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KÜLTÜR SANAT

DETAYLAR 5’TE

Dr. Dilara gala gecesinde
izleyiciyle buluştu

100km’yi 4.90 TL ile kat
edebilecek.
100 km hıza 8 saniyede
çıkıyor.
30 dakikada şarj
edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi projesi olan “Dr. Dilara” filmi,
YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen gala gecesiyle
izleyiciyle buluştu.

KKTC’NİN İLK YERLİ ARABASI
TANITILDI

GÜNSEL

DETAYLAR 5’TE

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile
Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde üretilecek olan ve merakla beklenen
ilk yerli otomobilin marka, model ve teknik özellikleri basına tanıtıldı.

Kıbrıs Türk sanatını Fatma
Miralay temsil edecek
Birbirinden önemli sergilere ev sahipliği
yapan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenecek
olan TÜYAP/ Uluslararası Sanat
Fuarı’nda Kıbrıs Türk sanatını, Yakın
Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Fatma MİRALAY temsil edecek.

AKADEMİK

50 yıllık hayal,
8 yıllık çalışma...

DETAYLAR 6’DA

Bilimsel yayın performans
ödülüne layık görüldü

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık
Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)
Kurucu üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda
VATANSEVER \ Bilimsel Yayın
Performans ödüllerinde 1.’lik ödülüne
layık görüldü.

SPOR

DETAYLAR 8’DE

YDÜ, EuroCup gruplarında!

DETAYLAR 2’DE

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.
Dr. İrfan GÜNSEL, basına tanıtılan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin ilk yerli arabası GÜNSEL’in 2017 yılında
yollarda yer alacağını açıkladı.
DETAYLAR 4’DE
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KKTC’NİN İLK YERLİ ARABASI
TANITILDI

GÜNSEL

Y

oğun bir katılımla
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Fuaye alanında
gerçekleştirilen
basın toplantısına; İçişleri Bakanı
Kutlu EVREN, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Kemal DÜRÜST,
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir
BEROVA, Ekonomi ve Enerji Bakanı
Sunat ATUN, Sağlık Bakanı Faiz
SUCUOĞLU, Turizm ve Çevre Bakanı
Fikri ATAOĞLU, milletvekilleri,
bürokratlar, üst düzey yetkililer, Yakın
Doğu Üniversitesi kurucu Rektörü
Suat GÜNSEL, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.
Dr. İrfan S. GÜNSEL, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre GÜNSEL
HASKASAP, Yakın Doğu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ümit HASSAN, Girne
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay
SALİHOĞLU, Dekanlar, akademisyenler, kurum ve kuruluş yöneticileri,
GÜNSEL ailesi ile yerli ve yabancı
basın mensupları yer aldı.
Açılış konuşması ile başlayan
toplantıda, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.
Dr. İrfan GÜNSEL, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Kemal DÜRÜST,
Milli Eğitim Bakanı Özdemir BEROVA
ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat
ATUN birer konuşma yaptı.

Doç. Dr. GÜNSEL: “Gerçeğe
dönüşen hayal ile kısa
sürede seri üretime geçmek
istiyoruz”

Etkinlikte ilk sözü alan Yakın Doğu
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile
Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde üretilecek olan ve merakla beklenen
ilk yerli otomobilin marka, model ve teknik özellikleri basına tanıtıldı.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, bugün buraya
gelen misafirlerin gerçeğe dönüşecek
bir hayale şahit olacağını dile getirirken, bu anın bilim insanının yıllar
sonra emeğinin sonunda ürününün
prototipini gördüğü an olarak
değerlendirdi.
8 yıllık bir çalışma sonucu 50 yıllık
hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, 9 rakamının GÜNSEL ailesi için
şanslı ve özel olduğunu dile getirerek
35 yıl önce doğduğu gün olan 9
Ekim’in ilk yerli arabanın da doğduğu
gün olduğunu söyledi.

Hayal ile Başlayan
Yolculuk…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
otomobil üretme yolculuğunun Suat
GÜNSEL’in hayali ile başladığını,
Suat Hoca’nın çamurdan arabalar
yaptığını ve üreteceği kırmızı üstü
açık araba ile çiftlerin seyahat
ederken saçlarının uçuşacağını hayal
ettiğini anlatan Doç Dr. GÜNSEL, 50
yıl önce kurulan hayalin Yakın Doğu
Üniversitesi’nin yetiştirdiği zengin
insan kaynağı ile bu hayalin gerçeğe
dönüştüğünü vurguladı.

Otomobil Üretmenin Önemi

Konuşmasında otomobil üretmenin
önemin de değinen Doç. Dr. İrfan S.
GÜNSEL, otomotiv sanayisine sahip
ülkelerin global anlamda bir güce sahip olduğunu ifade ederek “Hepimiz
otomobil üretmenin ülkeler için ne
kadar zor olduğunu biliyoruz. Dünya
çapında bilinen bir marka yaratmak
ülkemize prestij, ayrıcalık ve güç
kazandıracaktır. Biz Yakın Doğu ailesi

olarak yatırım ve çalışmalarımızı her
zaman ülkemizin prestij ve ayrıcalık
kazanması için yaptık. Her zaman
ülkemizin daha ileriye gitmesi için
yaptık. Hedefimiz kısa süre içerisinde
araba fabrikamızı kurarak seri
üretime geçmek. Amacımız ülkemizin
sadece otomobil teknolojilerini kullanan değil üreten, geliştiren ve ihraç
eden ülkeler arasında yer almasını
sağlamaktır” dedi.

Doç. Dr. GÜNSEL; “Kalkan
Formu Anneyi, Bir Arada
Tutmayı ve Koruyuculuğu
Simgeliyor…”

Doç. Dr. GÜNSEL, araba için tasarlanan logonun anlamı ve önemi

hakkında bilgiler vererek, “Otomobilin ismi olan “GÜNSEL” soyadını
görselleştiren logomuzun formunu
“kalkan” figürü, bu form üzerine
yerleştirilmiş “g” harfi (aynı zamanda
9 rakamı) ve 3 adet elektrik devresi
figürleri oluşturmaktadır. Kalkan
figürü, aileyi ve onu koruyup kollayan,
bir arada tutan anneyi, “g” harfi aileye soyadını veren babayı, algılanan
“9” rakamı ailenin uğurlu sayısını
ve elektrik devreleri ise ailenin 3
kardeşini simgelemektedir” dedi.

