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

İletişim Fakültesi Öğretim 
Görevlilerinden Scopus’ta 
Taranan İki Makale Daha!

Osmanlı Döneminde 
Kıbrıs Vakıfları kitabı YDÜ 
Yayınları’ndan çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğretim görevlilerinin
dünyanın önde gelen 
üniversitelerinden biri olan Harvard 
Üniversitesi’nde gerçekleşen 
IETC-2017’de sunduğu iki bildirinin 
geliştirilmiş hali makale olarak 
TOJET IETC-2017 özel sayısında 
yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Söylemez’in editörlüğünü 
yaptığı “Osmanlı Döneminde Kıbrıs 
Vakıfları” isimli kitap Yakın Doğu 
Üniversitesi yayınlarından çıktı.

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 4’DE

ile devreyi de 39-31 önde kapattı.

Üçüncü periodu da 20-10 kazanan 
Yakın Doğu Üniversitesi çeyreğin 
sonunda 18 sayılık farkı yakaladı 
(59-41).3. Çeyreğin sonuna doğru 
kupanın bir kulpuna yapışan Yakın 
Doğu Üniversitesi en Quanitra 
Hollingsworth’un serbest atıştan 
bulduğu sayılar ile son 6 dakikaya 22 
sayı önde girdi (67-45). Karşılaşmayı 
da Yakın Doğu Üniversitesi kazandı 
(75-59).

Öne çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde: 
Bahar Çağlar 10 sayı, 4 ribaund, 3 
asist, Cansu Köksal 9 sayı, 1 ribaund, 

1 asist, Kayla McBride 21 sayı, 3 rib-
aund, 2 asist, Courtney Vandersloot 
11 sayı, 2 ribaund, 8 asist, Jantel 
Lavender 14 sayı, 7 ribaund, 3 asist 
kaydetti.

Fenerbahçe’de: Anastasiya Ver-
ameyenka 13 sayı, 9 ribaund, 1 asist, 
Birsel Demirmen Vardarlı 11 sayı, 6 
ribaund, 3 asist, Pelin Bilgiç 11 sayı, 
5 ribaund, 2 asist ile oynadı.

21sayı kaydetti. Courtney Vandersloot 
9 asisti, Sandribe Gruda 8 ve Jantel 
Lavender de 7 ribauntla maçın öne 
çıkan istatistikleri arasına girdi.

Maçta 5. Dakika 2-6 Fenerbahçe 
üstünlüğü ile geçilse de Cansu 
Köksal’ın basketi ile Yakın Doğu 
Üniversitesi 4 dakika kala ilk defa öne 
geçti (9-8).İlk periodu da 1 sayı önde 
kapatan YDÜ oldu (13-12).

Pelin Bilgiç ile hızlanan Fenerbahçe, 
Ayşe Cora’nın basketi ile 5. dakikaya 
17-24 önde giren taraf oldu. Kayla 
Mc Bride’ın skor liderliğinde Yakın 
Doğu Üniversitesi önce aradaki farkı 
kapattı. Son 5 dakikada 22-7’lik skor

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 
Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda 
oynanan zorlu maçta rakibine 16 
sayı farkla maçı kazanan Yakın 
Doğu Üniversitesi maça, Courtney 
Vandersloot, Cansu Köksal, Kayla Mc 
Bride Bahar Çağlar, Sandrine Gruda 
beşiyle başladı. Maçta etkili bir oyun 
sergileyen maçın kontrolünü elinde 
tutan Yakın Doğu Üniversitesi ribaunt-
larda 41-34, asistte 23-16 üstünlük 
sağladı. Quanitra Hollingsvorth en son 
18 Kasım’daki Fenerbahçe maçında 
oynanan sonra ilk kez sahaya çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla 
McBride maçın MVP’si seçilirken

4×4 Kupa Canavarı 
Yakın Doğu Üniversitesi

ses ve görsel arşiv odaları, engelli 
kullanıcılara hizmet verecek okuma 
ve dinleme odaları bulunacak. Arşiv 
odalarının özel iklimlendirme sistemiyle 
donatılacağı kütüphanede eserlerin 
muhafazası ve saklanması retina ve 
parmak izi tarama destekli güvenlik 
sistemleriyle sağlanacak.

Paha Biçilemez Eserlere Erişim 
Olanağı Sağlanacak…
Üniversite öğrencileri ile araştırmacıların 
yararlanabileceği ve çalışmaları için 
geçmişin sayfalarına dokunarak ilham 
alabileceği Nadir Eserler Kütüphanesi, 
tarihi bilgilere erişim sağlayacak.

hem de isimleri kütüphanede yer 
alacak özel çalışma ve arşiv odalarında 
yaşatılacak. Koleksiyonların dijital 
kopyalarına serbest erişimin sağlanacağı 
kütüphanede araştırmacılara ve okuyuc-
ulara nadir eserleri muhafaza edilecekleri 
özel odalardan dışarı çıkarmadan 
inceleme ve okuma imkanı da sunu-
lacak. Tarihi videoların izlenebileceği 
izleme kabini, ses dinleme odası, 
bireysel ve grup çalışma odalarının yer 
alacağı kütüphanede çalışma ve arşiv 
odalarına Kıbrıs Türk tarihinde önemli 
araştırmalara imza atan araştırmacıların 
isimleri verilecek.

Modern Alt Yapı ve Konforlu 
Çalışma Odaları Olacak…
Çağın koşullarına uygun son elektronik 
teknoloji ile donatılacak kütüphanede, 
kitap ve belgelerin kolayca takip edilm-
esi ve bulunması konusunda hızlı ve 
güvenli bir teknoloji sistemi kullanılacak. 
Nadir eserlerin korunması ve erişimini 
sağlamak üzere en yeni bilişim teknolo-
jileriyle donatılacak kütüphane binasında 
etkileşimli bilgilendirme noktaları, nadir 
eserlerin iki ve üç boyutlu görsellerine 
erişimin sağlanacağı sinevizyon odaları, 

hizmet veren kampüsün en tarihi binası, 
Kütüphane olarak yeniden tasarlanıp, 
binanın tarihi dokusuna zarar verilmeden 
restore edilecek ve en yeni erişim, bilişim 
ve muhafaza teknolojileriyle donatılarak 
hizmete açılacak.

Hazine Değerinde Eserler 
Biraraya Toplanacak…
Nadide Eserler Kütüphanesi’nde, 
dünyada tek nüsha olan değerli kitaplar, 
önemli şahsiyetlerin kitap koleksiyonları, 
Osmanlıca, Arapça, Farsça yazma ve 
basma eserler, albüm ve eşyalar ile Lat-
ince basılan kitaplar, sözlükler, haritalar, 
ansiklopediler, resmi evraklar, arşiv 
belgeleri, el yazması eserler, fermanlar 
ve Kıbrıs’ın önemli araştırmacılarının 
eserleri ve ellerinde olan kaynaklar yer 
alacak.

Tarihimizde İz Bırakmış 
Değerlerimizin Koleksiyonların 
İsimleri Yaşatılacak
Eserleriyle geçmişi aydınlatan değerli 
koleksiyonlarıyla dünya ve ülke tari-
hinde iz bırakmış değerli bilim, sanat ve 
düşünce insanlarının hem koleksiyonları

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne kazandırdığı 
uluslararası standartlarda en kapsamlı 
bilgi erişim ve kültür merkezi olan 
Büyük Kütüphane’den sonra, kampüs 
içerisinde ikinci büyük kütüphane olacak 
olan ve içerisinde nadir eserlerle özel 
koleksiyonları barındıracak “Nadir Eserler 
Kütüphanesi”ni hizmete koyuyor. Yakın 
Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de 
yer alan Ahmet C. Gazioğlu, Atila Türk, 
Kutlu Adalı, Erdoğan Mirata, Osman Tür-
kay ve Özker Yaşın’ın Özel Koleksiyonları 
ile ülkemizin önemli araştırmacılarının 
özel koleksiyonları da Nadir Eserler 
Kütüphanesi’nde yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 
edebiyat, tarih ve sanat alanlarında 
nadir eserler, araştırmalar, el yazma 
kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ülkemiz 
araştırmacılarının önemli eserleri ile 
CMC arşivinin yer alacağı “Nadir Eserler 
Kütüphanesi”nin açılacak.

Kampüste ikinci büyük ve özel kütüphane 
olma özelliği taşıyacak olan kütüphane, 
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içer-
isinde şu anda Rektörlük olarak 

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştığı 
Fenerbahçe’yi 75- 59 yenerek kupanın sahibi oldu. Tarihinde ilk kez oynadığı kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi 
bir yıl içinde Türkiye Kupası, Türkiye Lig Şampiyonluğu ve Eurocup’tan sonra dördüncü kupasını müzesine götürdü. 

Yakın Doğu Üniversitesi koçu Zafer Kalaycıoğlu da kariyeri boyunca dokuzuncu Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

Kıbrıs’ın İlk “Nadir Eserler Kütüphanesi” Açılıyor



“Hazırlık Okulu Öğretmenlerinin 
Kullandıkları Sözlü Hata 
Düzeltme Stratejileri” 
Mammadzade’nin sunumunun ardından 
kürsüde yerini alan Emetullah Nur 
Kalkan “Hazırlık Okulu Öğretmenlerinin 
Kullandıkları Sözlü Hata Düzeltme 
Stratejileri” (Preparatory School Teachers’ 
Oral Error Correction Strategies) başlıklı 
çalışmasında sözlü hataların ne zaman 
düzeltildiği üzerine yoğunlaşarak, sınıftaki 
dilin doğru kullanımına odaklı aktivitelerde 
hata düzeltiminin anında yapıldığını, 
akıcılığa dayalı aktivitelerde ise yapılan 
hataların daha sonra düzeltildiğini dinleyi-
cilere aktardı. Yaptığı çalışmayla en çok 
kullanılan hata düzeltme stratejilerinin ise 
tekrarlama ve farklı kelimelerle ifade etme 
olduğu sonucuna vardı.

“Öğretmen Adaylarının Sınıfta 
Gerçek Eşya Kullanımına Karşı 
Tutumları” 
Tüge Diker “Öğretmen Adaylarının Sınıfta 
Gerçek Eşya Kullanımına Karşı Tutumları” 
(Pre-Service Teachers Attitudes’ 
Towards Using Authentic Materials in the 
Classroom) başlıklı çalışmasıyla aday 
öğretmenlerin sınıfta öğretim materyalleri 
kullanmasına karşı olumlu tavır sergil-
ediklerini belirterek, öğretmen adaylarına 
bu gibi materyalleri eğitimleri sırasında 
kullanma fırsatı verilmesi önerisinde 
bulundu.

“Hangi Değerlendirme 
Türleri Öğrencilere Daha Fazla 
Yararlıdır?” 
Günün son sunumunu gerçekleştiren 
Fatma Şahin ise “Hangi Değerlendirme 
Türleri Öğrencilere Daha Fazla Yararlıdır?” 
(Which Summative Assessment Types are 
More Beneficial for the Students?) başlıklı 
sunumunda yapmış olduğu araştırmayla 
öğrencilerin portföy hazırlamayı etkili 
buldukları sonucunu izleyicilerle paylaştı.
Sunumlar sonunda, izleyicilerden 
gelen sorulara da yanıt veren öğrencilere 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ders 
koordinatörlüğünü üstlenen Yrd. Doç. 
Dr. Çise Çavuşoğlu tarafından katılım 
belgeleri de sunuldu.

Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, 
dersi alan öğrencilerin hazırlamış 
oldukları bilimsel çalışmaları dinleyicilerle 
paylaştıkları etkinliğin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İngilizce Öğretmenliği 
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Çise Çavuşoğlu, lisans düzeyindeki 
öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
araştırma odaklı vizyonuna dahil etmeyi 
amaçladıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, bu 
ders kapsamında öğrencilerin bilimsel 
araştırmaları sadece teorik olarak değil, 
pratikte de gerçek veri toplayarak elde et-
tikleri sonuçları paylaşarak öğrenmelerini 
sağlamayı amaçladıklarını belirtti. 
Gerçekleşen sunumlarda öğrenciler 
titizlikle hazırladıkları çalışmalarının 
sonuçlarını etkinliğe dinleyici olarak 
katılan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile 
paylaştılar.

