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Sahne Sanatları Fakültesi
8. mezunlarını verdi

Sınavsız 50 tam burslu
öğrenci alınacak!

Norveçli aile kedisini göz 
ameliyatı için KKTC’ye getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi, Sahne 
Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” 
2015-2016 akademik eğitim yılını 
tamamlayarak 8. dönem mezunlarını 
verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Hemşirelik 
Bölümü’ne 2016-2017 akademik 
yılına sınavsız 50 tam burslu öğrenci 
başvuruyla alınıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
sabah saatlerinde getirilen Gracy 
isimli kedinin 4 saat süren operasy-
onu Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi’nde başarıyla tamamlandı.
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Basketbolda dev 
birleşme

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü ve Basketbolu 
Geliştirenler Derneği’nin yaptığı birleşme hem KKTC basketboluna 
hem de Türkiye basketboluna büyük başarıların kapılarını açacak.
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Öğrenciler Kurucu 
Rektör Dr. Günsel’i 

ziyaret etti

İlahiyat Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 

gerçekleştirildi
Yakın Doğu Koleji giriş sınavında başarı bursu 
elde eden 28 öğrenci, Kurucu Rektör Dr. Suat 
İ. GÜNSEL’i Rektörlük binasında ziyaret etti.

Ayrıntılar 2’de

Ayrıntılar 5’te

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2015-
2016 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 

yoğun katılımla gerçekleştirildi.
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Öğrenciler Kurucu Rektör 
Dr. Günsel’i ziyaret etti

Dr. GÜNSEL; “Yaptıklarınızla Değil 
Yapmadıklarınızla Övünün”
Ben bu güne kadar yaptığımız 
hiç bir şeyle övünmedim. Sadece 
yapmadığım şeylerle övünürüm. Bu 
cümleyi belki şu an anlamayabilirsi-
niz ama yarın elbet anlayacaksınız. 
Güzel olduğunuzu zeki olduğunuzu 
çalışkan olduğunuzu ve mükemmel
olduğunuzu her birinizin nur yüzlü 
olduğunuzu bilin. Sonrası kendinden 
gelir.Yarın ülkenize bilim üretip dün-
yaya satan kişiler olabilirsiniz.

Ziyaretin ardından Dr. Suat İ. GÜNSEL 
bursunu kazanan öğrencilere 
başarı belgeleri Kurucu Rektör Dr. 
Suat İ. GÜNSEL tarafından tek tek 
öğrencilere takdim edildi. ardından 
da toplu anı fotoğrafı çekildi.

bilim satmayı başardık. Ve sizler bu 
bilimi üretip dünyaya satacak olan
kişilersiniz. Sizler Kıbrıs Türkünün 
satacağı bilimin üreticisi olarak 
görüyorum.

Dr. GÜNSEL kendisinden örnekler 
vererek; “Ben 5 yaşındayken 
çamurdan araba yapıyordum ve bu 
arabaları yürütmek için yollar çizer, 
elime yürütürdüm. En çok beğendiğim 
üstü açık arabalardı. Daha sonra bir 
derste size bu anlattıklarım anlatıldı. 
‘Küçük memlekette sanayinin 
olmayışı’ yani imkansız bir şey. 
Üretebilirsiniz ama satamazsınız. 
Arabayı üretemeyebiliriz, ama araba 
üretecek kişileri yetiştirebiliriz. İşte 
bu işi yapacak olan kişiler sizlersiniz.

siz çok heyecan duydunuz
ama inanın ben de sizler kadar 
heyecanlıyım.”

Dr. GÜNSEL; “Bilmelisiniz Ki 
Her Biriniz Ayrı Ayrı Güzelsiniz, 
Çalışkansınız. Kişi Bunu Bildik-
ten Sonra Ulaşamayacağı Hedef 
Yoktur.”
İsterseniz dünyanın en iyi ka-
myon şoförü, isterseniz dünyanın en 
başarılı doktoru olabilirsiniz. Bunları 
siz kendiniz bilirseniz, çıktığınız 
yolda başarılı olabilirsiniz. Biz 
büyük bir kıta ülkesi veya bir Avrupa 
ülkesi değiliz. Petrol,tarım, sanayi 
yoktur. Bu, coğrafyanın kaderidir. 
Ancak Kıbrıs Türkü yüksek öğrenimi 
yakaladı. Herkes dünyaya sanayi 
ürünleri tarım ürünleri satıyor biz ise

Dr. Suat GÜNSEL bursu almaya 
kazanan 28 Yakın Doğu Koleji (Near 
East College) öğrencisi, Yakın Doğu 
Koleji Müdürü Işılay ARKAN, Müdür 
Baş Yrd. Alpay ERTAÇ, Müdür Mua-
vini Ömer ÖZKAN, Sait BAKİ, Fırat 
DENİZ ve Ertaç UÇANER ile birlikte 
ziyarette bulundu.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
GÜNSEL kabulde yaptığı konuşmada, 
“Sizleri yürekten kutluyorum. Büyük 
bir koşunun ardından büyük başarılar 
elde ettiniz. Bu sadece basit bir 
sınav başarısı değildir aslında, 
neler başarabileceğinizin ilk adımını 
atmış oldunuz. Sizleri görmek, doya 
doya izlemek istedim. Gözlerinizdeki 
ışığı görmek istedim. Büyük işler 
başarmanın ilk adımını attınız. Belki 
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Yakın Doğu Koleji giriş sınavında başarı bursu elde eden 
28 öğrenci, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. GÜNSEL’i Rektörlük 

binasında ziyaret etti.

Basketbolda dev 
birleşme

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü ve Basketbolu 
Geliştirenler Derneği’nin yaptığı birleşme hem KKTC basketboluna 
hem de Türkiye basketboluna büyük başarıların kapılarını açacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı, Basketbol Geliştirenler 
Derneği Spor Kulübü ile büyük bir 
adım atarak Yakın Doğu Üniversitesi 
Basketbolu Geliştirenler Spor Kulübü 
Derneği’ni kurdu. Bu işbirliğiyle 
Türkiye kadın basketbolunda çok 
ciddi yatırımlar yapan iki camia, en 
önemlisi Avrupa’da kupa kaldırmak 
gibi olan ortak hedeflere bir arada 
yürümenin ilk adımını atmış oldular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbolu 
Geliştirenler Spor Kulübü Derneği ile 
tescillenen yeni oluşum bugün Yakın 
Doğu Üniversitesi, Büyük Kütüphane 
Salon 4’de düzenlenen basın 
toplantısı ile tanıtıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL, Basketbolu Geliştirenler Derneği 
Başkanı Işık EYİGÜNGÖR, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat 
TÜZÜNKAN, Yakın Doğu Üniversitesi 
Spor Kulübü Daire Başkanı Hakan 
ATAMTÜRK, Av. Salim BAKİ, Genel 
Menajer Murat TÜMER ve Genel 
Menajer Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan 
AYAZ toplantıda hazır bulundular.

KKTC İsmi Dünya Liglerinde Olacak
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Murat TÜZÜNKAN, ülke basket-
bolu için önemli bir gün olduğunu, 
yapılan işbirliği ile KKTC isminin 
spor alanında dünya liglerinde yer 
almasının sağlanacağını belirtti. Yrd. 
Doç. Dr. TÜZÜNKAN, yapılan güç 
birliğinin ülke ve Türkiye basket-
boluna hayırlı olmasını diledi.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: “Gençler-
in geleceklerinde eğitimin dışında 
sanatın ve sporun Öneminin 
Farkındayız”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL toplantıda yaptığı konuşmada, 
Yakın Doğu Üniversitesi hakkında 
kısaca bilgi vererek eğitimde olduğu 
gibi sanat ve spor alanlarında 
da yatırımlara önem verdiklerini 
söyledi. Doç. Dr. GÜNSEL, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin, Üniversite  adası 
olan Kıbrıs’ta 27 yaşında olduğunu 
16 Fakülte, 188 bölüm, 104 ülkeden 
öğrencisi ile uluslararası düzeyde 
en yüksek itibara sahip bir kurum 
olduğunu belirtti. Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL, Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Spor Kulubü’nün 
çok farklı branşlarda sporcuya sahip 
olduğunu ve KKTC’nin en büyük spor 
kulübü olduğunu kaydetti.

Gençlerin gelecek planlarında 
eğitimin dışında sanatın ve sporun ne 
kadar önemli olduğuna vurgu yapan 
Doç. Dr. GÜNSEL, batılı ülkelerde kötü 
alışkanlıklara karşı sporla yapılan 
mücadeleleri örnek aldıklarını ve 
KKTC’de bu yapının bir benzerini inşa 
ettiklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL, basketbolda yapılan önemli 
işbirliği ile ilgili olarak da şunları 
kaydetti: “YDÜ basketbol kadın 
takımımız bir önceki yıl Türkiye’de 
2. Ligde mücadele etti. Türkiye 
Liglerindeki üçüncü yılımızda da 
Anavatanımızda bizi çok misafirper-
ver ve sıcak karşıladılar. Basket-
bolu Geliştirenler Derneği ile yapılan 
işbirliği ile tek vucüt oluşturduk 
ve bunu dünya sporuna taşımayı 
hedefliyoruz. Kadın basketboluna 
destek vererek kadınlarımızın da 
spor alanında dünya çapında başarı 
sağlamasını arzuluyoruz” dedi.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: “Her-
hangi bir başarıdan mahrum 
kalmamak için bütçe kısıtlaması 
yapmayacağız”
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, hedeflerinin 
Euro Cup’ta şampiyonluk olduğunu 
belirterek “hernagi bir başarıdan 
mahrum kalmamak için bütçe 
kısıtlaması yapmayacağız. BGD ile 
gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin kısa 
planlı olmadığını, bu işbirliğinin Kato-
lik nikahlarına benzer şekilde mezara 
kadar olacağını söyleyebilirim. Ayrıca 
üst yapıda gerçekleştireceğimiz 
yatırımlara ek olarak alt yapılarda 
da sistemli bir çalışma yürüteceğiz. 
Basketbolumuz için alt yapıların da 
sistemli bir çalışma yürüteceğiz. 
Basketbolumuz için alt yapıların öne-
minin bilincinde olarak ülke çapında 
ve yakın coğrafyamızda çok kapsamlı 
çalışmalar yürüterek Türk basket-
bolunun geleceğine yatırım yapmış 
olacağız. Böylece bu yeni yapıyla 
ve yaptığımız yatırımlarla Türk bas-
ketbolunu en iyi ve başarılı şekilde 
temsil edeceğiz. Hepinize değerli 
vaktinizi ayırarak basın toplantımıza 
katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi 
sunarım” dedi.

Işık EYİGÜNGÖR: “Fikirler 
Birleşince Sporda Başarı Doğar”
Basketbolu Geliştirenler Derneği 
Başkanı Işık EYİGÜNGÖR’de 
toplantıda yaptığı konuşmada, Türk 
kadın basketboluna destek olmak 
için derneklerinin 15 Mayıs 2012’de 
15 tane iş adamı ile kurulduğunu 
söyledi. EYİGÜNGÖR, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL ile aynı 
düşüncede olduklarını görünce kadın 
basketbolunu dünya platformuna 
taşımaya gönül verdiklerini ifade 
etti. EYİGÜNGÖR, yapılan işbirliği ile 
Yakın Doğu Üniversitesi Basketbolu 
Geliştirenler Spor Kulübü Derneği 
Kadın Basketbol Takımının Avrupa 

kupasına katılacak olmasının ülke 
basketbolu için çok değerli olduğunu 
belirtti.

Işık EYİGÜNGÖR, Yakın Doğu 
Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler 
Spor Kulübü Derneği isminin Türkiye 
Basketbol Federasyonu’ndaki tescil 
işlemlerinin başladığını belirterek, 
Türkiye ve Avrupa liglerine çıkmak 
için elbirliği yaptıklarını ve bunun 
Katolik nikahlarındaki gibi mezara 
kadar ayrılmayacak bir birliktelik 
olduğunu söyledi.

Işık EYİGÜNGÖR: “Trasnfer 
Çalışmalarımıza İşbirliği içinde 
Devam Ediyoruz”
Yapılacak transferle ilgili 
açıklamalarda bulunan Başkan 
Işık EYİGÜNGÖR: “şu ana kadar 
5 yıllık kontrat yaptığımız Merve 
AYDIN ile birlikte toplamda üç 
transferimizi gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz yıl AGÜ Spor’da oy-
nayan Zoi DİMİTRAKOU’yu kadrou-
muza kattık. Ayrıca yine geçtiğimiz 
yıl BGD formasıyla mücadele eden 
Birleşik Amerikalı guard Courtney 
VANDERSLOOT ile yola devam 
edeceğiz. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz 
basın toplantısının ardından koçumuz 
Zafer KALAYCIOĞLU ile de sözleşme 
imzalayacağız. Bundan sonraki trans-
ferlerimizi de hep birlikte istişare 
ederek gerçekleştireceğiz” dedi.

Işık EYİGÜNGÖR: “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Müsabakalarını 
KKTC’de Oynaması için Var 
Gücümüzle Çalışacağız”
Konuşmasının sonlarında bu 
yeni oluşumun maçlarını şimdilik 
İstanbul’da oynayacağına değinen 
EYİGÜNGÖR: “Kıbrıs Türk halkı 
için bu takımın maçlarını KKTC’de 
oynamasının ne kadar değerli 
olduğunu biliyoruz. Önümüzde 
bir Kosova örneği var. Biz de bu 
örnekten yola çıkarak maçlarımızı 
Kıbrıs’ta oynamak için tüm gücümü-
zle çalışacağız. İrfan Bey ve Murat 
TÜZÜNKAN Hoca’nın da söylediği gibi 
Fiba ile yapılan bir takım görüşmeler 
var. Fakat bu sürecin adım adım 
ilerlemesi gereken bir süreç olduğunu 
da biliyoruz” dedi.

Türkiye spor medyasından temsilciler, 
spor yazarları ve basın mensupların 
da katılım gösterdiği toplantı so-
nunda basın mensuplarının soruları 
yanıtlanarak hatıra fotoğrafının 
çekimiyle toplantının sonuna gelindi.
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2005-2006 yılında akademik 
eğitimine başlayan KKTC’nin ilk 
“Tiyatro Oyunculuğu” ve “Tiyatro 
Yazarlığı-Dramaturji” Fakül-
tesi, 2015-2016 akademik eğitim 
yılını geride bırakarak 8.dönem 
mezunlarını verdi.

YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Ti-
yatro Bölümü” mezuniyet törenine 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Bozkurt KURUÇ, Öğretim Üyeleri 
ve elemanları Prof. Dr. Cavaşir 
GULİYEV, Murat ATAK, Özlem ÖZ-
KARA, İsmihan YORGANCI, öğrenci 
velileri, eski mezun öğrenciler ve 
öğrenciler katıldı.

Mezuniyet töreninde açılış 
konuşmasını yapan Fakülte 
Genel Koordinatörü ve Oyun-
culuk Anasanat Dalı Başkanı 
Çetin ÖZEN, Bugüne kadar 
“Tiyatro Bölümü”‘nden toplam 
55 öğrencinin mezun edildiğini 
bunların 43’ünün “Oyuncu-
luk Anasanat Dalı’ndan” 12 
öğrencinin de “Dramatik Yazarlık” 
Anasanat Dalı’ndan mezun 
olduklarını vurguladı. Özellikle 
Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan 
mezun olan öğrencilerin bugün, 
gerek Türkiye’de, gerekse KKTC’de 
profesyonel tiyatrolarda görev 
almakta olduklarını belirten ÖZEN, 
Türkiye’de ki öğrencilerin özellikle, 
TC Devlet Tiyatrolarında, bölge 
tiyatrolarında sözleşmeli sanatçı 
olarak görev aldıklarını, bir kısım 

mezun öğrencininde özel tiyatrolar-
da oyunculuk mesleğini yapmaya 
başladıklarını vurguladı. Dramatik 
Yazarlık Anasanat Dalı’ndan mezun 
olan öğrencilerin ise özel sektörde 
Televizyon ve Dizi sektöründe iş 
bulabilmekte olduklarının altını 
çizen ÖZEN, Devlet Tiyatrolarında 
Dramaturg olarak görev yapanların 
yanı sıra Türkiye’de, Yazarlık kursu 
açan mezunların mevcut olduğunu 
da söyledi.

2010 yılında Dramatik Yazarlık 
Anasanat Dalı’nda açılan Yüksek 
Lisans Programı’ndan bugüne 
kadar 8 öğrenciyi mezun etmenin 
gururunu yaşadıklarını da belirten 

ÖZEN; “kendi kaynaklarımızdan 
akademisyen yetiştirmeye 
başladığımız şu günlerde, umarım 
yakın gelecekte de üniversite 
tiyatromuzu kurarak profesyonel 
ülkemize profesyonel bir tiyatro 
daha kazandırmış olacağız” dedi. 
Fakülte Dekanı, hocaların hocası 
duayen Prof. Dr. Bozkurt KURUÇ 
ise; Mezun gençlerin ülkelerine 
yararlı bir fert olarak hareket et-
melerini, mesleklerini sevmelerini, 
ailelerini ve hocalarını hiçbir zaman 
mahçup etmemelerini söyleyerek, 
yollarının açık olmaları temen-
nisinde bulundu.

Duygusal anların yaşandığı tören 
sonunda öğrenciler keplerini hep 
beraber havaya atarak mezuni-
yetlerin keyfini yaşadılar.

Sahne Sanatları 
Fakültesi 

8. mezunlarını 
verdi

İspanya’nın Barselona şehrinde 
düzenlenen yaklaşık 4 bin bilim 
insanının katıldığı Avrupa İnsan 
Genetiği Kongresi 2016’ya Yakın 
Doğu Üniversitesi 2 sözlü ve 4 
poster sunumu ile hem Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni hem de KKTC’ni başarı 
ile temsil etti.

Avrupa İnsan Genetiği Kongresi “Ken-
di hikayeni anlat” yarışmasında ödüle 
layık görülen konuşması ile Doç. Dr. 
Şehim G. TEMEL “Ölümden Yaşama” 
sunumu çok büyük ilgi görürken, Doç. 
Dr. TEMEL’in “Türk çocuk hastada 
calpastin (CAST) genindeki yeni 
homozigot anlamsız mutasyonunun 
deri soyulumu fenotipyle ilişkisi” ve 
“Otozomal resesif spinoserebellar 
ataksi-16’lı bir ailede, olası STUB-1

poliadenilasyon mutasyonunun, 
homozigozite haritalama ile ekzom 
sekanslama metodları birlikteliğinde 
tanımlanması” başlıklı iki poster su-
numu da katılımcılar arasında büyük 
beğeni topladı. Bir başka ilgi gören 
bilimsel çalışma ise Doç. Dr. Rasime 
KALKAN “Primer glioblastomalı 
olgularda, MGMT ve RARß gen 
hipermetilasyonlarının prognostik 
önemi” isimli çalışması ile kanser 
genetiği oturumunda büyük beğeni 
toplayıp YDÜ tıp fakültemizi başarı ile 
temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni Avrupa İnsan Genetiği 
Kongresi “Sözlü Sunum Bursu” 
ile temsil eden Yrd. Doç. Dr. Pınar 
TULAY, kanser mutrasyonlarının insan 
embriyolarının gelişimindeki rolünü 

araştıran çalışması “BRCA1’in insan 
preimplantasyon embriyolarında dif-
eransiyel ifadesi” ile Üreme Genetiği 
oturumundaki sözlü sunumu beğeni 
toplarken, sunum sonrası önemli 
bilim insanları tarafından başarılı 
sunumundan dolayı tebrik edildi.

Tıp fakültesi öğretim üyelerinden Dr. 
Mahmut Çerkez ERGÖREN ve Doç. Dr. 
Şehime G. TEMEL’in “Bir Türk çocukta 
LMNA geninde saptanan de novo het-
erozigot yanlış anlamlı mutasyon ve 
segmental progeroid fenotip ilişkisi” 
isimli olgu sunumu dismorfoloji ve 
malformasyon oturumunda dünyada 
saptanan tek olgu olması nedeniyle 
diğer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi bilimsel çalışmaları gibi ilgi 
gördü.

Kongrede YDÜ Tıp Fakültesini temsil 
eden öğretim üyeleri, genel olarak 
kongrenin çok başarılı geçtiği, 
Avrupa İnsan Genetiği Kongresi’nin 
bu gelişmeleri yakından takip etmek 
için en iyi fırsatlardan biri olduğunu, 
Avrupa ve Türkiye’den gelen bilim 
insanları ile olası projeler için çok 
güzel işbirlikleri ve iş ortaklıkları 
yaptıklarını belirttiler.

Kongreye katılan Öğretim Üyeleri 
kendilerine bu olanağı sağlayan ve 
hem Yakın Doğu Üniversitesini hem 
de ülkemizi böyle prestijli bir kongrede 
temsil etmelerine imkan veren Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne ve Tıp 
Fakültesi Dekanlığı’na teşekkürlerini 
sundular.

Tıp Fakültesi 
Barselona’dan 

başarıyla döndü
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istiyoruz ki bu hocalarımız sayes-
inde yetiştirilen öğrenciler öncelikle 
ülkemizde islam olsunlar. Bu fakülte 
uluslararası alanda öncülük edebi-
lecek potansiyeldedir. Tüm dünyadan 
öğrencilerinde gelmesine umarım 
Yakın Doğu ailesi öncülük yapar. Allah 
hepinizden razı olsun” dedi.

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK: “Yakın 
Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Türkiye’de Dahil Olmak Üzere 
Birçok Fakülteden Çok Çok İyi Bir 
Konum ve Durumda”
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim ÇAPAK; “Benim için zor bir 
gün elbette ancak 2 buçuk yıl burada 
öğrencilerimle çok iyi işler yaptık dolu 
dolu geçirdik. Elbette eksiklerimiz 
oldu ama çok güzel de şeyler yaptık. 
Hocalarımızın da dediği gibi Yakın 
Doğu üniversitesi İlahiyat fakültesi 
Türkiye’de dahil olmak üzere birçok 
fakülteden çok çok iyi bir konum ve 
durumda. Umarım bu kalitesini ileri 
ki yıllarda da giderek arttırır. Mar-
mara Üniversitesi ile ortak yaptığımız 
ders ve faaliyetler sonucunda iyi 
neticeler elde ettik. Bu vesileyle ben 
tekrardan Üniversitemizin Kurucu Re-
ktörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’e ve yanında 
sürekli olan Rektör Prof. Dr. Ümit 
HASSAN’a, Şenol BEKTAŞ hocama 
ve emeği geçen bütün hocalarıma 
teşekkür ediyorum. Bingöl Üniver-
sitesi ve Yakın Doğu üniversitesi 
arasında ki diyaloglarımızı arttırarak 
sürdüreceğimize inanıyorum” diyerek 
hem vedasını dile getirdi.

Prof. Dr. Ümit HASSAN: “Mezun 
Olan Öğrencilere Teker Teker 
Selam ve Dua Ediyorum”
YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit HASSAN 
önce velilerin, tüm büyüklerin, sev-
enlerin, sevilenlerin hakkı çok büyük 
ve tabii mezunların, meslektaşların, 
aziz ve bilge hocalarımızın diyerek 
İlahiyat fakültesi dekanı ve Bingöl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
ÇAPAK’a teşekkür etti.

Prof. Dr. HASSAN, Bingöl Üniversitesi 
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim 
ÇAPAK’a YDÜ İlahiyat Fakültesine 
dekan olmayı kabul etmesiyle bütün 
eğitim hayatının mükemmelliyeti 
vücut bulduğunu vurgulayarak mezun 
olan öğrencilere teker teker selam 
ve dua ediyor yeni hayatları için 
“Bismillahirrahmanirrahim” diyorum 
dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat 
Fakültesi Dekanlık görevinden ayrılıp 
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
atanan Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK’a 
YDÜ Rektörü Prof .Dr. Ümit HASSAN 
Üniversite adına, İlahiyat fakül-
tesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İhsan 
KAHVECİ ise fakülte adınan birer 
plaket takdim ettiler.

Fakültesi değerli hocalarını, idari per-
soneli, eğitim sürecinde desteklerini 
esirgemeyen öğrenci ailelerini tebrik 
ederek fakülte adına teşekkürlerini 
sundu.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ: “Bizlerinde 
Sizlerden Beklentileri Var 
Sizlerde Topluma Karşı Olan 
Sorumluluklarınızın Bilincinde 
Olmalısınız”
YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ, Ne mutlu bize ki bugün 
itibari ile ilahiyat fakültemiz 5 yıllık 
değil sanki uzunca yıllar önce kurulan 
bir fakülte gibi hizmet vermekte. 
Sevgili mezunlarımız başarılı bir 
eğitim sürecinin sonunda bugün 
mezun oluyorsunuz. Çok iyi bir 
kadrodan eğitim aldınız umarım onun 
bilincindesiniz. Bizlerinde sizlerden 
beklentileri var sizlerde topluma karşı 
olan sorumluluklarınızın bilincinde 
olmalısınız. İlahiyat fakültesi diğer 
fakültelere de örnek olacak şekilde 
düzenli olarak her hafta konunun 
uzmanı Prof. hocalar davet edildi ve 
öğrencilerimizi bilgilendirmek amaçlı 
konferanslar düzenlendi. Sosyal 
projelerde üzerilerine düşen her türlü 
fedakarlığı yapmışlardır. Sayın veliler 
gönlünüz rahat olsun evlatlarınız iyi 
yetiştirilmişlerdir. Onların mezuni-
yetten sonraki hayatlarında başarılı 
olacaklarına inancımız tamdır.

Prof. Dr. Talip ATALAY: “YDÜ 
İlahiyat Fakültesi Uluslararası 
Alanda Öncülük Edebilecek Potan-
siyeldedir”
KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip 
ATALAY; “KKTC’de geçmişte ilahiyat 
fakültesi açılsın mı, açılmasın mı, 
tartışmaları çok yapılmış ancak Yakın 
Doğu ailesi bu işi üstlenerek çok iyi 
bir şey yapmışlardır onlara ve emeği 
geçen herkese din işleri başkanı 
olarak çok teşekkür ediyorum. Ve 

son derece önemli bir yer işgal 
etmiş durumda. İlahiyat fakültesi 
olarak gençlerimizi burada mezun 
ederken iki ayrı olayı da burada 
yaşadığımızı dile getirmeliyiz. Bir 
taraf hüzün diğer taraf sevinç 
dolu. Genç meslektaşlarımızı kendi 
doğrumuz ve düşüncemizi kendi 
bedenlerine taşıyarak doğru yerlerde 
taşımaları için tabiri caizse alana 
gönderiyoruz. Aziz gençler buradan 
ayrıldıktan sonra size çok büyük 
görevler düşüyor. İlki bilgi birikiminizi 
iri tutmanız üzerine koyarak gitmeniz 
lazım göreviniz bitmiyor aslında 
bundan sonra başlıyor. İkincisi Kıbrıs 
içinde geçerli olan Türkiyemiz’de 
daha fazla görülen parçalardan 
oluşuyoruz. Sizler ilahiyatçı olarak 
bunların tepesinde durup doğru 
yolu göstermek zorundasınız. Bir 
şeye daha değinmem gerekirse 
fakültemizin geldiği noktada Bingöl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim ÇAPAK hocamızın çok büyük 
gayretleri var bugün aynı zaman 
da İbrahim hocamızın aramızdan 
ayrılışını simgeliyor. Kendisine 
huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Burda bizde emekleri olan 
Kurucu Rektörümüz Dr.Suat İ.Günsel, 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. 
İrfan GÜNSEL Rektör Prof. Dr. Ümit 
HASSAN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ’a ne kadar teşekkür 
etsek gerçekten azdır. Ne istediysek 
gerçekleştiler. Bizler burada acemi 
iken bize rehberlik yaptılar burada 
sizin huzurunuzda şükranlarımı 
sunuyorum ve Prof. Dr. İbrahim 
ÇAPAK’a, yeni meslektaşlarıma 
hayat boyu başarılar ve mutluluklar 
temenni ediyorum” dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Yrd. 
Doç. Dr. İhsan KAHVECİ ise, 4 yıllık 
İlahiyat Fakültesi eğitimini tamam-
layan mezunların bilgiyle donatmak 
için gece gündüz çalışan İlahiyat 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
ÇAPAK, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Talip ATALAY, YDÜ rektör Yrd. Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili 
ve Öğrt. Üyeleri, YDÜ Öğrt. Üyeleri, 
Öğrenciler ve Aileler katıldı.

Tören Mustafa Kemal Atatürk ve 
tüm şehitler anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.
Daha sonra İlahiyat Fakül-
tesi öğrencisi TURGUT KORKMA-
ZER tarafından Kur’an tilaveti 
gerçekleştirdi.

