
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-
2019 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni 
öğrencilerin katılımıyla YDÜ Atatürk Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde faaliyet gösterecek Siyaset Bilimi 
Yüksek Lisans Programı, YÖDAK tarafından onay 
alarak yeni eğitim yılına başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Akademik Güz döneminde, 
öğretimde zaman ve mekân sınırlamalarını kaldıran ve teknolojinin 
çok aktif olarak kullanıldığı bir model olan Flipped Classroom-Tersyüz 
modelini uygulayama başladı.
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Beyaz Önlük Giyme 
Töreni Yapıldı

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans 
Programına YÖDAK’tan Onay

Öğrenci Merkezli Eğitimde Yeni 
Yöntem: Flipped Learning

Mütevellİ Heyetİ Başkanımızın 
2018-19 Eğİtİm-Öğretİm Yılı Mesajı

Saygıdeğer Yakın Doğu 
Üniversitesi Çalışanları ve 
Sevgili Öğrenciler
Yakın Doğu’lu aidiyet ve kül-
türünün güçlenmesinde, tecrübe 
bağıntılı tarihsel bir ivme olarak 
kabul ettiğimiz, eğitim ve

araştırma pratikleriyle yoğrulmuş 
etkili ve başarılı bir akade-
mik yılı daha geride bırakmış 
bulunmaktayız. Tamamladığımız 
2017-2018 Eğitim-Öğretim 
Yılını da içeren, bugüne kadar 
biriktirdiğimiz tüm sosyal ve

akademik tecrübelerimizin içsel 
ve dışsal değerlendirmelerini 
gözeterek donatıp planladığımız 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına 
büyük bir heyecanla başlıyoruz. 
Bu vesileyle, 2018-2019 Eğitim-
Öğretim Yılının geçen yılkinden

daha da üretken, verimli ve 
başarılı olmasını diler tüm per-
sonel ve öğrencilerimize üstün 
başarılar dilerim.

Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL
Mütevelli Heyeti Başkanı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Re-
ktörü Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa 
Büyükelçiliği, Din Hizmetleri 
Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini 
Rektörlük binasında kabul etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası 
münasebetiyle gerçekleştirilen 
nezaket ziyaretinde Kurucu Rektör 
Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa 
Büyükelçiliği, Din Hizmetleri 
Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini 
ağırlamaktan duyduğu memnuni-
yetini dile getirdi.

Dr. Günsel: “Camii 10,000 
Kişinin Aynı Anda İbadet 
Edebileceği Kıbrıs’ın En 
Yüksek Kapasiteli Cami’si 
Olacak…”
Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Gün-
sel, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kampüsü’nde inşaatı devam eden 
Dr. Suat Günsel camii hakkında 
bilgiler verdiği kabulde, 30 dekarlık

alan üzerinde toplam 10,000 
kişinin aynı anda ibadet edebileceği 
Kıbrıs’ın en yüksek kapasiteli cami-
si olacağının altını çizdi. Dr. Günsel, 
ana kubbesinin tamamlandığını, 

ana kubbenin 33 kubbe ile çevrili 
36.8 metre yükseklikte 3’er şerefeli 
4 minâre ile 2’şer şerefeli 2 minâre 
olarak 6 minarenin de sona erdi-
rilme aşamasında olduğunu

söyledi. Dr. Günsel ayrıca, Caminin 
kubbesinin yüksekliği ve çapı 
itibariyle kubbeyi destekleyen diğer 
kubbecikleriyle de çok özel bir mi-
marî dokuya sahip olduğunun altını

çizerek, altı minareden oluşacak 
Dr. Suat Günsel Camii’nin dört 
minâresinin yüksekliğinin 76.2 
metre olacağını vurguladı.

Cami Gelecek Nesillere 
Aktarılacak İbadet 
Merkezi Olacak…
Kabulde konuşan TC Lefkoşa 
Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Erdoğan Eken ise, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin, Dr. Suat 
Günsel Camii ile taçlandırılmasının 
Kıbrıs Türkü açısından da gelecek 
nesillere aktarılacak bir ibadet 
merkezi olduğunu belirterek, 
cami’nin açılışında burada olmayı 
çok arzuladığını belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din 
Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, 
kabulün sonunda Kurucu Rektör Dr. 
Suat İ. Günsel’e, ziyaretlerine ilişkin 
bir plaket takdim etti. Ziyaret, toplu 
anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Dr. Suat İ. Günsel, Din Hizmetleri Müşaviri 
Erdoğan Eken ve Heyetini Kabul Etti
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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Engin Baysen, 
İngiltere’de bulunan Birmingham 
Üniversitesi’nde Avrupa Öğrenme 
ve Öğretim Araştırmaları Derneği 
(EARLI) tarafından düzenlenen “SIG 
9 Phenomenography and Variation 
Theory Conference”a katılarak Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil 
etti. Doç. Dr. Engin Baysen katıldığı 
grup konferansında, sınıflarda soru 
sorma ve cevaplama süreçlerine 
ilişkin bekleme süresinin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki du-
rumunu içeren “Bekleme Süresine 
Fenomenografik Bir Bakış” konulu 
çalışmayı sundu.

Doç. Dr. Baysen, beş farklı kıtadan 
gelen bilim uzmanlarının dikkatini 
çeken çalışmasında, 1970’lerde ortaya 
atılan ve günümüzde de tartışılmaya 
devam edilen öğretmenlerin soru 
sorma ve cevaplama süreçlerine 
ilişkin bekleme süresi olgusunun 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
durumunu ortaya çıkardı.

Öğretmenler Bekleme 
Süresini Üst Düzeyde 
Kullanıyor…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
sınıf öğretmenleriyle yaptığı mül-
akatlar sonucunda öğretmenlerin 
bekleme süresini dünya genel-
inin aksine daha üst düzeyde 
kullandıklarını aktaran Doç. Dr. 
Baysen, öğretmenlerin ilköğretim 
programını hedeflerine ulaştıran, 
uygun ve çağdaş sınıf ortamlarını 
oluşturabilecek becerilere sahip 
olduklarını ortaya koydu.

Dünyada yapılan çalışmalarda 
Bekleme Süresinin ortalama 0,9 
saniye olduğunu ortaya çıktığını 
belirten Doç. Dr. Baysen, yaptığı 
araştırmada öğretmenlerin, dünya 
ortalamalarının üstünde bir süre 
bekleyebildiklerini ve Öğrenen To-
plum, Öğrenci Otonom ve Öğrenci 
Merkezli çağdaş sınıf ortamlarına 
ulaşabildiklerini kaydetti.

Öğretmenlerin Bekleme Süresinin 
iki farklı grupta toplanabildiğini 
anlatan Doç. Dr. Baysen, “Birinci 
çeşit Bekleme Süresi, öğretmenin 
soru sorduğu an ile herhangi bir 
öğrencinin bu soruya cevap vermes-
ine kadar geçen süredir. İkinci çeşit 
Bekleme Süresi ise öğrencinin cevap 
verdikten sonra öğretmenin cevap 
veren öğrencinin kendi sorusuna ek 
yapması, fikrini değiştirmesi gibi 
düzenleme durumları ile başka bir 
öğrencinin cevap veren öğrenciye 
müdahale etmesi durumlarını 
oluşturan bekleme süresidir” dedi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 AKADEMİK 
YILI BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR VE KONGRE 
MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Beyaz Önlük Giyme
 Töreni Yapıldı

T
örene, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol Bektaş ile Prof. 
Dr. Murat Kocaoğlu, 
Girne Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Gökmen 
Dağlı, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Üyesi Mehmet 

Soykurt, Dr. Suat Günsel Girne Üniver-
sitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail 
Bulakbaşı, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
İşleri Dairesi Başkanı Ümit Serdaroğlu, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, 
akademik ve idari personel ile öğrenciler 
ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Müzik 
Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi İlyas 
Abdullin ve Nina Koçubey tarafından 
sunulan keman dinletisinin ardından 
konuşmalara geçildi.

Prof. Dr. Gamze Mocan; 
“Tıptaki Yenilikleri Tanı 
Ve Tedavi Uygulamasına 
Yansıtabilen İyi Hekimler 
Yetiştirmek İstiyoruz…”
Beyaz Önlük Giyme töreninin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Gamze Mocan, Tıp Fakültesi’nin 
11. yılına girdiğini belirterek yeni akademik 
yılın açılışını kutlamaktan büyük sevinç ve 
gurur duyduklarını söyledi.

