KÜLTÜR SANAT

AKADEMİK

Türkiye Sanatçıları
Sergisi Açıldı
Türkiye’den gelen 4 sanatçının 16 eserinden
oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi, Ekonomi ve
Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. 4

YAŞAM SAĞLIK

Sağlıklı Bir Yaşam
Doğru Beslenmeden Geçiyor

Viyana Doğa Tarihi Müzesiyle Ortak
Proje Çalışmaları Başlıyor
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kıbrıs Herbaryum
ve Doğa Tarihi Müzesi ile Viyana Doğa Tarihi Müzesi arasında varılan
mutabakata göre Kıbrıs Faunasının teşhisi ve sınıflandırılmasına yönelik
ortak proje çalışması başlıyor. 7

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni
Banu Özbingül Arslansoyu, sağlıklı beslenme
yöntemleri hakkında bilgi verdi. 8
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ÜÇ SERGİNİN
AÇILIŞI YAPILDI

Özbekistanlı 4 Ressam ile
Kazakistanlı 5 Ressamın
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak
hazırladığı ve toplamda 70
eserden oluşan “Özbekistan Sanatçıları
Sergisi” ve “Kazakistan
Sanatçıları Sergisi”
ile Kazakistanlı Ressam
Orazbek Yessenbayev’in
70 eserinden oluşan
Kişisel Sergisi Milli Eğitim
ve Kültür Bakanı Nazım
Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme,
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları
2019-2020 öğretim yılı güz dönemi kayıtları devam ediyor.

YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA KAYITLARI
DEVAM EDİYOR
Y

akın Doğu Üniversitesi
Rektörlüğü’nden yapılan
açıklamaya göre,
yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar 23
Eylül 2019 Pazartesi günü mesai
bitimine kadar devam edecek.
Akademik, kariyer ve kişisel
gelişim açısından son derece
önemli olan Yüksek Lisans ve
Doktora programları Yakın Doğu
Üniversitesi bünyesinde yer alan
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri,
Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri
Enstitüleri tarafından 1612
Öğretim Üyesi ile yürütülüyor.

ve Doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir
eğitim verildiğini ifade etti.
Teori ile pratiğin harmanlanarak
eğitimin etkileşimli bir şekilde
yürütüldüğünü ifade eden
Araştırma ve uygulamanın
Tabur, yüksek lisans ve doktora
birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli
adaylarının istedikleri konu ve
bir şekilde yürütüldüğü Yüksek
Lisans ve Doktora programlarında alanda, uzmanlaşma ve araştırma
yapma imkanı sağladıklarını
her türlü araştırmanın rahatlıkla
belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi
yapılabilmesi için Fakülte
olarak 2019-2020 öğretim yılında
laboratuarlarının yanında İleri
YÖK ve YÖDAK onaylı 237 proDüzey Araştırma Laboratuarları,
gramda Yüksek Lisans ve DokYakın Doğu Hastanesi, Diş Hastora eğitimi verildiğini belirterek
tanesi ve Hayvan Hastane’sinin
gerek akademik kariyer gerekse
tüm imkanları da öğrencilerin
profesyonel kariyer açısından
hizmetine sunuluyor.
Son yıllarda yalnızca akademik
bu programların son derece
uzmanlaşma açısından değil aynı Doç. Dr. Yeter Tabur: “Yüksek
önemli olduğunu vurgulayarak,
zamanda profesyonel kariyer ve
günümüzün rekabetçi yapısında
Kalitede Amaç Odaklı Eğitim
kişisel gelişim açısından da önem Veriliyor”
yüksek lisanslı profesyonellerin iş
kazanan ve iş hayatında önemli
hayatında diğerlerine göre daha
Yakın Doğu Üniversitesi Genel
bir tercih sebebi haline gelen yük- Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur
çok tercih edilir hale geldiğini
sek lisans ve doktora eğitimleri
belirtti.
yaptığı açıklamada Yakın Doğu
Yakın Doğu Üniversitesi’nin
Üniversitesi’nin Yüksek Lisans
uzman akademik kadrosunun
yürütücülüğünde meslek
adaylarına ve profesyonellere yeni
ufuklar açıyor.

196 Bölüme Yatay
Geçiş Başvuruları
Devam Ediyor

Ülkemizin en çok tercih edilen
üniversitesi olan Yakın Doğu
Üniversitesi’ne 2019-2020
Akademik Güz Dönemi yatay
geçiş başvuruları devam ediyor.
Yakın Doğu Üniversitesi

Kamu Personeli’ne % 20 İndirim
Son dönemde kamu
kuruluşlarındaki personelin
profesyonel gelişimi konusunda
da Üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen
Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede
Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki
Yüksek Lisans ve Doktora
programlarına kayıt olmak isteyen
Kamu personeline de %20 indirim
uygulandığının altını çizdi.
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yer alan
237 Yüksek Lisans ve Doktora
programlarına güz dönemi için
kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler
daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.
tr web sayfasından veya 0 392
680 20 00 (dahili 5211-52255377) no’lu telefondan alabilirler.

Rektörlüğünden yapılan
açıklamaya göre, bir başka
yükseköğrenim kurumunda
eğitimlerine devam eden ve
Yakın Doğu Üniversitesi’nde
bulunan 196 bölümden herhangi

BEŞİNCİ KEZ
AVRUPA ZEMİN
MEKANİĞİ VE
GEOTEKNİK
MÜHENDİSLİĞİ
KONFERANSINA
KATILIYORUZ

Yakın Doğu Üniversitesi
Deprem ve Zemin
Araştırma ve
Değerlendirme Merkezi
Başkanı, Petrol ve Doğal
Gaz Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Cavit
Atalar, 2003 yılından
beri üst üste beşinci kez
Avrupa Zemin Mekaniği
ve Geoteknik Mühendisliği
Konferansına katılıyor.

İKİ SERGİNİN
AÇILIŞI YAPILDI

Kazakistanlı 5 sanatçı ile
Türkmenistanlı Ressam
Yagshymyrat Kerimov’un
Kıbrıs Modern Sanat
Müzesi için ayrı ayrı özel
olarak hazırlığı ve toplamda
47 eserden oluşan iki ayrı
resim sergisi Ekonomi ve
Enerji Bakanı Hasan Taçoy
tarafından açıldı.

birine yatay geçiş yapmak
isteyen öğrenciler, Yakın Doğu
Üniversitesi Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne başvurularını
yapabilecekler.
6
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Kültür Sanat

Kültür Sanat
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Üç Serginin
Toplu Açılışı
Yapıldı

Y

akın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Sergi Salonu’nda
yer alan 3 ayrı
serginin açılışına,
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu
Üniversitesi Kurucu Rektörü
Dr. Suat İrfan Günsel, rektör
yardımcıları, öğretim elemanları,
sanatçılarla davetli misafirler
katıldı.