Mezun öğrenciler adına ise Rıdvan 
BÜYÜKDEVECİ günün anlam ve 
önemine ithafen bir konuşma 
gerçekleştirerek; “yaşamın tüm 
yaşanmışlığını, kardeşliklerimizi, 
dostluklarımızı, muhabbetler-
imizi sırtımıza vurup gidiyoruz. 
Geriye dönüp birkaç veda kelimesi 
mırıldanmak bile zor geliyor veda 
nedir bilmeyen yüreklerimize. 
Bu yürekler ki kardeşlikle, dost-
lukla, muhabbetle en önemlisi bir 
aile bilincinde olma sevdasıyla 
donanmıştır her tarafı. Çoğu zaman 
en can alıcı yerlerinden yara alsa da 
hep yaşatmaya çalıştık bu bilinci. 
Bunun için giderken bile gururluyuz, 
adımlarımız sağlam, başımız dik” 
diyerek sözlerini bitirdi.

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLE-
MEZ: “YDÜ İlahiyat Fakültesi 5 
Yıllık Geçmişiyle Genç Bir Fakülte 
Gibi Görünse de Aslında Aldığı 
Mesafeyle Son Derece Önemli Bir 
Yer İşgal Etmiş Durumda”
İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri 
adına konuşan Prof. Dr. Mehmet 
Mahfuz SÖYLEMEZ ise; “Yakın Doğu 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5 
yıllık geçmişiyle genç bir fakülte gibi 
görünse de aslında aldığı mesafeyle 
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İlahiyat Fakültesi Mezuniyet 
Töreni gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2015-2016 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 
yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sahne Sanatları 
Fakültesi “Tiyatro Bölümü” 2015-2016 
akademik eğitim yılını tamamlayarak 

8. dönem mezunlarını verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Avrupa İnsan Genetiği Kongresi’nde 

dikkatleri üzerine çekti.
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İlköğretim öğretmenlerine yönelik 
“Akran Arabuluculuk Konu-
sunda Geliştirilen Ögretmen Eğitimi 
Programının Etkililiğinin Belirlen-
mesi” kapsamında gerçekleştirilen 
eğitim programı YDÜ Atatürk 
Eğitim Fakültesi’nde başarı ile 
gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, Atatürk Eğitim Fakültesi‘nde 
Eğitim Programları ve Öğretim Ana-
bilim Dalı doktora öğrencisi Uzman 
Nüket GÜNDÜZ tarafından verilen 
42 saatlik “Akran Arabuluculuk 
Konusunda Geliştirilen Ögretmen 
Eğitimi Programının Etkililiğinin 
Belirlenmesi “konulu hizmetiçi 
eğitim ilköğretim öğretmenlerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Öğretim görevlisi Uzman Nüket 
Gündüz’ün rehberliğinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim 
Dairesine bağlı okullarında görev 
yapan farklı branştan 33 kişiden 
oluşan yönetici ve öğretmenlere; 
Kazan-kazan, anlaşmazlıklar, etkili 
iletişim, kişilerarası ilişki, alternatif 
anlaşmazlık çözümleme ve akran 
arabulucuk uygulama başlıkları 
altında gerçekleşen interaktif 
eğitimler aracılığı ile uzlaşı kültürü 
bilincini artırma ve okullarda 
uygulanmasına yönelik konuları 
içeren 14 haftalık bir eğitim 
düzenlendi.

Eğitimin sonunda, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı onaylı sertifika 
almaya hak kazanan öğretmen ve 
yöneticilere sertifika töreni düzen-
lenerek, sertifikalar tez danışmanı 
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Hüseyin UZUN-
BOYLU ve yardımcı danışman 
YDÜ Üstün Zekalılar Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Deniz ÖZCAN tarafından takdim 
edildi.

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU 
törende yaptığı konuşmada, son 
yıllarda globalleşen dünyamızda 
çok kültürlü yaşamın olmazsa 
olmazı olan uzlaşı kültürünün 
önemine vurgu yaparken, Avrupa 
ve Amerika’nın öncülüğünü yaptığı 
arabuluculuk eğitiminin günümüzde 
Türkiye’de de önem kazandığını 
vurguladı. Bu eğitim kapsamında 
akran arabuluculuk eğitiminin bir 
ilk olduğunu ve yaygınlaştırılması 
için çaba göstereceğini vurguladı.
Uzlaşı kültürünün okullarda etkinlik 
ve senaryo uygulamaları eşliğinde, 
rol model olan yöneticilerin, 
öğretmenlerin öğrencilere ışık 
tutacağını vurgulayan UZUNBOYLU, 
çalışmayı yakında takip ettiğini ve 
öğretmenlerden eğitim sonrasında 
gelen tepkilerin çalışmanın 
etkililiği konusunda umut verici 
olduğunu ve çalışmanın alanyazına 
ciddi katkılar koyacağını da 
düşündüğünü ifade etti.

14 hafta boyunca uygulamalı 
gerçekleşen eğitim sürecinde büyük 
keyif ve başarı elde ettiğini vurgu-
layan Gündüz, kendisine bu fırsatı 
tanıdıkları için YDÜ yönetimine, 
Danışmanları Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU, Yrd. Doç. Dr. Deniz 
Özcan ve eğitime katılan yönetici ve 
öğretmenlere sonsuz teşekkürlerini 
sundu.

“Akran Arabuluculuk” 
eğitimi gerçekleştirildi

Erenköy şehidi Şair ULUÇAMGİL için 
düzenlenen etkinlik, YDÜ İletişim 
Fakültesi Turuncu Amfi’de düzenlen 
konferans ve belgesel film gösterimi 
ile gerçekleştirildi.

Süleymen ULUÇAMGİL’i yeni nesillere 
tanıtmak için YDÜ Radyo, TV ve Sin-
ema Bölümü son sınıf öğrencileri İlker 
Doğrul ve Buse ÇAMUR’un hazırladığı 
“Yarım Kalan Şiirlerim” belgeselinin 
gösteriminin ardından, Bartın 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can 
ŞEN tarafından konferans verilirdi. 
Etkinlik kapsamında Konuşmacı Can 
ŞEN’in, ‘’Kıbrıslı Şehit Şair Süleymen 
Uluçamgil” isimli kitabının tanıtımı ve 
imza günü de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümü son sınıf öğrencileri 
Buse ÇAMUR ve İlker DOĞRUL’un, 
Doç. Dr. Fevzi KASAP danışmanlığında 
hazırladıkları belgesel ‘YARIM KALMIŞ 
ŞİİRLERİM’ büyük beğeni topladı.

Bitirme projesi olarak hazırlanan 
belgeselin danışmanlığını da üstlenen 
YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP 
konferans ve film gösterimi öncesinde 
yapmış olduğu konuşmada: ‘’Biz 
bir söz vermiştik. Bundan iki yıl 
önce ekibimizle birlikte bir belgesel 
gerçekleştirmiştik. ‘AHDE VEFA’ 
isimli Erenköy mücahitlerine adanmış 
belgeseldi’’ ifadelerini kullanırken, 
bu belgeselin içerisinde bazı özel 
mücahitleri incelikle aktarmaya 
çalıştıklarını dile getirdi.

Doç. Dr. KASAP, konuşmasında Can 
ŞEN’in konferansını, bir de belgeselle 
süsleyerek bir nebze olsun Süleyman 
Uluçamgil’e vefa borcumuzu yerine 
getirmek istediklerini söyledi. Doç. 
Dr. Fevzi KASAP, ULUÇAMGİL’in erken 
yaşta hayata veda etmesine rağmen 
çok iyi şiirler bıraktığını ve bu şiirlerin 
genç nesilleri etkilemeye devam 
ettiğini bu nedenle ULUÇAMGİL’in 
daha geniş çevrelerce tanınması için 
bu filmi yaptıklarını söyledi.

“Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman 
Uluçamgil” isimli kitabın yazarı Can 
ŞEN de konuşmasında, Süleyman 
ULUÇAMGİL’in hayatının ve genç 
yaşta bu kadar kalıcı eser sunmasının 
ve şiirlerindeki yarım kalmışlık hiss-
inin kendisini derinden etkilediğini 
belirtti. Can ŞEN “Kendime vatani 
görevimi Kıbrıs’ta bitirdikten sonra 
Kıbrıs Türk Edebiyatını tanıtmak ve 
anlatmak adına bir söz verdim” diye 
konuştu.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ’ın da katıldığı etkinliğe 
ayrıca; YDÜ İletişim Fakültesi Dekan 
Vekili Gökçe KEÇECİ, YDÜ Radyo, TV 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Fevzi KASAP, Erenköy mücahitleri, 
diğer üniversitelerden akademisyenler 

ve öğrenciler de katıldılar. Ayrıca 
duygu yüklü etkinliğe; Süleyman 
ULUÇAMGİL’in yeğeni de olan YDÜ 
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özge Özden FULLER ve 
ULUÇAMGİL’in ağabeyi Dr. Mehmet 
Ali ULUÇAMGİL’in yanı sıra diğer aile 
fertleri de katıldılar.

Etkinliğin sonunda konuşmacı Can 
ŞEN’e, YDÜ ve Erenköy mücahitler 
derneği adına plaket ve teşekkür 
belgesi sunulurken, Doç. Dr. Gökçe 
KEÇECİ ve Doç. Dr. Fevzi KASAP’a 
da mücahitler adına teşekkür plaketi 
takdim edildi.

Erenköy Mücahidi 
Şair Süleyman 

Uluçamgil anıldı
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü son sınıf öğrencileri 
çevre konulu sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında KKTC Atıcılık 
Federasyonu’nda fidan dikme 
etkinliği düzenledi.

Gönyeli Atış Poligonu Çevres-
ine Fidan Dikimi Hafta Sonu 
Gerçekleştirildi
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü son sınıf 
öğrencilerinin çevre konulu sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında yüze 
yakın çam ağacı fidanının toprakla 
buluşturulduğu belirtildi.

Proje danışmanı Öğretim Görev-
lisi Ufuk ALTUNÇ, tüm bilinçli 
vatandaşların görevi olduğu gibi her 
fırsatta okul kampüsü dışında da 

ülkenin çeşitli bölgelerinde 
ağaçlandırma faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiğini, özellikle bu 
konuda üniversite gençler-
inin duyarlılıklarını artırmanın 
önemli olduğunu vurguladı. 
ALTUNÇ, yalnızca fidan dik-
menin yeterli olmadığını su-
lama ve bakım ile fidanların 
ağaca dönüştürülmesinde de 
sorumlulukları olduğunu vurgula-
yarak damlama sulama sisteminin 
kurulduğunu ve fidanların düzenli 
olarak sulanabileceklerini söyledi.

Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker 
YİĞİTCAN ise bu etkinliğin bir ilk 
olduğunu ve sosyal sorumluluk 
kapsamında bir çok daha etkinlik 
düzenleneceğini, hedeflerinin ise 
farkındalık yaratmak olduğunu 
söyledi.

Yakın Doğu’lu doğa dostu 
gençler fidan dikti

Sivas’ın yeni valisi 
YDÜ mezunu!

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol Bektaş’tan aldığı bilgiye 
göre, Davut Gül, 1994 yılında 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne 
940461 öğrenci numarası ile 
kayıt yaptırmış ve 5 Temmuz 
1999 tarihinde mezun oldu. Sivas 
Valisi Gül mezuniyetinin sonrasında 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. 
Davut Gül değişik yerlerde Vali 
Yardımcılığı ve Kaymakamlık 
görevlerinde bulundu. Gül yeni 
getirildiği Sivas Valiliği’nden önce 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Daire Başkanlığı’ndaydı.

Prof. Dr. Bektaş, Yakın Doğu Üni-
versitesi olarak mezunumuz Davut 
Gül’e yeni görevinde başarılar 
dileriz dedi.

Davut Gül Kimdir?
1974 yılında Erzurum horasan 
ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta 
öğrenimini Horasan’da liseyi

Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi’nde
bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversite-
si Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
mezun oldu. 2000 yılında 
Gaziantep’te kaymakam adayı 
olarak mesleğe başladı.Muğla- 
Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa 
ilçesinde kaymakam vekilliği, 
İngiltere’de yurtdışı stajı AÜ Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans 
yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-
Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 
2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 
2005-2006 yıllarında karaman 
Vali yardımcılığı, 2006-2009 
yıllarında Gürün Kaymakamı 
olarak görev yaptı. Türk İdareciler 
Derneği tarafından 2009 yılında 
Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit 
Kaymakam Ersin Ateş Ödülü’ne 
layık görüldü. Gördes ve Şarkışla 
Kaymakamlığı yapan, 2015’te 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Daire Başkanlığına atanan Davut 
Gül, İngilizce ve Fransızca bilme-
ktedir.

Sınavsız 50 tam 
burslu öğrenci 

alınacak!

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, 
Ülkemizdeki hemşire açığını gidermek 
için KKTC liselerinden mezun olan 
öğrencilerin başvuru yapabileceği, 
yapılacak değerlendirme sonucunda 
da 50 öğrenciye tam burs verileceği 
belirtildi.

50 Öğrenciye Tam Burs
Hemşirelik bölümü için verilecek 
50 tam burslu kontenjana KKTC 
liselerinden mezun olan öğrenciler 
başvuru yapabilecek. Öğrencilerin 
lise mezuniyet notları ve yapılacak 

mülakat neticesinde öğrenciler 
belirlenen burslu kontenjanlara 
yerleştirilecekler.

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN: 
“Hemşirelik bölümümüzde 
okuyan öğrencilerimiz, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin donanımlı sağlık 
birimlerinde uygulamalı eğitimle 
mezun olabilme şansına sahipler”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sevinç YÜCECAN, Hemşirelik 
bölümünün özellikle KKTC’de son 
derece geçerli ve aranan bir meslek 
olduğuna vurgu yaparak; “Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi bölümlerinden olan Hemşirelik 
bölümünde tüm öğrencilerimize 
özellikle uygulamalı eğitim sunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. KKTC’de 
sürekli gelişen sağlık sektörü 
ve özellikle de büyük bir atılım 

yapılacağına inandığım sağlık turizmi 
ile Hemşirelik mesleğine olan ihtiyaç 
her geçen gün daha da artmaktadır. 
Hemşirelik bölümüne başvuru yap-
mak isteyen öğrencilere 50 tane tam 
burs kontenjanı sunan yönetimimiz 
de, burada sağlık sektörünün 
gelişmesine katkı sağlamayı hede-
fliyor. Özellikle kalifiye elemanın son 
derece değerli olduğu günümüzde, 
öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi’nde uygulamalı 
eğitimler ile mezun olduklarında 
sağlık sektörüne deneyimli bir şekilde 
atılıyorlar. Bu da hem kendileri için 

hem de sağlık sektörü için büyük bir 
katkı oluyor” dedi.

Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 
2016!
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik 
Bölümü tam burs kontenjanına son 
başvuru tarihi 30 Haziran 2016. KKTC 
liselerinden mezun olan öğrenciler 
lise mezuniyet diplomaları ile Yakın 
Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri 
Dairesi Başkanlığına başvurularını 
yapabilirler. Başvuru koşulları ile ilgili 
detaylı bilgi Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan 
veya 223 64 64 numaralı telefondan 
(dahili 211-215-377) veya 
www.neu.edu.tr adresinden 
alınabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Dairesi’ne 
bağlı okullarında görev yapan farklı branştan 
33 kişiden oluşan yönetici ve öğretmenlere 14 

haftalık eğitim programı düzenlendi.

“Yarım Kalan Şiirlerim” belgesel filmin yanı sıra, 
“Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman ULUÇAMGİL” isimli 

kitabın tanıtım ve imza günü gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’ne bağlı Hemşirelik Bölümü’ne 

2016-2017 akademik yılına sınavsız 50 tam burslu 
öğrenci başvuruyla alınıyor.

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

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
F. Boğaç EVREN

Katkıda bulunanlar:
NEU WEBTEAM
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YDÜ, EJER Congress 
2016’da temsil edildi

bir değişle, yeni bir modelin 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Tarih eğitiminin genel amaçları, 
barış ve demokrasi anlayış ile 
bilgiyi düzenlemeye, kullanmaya ve 
üretmeye dönük becerilere sahip 
etkin yurttaşların, hoşgörü, karşılıklı 
anlayış, sorumluluk içerisinde 
sorgulayabilme yeteneğine sa-
hip, tarihi kötüye kullanmayacak 
şekilde yetişmesini sağlayacak 
şekilde zenginleştirilmelidir. 
Önerdiğimiz modelde barışçı bir 
temelde öğrencilerin kendilerine 
tanımalarına izin vermektedir. 
Ayrıca olay ve olguları kavrama 
yeteneklerini geliştirmekte, kurgular 
arasında insancıl temelde seçim 
yapmalarını teşvik etmekte, farklılık 
ve benzerliklerini tanıyarak geçmiş 
yaşamlarla ve farklı toplumlarla 
duygudaşlık kurabilme yeteneklerini 
geliştirmektedir.

Çıkarım, yargı ve bireşim gibi daha 
üst boyutlu becerileri kazanma 
olanağı yaratmaktadır. Modelin 
uygulanmasında en önemli görevse 
tarih öğretmenlerine düşmektedir. 
Öğretmenlerimiz bir yandan kend-
ilerini yenilerken, bir yandan da da 
teknolojik olarak da geliştirilecek 
yeni eğitim malzemeleri sayesinde 
tarih eğitimi, öğrenci merkezli 
siyasetten özerkleşmiş, daha insancıl 
bir yapıya kavuşturulabilecektir. 
“Tarih ve tarih öğretiminin, tarih ve 
tarih öğretiminden daha fazla bir şey 
olduğunu” (Pamuk, 2014) aklımızdan 
çıkarmayarak bu değişimin, 
Kıbrıs’taki iki halkın barış ve huzur 
içerisinde birlikte yaşama zemininin 
oluşabilmesi için de koşul olduğunu 
unutmamak gereklidir” denildi.

III. International Eurasian Educational 
Research Congress/3. Uluslararası 
Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 
(EJERCongress 2016) Muğla Sıtkı 
KOÇMAN Üniversitesi’nde Muğla’da 
yapıldı.

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi 
(YDÜ-KAM) Başkanı Doç. Dr. Şevket 
ÖZNUR’un, YDÜ Tarih Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ejdan 
SADRAZAM’ın ve YDÜ Koleji tarih 
öğretmeni Uzm. Mete ÖZSEZER’in 
birlikte hazırladıkları “Kuzey Kıbrıs’ta 
Siyasal İktidarların Tarih Ders 
Kitaplarına Etkileri ve Tarih Eğitiminin 
Özerkleşmesi: Bir Model Denemesi” 
adlı bildiriyle Yakın Doğu Üniversitesi 
Kongrede temsil edildi.

Bildiride özetle şunlar söylendi: “Bu 
çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta her iktidar 
değişikliğinde tarih ders kitaplarını 
da kendi beklentileri doğrultusunda 
değiştirme eğiliminde oldukları 
ortaya konulmuştur. Böylesi bir 
durum bilimsellikten uzak olduğu 
gibi, toplumlar arası ve toplum içi 
çatışma ve gerilimlere de hizmet 
etmektedir. Bu durumun üstesinden 
gelmenin yolu yeni öğrenci merkezli 
öğretim yöntemlerinin geliştirilmesiyle 
tarih öğretiminin özerkleşmesidir. 
Tarihi eğitimi, siyasi iktidarların re-
kabet alanı olmaktan kurtarılmalıdır. 
Bilimsel ölçütlere uygun özerkleşme 
sağlanamadığı ölçüde, çalışmamızda 
da ortaya konulduğu gibi her iktidar 
değişikliğinde, yeni gelenler kendi ide-
olojik beklentileri doğrultusunda tarih 
eğitimi ders kitaplarına müdahale 
edileceklerdir. İradi olarak bu etkiden 
kurtulmak mümkündür. Özerkleşme, 
eğitilenlerin beklentilerini temel alan, 
bir tarih eğitim anlayışının, diğer
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencileri 
İrfan NADİR 18 Yaş Üstü Engelli 
Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 
gençlerle biraraya geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencileri, 
İrfan NADİR 18 Yaş Üstü Engelli 
Rehabilitasyon Merkezi’nde 
çalışan eğitimcilerin, eme-
kçilerin ve eğitim gören gen-
çlerin motivasyonlarını artırmak, 
keyifli bir gün yaşamalarını 
sağlamak, yardımlaşmak ve 
paylaşmak için etkinlik düzen-
lediler.

Konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, Gazimağusa’da 
yer alan farklı gelişen 
gençlerin işlettiği Down 
Cafe’de gerçekleştirilen 
etkinlikte çeşitli yiyecek, 
içecek ve takılar sergilenip 
satışa sunuldu. YDÜ İletişim 
Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Ufuk ALTUNÇ, öğrencileriyle 
birlikte gerçekleştirdiği günde 
özel gençlerle sıcak, samimi ve 
keyifli bir ortamda paylaşılan 
anların değerinin paha biçilmez 
olduğunu, üretilen her şeyin 
sevgiyle harmanlandığını 
kaydetti.

Altunç, her bireye özellikle 
eğitim ve üretim alanında fırsat 
eşitliğinin tanınması gerektiğini, 
fırsat eşitliği tanınmış ve 
destek gören gençlerin neler 
yapabileceğini gururla izledikler-
ini ve takdir edip el verdiklerini 
söyledi.

Gün içerisinde devam eden 
kermeste Merkez’deki gençlerle 
YDÜ’lü öğrenciler müzik dinletisi 
gerçekleştirip birlikte şarkılar 
söylediler.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi, Resim İş Öğretmenliği 
bölümü, ilk mezunları sergi açtı.

YDÜ Büyük Kütüphane Fuaye 
alanında gerçekleşen sergi 
açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Atatürk 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, TDP 
Genel Başkanı Cemal ÖZYİĞİT, 
Bölüm Başkanı Uz. Fatma 
MİRALAY ile Doç. Dr. Murad 
ALLAHVERDİYEV’in katılımlarıyla 
gerçekleşti.

Sergi açılışında konuşan Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ, öğrencileri nite-
likli çalışmalarından dolayı 
kutlarken, onlara ilerideki 
meslek hayatlarında da aynı 
nitelikte ve başarıda ilerleme-
lerini temenni etti. BEKTAŞ, 
Yakın Doğu Üniversitesi Resim 
İş Öğretmenliği Bölümü’ndeki 
öğretim görevlilerini de 
özverili çalışmalarından dolayı 
tebrik etti. Sergide, Resim-iş 
öğretmenliği bölümünün ilk 
mezun öğrencileri ve yüksek 
lisans öğrencilerinin hazırlamış 
oldukları 2015-2016 akademik 
yılına ait eserler sergilendi.

Emekler sevgiyle 
paylaşıldı

Resim-İş 
Öğretmenliği 
Bölümü’nün ilk 
mezunları sergi açtı
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Global vatandaşlar 
yetiştirmeyi hedefleyen 

proje hayata geçirildi

YDÜ, 1. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Center 
of Excellence bağlı Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
ile Athabasca Üniversitesi NSERC/
iCORE/Xerox/Markin Industrial 
Research Chair in Adaptivity and 
Personalization in Informatic, so-
syal ve değerler eğitiminin teknoloji 
destekli program ile kazandırılması 
projesi kapsamında işbirliği 
başlattı.

Projenin işbirliği kapsamında 
Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Zehra ALTINAY, 
Doç. Dr. Fahriye ALTINAY ve 
doktora öğrencisi Sabri SASİ, 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin HACI ve doktora öğrencisi 
Derviş KAYIMBAŞIOĞLU, Yakın 
Doğu İlkokulu İngilizce öğretmeni 
Aliye ÖZÇINAR, Ezgi EVRENER 
Yakın Doğu Üniversitesi proje 
ekibinde yer alırken, Athabasca 
Universitesinden Prof. KINSHUK 
ve Prof. Maiga CHANG projenin 
gerçekleştirilmesine destek verdi.

Projenin amacının, sosyal ve 
değerler eğitimini okul öncesi 
dönemdeki çocuklara mobil

öğrenme ve oyunlaştırma yoluyla 
kazandırmak ve barış eğitimi, 
değerler eğitimi sürecini tüm eğitim 
sisteminde yaygınlaştıracak bir 
model oluşturmak olduğu belirtildi.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü 
kapsamında tanıtılan proje 
kapsamında, okul öncesi dönem-
den itibaren global vatandaşlar 
yetiştirmeyi hedefledikleri, tölerans 
ve empati eğitimi çerçevesinde 
çocukların çevreye ve etrafındaki 
kişilere duyarlı ve anlayışlı olabilme 
becerilerini geliştirmeye önem 
verdikleri, bu proje sürecinde 
oyunlaştırma ve teknoloji destekli 
öğrenme ortamı ile çocuklara 
ingilizce öğretiminde çevreye ve 
insanlara karşı empati ve tölerans 
yeteneğini de kazandırmaya 
çalıştıkları, çocukların mutlu ve 
olumlu bir öğrenme ortamında 
öğrenmeye motivasyonlarının daha 
yüksek olduğu belirtildi. Özellikle de 
engelli duyarlılığının da bu süreçte 
vurgulandığı açıklandı.

Proje sürecinde saptanan istatistik 
bulguların da raporlaştırılarak 
örnek bir modelin sunulacağı 
bildirildi.

YDÜ, 5. Uluslararası İç 
Mimarlık Sempozyumu’nda 

temsil edildi

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel San-
atlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü 
tarafından düzenlenen İç Mimarlık 
Sempozyumları’nın beşincisi 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

YDÜ Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI ve Öğr. Gör. 
Hasan ALTAN, ‘Geleneksel Kıbrıs Mo-
tiflerinin Çağdaş İç Mekan Süslem-
esindeki Yeri: Yeni ve Yeniden’ isimli 
bildiriyle Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
konferansta temsil etti.

Mimarlık Fakültesi Öğr. Görv. Hasan 
ALTAN sunduğu çalışmada tar-
ihsel süreçte farklı dönemlerdeki 
coğrafik, sosyo-politik ve ekonomik 
gelişmelerin izlerini barındıran 
motiflerin iç mekan tasarımındaki 
yeri irdelendi. Çalışmada geçmişten 
bugüne kalan ve geleceğe aktarılacak 
olan motiflerin sadece estetik olarak 
değil kültürel mirasın sürdürülebilirliği 
açısından da değerlendirilmesi 
gerektiği vurgulandı. Yeninin ve 
yeniden yapılanın ilişkisi KKTC’de 
yakın dönemde tasarlanan ticari ve 
turistik iç mekan örnekleri üzerinden 
tartışıldı.

Mekan Tasarımında Yenilikçi 
Yaklaşımlar temasıyla düzenlenen 
konferansta, Tasarım ve Tasarımcının 
Bağımsızlığı, Gelenek ve Gelecek

Yakın Doğu Üniversitesi 
öğrencilerinden oluşan bir ekip, 
KKTC’de yapılan 1. Uluslararası 
Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni başarı ile 
temsil etti.

1. Uluslararası Şehir, Çevre ve 
Sağlık Kongresi’nin “Gençlerin 
Oturumu: Sürdürülebilir Şehri 
Tasarla” panelinde Yakın Doğu Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Songül 
Acar VAİZOĞLU başkanlığında 
gerçekleştirilen oturumda Yakın 
Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 
Yüksek Lisans Öğrencisi Sinem 
YILDIRIM, Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Işıl 
SAYHAN, Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi 
Oğuzhan Abdülkadir YİĞİT, Yakın 
Doğu Üniversitesi Elektrikli Araç 
Girişimi Aydın ALÇI ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Fizik Tedavi ve

“Gençlerin Oturumu: Sürdürülebilir 
Şehri Tasarla” paneli ilgili olarak 
görüşlerini ifade ederek; “Bu 
oturumun kongrede yer almasını 
sağlayan Prof. Dr. Songül Acar 
VAİZOĞLU’na ve beklenenden çok 
farklı, zengin içerikli, gelecek için 
ümit veren sunumları için de pan-
elistlere çok teşekkür ederiz” dedi.

Prof. Dr. E. Didem Evci KİRAZ: 
“Gençler İle Gurur Duydum, Her 
Türlü Desteği Vermeye Hazırım.”
Kongre Başkanlarından Prof. Dr. 
E. Didem Evci KİRAZ ise, “Şehir 
doktorları kavramını ortaya attık,

İlişkisi, Kültürel Perspektifte Yenilikçi-
lik, Sanayi, Üretim ve Yenilik Üçlüsü, 
sosyal Medya ve Yeni Mekan Algısı, 
Mekanın Felsefesi, Yenilikçiliğin 
Sürdürülebilirliği başlıklarında bildir-
iler sunuldu. Günümüzde yenilikçilik 
anlayışının rastlantısal buluşlara 
değil planlı eylemler, sınanmış 
fikirlerin, üretimdeki sonuçlarına 
dayalı olduğu ve kültürüne sadık ama 
evrensel veriler boyutunda üretilmiş 
ürünlerin yenilikçi olarak algılandığına 
dikkat çekildi.