Oldukça ilgi gören araştırma gününde 
bu dönem toplam beş sunum 
gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, su-
numlar konuları itibarıyla genelde eğitim 
ve edebiyat, özelde İngiliz dili eğitimi ve 
edebi roman incelemesi odaklı olurken, 
çalışmalardan edinilen bulgular çerçeves-
inde gerek İngilizce öğretmenleri, gerekse 
konuyla ilgilenen araştırmacılara yönelik 
önerilerin de dinleyicilerle paylaşıldığını 
vurguladı.

Prof. Dr. UZUNBOYLU, dersi alan 
öğrencilerin gösterdikleri çaba ile 
emeklerinden dolayı öğrencilere 
ve ders hocası Uz. Şebnem Güldal 
KAN’a da öğrencilere kazandırdığı bu 
donanımlardan ve verdiği emeklerden 
dolayı teşekkür etti.

Açılışın ardından Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU, Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Murat TEZER ve Doç. Dr. Behçet 
ÖZNACAR, Yakın Doğu İlkokulu Müdür 
Muavini Mehmet SÜLEYMANOĞU, Okul 
Öncesi Eğitim Müdür Muavini Beklem 
BLADANLI RIZA, Okul Öncesi Öğretmeni 
Aygün AKYENER, Okul Öncesi 
Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Ezgi 
ULU, Öğretim Görevlilerinden Yrd. Doç. 
Dr. Şeniz ŞENSOY, Dr. Didem İŞLEK, 
Uz. Çilem ÇALTIKUŞU, Uz. Dervişe A. 
TOKLU, Uz Yücehan YÜCESOY, Mazlüme 
KÜREN, öğrenciler ve ders hocası Uz. 
Şebnem Güldal KAN eşliğinde sergiyi 
gezip anı fotoğrafı çektirdiler.

Sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Çocuk 
Gelişimi Bölümü ile YDÜ Kreş ve 
Anaokulu Eğitim Merkezi işbirliğiyle 
Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Sergiye Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU, Dekan Yardımcıları Doç.
Dr. Murat TEZER ve Doç. Dr. Behçet 
ÖZNACAR, bölüm başkanları, öğretim 
görevlilileri ve öğrencilerin katıldı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin UZUNBOYLU’nun açılışda 
yaptığı açıklamada; okul öncesi 
alanında yaratıcılığın önemine dikkat 
çekerek bu alanın çocuklara aktarımı 
esnasında materyal tasarımının özel-
likle öğretmen yetiştirmede oldukça 
gerekli olduğuna ve teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte teknolojinin de 
sürece dahil edilerek farklı materyaller 
geliştirilebileceğini vurgulamıştır.

“İyi mi Kötü mü? Yeni Bir 
Akademik Ortama Alışma 
Konusunda Transfer Öğrencilerin 
Görüşleri”
Günün ilk sunumunu gerçekleştiren 
İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisi 
Aisha Sharif El-Lahdally, transfer 
öğrencilerin yeni bir akademik ortama 
adapte olma süreçlerini incelediği “İyi 
mi Kötü mü? Yeni Bir Akademik Ortama 
Alışma Konusunda Transfer Öğrencilerin 
Görüşleri” (For Better or For Worse? 
Transfer University Students’ Perceptions 
on Adapting to a New Academic Environ-
ment) başlıklı çalışmasında, transfer 
öğrencilerin yeni akademik ortamlara 
adapte olma süreçlerini etkileyen dış 
etkenlerin bazılarının çevre, kültür ve aile 
olduğunu, en önemli iç etkenin ise kendine 
güvenme olduğunu ortaya koydu.

Günün ikinci sunumunda “Richardson’un 
Pamela Romanında Cinsel Ahlakın 
Temsili” (The Representation of Sexual 
Virtue in Richardson’s Pamela) başlıklı 
çalışmasını sunan Mehdi Mammadzada, 
romanın ana karakteri olan Pamela’nın 
kusursuz ve sevecen tavrına rağmen 
üst sınıfa ulaşabilmek için gizli bir planı 
olduğu fikrini savundu.

4. Lisans Araştırma Günü 
Etkinliği Gerçekleştirildi

Atatürk Eğitim Fakültesi 
Öğrencilerinden 

Materyal Tasarımları 
SergisiYakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından 

hazırlanan “4. Lisans Araştırma Günü” etkinliği, YDÜ Büyük Kütüphane Salon 3’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul 
Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı etkinlik haftası 

nedeniyle öğretim görevlilerinden Uz. Şebnem GÜLDAL 
KAN’ın ‘Artık Materyal’ dersi kapsamında öğrencilerin 

hazırlamış oldukları materyal tasarımları sergisi açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu 
Enstitüsü tarafından düzenlenen 
Güvenlik Akademisi Sertifika Programı 
kapsamında Kadir Has Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mitat 
Çelikpala”Türkiye Cumhuriyeti- Rusya 
Güvenlik İlişkilerinde Son Gelişmeler 
ve Bu Gelişmelerin Doğu Akdeniz ve 
KKTC’ye Olası Etkileri ” başlıklı bir 
seminer verdi.

Güvenlik kavramının ve 
uygulamalarının tüm boyutlarıyla 
irdelendiği Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akad-
emisi Sertifika Programı kapsamında 
verilen seminer Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi B-101No’lu seminer 
salonunda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mitat Çelikpala: Yeni 
Denge Alanı Avrasya’ya 
Kayarken Kıbrıs’ın 
Tartışmaların Dışında 
Kalacağını Düşünmek Yanlış 
Bir Öngörü Olur.
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akade-
misi kapsamında verdiği seminer çer-
çevesinde merkezi Avrasya’ya kayan 
yeni güvenlik denge alanı bağlamında 
Kıbrıs’ın yerine dikkat çeken Prof. Dr. 
Mitat Çelikpala ekonomik çerçe-
vede değişen küresel dengelerde 
Kıbrıs’ın rolünü de irdeledi. Ekonomi 
güvenliğinin güvenlik dengeleri 
bakımından öneminin altını çizen 
Prof. Dr. Çelikpala “2050’de en büyük 
beş ekonomi tartışması yapıldığında 
bu beş ülke içerisinde Avrupa’dan 
hiç aktör yok. 2050,batıdan doğuya 
doğru kayış, farklı bir küresel 
denge, küresel gelişmeler beklentisi 
içinde. En büyük tartışmalar artık 
Avrupa Birliği’nin geleceğinden yada 
transatlantik ilişkilerinden çıkmış 
vaziyette. Yeni denge alanı Avrasya’ya 
doğru kaymakta, Çin gibi, Rusya gibi 
aktörlerle birlikte, Hindistan, Malezya, 
Endonezya gibi aktörler enteresan 
büyümeler sergilemeye başlıyor. Çin’in 
“Belt and Road Policy” politikası uygu-
lamaya girdiğinde Akdeniz merkezli 
dünyaya nasıl bakacak. Bu tartışmalar 
ekonomik, ticari boyutun ötesinde

İlgiyi Eski Ortağı Rusya’dan 
Gördü”
Konuşmasında Rusya-Türkiye 
ilişkilerinin uçak düşürme olayı ve 
15 Temmuz darbe girişimi ekseninde 
dönüşümüne de değinen Prof. Dr. Mitat 
Çelikpala “İki ülkenin uçak düşürme 
noktasına gelmesinin sebebi bölgedeki 
güvenlik politikalarından beklen-
tilerinin birbiriyle örtüşmemesiydi. 
Suriye üzerinedüşünürsenizTürkiye’nin 
derdi bölgede Esad rejiminden 
kurtulmak, herhangi bir birleşik Kürt 
oluşumununönüne geçmek ve doğuda 
İran’dan başlayacak ve Akdeniz’e 
kadar taşıyabilecek bir Kürt hattının 
oluşumunun önünegeçmekti.Sonradan 
buna DAEŞ’le mücadele de eklendi. 
Rusya tam tersine Suriye’deki rejimi 
sağlamaalacak, gerekirse askeri 
varlığını buraya götürecek ve bu çer-
çevede oyunu büyütecek bir beklentide 
yürüdü. Bütün aktif Rushareketliliği 
Karadeniz’in kuzeyinden başlayıp, 
Kırım, Ukrayna, Kafkasya’da özel-
likleErmenistan üzerinden İran’ı 
çevreleyen, Irak’ın Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi’ndenbaşlayıp 
beraberinde Doğu Akdeniz’e doğru 
uzanan bir odak belirlemiş bir vaziyet 
aldı. Bu merkez o dönemin Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, daha 
sonra Başbakan olan Davutoğlu’nun 
tanımladığı merkezle örtüştü. Darbe 
girişimi sonrasında batılı müttefikler-
indengöremedikleri ilgiyi yeniden eski 
ortağıRusya’dangörmeyebaşladı. Tabi 
bu Türkiye’nin dış politikasında ve 
güvenlikpolitikasında da kendisini 
Rusya’ya yakınlaştıran dönüşümü 
gösterdi. Bu dönemde en büyük 
eleştiri darbenin gerçek sebeplerini 
anlayamamak, Türkiye’nin güvenlik 
konularındaki önceliklerini yaka-
layamamak ve işbirliği yapmamak 
gerekçeleriyle yine batılı müttefiklere 
ve ABD’yeydi. Türkiye hızlı bir biçimde 
kapanırken Rusya’yla ilişkiler hızla 
yükselmeye başladı” dedi.

Seminerin sonunda Prof. Dr. Mitat 
Çelikpala’ya YDÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
Koldaş tarafından teşekkür belgesi 
takdim edildi.

Kamusal Yarar Sağlayan 
Etkinlikler Devam Ediyor 
Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fevzi Kasap, yaptığı açıklamada, 
basının kilit önemi nedeniyle, önceki 
dönemlerde de, basınla ilgili çeşitli 
sempozyum ve konferanslar düzenledikler-
inden bahsederek, gerek basın mensupları, 
gerekse toplumumuz için fayda sağlayacak 
etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinliği koordine eden, YDÜ İLEF 
Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ise 
açıklamasında, Prof. Dr. Rona Aybay’ın 
katılımından onur duyduğunu dile getirerek, 
önemli isimlerle, kamusal yarar sağlayan 
akademik etkinlikleri sürdüreceklerini 
belirtti. Dolunay ayrıca, Yakın Doğu Üni-
versitesi İletişim Kulübü’nün de etkinliğin 
gerçekleşmesindeki özverili çalışmaları 
nedeniyle duyduğu mutluluğu belirterek 
sözlerine son verdi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Aybay, yaptığı 
genel medya tanımlamasının ardından, 
medya çalışanının kim olduğunu, görev-
lerini ve görevlerini yerine getirirken söz 
konusu olan sorumluluklarını anlattı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamında, ödev ve sorumluluklar 
yükleyen tek maddenin, ifade özgürlüğü ile 
birlikte, medya özgürlüğünü de düzenleme 
altına alan 10. madde olduğunu belirten 
Aybay; bu durumun, basınının yüksek 
önemi ile birlikte, görevini yerine getirirken, 
diğer bireylerin kişilik haklarını, kamu 
düzenini koruma ve yargı erkini etki altında 
bırakmama nedeniyle söz konusu olduğunu 
ifade etti.

Aybay, Uluslararası Yargıçlık deney-
imlerinden ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin, basın ile ilgili çeşitli 
kararlarından da bahisle, uzun ve önemli 
bilgilerle dolu bir konuşma gerçekleştirdi.