60 yaş üzeri bireyler için “+60
Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni”
hayata geçirdik. Haziran ayında
ise Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk
Üniversitesi olan “Özay Günsel
Çocuk Üniversitesi” eğitimöğretim hayatına başladı. Sayıları
60’ın üzerinde olan Öğrenci
kulüplerimiz aracılığıyla tüm
dünya ile staj ve araştırma
değişim programlarını sürdürmekteyiz. Bu yaz dönemi içerisinde 22 Ülkeden 61 öğrenci
Serginin açılışında Yakın Doğu
kampüsümüzde bu değişim
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
programları sayesinde bulundu.
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,
Erasmus Programı kapsamında
Özbekistanlı Sanatçılar adına
Litvanya’ya 2 öğrencimizi gönOrtikboy Kazakov, Kazakistanlı derdik. Güz dönemi içerisinde
Sanatçılar adına Andrey Orazise akademisyen değişimini
bayev, kişisel sergisi açılan
başlatacağız. Yakın Doğu
Kazakistanlı Sanatçı Orazbek
Üniversitesi Hastanesi, Diş
Yessenbayev ile Milli eğitim ve
Hekimliği Hastanesi ve Hayvan
Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Hastanesi’yle birlikte Girne Ünibirer konuşma yaptı.
versitesi Dr Suat Günsel Hastanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak
Üniversitenin Çalışmalarından üzere 5 hastane ile toplumumuza
Bahsedildi
dünya standartlarında sağlık
Serginin açılış konuşmasını yahizmeti sunmaktayız. 20 Fakülte,
pan Yakın Doğu Üniversitesi Re- 6 Enstitü, 33 Araştırma ve
ktör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer
uygulama merkezi, 104 araştırma
Şanlıdağ, 40 yıldır bu coğrafyada ve uygulama laboratuarı ile
eğitim, bilim, sağlık, inovasyon
“Bilim Üreten Kampüs” misyve sanat denildiğinde akla Yakın onuyla son üç yılda kendi öz
Doğu Üniversitesinin geldiğini
kaynaklarımızla desteklediğimiz
ifade ederek dünya üniversiteleri BAP tarafından 380 araştırma
ile yarıştıklarını ve dünyanın ilk projesi kabul edilmiş ve bunların
500 üniversitesi arasına girmeyi 120’si tamamlandı. CERN
hedeflediklerini söyledi.
projesine Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC olarak dahil olmak
Yakın Doğu Üniversitesinin
üzere çalışmalarımızı başlattık.
çalışmaları ve olanaklarından
RA-25 ve RA-27 güneş enerjili
söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ,
araba projesi, Robotik Futbol
şunları anlattı: “2-102 yaş arası
Takımı, Teknoloji Transfer Ofisi
bireyler için üniversite eğitimi
NERITA ve sanatta Kıbrıs Modstratejimize uygun olarak, formal ern Sanat Müzesi Projesi ile tüm
üniversite eğitimine devam eden Türki Cumhuriyetleri ve akraba
Yakın Doğu Üniversitesi ve
topluluklarıyla, Türkiye’yi
Girne Üniversitelerine ek olarak Kıbrıs’ta bir “Sanat Köprüsü”yle
2018-2019 Öğretim Döneminde buluşturuyoruz.”

Özbekistanlı 4 Ressam ile Kazakistanlı 5
Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı
ayrı özel olarak hazırladığı ve toplamda 70
eserden oluşan “Özbekistan Sanatçıları
Sergisi” ve “Kazakistan Sanatçıları Sergisi”
ile Kazakistanlı Ressam Orazbek
Yessenbayev’in 70 eserinden oluşan Kişisel
Sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım
Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
Türk Bütünlüğünü Sağlıyor…
Özbekistanlı Sanatçılar adına
konuşan Ortikboy Kazakov ise,
“Yirmi birinci yüzyılda, çok az
insanı gökdelenlerle, arabalarla,
teknolojilerle ile şaşırtabilirsiniz,
ancak sanatla insanları fazlası
ile şaşırtmak mümkün oluyor
çünkü sanat değişir ve gelişir.
Bu salonda sergilenen eserler
uzun yılların deneyimlerini,
felsefi yansımalarını, enerji titreşimlerinin arayışlarını,
şahısların ve bir bütün olarak
halkımızın manevi ve maddi
dünyasının deneyimlerini
içermektedir. Kıbrıs Modern
Sanat Müzesi çatısı altında
olan bu sergi Türk halklarının
kardeşlik ve dostluk bağlarını
güçlendirmekten daha ziyade
onların bütünlüğünü sağlıyor.
Eminiz ki Kıbrıs Modern Sanat
Müzesi Türk halklarının tarihini, geleneklerini ve kültürünü
araştırmaya dönük bir merkeze
yol açacaktır. Dr. Suat Günsel
tarafından başlatılan bu yolunun
misyonuna ve amacına katkı
sağlayacağımız için çok mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye
konuştu.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
Dünyada İlk ve Tektir…
Kazakistanlı Sanatçılar adına
düşüncelerini aktaran Andrey
Orazbayev de, hayatlarının
en önemli anılarından birini
heyecanla yaşadıklarını ifade
etti. Orazbayev, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası
olma fırsatını sunduğunuz için
çok teşekkür ediyoruz. Dr. Suat
Günsel’in Türk dünyasının kültürünü ve ruhunu canlandırmak
üzere yaptığı her adımını takdir
eder buna destek vermekten

mutluluk duyarız. Türk
dünyasının sanat ve kültürünü
bir çatı altında barındıracak olan
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
dünyada ilk ve tektir. Bu amaca
dönük çalışan ve çaba gösteren
herkese sağlık, sönmeyen enerji
ve başarılar dilerim” dedi.
Mutluluğunu Dile Getirdi…
Kazakistanlı Sanatçı Orazbek
Yessenbayev ise “Sizi kişisel
sergimin açılışında görmekten
mutluluk duyarım. Öncelikle
Dr. Suat Günsel’e davet ettiği ve
bu fırsatı bizlere sunduğu için
teşekkür ediyorum. Desteğiniz,
ilginiz, sıcak karşılama ve dostluluk dolu atmosfer için sonsuz
şükranlarımı ve saygılarımı sunmak isterim” ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: “Duygu ve
Düşüncelerimiz Suat Hocanın
Vizyonu ile Bezendi…”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Nazım Çavuşoğlu da sergi
açılışında yaptığı konuşmada,
sanatçıların duyguları,
düşüncelerinin tuvallere
yansıdığını ifade ederek
sanatçıların iç duygularını yorumlamak ve buraya yansıttıkları
duyguları anlamaya çalışmanın
izleyicilere düştüğünü söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin bu topraklarda
bir devlet olarak dünyaya açılsın
diye kurulduğunu ve bunun için
emek harcandığını ifade eden
Bakan Çavuşoğlu, “Ne mutlu
bize ki dikmenin bu tepelerinde
kurulan Yakın Doğu Üniversitesi ile bu vizyonu ortaya koyan
Suat Hoca bunu başardı. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
dışa açılımını sağlarken burada
yetişen öğrencilerin yurt

dışına gitmesini, yurt dışından
insanların da Yakın Doğu Üniversitesinde bir şeyleri en yüksek
seviyede eğitim alabileceği bir
üniversite yarattı. Dolaysıyla bu
açıdan mutluyuz ve bu büyük
düşünceyi selamlıyoruz. Bizim
de tuvalimiz Suat Hoca’dır. Bizim de duygu ve düşüncülerimiz
onun vizyonuna bezendi. Bütün
bu duygularla Herbayrum,
sanat galerisi, müzeleri ve birçok
çalışmasıyla insanlığa hizmet
etmeye devam edecektir. Barış,
sevgi ve saygı tohumlarını dünyaya atmaya devam ederken bunun merkezi Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti olacaktır. Emeği
geçen herkesi tebrik ediyorum”
şeklinde konuştu.
Gümüş Anahtar Onur Ödülü
ile Uluğ Beg Ödülü Takdim
Edildi…
Konuşmaların ardından Milli
Eğitim ve Kültür Bakanı
Nazım Çavuşoğlu tarafından
Kazakistanlı sanatçılar ile
Özbekistanlı sanatçılara Teşekkür
Belgesi verildi. Kazakistanlı
sanatçı Orazbek Yessenbayev’e
Alasya Ödülleri kapsamında
verilen Uluğ Beg ödülü,
Kazkaistanlı sanatçı Sembigali
Smgulavo’da Gümüş anahtar
onur ödülü takdim edildi.
Sergi Kurdelesi Kesildi…
Daha sonra üç ayrı serginin kurdelesi kesilerek sergilerin açılışı
gerçekleştirildi. Çeşitli tekniklerle renk kombinasyonlarının
kullanıldığı eserlerin yer aldığı
sergiler, hafta içi 08.00-16.00
saatleri arasında 11 Eylül 2019
tarihine kadar Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi Sergi
Salonu’nda ziyarete açık olacak.