Prof. Marcos CRUZ, Prof. Mark 
PHILLIPS, Dr. Sascha PETERS, Murat 
TABANLIOĞLU, Hasan MİNGÜ, Sinan 
KAFADAR, Ömer ÇAMOĞLU ve Ali 
NUHOĞLU gibi akademi ve uygulama 
alanından bilinen isimler açılış 
konuşmalarını yaptılar.

Altan sunumu sonrasındaki soru, 
yorum ve geri bildirimlerin Yrd. Doç. 
Dr. Huriye GÜRDALLI ile birlikte 
sürdürdükleri araştırmaya önemli 
katkısı olduğunu vurguladı. YDÜ 
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm 
Başkanı Huriye GÜRDALLI ve Öğr. Gör. 
Hasan ALTAN yapılan çalışmaların 
uluslararası platforma taşınmasını 
teşvik eden Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ’e ve 
YDÜ yönetimine teşekkür etti.

Rehabilitasyon Yüksek Okulu 3. Sınıf 
öğrencisi Esra KUTUN sunumlarını 
yaptılar. Sürdürülebilir ve daha 
sağlıklı yaşanabilir kentlere yönelik 
fikir ve örnekleri sundukları oturum 
çok beğenildi. Bu panel sonucunda 
“Şehrin sağlığını koruma görevini 
gençlerle birlikte sürdürmeliyiz” 
denildi.

Prof. Dr. Nur Baran AKSAKAL: 
“Gençlere Beklenenden Çok 
Farklı ve Zengin İçerikli 
Sunumları için Teşekkür Ederiz.”
Kongre Başkanlarından Prof. Dr. Nur 
Baran AKSAKAL, gerçekleştirilen

bunun içini doldurmalıyız, bence 
şehrin sağlığını koruma görevini en 
iyi sürdürebilecekler gençlerdir. Bu 
oturumda sunum yapan gençler-
imiz bilimsel, teknolojik ve sosyal 
inovasyon örneklerini sunmuşlardır. 
Kendileri ile gurur duyuyorum. 
Adnan Menderes Üniversitesi’nde 
kurmuş olduğumuz Yenilik Merkezi 
ile destek olmaya hazırız” dedi.

Öğrencilerin Sunumları 
Eğitimlerde Kullanılacak
Prof. Dr. E. Didem Evci KİRAZ, 
gençlerin sunumlarından oluşan bir 
film yapılması halinde ve kullanım 
izni verilmesi durumunda bu filmi 
her türlü inovasyon etkinliğinde, 
eğitimlerde, farkındalık arttırma 
çalışmalarında kullanmak iste-
diklerini belirtti. Oturuma katılan 
diğer akademisyenler de ben-
zer yorumlar yaparak, sunumları 
eğitimlerinde kullanmak istediklerini 
belirttiler.

YDÜ öğretim üyelerinin “Kuzey Kıbrıs’ta Siyasal İktidarların Tarih Ders 
Kitaplarına Etkileri ve Tarih Eğitiminin Özerkleşmesi: Bir Model Denemesi” 

bidirisi dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi Center Of Excellence 
ile Athabasca Üniversitesi İşbirliğinde Sosyal ve 
Değerler Eğitiminin Teknoloji Destekli Program 

ile Kazandırılması Projesi Hayata Geçti.



Uygulamalı Hücre 
Kültürü Kursu 

gerçekleştirildi

YDÜ Turizm ve Otel 
İşletmeciliği mezunları 

diplomalarını aldı
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Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim 
Kurumları olan, Yakın Doğu Okul 
Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve 
Yakın Doğu Koleji üniformaları 
2016-2017 eğitim öğretim yılında 
profesyonel modacılar tarafından 
yeniden tasarlanacak.

Eğitimde kıyafetin önemli bir etken 
olduğunu öngören Yakın Doğu 
Eğitim grubu, eğitim kurumlarına 
özel bir moda koleksiyonu yarata-
rak; öğrencilerin ruhuna hitap 
eden, hareket kabiliyetini artıran, 
dayanıklı ve kaliteden ödün ver-
meden üniformalara yeni bir soluk 
getirmeyi amaçlıyor.

Yenilikçi ve Modern
Yakın Doğu Eğitim Kurumlarını 
temsil eden okul üniforması dışında 
T-Shirt ve sweatshirt çeşitleri başta 
olmak üzere, şort, etek, eşortman 
hırka, mont, yağmurluklara yapılan 
tasarım ile okullar grubuna ait yeni 
bir moda oluşturulacak. Eğitim 
faaliyetleri yanı sıra Yakın Doğu 
bünyesine ürün mağazası da 
eklenecek. Ürün mağazasında üni-
formalar dışında, kalem, magnet, 
bardak, atkı gibi Yakın Doğu Eğitim 
grubunun vizyonunu temsil eden 
ürünler de satışa sunulacak.

Türkiye’nin En Ünlü Moda 
Tasarımcıları Tasarlayacak, 
Tanıtımı Araba Müzesi’nde 
Yapılacak
Yeni Eğitim Öğretim yılına yeni 
tarz ve imajı ile başlayacak olan 
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim 
Kurumlarının üniformaları, 
Türkiye’nin önemli moda 
tasarımcılarından Özlem SÜER 
tarafından tasarlanacak. Özgün 
tasarımları ile dikkat çeken Özlem 
SÜER, özellikle ilham veren 
tasarımlarını Yakın Doğu Eğitim 
grubu üniformalarına yansıtacak.

Tasarlanan yeni üniformaların, 2 
Eylül 2016 tarihinde Yakın Doğu 
Üniversitesi Araba Müzesi’nde 
düzenlenecek profesyonel manken-
lerin katılımı ile gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi İç 
Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi İçmimarlık 
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün 
ev sahipliğinde düzenlenen 8. 
İç Mimarlık Bölüm Başkanları 
Toplantısı’nda Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni temsil etti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, toplantıya Türkiye ve 
KKTC’den yaklaşık 50 iç mimarlık 
bölüm başkanı katıldı. Bölüm 
Başkanları iç mimarlık eğitiminin 
sorunlarını tartışarak ortak öneriler 
üretmek üzere çalıştılar.

Davetli konuşmacı olarak 
toplantıya katılarak görüşlerini 
ifade eden IFI (International Feder-
ation of Interior Architects/Design-
ers) 2014-2015 dönemi başkanı 
Iris DUNBAR ‘İç Mekanlara Akıllı 
Yaklaşımlar’ başlığıyla açılış sunu-
munu yaptı. DUNBAR, bu başlığın 
aynı zamanda bu yılki Dünya İç 
Mimarlar Günü’nün başlığı olarak 
da seçildiğini vurguladı. İç mekan 
tasarımının duvarların ötesinde 
ve ihtiyaca cevap verecek şekilde 
düşünülmesi gerektiğini örnekley-
erek tasarımın hayatı değiştirme 
perspektifini barındırmasını 
muhteşem ve inanılmaz olarak 
tanımladı.

‘İç Mekan Deneyimi’ temasıyla 
yapılan toplantıda, düşünmek 

Tören saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Keman dinletisi ile devam eden 
törende, ilk olarak yüksekokul birin-
cisi Anastasia DIMCHEVA mezun 
öğrenciler adına bir konuşma yaptı.
Anastasia Yakın Doğu üniver-
sitesinden mezun olmaktan gurur 
duyduğunu belirtirken, Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokulu hocalarına 
herzaman yanlarında oldukları için 
teşekkür etti.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek

Doç. Dr. SANER, Ailelere de sesle-
nerek, velilerin de başarının sevin-
cini, heyecanını ve gururunu hep bi-
rarada yaşadıklarını ve diplomalarda 
öğrencilerin olduğu kadar onlarında 
hakları olduğuna inandığını ve eğitim 
hayatları boyunca çocuklarına maddi 
manevi destek olan velileri kutladı.

Son olarak konuşmalarını yapan 
Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ, turizm sektörünün dünya 
çapında önde gelen sektörlerden biri 
olduğunu ve öğrencilere bu sektörde 
kariyerlerini geliştirirken YDÜ Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunda 
almış oldukları eğitimin ne kadar 

bir defile ile tanıtımı yapılacak.

Disiplin ile Moda Birleşecek
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Murat TÜZÜNKAN konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, okul 
üniforması giymenin bir gurur 
olduğunu ifade ederek Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin yenilikçi, modern 
ve kaliteli kimliğini üniformalara 
yansıtarak, öğrencilerin gururla 
taşıyabilecekleri yeni bir trend 
oluşturma yoluna gittiklerini söyl-
edi. Yrd. Doç. Dr. Murat TÜZÜNKAN, 
okul üniformalarının öğrencilerin 
düzgün giyinmeyi ve dış görünüşü 
ile gurur duymayı öğrendiklerini be-
lirterek, modanın ve genç olmanın 
gereği olarak da öğrencilere okul 

kimlikleri ile farklılık getireceklerine 
inandıklarını ifade etti. Yrd. Doç. Dr.
Murat TÜZÜNKAN, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin eğitimde olduğu 
gibi yeni, modern, çağdaş anlayışını 
günümüz şartlarına uygun olarak 
da öğrencilere rahat kullanım 
sağlayacak üniforma grubuna 
da önem verdiklerini belirterek; 
“Her geçen gün bir yeniliğin 
eklendiği eğitim kurumlarımızda 
amacımız, öğrencilerimize sadece 
üniforma giydirmek değil, onların 
zevkle giyebilecekleri kıyafetleri 
özenle tasarlayarak, kullanmalarını 
sağlamaktır” dedi.

ve yapmak arasındaki deneyim 
sürecinin lisans ve lisansüstü 
eğitimindeki yerini vurgulandı. 
İç Mimarlık bölümlerinde bu 
anlamda edinilen deneyimler 
paylaşıldı. Mimarlık Bölümlerinin 
Meslek Yüksek Okullarında ilgili 
bölümlerle ilişkisini konu alan 
bildiri sunularak konu tartışma 
gündemine taşındı. 1976 da kuru-
lan Türkiye İç Mimarlar Odasının 
İzmir Şube Başkanı Dilara GÜR de 
mesleğin örgütlülüğünün önemine 
değinerek meslek insanlarının 
güncel meseleler karşısındaki 
duruşunun eğitim süreciyle
bağlantısını anlattı.

İç Mimarlık Bölüm Başkanları, İç 
Mimarlık eğitiminde karşılaşılan 
ortak sorunları tartışmak ve 
çözümler üretebilmek amacıyla 
Kasım ayında Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde yeniden bir araya 
gelme kararı alarak toplantıdan 
ayrıldılar. YDÜ İç Mimarlık Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Huriye 
GÜRDALLI, İç Mimarlık Bölüm 
Başkanları toplantılarının mesleğin 
eğitimindeki sorun ve çözüm-
lerinin paylaşılmasında ve ortak 
akıl üretilmesinde önemli katkısı 
olduğunu belirterek, gerekli desteği 
sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi 
yönetimine, YDÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ’a ve 
toplantılara katılımın sürekliliğini 
teşvik eden YDÜ Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan 
AKYÜZ’e teşekkür etti.

değerli ve ayrıcaklı olduğunu 
anlayacaklarını belirtti. Aynı zaman-
da Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda 
gastronomi ve mutfak sanatları 
eğitimine başlayacağının müjdesini 
vererek, 2016-2017 Güz döneminde 
öğrenci kayıtlarının yapılabileceğini 
vurguladı.

Tören daha sonra öğrencilere sürpriz 
olarak hazırlanan slayt gösterisi ile 
devam etti, ardından diplomaların 
verildiği tören, kep atma merasimi 
ile son buldu.

Üniformalara ünlü 
modacı Özlem Süer 

damgası

8. İç Mimarlık 
Bölüm Başkanları 

Toplantısı’nda temsil 
edildik

Yakın Doğu Eğitim Kurumları, Yeni Eğitim 
Yılına Yeni Üniforma Tasarımları İle Başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM tarafından 
“Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu” düzenlendi. 

Alanlarında deneyimli eğitimcinin yer aldığı 
programa 50 kişi katıldı.
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Teorik ve uygulamalı laboratu-
var eğitimi olmak üzere iki 
bölümden oluşan kurs iki gün 
sürdü. Teorik bölümde ‘Hücre 
kültürünün temel prensipleri’, 
‘Biyogüvenlik’,‘Sitotoksisite ana-
lizleri’, ‘Nükleik asit izolasyonu ve 
analizi’, ‘Genomik analizler’, ‘Western 
blotting’, ‘ELISA’, ‘İmmunohistokimya 
ve TUNEL’, ‘Hücre çözme, don-
durma ve pasajlama’ konularını 
içeren toplam dokuz konferans 
gerçekleştirildi. Kursun ikinci bölümü 
DESAM Hücre Kültürü ve Moleküler 
Tanı Laboratuvarında gerçekleştirildi.
Katılımcılara ‘hücre kültürü 
laboratuvarının tanıtımı’, ‘besiyeri 
hazırlanması’, ‘hücre çözme, don-
durma ve pasajlama’, ‘sitotoksisite 
analizleri’, ‘nükleik asit izolasyonu’, 
‘genomik analizler’, ‘RT-PCR’ ve 
‘WB-IHC’ konularında uygulamalı 
laboratuvar eğitimi verildi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ: “Yeni 
Yayınlar Ve Projeler İle Bilime Katkı 
Koymaya Devam Edeceğiz”

DESAM Müdürü ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
gerçekleştirdikleri “Uygulamalı 
Hücre Kültürü Kursu”na olan yoğun 
katılımdan duyduğu memnuniyeti 
belirterek, “Yakın Doğu Üniversi-
tesi olarak, her alanda bilime katkı 
sağlamayı temel ilkelerimizden 
biri haline getirmiş bir kurumuz. 
Bu bağlamda, sağlık alanında 
akademisyenlerin araştırmaları 
için gerekli laboratuvar altyapısı 
imkanını sunmak ve onları teşvik 
etmek de önceliklerimizin başında 
yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz 
“Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu”na 
akademisyenlerimizin gösterdiği 
yoğun ilgiden çok memnun olduk. 
Yeni yayınlar ve projeler ile Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin bilime katkı 
koymasına ve dünya çapında 
tanıtılmasına devam edeceğiz” dedi.

Kurs sonunda katılımcılara katılım 
belgeleri ve eğitmenlere teşekkür 
belgeleri verilerek, DESAM’ın 2016 
hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Uğurcan AKYÜZ’ün baş konuşmacı 
ve Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU’nun 
panel konuşmacısı olarak davet 
edildiği, Makedonya Üsküp, Güney 
Doğu Avrupa Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde beşincisi gerçekleşen 
“Dünya Tasarım, Sanat ve Eğitim 
Konferansı”’nda başarıyla temsil 
edildi.