Tıp Fakültesi’nin hem İngilizce hem de 
Türkçe eğitim veren, dünya tıp fakülteleri 
listesinde yer aldığını belirten Prof. Dr. 
Mocan; “Karşılaştığı sorunları çözme 
yeteneği ile donatılmış, bilgili, dürüst 
hem tıp hem evrensel etik değerlerine 
bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne 
inanan, insanlığa hizmeti amaç edinmiş, 
hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve 
sorumlu, akılcı, yaratıcı, araştırmacı ve 
özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve 
devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli 
tıp doktorları yetiştirmeyi kendimize görev 
biliyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. 
sınıf öğrencilerine de hitap eden Prof. Dr. 
Mocan; “Çağdaş tıbbın bilgi birikimine 
hakim, kendini yenileyebilen, tıptaki 
yenilikleri tanı ve tedavi uygulamasına 
yansıtabilen iyi hekimler yetiştirmek isti-
yoruz. Hekimlik anlayışında tanı ve tedavi 
ile yetinmek mümkün değil, koruyucu 
hekimlik de çok önemli. Ayrıca temel tıp 
bilimleri de çok önemli. Sizler temel tıp 
bilimlerini iyi bir şekilde öğrenmelisiniz” 
ifadelerini kullandı. Fakülte olarak 
vizyonlarının hem tıp eğitiminde hem 
bilimsel araştırma ve sağlık hizmetinde 
uluslararası düzeyde aranan saygın bir 
Fakülte olmak olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Gamze Mocan, eğitim programlarının 
çağdaş ve bilimsel programlara uygun 
olarak düzenlendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Murat Kocaoğlu; 
“Hedefimiz Yakın Bir Gelecekte 
Dünyada İlk 500 Üniversite 
Arasına Girmek…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Kocaoğlu’da, 40 yılı aşan 
bir eğitim tecrübesine sahip olan Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin, eğitimin yanı 
sıra araştırma, geliştirme ve toplumu 
dönüştürme projeleri ve çağdaş eğitim 
sistemi ile güçlü bir kurum olarak Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en önde, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde ise ilk sıralarda 
yer aldığını belirtti.

Hedeflerinin yakın bir gelecekte dünyada 
ilk 500 üniversite arasına girmek olduğunu 
belirten Prof. Dr. Kocaoğlu, “Bugün beyaz 
önlük giyecek olan öğrencilerimiz meslek 
hayatlarına ilk adımı atacaklar ve toplu-
mumuzun hak ettiği sağlık hizmetlerinin 
yanında yapacakları araştırma faaliyetleri 
ile dünyaya katkı sağlayacak bireyler 
olarak yetiştirilecektir” dedi.

Yeni tıp fakültesi öğrencilerine sesle-
nen Prof. Dr. Kocaoğlu, “Sevgili 
meslektaşlarım, hocalarım, bugün burada 
bulunarak yeni öğrencilerimize verdiğiniz 
destek onları cesaretlendirecek, ailelere ise 
güven verecektir. Uzun ve zorlu bir eğitim 
döneminin başında olduğunuzu biliyor-
sunuz. Ancak bu konuda endişe

duymanıza hiç gerek yok. Birincisi burada 
bulunmanız bunu başarabilecek kapasit-
ede olduğunuzun en önemli göstergesidir. 
İkincisi ise öğrencisinden Rektörüne tüm 
mensuplarının hem yurt içi hem yurt dışı 
faaliyetlerini destekleme ve teşvik vizyonu-
na sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
alt yapısı ve kadroları sizlerin bu zorlu 
süreci kolayca atlatmasını sağlayacaktır. 
Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı olsun” 
diye konuştu. 

Öğrenciler And İçerek Beyaz 
Önlüklerini Giydiler…
Konuşmaların ardından birinci sınıf 
öğrencilerine Prof. Dr. Gamze Mocan 
tarafından Öğrenci andının okunması 
gerçekleştirildi. Törenin ardından ise ilk 
ders Yakın Doğu Üniversitesi Kulak, Burun, 
Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fer-
hat Erişir tarafından “Yarının Hekimlerine 
Öğütler” dersi ile başladı.

Prof. Dr. Ferhat Erişir: 
“Mesleğimizde Sorumluluk, 
Vebal, Fedakarlık Çok Fazladır”
Tıp öğrencisi olmanın ayrıcılık olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu 
ayrıcalığın çok çalışkan olmaktan, 
insanlığa ve topluma hizmet ederek şifa 
dağıtmaktan kaynaklandığını söyledi.

“Mesleğimizde sorumluluk, vebal, 
fedakarlık çok fazladır” sözlerini kullanan 
Prof. Dr. Erişir öğrencilere hitaben; “İyi bir 
hekim, iyi bir bilim insanı ve iyi bir insan 
olmak için gayret etmelisiniz.Hekimlik 
mesleği kutsal ve meşakkatli bir meslektir. 
Sabırlı, alçak gönüllü, anlayışlı, fedakar 
bir karakteriniz olması gerekmektedir. 
Mezun olurken edeceğiniz yemine hep 
bağlı kalınız. Yolunuz insanlığa hizmet 
yoludur. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, statü 
ayırt etmeksizin hayatınızın sonuna kadar 
mesleğinizi en iyi şekilde yapmalısınız. 
İyi bir hekim hastasını annesi, babası, 
kardeşi, eşi veya çocuğu gibi düşünerek 
yaklaşandır. Güler yüzlü, tatlı dilli, anlayışlı 
ve iyi bir dinleyici olmak zorundasınız.Tıpta 
bilgi ve tecrübe çok önemlidir. Hekimlikte 
pardon deme şansımız yoktur. Üzerinizde 
taşıdığınız sorumluluk insan hayatı ve 
sağlığıdır” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Birmingham 

Üniversitesi’nde 
Temsil Edildi

PAZAR GÜNLERİ 
%50 İNDİRİMLİ!
Y

akın Doğu Üniversi-
tesi kampüsü Müzeler 
Bölgesinde kurulan 
Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi ile otomobil 
tutkunlarını buluşturan 

Kıbrıs Araba Müzesi ziyaretçilerin 
yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 14 Türk 
Devleti’ne mensup ressamların 
önemli eserlerinin yer aldığı 
ve çok özel bir sergiyle açılışı 
yapılan Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi ile içerisinde 19. 20. ve 
21. yüzyıla ait klasik ve spor 
arabaların sergilendiği Kıbrıs Araba 
Müzesi’nin haftanın altı günü zi-
yaretçilerine kapılarının açık olduğu 
duyuruldu.

Haftanın Altı Günü Açık 
Müzelere Pazar Günleri 
Giriş % 50 İndirimli…
Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ilk modern sanat 
müzesi ile tek araba müzesi olma 
özelliği taşıyan iki müzenin de, 
Pazartesi günü hariç haftanın 
altı günü 10.00-16.00 saatleri 
arasında ziyarete açık olduğu 
kaydedildi. Kıbrıs Türk toplumuna 

kazandırılan müzeleri Pazar 
günleri ziyaret edecek olan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti vatandaşlarına%50 indirim 
uygulanırken, 0-12 yaş grubuna 
ise müzeye giriş ücreti alınmıyor.

Hayal Gücünü Gözler Önüne 
Seren Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi Büyük İlgi Görüyor…
Kıbrıs Araba Müzesi karşısında 
yer alan ve toplumun sanatla 
bütünleşmesine olanak tanıyan 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
açıldığı günden itibaren bir çok 
sanatçı ve sanatseverin yanında 
vatandaşlar tarafından da yoğun 
ilgi görüyor.

Akrilik, yağlı boya, sprey boya, air 
brush, karışık boyama ile çizim 
tekniklerinden oluşan tabloların 
yer aldığı müzede, ahşap-tahta 
oyma, mermer-seramik heykel, kil 
şekillendirme, metal heykel ve el 
yapımı av bıçağı yapım aşamaları 
da sergileniyor. Meraklılarının 
ziyaretçi akınına uğrayan müzede, 
özellikle müze girişinin tavanına 
Türki Devletlere ait tarihsel ve kül-
türel detayların anlatıldığı akrilik el 
yapımı görsel de dikkatleri çekiyor. 
Sergi alanı, ziyaretçilere zaman 
kısıtlaması ya da fiziksel erişim 

engeli olmadan müzeyi serbestçe 
dolaşma ve keşfetme özgürlüğü 
tanıyan Kıbrıs Modern Sanat Müz-
esi, ülkeyi ziyaret eden turistlerin 
de yoğun ilgisiyle karşılandı.