Zarif, Verimli ve Yenilikçi…
GÜNSEL’in videosunun gösterilmesinin ardından, aracın teknik özelliklerini anlatan Doç. Dr. İrfan

“

Biz Yakın Doğu ailesi
olarak yatırım ve
çalışmalarımızı her
zaman ülkemizin prestij
ve ayrıcalık kazanması
için yaptık. Her zaman
ülkemizin daha ileriye
gitmesi için yaptık.
Doç. Dr. İrfan .S. GÜNSEL
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GÜNSEL “Dünyaya ihraç edilecek
olan arabamız “GÜNSEL” adını
taşıyacak… Günsel’i tasarlarken
Adamızın simgelerinden biri olan
Muflondan esinlendik. Muflon gibi zarif ve güçlü hatlara sahip modern ve
özgür bir şekilde tasarlandı Günsel.
Günsel için Zarif, verimli ve yenilikçi
sloganlarını kullanıyoruz. Günsel otomotiv sektöründe geleceğin teknolojisi olan elektrik enerjisini kullanıyor.
Nasıl ki taş devrinden cilalı taş
devrine geçmemizin sebebi taşların
bitmesi değil, o dönemki gelişimlerse,
bugün de petrol bittiği için değil
bugünkü teknolojik gelişmeler
ve ekolojik denge gözetildiği için
elektrikle çalışan bir araba üretmeye
karar verdik” dedi.

Teknik Özellikler

Günsel’in teknik özelliklerini de
ayrıntılı bir şekilde anlatan Doç. Dr.
GÜNSEL, “Dolu bir batarya şarj ile
Günsel 350 km yol yapmaktadır. Bu
yolculuğun maliyeti bugünkü elektrik
birim fiyatları dikkate alındığında
ise 17,4 Türk lirası olacak. Bir
başka hesapla 100km’yi 4.90 TL
ile kat edebilecek. Sınıfında petrol
ile çalışan otomobillere kıyasla
%80 üzerinde tasarruf sağlamıştır.
Günsel 75kw elektrik motora sahip
yaklaşık olarak 102 beygir gücüne
denk geliyor, 100 km hıza 8 saniyede
çıkıyor ve Jeneratif fren sistemine
sahip. Alüminyum şase ve kompozit gövdeye sahip. Elektrikli motora
sahip olduğu için bakım ve kullanımı
oldukça kolay. Şebeke elektriğinde 7,
standart şarj ünitelerinde 2, kurulacak olan Günsel şarj istasyonlarıyla
30 dakikada şarj edilebilecek. Sessiz
yeni nesil zarif, yenilikçi ve verimli
bir otomobil. Günsel yoluna devam
ederken biz de Yakın Doğu ailesi
olarak durmayacağız. Ülkemizin
toprağından, köklerimizden gelen
güç ve ilhamla yeni ufuklara doğru
yol almaya ve bir yandan tarihimizi
hep birlikte yazarken diğer yandan
geleceğimizi inşa etmeye devam
edeceğiz” dedi.

Kemal DÜRÜST: “Otomobil Üreten İlk Ada Ülkesi
Olacağımızdan Ötürü Gurur
Duyuyorum”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Kemal DÜRÜST etkinlikte yaptığı
konuşmada, KKTC için siyasal,
ekonomik, kültürel, bilimsel ve her
açıdan böylesi bir önem arz eden ve
ilki teşkil edecek olan bir organizasyonda bulunmaktan büyük bir
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mutluluk duyduğunu ifade etti. Bakan
DÜRÜST, 1989 yılında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin üniversite
yaşamına başladığını belirterek, üniversitelerin ürün vermeye başladığını
ve ilericilikle eğitimi aşan, bilimin
güncel yaşama yansımaya başladığı
günlere tanıklık etmeye başladıklarını
ifade ederek, yenilikçilik anlamında
Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve
GÜNSEL ailesinin öncü olduğunu
vurguladı.
Sağlıkta Dünya ile yarışabilecek bir
hastaneye sahip olan Yakın Doğu
Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde oluşturacağı otomotiv sektörü ile bir ada ülkesinde ilk
kez otomobil üretileceğini ve bundan
dolayı da gurur duyduğunu söyledi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Kemal DÜRÜST sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu teknoloji şaheserinin
ülkemizde sadece ekonomik
kalkınma değil siyasal anlamda
da ciddi katkı koyacağına eminim. Artık dünya ile yarışabiliyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya
koyduğu bu ürünün nerelere kadar
yansıyabileceğini göreceğiz. Ülke
ekonomisini etkileyecek, işsizlik
sorununu çözebilecek bu şaheser
ile gurur duyuyoruz, hayırlara vesile
olsun” dedi.

Özdemir BEROVA; “GÜNSEL
Ailesinin Kendi Fonları ve
Kendi Yarattıkları İnsan
Kaynakları İle Ürettiği Yerli
Arabadan Dolayı Çok Mutluyuz”

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Özdemir BEROVA ise önemli bir
etkinlik için toplanmış olunduğunu
ifade ederek, “Zamanımızda
üniversitelerimizin 3 önemli rolünden
söz edilir. Bunlardan bir tanesi
eğitim ve öğretimidir ki adamızda 14
üniversite ile 85 bin öğrenciye eğitim
verilmektedir. Üniversitelerimizin 2.
görevleri ise araştırma ve geliştirme
yapmaktır. Bu bağlamda baktığımız
zaman GÜNSEL ailesinin ve Yakın
Doğu ailesinin yetiştirdiği insan
kaynaklarının araştırma ve geliştirme
tasarladıkları bu güzel çalışmayı bize
gösterme onuruna erişmişlerdir”
dedi.
Bakan BEROVA, “Üniversitelerimizin
diğer rolü ise topluma verecekleri
hizmettir. Bugün burada Yakın Doğu
Üniversitemiz bu rolün de hakkını
verdiğini gururla görmekteyiz. Şunu
ifade etmek isterim ki ülkemizde
araştırma ve geliştirme açısından
fonların önemi büyüktür. Ülkemiz
şu anda bu fonlardan pay alarak
araştırma geliştirme yapmaktadır.
Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak
Anavatanımız Türkiye ile yaptığımız
temaslarda Türkiye’nin öncü
kuruluşlarından TÜBİTAK ve diğer
araştırma geliştirme fonlarının
ülkemiz üniversitelerinin de
yararlanma açısından çok büyük
ilerleme kaydettik ve inşallah çok
yakın biz zamanda araştırma ve
geliştirme açısından iyi bir kaynak
yaratacağız. Bugün burada tekrardan
ben GÜNSEL ailesine kendi fonları
ile kendi yarattıkları insan kaynakları
ile bugüne kadar yaptıklarından çok