Y

akın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür
ve Kongre Merkezi
Kıbrıs Sanat
Merkezi Sergi
Salonu’nda yer alan serginin
açılışına, Ekonomi ve Enerji
Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu
Üniversitesi Kurucu Rektörü
Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal
Birlik Partisi Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Savaşan,
rektör yardımcıları, öğretim
elemanları, sanatçılarla davetli
misafirler katıldı.
Serginin açılışında Yakın Doğu
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,
Kazakistanlı sanatçılar adına
Kuandyk Baimukhanov ile
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan
Taçoy birer konuşma yaptı.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
Eski Eserler ve Modern Sanat
Alanındaki Tüm Yapıtların
Sergilenmesine Olanak
Sağlayacak…
Serginin açılış konuşmasını
yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu
Üniversitesi yerleşkesinde
konumlandırılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, çağdaş
estetik değerler ve anlayışlar
düşünüldüğünde, ülkemizin
uluslararası platform ve kendi
özvarlığına hitap eden önemli
bir seçme, biriktirme, koruma
ve sergileme işlevlerini yerine
getireceğini söyledi.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
koleksiyonunun, sanat tarihi
bağlamında ülkelerini en iyi
şekilde temsil edecek eserlerden
oluşacağını belirten Prof. Dr.
Şanlıdağ, bugüne kadar yüzlerce
sanatçının proje kapsamında
çalıştaylara katılarak sergiler
açtığını dile getirdi. Prof. Dr.
Şanlıdağ, “Son 10 ayda kampüste
açılan sergi sayısı 100’ü aşmış
durumdadır. Eser sayısı ise
12.000 in üzerindedir” dedi.

İki Serginin
Açılışı Yapıldı
Kazakistanlı 5 sanatçı ile Türkmenistanlı Ressam
Yagshymyrat Kerimov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için
ayrı ayrı özel olarak hazırlığı ve toplamda 47 eserden oluşan
iki ayrı resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı
Hasan Taçoy tarafından açıldı.

coğrafyanın en büyük modern
sanat müzesi olarak yükseldiğini
ifade etti.
Sözlerinin sonunda Yakın Doğu
Üniversitesi Kampüsünde Müzeler Bölgesi’nde 7 müze yer
alacağını dile getiren Prof. Dr.
Şanlıdağ, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi
Müzesi, Milli Tarih Müzesi,
Denizcilik Müzesi, Bıçak ve
Kılıç Müzesi ile Kıbrıs Modern
Sanat Müzesi’nin sanatseverlere
sunulacağını kaydetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
Türk Dünyasının Kültür ve
Sanatını Bir Çatı Altında
Toplayacak…
Kazakistanlı sanatçılar adına
konuşan Kuandyk Baimukhanov
ise “Yakın Doğu Üniversitesi
ailesi Kuzey Kıbrıs toprağına
gelen Türk dünyası sanatçılarını
sıcak karşıladığınız ve bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür
ederiz. Verimli çalışabilmemiz
için bizlere sağladığınız büyülü
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Tamer Şanlıdağ, pek çok ülkeden atmosfer ve özel ilgi için de
şükranlarımızı sunarız. Türk
sanatçıyı bir araya getiren,
dünyasının sanat ve kültürünü
yaratıcılıkta özgürlük sağlayan,
bir çatı altında barındıracak olan
Dünya sanatını bu coğrafyada
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
birleştiren Kıbrıs Modern
dünyada ilk ve tektir. Dünya
Sanat Müzesi’nin, eski eserler

müzeleri arasında yer alacak
bir müze potansiyeline sahip bir müzedir. Bu misyonu
gerçekleştirmek adına çalışan ve
çaba gösteren herkese başarılar
ve enerji dilerim” diye konuştu.

mi çalışsam diye düşündüm.
Bir sanatçının karşısındaki
kişiye verebileceği en büyük
haz ve duygu gerçek anlamla
sergilediğini anlamak, görmek
ve ondan aldığınız hazzın en
doruğuna çıkabileceğiniz nokBakan Taçoy: “Sanatta Büyük taya ulaşabilmektir. Suyun gücü
Ülkelerle Yarışır Pozisyona
ve enerjisi, kelebek ile filin aynı
Gelecek Olan Kıbrıs Modern
resimde olması, güç ile ince
Sanat Müzesi Devasa
kıvrımın güzel bir sembolün
Zenginliğe Ortam Sunuyor…” sergilenmesi kadar değerli bir
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan şey olamaz. Sanatçı ve sanat bize
Taçoy da serginin açılışında
bunların hepsini hissettirebiliyaptığı konuşmada, Kıbrıs Mod- yor.”
ern Sanat Müzesi’nin dünyada
birinci sıraya oturabilecek bir
Bir resimden kitaplar dolusu yazı
sanat tapınağı olduğunu ifade
ve düşünce çıkabileceğini dile
ederek hükümet olarak kurucu
getiren Bakan Taçoy, sanatçının
Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’i
o an düşünerek o işi yaptığını
gerçekleştirdiği misyondan
anlayabilmek kadar güç bir
dolayı kutladıklarını belirtti.
şey olamadığını ifade etti. Bir
sanatçının soyut, somut, sürKonuşmasına sanatçıların
realist realist bir şeyler vermeye
yarattığı eserlerden bahsederek
çalıştığını da sözlerine ekleyen
devam eden Bakan Taçoy şunları Taçoy, reel olarak bunların
dile getirdi: “Oturduğumda
gerçeğe yansıması olduğunu,
karşımda enteresan devasa bir
Yakın Doğu Üniversitesinin
tablo vardı. Bu tabloya baktıkça hiçbir ülkenin yapamadığını ve
kendimi suya mı kaptırsam yoksa sanatta büyük ülkelerle yarışır
doğanın zenginliği içerisinde
pozisyona gelecek olan Kıbrıs
mi boğulsam ya da küçük
Modern Sanat Müzesi ile devasa
bir kelebeğin görünmez bir
bir zenginliğe ortam sunduğunu
dokunuşunun ne olduğunu ve
kaydetti.
nereye hitap ettiğini hissetmeye
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Bugüne kadar yaratılan 12 bin
eser olduğuna dikkat çeken
Hasan Taçoy, yaklaşık 3 bin
sanatçının ayrı görüş, felsefi
yaklaşım ve dünyaya bakış
açısının yansıtıldığı büyük bir
hazine ve büyük bir zenginlik
yaratıldığını sözlerine ekledi.
Dünyada Birinci Sıraya
Oturabilecek Büyük Bir Hazine ve Sanat Tapınağını Herkes
Görmeli…
Ekonomi ve Enerji Bakanı
Hasan Taçoy, “Binlerce kişi
fiilen KKTC ve Yakın Doğu
Üniversitesini ziyaret ederek
burada yaratılan imkanlarla
ilham kaynaklarını kullanıp
kendi eserlerini yaratmışlardır.
Böyle bir şey görülmemiş, hiçbir
ülke tarafından da böyle bir
olay yaşatılmamıştır. Yapılan
işin ağırlığı, yükü sorumluluğu
gerçek anlamda omuzlarında
hisseden Suat Hoca’nın ilgi ve
alakası, ne kadar büyük bir olaya
imza atıldığını ve dünya çapında
birinci sıraya oturabilecek
kapasitede bir eser, çok büyük
hazine ve tapınağın yaratılmasına
vesile olduğunun herkes farkına
varmalı” şeklinde konuştu.
Ülke adına yapılan girişimden
duydukları haz ve memnuniyeti dile getiren Bakan Taçoy,
hükümet olarak da mutlu
olduklarını ve bu girişimi takdir
ettiklerini belirterek sözlerini
noktaladı.
Sergi Kurdelesi Kesildi…
Konuşmaların ardından Ekonomi
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy
tarafından Türkmenistanlı Ressam Yagshymyrat Kerimov’a
Gümüş Anahtar Onur Ödülü,
Kazakistanlı Sanatçılara ise
Teşekkür Belgesi takdim edildi.
Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek iki ayrı serginin açılışı
gerçekleştirildi. Tarihsel, anıtsal
ve dekoratif gerçeklik tarzındaki
eserlerin yer aldığı Kazakistan
Sanatçıları Sergisi ile gerçeklik
tarzında çalışmaların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu
Yagshymyrat Kerimov’un Kişisel
Resim Sergisi, 2 Eylül 2019
tarihine kadar hafta içi 08.0016.00 saatleri arasında Kıbrıs
Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda
izlenebilecek.
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takip edilmekte olduğunu söyledi. Şu ana kadar Modern Sanat
Müzesinin envanterinde plastik
sanatların çeşitli sanat dallarında
12.000 civarında eser bulunmakta ve müze 15 Kasım 2020
yılında yeni binasına taşındığında
hedeflenen rakam olan 20.000
eserin aşılacağının aşikar olduğunu
belirten Prof. Dr. Özkul, tüm bu
çalıştaylara katılan sanatçılarımız
ise müzemizin temelinde emekleri
olacağından dolayı müzemizin
yeni binasının açılışına kadar
hepsinin adları kurucular arasında
yer alacaktır dedi.