Geçmişten Günümüze 
Gözleri Dolduran Klasik ve 
Spor Arabalar İlgi Odağı 
Oluyor…
İçerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait 
klasik ve spor sergilendiği Kıbrıs 
Araba Müzesi de ziyaretçilerinden 
büyük ilgi görmeye devam ediyor. 
Yerli ve yabancı turistler, kolek-
siyonerler, gençler ve takipçileri 
gittikçe artan klasik otomobil 
tutkunlarının uğrak mekanı haline 
gelen müzeye, sonbahar aylarının 
gelmesi ve okulların açılması ile 
ziyaretler daha da yoğunlaştı. 
Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği müzede sergilenen 
klasik ve spor tarzda onlarca 
çeşit araba ziyaretçilerin gözler-
ini kamaştırıyor. Yurt dışından 
çeşitli otomobil kulüplerinin 
üyeleri tarafından da ziyaret edilen 
müzede, özel üretim spor ara-
balar dikkatleri çekerken, müzede 
bulunan orijinal uçak parçalarından 
tasarlanan toplantı salonu ile 
maket araba koleksiyonu da büyük 
ilgi görüyor.

YDÜ İlahiyat Fakültesi 
Yalova’da Temsil Edildi

Başkanlığını İstanbul Üni-
versitesi İlahiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şinasi Gündüz’ün 
yaptığı çalıştay da, Yakın 
Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Mahfuz 
Söylemez, “Erken Dönem 
İslam Tarihi Kaynakları” 
üzerinde bir konuşma 
gerçekleştirdi.

İki gün süren çalıştayda 
Prof. Dr. Söylemez yaptığı 
konuşmasında, Hz. 
Peygamber, Emeviler ve 
Abbasiler döneminden 
günümüze ulaşan vesi-
kalar ile sözlü ve yazılar 
kaynaklar üzerinde durdu. 
Prof. Dr. Söylemez, Hz. 
Peygamber dönemin-
den günümüze başta 
Peygamber’in kabile re-
islerine ve çevre hüküm-
darlara gönderdiği mek-
tuplar, Medine Vesikası, 
Nüfus Sayım vesikası,

fermanlar, vergi 
matrahları ile ilgili vesi-
kalar, Fetih Hutbesi, Veda 
Hutbesi olmak üzere yazılı 
malzeme ile sahabeler 
tarafından tutulan not-
lardan oluşan risalelerin 
günümüze ulaştığını 
belirtti.

Prof. Dr. Söylemez, bu 
risalelerin önemli bir 
kısmının daha son-
raki dönemde telif edilen 
eserlerin de özünü 
oluşturduğunun altını 
çizerek, Buharî başta 
olmak üzere birçok hadis 
malzemesinin bu eserl-
erden meydana geldiğini 
söyledi. Hulefa-i Raşidin, 
Emeviler ve Abbasiler 
döneminden günümüze 
ulaşan kitabiyat kültürü 
ile ilgili bilgiler de aktaran 
Prof Dr. Mehmet Mah-
fuz Söylemez, eserlerin 
otantikliği ve bilgi değeri 
üzerinde konuşmalar 
yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, İstanbul’un önde gelen 
vakıflarından Hikmet İlim Kültür ve 
Araştırma Vakfı (HİKAV) tarafından 
Yalova Rizom Tatil Köyünde 
gerçekleştirilen çalıştayda temsil 
edildi.
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Zirvedeki Kıbrıslı 
Türkler Arasında Yer Aldı

Y
akın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı tarafından Temel 
Eğitim Program Geliştirme 
Projesi kapsamında 
geliştirilen ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Ter-
biye Dairesi tarafından 
ortaokullarda öğretmen 
kılavuzu olarak kullanılması 
uygun görülen Teknoloji 
ve Tasarım 8 kitabında 
“Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” 
arasında yer aldı.

Obezite üzerine yaptığı 
çalışmalarla büyük ilgi 
gören ve birçok buluşa imza 
atarak ödüller kazanan Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, mikro-
plara bağlı gelişen obezit-
enin aşı ile önlenebileceğini 
dünyaya duyuran ilk Kıbrıslı 
Türk Bilim insanı unvanı ile 
ortaokullarda öğretmen 
kılavuzu olarak kullanılacak 
olan Teknoloji ve Tasarım 8 
kitabında farklı branşlarda 
isimlerin bulunduğu Tıp 
Alanında “Zirvedeki Kıbrıslı 
Türkler” bölümünde yer aldı.

Teknoloji ve Tasarım 
8 kitabında “Zirvedeki 
Kıbrıslı Türkler” listesinde, 
mühendislik, yazılım, kanser, 
psikoloji, otizm ve epilepsi 
alanında çalışmalar yapan 
6 Kıbrıslı Türk bilim insanı 
daha yer alıyor.

Mikropların 
Obeziteye Neden 
Olduğu ve Bunu Aşı 
ile Önlenebileceği 
Üzerine Çalışmalar 
Yürüttü…
“Tıp Dünyasında Kıbrıslı 
Türk Tamer Şanlıdağ” 
başlığı ile kitapta yer 
alan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şanlıdağ, yaptığı 
araştırmalarda Adenovirus 
5 ve Adenovirus 36 adı 
verilen mikropların çocuk-
larda obeziteye neden 
olduğunu kanıtladı. Ad-
enovirus 5’in çocuk obezi-
tesiyle ilişkisini dünyaya 
bildiren ilk araştırmacı 
olan Prof. Dr. Şanlıdağ, 
deney hayvanlarındaki 
çalışmalarıyla Ad-
enovirus 36’nın sıçanlarda 
yağ birikimine neden 
olduğunu ve bunun aşı ile 
önlenebileceğini saptadı. 
Böylelikle mikroplara 
bağlı obezitenin aşı ile 
önlenebileceğini dünyaya 
duyuran ilk bilim insanı 
oldu.

Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ: “Bilim 
Dünyasına 
Kazandırdığımız 
Bu Önemli 
Araştırmalardan 
Dolayı Gurur 
Duyuyoruz”
Bir Kıbrıslı Türk olarak 
mikropların neden 
olduğu obezite üzerine 
yürüttüğü araştırmaları 
bilim dünyasına 
kazandırmasından ötürü 
gurur duyduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, çalışmasıyla 
ortaokullarda öğretmen 
kılavuzu olarak kullanılacak 
olan Teknoloji ve Tasarım 8 
kitabında örnek olarak yer 
almasından büyük mutluluk 
duyduğunu belirtti.
Uzun soluklu bir ekip 
çalışması sürdürdüklerini 
ve bunun gençlere örnek 
olmasını istediklerini dile 
getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, 
“Tıpta pek çok alanda 
keşfedilen yeni tanı ve 
tedavi yöntemleri çağın en 
önemli gelişmeleri olmaya 
devam edecektir. Hiçbir 
şüphe yoktur ki, gelecek 
nesiller bu gelişmeleri çok 
daha da ileriye taşıyarak 
bu alanda önemli rol 
oynamayı sürdüreceklerdir. 
Yürüttüğümüz bu 
çalışmalarla yer aldığım 
öğretmen kılavuzu olarak 
hazırlanan Teknoloji ve 
Tasarım kitabında Tıp 
Alanında Zirvedeki Türkler 
listesinde yer almamın gen-
çlere örnek ve teşvik edici 
olmasını ümit ediyorum” 
dedi.

TUBİTAK Projesinin 
Sonuçları XXX-
VIII. Uluslararası 
Mikrobiyoloji 
Kongresi’nde 
Açıklanacak…
Adenovirüs 36 adı verilen 
mikrobun insan kökenli 
yağ dokusu mezenkimal 
kök hücrelerini enfekte 
edebilme kapasitesini, bu 
hücrelerde meydana gelen 
değişiklikleri ve hücrelerin 
verdiği yanıtınların 
araştırıldığı bir TUBİTAK 
projesini yakın zamanda 
tamamladıklarını belirten 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
proje sonuçlarının 4-8 
Kasım tarihleri arasında 
Antalya’da düzenle-
necek olan Mikrobiyoloji 
Kongresi’nde açıklanacağını 
kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Teknoloji ve Tasarım 
8 kitabında “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” arasında 
yer aldı.
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Teknolojinin 
sağladığı imkânları 
öğretimde etkili bir 
biçimde kullanma 
ve öğrencileri 

bir üretim sürecinin içine 
dâhil edip, onlara çağa 
uygun öğrenme ortamları 
tasarlamayı hedefleyen 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 
günümüz eğitim dünyasında 
en etkili öğretim model-
lerinden biri olarak yıldızı 
parlayan Flipped Classroom-
Tersyüz Sınıflar modelini 13 
fakültede 191 derste uyulama-
ya başladı.