mutlu olduğumuzu belirtmek isterim
ve Günsel’in hayırlara vesile olmasını
dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Sunat ATUN; “Günsel Otomobili
Uluslararası Alanda Tanıtacağız”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat
ATUN ise, Bakanlığımızı oldukça
yakından ilgilendiren hem ekonomi
hem de ulaşım alanıyla birebir
bağı olan bir gelişmenin açılışını
hep beraber yapacak olmalarından
dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Bakan Sunat ATUN, “Öncelikle şu
nokta çok önemli. Dünya artık
küresel bir çerçeve içerisinde
geçmiş yıllarda ülkeler ve devletler
önemliydi. Artık kurumlar önemli
hale geldi. Bu küresel dünyada
devletlerin milletlerin çalışmaları,
stratejileri ve geliştirmekte oldukları
ekonomik koşulları devletlerin de
ötesine geçmiş oluyor. Bugün ilk Türk
dünyasında Sayın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da tarif
ettiği ilk Türk otomobili bugün burada
araba teknolojisi içerisinde yapılan
ilk aracı Günsel otomobili diyebiliyorum” dedi.
ATUN, aracı ortaya çıkaran
GÜNSEL ailesini, bilim adamlarını
ve çalışanlarını tebrik ederken,
Türkiye’deki ziyaretlerinde de
mevkidaşlarına anlatarak, Günsel
aracını tanıtarak KKTC’ninde küresel
dünyada yerini adım adım alma
yolunda ilerlediğini belirteceğini
kaydetti.
Bakan ATUN, “Bu teknoloji mucizesi
eser umarım bizim halkımızın cebin-
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den kar ederek tasarruf etmemizi
sağlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi
sadece eğitim veren değil eğitimi
tesis eden bilimi üreten oldu. Bu
bağlamda sizi tebrik ediyorum. Bu
Günsel otomobilini artık teknoloji
fuarlarından birlikte götürmek
istiyoruz. Günsel otomobilin bilimsel
alanda da teknolojik açıdan da
yaşamımıza girmesini istiyoruz. Yolu
açık olsun hepimize hayırlı olsun.”
diyerek sözlerini son verdi.
Konuşmaların ardından Yakın Doğu
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, GÜNSEL’in
üretimindeki yaratıcı ekibi tanıtırken;
Koordinatör Ahmet ÇAĞMAN, Üretim
ve Tasarım Sorumlusu Serdar
ZURNACI, Elektronik ve Yazılım
Mühendisliği Sorumlusu Aydın
ALÇI, Kıdemli Tasarımcı ve Stilist
Ertunç KIRGÜL, Ar-Ge ve Tersine
Mühendislik Sorumlusu Halil YAKAR,
İletişim Sorumlusu Yalvaç AKGÜN,
İç Operasyonlar Sorumlusu Tuba
GÜVEN, Dış Operasyonlar Sorumlusu
Sertel TANTA, Elektrik Uzmanı Volkan
Alper KIVRAK, Mekanik Uzmanı
Hasan ALTINTAŞ, Baş Danışman Doç.
Dr. Erkan ATMACA, Sanat Yönetmeni
ve Grafik Tasarımcı Yrd. Doç. Dr.
Erdoğan ERGÜN’e teşekkürlerini
sundu.
Basın Toplantısı, Yakın Doğu
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat
İ. GÜNSEL’in, GÜNSEL Otomobilinin
örtüsünü açması ve fotoğraf çekimi
ile son buldu.
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KÜLTÜR SANAT

50 yıllık hayal,
8 yıllık çalışma...
Yakın Doğu Üniversitesi 1995 yılı
mezunlarının, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin en büyük çevre felaketleri
başında gelen ve Beşparmak Dağlarının
kuzey yamacını küle çeviren 95 yılı yangını
nedeniyle yapılamayan mezuniyet töreni,
21 yıl sonra gerçekleştiriliyor. Mezuniyet
törenin, 22 Ekim 2016 Cumartesi saat
16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük
Kütüphane Salon 4’de gerçekleşecek.

K

atıldığı bir televizyon programında
konuşan Yakın
Doğu Üniversitesi
Mütevelli Heyeti
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL,
50 yıllık bir hayalin 8 yıl süren
çalışmalar sonucunda GÜNSEL ile
birlikte gerçekleştiğini belirterek
üretilecek yerli arabanın 2017 yılında
yollarda olacağını söyledi.
Arabanın üretileceği fabrikaların
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
kısa bir süre içerisinde inşasına
başlanacağını belirten Doç. Dr.
İrfan GÜNSEL,“GÜNSEL” ile birlikte
şeytanın bacağının kırılacağını ve
çalışkan bir toplumun yanında üreten
bir toplum da olacağımızın altını
çizdi.
Doç. Dr. GÜNSEL Yakın Doğu
Ailesi olarak çok özel bir adada özel
insanların olduğuna inandıklarını dile
getirerek “adamızın simgesi olan muflon gibi biraz daha inatçı olmalıyız”
dedi.

“Gururlu ve Mutluyuz…”

Programda GÜNSEL’in oluşum sürecinden bahseden Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, bu sürecin Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat GÜNSEL’in
çocukluk hayali ile başladığını,
Suat Hoca’nın küçükken çamurdan
otomobiller yaptığını ve hep üstü
açık kırmızı spor arabalar üretip
çiftlerin bu otomobili kullandığını
görmeyi hayal ettiğini anlatarak,
50 yıllık bir hayali gerçekleştirip
tanıtmanın mutluluğunu ve gururunu
yaşadıklarını dile getirdi. Doç. Dr.
GÜNSEL, “Tanıtımını yaptığımız
arabamız çok beğenildi, çok güzel
yorumlar aldık, hedefimiz seri üretim
ile en kısa sürede yollarda yerini
almasıdır” dedi.

Türkiye ile Enerji Hattı Maliyetleri Düşürecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk
yerli otomobilinin teknik özelliklerinden de bahseden Doç. Dr. İrfan
S. GÜNSEL, GÜNSEL’in 100 km’yi
kat etme maliyetinin 4.9 Türk Lirası
olduğunu, Türkiye ile kurulacak enerji
hattıyla elektriğin fiyatının üçte birine
inmesi ile aracın 100 km’yi 1.5-2
lira gibi bir maliyetle kat edeceğini
kaydederek, şunları dile getirdi: “Şu
an ki maliyetlerle sınıfında petrol ile
çalışan otomobillere kıyasla %80’in
üzerinde tasarruf sağlanmıştır. Bu
büyük bir farktır ve bunun yanında
teknolojisi ile ülkeye getirecekleri
ve emisyonun sıfır oluşu ile de
ülke ekonomisine katacakları da
ayrıdır. Bunu için bir örnek vermek
istiyorum, ‘İnsanoğlu, taş devrinden
bakır çağına taş bittiği için geçmedi,
gelişmeler elde etti ve bu gelişimler
sonucu geçti.’ İşte otomotivde de
petrol bittiği için değil, teknoloji
geliştiği, elektrik daha verimli
hale geldiği için elektrikli arabalar
varılacak nokta olacaktır. Tabii ki
çevre ve verimlilik de kaçınılmazdır.”