Türkiye

Sanatçıları

Sergisi
Açıldı

Türkiye’den gelen 4 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel
olarak hazırladığı ve 16 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Erasmus
Programı Kapsamında Bu Yaz 22
Ülkeden 61 Öğrenciyi Ağırladı
Sayıları 60’ın üzerinde olan
öğrenci kulüplerimiz aracılığıyla
tüm dünya ile staj ve araştırma
değişim programlarını sürdürmekteyiz diyen Prof. Dr. Özkul,
bu yaz dönemi içerisinde 22
Ülkeden 61 öğrencinin Yakın
Doğu Üniversitesi’nde değişim
programları sayesinde bulunduğunu
Serginin açılışında Yakın Doğu
Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih belirterek bu yıl ilk defa Erasmus
Programı kapsamında Litvanya’ya
Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu
Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi 2 öğrenci gönderdiklerinin altını
çizdi. Güz dönemi içerisinde
Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul,
ise akademisyen değişiminin
Türkiyeli Sanatçılar adına Gülay
başlayacağını vurguladı.
Yüksel ile Ekonomi ve Enerji
Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma
Yakın Doğu Üniversitesi Hasyaptı.
tanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve
Yakın Doğu Üniversitesi Dünyada Hayvan Hastanesi’yle birlikte Girne
Üniversitesi Dr Suat Günsel Hasİlk 500 Üniversite Arasında
tanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak
Yerini Alacak
üzere 5 hastane ile toplumumuza
Serginin açılış konuşmasını yapan
ve bölgeye dünya standartlarında
Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi
sağlık hizmeti sunmaktayız diyen
Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı
Prof. Dr.Özkul, 20 Fakülte, 6
ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Enstitü, 33 Araştırma ve uyguProf. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın
lama merkezi, 104 araştırma ve
Doğu Üniversitesi olarak 1988
uygulama laboratuarı ile “Bilim
yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlandığını ve bugün iti- Üreten Kampüs” misyonuyla son
bariyle eğitimde başarılarla dolu 31 üç yılda kendi öz kaynaklarımızla
yılı geride bıraktıklarını belirterek, desteklediğimiz BAP tarafından
bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, 380 araştırma projesi kabul edilmiş
ve bunların 120’si tamamlanmıştır
inovasyon ve sanat denildiğinde
dedi.
akla Yakın Doğu Üniversitesi’nin
gelmekte olduğunu ve üniversite
CERN projesine Yakın Doğu
olarak dünya üniversiteleri ile
Üniversitesi ve KKTC olarak
yarıştıklarını vurguladı.
dahil olmak üzere çalışmaların
başlatıldığını belirten Prof. Dr.
Prof. Dr. Özkul, Yakın Doğu
Özkul, RA-25 ve RA-27 güneş
Üniversitesi’nin akademisyenleri
tarafından 2018 yılında uluslararası enerjili araba projesi, Robotik
Futbol Takımı, Teknoloji Transfer
indeksler tarafından taranan
Ofisi NERITA ve sanatta Kıbrıs
dergilerde 1200 üzerinde yayın
Modern Sanat Müzesi Projesi ile
yapıldığını, amaçlarının dünyanın
ilk 500 üniversitesi arasına girmek tüm Türki Cumhuriyetleri ve akraba
olduğunun altını çizerek, buu yolda topluluklarıyla, Türkiye’yi Kuzey
Kıbrıs’ta bir “Sanat Köprüsü”yle
tüm akademisyenler olarak emin
buluşturuyoruz dedi.
adımlarla ilerlemekteyiz dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp
Fakültesi Sergi Salonu’nda yer
alan serginin açılışına, Ekonomi
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu
Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör
yardımcıları, dekanlar, enstitü
müdürleri, öğretim elemanları,
sanatçılarla davetli misafirler
katıldı.
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belgeler olmasaydı geçmişte
insanların neler yaptığı konusunda insanlık bilgi sahibi olamayacaktı. Bu eserlerin
günümüze taşınmasında müzecilik
ve müzelerin büyük önemi olduğu
gibi müzeciliğin başlatılmasını
sağlayanları da unutmamak gerekir
dedi.
Mustafa Kemal Atatürk;
“Sanatsız Kalan Bir Milletin
Hayat Damarlarından Biri
Kopmuş Demektir”
Dünyada müzeciliğin ilk
örneklerini, Roma İmparatorluğu
zamanında, görmek mümkündür
diyen Özkul, Romalı askerler
savaşlarda elde ettikleri ganimetleri
sergilemekteydiler. Romalılar
devrinden itibaren müzecilik
çeşitli evreler geçirmiş ve müzeler
günümüzde geçmiş ile gelecek
arasında bir bağ kurulan yerler
olmuştur. “Sanat ise insanların
birbirlerini anlamaları içindir.
Yaşadığımız dünyayı farklı duygularla anlatan başka bir dünyadır.
Toplumsal ve evrensel barışı
gerçekleştirmek içindir. Sanatın,
toplumda ilerlemesini ve önemini Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Sanatsız kalan bir milletin hayat
damarlarından biri kopmuş demektir” sözleri en iyi şekilde ifade
eder. Sanat yaratıcılıktır, insanın
beğenisini geliştirir ve toplumlar sanata verdikleri önem kadar
gelişirler.