Flipped Learning, yenilikçi, 
bağımsızlıklarına düşkün, 
dünyadaki akranlarıyla 
kolayca iletişim kura-
bilen, teknoloji ile iç içe 
büyüyen Y ve Z kuşaklarının 
ihtiyaçlarına cevap verebilen 
bir eğitim modeli olarak nite-
lendiriliyor.

Öğrencilerin Sınıfta 
Pasif, Öğretmenin 
İse Aktif Olduğu 
Geleneksel Eğitim 
Anlayışı Bırakıldı…
Yakın Doğu Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi 
Eğitim Teknolojileri ve Te-
sisleri Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Gülsüm Aşıksoy, düny-
ada yükseköğretimde hızla 
yaygınlaşan Flipped Learning 
modelini, Yakın Doğu Üniver-
sitesi 2018-2019 akademik yılı 
Güz döneminde 13 Fakültede 
ve 191 farklı derse uygulamaya 
başladıklarını söyledi.

Y
akın Doğu Üniver-
sitesi Deprem ve 
Zemin Araştırma 
ve Değerlendirme 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya 

göre, 10 ülkeden 12 davetli 
konuşmacının yer aldığı sem-
pozyumda Prof. Dr. Cavit Ata-
lar, “Tarihi ve Şimdiki Kıbrıs 
Şehirleri” isimli bildiri sundu.

“Tarihi ve Şimdiki 
Kıbrıs” Kore’de 
Masaya Yatırıldı…
Prof. Dr. Cavit Atalar, 
sunduğu bildirisinde tarihi 
Kıbrıs şehirlerinin hemen 
hemen hepsinin deprem-
ler neticesinde yıkıldığını, 
birkaçının yeniden inşa 
edildiğini, birkaçının 
terkedildiğini ve yakınlarında 
yeni şehirler kurulduğunu 
anlattı. Son 130 yıl içerisinde 
Kıbrısta meydan gelen en 
hasarlı depremin 1953 yılında 
çifte Baf depremi olduğunu, 
bu depremde 64’e yakın 
insanın hayatını kaybettiğini 
dile getirdi. Prof. Dr. Ata-
lar, bu dönem içerisinde en 
hasarlı depremlerin 1941, 1953 
(çifte deprem) 1995, 1996 ve

Eleştirel düşünen, kompleks 
problem çözebilen, yaratıcı, 
etkili iletişim kurabilen yani 
21. yüzyıl beceri ve yetkin-
liklerine sahip mezunlar 
verdiklerini ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Aşıksoy, “Dokuz 
yüz yıllık geleneksel eğitim 
yöntemini uygulayarak gen-
çlerimizden bu yetkinliklere 
erişebilmelerini bekleyemey-
iz. Öğrencilerin sınıfta pasif, 
öğretmenin ise aktif olduğu 
geleneksel eğitim anlayışı 
yerine Y ve Z kuşağının 
ihtiyaçlarına cevap verebilen 
bir eğitim modeli olan flipped 
learning modelini uygulama-
ya başladık” dedi. Yrd. Doç. 
Dr. Aşıksoy, kuruluşundan 
bu yana her zaman yeniliğe 
açık olan ve adanın en büyük 
üniversitesi olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin, geleceğin 
eğitim modeli flipped class-
room modeli ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Yükseköğretimine yeni bir 
soluk getireceğini söylerine 
ekledi.

Öğretim 
Elemanlarına 
Sürekli Eğitim 
Veriliyor…
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm 
Aşıksoy, Eylül ayında öğretim 
elemanlarına Flipped Learn-
ing modeline yönelik ped-
agojik ve teknolojik destek 
amaçlı seminer ve çalıştaylar 
gerçekleştirildiğini belirtti. 
Ayrıca, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Eğitim birimi, Eğitim 
Teknolojileri koordinatörlüğü

1999 depremleri olduğunu 
aynı zamanda Kıbrısta son 
30 yılda kaydedilen en büyük 
depremin 9 Ekim 1996 da 6.8-
6.9 büyüklüğünde meydana 
geldiğini kaydetti. 

Konferansın gala yemeğinde 
de bir konuşma yapan Prof. 
Dr. Cavit Atalar, konferansın 
başarılı geçmesini sağlayan 
herkese teşekkür etti. Prof. 
Dr. Atalar, Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliği 
Birliği Asya Başkanı Prof. 
Dr. Eun Chul Shin’e Yakın 
Doğu Üniversitesi ev 
sahipliğinde Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Dr. Suat İ. Günsel’in 
Onursal Başkanlığında 
Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Derneği 
ile Yakın Doğu Üniversi-
tesi tarafından, “Uluslararası 
Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Birliği” 
(ISSMGE) himayelerinde 
gerçekleştirilen “Zemin 
Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliğinde Yeni 
Gelişmeler” uluslararası 
konferanslarının düzenlem-
esinde yaptığı katkılar için de 
teşekkürlerini sundu.

olarak 2018-19 Flipped 
Learning modeline ders 
tasarımlarının yapılması, 
öğrenme ve öğretme 
etkinliğinin geliştirilmesi, 
ders videoları ve teknoloji 
tabanlı materyallerin 
geliştirilmesine yönelik 
eğitimlerin periyodik olarak 
devam edeceğini vurguladı.

Flipped Learning 
(Ters-yüz Öğrenme) 
Nedir?
Geleceğin eğitim mod-
eli olarak kabul edilen 
Flipped Learning, gelenek-
sel öğrenmeyi tam tersine 
çevirmektedir. Geleneksel 
eğitim sisteminde bilgi, 
eğitimci tarafından sınıfta 
öğrenciye aktarılır, bilginin 
özümsenmesi aşamasında ise 
öğrenci ödevlerle, projelerle 
baş başa bırakılmaktadır. 
Flipped Learning mod-
elinde ise, öğrenciye bilgi 
aktarımı ders gününden 
önce akademisyen tarafından 
hazırlanan ders videoları ile 
gerçekleşiyor. Öğrenciler 
derse gelmeden önce, istediği 
bir zamanda ve yerde ders 
videosunu izlerler, notlar 
alırlar ve anlamadıkları yerl-
erle ilgili sorular hazırlarlar. 
Sınıfta ise, bilginin özüm-
senmesi ve yeni bilgilerin 
çıkarımına yönelik grup 
çalışmaları, tartışmalar, 
problem çözme etkinlikleri, 
soru-cevap aktiviteleri gibi 
öğrencinin aktif katılımını 
gerektiren aktiviteler 
gerçekleştirilir.

akın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Akademik 
Güz döneminde, öğretimde zaman ve mekân 
sınırlamalarını kaldıran ve teknolojinin çok aktif 
olarak kullanıldığı bir model olarak yepyeni bir eğitim 
anlayışı sunan Flipped Classroom-Tersyüz modelini 
uygulayama başladı.

Y

FLIPPED LEARNING
Sahne Sanatları 
Fakültesi Yeni 
Akademik Döneme 
Yeni Projeler ve Yeni 
Etkinlikler ile Başlıyor

Öğrenci Merkezli Eğitimde Yeni Yöntem: 

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları 
Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Başkanı 
Çetin Özen, tiyatro alanında profesyonel 
eğitim kadrolarıyla birlikte 2018-2019 
akademik eğitim yılına, yeni etkinlik ve 
atölye çalışmalarıyla hazır olduklarını 
söyledi.

“Tiyatro Bölümü” ile ilgili bilgiler veren 
Bölüm Başkanı Çetin Özen, toplumun 
estetik değerlerini yükseltmek, kültür 
yaşamına katkıda bulunmak ve üstün 
nitelikli sanatçılar yetiştirmek hede-
fiyle çağın gerektirdiği donanımları 
öğrencilere sağladıklarını söyledi.