Doç. Dr. GÜNSEL: “Kıbrıs’ın
Simgesi Muflon Tasarımda
Esin Kaynağımız Oldu.
Agresif ama Zarif.
Aracımızda Onun Çizgilerini
Yansıttık”

Otomobilin tasarımını yaparken
Kıbrıs’ın simgesi Muflon’dan
esinlendiklerinden de bahseden
Doç. Dr. GÜNSEL, “Muflon inatçı
bir hayvandır, yükseklerde olmayı
isteyen ve oralarda gezen bir
hayvandır, GÜNSEL’de onun çizgilerini
yansıttık. Zariftir ama kaslı ve agresif
bir yapıya sahiptir. Verimlidir ve
yenilikçidir, elektrik enerjisini kullanır
ve en önemlisi yerlidir” ifadesini
kullandı.

“Günsel Birçok İnsana
Ekmek Kapısı Olacak”

Programda, yerli arabanın üretime
geçmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde yeni iş olanaklarının
doğacağını da belirten Doç. Dr.
GÜNSEL, GÜNSEL’in sadece
kendi fabrikasında istihdam edeceği
kişilerin yanı sıra birçok yan sanayiler oluşacağını ve büyük bir istihdam
olanağı yaratılacağını söyledi.
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, “GÜNSEL’in
kapı kolunu ya da direksiyonunu yapacak olan bir başkası bunu sadece
GÜNSEL ile sınırlamayacak. Belki
ilerde bir Alman otomobilinin de
direksiyonunu ya da bir parçasını
yapıyor olacak. Bugün dünyadaki otomobil sektöründe bir aracı meydana
getiren parçalarının minimum kırk
ülkeden oluştuğu söylenir. GÜNSEL’in
üretimiyle oluşacak bu yan sanayi
dediğimiz destekleyici sanayi de
zamanla diğer arabaların parçalarını
ihraç eder pozisyona gelebilir.
GÜNSEL’e burada jant yapacak olan
bir yan sanayi, yurtdışına da bir
fabrikaya, bir markaya jant üretecek,
kapı kolu üretecek, belki döşeme
üretecek, belki elektronik üretecek,
belki bir yazılım üretecek. Dolayısıyla
otomotiv sektörünü bu yüzden
istiyor aslında ülkeler. Otomobili
üretip satmanın yanı sıra prestiji,
oluşturacağı ekonomik boyut ve
istihdamı göz önünde bulunduruyorlar.”

Elektrikle Çalışan Spor ve
Salon Araçlar Üretilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL programdaki bir soru üzerine,
odak noktalarının GÜNSEL Model
1 üzerinde seri üretime geçmek
olduğunu vurgulayarak, elektrikle
çalışan spor ve salon araçlar üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Arabanın renginin bordoya yakın bir
renk olduğunu da dile getiren Doç.
Dr. GÜNSEL, “Aracımız için yenilikçi,
verimli, zarif dedik ve bir ritüel
yaratarak, GÜNSEL’i siyah renkte
üretmemeyi düşünüyoruz. Belki
sadece siyahı dışarıda tutacağız ama
diğer tüm renkler kullanılacaktır”
dedi.

Günsel için Süper Şarj
İstasyonu Tasarlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk
yerli arabası GÜNSEL için süper şarj
istasyonu tasarladıklarına da değinen
Doç. Dr. GÜNSEL, şunları anlattı:
“GÜNSEL’i evinizde prize takarsanız 7
saatte şarj edebileceksiniz, bütün ülkeye bir ağ şeklinde kurulması hedeflenen standart şarj istasyonlarında
2 saatte şarj edebileceksiniz. Bu
standart şarj istasyonlarını evinize
de kurabileceksiniz ama en önemlisi
GÜNSEL’in kullanılabilirliğini en çok
arttıracak olan Günsel Süper Şarj
dediğimiz istasyonlar ki 30 dakika da
350 km menzili tam şarj edebileceksiniz, bu bir öğlen yemeğidir ya da bir
kahve molasıdır.”

Doç. Dr. GÜNSEL: “Aracımız
Çok Çabuk Benimsendi,
Siparişler Şimdiden Alındı”
“Toplum olarak alışkanlıklarımızı
değiştirmek biraz zorluyor, yerli
üretim araba sizce nasıl benimsenecektir?” sorusu üzerine Doç.
Dr. GÜNSEL, aracın şimdiden çok
benimsendiğini, Kaner Şirketler
Grubu’nun tüm araçlarını ilk
üretimden GÜNSEL ile değiştirmek
istediklerini açıklayarak, GÜNSEL,
kalitesini ekonomikliği ile birlikte
hayatınıza getirecek dedi.

Mühendislik Fakültesi’nden Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümleri, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Ekonomi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İletişim
Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi’nden 100
mezun diplomalarını alacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar Derneği
Başkanı ve yardımcıları, Asil Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Asil Denetim Kurulu
Üyelerinin de yer alacağı törende, mezuniyet törenine katılan öğrencilerin aileleri de
törende yer alacak.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: “21 Yıl
Sonra Yarım Kalmış Heyecanı
Yaşayacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, 21 yıl
sonra düzenlenecek olan mezuniyet töreni
ile ilgili yaptığı kısa açıklamada, Kıbrıs
Türkü’nün 1974 sonrası yaşadığı en acı
olaylardan bir tanesinin 1995 yılındaki
Beşparmak Dağları yangını olduğunu ifade
ederek, asırlık bitki örtüsünün yok olduğu,
korkunun yaşandığı dönemde 1995 yılı
mezunlarının mezuniyet törenlerinin
ertelendiğini söyledi. Mezuniyet töreninin
yıllarca yapılamamasından burukluk
duyduklarını dile getiren Doç. Dr. İrfan
GÜNSEL, yıllarca emek verilen, birlikte bilimin, kültürün, sanatın paylaşıldığı, hatta
zaman zaman sosyalleşip arkadaşça
yaklaşılan, dertleşilen kıymetli öğrencileri
mezuniyet cübbeleriyle karşılarında 21
yıl sonra görmenin, gerek aileler, gerekse
Yakın Doğu Ailesi için ayrı bir heyecan
ve gurur olduğunu belirtti. Sabır, özveri
ve büyük bir istekle bilgilerin aktarılıp
yön verilen mezunların, 21 yıldır farklı
ülkelerde, farklı şehirlerde Yakın Doğu
Üniversitesini temsil ettiklerini ifade eden
Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, “Yeşil adamızın
güzelliği olan ormanlarımızı yok etmiş ve
ülkeyi yasa boğan yangından yıllar sonra
95 yılı öğrencilerinin yarım kalmış mezuniyet mutluluğunu paylaşacağız” dedi.
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Kıbrıs Türk sanatını
Fatma Miralay temsil
edecek