Yakın Doğu Üniversitesi Müze
Sayısını 7’ye Yükseltti
Prof.Dr. Ali Efdal Özkul; “Bizler
Yakın Doğu Ailesi olarak bilime
verdiğimiz önem kadar sanata ve
müzeciliğe de önem vermekteyiz.
İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı
birleştirdiğimiz üç müzemiz (Kıbrıs
Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa
Tarihi) Yakın Doğu Üniversitesi
yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerine
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitimde bilim, teknoloji ve sanatla dolu zaProf. Dr. Özkul; “+60 Yaş
Elde Ettiği Başarıları Yanı Sıra
Tazelenme Üniversitesi ve Özay
manlar geçirmelerini sağlamaktadır.
Sanat Alanında da FaaliyetlerGünsel Çocuk Üniversitesini
ine Hız Vererek Bir Kuşun İki
Hayata Geçirdik”
Modern Sanat Müzesi 15 Kasım
Kanatı Misali Bilim ve Sanatı
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “2-102
2020’de 20 Bin’den Fazla Eserle
Birleştirmiştir
yaş arası bireyler için üniversite
Sanatseverlerin Hizmetine
İnsanların tarih öncesi çağlardan
eğitimi stratejimize uygun olarak,
Açılacak
formal üniversite eğitimine devam itibaren kendilerini ifade etmek
Yakın Doğu Üniversitesi olarak
için çeşitli yollar kullandıklarını,
eden Yakın Doğu Üniversitesi
toplumun bilinçlenmesine öncülük
mağaraların duvarlarına çeşitli res- ederken KKTC’nin de uluslararası
ve kardeş Üniversite Girne Üniimler çizdiklerini, çeşitli heykeller
versitesine ek olarak 2018-2019
platformlarda tanınmasını
yaparak kendilerini ve yaşamlarını sağlamaya çalışmakta olduklarının
Öğretim döneminde 60 yaş üzeri
anlatmaya tarih boyunca devam
bireyler için “+60 Yaş Tazelenme
altını çizen Prof. Dr. Özkul,
Üniversitesi’ni, Haziran ayında ise ettiklerini, yazıyla birlikte bu sefer bugün 14 Türki Cumhuriyet ve
Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversi- de yazılı belgelerle yaşamlarını
toplulukları yanı sıra Balkan ve
tesi olan “Özay Günsel Çocuk Üni- kendilerini ifade ederek kayıt altına Orta Doğu coğrafyasında Yakın
almaya başladıklarının altını çizen
versitesi” eğitim-öğretim hayatına
Doğu Üniversitesi kadar KKTC’nin
Prof. Dr. Özkul, bu eserler ve
başladı” dedi.
de tüm detayları ile bilinmekte ve

“Bu Büyük Projenin Bir Parçası
Olmaktan Dolayı Çok
Mutluyuz”
Serginin açılışında Türkiyeli
Sanatçılar adına konuşan Ressam Gülay Yüksel ise; “Bu gün
Türkiye’den birlikte geldiğimiz
dört sanatçı arkadaş ile Yakın
Doğu Üniversitesi Modern Sanat
Müzesi için yaptığımız resimlerimizle bir sergi açıyoruz. Geldiğiniz
için hepinize teşekkür ederiz.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu
büyük projesinin içinde olmaktan

dolayı mutluyuz. Bu projenin
tamamlanması halinde bu anlamda
en büyük Modern Sanat müzesi
olacak. Bu projenin içinde olmaktan ötürü onur duyuyoruz. Burada
bulunduğumuz süre içinde diğer
katılımcı sanatçı arkadaşlar ve
eserleri ile tanışma şansımız oldu.
Hepsini selamlıyoruz. Kurucu
Rektör Dr. Suat Günsel’e ve bizi
ağırlamak için gayret gösteren
bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz.
Umarım Modern Sanat Müzesi’nin
açılışında tekrar görüşürüz dedi.”
dedi.
Bakan Taçoy; “Suat Günsel Toplumların Birbirini
Anlayışla Karşılayabileceği
O Yakınlaşmanın İlk Önce
Sanat ve Kültürden Geçeceğini
Herkese İspat Etmiş Durumda”
Serginin açılış töreninde konuşan
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan
Taçoy ise; “Biz hala daha medeniyeti savunan, medeniyetin
öncüsü olan ülkelerde dahi şu
küçücük Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin soyutu somuta
çevirdiği noktadaki görüşünü dünyaya anlatamadık. Bunu

entegrasyonların olduğu süreç
içerisindeki aşamaları kaydederek
belki bir yerlere varırız düşüncesi
içerisindeyim. Yakın Doğu
Üniversitesi entegrasyonların ilk
gerçekleşecek yerinin kültür ve
sanatsal anlayışla olabileceğini
ve bu entegrasyonun ve birbirini
anlayışla toplumların birbirini
anlayışla karşılayabileceği o
yakınlaşmanın ilk önce sanat ve
kültürden geçeceğini herkese ispat
etmiş durumda“ dedi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan
Taçoy, kürsüden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin inşaatını
göstererek; belki herkese göre bir
hayaldi ama karşınızda duran ve
göğe doğru yükselen demirlerin o
soyutun somuta dönüşeceği nokta
olduğunu belirterek, Dünyanın
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
bakışı farklı olsa da ve buradaki
eğitimi dahi göz ardı etmeye
çalışsa da bunları aşmanın zamanı
geldiğini bir kez daha ispat edilmiş
olduğunun altını çizdi.
Hasan Taçoy; “Eğitimin,
Sanatın, İlimin ve Sağlığın
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Yaşandığı Yer Oldu Yakın Doğu
Üniversitesi”
Bakan Taçoy, Yakın Doğu
Üniversitesi’nin eğitime, sanata, ilime, Ar-Ge’ye ve sağlığa
verdiği önemle bir üniversitenin
verebileceği her şeyi sunduğunu
belirterek, bir noktaya gelindiğinde
işte eğitimin ve o güzelliklerin
yaşandığı yer olduğunu vurguladı.
Taçoy, Prof. Dr. Özkul’un
konuşmasına değinerek, Yakın
Doğu Üniversitesi’nin dünya
üniversiteleri ile yarıştığına
inanmadığını, onlardan çok önde
olduğuna inandığını söyleyerek,
çünkü böyle bir güzellik yok.
Bu yapılan güzelliklerin göz
ardı edilmemesi, dünyanın bu
güzelliğe ayrıca bir önem vermesi
noktasında tekrar kutlarım dedi.
Düşünce özgürlüğünü savunan
ülkeler ve o özgürlüğün devamı
yolunda baskı yapan ülkelerin artık
sanatla olan ve özgürce hareketini
sergileyen sanatçılarımızın da eserlerini gelip bu diyarlarda görme
şansını elde edecekler ve sadece
bir değil belki de bin 500

sanatçının değişik zamanlarda sergilenecek olan resimleri ve diğer
akademisyenlerimizin sergilemiş
olduğu ilim irfan yolunda tüm
hareketlerini şu küçücük ülkeden,
kendi içinde yaratmış olduğu
değerden Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
değerini bir kez daha anlamış
olacaklarını vurguladı.
Sanatçılara Plaket Takdimi
Yapıldı…
Konuşmaların ardından Ekonomi
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy
tarafından Türkiyeli Sanatçılar
Gülay Yüksel, Gülümay Çıraz,
Murat Tefek ve Durmuş Ali
Akça’ya teşekkür belgeleri takdim
edildi.
Sergiler Gezildi…
Daha sonra Türkiyeli Sanatçılar
resim sergisinin açılışı
gerçekleştirildi. Sergi, 17 Elül
2019 tarihine kadar hafta içi,
08.00-16.00 saatleri arasında
Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda
ziyarete açık olacak.
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Viyana Doğa Tarihi
Müzesiyle Ortak Proje
Çalışmaları Başlıyor