Konferansa 19 farklı ülkenden 
120’ye yakın akademisyen katılarak 
tasarım, sanat ve eğitim bilimleri-
yle ilgili güncel araştırma konularını 
tartıştılar. Konferans Yakın Doğu 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 
Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği 
ve Zagrep Üniversitesi işbirliği 
içerisinde gerçekleştirildi.

Konferansa baş konuşmacı olarak 
davet edilen Prof. Dr. Uğurcan 
AKYÜZ, açılış töreninden sonra 
yaptığı “Sanat, Eğitim ve Akademi” 
başlıklı konuşmasında özet olarak 
şunları söyledi: “Toplumsal ve siya-
si hesaplar nedeniyle ötelemenin, 
yok saymanın baskın Batı kül-
türünün egemenliğindeki sanata da 
aleni olarak yansımışlığını görüy-
oruz. Kendilerinde var olmayan 
değerlerin “gelenek” diyerek 
etiketlenip değersizleştirilmeye 
çalışıldığı, çağdaş olanın sadece 
Batıya ait olabileceği, sanatın 
eğitsel ve akademik kriterlerinin 
sadece Batı tarafından belirlendiği, 
bir zorlamanın hüküm sürdüğü 
akademi ortamında, özgün yapıt 
üretmek ve başarılı akademisyen 
olmak yine de mümkündür.”

Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ, 
konuşmasında sanat, eğitim ve 
akademi ilişkisini tarihsel süreç 
içerisinde anlatarak, alanla ilgili 
kuramları açıkladıktan sonra farklı 
ülkelerden uygulama örnekleri 
sunmuştur. Akyüz konuşmasını 
günümüzde yaygın olarak 
kullanılan sanat ve eğitimle 
ilgili iki fıkra ile destekleyerek 
etkili bir sunum gerçekleştirmiş, 
tüm katılımcılardan büyük takdir 
toplamıştır.

Konferans kapsamında düzenlenen 
“Üst Düzey İndeksli Dergilerde 
Yayın Yapımında Dikkat Edilm-
esi Gereken Unsurlar” başlıklı 
panelde koşan Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU, “dünyada yayınlanan 
makalelerin yüzde elliden 
fazlasının hiçbir atıf almadığını, 

araştırmacıların eriştiği makalelerin 
yüzde doksanının sadece başlığına 
göz attığı, yüzde ikisinin özetini 
okuduğunu ve yüzde birinden azını 
detaylı okuduğu yönünde bilgiler 
verirken, etki faktörlü dergilerde; 
orijinal, bilime katkı getirme 
düzeyi yüksek ve iyi yazılmış 
makalelerin yayınlandığını dikkat 
çekerken, önemli olanın yazarın 
dışında başka araştırmacıların 
yazılan makaleye atıf yapmasının 
olduğunu” vurguladı.

Ayrıca konferansa YDÜ adına 
katılan Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOY-
LU ve Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ’ü, 
14 bin öğrencisi olan Kosova AAB 
Üniversitesi’nden Rektör ve De-
kanlardan oluşan bir heyet ziyaret 
ederek, YDÜ ile işbirliği yapmak 
istediklerini dile getirdiler.

YDÜ, Makedonya’da 
temsil edildi

okul ile Turizm Araştırma Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Tülen SANER ise 
yaptığı konuşmada, öğrencilere hak 
ettikleri eğitimi sağlayabilmek için 
bir ekip ruhuyla çaba sarf ettiklerini, 
YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yük-
sek Okulunun hedefinin öğrencilerine 
her zaman en iyi, en kaliteli ve 
günün koşullarına uygun eğitimi ver-
mek olduğunu, ve öğrencileri gerekli 
bilgi ve beceri ile donatıp, dışarda 
var olan rekabetçi iş ortamında, 
hep ön sıralara oturmalarını 
sağladıklarını belirtti.
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Göz korneasında sorun olan Nor-
veçli kediye Yakın Doğu Üniversitesi 
Hayvan Hastanesinde başarılı bir 
operasyon gerçekleştirildi.

Kedinin sahibi olan Norveç’li Elsa 
Maria HUNBERG, Gracy isimli 
kedisinin gözünde yaşadığı sorun 
sebebiyle ilgili gerekli muayeneler 
sonucunda, Veteriner Hekimin 
kedinin gözündeki sorunu saptaması 
ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi’ndeki göz uzmanları 
ile yaptığı konsültasyon sonucu, 
kedi Yakın Doğu Üniversitesi 
Hayvan Hastanesi’nde ameliyat 
edilmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne getirdi.

En İyi Göz Ameliyatlarının Adresi 
Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi
Bir gözünü kaybetmiş kedinin diğer 
gözünde yaşadığı sorun sebebiyle 
götürüldüğü hastanede muayenesini 
gerçekleştiren Veteriner Hekim, 
yapılan konsultasyonlar sonucunda 
hastayı ekipman ve donanımı ve de

Düzenli ilaç kullanması gereken 
kronik hastalığı olan kişilerin, hamile 
ve emzikli bayanların, büyüme 
ve gelişme çağındaki çocuklar ve 
yaşlıların oruç tutmaması gerekir. 
Yapılan bir çok bilimsel çalışma ile 
orucun vücuttaki metabolizmayı 
yavaşlattığı kanıtlanmıştır. Bu 
kanıtlar doğrultusunda beslenme 
programımız vücut ağırlığımızı 
korumak, ağırlık kaybetmemek veya 
ağırlık kazanmayı desteklemeyecek 
şekilde olmalıdır.

Yeterli ve Dengeli Beslenmeyi 
Sürdürülebilmek için Sahur 
Öğününü Atlamayın
Yeterli ve dengeli beslenmenin 
Ramazan ayında da sürdürülebilm-
esi için kesinlikle sahur öğününü 
atlamamak gerekir. Sahur öğününü 
atlamak zaten Ramazan ayında 
yavaş olan metabolizmanın daha 
da yavaşlamasına, kan şekerinin 
daha erken saatlerde düşmesine, 
günün daha verimsiz geçmesine 
sebep olmaktadır. Dikkat edilmesi 
gereken ilk nokta sahurda yeterli 
sıvı tüketimidir. Sahurda midenin 
boşalma süresini uzatarak acıkmayı 
geciktiren protein kaynaklarına 
(yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi), 
vücut direncini arttıran sebzelere 
(domates, salatalık, yeşil yapraklı 
sebzeler gibi) ve tam buğdaydan 
yapılmış tahıllara mutlaka yer 
verilmelidir. Tuzlu, baharatlı ve 
salamura gıdalar susuzluğu 
arttıracağından sahurda bu

YDÜ Hayvan Hastanesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, dün Yakın Doğu 
Üniversitesi Garajı’nda halsiz halde 
bulunan baykuş, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hayvan Hastanesi’ne getirildi. 
İlk tetkiklerin ardından antibiyotik ve 
besleme takviyesi yapılan baykuşun 
durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yrd. Doç. Dr. Osman ERGENE: “An-
tibiyotik ve Beslenme Takviyesi
Yapılan Baykuşun Durumu İyi, 

Yrd. Doç. Dr. Osman ERGENE: 
“Hassas Bir Nokta Olan Göz Konu-
sunda Uzman Bir Ekibimiz ve 
Donanımlı Bir Hastanemiz Var”
Ameliyat için getirilen kedinin 
durumu ile ilgili konuşan Yakın Doğu 
Üniversitesi Hayvan Hastanesi 
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman 
ERGENE, “kedinin bir gözünde 
görme kaybı var; diğer gözünde ise 
korneada yapışmalar vardı. Durumu 
bize ileten muayene için götürüldüğü 
Veteriner Hekimden detaylı bilgileri 
aldık ve ameliyat için kedinin buraya 
gelmesinin uygun olduğunu belirttik” 
dedi. Göz hastalıkları ve ameliyatları 
konusunda donanımlı bir ekibe

Yağlı ve Kızarmış Yiyecekler Yer-
ine, Izgara, Haşlama ve Buğulama 
Türü Yiyecekler Tercih Edin
Ramazan ayında tüketilen besinlerin 
pişirilme yöntemlerine de dikkat 
etmekte fayda vardır. Çok yağlı 
ve kızartma usulü ile pişirilmiş 
yiyecekler yerine ızgara, fırında, 
haşlama veya buğulama yöntem-
leri ile pişirilmiş yiyecekleri tercih 
etmeli, yemeklerinizi yavaş ve iyi 
çiğneyerek tüketmelisiniz. Tüm bun-
lar sizi iftarda en çok karşılaşılan 
sorun olan hazımsızlıktan 
koruyacaktır.

İftar ile Sahur Arasında Yaklaşık 
10 Bardak Su Tüketin
Ramazan ayında, özellikle sahurda 
sıvı alımına önem verilmesi gerekir. 

yediği faredeki zehirden etkilendiği 
anlaşıldı. Farenin çıkartılmasını 
takiben baykuşa gerekli tedavi uygu-
lamalar gecikmeksizin başlatıldı. 
Faredeki zehirden kısmen etkilenmiş 
olan baykuşa antibiyotik tedavisi 
başlandı ve beslenme takviyeleri 
devam etmektedir. Kendi kendine 
beslenemye başladığı anda ise 
tekrar doğaya bırakılacak” dedi.

göz konusundaki uzman kadrosu 
sebebi ile Yakın Doğu Üniversitesi 
Hayvan Hastanesi’ne yönlendirdi. 
Sahibinin onayı ile birlikte Yakın 
Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi 
hekimleri ile temasa geçen Veteriner 
Hekim, kedinin Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hayvan Hastanesi’nde ameliyat 
olabilmesi için kedinin sorunu ile 
ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi hekimlerini bilgilendirdi 
ve kedinin ameliyatı için uygun gün 
belirlendi.

Operasyon Başarılıyla 
Gerçekleştirildi
YDÜ Hayvan Hastanesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, gözünde problem 
olan 1 yaşındaki kedinin Yakın Doğu 
Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde 
4 saat süren operasyonu Cerrahi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Eser 
ÖZGENCİL ve ekibi tarafından başarı 
ile gerçekleştirildi. Kedinin sağlık 
durumunun iyi olduğu belirtilirken; 
akşam yurt dışına gidebileceği 
bildirildi.

gıdalara yer verilmemelidir. Çok 
hızlı sindirilen şeker, beyaz un ve 
diğer saflaştırılmış şekerleri içeren 
besinlerden sakınılmalıdır.

İftar En Az 2 Öğüne Bölünmelidir
İftara bir bardak su ve 2-3 adet hur-
ma ile başlanmalıdır. Karbonhidrat, 
posa, potasyum ve magnezyum 
kaynağı olan hurma, aynı zamanda 
kan şekerini regüle edecektir. Bir 
anda fazla miktarda yemek yemenin 
vücuda yükleyeceği yükü azaltmak 
için iftar en az 2 öğüne bölünmelidir. 
İftarda sıvı tüketimini artırmak için 
ilk yemek olarak çorba tercih edile-
bilir. Çorbanın ardından bir miktar 
etli sebze yemeği veya ızgara et ile 
zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt 
veya ayran tercih edilebilir. Yemek-
ten bir kaç saat sonra ise meyve, 
az şekerli komposto ya da hafif 
sütlü tatlı tercih edilebilir. İftarda 
hızlı ve fazla yemek tüketilmemeli, 
yavaş yavaş ve küçük porsiyonlar 
halinde yemek yenmelidir. Uykudan 
en az iki saat önce besin tüketimi 
sonlandırılmalıdır.

Müşahade Altında Tutuluyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan
Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. 
Osman ERGENE, Prof. Dr. Nilüfer 
AYTUĞ ve ekibinin kontrol ve 
takibinde olan baykuşun durumunun 
iyi olduğunu ve tedavisi tamamlanır 
tamamlanmaz tekrar doğaya 
bırakılacağını belirtti. ERGENE; “Dün 
Yakın Doğu Üniversitesi Garajı’nda 
halsiz halde bulunan erkek baykuş 
hastanemize getirildi. Baykuşun

sahip olduklarını belirten Yrd. Doç. 
Dr. Osman ERGENE, “en hassas 
noktalardan olan göz konusunda 
gerçekten son derece donanımlı bir 
uzman kadromuz ve son teknoloji ile 
donatılmış bir hastanemiz var. Son 
derece titizlikle gerçekleştirdiğimiz 
tedavilere devam ediyoruz” dedi.

Elsa Maria HUNBERG: “Yakın 
Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi’ni Çok Beğendim ve 
Gösterilen Titizlikten Çok Mem-
nun Kaldım”
Ameliyat için getirilen kedinin sahibi 
Elsa Maria HUNBERG, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ni 
çok beğendiğini ve içinin rahat 
ettiğini ifade etti. “Burası gerçek bir 
hastane gibi, insanlar için yapılan 
hastaneler gibi. Çok beğendim ve 
tüm yapılan işlemlerdeki titizlikten 
çok memnun kaldım. Kedimizin bir 
süredir bir gözü görmüyor ve diğer 
gözünde de sıkıntılar başlayınca onu 
veterinere götürdük. Veteriner hekim 
ise Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi uzmanları ile görüştü ve 
ameliyatın buradaki uzman doktorlar 
ve donanımlı hastanede olmasını 
önerdi. Biz de kendisinin öner-
isini dinleyerek kedimizi getirdik. 
Ameliyatın başarılı geçmesinden 
çok mutluyum, tüm ekibe teşekkür 
ederim” dedi.

İftar ile sahur arasında ise yaklaşık 
10 bardak su tüketilmelidir. Taze 
sıkılmış meyve suları veya az 
şekerli kompostolarla da sıvı alımını 
destekleyebilirsiniz. Ayrıca iftar 
ile sahur arasına kısa mesafeli 
yürüyüş eklenmeli, böylece hem 
fazla miktarda yemenin vereceği 
olumsuzluklar engellenmeli, hem de 
yavaşlayan metabolizmaya destek 
olunmalıdır.