“Avrasya Merkezli 
Yeni Denge 
Alanında Kıbrıs’ın 
Önemi Artacak”

İletişim Fakültesi’nde 
“Medya Özgürlüğü” 

Konferansı Gerçekleştirildi

rinde geçirecekleri akademik süreçte 
gerek derslerini takipte ve yapacakları 
araştırmalarda ortak eğitim dili olan 
İngilizce lisanında sağlam ve kalıcı bir 
alt yapı oluşturmak, gerekse üniversite 
olgusunu ve disiplinini idrak etmek, 
hem akademik hem de profesyonel 
hayatlarında bu bilince ve donanıma 
sahip olmalarını sağlamak amacıyla 
eğitimcilerinde eğitimine önem 
verdiklerinin altını çizdi.

Sayman, “özellikle harmanlanmış 
eğitime geçiş sonrası Hazırlık Okulu 
akademik personelinin mevcut olan 
donanımına büyük katkı sağladığına 
inandığımız ve gözlemlediğimiz bu tür 
eğitim çalışmalarımız devam edecektir” 
dedi.

Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman, 
öğretirken ögrenmeyi, gelişmeyi ve 
değişimi ilke edinmiş olan İngilizce 
Hazırlık okulu Macmillan Yayıncılık 
sponsorluğunda İngiltere’nin en önemli 
eğitim kurumlarından Norwich merkezli 
Nile Education eğitmeni Alan S. Mac-
kenzie ile Kasım ayında gerçekleştirilen 
Integrating Thinking Skills (düşünme 
becerilerinin entegrasyonu) seminer-
inden sonra şimdi de yine aynı kurum 
eğitmeni Alan Pulverness ile Using 
Very Short Films in Language Class-
rooms (kısa filmlerin lisan derslerinde 
kullanımı) konusunda çok faydalı bir 
eğitim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Enis Sayman; “Eğitimcilerin 
Eğitimi, Öğrencilerimizin Eğitim 
Kalitesini Yükseltiyor”
Sayman, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
en temel birimi olan İngilizce Hazırlık 
Okulu’nun üniversitemizde eğitim gören 
öğrencilerimiz için öncelikle bölümle-
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Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde Türkiye-Rusya İlişkileri 
Çerçevesinde KKTC Güvenliği Masaya Yatırıldı.

güvenlik tartışmaları ile birlikte, asıl 
tartışılması gereken birçok gündem 
konusunu beraberinde getirecek. Bu 
öne çıkma içerisinde Kıbrıs’ın asude 
kalacağı, tartışmaların dışında,güvenli 
ve statik konumunun olacağını 
söylemek çok büyük bir yanlış öngörü 
olur” dedi.

Çelikpala: “Bugün Türk-Rus 
İlişkileri Güvenlik Merkezli 
Olarak Hala Çok Kırılgan”
Seminerinde Türk-Rus ilişkilerinin 
terör odaklı güvenlik işbirliğine de 
değinenProf. Dr. Mitat Çelikpala 
“İki ülkeningüvenlik işbirliğine en 
çok güvendikleri şey terörizmle 
mücadele işbirliği mekanizması. Bu 
kapsamda Türkiye açısından PKK ile 
mücadelede Rusya’nınsağlayacağı 
istihbarat ve işbirliği,Rusya açısından 
da Çeçen meselesinden duydukları 
rahatsızlıkların giderilmesi gibi 
başlıklar önem taşıyor. İki ülke Kıbrıs 
meselesinde ortak düşünmeselerde 
birbirlerinin ayaklarına çok fazla 
basmamaya çalıştılar.Tabi burada 
tarafların yapmaya çalıştığı ilişkileri 
belli kompartımanlara ayırarak 
ilerletmek oldu. İki ülke açısından 
tercih edilen yöntem belli konul
arınkompartımanlaraayrılması, 
bazıkonulara hiçgirilmemesi oldu. 
Örneğin,DağlıkKarabağ meselesi veya 
PKK’nın Suriye’dekiörgütlenmesi, 
kurulma süreci tartışılmasın ama bilgi 
enformasyonu sağlansın yaklaşımı 
ağırlık kazandı. Kıbrıs’ın statüsü 
konusunda anlaşmaya varılmasın 
ama iki tarafta kendi ticari ilişkilerini 
yürütsün anlayışı hakim oldu. İlişkinin 
kompartımanlara ayrılması ve bu 
şekilde daha yüzeysel konular üzer-
inden ana sorunların -özellikle siyasi 
ve güvenlik- görmezden gelinip ticari 
ayak üzerinden iş birliğini geliştirme 
politikasının bir uçak düşürülmesiyle 
ve ilişkilerin 8.5 ayda sıfır noktasına 
inmesiyle başarısız olduğu görüldü. Bu 
durum ayrıca ikili ilişkilerin güvenlik 
söz konusu olduğunda kırılganlığının 
en bariz işaretiydi” dedi.

Çelikpala: “Türkiye Darbe 
Girişimi Sonrasında Batılı 
Müttefiklerinden Görmediği

İngilizce Hazırlık Okulu’nda 
Eğiticinin Eğitimi Devam Ediyor
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, 6. Uluslararası 
Medya Çalıştayı kapsamında, Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
tarafından, geniş katılım ile düzenlenen “Medya Özgürlüğü 

Konferansı”nda, Prof. Dr. Rona Aybay konuşmacı olarak yer aldı.

Kurumsal gelişim ve değişim paralelinde yeni bilgi ve 
teknoloji entegrasyonuna büyük önem veren Yakın Doğu 

Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu eğitimlerine hız 
kesmeden devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Prof. Dr. Okyay Kaynak’ı ağırladı

Yakın Doğu Bilim Ormanı’na Bir 
Ağaç da Prof. Dr. Okyay Kaynak 
Adına Dikildi!
Konuşmasının sonunda Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin “Bilim Üretmek için 
100 Neden” konulu seminer dizisine 
katılmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getiren Prof. Dr. Okyay Kaynak, söyleşiye 
gösterilen ilginin de memnuniyet 
verici olduğunu belirtti. Seminer sonunda 
gerçekleştirilen soru cevap bölümünün 
ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, 
Prof. Dr. Okyay Kaynak’ın Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin davetini kabulünden 
dolayı teşekkürlerini sunarak, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bilim üretme süreçlerine 
yaptığı katkıyı anılaştıran plaketi ve 
adına Yakın Doğu Bilim Ormanı’na dikilen 
ağacın belgesini takdim etti.

Prof. Dr. Okyay Kaynak Kimdir?
İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği

aynı zamanda endüstriyel elektronik 
alanında IEEE trans için yardımcı beş 
editörlük yapmıştır. Uluslararası organi-
zasyonlarda gayet aktif olmakla birlikte, 
IEEE bünyesinde birçok komitede görev 
almış ve 2002 – 2003 yılları arasında 
IEEE Endüstriyel Elektronik Derneği 
başkanlığını yapmıştır. Kendisine IEEE 
Third Millennium madalyası(2001) 
IEEE/IESAnthony J. Hornfeck servisi 
ödülü(2005) ve IEEE/IESdoktor – Ing-
enieur Eugene Mittelman üstün başarı 
ödülü (2011) verilmiştir. Yakın zamanda 
da Çin Dostluk Ödülü (2016) ve Humboldt 
Araştırma Ödülü’nü (2016) almaya hak 
kazanmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
“Bilim Üretmek için 100 
Neden” Konulu Seminer 
Dizisinin Altıncı Konuğu Ele-
ktrik Elektronik Mühendisi 
Prof. Dr. Okyay Kaynak Oldu. 
6.sı Gerçekleştirilen Seminer 
Dizisi ile Alanlarında En İyiler 
Listesine Girmeyi Başarmış 
ve Yayınlarına Çok Sayıda 
Atıf Yapılmış 100 Türk Bilim 
İnsanının, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Öğrencileri ve Akademisy-
enleri ile Buluşturulması ve 
Deneyimlerinin Paylaşılması 
Amaçlanıyor.

Son 20 Yılda Meydana Gelen 
Teknolojik Değişim İrdelendi
Prof. Dr. Okyay Kaynak gerçekleştirdiği 
sunumda, erozyon ve yakınsallık başta 
olmak üzere geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 

meydana gelen teknolojik değişiklikleri 
derinlemesine ele aldı. Bu alandaki 
ilerlemelerin geleneksel disiplinler 
sınırlarında olduğunu belirten Prof. Dr. 
Okyay Kaynak, yakınsallığın, yakınsallığın 
körüklenmesi sonucu ortaya çıkışmış 
olabileceğini belirtti. Endüstrinin doruk 
noktasına ulaşarak dördüncü evrede 
bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Okyay 
Kaynak, endüstriyel devrimin dört seçkin 
evresi üzerine bilgiler verdi. Hem yazılım 
hem de donanım açısından bütünselliği 
bozucu yapıda gelişmelerle desteklenen 
büyük veri ve siber fiziksel sistemler 
alanında yeni geliştirilen yaklaşımlara 
ek olarak, konseptlerin birbiriyle 
harmanlanması, bilgi, iletişim ve teknoloji 
destekli yaklaşımlarının harmanlanması 
konularına da değindi. Prof. Dr. Okyay 
Kaynak, endüstriyel elektroniklerden, 
endüstriyel bilişimlere kadar olan 
yaklaşım değişiklikleri ve siber fiziksel 
sistemler dahilen düstride gözlemlenen 
değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

bölümünden 1969 yılında birincilik ile 
mezun oldu. 1972 yılında aynı alanda 
doktorasını tamamladı. 1972 -1979 
yılları arasında elektrik elektronik ok 
mevkide görev yaptı. 1979 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği bölümüne katıldı. Bugün 
hala orada emeritus profesör ve UNESCO 
başkanı olarak görev yapmaktadır. 
Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Singapur ve Çin’de uzun dönemli 
olarak uçan profesör olarak görev 
yaptı. Halen akıllı kontrol ve mekanik 
üzerine araştırmalar yürütmektedir. Üç 
kitap yazmış, beş kitap düzenlenmesi 
yapmıştır. Birçok dergide ve konferansta 
kullanılan 400’den fazla makale yazmış 
veya yazımına yardımcı olmuştur. Elektrik 
Elektronik Mühendisleri Kurumu’nun 
da üyesidir. Birçok ilim dergisinde hem 
editörlük hem de danışmanlık yapmıştır. 
Yakın geçmişte endüstriyel bilişim 
alanında IEE tutanakları ve mekatronik 
alanında IEEE/ASME için baş editörlük, 



Müesseselerin Bazılarına Işık 
Tutuyor…
Kitabın editörlüğünü yapan Yakın Doğu 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Söylemez, asırlardır 
Kıbrıs’ta yaşayan ve buranın asli unsuru 
olan Türklerin adada birçok medeni 
müessese kurduklarını ve bu medeni 
unsurların başında vakıflar geldiğini 
söyledi.

Prof. Dr. Söylemez konuya ilişkin olarak 
şunları kaydetti : “Adanın her tarafına 
serpiştirilen bu unsurlar hayatın 
adeta tamamını kuşatmış vaziyet-
tedir. Müslim ve Gayrimüslim demeden 
adada yaşayan herkesi kuşatmaya; 
onların yarasına merhem olmaya 
çalışan bu kurumlar yetim, yaşlı, evsiz, 
yolda kalmış, eğitime muhtaç öğrenci 
kadar ada halkına suyun getirilmesi, 
tuz vb müesseselerin işletilmesi, yol 
şebekesinin işletilmesi; mabetlerin 
inşası ve bakımı, imarethanenelerin 
kurulması, medrese ve kütüphanelerin 
açılması, kısacası hayatın her alanına 
yönelik insana hizmet etmişlerdir. 
Sadece insana değil aynı zamanda başta 
kuşlar olmak üzere hayvanlara yönelik 
vakıfların da kurulduğu bilinmektedir. 
İşte elinizdeki kitap bir medeniyet inşa 
eden Müslümanların adada kurduğu 
bu sosyal müesseselerin bazılarına ışık 
tutmaktadır. Bu çalışma bundan sonra 
yapılacak çalışmalara da ışık tutacaktır.”