196 Bölüme Yatay Geçiş
Başvuruları
Devam Ediyor
Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne

Y

2019-2020 Akademik Güz Dönemi yatay geçiş başvuruları devam ediyor.
akın Doğu Üniversitesi
Rektörlüğünden yapılan
açıklamaya göre, bir başka
yükseköğrenim kurumunda
eğitimlerine devam eden ve
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 196 bölümden herhangi
birine yatay geçiş yapmak
isteyen öğrenciler, Yakın Doğu
Üniversitesi Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne başvurularını
yapabilecekler.

Bir Eğitimin Yanında Tam
Bir Kampüs Hayatı Yaşama
İmkanına da Kavuşacaklar”
Yakın Doğu Üniversitesi
Genel Sekreteri Yrd. Doç.
Dr. Yeter Tabur, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada Yakın Doğu
Üniversitesi’ne yatay geçiş ile
gelen öğrencilerin, donanımlı bir
eğitimin yanında özel imkanlardan da yararlanabileceğine
değindi. “Bir yükseköğrenim
kurumunda eğitim gören ve
20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve
Yakın Doğu Üniversitesi’nde
196 Bölümde Eğitim Alabibulunan 196 seçkin bölümden
lecekler
birinde kaliteli eğitim alarak
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bu- eğitim hayatlarına
lunan Atatürk Eğitim Fakültesi, devam etmek isteyen tüm
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakülöğrenciler, Yakın Doğu
tesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Üniversitesi’ne yatay geçiş
Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebi- yapmaları halinde özel burs
yat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve uygulamasından da yararTasarım Fakültesi, Hemşirelik
lanabilecekler” dedi. AkaFakültesi, Hukuk Fakültesi,
demik imkanların yanı sıra
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte- Yakın Doğu Üniversitesi’nin
si, İnşaat ve Çevre Mühendisliği sunduğu sosyal yaşama da
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi,
değinen Yrd. Doç. Dr. Tabur,
İletişim Fakültesi, Mühendislik
“Yakın Doğu Üniversitesi, bir
Fakültesi, Mimarlık Fakülkampüs üniversitesidir ve bir
tesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
üniversite öğrencisinin tam bir
Sahne Sanatları Fakültesi, Spor üniversite hayatı yaşaması için
Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültasarlanmıştır. Sosyal alanlar,
tesi, Turizm Fakültesi, Veteriner spor alanları, çalışma alanları ile
Fakültesi ve bağlı bölümlerle
bir bütün olarak öğrencilerimize
birlikte, Meslek Yüksekokulu,
sunulmuştur” dedi. Yatay
Adalet Meslek Yüksekokulu ve geçiş için öğrencilerin 16 Eylül
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük2019 Pazartesi günü mesai
sekokulu bağlı tüm bölümlere
bitimine kadar Öğrenci İşleri
yatay geçiş ile öğrenci kabul
Müdürlüğü’ne başvuru yaparak,
edilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi’ne
geçiş yapabileceklerinin ifade
Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur:
eden Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur,
“Yatay Geçiş İle Gelen Yakın
Yakın Doğu Üniversitesi olarak
Doğu Ailesi’ne Katılacak Tüm yatay geçiş ile Yakın Doğu
Öğrencilerimiz Donanımlı
Ailesi’ne katılacak tüm

öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında
başarılar dilediğini ifade etti.
Yatay Geçiş İçin Başvuru
Adresleri…
Yatay geçişler için 16 Eylül
2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru
yapılabilecek. Yatay geçiş
başvuru koşulları ile özel burs
imkanları hakkında detaylı
bilgiye www.neu.edu.tr web
sayfasından veya +90 392
223 64 64 no’lu (dahili 52115213-5214-5215) telefondan
ulaşılabilir.

Flipped-Learning
Alanında Ortak
Proje Yürütülecek
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri

Koordinatörü ve Ters-Yüz Öğrenme (Flipped learning)

Proje Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Flipped
Learning modeli ile ilgili olarak Harvard Üniversitesi

Fizik Profesörü Eric Mazur ile Ters-Yüz Eğitim Modeli
ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi
Genel Sekreteri Yrd. Doç.
Dr. Yeter Tabur, Yakın Doğu
Üniversitesi kampüsünün
bir üniversite öğrencisinin
gerçek bir üniversite
hayatı yaşaması için
tasarlandığına dikkat
çekti.
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Görüşmede Dr. Aşıksoy
Prof. Mazur’a, Yakın Doğu
Üniversitesi’nde 2017 yılından
itibaren uygulanan Flipped
Learning modeli ve dersler
ile ilgili bilgiler aktardı. Prof.
Mazur’dan eğitimde uygulanan
yeni yöntem ve stratejileri konusunda bilgi alan Dr. Aşıksoy,
2018-2019 bahar döneminde bu model ile öğretim
yapılan ders sayısının 214’e
yükseldiğini de aktardı. Dr.
Aşıksoy, Prof. Mazur’un Yakın
Doğu Üniversitesi’nin Flipped
Learning modeline bu derece
önem vermesinden etkilediğini
ifade etti.

Dr. Aşıksoy’a, fizik öğretiminde
ve diğer disiplinlerde Flipped
Learning modelinin daha etkin
kullanılabilmesi için Harvard
Üniversitesinde geliştirdikleri
platformu ve son yenilikleri
anlattı. Profesor Eric Mazurile, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr.
Mustafa Kurt’un daveti üzerine
önümüzdeki günlerde Yakın
Doğu Üniversitesi’ni ziyaret
edeceğini bildirdi.

Akran Eğitimini Geliştirdi
Prof. Mazur, Harvard
Üniversitesi’nde 1991 yılında
“Akran eğitimi” modelini
geliştirdi. Flipped Learning’in
Harvard Üniversitesinde
gurusu olarak kabul edilen
Uygulanan Modeli Anlattı
Prof. Mazur’un interaktif
Geliştirdiği yeniliklerle eğitim
öğretme, eğitim teknolojileri
pedagojisi ve teknolojilerinde
konularındaki çalışmaları ve
dünyaya yön veren, tüm dünya- konuşmaları, dünyanın dört bir
da Flipped Learning’in öncüsü yanındaki eğitimcilere “Öğretme
olarak kabul edilen Prof. Eric
yaklaşımlarını değiştirme”
Mazur, Fizik Mühendisi ve
konusunda ilham veriyor.
Eğitim Teknolojileri Uzmanı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE
BULUNAN KIBRIS HERBARYUM VE DOĞA TARİHİ MÜZESİ
YENİ ULUSLARARASI PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM
EDİYOR. KIBRIS HERBARYUM VE DOĞA TARİHİ MÜZESİ İLE
VİYANA DOĞA TARİHİ MÜZESİ ARASINDA VARILAN
MUTABAKATA GÖRE KIBRIS FAUNASININ TEŞHİSİ VE
SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ORTAK PROJE ÇALIŞMASI
BAŞLIYOR.