Birbirinden önemli sergilere ev sahipliği
yapan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenecek
olan TÜYAP/Uluslararası Sanat Fuarı’nda
Kıbrıs Türk sanatını, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim
Öğretmenliği Bölüm Başkanı Fatma
MİRALAY temsil edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL,
basına tanıtılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli arabası GÜNSEL’in 2017 yılında yollarda yer alacağını açıkladı.

21 yıl sonra
gelen
mezuniyet!
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Dr. Dilara gala
gecesinde
izleyiciyle buluştu
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi projesi olan “Dr. Dilara” filmi,
YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gala gecesiyle
izleyiciyle buluştu.
Yakın Doğu Üniversite’sinin
ikinci uzun metrajlı sinema filmi’nin
yapımcılığını Tamer GARİP ve
Metin ERDURAN üstlendi. Kıbrıs
Türk sinema tarihinde beşinci film
olarak yerini alan “Dr Dilara”nın, YDÜ
İletişim Fakültesi’nin Film Yapımı ve
Yayıncılık, Radyo TV Sinema, Görsel
İletişim ve Tasarım, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Birlikte Saç
Bakımı ve Güzellik Bölümleri’nden
öğretim elemanları ve öğrencileriyle
birlikte alanlar arası ortak çalışma
sonucu ortaya çıktığı bildirildi.

Yönetmen Tamer GARİP: “Dr.
Dilara, Kıbrıslı Kadınlara Rol
Modeli Olsun”

Dram ve gerilim türündeki filmin
gösteriminin öncesinde basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan
yönetmen Tamer GARİP, ilk filmi Kod
Adı Venüs’ün ardından Dr. Dilara
filmiyle de kadın temasını ele almaya
devam ettiğini söyledi. Garip, “İlk
filmde çaresiz bir kadın vardı. Bu
filmdeyse karşımıza daha güçlü
bir kadın çıkıyor. Filmdeki kadın
vurgusunun Kıbrıslı kadınlarımıza
bir rol model olması temennisi
içindeyim” dedi. Amacının Kıbrıs’ta
kalıcı bir sinema kültürü yerleştirmek
olduğunu belirten Garip, sinemanın
yalnızca Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de
ve dünyanın her yerinde çeşitli
zorlukları olan bir sektör olduğunu
ifade etti. Garip, “Biz bu filmde teşvik
bakımından şanslıyız. Başta Yakın
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.
Suat GÜNSEL olmak üzere, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan
GÜNSEL’e, İletişim Fakültesi Dekan
Vekili’ne ve tüm Yakın Doğu ailesine
çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Filmde Dr. Dilara karakterini
canlandıran başrol oyuncusu
Ruhsan ANKAY ise, “Şu anda büyük
bir heyecan içerisindeyim. Bu
bizim ikinci galamız. İlki Cannes
Film Festivali’ndeydi ama burada
yaşadığım heyecan çok farklı. Ailem,
sevdiklerim arkadaşlarım ile bu

heyecanı ve gururu yaşayabilmek çok
farklı” dedi. Film çekebilme konusunda Kıbrıs adasının imkânlarının
ve potansiyelinin çok yüksek
olduğunu ifade eden ANKAY, sinemaya daha fazla destek verilmesi
halinde adanın yerleşmiş bir sinema
kültürü olabileceğini belirtti.”Kıbrıs
Türk halkını bize destek olmaları için
sinema salonlarını doldurmaya davet
ediyoruz” diye ekledi.
Türkiye’nin sevilen oyuncularından
Cengiz BOZKURT da, filme çok emek
verdiklerini söyleyerek, filmin izleyici
tarafından beğenileceğini umduğunu
ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’ne
de teşekkür eden BOZKURT, “Yakın
Doğu Üniversitesi’nin Kod Adı Venüs
ve Dr. Dilara filmlerine desteği ve
İletişim Fakültesi’nin böylesine
iki büyük filmin çıkmasına vesile
olması bizim için gurur verici” dedi.
Adada daha fazla film çekilmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt,
sinema sektörünün devlet tarafından
da desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Genç iletişimcilere tavsiyelerde de
bulunan Bozkurt,İletişim Fakültesi
öğrencilerinin pratiğe önem vermeleri
gerektiğini ve edindikleri bilgileri
bulabildikleri her imkânda pratiğe
dökmeleri gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ:
“Öğrencisinden Öğretim
Elemanına, Sekreterinden
Hizmetlisine Kadar Üniversite Bu Projenin İçindeydi”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe
KEÇECİ ise şunları kaydetti: “Yakın
Doğu Üniversitesi’nin öğrencisinden
öğretim elemanına,sekreterinden,
hizmetlisine kadar yer aldığı bu
film projesi, Kıbrıs Türkü’nün de
sinema sektöründe var olabileceğinin
göstergesi oldu. Dünyada çok az
üniversite öğrencisi derste teorisini
dinlediği sinemanın uygulamalı bir
film projesinde yer alma şansı
yakalayabilmiştir. Bu şansı iyi
değerlendirebilmek ve bir adım öne
çıkabilmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Kurucu Rektörümüz Dr. Suat
Günsel’in dediği gibi ‘Adada kıtalı gibi
yaşamak’ böyle bir şey.”

YDÜ Resim Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Fatma MİRALAY’ın 2016 yılına ait eserlerinden oluşan ‘’Maraş/ Ammochostos’’
adlı serisi fuar alanında 12-20 Kasım
tarihlerinde sergileneceği belirtildi. Fuar
K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Dairesi
koordinasyonu ile gerçekleşiyor. 26 yıldır
olduğu gibi bu yıl da TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi, İstanbul Beylikdüzü’nde
gerçekleşecek olan fuar, yaklaşık 12
bin 500 metrekarelik bir alanda kurulan
ARTİST 2016, bin sanatçının işlerinin
sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve
inisiyatifler ile birlikte 150’ye yakın genç
sanatçıyı konuk edecek.

Fatma MİRALAY kimdir?