Anadolu kültürlerinin uluslararası 
pazarlarda nasıl pazarlanacağını da 
incelediklerini belirtti.

Öğrt. Görv. Ahmet Hamdi, etkinlik 
sonunda çıkan sonuçta ise kül-
türün etkilerine bağlı olarak pazarın 
şekillenmesinde sosyal ve demografik 
yapının yanında ekonomik yapının 
önemini bir kez daha vurgulayarak; ‘bu-
nunla birlikte Pazar içerisinde üretileni 
satmak mı, yoksa satılanı üretmek mi 
sorusuna kültür kavramı ile daha net 
cevap bulma şansının ortaya çıkışı 
tespit edildi” dedi.

Hasan Çakmak: “Bu Tür 
Etkinlikler Öğrencilerin Daha 
Geniş Düşünmelerine Katkı 
Sağlar”
Ders sonunda İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife 
Eyüpoğlu ve Pazarlama Bölümü 
Başkanı Assist. Prof. Dr. Ahmet Ertugan 
ile sohbet eden gazeteci yazar Hasan 
Çakmak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin 
gelişmelerine katkı sağlamakla beraber, 
onların daha geniş düşünmelerine katkı 
koyduğunu ifade etti.

Çakmak, Yakın Doğu ailesine bu vesile 
ile kendilerini davet edip bu toplantı 
sayesinde kültür kavramına az da 
olsa Fakülte Dekanı ve Bölüm Başkanı 
aracılığıyla bölüm öğrencilerine katkı 
koyma fırsatı yaratıldığı için teşekkür 
etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nin düzenlediği sempozyum 
bildirilerinden oluşan kitapta, Osmanlı 
döneminde Kıbrıs’ta kurulan vakıflar ele 
alındı.

Kitapta, Adnan Torun’a ait 1848-1878 
dönemine ait Vakıf İlişkili Tapu Kayıtları, 
Mehmet Demiryürek’e ait Hala Sultan 
Tekkesi Evkafı, Güler Yarcıya ait Kıbrıs’ta 
Osmanlı Dönemi Evkaf Personeli, Cafer 
Acar’a ait Hizmet Amaçlarına Göre 
Vakıflar, Hümeyra Karabıyık’a ait Kıbrıs 
Muhassılı Es-Seyyid Mehmet Emin Vakfı, 
II. Selim Vakfı Muhasebe Defteri Üzerinde 
İnceleme, Muhamed Köse ve Süleyman 
Lokmacıya ait Kıbrıs Vakıflarının İdari, So-
syal ve İktisadi Yapısı, Sıddık Korkmazer’e 

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Pazarlama bölümü 
öğretim görevlisi Ahmet Hamdi’nin 
daveti üzerine, ülkemizde ve uluslararası 
alanda birçok araştırma kitabı yayınlanan 
gazeteci yazar Hasan Çakmak, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama 
bölümünün konuğu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümünün 
Konuğu Gazeteci-Yazar Hasan Çakmak ile 
ikinci kez ‘Kültürün Pazarlama Üzerindeki 
Etkileri ile Birlikte Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın 
Kültüre olan Bakış Açısı’ tartışıldı.

Öğrt. Görv. Ahmet Hamdi: 
“Amaç, Bir Gazeteci-Yazar 
Gözüyle Kültürün Ne Anlam 
İfade Ettiğini Anlatmak”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Öğr. Gör. Ahmet Hamdi, “konumuz 
kültürel ilişkiler ve Kuzey Kıbrıs’ın kültürel 
pazarlamadaki rolü başlığı altında 
gerçekleştirilen ve esas amacı Pazarlama 
İlkeleri/Prensipleri dersi alan öğrencilere 

sonrasında da gelişebilmektedir. 
Büyük yaralanmalar trafik kazası, 
yüksekten düşme, temas sporları 
ve benzeri durumlar esnasında 
eklem üzerine gelen yüksek enerjiler 
sonrasında meydana gelebilmektedir. 
Tekrarlayıcı mikro yaralanmalar ise 
el – kol gücüne dayalı işlerle uğraşan 
kişilerde, fırlatma ve yakalama gibi 
aktiviteler gerektiren sportif faaliyetler 
esnasında veya yaşa bağlı eklem içi ve 
çevresindeki yapıların dejenerasyonu 
neticesinde oluşabilir. Genel olarak 
emniyet tedbirlerine uyulması, bilinçsiz 
ve kontrolsüz egzersizden kaçınma, 
hastalık gelişmesini önleme önemlidir. 
Omuz eklem hareketleri ile ağrı, eklem 
hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük gibi 
yakınmaları olan hastaların, uzman 
hekime müracaatı erken tanı ve uygun 
tedavinin planlanması açısından 
yapılması gerekenlerdir.

Ortopedi Anabilim Dalı ile İlgili 
Söyleşiler Devam Edecek!
Söyleşiye ev sahipliği yapan Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Anabilim Dalı adına konuşma 
yapan Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. 
Kaan Erler, birincisi düzenlenen “Omuz 
Çevresi ve Lezyonları” konulu söyleşiye 
gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutluluk 
duyduğunu, ortopedi ile ilgili söyleşilerin 
bundan sonra da süreklilik arzedeceğini 
belirtti.

Söyleşi sonunda merak edilen soruları 
cevaplayan Prof. Dr. Ulunay Kanatlı ise 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin 
davetinden ve söyleşiye gösterilen 
ilgiden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Aksoy; “Akademik Ortamda 
Geliştirme Ve Öğrencileri 
Mesleğe Kazandırmak Önemli”
Düzenlenen seminerler ile ilgili bilgi veren 
Aksoy, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölümünün amacının öğrencileri 
öğretmenler, doktorlar ve profesörler 
eşliğinde akademik ortamda geliştirme 
ve onları mesleğe kazandırmanın 
önemini vurgularken; her zaman 
öğrencilerimizin başarıları ve gelişmeleri 
için uğraşmaktayız dedi.

Seminer Prof. Dr. Filiz Meriçli’ye teşekkür 
belgesi takdimi, öğrencilere katılım bel-
gesi verilmesiyle ve anı fotoğrafını çekimi 
ardından sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı 
Tarafından Düzenlenen, 
Omuz Çevresi Lezyonlara 
Güncel Yaklaşım Konulu, Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulunay 
Kanatlı’nın da Konuk Olduğu 
Sempozyum, Yoğun İlgi ve 
Katılımla Gerçekleşti.

Omuz Ağrısı ile İlgili Konular Ele Alındı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
gerçekleşen “Omuz Çevresi Lezyonlara 
Güncel Yaklaşım” konulu sempozyuma, 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ulunay Kanatlı ko-
nuk oldu. Prof. Dr. Ulunay Kanatlı 
omuz eklemi anatomi ve fonksiyonu 
hakkında temel bilgiler vererek 
başladığı konuşmasında, omuz eklemi 
biyomekaniği ile ilgili şematik gör-
seller, klinik fotoğraflar ve videolar ile 
konuşmasını destekledi. Omuz çevresi 
patolojileri hakkında bilgiler de veren 
Prof. Dr. Ulunay Kanatlı, bu konu ile ilgili 
kişisel tecrübelerini paylaştı. Sunumun 
son kısmında ise tedavi yaklaşımları, 
cerrahi teknik ve ameliyat içi görüntül-
eri paylaşan Prof. Dr. Ulunay Kanatlı, 
anlattığı konular hakkında yöneltilen 
sorulara cevap vererek sunumunu 
sonlandırdı.

Omuz Çevresi Lezyonları 
Gelişimini Engellemek için 
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Omuz çevresi hastalıkları tek bir 
büyük yaralanma ile olabileceği gibi, 
tekrarlayıcı mikro yaralanmalar

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi bünyesinde yer alan Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri Bölümü Prof. Dr. Filiz 
Meriçli’yi ağırladı.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy 
tarafından organize edilen seminerde yurt 
içi ve yurt dışında yetişen bitkilerin saç 
bakımı ve güzellik uygulamalarında nasıl 
kullanıldığı, YDÜ Eczacılık Fakültesinde 
laboratuvar ortamlarında araştırılıp 
üretilen bitkisel ürünlerin saç, cilt, el ve 
tırnak bakımına faydaları anlatıldı. Semi-
nere katılan bölüm öğrencileri ve meslek 
liselerinden gelen öğrenciler üretilen 
ürünleri deneme fırsatı yakaladı.

ait Frenk Cafer Paşa’nın Kıbrıs’taki 
Vakıfları, Soyalp Tamçelik ve Musatafa 
Kemal Kasapoğlu’na ait Kıbrıs’ta kurulan 
Gayrımüslim Vakıfları ve Özellikleri, Yusuf 
Suiçmez’e ait 1883 Seager Raporuna Göre 
Kıbrıs’ta Osmanlı Vakıfları ile Mustafa 
Serine’e ait Kıbrıs Vakıfları ve Vakıf 
Mal Varlıklarının tespit çalışmaları gibi 
başlıklar irdelendi.

Kitaba ayrıca, M. Akif Erdoğdu, Ali Efdal 
Özkul, İbrahim Cellatoğulları, Deniz Arıcı, 
Muhammet Okudan, Sıddık Korkmazer, 
Nevzat Sağlam araştırmaları ile katkı 
sağladı.

Kitap Müslümanların Adada 
Kurduğu Bu Sosyal 

‘bir gazeteci-yazar gözüyle kültür’ ün ne 
anlam ifade ettiğini atlamak oldu” dedi.

Sohbet toplantısı niteliğindeki derste 
Kıbrıs kültürün doğuşuna sebebiyet veren 
etkenlerle birlikte, kültürün ne anlam 
ifade ettiği, Kıbrıslı Türk ve Rumlarla 
birlikte diğer etnik kültürlerinde Kıbrıs 
kültürüne olan etkilerini inceleme fırsatı 
doğduğu belirtildi. Kıbrıs Türk Kültürü’nün 
yanı sıra Anadolu kültürünün özellikleri 
de derste incelendi.

Derste ayrıca Kıbrıs ve Anadolu Kültürl-
erinin pazarlama ilkeleri ile ilgili ilişkisini 
inceleme fırsatı doğduğunu belirten 
Hamdi,Kültürün aslında sadece bir 
kelime den ibaret olmadığı ve hayatımızın 
ta kendisini kapsayan, geniş bir kavram 
olduğuna dikkat çekti.

Hamdi, yaptığı açıklamada kültür 
kavramının pazarlama üzerinde ne 
kadar etkin olduğu ve pazara nasıl 
yön verdiğinin önemini de öğrencilerle 
paylaşılırken, zengin olan Kıbrıs ve 

Osmanlı Dönemİnde 
Kıbrıs Vakıfları kİtabı 
YDÜ Yayınları’ndan çıktı

Omuz Çevresi Lezyonlara
 Güncel Yaklaşım 

Konulu Sempozyum 
Gerçekleştirildi

Pazarlama Bölümü’nün Konuğu 
Gazeteci-Yazar Hasan Çakmak Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı 
Yrd.Doç.Dr. Huriye Gürdallı, Karad-
eniz Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün 
ev sahipliğinde düzenlenen 6.Ulusal 
Lisansüstü Programlar Arası İletişim 
ve Etkileşim Platformu (ULPIEP) ve 
10. İç Mimarlık Bölüm Başkanları 
(İBBT) Toplantılarında Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni temsil etti.

Gerçekleştirilen 6. Ulusal Lisansüstü 
Programlararası İletişim ve Etkileşim 
Platformu Toplantısı’na Türkiye ve

Programı’, ‘Akademik Yapı’ ve 
‘Akreditasyon’ ana başlığı altında 
SWOT analizi yapan çalışma grupları 
gün sonunda çalıştay sonunda gelinen 
noktayı tüm katılımcılara sunarak 
konular çözüme yönelik önerilere 
açılmış ve durum değerlendirmesinin 
yapıldığını vurguladı.