G

eçtiğimiz günlerde Kıbrıs
Herbaryum ve Doğa Tarihi
Müzesi Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Özge Özden
Fuller’in Avusturya’nın Viyana şehrinde yer alan Viyana Doğa Tarihi
Müzesi’ne ziyarette bulunarak, Entomoloji
Bölümü koleksiyonlarını inceleme ve Entomoji Bölümünde bilim adamlarıyla çalışma
imkanı bulduğu belirtildi.
Viyana Doğa Tarihi Müzesi ile Ortak
Çalışmalar Başlıyor
Ekolog Doç. Dr. Özge Özden Fuller söz
konusu ziyaretin çok faydalı geçtiğini, Viyana Doğa Tarihi Müzesi’nde tüm dünyadan
binlerce canlı örneği koleksiyonlarının
yer aldığını belirterek, oradaki yöneticiler ve bilim adamlarıyla ileriye yönelik
özellikle Kıbrıs Fauna’sının teşhisine ve
sınıflandırılmasına ilişkin işbirliği yapma
hususunda görüş birliğine vardıklarını ifade
etti. Ocak 2020’den itibaren Viyana Doğa
Tarihi Müzesi ile ortak 3 yıllık bilimsel
araştırma projesine başlamayı hedeflediklerini belirten Fuller, proje için arazi
çalışmaları yürütmeye başladıklarını, proje
süresince her iki doğa müzesinden de

karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesini
öngördüklerini vurguladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve
Doğa Tarihi Müzesi Dünya Doğa Bilimine
Katkı Sağlayacak
Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi
Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel ise müzenin
Kıbrıs adasının doğa tarihi ve botanik
değerleriyle ilgili olarak, gelecek nesillere
bilgi aktarılmasında ülkemiz için çok
önemli bir değer olduğunun altını çizdi.
Prof. Dr. Salih Gücel ayrıca “Müzemiz
yalnızca Kıbrıs Fauna ve Flora’sına ait veya
fosiller ve doğal taşlarına ait bir koleksiyon
oluşturmayı hedeflememektedir. Kıbrıs
Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi aynı
zamanda Kıbrıs’ın Doğası ile ilgili birçok alanda uluslararası bilimsel projeler
yürüterek adada yer alan canlıların biyolojisini ve ekolojisini de araştırmayı hedeflemektedir. En nihai hedefimiz ise yapılan
bilimsel çalışmaların bilimsel makalelere
dönüştürülerek dünya doğa bilimine katkı
sağlamasıdır. Bu nedenle uluslararası
işbirlikleri bizim için son derece önemlidir”
şeklinde konuştu.
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BEŞİNCİ KEZ

AVRUPA

ZEMİN MEKANİĞİ VE

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ
KONFERANSINA KATILIYORUZ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DEPREM VE ZEMİN
ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ BAŞKANI,
PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI
PROF. DR. CAVİT ATALAR, 2003 YILINDAN BERİ ÜST ÜSTE
BEŞİNCİ KEZ AVRUPA ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK
MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSINA KATILIYOR.
İzlanda’da gerçekleştirilecek olan 17.
Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik
Mühendisliği Konferansında, Prof. Dr.
Cavit Atalar, Amerika’dan Prof. Dr.
Braja M. Das, Hindistan’dan Prof. Dr.
Chittaranjan Patra, Gana’dan Ellen Adu
Parkoh ve Yakın Doğu Üniverstesi’nden
Arif Özyankı ile birlikte hazırladıkları
iki bildiri sunacak. Prof. Dr. Atalar, bir
oturumun da başkanlığını yapacak.
Zemin Mekaniği ve Geoteknik
Mühendisliği alanında Avrupanın en
önemli konferansında, Geomateryallerin modellenmesi ve deneysel
değerlendirilmesi, Geoteknik yapılar
ve zemin iyileştirmesi, Doğal Afet
ve deprem zararlarının azaltılması,
Çevre, su ve enerji ile Tarihsel mirasın
korunması olmak üzere beş ana
temada dört yüzün üzerinde bildiri
sunulacak. Sadece Avrupa’dan değil
dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim
insanları, uygulayıcılar ve idarecilerin
katıldığı konferansta, İstanbul’un

da aday olduğu dört yıl sonraki
Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik
Mühendisliği konferansı için seçim
yapılacak.
Beşinci Uluslararası Konferans İçin
de Görüşmeler Yapılacak…
Ayrıca Türkiye Zemin Mekaniği ve
Geoteknik Mühendisliği Derneği ile
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından her
dört yılda bir Yakın Doğu Üniversitesi
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in
Onursal Başkanlığında ve Dünya Zemin
Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Birliği himayelerinde Yakın Doğu
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Zemin Mekaniği ve Geoteknik
Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler”
konulu beşinci uluslararası konferans için Türkiye Zemin Mekaniği ve
Geoteknik Mühendisliği Derneği ve
Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik
Mühendisliği Birliği ile görüşmeler
yapılacak.

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ RESMİ GAZETESİDİR.
gazete.neu.edu.tr
SAHİBİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
KOORDİNATÖRLER

Nuran ÖZE
Fuat Boğaç EVREN

GÖRSEL TASARIM

Fuat Boğaç EVREN

BİLİŞİM DESTEĞİ

Near East Technology

İKİ HAFTADA BİR gazete.neu.edu.tr ADRESİ ÜZERİNDEN YAYINLANIR .
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN YAYINA HAZIRLANMAKTADIR.
İLETİŞİM: iletisim.fakultesi@neu.edu.tr
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Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Diyetisyeni
Banu Özbingül
Arslansoyu

Zeytin Yağı Aşırıya Kaçmadan
Kararında Tüketilmeli
Akdeniz diyetinin temel kaynağı olan
zeytinyağının düzenli olarak tüketilmesinin insan sağlığı üzerinde çeşitli
yararlar sağladığını söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu,
5 gram yağın 45 kalori iken, 5 gram
etin 12 kalori olduğunu belirtti. Yani
yağların diğer makro besin öğelerine
göre daha fazla kalori içerdiğini
söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül
Arslansoyu, yağın hangi çeşit yağ
olduğunun kalori açısından öneminin
olmadığını belirtti. Dolayısıyla hangi
yağ çeşidi olursa olsun, gereğinden
fazla tüketmenin kilo olarak kişiye
geri döndüğünü söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu,
zeytinyağının tüketilmesi gerektiğini
fakat kararında tüketilmesine dikkat
edilmesi gerektiğini fazla tüketilmesi durumunda suyun bile zehirli
olabileceğini belirtti.
Sıcak Su Tüketimi Geçici Tokluk
Sağlamakta
Bir kalıp yağa limon damlatmanın
yağı eritmediği gibi içilen limonlu
sıcak karışımında vücut yağlarına direkt bir etki yapmadığını söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu,
sadece sıcak suyun soğuk suya göre
mideyi daha geç terk ettiğini belirtti.
Dolayısıyla bu durumun geçici bir
tokluk sağladığını belirten Diyetisyen
Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti: “Sabahları aç
karnına tüketeceğiniz ılık su sindirim
sistemine iyi geliyor, ancak içerisinde limon olup olmaması birşey
değiştirmiyor. Hatta düşük tansiyon
ya da mide rahatsızlığınız varsa
bu içecek rahatsızlıklarınızı arttırıcı
özelliğe sahiptir. Güne bir bardak ılık
su ile başlamak sindirim sistemine iyi
gelecektir.”