Kilo Alımını Engellemek için 
Öneriler
Ramazan’ın yemek kültürü

açısından en bilinen özelliği iftar 
sofralarındaki çeşitlilik ve bolluktur. 
Oruç nedeniyle gün içerisinde kan 
şekerinde düşüş olduğundan özel-
likle iftarda hızlı yemek yenilmekte 
ve açlıktan dolayı çok miktarda 
besin tüketme isteği doğmaktadır. 
Beyin, doyma emrini yemekten 20 
dakika sonra verir. Çok hızlı yemek 
yenildiğinde bu süre zarfında yüksek 
miktarda, enerjisi yüksek besinler 
yenilebilir. Bu durum ilerleyen gün-
lerde kilo alımına zemin hazırlar. Bu 
nedenle yemekler yavaş yenilmeli, 
besinler ağızda iyice çiğnendikten 
sonra yutulmalıdır.
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Hasta baykuş YDÜ Hayvan 
Hastanesi’nde tedavi edildi

Norveçli aile kedisini göz 
ameliyatı için KKTC’ye 

getirdi

Ramazanda beslenme 
şeklinize dikkat edin!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Sabah Saatlerinde Getirilen Gracy İsimli Kedinin 
4 Saat Süren Operasyonu Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde Başarıyla Tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül ARSLANSOYU, 
Bu Yıl 6 Haziran’da Başlayıp, 4 Temmuz’a Kadar Sürecek, Sıcak Yaz Günler-
ine Denk Gelen ve Günde 17 Saate Kadar Açlık Söz Konusu Olacak Ramazan 
Ayında, Oruç Tutan Kişiler için, Sahurun Önemi ile Sahurda ve İftarda Tercih 
Edilmesi Gereken Besinlerle İlgili Bilgiler Vererek, Kilo Alımını Engelleyecek 
Önerilerde Bulundu.
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Yakin Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nden yapılan açıklamaya 
göre; Thalassaemia hastalarının 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal 
Deniz DANA, Serbest Çalışan 
Hekimler Birliği Başkanı Dr. 
Remzi GARDİYANOĞLU, Kıbrıs 
Türk Futbol Federasyonu Başkanı 
Hasan SERTOĞLU, Kuzey Kıbrıs 
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyesi 
Bülent ÇIRAKLI, Kuzey Kıbrıs Genç 
İşadamları Derneği Asbaşkanı Uğur 
ERGÜN, YDÜ Hastanesi Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Sağlık Turizmi 
Konseyi Başkanı Ahmet SAVAŞAN 
ile YDÜ Hastanesi İşletme Direktörü 
Özgü BAYRAKTAR’ın kan bağışı 
yapması ile başlatılan kampanyanın 
fuar süresince devam edeceği 
belirtildi.

SAVAŞAN: “Güvenli Kan Temini 
için Halkı Bilinçlendirmemiz Şart”
YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet SAVAŞAN, günümüzde 
tıp alanında her gün bir gelişme 
yaşanmasına, insanlığın büyük 
sorunu olarak adlandırılan birçok 
hastalığın tedavisinde gelişme 
kaydedilmesine karşın, kanın hala 
tek kaynağının insan olduğunu 
vurguladı. SAVAŞAN; “Dünya’ya 
bakıldığında ülkelerin kan 
ihtiyaçlarını karşılamak için kend-
ilerine ait politikalar geliştirdiklerini 
ve ‘güvenli kan sağlanması’ 
konusunda önemli adımlar attıklarını 
görüyoruz. Güvenli kan temini için 
ilk ve en önemli şart, bu kanların, 
kan bağışının önemi, gerekliliği ko-
nusunda eğitilmiş bilinçli kişilerden 
elde edilmesidir. Hastaların ihtiyacı 
olan kan ve kan ürünlerinin gönüllü 
ve düzenli kan bağışlayan kişilerden 
elde edilmesi büyük önem taşıyor. 
Güvenli kan temini için halkı 
bilinçlendirmemiz şart. Bu bilincin 
oluşmasına katkı koymak için 
kanlarını bağışlayan sağlık, spor ve 

sorunu yakından takip ediyor ve 
çözülmesi yönünde de büyük gayret 
gösteriyor. Gönüllü kan bağışçılığı 
konusunda farkındalığın yaratılması 
çok önemli. Bu amaca ulaşılmasına 
yıllardır katkı koymak için çalışan 
YDÜ Hastanesi’ne teşekkür edi-
yoruz. Dileğimiz bu kampanyaların 
amacına ulaşmasıdır” dedi.

GARDİYANOĞLU: “Ülkemizin 
Büyük Bir Sorunu”
Thalassaemia hastalığının ülkemizin 
büyük bir sorunu olduğunu ve 
bu sorunun ancak duyarlılıkla 
çözülebileceğine vurgu yapan 
Serbest Çalışan Hekimler Birliği 
Başkanı Remzi GARDİYANOĞLU da, 
Thalassaemia hastalarının sürekli 
kana ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin 
YDÜ Hastanesi’nin toplumsal 
duyarlılık adına başlattığı kam-
panyaya destek verdiğini söyleyen 
Başkan Remzi GARDİYANOĞLU, 
“insanlarımızı sadece kampanyalar-
da değil her zaman kan bağışında 
bulunmaya davet ediyoruz” diye 
konuştu.

SERTOĞLU: “Hem Toplumsal Hem 
de Kişisel Açıdan Çok Önemli”
Kan bağışının hem toplumsal 
hem de kişisel açıdan çok önemli 
olduğunu söyleyen Kıbrıs Türk

iş dünyası temsilcilerine hastanemiz 
ve ülke insanımız adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Geleceğin Kan Bağışçılarının 
Kazanımı Projesini Başlatalım
Bir torba kanın üç hayat kurtardığına 
vurgu yapan SAVAŞAN, “Geleceğin 
Kan Bağışçılarının Kazanımı” için 
bir an önce harekete geçilmesinin 
hayati öneme sahip olduğunu

söyledi. SAVAŞAN, kan bağışı 
konusunda duyarlılığı arttıracak 
programların müfredatlara 
yerleştirilerek, çocukların ilk okul 
çağlarından itibaren eğitilmesi 
ve bu yolla velilere de ulaşılmak 
suretiyle gönüllü kan bağışı 
hakkında bilinçlenmenin mümkün 
olacağını ve böylelikle de ülkemizin 
kan ihtiyacının sürdürülebilir olarak 
karşılanabileceğini vurguladı.

DANA: Kampanyayı Destekliyoruz
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal 
Deniz DANA da konuşmasında 
ülkemizin en büyük sağlık 
sorunlarından biri olan Thalassae-
mia hastalarının kan ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla YDÜ 
Hastanesi’nin başlattığı kan bağışı 
kampanyasını Sağlık Bakanlığı 
olarak desteklediklerini söyledi. 
DANA; “Thalassaemia hastalarının 
zamanında kan bulamaması çok 
ciddi bir sorun. Bakanlığımız bu

Futbol Federasyonu Başkanı 
Hasan SERTOĞLU, her yıl pek çok 
insanın, bir kaza ya da hastalık 
sonucunda kan bulamadığı için 
hayatını kaybedebildiğini söyledi. 
SERTOĞLU “oysa ki kan bağışı, kan 
bekleyen pek çok insanın hayatını 
kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan 
kişinin sağlığını da olumlu yönde 
etkiliyor” dedi.

ÇIRAKLI: Kan Bağışı Aracı 
Hizmete Girecek
Hastalara destek olmak için 
kampanyaya katıldıklarını söyleyen 
Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi 
ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Bül-
ent ÇIRAKLI, Türkiye Kızılayı, Kuzey 
Kıbrıs Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı 
iş birliğiyle önümüzdeki günlerde 
hizmete konacak kan bağışı aracı 
ile kan bağışlarının daha kolay daha 
pratik yapılmasını hedeflediklerini 
söyledi.

ERGÜN: “Katkı Koymaya Hazırız”
Genç İşadamları Derneği Asbaşkanı 
Uğur ERGÜN de yaptığı konuşmada, 
Gönüllü Kan Bağışçılığı’nın KKTC’de 
farkındalığının yaratılması ve 
gelişmesi için katkı koymaya hazır 
olduklarını söyleyerek, Genç

İşadamlarının önümüzdeki 
günlerde toplu olarak YDÜ Has-
tanesi Standında kan bağışında 
bulunacağını ifade etti.

GÜVEN: “Kan Bağışına Davet 
Ediyoruz”
Gönüllü karşılıksız kan veren 
bağışçıların güvenli kan kaynağının 
esas kısmını oluşturduğuna 
dikkat çeken Thalassaemia 
Derneği Başkanı Derya GÜVEN de 
konuşmasında, Kuzey Kıbrıs’ta 
yaşayan bütün insanları fuar süres-
ince YDÜ Hastanesi Standı’nda kan 
bağışı yapmaya davet etti. Güven 
son olarak, yıllardır Kan Bağışı Can 
Bağışı adıyla bağış kampanyası 
gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi yetkililerine teşekkür 
etti.
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Kan Bağışı, Can Bağışı 
kampanyası fuarda başladı

Sağlık Bakanlığı desteği ile Thalassaemia hastalarına verilmek üzere Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nin fuar alanında gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyası, sağlık, spor, turizm ve iş dünyası 

temsilcilerinin geniş katılımı ile başladı.

Prof. Dr. Uğurcan 
Akyüz’ün çalışması, 

İş Sanat Kibele 
Galerisi’nde!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 
kapsamında, Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Dilek ASLAN tarafından Tütün 
kontrolünde hekimin rolü konulu 
seminer verildi.

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nden yapılan 
açıklamada, 31 Mayıs Dünya 
Sigarasız günü nedeni ile anlam 
kazanan bu toplantı, Yakın 
Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN 
önderliğinde, Sürekli Tıp Eğitimi 
Koordinatörü Doç. Dr. Ferhat HAR-
MAN, Koordinatör Yardımcıları Doç. 
Dr. Selma YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. 
Bahar KAYMAKAMZADE, Yrd. Doç. 
Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN, Yrd. 
Doç. Dr. Sevda Lafçı FAHRİOĞLU 
ve Uzm. Dr. Yeliz CENGİZ’in organi-
zasyonuyla gerçekleşti.

Toplantıda Prof. Dr. Dilek ASLAN 
tarafından, sigaranın halen ön-
lenebilir hastalık ve ölümlerin en 
önemli nedenlerinden biri olduğu 
vurgulanarak sigarasız bir toplum 
için hekime düşen görevlerden 
bahsedildi.

Dünyada Sigara Yüzünden Her 
8 Saniyede Bir İnsan Yaşamını 
Yitiriyor

Pasif İçicilik
Pasif içiciler, sigara içen kişilerle 
ayni ortamda bulunmaları 
nedeniyle 3700 çeşit kimyasal 
maddeden zarar görmektedir. Bu 
risk çocuklar için daha yüksektir. 
Çünkü çocukların akciğerleri 
tam gelişmemiş olduğundan, 
yetişkinlere oranla daha 
fazla ve hızlı nefes alıp ver-
irler. Bundan dolayı daha fazla 
sigara dumanına maruz kalarak, 
boğaz enfeksiyonları, bronşit 
gibi hastalıklara daha sıklıkla 
yakalanırlar.

Ebeveynlerinin sigara 
alışkanlığından dolayı kansere 
yakalanan çocukların oranı 
%15’dir. Sigara içen ebeveyn-
lerin çocukları kanseri önleyici 
genden yoksun doğmakta, akciğer 
enfeksiyonlarına ve astım 
hastalıklarına daha çok maruz kal-
makta ve akciğer fonksiyonlarında 
bozukluk yaşanmaktadır. 
Hamileliğinde sigara içen an-
nelerin bebekleri ise %10-15

oranında kilo ve zeka eksikliği ile 
doğmaktadır.

Sigarayı Bırakırken Karşınıza 
Çıkacak Zorluklar ve Çözüm 
Önerileri
Araştırmalar, sigara bağımlılarının 
% 80’inin sigarayı bırakmaya 
niyetli olduklarını ve en az 
üç kez bırkma teşebbüsünde 
bulunduklarını göstermekte-
dir. Kararlı olmak başarının 
anahtarıdır. En önemli adım 
sigarayı bırakmaya karar vermek 
ve başarılı olmayı istemektir. Dok-
tor desteğinde sigarayı bırakmak 
önemli bir destektir. Sigarayı 
bırakmanın üç evresi vardır;
1. Bırakmaya hazırlanma
2. Bırakma
3. Sürdürebilmek

Sigarayı Bırakmaya Yönelik Bazı 
Öneriler
Bırakma tarihinizi belirleyin. 
Çevrenizdeki insanlara sigarayı 
bırakacağınızı söyleyin ve size 
sigara teklif etmemelerini isteyin. 
Sigara içmemeyi özendiren bir 
ortam hazırlayın. Örneğin; Kül 
tablalarını ortadan kaldırın. 
Değişik yerlere “Sigara içilmez” 
uyarıları asın, sigara içilmeyen 
ortamları tercih edin. Giysilerinizi 
temizleyerek sigara kokusundan 
arının. Dişlerinizi temizletmek için 
diş hekiminden randevu alın. Siga-
radan sararmış diş görüntüsünden 
kurtulun. Geçmişte başarısız diş 
denemeleriniz olduysa gözden 
geçirin. Sigara içmenizin nedenler-
ini ve niçin bırakmanız gerektiğini 
düşünerek not edin ve notu 
yanınızda taşıyın. Sigara satın 
almayarak biriktireceğiniz ekstra 
parayla yapacaklarınızı planlayın.

Konuşmacı ve katılımcıların 
toplantı sonunda yaptığı bilimsel 
tartışmada Kuzey Kıbrıs’ta 
sigara içme oranının çok yüksek 
olduğu belirtilerek sağlıklı bir 
nesil için sigarasız ortamların 
sağlanmasının gerekliliği belirtildi. 
Ayrıca kapalı alanlarda sigara 
içilmemesi için gerekli önlem-
lerin alınmasının gerektiği önemle 
vurgulandı.

Seminerin sonunda ise YDÜ Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gamze 
MOCAN, Prof. Dr. Dilek ASLAN’a 
plaket, Sürekli Tıp Eğitimi Koordi-
natörü Doç. Dr. Ferhat HARMAN da 
teşekkür sertifikası takdim etti.

Sigaranın zararları 
tartışıldı
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YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesinden Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ’ün 
bir çalışması İş Sanat Kibele 
Galerisi’nde açılan “Sanat Üretenler-
Sanat Öğretenler” seçkisinde yer 
aldı. 25 Mayıs’a kadar açık kalacak 
sergi; Türkiye Cumhuriyetinde 1970 
sonrası kurulan sanat eğitimi bölüm-
lerinde, güzel sanatlar ve eğitim 
fakültelerinde hocalık yapmış ve çok 
sayıda sanatçının yetişmesine katkı 
sağlamış, kendi sanatsal üretimlerini 
de belli bir devamlılıkla sürdüren, 
aktif sanat yaşamıyla ülke sanatında 
belli bir yer edinmiş eğitimci 
sanatçıları ele alıyor.

