engelsiz Bir Yaşam İçin 
İşbirliğinin Önemine 
Vurgu Yapıldı

Engelli duyarlılığı ve engelsiz bilişim 
teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüten 
Yakın Doğu Üniversitesi Center of 
Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi, engellilerin her gün 
yüzleştiği sorunların işbirlikleri ve bilimsel 
çalışmalar ile desteklenerek aşılabileceğini 
belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında yeni yıl takvim 

çalışması yapıldı

Panelde Bilgisayar Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Zehra Altınay panelde teknoloji entegra-
syonu ve engelliler konusunda sunum 
yaptı. Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, özel 
eğitim alanında yapılan bilimsel çalışma 
ve yönelimler üzerine bilgi verdi.

Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. 
Başak Bağlama ise, yükseklisans ve 
doktora öğrencilerini özel eğitimde dik-
kat edilmesi gereken odak konuları ve 
engelsiz faaliyetlerin tezlere yansıması 
hakkında bilgilendirdi. Panele, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsünde yer alan bilim dalı 
başkanları da katılarak disiplinlerarası 
çalışmaların önemine katkı koydular.

Prof. Dr. Fahriye Altınay; 
“Disiplinlerarası Eğitimle 
Eşit Bakış ve Yaşayışın

Geniş katılımla gerçekleştirilen semi-
nere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten, 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehtap Tiryakioğlu, ODTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Levent İnce, bölüm başkanları ile 
KKTC genelindeki okullarda görev alan bir 
çok beden eğitimi öğretmeni katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehtap Tiryakioğlu’nun açılış 
konuşmasını yaptığı seminerin 
moderatörlüğünü ise Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Nazım S. Burgul yaptı.

Prof. Dr. Tiryakioğlu, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu

Sağlanmasında 
Araştırmanın Önemi Çok 
Büyük…”
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Fahriye Altınay panelde yaptığı açılış 
konuşmasında, disiplinlerarası eğitimle 
şit bakış ve yaşayışın sağlanmasında 
araştırmanın önemini vurguladı. Lisan-
süstü eğitimde engelsiz faaliyetlerin 
ve projelerin önemini de vurgulayan 
Prof. Dr. Altınay, tüm araştırmacıların 
disiplinlerarası çalışmalarında özellikle 
toplumsal sorumluluk ve sorunlara 
çözüm üretecek çalışmaları yapmasının 
gerekliliğini hatırlattı.

Engelliler Hakkında 
Yürütülen Çalışmaların 
Bilimsel Boyuta 
Taşınmasında Çok Önemli 
ve Kalıcı Etkileri Var…

oturumun bulundukları akademik yıl 
içinde yapılan 3. seminer olduğuna dik-
kat çekti. Seminerde, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lev-
ent İnce, Yakın Doğu Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu 
ve Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Hakan Atamtürk konuşmacı olarak yer 
aldılar.

Hedef Mesleki Yeterliliklere
Sahip Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin 
Yetiştirilmesi ve Sporun 
Yaygınlaştırılması…

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra 
Altınay ise panelde yaptığı sunumda, 
akademik yaşamında ve çalışmalarında 
teknoloji ve engelliler hakkında yürütmüş 
olduğu faaliyet ve bilimsel çalışmalardan 
bilgi verdi. Bu konuda editörlük ve bilim-
sel çalışmalarını sürdürdüğünü, konuyu 
bilimsel boyuta taşımanın çok önemli ve 
kalıcı etkileri olduğunu vurguladı.

Yetiştirilen Uzmanların Hem 
Toplumda Hem de İlgili 
Kurumlarda Görev Yapıyor
Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Mukaddes Sakallı Demirok’da, 
öğrencileri eğitim, araştırma ve toplum-
sal sorumluluk bilinci ile yetiştirdiklerini, 
gerçek uzmanların hem toplumda hem de 
ilgili kurumlarda görev yapıyor olmasının 
gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Seminerde moderatör olarak ilk sözü 
alan Yrd. Doç Dr. Nazım Burgul, eğitim, 
öğretim ve yönetim stilleri ile beden 
eğitimi, sağlık ve spor programlarının 
prensiplerinden bahsederken, öğretim 
yöntemlerinin sorunları ve çözümler-
ine değindi. Panelistlerden ilki olan 
Prof. Dr. Levent İnce öğretim stilleri, 
program güncelleme ve öğrencinin 
öğrenmesindeki öğretmen yetenekleri 
konusuna değinirken, Doç. Dr. Hakan 
Atamtürk’te yeni beden eğitimi, sağlık 
ve spor ders programının büyük önem 
taşıdığını, bireyin, toplumun ihtiyaçları 
ve şu an çağdaş eğitim dünyasında 
ele alınan zindelik ve öğrenen merkezli 
program yaklaşımlarının büyük bir önem 
taşıdığından bahsetti.

Son olarak söz alan Yrd. Doç Dr. 
Osman Emiroğlu ise değişen beden 
eğitimi ve spor öğretim yaklaşımlarının 
takip edilmesi gerekliliğini dile getirirken, 
gelenekselleşen ve kalıplaşan beden 
eğitimi ders yürütme yaklaşımlarının 
yerine öğrenci merkezli ve yeniden 
yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarını 
tercih etmemiz gerektiğini dile getirdi. 
Emiroğlu sözlerinin sonunda özellikle 
öğrencilerin dahil olmadığı yanaşık 
düzen, rahat, hazır ol gibi komut yöntemi-
nin baskın olarak kullanıldığı ders yapısını 
eleştirdi.

Seminer sonunda Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından 
konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim 
edildi.

YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, “Yüksek Öğretimde Engelsiz Faaliyetler” konulu 
paneli ile 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü gerçekleştirdi.

Yüksek Öğretimde Engelsiz 
Faaliyetler Paneli Gerçekleştirildi

Spor Politikası ile Eğitim 
Kalitesi Masaya Yatırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü tarafından organize edilen sosyal
sorumluluk projesi kapsamında Algım Özel Eğitim 
öğrencileriyle birlikte yeni yıl takvim çalışması yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak 
Gökbulut, Uygurlar ve Türk boyları hakkında 
bilimsel makaleler ve çalışmalar yayımlanan 
Uluslararası Uygur Araştırmaları dergisinde 
hakemlik yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran 
ve Aralık aylarında yılda iki sayı olmak üzere 
yayımlanan ve Arastirmax, Erıhplus, Asos, 
Info Base Index, MIAR, Sparch Indexing, 
MLA, I2OR, Türk Eğitim İndeksi, Ideal 
Online, Sobıad gibi uluslararası veri tabanları 
ve indeksler tarafından taranan hakemli bir 
dergi olan Uluslararası Uygur Araştırmaları 
dergisinde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim 
üyeleri hakemlik yaptı.

Özellikle Uygur Türklerinin kültürel zengin-
liklerini bilimsel ölçütler içerisinde ortaya 
koymak ve Uygurlarla ilgili uluslararası 
düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları 
kamuoyuna duyurmak adına çok önemli 
bir işlevi yerine getiren dergide diğer Türk 
boyları (Kazak, Kırgız, Özbek vb.) ile ilgili 
bilimsel makaleler, derlemeler, kitap tanıtım 
yazıları ve aktarmalar da yayınlanıyor. Dergi 
yayımlandıktan kısa bir süre sonra yayın ku-
rulu tarafından belirlenen kütüphanelere ve 
uluslararası indeks kurumlarına gönderiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Hazırlık sınıfı örencilerine Eczacılık fakültesi 
eğitimi, ders içerikleri ve hazırlıkta aldıkları 
ingilizce eğitimin fakültede ki önemine 
değinildi.

Hazırlık Okulu ve Eczacılık Fakültesi’nin 
ortaklaşa düzenledikleri seminerde Eczacılık 
Fakültesi Hazırlık Sınıfı öğrencilerine Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şahan Saygı tarafından 
Eczacılık Fakültesi Tanıtımı yapıldı.

Öğrenimin İngilizce olması ve bu temelin 
Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Okulu 
eğitimi sırasında atılacağı ve önemi ise 
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İlker 
Gelişen tarafından İngilizce bir ders örneği 
ile vurgulandı. Eczacılık Fakültesi ikinci sınıf 
öğrencisi Yasemin Dağhan da bu bilgiler 
ışığı altında birinci sınıfta başarılı olmak için 
neler yaptığını anlattı.

Öğrencilere fırsat buldukça fakülteye 
gelmeleri derslere girerek gelecek yıl daha 
deneyimli ve doğal olarak daha başarılı 
olmaları tavsiye edildi. Dr. Gelişen, ilkinin 
geçen yıl yapıldığı tanıtım seminerlerinin 
yararını bu yıl gözlemlemekte olduklarını 
ve her yıl fakülte tanıtımlarını tekrarlamayı 
sürdüreceklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri 
Uluslararası Dergide 
Hakemlik Yaptı

Hazırlık Sınıfı 
Öğrencilerine Eczacılık 
Fakültesi’nin Tanıtımı 
Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, Antalya/
Belekte ‘Ulusal Bilgi Politikası’ ana 
teması ile gerçekleştirilen kon-
greye, bilim ve yürütme kurulları 
üyesi olarak davetli katılan Prof. 
Dr. Mustafa Sağsan, “Kurumsal 
Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı 
ve Envanteri” başlıklı oturuma 
başkanlık yaptı.

Oturumda, TC Cumhurbaşkanlığı

Devlet Arşivleri Başkan 
Yardımcısı, TBMM Kütüphane 
ve Arşiv Hizmetleri Başkanı, TC 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdür Yardımcısı, ve Müzeciler 
Derneği Başkanı, kurumlarına 
ilişkin tanıtıcı ve tanımlayıcı 
sunumlar gerçekleştirdiler. 

Prof. Dr. Mustafa Sağsan; 
“Bilgi ve Enformasyon 
Kelimeleri Arasında Derin

Anlam Farklılığı
Bulunuyor”
2001 yılında Türkiye’de ilk kez 
ulusal enformasyon politikası 
yüksek lisans tezini yazan Prof. 
Dr. Sağsan konuşmasında, 
kongre’nin yeni bir başlangıç 
olarak kamusal enformasyonun  
politik düzeydeki yönetimi için 
çok verimli ve faydalı olduğu, bu 
bağlamda ulusal enformasyon 
politikasının oluşumu için kamu 
kurumları arasında acil bir 
işbirliği platformunun kurulması 
gerektiği ve kurumların veri ve 
enformasyon paylaşımı için 
birlikte çalışabilirliğinin artırılması 
gerektiği yönünde önerilerde 
bulundu. Söz konusu bu önerilerin 
KAM’19 için bir yol haritası niteliği 
taşımasının önemine değinen 
Prof. Dr. Sağsan, “bilgi” (knowl-
edge)  ve enformasyon (informa-
tion) kelimelerinin aralarındaki 
derin anlam farklılığının 
bulunduğuna dikkat edilmesi 
gerektiğine de değindi.

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Antalya’da temsil edildi
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı 
ve Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Sağsan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayınlar genel müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen KAM’18 
Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi’nde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini temsil etti.