Tiyatro Bölümü’ne özel yetenek sınavı 
ile alınan öğrencilerin 4 yıllık tiyatro 
eğitim programının, uygulamalı ve 
kuramsal derslerin yanı sıra yardımcı 
meslek derslerinin de program içer-
isinde yer aldığını aktaran Bölüm 
Başkanı Özen, öğrencilerin 4 yılda 
sahne üzerinde eğitilerek şekillendiğini 
ve mezun olma aşamasına geldiğini 
aktardı. Özel Yetenek ve becerisi olan 
öğrencilerin eğitim ve öğretim deneyi-
mini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla 
zenginleştirecek geleceğin sahne 
sanatçılarını yetiştirdiklerini anlatan Çe-
tin Özen, her yıl olduğu gibi 2018-2019 
akademik eğitim yılında da etkinliklerin 
devam edeceğini söyledi.

Ses Getiren Etkinliklere 
İmza Atıldı…
Kendi alanında uzman olan tüm öğretim 
görevlilerinin yıl boyunca verdikleri 
eğitimin yanı sıra öğrencilerin, sahne 
üstü ve gerisinde gerekli alt yapılarının 
oluşmasına da katkı koyduğunu ifade 
eden Özen, 2017-2018 akademik 
eğitim yılında ses getiren ektilikler 
düzenlediklerini söyledi. Çetin Özen 
şunları aktardı; “ 27 Mart Dünya 
Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde 
gerçekleştirdiğimiz “Şiir ve Müzik 
Dinletisi” büyük beğeni topladı. Ayrıca 
her yıl gelenek haline getirdiğimiz ve 
her yılın sonunda sahnelediğimiz, 10. 
Mezuniyet Oyunumuz, Amerikalı yazar, 
Tennessee Williams’ın kaleme aldığı, 
öğretim görevlilerimizden Murat Atak 
tarafından yönetilen ve mezun olacak 
olan Lisans 4 öğrencilerinin rol aldığı 
“SIRÇA KÜME” oyunu veliler, öğrenciler, 
halk ve davetliler tarafında ilgiyle 
izlenerek beğeni toplado ve ayakta 
alkışlandı.”

2018-2019 Akademik 
Eğitim Yılında 
Etkinliklerimiz Devam
Edecek…
Sözlerinin sonunda, 2018-2019 akade-
mik eğitim yılında da, “27 Mart Dünya 
Tiyatro Günü” etkinlikleri, workshop ve 
akademik eğitim yılı sonunda 11.Me-
zuniyet Oyunu gerçekleştirileceklerini 
aktaran Sahne Sanatları “Tiyatro 
Bölümü” Başkanı Çetin Özen, “Bu 
çalışmalar ve sanatsal etkinlikler üniver-
site öğrencilerine, ailelere ve sanatsever 
halkımıza sunulacak” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve 
Doç. Dr. Burak Gökbulut’un hazırlamış 
oldukları “Tarihi Roman Perspekti-
finden Cengiz Aytmatov’un Toprak 
Ana İsimli Romanına Bir Bakış” isimli 
çalışması, Selçuk Üniversitesi Türki-
yat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
yayımlanan “Suların Sırrını Ödünçleyen 
Adam Cengiz Aytmatov’a Armağan” 
isimli kitapta yer aldı.

Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burak 
Gökbulut çalışmalarında, Cengiz 
Aytmatov’un romanlarında Kırgız 
Türklerine ait kültürel değerlerin yer 
tutuğunu ortaya koydu. 

Editörlüğünü Selçuk Üniversitesi Tür-
kiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Hasan Bahar ile Dr. Shurubu 
Kayhan’ın yaptığı ve Prof. Dr. Mustafa 
Toker, Prof. Dr. Orhan Söylemez, Prof. 
Dr. Ufuk Deniz Aşcı tarafından incelenen 
kitaba, Türkiye’den ve Türk dünyasından 
toplam 55 bilim adamının katkı koydu.

Herkesin Okuması Gereken 
Önemli Bir Kaynak Eser…
Cengiz Aytmatov’un romanlarının 
tamamının incelendiğinde Kırgız Tür-
klerine ait kültürel değerlerin geniş bir 
yer tuttuğu görüldüğünü belirten Doç. 
Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak 
Gökbulut, söz konusu eserlerde Kırgız 
Türklerine ait düşünce tarzı, ülkenin 
tarihî süreç içerisinde geçirmiş olduğu 
aşamaların en ince ayrıntısına kadar 
görüldüğünü belirtti. Öğretim üyeleri 
şunları kaydetti: “ Toprak Ana romanı 
yazarın, Kırgız Türklerine ait değerleri 
yansıttığı en önemli eserlerinden biridir. 
Tarihî roman perspektifinden roman 
değerlendirildiğinde, eserin İkinci 
Dünya Savaşı’nı anlatan sıradan bir 
tarih kitabından çok daha etkili olduğunu 
söylemek mümkündür. Cengiz Ayt-
matov Toprak Ana’nın vakasını hem 
tarihî gerçekler üzerine kurmuş hem 
de olayların geçtiği dönemdeki coğrafi 
özellikleri ve sosyo-kültürel ilişkilerini 
başarıyla vermiştir. Aytmatov, söz ko-
nusu eserde eleştirel tarih anlayışını da 
başarıyla uygulamış ve o yıllarda kendi 
menfaatini düşünen bazı insanların da 
yaptıkları yanlışları romanda anlatmıştır. 
Romanda Kırgız Türkleri büyük bir 
yokluk çekmelerine rağmen toplumun 
içinden çıkan bazı insanlar (Cenşenkul) 
kendi çıkarlarını düşünerek, köylülerin 
binbir zorlukla topladıkları tohumları 
çalmışlardır. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında bir Kırgız köyünde yaşananları 
ve savaşın insanlar üzerindeki olumsuz 
etkisini anlatan bu roman, o dönemin 
daha iyi anlaşılmasında tarihe yardımcı 
olabilecek herkesin okuması gereken 
önemli bir kaynak eserdir.”

Yakın Doğu 
Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinin Cengiz 
Aytmatov ile İlgili 
Çalışması Yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Kore’de temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma 
ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ile Petrol ve 
Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit 
Atalar Kore’de gerçekleştirilen “2018 Gelecek Şehir 
Forumu Sempozyumu”na Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti temsilen davetli konuşmacı olarak 
katıldı.
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Y
akın Doğu Üniversitesi 
Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi’nden 
verilen bilgiye göre, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Pro-

jeleri Koordinasyon Birimi’nin Kıbrıs 
Adasına özgü bitkilerin Eczacılıkta 
Değerlendirilmesiyle ilgili destek 
verdiği üç projenin mide hastalıkları 
ve kanser hastalıkların tedavisi üz-
erinde önemli bulgular gözlemlediği 
belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs’ta 
bulunan kekikten elde edilen yağın 
mide hastalıklarına neden olan 
bakteriyi öldürdüğünü, Badem 
Yağının kolon kanserini önleme 
ve metastazları engellemede etkili 
olduğunu, Molohiya bitkisinin ise 
kolon kanser hücrelerinde etkili 
olduğu saptandığı kaydedildi. Bit-
kilerin aynı zamanda ilaç sanayinin 
yanında kozmetik ürünlerinde de 
kullanılabileceği tespit edildi.

“Kekik” Mide 
Hastalıklarına Neden Olan 
Helicobacter Pylori Bak-
terisini Öldürücü Etkiye 
Sahip…
Yapılan çalışmalara göre, Kuzey 
Kıbrıs’ta yaygın olan Thymus capita-
tus (kekik) türünün yağının eczacılıkta 
değerlendirilme olanakları ve DESAM 
Laboratuvarında yapılan in vitro 
analizlerle Helicobacter pylori üzer-
inde etkili olduğu sonucuna varıldığı 
belirtildi. Yapılan çalışmada, Kuzey 
Kıbrıs’ta bulunan bu kekik türünün 
gastrit ve duedonal ülserler, mide 
kanseri ve mide lenfomasında etken 
olarak bilinen Helicobacter pylori 
isimli bakteri üzerinde öldürücü et-
kisi olduğunu saptadı.