Türk Sanat Tarihi açısından önemli 
bir seçki sunan proje kronolojik 
olarak iki sergiye yayılır. Birinci sergi 
9 Şubat-9 Nisan 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilir. Tarihsel olarak Gazi 
Eğitim’in ilk hocalarından (1932-
1970) kuşağına kadar gelir ve bu 
sergide yaklaşık 70 civarında sanatçı 
hoca yer alır.

Projenin ikinci sergisi ise ilk 
serginin kaldığı yerden devam ile; 
1970’lerden başlayıp 1990 yılına 
kadar geliyor. Birinci projede olduğu 
gibi katılımcılar; akademisyenliğinin 
yanında istikrarlı sanatçı kimliği de 
oluşturmuş 70 eğitimci sanatçıdan 
oluşuyor. Küratörlüğünü Deniz 
ERBAŞ’ın yaptığı sergilerin her ikisi 
için de her sanatçıdan tek bir eser 
alınarak birer katalog basılmış.

Konuya ilişkin yapılan yapılan 
açıklamaya göre; “Sanat Üretenler-
Sanat Öğretenler” seçkisinin, ikinci 
sergisinde pentürden özgün baskıya 
uzanan, farklı medyum ve teknikleri 
kapsayan resim ve yüzey sanatı 
eserleri yer alıyor.

Sergiye ilişkin Deniz ERBAŞ’ın 
açıklamaları şöyle: “Sergi, yaygınlığı 
ve sayısı artan yükseköğretim 
kurumları bünyesindeki sanat 
eğitimine ve güzel sanatlar bölümler-
indeki eğitimci sanatçıların üretimler-
ine toplu bir bakış sunuyor.

Dokuz Eylül, Hacettepe, Anadolu 
Üniversitesi gibi belli bir geleneğin 
üzerinden yükselen yükseköğretim 
kurumları ile son otuz yıllık süreçte 
akademik kimliğini oluşturan fakülte 
ve bölümler bir arada sunuluyor. 
Böylece İzmir’den Adana’ya, Bolu’dan 
Maraş’a, Bursa’dan Hatay’a, 
Eskişehir’den Konya’ya, Ankara’dan 
Samsun’a, Mersin’den Kayseri’ye 
uzanarak Türkiye genelindeki sanat 
eğitimi ve üretimini aynı çatı altında 
topluyor.

Eğitimci sanatçılar, bir yandan 
üniversitelerin sanat alanındaki aka-
demik kimliklerinin ve sanat eğitimi 
geleneğinin altyapısını oluştururken, 
bir yandan da bu kentlerdeki san-
atsal üretim ve etkinlikleri artırarak 
çeşitlendirmekte; böylece Türkiye’nin 
birçok kentinde hem sanatın toplumla 
buluşma kanallarını çoğaltmakta, 
hem de bu kentleri ulusal ve 
uluslararası düzlemlerde sanat 
yoluyla temsil etmektedirler.”

Sergi hakkında Prof. Dr. Uğurcan 
AKYÜZ ise şunları söyledi: “Türk 
Sanat Tarihinde önemli bir iz 
bırakacak olan bu sergiye KKTC’den 
Yakın Doğu Üniversitesinden davet 
edilmiş olmaktan gurur duydum. 
Geleneksel hat sanatını çağrıştıracak 
manipüle edilmiş bir görüntünün 
dijital baskısı üzerine fırça ile boy-
amalar yaptığım “ritimsel açılımlar” 
adlı bir çalışmamla sergiye katıldım. 
İş Bankası Koleksiyonunun yakın 
bir zamanda KKTC’de sergilendiğini 
görmek; Leonardo ve TC. Merkez 
Bankası Koleksiyonuna ev sahipliği 
yapmış olan bizleri, kuşkusuz çok 
mutlu edecektir!”
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KKTC’de düzenlenen Yıldızlar 
Atletizm Şampiyonası’nda 
şampiyon olan Yakın Doğu Koleji, 
2-6 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Erzurum’da düzenlenen Türkiye 
Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazanarak 
müsabakalarda KKTC’ye Türkiye 
üçüncülüğü ünvanıyla döndü.

6 yıldır üst üste Atletizm Türkiye 
Şampiyonası’ndan kupayla dönen 
Yakın Doğu Kolejinin, Türkiye 
Atletizm Şampiyonası’nda 2 Türkiye 
şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği 
ve 2 de Türkiye üçüncülüğü 
bulunuyor.

İlk kez bu sene Türkiye Okul 
Sporları yaptığı bir değişiklilke 13 
yaş grubu sporcularını, bir yaş 
üstü sporcularla yarıştırdı. Buna 
rağmen Yakın Doğu Koleji elde ettiği 
başarıyla okulunun ve ülkesinin 
gururu oldu.

Üniversitesi olarak ilk imzamızı Zafer 
KALAYCIOĞLU ile attık. Türkiye’nin 
en kariyerli ve başarılı hocalarının 
başında gelen Zafer KALAYCIOĞLU 
ile başarıdan başarıya koşacağımıza 
inanıyorum” dedi.

EYİGÜNGÖR: “Yeni Sezonda İddialı 
Bir Kadro Oluşturmak İstiyoruz”
KALAYCIOĞLU’nun Türk kadın 
basketbolunun çok önemli ismi 
olduğunu söyleyen Işık EYİGÜNGÖR 
ise, “Yeni sezonda iddialı bir kadro 
oluşturmak istiyoruz. Böyle iddialı 
bir kadronun başına da Türkiye’de 
en çok kupa kazanan antrenör olan 
Zafer KALAYCIOĞLU yakışırdı. Bu 
nedenle kendisi ile sözleşme yaptık. 
Yeni oluşum içinde olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin KALAYCIOĞLU ile 
bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde, Türkiye Kupası’nda ve 
EUROCUP’da iddialı olduğunu söyle-
mek isterim” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi, daha 
önce anlaşmaya vardığı Zafer 
KALAYCIOĞLU ile bir yıllık 
sözleşme imzaladı. Fenerbahçe 
ve Galatasaray’da şampiyonluklar 
yaşayan Zafer KALAYCIOĞLU’nun 
imza töreni Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde yapıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
törene KALAYCIOĞLU’nun dışında 

Yakın Doğu Koleji Bireysel 
Yarışlarda da Önemli Başarılar 
Elde Etti
Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden 
Azad ETGÜ 1.74 derecesiyle 
Türkiye 2.’si, Can SAKALLI 100m. 
koşusunda 12.71’lik derecesiyle 
Türkiye 5.’si ve 4×100 bayrak 
takımı da 48.83’lük derecesiyle 
Türkiye 5.’si olma başarısını 
yakaladılar.

Yakın Doğu Koleji Beden Eğitimi 
Bölümü Atletizm Takımı Antrenör-
lerinden Niyazi SERHANER ve 
Özgür KIRALP, Yakın Doğu Kolejine 
Atletizm branşında 6 yılda 6 kupa 
getirmenin gururunu yaşadıklarını 
ve bu başarının özverili bir 
çalışmanın neticesi olduğunu 
söyleyerek öğrencileri tebrik ettiler.

KALAYCIOĞLU: “Katıldığımız 
Tüm Kupalarda Zirveye Aday 
Olduğumuzu Şimdiden Be-
lirteyim”
KALAYCIOĞLU ise “Yakın Doğu 
Üniversitesi hedeflerinin büyük 
olduğunu bildiğim için, gelen teklifi 
hiç düşünmeden kabul ettim. Bana 
güvenenleri mahcup etmemek 
için, gecemi gündüzüme katarak 
çalışacağım. Katıldığımız tüm 
kupalarda zirveye aday olduğumuzu 
şimdiden belirteyim” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. 
Murat TÜZÜNKAN ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı 
Işık EYİGÜNGÖR katıldı.

TÜZÜNKAN: “Zafer KALAYCIOĞLU 
ile Başarıdan Başarıya 
Koşacağımıza İnanıyorum”
Murat TÜZÜNKAN imza töreninde 
yaptığı konuşmada, “Yakın Doğu 

6 yılda 6 kupa 
başarısı

Kalaycıoğlu, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde

Kıbrıs Gazetesi ile Kaner Duty Free 
işbirliğinde düzenlenen “Pota’nın 
Yıldızları” 2015-2016 Sezonu en iyi 
ilk 5 kadrosuna seçilen Yakın Doğu 
Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek 
Takımı oyuncumuz Halil KUTRUZA 
ödülünü aldı.

2015-2016 Sezonu Nicosia Sports 
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 
mücadele eden takım oyuncuları 
arasında seçici kurul tarafından 
seçilen 2015-2016 Sezonu en iyi 
oyuncularına ödülleri 18 Mayıs 2016 
Çarşamba günü Kaner Şirketler Grubu 
Binasi’nda gerçekleştirilen tören ile 
verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basket-
bol Büyük Erkek Takımı’nda 5 
numaralı forması ile mücadele eden 
Halil Kutruza 2015-2016 sezonunda 
göstermiş olduğu performansı ile ödül 
almaya hak kazandı. KUTRUZA’ya 
ödülü Kıbrıs Medya Grubu Spor 
Müdürü Songuç KÜRŞAD tarafından 
taktim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
sporcumuzu tebrik eder başarısının 
devamını dileriz.

Halil KUTRUZA en 
iyi ilk 5 oyuncu 

arasında

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Atletizm Takımı 6. 
Yılında da Türkiye’den Evine Kupayla Döndü.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 8.’si Düzenlenen Su 
Balesi Gösterisi İzleyenleri Büyüledi.

Kıbrıs’ın ilk ve tek 
su balesi izleyenleri 

büyüledi

YDÜ’den dev transfer

KKTC Hentbol Federasyonu’nun 
düzenlediği 2015-2016 Hentbol 
Büyük Erkekler Lig’i Şampiyonu 
YDÜ Hentbol Erkek Takımı oldu.

11 Haziran 2016 Cumartesi günü 
saat 19:00’da YDÜ-YÜKSELİŞ 
arasında Atatürk Spor Salonu’nda

KKTC Masa Tenisi Federasyonu 
tarafından düzenlenen Dt. Ahmet 
LAMA Masa Tenisi Federasyon 
Kupası Final karşılaşması 11 
Haziran 2016 Cumartesi günü YDÜ 
– GAÜ arasında oynandı.

oynanan Büyük Erkekler Final 
karşılaşmasında rakibine gerek 
savunmada gerekse de hücumda 
üstünlük kurma şansı tanımayan 
YDÜ, maçı 28-17’lik skorla ka-
zanarak şampiyonluğunu ilan etti.

YDÜ Masatenisi Erkek Takımımız 
Girne Amerikan Üniversitesi’ni 3-1 
mağlup ederek Şampiyonluğunu 
ilan etti.

Hentbol Büyük 
Erkekler Lig 

Şampiyonu YDÜ!

Masa Tenisi Federasyon 
Kupası Şampiyonu YDÜ
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Eğitmenliğini Deniz AKER’in yaptığı 
ve bir yıllık emeğiyle oluşan Su Balesi 
Gösterisi Yakın Doğu Üniversitesi 
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda 
gerçekleşti. Eda YENEN, Sevim 
YIKILMAZ, Yeliz KUSET, İzel ALEM-
DAR, Talya ÇUFOĞLU, Sevimcan 
BARANHAN, Defne ÖZSERGEN, Pınar 
OSMANCIK, Nisan YALÇIN Ve Gülsu 
UZUN’dan oluşan ekip unutulmaz bir 
gösteriye daha imza attılar.

Kıbrıs’ın İlk ve Tek Su Balesi 
İzleyenlere Unutulmaz Anlar Yaşatıyor
Kıbrıs’ın İlk ve Tek Su Balesi takımı 
1 Temmuz 2009 yılında Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde Deniz AKER’in 
eğitmenliği ile başlangıcını yaptı. 
2009’da 2 öğrenci ile yola çıkan 
Su Balesi grubu şimdi Büyük ve 
Küçük takım olmak üzere 10 sporcu 
ile gösterilerine devam ediyor. Her 
bahar döneminde gösterdikleri 
performansları ile YDÜ Su Balesi 
takımı, bu sene 8.’si düzenlenen 
gösteri de düet, solo ve takım 
branşlarında baleler sunarak izleyen-
lerin beğenisini kazandılar.

Eğitmen Deniz AKER, her sene 
yapılan gösterilerde sundukları 
balelerin zorluk derecesi daha

da artmakta olduğunu belirterek, 
bu da sporcuların gösterdikleri 
özveriyle başarıya doğru ilerlemelerini 
sağladığını vurguladı.

AKER: “Gönülden Sevmek Bu İşin 
Altın Anahtarı”
Yeni bir spor dalının kurulması ve ay-
akta durması başlangıçta gerçekten 
zor diyen AKER; “Ama günden güne 
sporcu sayısının artması, antrenör 
ve sporcular arasındaki iletişim ve 
bu branşın sporcuların özverisi ile 
birleşmesi bu yolu yürümeyi daha da 
kolaylaştırıyor ve Gönülden sevmek 
bu işin altın anahtarı…” dedi.

Sizde Bu Aileye Katılmak İstemez 
Misiniz?
YDÜ Su Balesi Eğitmeni Deniz AKER 
çağrıda da bulunarak, Ada’nın ilk 
ve Tek Su Balesi takımı gösterdikleri 
emeğin karşılığını başarıları ile 
almaya başlıyor. Kızların hepsinin bu 
spora olan bağlılığı gerçekten görül-
meye değer. Alt yapının gelişmesi 
için 6-13 yaş arası yüzmeyi bilen 
kızlarımızı bekliyoruz.. Sizde bu aileye 
katılmak istemez misiniz?

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 
yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak 
için yola çıkan Yakın Doğu Üniver-
sitesi, Letonyalı dev pivot Kaspars 
KAMBALA ile resmen anlaştı.

Kaspars KAMBALA 2.06 boyunda ve 
120 kilogram ağırlığında. Yıllarca Efes 
Pilsen, Unicks Kazan ve Fenerbahçe
Ülkerspor`da oynamış olan tecrübeli 
basketbolcu son olarak Türkiye Bas-
ketbol 2. Ligi’nde forma giydi.

2016-2017 Sezonu’nda Yakın Doğu 
Üniversitesi Basketbol Erkek Takımı 
için ter dökecek olan KAMBALA’nın 
lige ayrı bir renk katacağı 
düşünülüyor.