1979’da Lefkoşa’da doğdu. 1996
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Tasarım bölümüne girdi.
2002 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda & Tekstil
tasarım bölümünden mezun oldu. 2002
kendi atölyesi olan ‘’CASA AZUL’’’u kurdu.
2006 Yakın Doğu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Yüksek
Lisans programından mezun oldu. 2009
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
lisans programını tamamladı. 2011 Kıbrıs
Türk Sanatçı ve Yazarlar birliği yönetim
kurulunda görev almaktadır. 2011 Yakın
Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Resim-İş öğretmenliği Bölüm başkanlığına
devam etmektedir. 2012 Türkiye Sanat
Eğitimcileri Derneği üyeliğine aktif olarak
devam etmektedir. 2012 World

Conference on Design & Art Konferansı
organizasyon komitesinde yer almaktadır.
2013 European Institue of Education
Malta’da Doktor araştırması olarak
‘’Sanat ve Eğitim’’ programını tamamladı.
2014 yılından itibaren Lefkoşa Türk
Belediyesi Meclis üyeliği ve Kültür Sanat
Komisyonu başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2016 yılında Yakın Doğu
Üniversitesi Eğitimde Program Geliştirme
Ana Bilim Dalında Doktora programına
devam etmektedir. 2016 Nisan ayında
The English School (Cyprus) düzenlediği
“Justice Project” kapsamında Kıbrıslı Türk
Kadın sanatçı ödülüne layık görüldü.
Sanatçı ve akademisyen olan MİRALAY,
2002 yılından itibaren birçok yurtiçi ve
yurdışında birçok karma sergiye katılmış
ve bildiriler sunmuştur. 2002 yılından ilk
kişisel sergisini açan sanatçının bugüne
kadar 3 kişisel sergisi bulunmaktadır.
Bunun yanında sosyal sorumluluk proje
organizasyonları, sanat yarışmalarında
jüri üyelikleri bulunmaktadır. 2003 yılında
Kıbrısta iki toplumlu çalışmalarına
başlayan MİRALAY halen Sanat Eğitim
Programları üzerine araştırmalarına
devam etmektedir.

YDÜ, Sanel Redzic’i
konuk etti

Dram ve gerilim türündeki film,
Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve
Güzelyurt’taki LemarCineplex
sinemalarında gösterime girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı, dünyaca
ünlü gitarist Sanel REDZIC’i konuk etti.
1988 doğumlu olan Sanel REDZIC,
25 farklı yarışmada birincilikleri
bulunmakta. Kendi neslinin önemli
gitaristlerinden birisi olarak gösterilen REDZIC, kariyerine Almanya’nın
Weimar şehrinde devam etmekte ve
dünyanın farklı bölgelerinde düzenli
olarak konserler vermektedir.
Verimli geçen etkinlikte REDZIC iki
yüksek lisans, iki lisans öğrencisi ile
masterclass, diğer gitar öğrencileri ile
de uluslararası kariyer, günlük çalışma
rutinleri ve teknik çalışmalar

konusunda önemli paylaşımlarda
bulundu. Öğretim görevlileri Dr. Erkan
SÜLÜN ve Ünal DEDE’nin düzenlediği
etkinlik sonunda REDZIC, mayıs ayında
K.K.T.C.’de gerçekleşecek Uluslararası
Gitar Festivali’nde bir resital ve bir
masterclass vermek üzere festival
programına dahil edildi.
Her geçen yıl daha kapsamlı
çalışmalara yer veren YDÜ Atatürk
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı 2016-2017 öğretim
yılına yine dolu dolu başladı. Akademik
kadrosu ve öğrencileri ile büyüyen
müzik bölümü yine yıl içerisinde
aktif olarak çalışmalarını sürdürmeye
devam edecek.
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Avrupa Birliği
Diller Günü
etkiliğine
YDÜ, İtalya’da
katıldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi
Bölümleri öğrencileri, Avrupa Birliği’nin Diller Günü etkinliğine katıldı.
“Multilingualism – Çok dillilik”
başlığı ile gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Birliğin işleyişi
ve mevzuatını yakından inceleme
olanağı buldu.
Panelde, 26 Eylül gününün Avrupa
Birliği Diller Günü olarak kutlandığı
ve Hırvatistan’ın Avrupa Birliği’ne üye
olması ile birlikte Birliğin, 24 farklı
dile sahip olduğu dile getirildi.

Dünyada 6000 ‘den Fazla Dil
Kullanılıyor

Panelde konuşmacı olarak söz alan
AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Yetkilisi, AB’de dil kullanım hakkının ve
farklı dillerin kullanımına ilişkin Birlik
politikalarına atıfta bulunarak, bugün
dünya ölçeğinde 6,000’den fazla dilin
kullanıldığını, AB içerisinde

ise 200’den fazla dil barındığına
işaret etti.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ:
“Öğrencilerimiz Farklı Kültürleri Tanımalı”

Öğrenciler ile birlikte Avrupa Birliği
Bilgi Merkezine düzenledikleri
ziyaretin önemine değinen Siyaset
Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur
KÖPRÜLÜ, öğrencilerin derslerde
edindikleri kuramsal altyapının
pratikte nasıl yürütüldüğüne ilişkin
bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin Kuzey
Kıbrıs’taki faaliyetlerini bizzat yerinde
incelemek amacı ile bu tür faaliyetleri
sıklıkla gerçekleştirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, ekonomik
bütünleşme ile yola çıkan Avrupa
Birliği’nin, geçtiğimiz yıllar içerisinde siyasal ve sosyal bütünleşme
süreçlerine dahil olduğunu ve dünya
ölçeğindeki uluslararası kurumlar
içerisinde biricik olarak
nitelendirildiğine vurgu yaparak, özellikle dünyanın farklı coğrafyalarından
ülkemize gelen öğrencilerin alan
çalışmalarına katkı koyacak, farklı
kültür ve kurumları tanıyacak imkana
sahip olmaları gerekliliğinin altını
çizdi.
Toplantı, soru-cevap bölümünün
ardından öğrenciler için hazırlanan
kokteyl ile sona erdi.

Küreselleşen Dünyada İslam
konferansı gerçekleştirildi
edebiyat ustası putperest Araplar
bile Kur’ân’ın belagatine hayran
olmaktan kendilerini alamamışlardır
dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi “Küreselleşen Dünyada
İslam” Konferansları kapsamında
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin GÜLEÇ’İ
ağırladı.

ilişkisinin insanlık tarihi kadar eski
olduğunu bildirdi.