Çiğ Badem ve Molohiya 
Kolon Kanseri 
Hücrelerinin 
Önlenmesinde Etkili…
Sonuçları uluslararası Pharmaceutical 
Biology dergisinde yayınlanan “Kuzey 
Kıbrıs Çiğ Bademlerinin Eczacılıkta 
Değerlendirilmesi” projesinde de 
yapılan analiz ve değerlendirmelerde 
Yedidalga Köyü kavrulmamış iç 
bademlerinden elde edilen badem

yağının kolon kanserini önlediğini 
ve metastazları engellemede etkili 
olduğunu saptandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel 
Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 
(DESAM) ve Manisa Celal Bayar Üni-
versitesi işbirliği ile gerçekleştirilen 
bir diğer çalışmada ise Kıbrıs’a özgü 
Molohiya bitkisinin kolon kanser 
hücrelerinde etkili olduğu belirlendi. 
Kıbrıs’ta yaygın olarak yetişen ve 
tüketilen Corchorus olitorius L. 
(Molohiya) bitki ekstraktının, primer 
ve metastatik kolon kanser türünde 
de anti-kanser etki gösterdiği, özel-
likle başka organlara da sıçrayabilen 
metastatik kanser hücrelerinde daha 
etkili olduğu saptandı. Araştırma 
sonuçları, Molohiya’nın potansiyel 
anti-kanser etkilerinin olduğunu 
ve ilerleyen yıllarda kolon kanseri 
tedavisinde potansiyel bir ilaç olarak 
kullanılabileceğini gösterdi.

Kıbrıs’a Özgü Bitkilerin 
Korunması ve Ekonomik 
Olarak 
Değerlendirilmesine 
Yönelik Önemli Veriler 
Elde Edildi…
Bilim camiasında tartışmaya açılan 
endemik bitki çalışmaları kongre 
ve sempozyumlarda sunularak 
uluslararası dergilerde yayımlandı. 
Kıbrıs’a özgü bitkiler üzerinde yapılan 
çalışmalar raporlaştırılarak ileriye 
dönük çalışmalarda kullanılmak 
üzere Sağlık ve Tarım Bakanlığı’na 
sunulacak. Kıbrıs’ın doğasında 
yetişen bitkilerin tarımının yapılıp 
endüstri haline getirilerek önünün 
açılmasını hedefleyen çalışmalarda 
hem öğrencilerin eğitimi için hem de 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp te-
davilerinde materyal sağlamada etkin 
bir rol oynayabilecek bu bitkilerin 
canlı tutulması ve geliştirilmesinin 
önemine vurgu yapıldı. Ülkemizde 
çok önemli bir potansiyele sahip olan 
biyolojik çeşitliliğin gitgide azaldığına 
dikkat çekilen araştırmalarda, ül-
kemizdeki biyolojik çeşitliliğin gelecek 
nesillere aktarılabilmesi, gerek tarım 
ve gerekse ilaç sanayinde kullanımları 
açısından değerlendirilebilmesi 
için korunması ve araştırılması 
gerektiğinin altı çizildi.

KIBRIS’A ÖZGÜ BİTKİLER 
TIPTA VE İLAÇ SANAYİSİNDE 
KULLANILABİLECEK!

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Polonya’da temsil edildi

Birçok farklı ülkeden çok 
sayıda bilim insanının 
katıldığı konferansta, Yakın 
Doğu Üniversitesi “Elektrok-
ardiyogram (EKG) Sinyal-
lerinin Dengelenmesi için 
Bulanık Bazlı Gauss Ağırlıklı 
Hareketli Pencereleme” 
ve “Özellik Ekstraksiyon 
Metodu için Etkili Bulanık 
Kontrollü Filtre” isimli 2 (iki) 
bildiri ile temsil edildi. Yakın 
Doğu Üniversitesini Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Bölüm Başkanı 
Yardımcısı ve öğretim 
görevlisi Cemal Kavalcıoğlu 
temsil etti.

Elektrokardiyogram 
(EKG) Sinyalleri 
Anormal Kalp 
Ritimlerini 
Saptamada Önem 
Taşıyor…
Konferansta sunulan “Elek-
trokardiyogram (EKG) Sin-
yallerinin Dengelenmesi için 
Bulanık Bazlı Gauss Ağırlıklı 
Hareketli Pencereleme” 
başlıklı ilk bildiride, Elek-
trokardiyogram sinyalinin, 
kalbin elektriksel aktivitesine 
duyarlı olduğu düşünülen 
ve klinik tanı için kullanılan 
biyolojik sinyalin grafik bir 
kaydı olduğu ve Elektrokardi-
yogram sinyalinin doğada 
çok hassas olduğu, orijinal 
sinyalle karışık küçük bir 
gürültü olsa bile, sinyal 
değişikliğinin çeşitli özel-
likleri olduğu vurgulandı. 

akın Doğu Üniversitesi, 2 
Ekim – 10 Kasım 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
olan Türk Dünyası Belgesel 
Film Festivali’nin İstanbul 
Osmaniye’de düzenlenen ve 
açılış filmi olarak gösterimi 
yapılan “Türk Ana” adlı bel-
geselinin gala gecesine katıldı.

“Türk Ana” adlı belgesel filmin 
gösterildiği gala gecesine, 
Osmaniye Valisi Ömer Faruk 
Coşkun, Osmaniye Milletvekili 
Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon 
Komutanı Albay Emin Yılmaz 
Sancaktar, Osmaniye Belediye 
Başkan Vekili Abdullah Bukanı 
yanı sıra projeye destek veren 
üniversite temsilcileri, Türk 
Dünyası Gazeteciler Federasy-
onu Başkanı Menderes Demir, 
Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı İsrafil Avcı, kamu 
kurum ve kuruluşları, il müdür-
leri ve belgeselde yer alan 8 
Türk Ana’yı canlandıran Türk 
Cumhuriyetleri’nden anneler ve 
sanatseverler katıldı.

Üçüncü Türk Dünyası Belgesel 
Film Festivali çerçevesinde 
projelendirilen Türk Ana bel-
geseli, sekiz farklı Türk Cum-
huriyetinde yapılan Türk ana 
temalı çekimlerin birleştirilmesi 
ile oluşturuldu. Sekiz farklı 
ülkenin kendi bakış açısı ile 
kadınını ve annesini anlatan 
belgeselin Kıbrıs bölümünün 
danışmanlığını Doç. Dr. 
Fevzi Kasap’ın üstlendi. 
Projenin yönetmenliğini ve 
yürütücülüğünü Öğretim 
Görevlisi ve Doktora öğrencisi 
Zeyde Yalıner Örek ve Ömer 
Evre yaptı. Belgeselde yer alan 
Kıbrıs’taki çekimler ise Yakın 
Doğu Üniversitesi ve Cihangir 
köyünde gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belgesel 
Film Festivali…
Türk Dünyası Gazeteciler Fed-
erasyonu tarafından düzenle-
nen, “Türk Dünyası Belgesel

Bildiride ayrıca Elektrokardi 
yogram sinyalinin anormal-
kalp ritimlerini saptayan ve 
göğüs ağrısının nedenini 
inceleyen ve kardiyolojide 
yaygın olarak kullanılan çok 
önemli bir sinyal olduğu 
anlatıldı. 

Rastgele Gürültüyü 
Ortadan Kaldırmak 
İçin ve 
Elektrokardiyogram 
Sinyallerini Teşhis 
Etmek İçin Gaussian 
Ağırlıklı Hareketli 
Pencereleme 
Yöntemi Önerildi…
Bildirinin sonuç kısmında 
ise çoğu dijital sinyalin, 
bir bütün olarak manipüle 
edilmek istendiğinde 
sonsuz bir büyüklük olduğu 
ve istatistiksel hesap-
lamalar, analiz için tüm 
noktaların mevcut olmasını 
gerektirdiğinden, yeterince 
büyük sinyalleri istatistik-
sel olarak analiz etmenin 
zorlukları vurgulandı. Bu 
problemleri önlemek için 
mühendislerin, kümelenmiş 
verilere ait küçük alt kümeleri 
pencereleme adı verilen bir 
işlemle karakteristik olarak 
analiz ettiğini ve bulanık 
mantık yöntemi ile bir dizi 
doğru sonucu elde etmeyi 
mümkün kılan net, belir-
siz bir veri spektrumu ile 
problemleri çözmeye çalışan 
matematiksel bir mantık 
olduğu belirtildi. Çalışmada

Film Festivali” tüm Türk 
coğrafyasından belgesel 
sinemacıları desteklemek, 
belgesel türünün gelişmesi 
ve yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmak, “Türk Kültürü” 
temalı farklı ve yüksek nite-
likli belgesellerin seyirciyle 
buluşmasını sağlamak ve uzun 
vadede Türk Dünyası’ndan 
belgesel sinemacıların 
buluşacağı ve düşünce 
alışverişinde bulunacağı bir 
zemin oluşturmak amacıyla 
düzenleniyor. Federasyon 
tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen festival değişik 
Türk Cumhuriyetlerinden üni-
versitelerin ve sinema televizy-
on kuruluşlarının katılımı ile 
gerçekleştirilmiyor. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin de başından 
bugüne katkı koyduğu festival 
kapsamında profesyonel ve 
amatör kategorilerde belge-
sel türünde film yarışmaları 
düzenlenerek ödül alan, 
sergilenmeye değer bulunan 
eserler İstanbul’da düzenle-
nen gala gecesinde seyirci ile 
buluşturuluyor.