SAĞLIKLI BİR YAŞAM

doğru
beslenmeden
geçiyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu
Özbingül Arslansoyu, sıcak suya damlatılan limonun
vücutta ki yağı eritmediğini, sadece sıcak suyun soğuk suya
göre mideyi daha geç terk ettiğinden dolayı midede geçici
bir tokluk sağladığını belirtirken, fazla tüketilen ekmeğin
vücutta kilo yapacağını fakat ekmek tüketmekten
vazgeçmek yerine ekmeği aşırıya kaçmadan tüketmek
gerektiğini belirtti.

sonra birşey tüketmeyin ibaresi
yanlıştır. Çünkü hayatın gerçekleri
herkes için belirli günlerde farklı
bir yemek saati oluşturmaktadır.
Yatmadan iki saat önce en son
öğününüzü tüketmek, sabah açlıkla
uyanmanıza engel olacak ve sizi
rahatsız etmeyecek en doğru seçim
olacaktır.”

Vücut Yenileni Depoluyor
Uzun süren açlıklardan sonra bir
şeyler yenildiği zaman vücudun
savunmaya geçtiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu,
“Tekrar aç kalırsam depoladığım
enerjiyi kullanırım” mantığıyla
vücudun yenileni depoladığını belirtti.
Son Öğün Uyumadan İki Saat Önce Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu
Tüketilmeli
sözlerine şöyle devam etti. “Ramazan
Gece yatmadan iki saat önce son
aylarında metabolizmanızın
öğünün tüketilmesine dikkat edilmesi yavaşlayıp kilo almanıza sebep
gerektiğini söyleyen Diyetisyen Banu olması buna verilebilecek en güzel
Özbingül Arslansoyu, ancak yemek
örnektir. Azar azar ve sık sık (2 – 3
saatinin ilaç saatleri gibi olmazsa
saat aralıkla) bir şeyler yemek hem
olmaz olmadığını belirtti. Diyetisyen acıkma duygunuzu bastırır, hem daha
Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine az ve kontrollü yemenizi sağlar, hem
şöyle devam etti: “Akşam altıdan
de metabolizmanızın hızlanmasına

sağladığını hem de metabolizmayı
daha hızlı çalışmaya zorladığından
dolayı olduğunu belirtti. Ancak uzun
süre uygulanan yüksek proteinli
diyetlerin besin öğesi yetersizliklerine, karaciğer ve böbreklere aşırı
yük binmesine, kan yağlarında
artışa ve daha pek çok benzer
sağlık problemine yol açabildiğini
söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül
Arslansoyu, bu yüzden bu gibi tek
tip beslenme modellerinden uzak
durulması gerektiği gibi kişilerin
sağlıklı beslenmeyi kendilerine ilke
edinmesi gerektiğini belirtti.
Diyetisyen Banu Özbingül
Arslansoyu: “Vücuttaki Su Kaybını
Çoğaltmak Yerine, Azaltma Yöntemi
Uygulanmalı”
Termal eşofmanların zayıflattığına
dair ortada dolaşan yanlış bir bilgi
olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu
Özbingül Arslansoyu, ne yazık ki
sıcak ortamlarda terleyerek kaybedilenin yağ değil su olduğunu
belirtti. Diyetisyen Banu Özbingül
Arslansoyu sözlerine şöyle devam
etti: “Zayıflamadaki amaç, yağsız
vücut kütlesinden su kaybı yerine,
yağ kütlesinden yağ kaybı olmalıdır.
Çünkü sağlığınızı tehdit eden
yağlardır. Ter ile vücuttan toksinleri de atarsınız. Ancak toksinlerin
yanında yaşamınızda çok önemli
görevleri olan minerallerin kaybını
da hızlandırırsınız ve ne yazık ki
bunu gün içerisinde hemen yerine
koyamazsınız. Bu nedenle çok
yorgun ve bitkin olursunuz. Vücuttaki
su kaybını çoğaltmak yerine, azaltma
yöntemlerini uygulamalısınız.”

Diyetisyen Banu Özbingül
Arslansoyu: “Kola, Çay ve Kahve
Gibi İçeceklerin Tüketimi Az
yardımcı olur.”
Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, esmer şekerin halk arasında ne Olmalı”
Fazla Tüketilen Ekmek Fazla Kilo
yazık ki diyet şeker olarak bilindiğini Çay, kahve ve kola gibi içecekler
içerdikleri kafein sebebiyle diüretik
Olarak Vücuda Geri Dönmekte
ancak beyaz şekerden pek bir farkı
Ekmeğin sofraların baş tacı ve temel olmadığını sadece besin içeriklerinin etki göstermekte, yani vücuttan
su atımına yol açmaktadırlar diyen
enerji kaynağı olduğunu söyleyen Di- az da olsa farklı olduğunu belirtti.
Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu
yetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, Beyaz şekerin besin içeriğinin sıfır
gereğinden fazla tüketilen her gıdanın olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu sözlerine şöyle devam etti: “Kolayı
vücuda fazla kilo olarak döneceği
Özbingül Arslansoyu, esmer şekerin hayatınızdan çıkarmak, çay ve kahve
gibi fazla tüketilecek ekmeğinde fazla içerisinde çok az miktarda vitamin ve sayısını azaltmak, sağlıklı beslenkilo olarak vücuda geri döneceğini
minarel barındığını belirtti. Diyetisyen mede atacağınız önemli adımlardan
belirtti. Diyetisyen Banu Özbingül
Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine biridir.”
Arslansoyu sözlerine şöyle devam
şöyle devam etti: “Buna rağmen
etti: “Beyaz ekmek rafine undan
esmer şekerin beyaz şekere göre pek Arslansoyu: “Taze Balık ile
elde edildiği için hem besin değeri
de bir üstünlüğü yoktur. Beyaz ya da Tüketilen Yoğurt Zehirlemez.”
daha düşüktür hem de kan şekerini
esmer şekeri hayatınızdan tamamen Balıkta ve yoğurtta histamin adı verdaha hızlı yükseltir. Bu yüzden beyaz çıkartmak, sağlıklı yaşam konusunda ilen bir protein bulunduğunu söyleyen
ekmekden kaçınmalı, yerine tam
atacağınız en önemli adımlardan biri Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, balık bayatladıkça içerisindeki
tahıllı ekmek tüketilmelidir. Ekmek
olacaktır.”
histamin miktarının da arttığını
tüketmemek yerine, ekmeğin türüne,
belirtti. Bayat balıkla tüketilecek
miktarına ve yanında tükettiğiniz
Uzun Süre Uygulanan Yüksek
yoğurdun da vücutta fazla miktarda
gıdalara dikkat etmeniz doğru bir
Proteinli Diyetler Sağlık Problemhistamin oluşturduğunu ve histayaklaşım olacaktır.”
lerine Yol Açabilmekte
min zehirlenmesiyle karşı karşıya
Protein diyetlerinin son zamanlarda
kalındığını söyleyen Diyetisyen Banu
Esmer Şeker ile Beyaz Şeker Ayni
çok popüler olduğunu söyleyen DiKaloriyi İçeriyor
yetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, Özbingül Arslansoyu, bu yüzden de
kişilerin taze balık tüketmeye dikkat
Esmer şeker ile beyaz şekerin kalori bunun sebebinin ise uzun süren
içeriğinin aynı olduğunu söyleyen
sindirimleriyle proteinlerin hem tokluk etmesi gerektiğini belirtti.