İkinci gün ise 10. İç Mimarlık Bölüm 
Başkanları toplantısına Türkiye ve 
KKTC’den 27 üniversitenin katılımıyla 
gerçekleştildi. KTÜ Mimarlık Fakül-
tesi Dekanın ve İç Mimarlık Bölüm 
Başkanının açılış konuşmalarının 
ardından TMMOB İç Mimarlar Odası 
Genel Başkanı Emrah Kaymak oda 
faaliyetleri ve sektördeki gelişmelerle 
ilgili bir konuşma yaptı.

Yrd.Doç.Dr. Huriye Gürdallı, İç 
Mimarlık Bölüm Başkanları 
toplantılarında aynı sorun ve umutları 
paylaşan farklı eğitimcilerle bir araya 
gelmek ve farklı ortamlarda üretilen-
lere tanıklık etmenin diyalog 
ve ortaklıklara zemin oluşturduğunu 
bildirerek, gerekli desteği sağlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
ve bu toplanıtlara katılımın 
sürekliliğini teşvik eden YDÜ Mimarlık 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. 
Zihni Turkan’a teşekkür etti.

Bu da çalışmaya katılan öğrenciler için 
sınavın “olumsuz” duyguları yansıttığı so-
nucunu vermektedir. Karaşahinoğlu (2015) 
araştırmasında bu çalışmada elde edilen 
sonuçlara benzer olarak öğrencilerin sınav 
kavramını ölçme ve değerlendirmeyle kaygı 
olarak tanımladıklarını bulmuştur. Ancak 
söz konusu çalışmada, bu araştırmadan 
farklı olarak bazı değişik kategoriler ortaya 
çıkmıştır. Örneğin; geribildirim, rekabet, 
tehdit ve eğlence bu kategorilerden 
bazılarıdır.

Türk öğrencilerin eğitim sistemi ile ilgili 
eleştirilerine baktığımız zaman da sınavın 
olumsuz yönlerine odaklanıldığını rahatlıkla 
görebiliriz. Paris, Lawton, Turner ve Roth’un 
(1991) araştırmasında da öğrenciler 
eğitim sistemini ve özellikle sınavı 
olumsuz bir şekilde önemsiz bulduklarını 
ifade etmişlerdir. Yabancı öğrencilerde 
sistemle ilgili üzerinde durulan belirgin 
bir problemin olmadığını görmekteyiz. Her 
iki grubun kötü kavramlar ve unsurlar 
kategorisinde diğer kategorilerin tümünden 
daha karamsar ve olumsuz kavramlara 
yer verildiğini görmekteyiz. Çalışmanın 
bütününü dikkate alıp Türk öğrencilerin 
metaforlarının tümüne baktığımızda zih-
nimizde; sınavın bozuk bir eğitim sistemi 
içinde verilen bilgileri ölçmeye yarayan, 
kaygı-stres kaynağı olan, hayat gibi zor-
luklar, sıkıntılar ve gereklilikleri barındıran 
ve belirli hedeflere varmaya yarayan bir 
kavram belirmektedir. Yabancı öğrencilerin 
metaforlarının tümüne baktığımızda ise 
zihnimizde öğrencilerin bilgi ve yetenekler-
ini ölçmeye yarayan, aynı zamanda kaygı 
ve stres kaynağı olan bir kavram belirme-
ktedir. Yabancı ve Türk öğrencilerin sınav 
kaygılarının fazlalığı dikkate alındığında 
eğitim sistemlerinde sınavlara yönelik 
kalite arttırma çalışmalarının bir an önce 
başlamasının şart olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte sınav kaygısı ve korku-
sunun önüne geçilmesi için öğrencilerin 
psikolojik danışmanlardan yardım 
almaları sağlanmalı ve genel olarak eğitim 
politikaları gözden geçirilmelidir.”

petrol grubu (Batman-Nusaybin petrolleri, Adıyaman-
Kozluk petrolleri ve Diyarbakır petrolleri) ve 3 ana 
kayanın varlığı tespit edilmiştir” dedi.

Hilmi Dindar’ın sunduğu “Yapay Sinir Ağları 
Kullanılarak Yer Hasar İndeksi Değerlendirilmesi: 
Lefkoşa- KKTC Örneği” isimli bildiride yazar olarak 
Yakın Doğu Üniversitesinden Yard. Doç Dr Kamil 
Dimililer, Prof. Dr. Cavit Atalar ve Arif Özyankı, Dokuz 
Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Akgün ve Uz-
man Jeof. Müh. Özkan Cevdet Özdağ yer aldılar.

Başkent 2015 yılında başlatılan Lefkoşa’nın ve 
genelde Kuzey Kıbrıs’ın zemin özelliklerinin araştırıldığı 
deprem zemin yapı davranışı modellenmesi amacıyla 
Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi 
işbirliğinde yürütülen doktora tez projesi kapsamında 
elde edilen veriler yapay sinir ağları yöntemi (arti-
ficial neural network) ile tekrar yorumlanarak veri 
değerlendirme hızı artırıldı. Böylece 120 noktada 
gerçekleştirilen mikro titreşimcik (mikrotremör) 
ölçümlerinin sonuçları hızlı olarak bölgelere göre 
tekrar yorumlandı. Bu sonuca göre farklı yerlerde 
yapılacak mikrotremör ölçümleri bu yöntemle kısa 
sürede değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

KKTC’den YÖK onaylı lisansüstü 
prgramı bulunan 19 üniversite katıldı. 

Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Huriye 
Gürdallı yaptığı açıklamada, KTÜ 
İç Mimarlık Bölüm Başkanı Er-
kan Aydıntan’ın KTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürünün ve 5. Dönem 
toplantısına ev sahipliği yapmış 
olan Bahçeşehir Üniversitesi İç 
Mimarlık Bölümü başkanının açılış 
konuşmalarından sonra Gör-Öngör 
çalıştayının başlatıldığını söyledi. 
‘Kurumsal Yapı ve İşleyiş’, ‘Eğitim

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk eğitim 
Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Mustafa 
Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Burak Gökbulut’un yayınlamış olduğu 
“Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin 
Sınav Kavramına İlişkin Metaforlarının 
Karşılaştırılması” isimli makale SCOPUS, 
EBSCO, ERIC, EDUCATION RESEARCH IN-
DEX gibi uluslararası indekslerce taranan 
The Turkish Online Journal of Educational 
Technology (TOJET) dergisinde yayınlandı.

YDÜ Öğretim üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut 
çalışmaları ile ilgili ortak açıklamada 
bulundular.

Açıklamada: “Türk eğitim sisteminde 
ilköğretimle başlayıp ortaokul, lise, üniver-
site, yüksek lisans ve doktorayla devam 
eden eğitim hayatı boyunca öğrencilerin 
en çok üzerinde durdukları ve hayatlarının 
bir parçası olan sınav kavramı, onlar için 
vazgeçilmez bir önem arz etmektedir. 
Hayat boyunca alınan eğitimin bütün 
aşamalarında etkili bir şekilde yer alan 
sınavlar birçok öğrenci için genellikle zor 
ve kaygı verici bir kavram olarak görülür. 
Yapılan çeşitli çalışmalarda bu durum 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Sınav, temel 
olarak eğitim programı ve uygulayıcılar 
tarafından belirlenen hedeflere ne ölçüde 
ulaşıldığının ortaya konulmasını amaçlar. 
Bir başka deyişle hedef ve kazanımlar 
arasındaki ilişkileri belirlemek için 
kullanılan temel bir araçtır.

Araştırmada, Türk ve yabancı uyruklu 
öğrencilerin sınav kavramına ilişkin 
metaforları arasında bir fark olup 
olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmış 
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Türk Öğrenciler “Eğitim Ve Sınav 
Sistemi” Yabancı Öğrenciler 
“Sınavla İlgili Duygular” 
Üzerinde Yoğunlaşıyorlar
Türk öğrencilerin üzerinde en fazla 
yoğunlaştığı kategorinin “Eğitim ve Sınav 
Sistemi” (%29.03), yabancı öğrencilerin 
üzerinde en fazla yoğunlaştığı kategorinin 
ise “Sınavla İlgili Duygular” (%29.21) 
olduğu görülmüştür. Metaforların 
meydana getirdiği kavramsal katego-
rilere baktığımız zaman bunların 7 farklı 
başlıkta toplandığını görmekteyiz: Ölçme 
ve değerlendirme eylemi, İnanca ve dine 
bağlı kavramlar, Olumsuz eleştiri, Hayat 
ve yaşam, Hedefe varma & sonuç elde 
etme, Sınavla ilgili duygular, Eğitim ve 
sınav sistemi. Yabancı öğrencilerin 29.21, 
Türk öğrencilerinse %25.80 gibi yüksek bir 
oranda üzerinde durdukları sınavla ilgili 
duygular stres, kaygı, sıkıntı ve heyecandır.

Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Kadir 
Gürgey ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü 
öğretim görevlisi ve Deprem ve Zemin Araştırma 
ve Değerlendirme Merkezi üyesi Hilmi Dindar, 
Safranbolu’da gerçekleştirilen 4. Uluslararası GeoAd-
vances 2017 Konferansı’na katıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Konferansta 
yaklaşık 120 bildiri 3 farklı salonda eş zamanlı otu-
rumlarla sunulduğu belirtildi. Prof.Dr. Kadir Gürgey’in 
sunduğu “Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin 
Güneydoğu Türkiye Ham Petrollerine Uygulaması” 
isimli bildiride yazar olarak Yakın Doğu Üniversitesin-
den Serhat Canbolat yer aldı.

Prof.Dr. Kadir Gürgey; “Güneydoğu Türkiye’den 24 
ham petrol örneklenmiştir. API gravite ve kükürt 
miktarı ölçümlerine ek olarak Duraylı Karbon İzotop, 
Gaz Kromatografi ve Gaz Kromatografi-Kütle Spek-
troskopi analiz sonuçları ile jeokimyasal bir veri tabanı 
oluşturulmuştur. Ham petrollerin genetik gruplanma 
ve ana kaya sayısının “çok değişkenli istatistiksel 
analizler” yardımıyla sorgulanmasını amaçlayan bu 
çalışma ile bölge jeolojisi ile uyumlu genetik 3 farklı

YDÜ İç Mimarlık Bölümü, 
Trabzon’da temsil edildi
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Trabzon’daki 6. Ulusal 
Lisansüstü Programlararası İletişim ve Etkileşim Platformu Toplantısı ve 10. İç Mimarlık 
Bölüm Başkanları Toplantısı’nda Temsil Edildi.
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Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Söylemez’in editörlüğünü 
yaptığı “Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları” isimli kitap Yakın Doğu Üniversitesi yayınlarından 
çıktı.

Saç Bakımı ve Güzellik 
Uygulamalarında Bitkisel Ürünlerin 

Kullanımı Semineri Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Safranbolu’da Temsil Edildi

YDÜ’lü Öğretim 
Üyelerinin Çalışmaları 

TOJET Dergisinde



Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi Kasap ve fakülte öğretim 
görevlileri Çağdaş Öğüç ile Ayhan 
Dolunay’ın hazırladığı “Educational 
Qualification of Social Media: A 
Search For New Public Sphere” 
ve “Representation of Victim as a 
Social Construction in the Court 
News” başlıklı 2 makale, geçtiğimiz 
gün TOJET IETC-2017 özel sayısında 
yayımlandığı bildirildi.