Festival kapsamında ayrıca her 
yıl belirlen tema çerçevesinde 
ortak film projeleri de üretili-
yor. Bu yıl “Türk Ana” teması 
kapsamında sekiz farklı Türk 
Cumhuriyeti’nin katılımı ile 
ortak bir belgesel üretildi. Sekiz 
farklı ülkede çekilen görüntül-
erden oluşan ortak belgesel 
festival kapsamında gösterime 
sunuldu. “Türk Ana” adlı proje 
kapsamında sekiz farklı ülke, 
kendi bakış açısı ile kadınını ve 
annesini anlattı.

Ayrıca Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni temsilen, Fes-
tival Yürütme Kurulu’nda YDÜ 
Center of Excellence Başkanı 
Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve 
Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, 
TV ve Sinema Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fevzi Kasap görev 
aldı.

rastgele gürültüyü ortadan 
kaldırmak için ve Elektrok-
ardiyogram sinyallerini 
teşhis etmek için Gaussian 
Ağırlıklı Hareketli Pencerel-
eme yöntemi önerildi.

Kimyasalların 
Verimli Kullanımı 
İçin Doğru 
Tekniklerin Önemi 
Vurgulandı…
Öğretim Görevlisi Cemal 
Kavalcıoğlu tarafından 
konferansta sunulan “Özellik 
Ekstraksiyon Metodu için 
Etkili Bulanık Kontrollü Filtre” 
başlıklı ikinci bildiride ise, 
hastalıkların giderilmesi gibi 
tarımsal görevlerin atomi-
zasyonun Avrupa ülkeler-
inde giderek arttığı ve bu 
nedenle, kimyasalların 
verimli kullanımı için doğru 
tekniklerin önemine vurgu 
yapıldı. Çalışmada, verim 
kalitesi ve miktarını azal-
tan çilek yapraklarında 
anti-mantar kimyasalların 
alana özel yayılması için 
kullanılabilecek bilgisayar 
tabanlı bir teknik önerildi. 
Önerilen teknik esas olarak 
mantar enfeksiyonu lokali-
zasyonu için bir bant geçiren 
filtreden oluştuğu anlatılan 
bildiride, gerçek zamanlı 
uygulama için tekil işlemci 
üzerindeki hesaplama 
yükünü azaltmak ve dağıtma 
tekniğini kolaylaştırmak 
için insanın görsel yönlerini 
algılamayı dikkate almak 
olduğuna vurgu yapıldı.
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ÜNİVERSİTE GAZETESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

SAHİBİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

KOORDİNATÖR
Nuran ÖZE

GÖRSEL TASARIM
Fuat Boğaç EVREN

BİLİŞİM DESTEĞİ
Near East Technology

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ RESMİ GAZETESİDİR.

   Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, Polonya’nın başkenti Varşova’da 
düzenlenen 13. Uluslararası Bulanık Sistemlerin ve 
Yumuşak Hesaplamanın Uygulanması Konferansında 
temsil edildi.

Yeni Akademik Yıla Heyecanla Başlıyor

GÜZEL SANATLAR ve 
TASARIM FAKÜLTESİ

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, eğitici 

kadrosu güçlendirilmiş, programlarını yenilemiş, 
atölye olanaklarını genişletmiş olan bir fakülte olarak 

yeni akademik yıla başladıklarını söyledi.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına hiç 
eksilmeyen heyecanının verdiği di-
namikle başladıklarını belirten Doç. 
Dr. Erdal Aygenç, Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin, sanat ve tasarım eğitimi 
yanında sanat kültürü alanlarında 
varlığını ve öncü rolünü kanıtladığını 
belirtti.

Doç. Dr. Aygenç, “Her yeni başlangıç 
bir heyecandır. Bu duygu sanat 
üretenlere hiç yabancı değildir. 
Hangi aşaması olursa olsun, eğitim 
alanında da böyledir heyecanla ve 
umutla yeni bir öğretim dönemine 
başlamak. Yakın Doğu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına da 
hiç eksilmeyen heyecanının verdiği 
dinamikle başlıyor. Aramıza yeni 
katılan öğrencilerimizin daha ilk 
adımlarında yaşayarak, üreterek 
öğrenmenin farkını ve keyfini 
farkederek kısa zamanda uyum 
sağlayacaklarına inancım tam” dedi.

Hem Çağdaş Eğitim Hem 
de Sanat Kültür Alanlarında 
Öncü bir Rol Üstenlenen 
Fakülte…
2018-2019 öğretim yılına alanında 
uzman öğretim yüesi kadrosuyla 
programlarını yenilemiş, atölye 
olanaklarını genişletmiş olarak 
başlayacaklarını belirten Doç. Dr. 
Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
bünyesine 2006 yılında katılan Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 
geçen süreçte çağdaş sanat ve 
tasarım eğitimi ile sanat kültürü 
alanlarında varlığını ve öncü rolünü 
kanıtladığını söyledi. Grafik 
Tasarım ve Plastik Sanatlar (Resim, 
Heykel, Seramik) alanlarında yet-
kin ve dinamik kadrosu ile nitelikli 
geleceğin sanatçılarını-tasarımcılarını 
yetiştirmeyi misyon edinen Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin, 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitim-öğretim programlarının yanı 
sıra gerçekleştirdiği sanatsal, kültürel 
ve akademik etkinliklerle de dünya 
ile bağlarını sürekli geliştiren bir 
yapıya sahip olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Aygenç; “Bölgenin
Sanat ve Kültürünün 
Merkezindeki Önder 
Konumunu Korumayı 
Hedefliyoruz”
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, 
kendi alanlarına ilişkin gelişmeleri 
dünya ölçeğinde takip eden, bunları 
değerlendirip programlarını yeni-
leyip dönüştürebilen, içinde yer 
aldığı coğrafyada ve yurtdışında 
ihtiyaç duyulan akademisyenlerin 
yetiştirilmesine katkı sağlayan Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin, 
bölgenin sanat ve kültürünün 
merkezindeki önder konumunu 
devam ettirmeyi hedef olarak 
belirlediğini vurguladı.

Doç. Dr. Erdal Aygenç şöyle de-
vam etti; “Adanın tarihi ve kül-
türel zenginliklerine duyarlı olan, 
bunların korunup “insanlığın ortak 
değerleri” olarak gelecek kuşaklara 
aktarılmasında sorumluluk duy-
an Fakültemizde konuya ilişkin 
yüksek lisans ve doktora tezleri 
gerçekleştirilmektedir. Böylece salt 
içinde bulunduğu coğrafyaya değil, 
tüm sanat ve kültür dünyasına hizmet 
vermektedir.”

Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’ne Sahip Bir 
Üniversitenin Bünyesinde 
Yer Almak Onur ve Gurur 
Verici…
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 
temelleri atılan, modern ve çağdaş 
alandaki tüm yapıtların sergilen-
mesine fırsat verebilecek bir alt 
yapıyla ve mimariyle inşa edilecek 
olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne 
sahip bir üniversitenin bünyesinde 
yer almanın kendileri için onur ve 
gurur verici olduğunu ifade eden 
Doç. Dr. Aygenç, “Sanat ve tasarım 
yolculuğuna bizlerle devam edecek 
olan tüm öğrencilerimize ve çalışma 
arkadaşlarıma başarılı bir öğretim 
yılı diyorum” ifadeleriyle sözlerini 
noktaladı.

Türk Dünyası 
Belgesel Film 

Festivali’nde KKTC 
temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası 
Belgesel Film Festivali etkinlikleri 

kapsamında sekiz ülkenin katılımı ile 
gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ni temsil ettiği 3. Türk 
Dünyası Belgesel Film Festivali’nin 

Galası Gecesi’ne katıldı.

Y
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Yakın Doğu Üni-
versitesi, İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden verilen 

bilgiye göre, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümleri 
öğrencileri, Avrupa Birliği’nin 
2001 yılından bu yana her yıl 
gerçekleştirdiği “Multilingual-
ism – Çok Dillilik” etkinliğine 
katıldı.

İlk olarak Hırvatistan’ın Avru-
pa Birliği’ne üye olması ile 
birlikte kurumun dil sayısını 
24’e çıkarıldığı, AB’nin çok 
dilli ve çok kültürlü bir yapı 
üzerine inşa edildiğinin 
katılımcılar ile paylaşıldığı 
etkinlikte, öğrenciler gerek 
uluslararası kurumların 
işleyişi gerekse Avrupa 
Birliği’nin (AB) mevzuatını 
yakından inceleme olanağı 
buldu.

Avrupa Birliği 
200’den Fazla Dili 
Barındırıyor…
Panelde konuşmacı olarak 
söz alan AB Komisyonu 
Kıbrıs Temsilciliği Yet-
kilisi, günümüz dünyasında 
6000‘den fazla dil 
kullanıldığına işaret ederek, 
AB coğrafyasında 200’den 
fazla dil barındığına dik-
kat çekti. AB’nin farklı 
dillere ilişkin politikalarına 
değinilerek, kurumun işleyişi 
için 3 resmi dil olan İngilizce, 
Fransızca ve Almanca 
dillerinin kullanıldığı ifade 
edildi. Birleşmiş Milletlerin 6 
resmi dil ile193 üyeye sahip 
küresel bir örgüt olduğu göz 
önüne alındığında, AB’nin 28 
üye ülke ile 24 farklı dile ev 
sahipliği yapmasının önemine 
vurgu yapıldı.

Avrupa Konseyi’nin inisi-
yatifiyle 26 Eylül 2001’den bu 
yana her yıl kutlanan Avrupa 
Diller Günü etkinliği, to-
plumu dil öğrenmenin önemi 
hakkında bilinçlendirmek, 
çok dilliliği ve kültürler arası 
anlayışı geliştirmede dil 
öğrenmenin etkisine dikkat 
çekmek; dilsel ve kültürel 
zenginliğini geliştirmek, okul

içinde veya okul dışında, 
ister profesyonel ihtiyaçlar 
için isterse de okumak 
ya da eğlence ve seyahat 
amaçlı olsun hayat boyu 
dil öğrenimini teşvik etmek 
amacı ile gerçekleştiriliyor.

Kuramsal Bilginin 
Pratikte Nasıl 
Yürütüldüğü 
Zeminini 
Sağlama İmkanı 
Sağlanıyor…
Öğrenciler ile birlikte AB Bilgi 
Merkezine ziyarette bulunan 
Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Nur Köprülü; “Farklı 
coğrafyalardan ülkemize 
ve üniversitemize gelen 
öğrencilerimizin hem Kıbrıs’ta 
faaliyet gösteren bu tür 
uluslararası kurumları tanıma 
imkânı bulmaları hem de 
bu vesileyle farklı kültürlerle 
tanışmalarının teorik derslerin 
yanında bilgiyi ve bilimsel 
araştırmayı destekleyici 
bir işlevi olduğunu” ifade 
etti. Doç. Dr. Nur Köprülü, 
öğrencilerin derslerde 
edindikleri kuramsal bilgi 
ve altyapının pratikte nasıl 
yürütüldüğüne ilişkin bilgi 
sahibi olmaları için gereken 
zemini sağlamak ve Avrupa 
Birliği Bilgi Merkezi’nin Kuzey 
Kıbrıs’taki faaliyetlerini bizzat 
yerinde incelemek amacı 
ile bu tür faaliyetleri sürekli 
gerçekleştirmeye gayret et-
tiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Şerife 
Eyüpoğlu: 
“Disiplinlerarası Bir 
Eğitim- Öğretim 
İlkesi Güdülüyor…
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. 
Eyüpoğlu da, dünyanın farklı 
ülkelerinden üniversitem-
ize gelen öğrencilerin alan 
araştırma ve çalışmalarına 
katkı koyacak, farklı kültür ve 
kurumları tanıyacak olanağa 
sahip olmaları gerekliliğinin 
altını çizerek, disiplinlerarası 
bir eğitim-öğretim ilkesi ile bu 
tür faaliyetleri destekledikler-
ini ifade etti.

B

Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde faaliyet gösterecek Siyaset Bilimi 

Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim 
Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu 

(YÖDAK) tarafından onay alarak yeni eğitim 
yılına başlıyor.

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans 
Programına YÖDAK’tan Onay

İlk Alan Araştırmalarını 
AB Bilgi Merkezinde 
Gerçekleştirdiler

YDÜ Uluslararası İlişkiler ve Siyaset 
Bilimi Bölümleri öğrencileri, Avrupa 
Birliği kurumlarını ve politikalarını 
daha yakından takip edebilmek 
amacıyla Lefkoşa’da faaliyet 
gösteren AB Bilgi Merkezinde Avrupa 
Birliği’nin Diller Günü etkinliğine 
katılarak, merkeze bir ziyarette 
bulundu.

ilimsel araştırmayı ve aka-
demik çalışmaları kendi-
sine öncelikli bir hedef 
olarak benimseyen Yakın 
Doğu Üniversitesinin 
bu amaç doğrultusunda 
alanda uzman kişilerin 
yetiştirilmesine katkı 
koymak amacı ile Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bünyes-
inde Siyaset Bilimi Yük-
sek Lisans Programının 
tüm altyapı hazırlıklarını 
tamamlayarak YÖDAK 
tarafından onay aldı.

Prof. Dr. Musatafa 
Sağsan: “Siyaset 
Bilimi Yüksek Lisans 
Programı Bir İhtiyaç 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Mustafa 
Sağsan, Siyaset Bilimi Yük-
sek Lisans Programının 
açılmasının bir ihtiyaç 
olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sağsan, “öğretim 
ve bilimsel araştırmanın 
üniversite eğitimi için 
ayrılmaz iki unsur 
olduğunu ve ikisinin 
birbirini tamamladığından

yola çıkarak, gerek 
öğretim sürecinin kalites-
inin artırılması ve ger-
ekse akademik araştırma 
sürecinin derinleştirilmesi 
bakımından Siyaset 
Bilimi Yüksek Lisans 
Programının açılması bir 
ihtiyaç olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Şerife 
Eyüpoğlu: “Siyaset 
Bilimi Alanındaki 
Yetkin Kadromuz 
Bize İlham Verdi”
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu 
da, Siyaset Bilimi Lisans 
Programının 10 yılı aşkın 
bir süredir fakülte bünyes-
inde eğitim verdiğine 
vurgu yaptı. Prof. Dr. 
Eyüpoğlu, Yüksek Lisans 
Programını yürütecek 
öğretim üyeleri ile siyaset 
bilimi alanındaki akade-
mik kadronun çeşitliği 
bu programın açılması 
yönündeki çalışmalarına 
ilham verdiğini söyledi.

Doç. Dr. Nur 
Köprülü: “Siyaset 

Bilimi Alanında 
Bilimsel, Kuramsal 
ve Çok Boyutlu 
Araştırmalar Ortaya 
Koymayı 
Hedefliyoruz”
Siyaset Bilimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Nur 
Köprülü ise YÖDAK 
onayı alınan yüksek 
lisans programının temel 
amaçlarına işaret ederek 
programı gerek ünivers-
itedeki gerekse adadaki 
siyaset bilimi alanındaki 
eğitim ve uygulamaların 
daha ileri bir noktaya 
götürülmesine imkan 
sağlamak ve bu yönde 
bilimsel, kuramsal ve 
çok boyutlu araştırmalar 
ortaya koymak amacı 
ile hayata geçirdiklerini 
ifade etti. Siyaset Bilimi 
Yüksek Lisans Programı 
müfredatını siyaset bilimi 
alanındaki ana akım ve 
eleştirel temel kuram-
sal tartışmaları kapsam 
ve alan çalışmalarını ön 
plana çıkaran bir altyapı 
ile hazırladıklarına vurgu 
yapan Doç. Dr. Köprülü, 
başta siyaset kuramları, 
karşılaştırmalı siyaset, to-
plumsal hareketler, Kıbrıs, 
Avrupa ve Orta Doğu 
çalışmaları, demokrasi ve 
demokratikleşme teorileri, 
siyasal uzlaşı, milliyetçi-
lik ve etnik çatışma gibi 
siyaset bilim alanında 
akademik yayınları ve 
araştırmaları ile öğretim 
kadrosunun çeşitliğine ve 
niteliğine dikkat çekti.