“Yeni Medya” ve Haber-
mas Burjuva Kamusal Alan 
Teorisi Karşılaştırıldı
Kasap, Dolunay ve Öğüç tarafından 
yayımlanan “The Educational 
Qualification of Social Media: A 
Search for a New Public Sphere” 
(Sosyal Medyanın Eğitsel Niteliği: 
Yeni Bir Kamusal Alan Arayışı) 
adlı makalede, yaklaşık kırk yıl 
kadar önce (1970’li yıllarda) bilgi 
ve iletişim tabanlı araştırmalarda, 
sosyal, psikolojik, ekonomik, 
politik ve kültürel çalışmalar yapan 
araştırmacılar tarafından ortaya 
atılmış “Yeni Medya” kavramının, 
1990’larda önemli bir ivme kazanan 
bilgisayar ve internet teknolojisi ile 
birlikte genişlemesi ve farklı boy-
utlara ulaşması ardından; 2000’li 
yıllarda, yeni medya kapsamına 
“sosyal medya” platformlarının/
sitelerinin de kurularak eklenmesi 
ile birlikte, bireyler arası iletişimin, 
“vazgeçilmez” hale gelen bu yeni 
mecrada taşınmasından hareketle 
önce “internet-yeni medya-sosyal 
medya” incelemesi yaptıklarını ifade 
ettiler.

Bu kapsamda, Kasap, Dolunay 
ve Öğüç, çalışmaları ile ilgili, 
“Sosyal medya siteleri üzerinden, 
gerçekleşen ilgili iletişim, “eğlence” 
temalı olmakla birlikte; bir yandan 
da, aynı sitelerde, bazı toplumsal 
veya küresel sorunların, çeşitli 
şekillerde ifadesi ve tartışılması 
söz konusu olmaktadır. Bu niteliği, 
sosyal medyanın, Habermas’ın, 
“Public Sphere” (öffentlichkeit) 

haberciliğini ele aldıklarını belirtti. 

Kasap, Öğüç ve Dolunay, 
çalışmaları ile ilgili şu 
bilgileri de paylaştı:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) basını, son yıllarda artış 
gösteren cinsel istismar haberl-
erine özel ilgi göstermektedir. Bu 
noktadan hareketle, çalışmamızın 
konusu, söz konusu artış ve 
medyanın bu haberlere gösterdiği 
ilgiye paralel olarak, cinsel istismar 
haberlerinin internet haberciliğinde 
sunumunun incelenmesidir. Bu 
kapsamda çalışmada, Kuzey Kıbrıs 
medyasında sıklıkla yer alan adli 
haberler kapsamında olan “taciz” ve 
“tecavüz” haberlerinden hareketle, 
Bilişim Yasası’nın KKTC’de henüz 
bulunmadığının da bilinciyle ülkede 
yayın yapan internet gazeteler-
inin örneklemleri ile incelenmesi 
amaçlandı. Gazeteciliğin temel etik 
kodlarından biri olan tarafsızlık ve 
bir haberin iki tarafı olabileceği 
gerçeği zaman zaman göz ardı 
edilmektedir. Tecavüz, intihar, ci-
nayet gibi haberler, toplumsal olarak 
daha çok tepki çeken haberlerdir. 
Dolayısıyla gazetecilerin, yaşanan bu 
tür gelişmeler karşısında duygusal 
sorun yaşayabileceği gerçeği ile 
karşı karşıyayız. Çoğu zaman haber 
manşetlerinde kullanılan ifadeler 
ile, hakkında mahkeme hükmü 
bulunmayan (hakkında yargılama 
süreci devam eden) kişilerin 
suçlandığı görülmektedir. Araştırma 
kapsamında, Kıbrıs’ta yayın yapan 
internet gazeteleri incelenmiştir. 
Gazetelerin bazıları sadece İnternet 
üzerinden yayın yapan gazeteler 
olurken, bazı gazetelerin geleneksel 
basılı gazeteleri de bulunmaktadır. 
Araştırma kapsamında, basılı 
gazetelerin etik kaidelere daha çok 
dikkat gösterdiği gözlemlenirken, 
sadece internette yayın yapan 
gazetelerin, etik kodları çok dikkate 
almadan, tamamıyla okuyucunun 
dikkatini çekmek üzere haberini 
şekillendirdiği belirlenmiştir.”

önemine değinen İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Nur Köprülü, öğrencilerin derslerde 
edindikleri kuramsal arka planın uluslararası 
ilişkiler alanında nasıl pratiğe dönüştüğünü 
yerinde incelemek ve kurumsal anlamda 
bilgi sahibi olmak amacı ile BM ve benzeri 
uluslararası kuruluşların rol ve faaliyetlerini 
gözlememek amacı ile Lefkoşa’da bulunan 
BM kontrolündeki ara bölgeye bir ziyaret 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Köprülü, 1964 yılından bu yana 
adada bulunan BM barış gücününün 
(UNFICYP) hem dünya ölçeğindeki 
işlevselliğini ve etkinliğini araştırmak hem 
de öğrencilere ders kapsamı dışında farklı 
bakış açılarını kazandırmak amacı ile bu tür 
alan araştırmalarını ve gözlem faaliyetlerini 
gerçekleştirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Köprülü, İkinci Dünya Savaşının 
ardından 1945 yılında kurulan BM’in hem 
Kıbrıs adasındaki görev tanımını hem 
de dünya ölçeğindeki işleyişini yerinde 
inceleme olanağının dünyanın farklı kültür ve 
coğrafyalarından ülkemize gelen öğrencilere 
deneyim ve farklı bakış açıları kazandırdığına 
işaret etti.

Davetli Katılım Bilimsel Destek Ödülü’nü 
almaya hak kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Pelin Akçin de 
hazırladığı “Akciğer Kanserlerinde Nivolumab” 
adlı bilimsel posteri ile 500TL’lik Bilimsel 
Destek Ödülü’nü aldı.

Pelin Akçin ve Sorumlu Eczacımız Ecz. Nevzat 
Birand ödüllerini Türkiye Onkoloji Eczacıları 
Derneği Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD Öğretim 
Görevlisi Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak’ın 
elinden aldılar.

Kongrede ayrıca, bu yıl en son üretilen ve 
tedaviye sunulan biyolojik onkoloji ilaçları, gen 
tedavileri gibi güncel ve önemli konular ele 
alınırken, tedavinin merkezinde bulunan kanser 
hastalarına daha kaliteli hizmet verilmesinin 
temel zorunluluklarından birisi olan hasta-
eczacı iletişimin de üzerinde duruldu.

olarak adlandırdığı, burjuvaların, 
toplumsal hususları tartışarak, 
çeşitli kararlar ürettikleri ve bu 
kararların toplumsal yaşam ve yine 
toplum yaşamını düzenleme altına 
alan yasaların oluşumunda etkili 
olduğu olgunun, güncel hali olarak 
yorumlanıp yorumlanamayacağı 
düşüncesine ve bu çerçevede de 
güncel tartışmalara yol açmaktadır.

Sosyal medyanın, yeni bir ka-
musal alan olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği tartışması, 
çalışmanın odak noktasını 
oluşturmakta olup; sosyal medyanın, 
Habermas’ın Burjuva Kamusal 
Alanı gibi, toplumsal sorunların ve 
hatta daha kolay iletişim olanakları 
sayesinde artık küresel çapta bir 
toplumsal – küresel katılım ile 
eğitsel nitelikte tartışmalar için 
kullanılarak, toplumsal – küresel 
önemli sonuçlar doğurmakta etkili 
olup olamayacağının sorgulanması 
amaçlanmıştır.

Çalışmada, alan, katılım ve yarattığı 
etkiler bakımından iki kavramın 
önemli benzerlik ve farklılıkları 
belirlenmiş; sosyal medyanın doğru 
kullanımı ile, önemli toplumsal, 
hatta küresel hususlarda, etki 
yaratabileceği saptanmıştır” 
ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararları İle 
İlgili Sosyal Medya’da 
“Kurban”ların Temsili de Ele 
Alındı
Kasap, Öğüç ve Dolunay, 
yayımladıkları ikinci makale 
olan, “The Representation of the 
Victim as a Social Construction 
in Court News” (Bir Sosyal İnşa 
Olarak Mahkeme Haberlerinde 
Mağdurun Temsili) ile de, İnternet 
haberciliğinin, geleneksel medyaya 
kıyasla, cep telefonlarımız aracılığı 
ile dahi erişilebilecek kadar günlük 
yaşantımızın vazgeçilmez bilgi 
edinme aracı olması; yine ücretsiz, 
hızlı ve saniye bazında haberlerin 
iletilebilir olması nedeniyle, en kolay 
ulaşılabilir haber mecrası haline 
gelmesinden hareketle; yeni medya

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve 
Siyaset Bilimi Bölümleri öğrencileri, BM 
kontrolündeki ara bölgeye ziyarette bulunarak 
alan çalışması yaptılar.

Uluslararası İlişkiler Teorileri dersi 
kapsamında düzenlenen alan çalışmasına 
katılan öğrenciler, günümüz dünyasındaki en 
küresel uluslararası kuruluş olan Birleşmiş 
Milletler’in (BM) amaç ve faaliyetlerini 
yakından inceleme olanağı buldular.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil-
imler Fakültesi’nden yapılan açılamaya göre, 
ziyarette öğrenciler, ara bölgede yer alan ve 
çok uluslu sivil toplum kuruluşları için bir çatı 
niteliği taşıyan Dayanışma Evini de ziyaret 
etti. Ziyaret, BM’nin Kıbrıs’taki toplumlararası 
görüşmelerdeki rolü ve adada yürüttüğü 
faaliyetler üzerine gerçekleştirilen seminer ile 
sona erdi.

AB ve BM Gibi Uluslararası Örgütler 
ile Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Yerel, Bölgesel ve Küresel Meselel-
erdeki Çözüm Üretme Kabiliyetleri 
Mercek Altına Alındı
Öğrenciler ile birlikte BM kontrolündeki ara 
bölgede gerçekleştirdikleri alan çalışmasının 

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kasım 
ayında İzmir-Çeşme’de, kanser hastalığının 
ilaçlı tedavisinde görev alan onkoloji ilaçları 
konusunda uzmanlaşmış hastane eczacılarının 
bir araya geldiği 7. Onkoloji Eczacılığı 
Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil 
eden Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Pelin Akçin 
ile Nevzat Biran hazırladıkları projelerle ödüle 
layık görüldü.

Birçok uygulamalı workshop, sözlü sunum ve 
poster tartışmaları ile gerçekleşen kongrenin 
sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
İlaç Danışma Merkezi Sorumlusu ve Eczacılık 
Fakültesi Klinik Eczacılık Amerika Birleşik 
Devletleri Doktora Öğrencisi Ecz. Nevzat Birand 
hazırladığı “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Onkoloji Kliniği’nde Hasta Eğitimi ve Tedaviye 
Uyuncun Artmasında Klinik Eczacının Rolü” 
adlı posteri ile Bilimsel Poster Sunum Birinciliği 
1000TL ve 8. Onkoloji Eczacılığı Kongresi’ne

İletişim Fakültesi Öğretim 
Görevlilerinden Scopus’ta 
Taranan İki Makale Daha!

YDÜ Öğrencİlerİnden BM 
Kontrolündekİ Ara 
Bölgeye Araştırma 

Zİyaretİ

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlilerinin dünyanın 
önde gelen üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşen 

IETC-2017’de sunduğu iki bildirinin geliştirilmiş hali makale olarak 
TOJET IETC-2017 özel sayısında yayımlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engelsiz yaşam için bilişim uygulamalarının tüm boyutlarıyla tartışıldığı ve adada engelsiz yaşam farkındalığının 
en önemli etkinliklerinden biri olan “Engelsiz Bilişim Günleri”nin beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

5. Engelsiz Bilişim Günleri 
Gerçekleştirildi
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Eczacılık Fakültesi Öğrencileri 
“Bilimsel Destek Ödülü” ile “Bilimsel 

Poster Sunum Birinciliği” aldı

önderliğinde başlatılan bu farkındalık 
etkinliği ve girişimler sayesinde KKTC 
genelinde kurum ve kuruluşlarca 
yapılmaya başlayan etkinlik ve 
girişimlerin de her geçen gün katla-
narak arttığını vurguladı. Halen toplum 
olarak yeterli farkındalık seviyesine 
ulaşamamakla birlikte bu 5 yıl süresince 
yeterli farkındalığımız olmadığını fark 
etmemizin de oldukça iyi bir gelişme 
olduğunu belirten Prof. Dr. Serakıncı, 
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 
hazırlanan faaliyet raporu ve öneriler 
ışığında gelecek 5 yılda yeterli ilerlemeler 
ve gelişmeler kaydedileceğine inandığını 
ifade etti.

Doç. Dr. Kurt: Üçüncü kuşak 
bir üniversite olarak bu önemli 
alanda da toplumsal dönüşüme 
öncülük ediyoruz
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt yaptığı konuşmada, Yakın Doğu 
Üniversitesinin üçüncü kuşak bir 
üniversite olarak bulunduğu topluma 
hizmetin ötesinde toplumu dönüştürme 
misyonunu benimsendiğini ve bu görevi 
başarıyla düzenlediği sayısız etkinliklerle 
hayata geçirdiğini belirtti. Bu yıl beşincisi 
düzenlen Engelsiz Bilişim Günlerinin bu 
etkinliklerden sadece biri olduğunu ama 
hitap ve hizmet ettiği toplumsal kitle 
bakımından da en önemlilerinden biri 
olduğunu ifade etti. Dr. Kurt, kullanılan 
“engelli” sıfatına da değinerek, bu sıfatı 
doğru bulmadığını çünkü maruz kalınan 
bütün engelleri toplumun kendisinin 
yarattığını ve söz konusu kişilerin 
bu engellerden mağdur olanlar yani 
“engellenenler” olduğunu ifade etti. Bu 
durumun, düşünsel ve bedensel farklılık 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu 
konumda olanların da “alternatif gerek-
sinimleri” olan öncelikli bireyler olarak 
adlandırılmalarının daha uygun olacağını 
belirtti.

Meral Akıncı: Farkındalık 
döneminden başarılı 
uygulamalar dönemine 
geçilmeli
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi 
Meral Akıncı da konuşmasında uzun

Platformu kurucu ve üyeleri Prof. Dr. 
Gonca Telli, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özhan 
Kalaç, Berat Çelik, Adem Kuyumcu, 
Okul yöneticileri Soner Öyken, Emirali 
Evcimen, Esma İneci, Havva Öztenay, 
Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi 
Çelen Çağansoy; dernek ve vakıfların 
yöneticileri Günay Kibrit, Ömer Suay, 
Bahire Coşkuner Doğru, Melek Çaluda’ya 
engelsiz yürekli öğrenciler tarafından 
üretilmiş ödülleri verildi. 

Engelsiz Bilişim konusunda 
eğitim seminerleri düzenlendi
Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında 
ayrıca “KKTC’deki Başarılı Engelsiz 
Projeler, Erişebilir Kentler”, “Engelsiz 
Kıbrıs ve Yaşam Fuarı”, “Özel Eğitim 
Merkezlerine Yönelik Aile Eğitimi- Otizm 
ve Teknoloji”, “Okul Yöneticileri ve 
Öğretmenlere Yönelik Engelli Farkındalığı 
Semineri”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlara 
Engelli Farkındalığı Semineri” düzen-
lendi. Etkinlikler kapsamında TC 
Engelsiz Projeler Paneli Prof. Dr. Gonca 
Telli moderatörlüğünde, Adem Kuy-
umcu, Mustafa Özhan Kalaç, Berat 
Çelik’in konuşmalarıyla gerçekleşti. 
Aynı zamanda, KKTC başarılı pro-
jelerin panelinde ise Yrd. Doç. Dr. Çise 
Çavuşoğlu’nun moderatörlüğünde 
Başak Bağlama, Ayhan Dolunay, Dr. 
Emrah Soykan ve Doç. Dr. Fevzi Kasap 
Engelsiz Bilişim konusundaki düşünce 
ve değerlendirmelerini katılımcılarla 
paylaştılar. Engelsiz yaşam önerileri 
sunmak adına KKTC’deki sivil toplum 
örgütlerinin de geniş katılımla yer aldığı 
5. Bilişim Günleri kapsamında Zihinsel 
Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, 
Kıbrıs Türk Ortopetik Özürlüler Derneği 
adına Ahmet Akdeniz, Yeşilyurt Özel 
Eğitim Müdürü Esma İneci, Engellilerle 
Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay 
ve Kıbrıs İşitme ve Konuşma Vakfı 
Başkanı Bahire Coşkuner Doğru da birer 
konuşma yaptılar.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, 
Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excel-
lence, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi, ve Yakın Doğu Enstitüsü işbirliği, 
Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim 
Platformu desteğiyle gerçekleştirilen 5. En-
gelsiz Bilişim Günlerine KKTC’de engelsiz 
yaşam için faaliyet gösteren gerek kamu 
gerekse özel kurum ve kuruluşlardan, sivil 
toplum örgütlerinden ve yerel yönetim-
lerden çok sayıda temsilcinin yanısıra 
öğrenciler ve vatandaşların katıldı.

Engelsiz Yürekler Gösterilerini 
Sundular
Açılışı Yakın Doğu Üniversitesi İşitme 
Engelliler Öğretmenliği Bölümü 
öğrencilerinin işaret dili ile söyledikleri 
İstiklal Marşı ile yapılan 5. Engelsiz Bilişim 
Günleri çerçevesinde Mağusa, Lefkoşa ve 
Yeşilköy Özel Eğitim merkezleri gösteriler 
sunarak engelsiz bir Kıbrıs için el birliğinin 
ve yürek birlikteliğinin önemine bir kez 
daha dikkat çektiler. Etkinlikler çerçeves-
inde Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler 
Vakfı tarafından sunulan şiirler ve şarkılar 
işaret dili ile gerçekleştirildi.

Prof Dr. Altınay: Uygulanabilir ve 
sürdürülebilir strateji ve politika 
geliştirmesine yönelik bilimsel 
proje ve araştırmalar 
yürütüyoruz.
Organizasyon adına açılış konuşmasını 
yapan Yakın Doğu Üniversitesi Toplum-
sal Araştırma ve Geliştirme Merkez 
Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da yaptığı 
konuşmada faaliyetlerinin bilimsel odaklı 
olduğunu, yapılan proje ve araştırmaların 
kurum, kuruluşların strateji ve politika 
geliştirmesine yönelik olduğunu vurguladı. 
Bilimsel projelendirmeye önem verdiklerini, 
engellilik alanında bilime uluslararası 
alanda katkı sağlamak için iki özel sayı 
ve yayın çalışmalarını yürüttüklerini, bu 
alanda uzman yetiştirmeye gayret göster-
diklerini belirten ve projelerin başarısı 
için, kurum işbirliği ve bilimsel üretimin 
kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Altınay, “Engelli bireylerin özellikle kamu 
kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları 
hizmetlerden daha etkin şekilde yararla-
nabilmelerindeki neredeyse tek yol bilişim 
teknolojileri ve hizmetleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu anlamda kalkınma ve 
bilimsel adımlar gerekmektedir. Bilgisa-
yar teknolojileri ve internet, günümüz 
insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, 
daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik 
çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. 
Türkiye’de yürütülen bu faaliyetlerin 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 
gerçekleştirilmesi, farkındalığın yaratılması 
için Yakın Doğu Üniversitesi girişimlerde 
bulunmuş ve bilimsel adımlara de-
vam etmiştir. Toplumsal sorumluluk 
ve gönüllülük, bilimsel anlayışına bağlı 
gerçekleştirilen etkinlik ve toplantılar 
olarak yapılmaktadır. Bunun göstergesi 
olarak da Öneri Raporu-Engelsiz Faaliyetler 
kitapçığı hazırlanmış, ilgili katkı koyan 
kurumlarla paylaşılmıştır.” dedi.

Bilişimin Engelsiz bir Toplum 
Yaratmadaki Önemi Vurgulandı
Bilişim günleri dolayısıyla bir konuşma 
yapan TC Engelsiz Bilişim Platformu 

Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özhan 
Kalaç bilişim uygulamalarının önemin-
den ve sivil toplum örgütlerinin bilişim 
uygulamalarının ve sivil toplum örgütler-
inin işbirliğinin başarılı projeleri hayata 
geçirmede önemli olduğunu vurguladı. 
Türkiye’deki ve KKTC’deki başarılı projel-
erden örnekler veren Yrd. Doç. Dr. Kalaç 
engelsiz bilişimin, herkes için tasarım ve 
evrensel değerleri ön plana çıkarmada çok 
önemli bir işlevi olduğunu belirterek bu 
çalışmaların hayata geçirilmeye başladığı 
2011 yılından bu yana hem Türkiye’de 
hem de KKTC’de çok önemli bir mesafe 
kaydedildiğini ancak bunun gelişerek de-
vam etmesi gerektiğini ifade etti. Kalaç’tan 
sonra söz alan Atatürk Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da 
konuşmasında fakülte ve özel eğitim 
anabilim dalının engellilerin yaşamını 
kolaylaştırma ve toplumda farkındalığı 
arttırma konusunda sürdürmekte olduğu 
faaliyetleri anlatarak bu faaliyetlerin 
artmasının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Serakıncı: Temel 
amaç toplumsal farkındalığın 
arttırılması ve sorunların tespit 
edilerek çözülmesi konusunda 
katkı sağlamak
Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. 
Nedime Serakıncı gün nedeniyle yaptığı 
konuşmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
beşincisi gerçekleştirilen Bilişim Günlerinin 
temel amacının toplumsal farkındalığın 
arttırılmasının sağlanması ve sorunların 
tespit edilerek çözülmesi konusunda 
katkı sağlama olduğunu vurguladı. Bu 
doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesi ev 
sahipliğinde Center of Excellence’e bağlı 
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, 
Yakın Doğu Enstitüsü ve Centre of Excel-
lence başkanlığının katkıları ile bu sürecin 
devam etmekte olduğuna vurgu yapan 
Prof. Dr. Serakıncı merkezlerin işbirliği ve 
koordinasyonu ile bilimsel başarılara imza 
atıldığını, bunun sonucunda engelsiz faali-
yetler öneri raporunun önemli bir bilimsel 
gösterge olduğunu ifade etti. İlk engelsiz 
bilişim gününden bu yana salondaki 
birey sayısının bile her gün katlanarak 
çoğaldığını gözlemlediğini belirten Prof. Dr. 
Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi

süren yıllar bu faaliyetler içerisinde yer 
aldığını, konuyu ve çözüm önerilerini 
önemsediğini, emeği geçen herkesi 
kutladığını dile getirdi. Tarihten bu yana 
engelli kişilerin sosyal bir dayanışma ve 
direniş geliştirdiğini vurgulayan Akıncı 
bu sosyal direnişin ana çıkış noktasının 
engeli olmayanların yarattığı dışlanmışlık, 
yalnızlık ve baskılanmaya karşı göster-
dikleri efor, gayret, enerji ve zaman 
olduğunu belirtti. Engellilerin göstermiş 
oldukları bu dayanışma ve sosyal direnişle 
toplumsal bir dönüşümü sağladıklarının 
altını çizen Akıncı engellilerin çabalarıyla 
sağlanmaya başlayan bu toplumsal 
dönüşümün yeni anlayışla engelli anlayışın 
getiirdiği sınırların aşılmasını ve toplumsal 
yaşama katılımı da getirdiğini ifade etti. 
Bilişimin engellerin kalkması açısından 
ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Akıncı, 
farkındalık sağlayan faaliyetlerin önemli 
olduğunu ancak artık başarılı uygulamalar 
dönemine geçilmesinin ve sözlerin sadece 
sloganda kalmayıp yaşam biçimi haline 
dönüşmesi ve uygulamaya geçirilmesinin 
zamanı geldiğini belirtti.

Bilişim Günlerine 5 yıldır Katkı 
Koyan Tüm Paydaşlara Engelsiz 
Yürek Ödülleri verildi
Gösterilerin ardından etkinliğe katkı koyan 
kurum, kuruluş, yerel yönetim ve sivil 
toplum örgütleri temsilcilerine “Engelsiz 
Yürek” ödülleri, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, 
Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. 
Nedime Serakıncı, Toplumsal Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi eş Başkanları Prof Dr. 
Zehra Altınay ile Prof. Dr. Fahriye Altınay 
ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Umut Koldaş tarafından takdim edildi. 
Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, YÖDAK Başkanı 
Prof. Dr. Akile Büke, Ayhan Barış (Turkcell), 
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim 
ve Dış İlişkiler Müdürü Ziya Öztürkler, 
Aydan Başkurt (Çalışma Bakanlığı), Ümit 
Özkıran (Sağlık Bakanlığı), Şifa Soğukpınar 
(Ulaştırma Bakanlığı) Mustafa Köprülü 
(Turizm Bakanlığı), KKTC Engelsiz Bilişim 
Platformu kurucuları Dr. Hakan Dinçyürek, 
Bora Tüccaroğlu, Nihat Yılmaz, Orkun 
Bozkurt Lisani Deniz; TC Engelsiz Bilişim



Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı 
Bölümü’nde Lisans eğitimine başladı. 
2012 yılında Lisans eğitimini okul birincisi 
olarak tamamladı. Aynı yıl T.C. İstanbul 
Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Grafik 
Tasarımı Programı’nda Yüksek Lisans 
eğitimine başladı. 2014 yılında, T.C. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım 
Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. 
Canan Suner’in danışmanlığını yaptığı, 
“Erişkinler İçin Yapılan Çizgi Filmlerin 
Günlük Hayattaki İşlevleri Simpsonlar 
İsimli Çizgi Film Üzerinden İçerik Analizi” 
konulu Yüksek Lisans tezini yazarak 
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 
2013-2014 akademik yılında T.C. İstanbul 
Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarımı Bölümü’nde Öğretim 
Görevlisi olarak görev yaptı. 2014 yılından 
itibaren T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 
İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Grafik 
Tasarımı Programı’nda Öğretim Görevlisi 
olarak akademik kariyerini sürdürme-
kte, aynı zamanda T.C. İstanbul Arel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Grafik 
Tasarımı Programı’nda Sanatta Yeterlik 
eğitimine devam etmektedir. Bugüne 
kadar birçok sergiye katıldı ve 2012 
yılında FromaFragrances&Flavors “Kokuya 
Dair” konulu Afiş Tasarım Yarışması’nda 
Üçüncülük Ödülü kazandı. 2016 yılında 
Prof. Güler Ertan ile birlikte kaleme 
aldığı “Görsel Sanatlarda Anlam Ve Algı” 
isimli kitabı Alternatif Yayıncılık tarafından 
yayımlandı. Akademik çalışmalarını 
sürdürürken bir yandan da sanatsal 
etkinliklerini sürdürmektedir.

Konferansta, Öğr. Gör. Emin Sansarcı’nın 
kuramsal olarak kültür ve kitle kültürü 
kavramlarını açıklamasının ardından, 
çizgi filmin de bir kültür ürünü olduğu 
ve yalnız çocuklar için değil, yetişkinler 
için de önemli bir mesaj iletme görevi 
üstlendiği konusu irdelendi. Sansarcı’nın 
“Erişkinler İçin Yapılan Çizgi Filmlerin 
Günlük Hayattaki İşlevleri Simpsonlar 
İsimli Çizgi Film Üzerinden İçerik Analizi” 
konulu tez çalışması üzerinden devam 
eden sunumun ardından, görsel iletişimde 
renk konusuna da değindi.

“Görsel İletişimde Anlam ve 
Algı”
Grafik tasarım alanında önemli 
çalışmaları olan Prof. Güler Ertan ise, 
konferansa katılan öğretim elemanları ve 
öğrencilere kendi objektifinden derlediği 
“dans ve renk” ile “dans ve ruh” konulu 
fotoğraflardan oluşan videolar izletti. Çok 
sayıda ülkenin kültüründe bulunan dansın 
renk ile uyumunu Pablo Neruda’nın dans 
şiiri eşliğinde fotoğraflarla anlatan Prof. 
Ertan; “dans ve ruh” videosunda da; 
“Yaşamın kıyısı renk cümbüşü. Önce 
yürekte filizlenir aşk olur; bir büyülü tını 
çınlar sonra, geriye sadece ruh kalır ve 
başka hiçbir şey önemli değil” sözleriyle 
gösterimi sonlandırdı. “Görsel İletişimde 
Anlam ve Algı” konusunu yaptığı göster-
imleriyle de pekiştiren Prof. Ertan, daha 
sonra öğretim elemanları ve öğrencilerden 
gelen soruları yanıtladı. Konferans, Dekan 
Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci’nin Prof. 
Güler Ertan ve Öğr. Gör. Emin Sansarcı’ya 
teşekkür sertifikası vermesi ve anı 
fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Özmen, öğleden sonra ise televizyon, 
internet ve gazetede haber yazımı 
üzerine öğrencilerle bir atölye çalışması 
gerçekleştirdi.

Uzun yıllar önemli gazete ve kanal-
larda çalışmış uluslararası bir niteliğe 
sahip gazeteci Özmen, araştırmacı 
gazeteciliğin ilk olarak İngiltere’de 
ortaya çıktığını ve ardından dil birliği 
nedeniyle ABD’de kendini gösterdiğini 
söyledi. Özellikle ABD’nin bu konuda 
kendi ekolünü yaratacak kadar 
önemli araştırma haberlere imza 
attığını belirten Özmen, Türkiye’de ise 
uluslararası nitelikte başarılı araştırma 
haberlerine imza atan en önemli ismin 
ise Uğur Mumcu olduğunu dile getirdi.

Her gazetecinin aslında bir araştırmacı 
gazeteci olduğunu kaydeden Özmen 
sözlerine şöyle devam etti: Öyle ki, hiç 
umulmadık ve sıradan gibi görünen 
haberlerin arkasında çok girift ilişkiler 
olabiliyor. Örneğin, Watergate skandalı 
bunun en güzel örneğidir. Sıradan 
bir haber gibi görünen olay, ciddi 
araştırmalar sonrasında dönemin 
ABD Başkanı Nixon’ın istifasına neden 
oldu.”

Araştırmacı gazeteciliğin basın 
kuruluşları tarafından zaman ve 
para nedeniyle giderek azaldığına 
işaret eden Özmen, günümüzde 
birçok gazeteci tarafından dile 
getirilen otosansür vurgusunun aslında 
habercilik konusunda itiraf edilmeyen 
bir tembelliğin neticesi olduğunu ve 
ifade özgürlüğünün gereği dolayısıyla 
bunun arkasına sığınmamak gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından İletişim Fakül-
tesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. 
Ünlen H. Demiralp’in katılım belgesi 
vererek teşekkürlerini sunmasının 
ardından atölye çalışmasıyla etkinlik 
son buldu.

İlk olarak “Dünden Bugüne Basın ve 
Ekonomi” konusunda bir konuşma 
gerçekleştiren gazeteci Taylan Erten 
Osmanlı’dan günümüze ekonomi 
haberciliğinin, gazeteciliğinin gelişimi 
hakkında bilgiler verdi. Dünya gazetesi 
başta olmak üzere çeşitli gazetelerde 
çalışan ve 1987 yılında kurulan Ekono-
mi Muhabirleri Derneği’nin kurucuları 
arasında yer alan Erten, Türkiye’de 
özellikle 1950’lerden sonra ekonomi 
muhabirliğinin öne çıkmaya başladığını 
ve 1980’lerle birlikte ise artık kabul 
edilen bir habercilik ve meslek türü 
olduğunu belirtti.

“Ekonomi Haberciliği Olması 
Gerektiği Gibi Değil”
2000’lerden sonra ise ekonomi 
haberciliğinin kamuoyu oluşturma 
işlevini giderek duyurum yapan 
haberlere bıraktığını belirten Erten, 
bu durumun yalnızca ekonomi 
muhabirliğinde değil diğer habercilik 
türlerinde de görüldüğünü dile getirdi. 
Ekonomi Haberciliğinin yalnızca olan 
biten ekonomi ve şirket haberlerini 
vermek olmadığını söyleyen Erten, 
özellikle internet teknolojilerinin 
gelişimiyle birlikte günümüzde açık veri 
gazeteciliği olarak bilinen gazetecilik 
pratiği sayesinde birçok farklı veriye 
ulaşmanın habercilik açısından büyük 
olanaklar sağladığını fakat bunların 
günümüzdeki gazeteciler tarafından 
yeterince kullanılmadığını sözlerine 
ekledi.

Soru-cevap kısmının ardından İletişim 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe 
Keçeci tarafından teşekkürlerin 
sunulması ve hatıra fotoğrafı çekilm-
esiyle etkinlik sona erdi.

Yıldız Yazıcıoğlu Özmen; 
“Gazetecilerde Tembellik Var”
İkinci etkinliğin konuğu ise Yıldız 
Yazıcıoğlu Özmen’di. Sabah oturu-
munda “Araştırmacı Gazetecilik” 
konusunda bir sunum gerçekleştiren

Konferansın ardından Prof. Güler Ertan ve 
Öğr. Gör. Emin Sansarcı, Öğr. Gör. Selma 
Gürani’nin “Yayın Tasarımı” dersine 
dahil olarak Görsel İletişim ve Tasarım 
bölümü öğrencileriyle atölye çalışması 
gerçekleştirdiler. Çalıştayda, öğrencilerin 
yapmış oldukları tasarımlara kritikler 
vererek, tasarımlarını ve yaratıcıklarını 
geliştirebilmeleri adına önemli tavsiyeler 
verdiler.

Prof. Güler Ertan Kimdir?
Türkiye’nin Fotoğraf alanında ilk kadın 
Profesör’ü olan Güler Ertan, eğitimcilikte 
52. Yılını tamamlamış. Büyükçekmece 
Belediyesi’nde Sanat Danışmanlığı 
görevine devam eden Ertan, bugüne kadar 
birçok ulusal ve uluslararası sergide 
eserleri yeralmış ve bir çok sanatsal 
etkinlikte jüri üyeliği yapmıştır. Bu 
etkinliklerde günümüzde de halen görev 
almaktadır. 1977 yılında “Çağdaş Fotoğraf 
Sanatı”, 1994 yılında “Açıklamalı Fotoğraf 
Sözlüğü”, 2004 yılında “Açıklamalı 
Fotoğraf Terimleri Sözlüğü”, 2005 yılında 
“1960 sonrası Türk Fotoğrafı” aynı yıl 
“Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi ’16’ 
“isimli kataloğu yayımlandı, 2009 yılında 
“Dünden Bugüne Fotoğraf” 2014 de 
“Tekin Ertuğ Atölyesi Fotoğraf Ustaları 7 
Anılar ve Söyleşiler” isimli kitabının bir 
bölümünde yeraldı, ”Sille Sanat Sarayı”, 
onur üyesi, 2016 yılında “Görsel Sanat-
larda Anlam ve Algı” isimli kitaplarının 
yanısıra ,halen Fotoğraf Dergisi’ndeki 
köşesinde güncel olarak yazıları 
yayımlanmaktadır.

Öğr. Gör. Emin Sansarcı Kimdir?
2008 yılında T.C. İstanbul Arel Üniversitesi

YDÜ İletişim Fakültesi, 
Prof. Güler Ertan ve Öğr. Gör. 
Emin Sansarcı’yı Konuk Etti

Gazetecilik Bölümü 
İki Önemli Gazeteciyi 

Ağırladı

İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü ile Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 
“Görsel İletişimde Anlam ve Algı” konulu konferans ve atölye çalışması gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Medya 
Çalıştayı kapsamında, Gazeteci Taylan Erten Osmanlı ile 
Yıldız Yazıcıoğlu Özmen’i konuk ederek iki önemli etkinlik 

daha gerçekleştirdi.
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