Bu durumun İslam dini açısından da
değişmediğini söyleyen Prof. GÜLEÇ,
İslamiyetin, kendisiyle müşerref
olan milletlerin edebî ürünlerini her
İslam ve Edebiyat başlıklı bir konfer- boyutuyla etkilediğini belirtti. Bunun
ans veren Prof. Dr. Hüseyin GÜLEÇ, İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı
Kerîm’in beliğ ifadelerinin de etkisi
her milletin edebiyatında dinlerbulunduğunu vurgulayan GÜLEÇ,
inin ve inanç sistemlerinin etkisi
dilin gücünü kullanmayı bilen
görüldüğünü ve din ile edebiyat

Prof. GÜLEÇ’in verdiği konferans’ta;
İslam’da Allah’ın gönderdiği kitapla
başlayan bu ilişki, müntesibi olan
milletler tarafından da sürdürülmüş
ve her milletin kendi kültürüyle de
harmanlanarak çok renkli bir edebiyatlar manzumesi ortaya çıkmıştır
denildi.
Konferans’ın açılış konuşmasını
yapan fakültenin vekil dekanı Prof.
Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ
de bu konferansla “küreselleşen
Dünyada İslam İmajı” programının
başladığını ve bu programın sene
sonuna kadar devam edeceğini,
sonunda da bir kitaba dönüşerek
ilgililere ulaşacağını söyledi.

YDÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
ve Massachusetts Genel Hastahanesi
ve Harvard Tıp Fakültesi, Nükleer
Tıp Moleküler Görüntüleme Radyoloji
Bölümü ortak çalışmalarında Yrd. Doç.
Dr. Dilber UZUN ÖZŞAHİN’in, “Küçük
hayvan beyni görüntüleyen Tekli Photon
Emisyon Bilgisayarlı Tomografi cihazının
similasyonu” ve “Pozitron Emisyon Tomografi cihazının similasyonu ve tarama
sırasında oluşan hareketten dolayı oluşan
bulanıklığı düzeltme” konularındaki
sunumları katılımcılar tarafından büyük
ilgi gördüğü belirtildi.
Birinci çalışmada, kullanılan sintilatör
kristallere laser ışınlarıyla optiksel bariyer

koyarak sistemin içsel çözünürlüğü 1
mm’ye kadar indirildiği gözlemlenmiştir.
Sensitivitesinin, küçük hayvan beyni
görüntüleyen son teknoloji Tekli Foton
Emisyon Bilgisayarlı Tomografi cihazından
3 kat daha fazla olduğu verilerle
ispatlanmıştır.Kullanılan bu teknikle
maliyetin 4 kat azaltılması sağlanmıştır
denildi.
Yard. Doç. Dr. Dilber UZUN ÖZŞAHİN
yaptığı açıklamada, “Pozitron Emisyon
Tomografi cihazının son zamanlarda
birçok farklı organ görüntülemede
kullanılan önemli bir nükleer görüntüleme
cihazıdır. Taraması sırasında, hastanın
uzun bir zaman sabit durması çok zor
olduğundan görüntülerde hareketten
kaynaklanan bulanıklar oluşmaktadır.
Yapılan çalışmada, bulanıklığı düzeltmek
için geliştirilen bir teknik katılımcılarla
paylaşılmıştır. Bu sayede taranan organ
çok daha yüksek bir netlikle görüntülenmektedir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim
Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nün (BÖTE) her
dönem içerisinde düzenlediği etkinliklerine
bir tanesini daha eklendi. BÖTE Bölümü,
Anadolu Üniversitesi Öğrt. Üy. Prof. Dr.
Ferhan H. ODABAŞI’nı konuk olarak
ağırladı.
Prof. Dr. Ferhan H. ODABAŞI, öğrencilere
“Dijital Çağda Öğretmen Adayları İçin
Öneriler” konulu semineri sunduğu
bildirildi. Seminere başta Atatürk Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin
UZUNBOYLU’nun yanısıra Akademisyenler
ve Öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“Tıbbı Yağlar ve Sağlık
İçin Kullanımı”
konulu eğitim verdi
YDK öğrencileri Kıbrıs
kültürünü gezerek
öğreniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz
Meriçli, Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK) üyelerine yönelik düzenlenen
eğitim toplantısında, “Sağlık için Eczanelerdeki Tıbbi Yağlar”
ile ilgili eğitim verdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen BEK Üyesi Eczacılara
Meslek İçi Eğitim Toplantısı’nda eğitmen konuşmacı
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
Eczacılık Fakülteleri’nden sadece Yakın Doğu
Üniversite’sinden Prof. Dr. Filiz Meriçli katıldı.

Bilimsel yayın performans
ödülüne layık görüldü
Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri
Araştırma Merkezi (DESAM) Kurucu üyesi ve Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda
VATANSEVER\ Bilimsel Yayın Performans ödüllerinde
1.’lik ödülüne layık görüldü.
Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel
Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi
(DESAM) Kurucu üyesi ve Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü
Prof. Dr. Seda VATANSEVER, Celal
Bayar Üniversitesi tarafından her yıl
geleneksel olarak verilen Bilimsel Yayın
Performans ödüllerinde 1.’lik ödülüne
layık görüldü.
Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler
alanlarında ]niversitenin Bilimsel ÖdülTeşvik Yönergesi kapsamında yapılan
değerlendirmeler sonucunda, Prof. Dr.
Seda VATANSEVER, 2015 yılı Sağlık
Bilimleri alanında birincilik ödülünün
sahibi oldu. Bilimsel ödül 2015 yılı
içinde yapılan yayınlar, yayınlara
yapılan atıflar, bitirilen projeler ve kitap
editörlüğünü içeriyor.

Prof. Dr. Seda VATANSEVER, kök
hücre ve klinik kullanımı, kanser
mekanizmaları, hücre ölümü ve
analizleri, farklı tekniklerin histolojik kullanımları, infertilite ile ilgili
yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle
layık görüldü. Prof. Dr. VATANSEVER,
2010-2016 yılları arasında her yıl,
“Yıllık Performans Ödülü”, 2014 yılında
“Bilim Ödülü” ve 2014 yılında “Atıf
Ödül”lerinin de sahibidir.
Üniversitede görev yapan öğretim
elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerin
akademik performanslarını artırmak
ve bilimsel çalışmalara özendirmek
amacıyla hazırlanan “Bilimsel ÖdülTeşvik Yönergesi” ödülleri, Celal Bayar
Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim
Akademik Yılı açılış töreninde verildi.
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“Dijital Çağda
Öğretmen Adayları
İçin Öneriler” semineri
gerçekleştirildi

temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal mühendisliği bölümü, İtalya’da
gerçekleşen 14. Radyasyon Dedektörleri
ve Bilinmeyen Parçacıklar (IPRD16)
Konferansında, öğretim üyesi Yard. Doç.
Dr. Dilber UZUN ÖZŞAHİN tarafından
başarıyla temsil edildi.
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YDK Ortaokul Tarih Kulübü ile
Fotoğrafçılık Kulübü ortak kültür
gezileri gerçekleştirmeyi amaçlayarak,
gezilerin ilkini Lefkoşa’nın en güzel
kültürel miraslarından olan Büyük Han’a
gerçekleştirdi.
Büyük Han gezisinde öğrenciler, Kıbrıs
Halk Sanatlarından ‘Lefkara El İşi ve
İpek Kozası’ atölyelerini ziyaret edip
fotoğraflama imkanı buldular. Ayrıca Tarih
öğretmenlerinden yapının tarihi özellikleri
hakkında bilgi alarak derslerde gördükleri
bilgileri pekiştirme imkanı elde ettiler.
Hem fotoğraf çekme imkanı bulup hem
de yapıyı doyasıya gezen öğrenciler, kendi
birikimlerini de ülkemize gelen turistlere
de aktarma imkanı buldular.
Eğitici olduğu kadar öğrencilerin
sosyalleşmesi açısından da faydalı geçen
geziden tüm öğrenciler mutlu ayrıldılar.
Yakın Doğu Koleji 2016-2017 Eğitim
Öğretim Yılında da sosyal ve kültürel
gezilere devam edeceği ve öğrencilere
adanın tüm kültürel zenginliklerinin
tanıtılacağı vurgulandı.

Prof. Dr. Meriçli, tıbbi bitkilerin tohum ve meyvelerinden soğuk pres ya da süper kritik akışkan CO2
ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen sabit yağların
tıbbi amaçlarla kullanılabileceğini ifade ederek,
ısı ve/veya kimyasal işlemler uygulanarak elde
edilen yağlarda sağlık için yararlı olan doymamış
yağ asitlerinde bozulma ve kimyasal bulaşma
olabileceğinden “Eczane Kalitesinde Tıbbi Yağ ”
üretiminin ve kullanımın önemini vurguladı. Ayrıca,
Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence
tarafından yapılan Tatlı Badem Yağı üzerindeki
çalışmalardan bahsetti.

Çörekotu, Nar Çekirdeği, Buğday Yağı,
Aspir Yağı, Hindistancevizi Yağı ve Badem Yağlarının Etkilerine Dikkat Çekildi
Konuşmasında çörekotu yağı, Nar çekirdeği yağı
ve badem yağı’nın kullanımına dikkat çeken Prof.
Dr. Filiz Meriçli, bu yağların organik tarım ile
yumuşak kapsüllerde eczanelerde halka sunulması
gerektiğinin altını çizdi.

Çörekotu yağının yaşlılarda kognitif hareketlerdeki
gerilemeyi yavaşlattığı, alerji krizlerinin ataklarının
sayısını ve şiddetini azalttığı ile ilgili klinik
çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Meriçli, Orta yaşın
üzerindeki kişilerin destekleyici olarak iyi tarım
uygulamaları (tercihan organik tarım) ile yetiştirilmiş
Nigella sativa tohumlarından soğuk pres veya
süperkritik akışkan CO2 ekstraksiyonu ile elde edilen
çörekotu yağın (black cumin oil) eczane kalitesinde
olduğunu ve yumuşak kapsüllere doldurulması ile

hazırlanan farmasötik ürünlerin de eczanelerden
halka sunulması gerektiğini belirtti.

Nar Çekirdeği Yağı Meme Kanserini
Önleyici…

Prof. Dr. Filiz Meriçli, ayrıca nar çekirdeği yağının
içerdiği punisik asit (omega5) vb doymamış yağ
asitleri nedeniyle meme kanserini önleyici etkisinin
saptandığını, buğday özü (ruşeym) yağının özellikle
sık hasta olan zayıf çocukların gelişiminde çok
yararlı olduğunu, aspir yağının içerdiği CLA (Linoleic
Asit) nedeniyle metabolizmayı hızlandırdığı, hindistan cevizi yağının Alzheimer hastalarının yaşam
kalitesini arttırdığı ile ilgili yayınları anlattı.
Kıbrıs ve Türkiye bademlerinden elde edilen tatlı
badem yağlarının da primer ve metastazik kolon
kanseri hücreleri üzerindeki antitümoral etkisinin
saptanması ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Centre
of Excellence tarafından desteklenen araştırma
projesinden de bahseden Prof. Dr. Meriçli, meyve
suyu fabrikalarında çöpe atılan çekirdeklerin
değerlendirilerek tohumlardan yağ elde edilmesinin
yerel ekonomiye de katkısı olacağı için çok önemli
olduğunu belirtti. Aromatik bitkilerden elde edilen
uçucu yağların ayrı bir seminer konusu olacağını
belirten Meriçli, eczacıların sabit yağlar ile ilgili
sorularını da yanıtladı.
Bursa Eczacılar Kooperatifi Üyesi Eczacılara Meslek
İçi Eğitim Toplantısı, eğitime katılan eczacılarla toplu
resim çekilmesiyle tamamlandı.

Dijital çağda öğretmen olmanın gereklilik ve sorumlulukları hakkında
öğrencileri bilgilendiren Prof. ODABAŞI,
dijital çağda öğretmen olmanın avantaj
ve dezavantajlarınada değinerek, yine
dijital çağda öğretmen olmanın gereklilikleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Seminerin devamında “Dijital Dünya’da
Çocuk Hakları” konusuna da değinen
ODABAŞI, bu konuda hem öğrencilere
hemde akademisyenlere çok önemli
bilgiler aktardı,konuyla ilgili dünyada
gerçekleşen bazı projeler hakkında bilgi
verdi. Gerçekleşen projelerin içeriklerini de
aktaran Prof. ODABAŞI, bu projelerin
ve bu projelere katılmanın ne kadar
önemli olduğunu vurguladı.
Öğrenciler ve Akademisyenler için önem
arzeden konulara değinilen seminerlerin ardından Prof. ODABAŞI katılımcı
Öğrenci ve Akademisyenlerin sorularını
yanıtlayarak semineri sonlandırdı.

YDÜ, Enka Oda
Müziği Orkestrası’nda
başarıyla temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim görevlisi piyanist Uz. Atakan SARI Türkiye’de
Enka Oda Müziği Orkestrası ile birlikte
sahne aldı. Enka Açık Hava Tiyatrosu’nun
kapanması ile şefliğini Mürsel YAVUZ’un
üstlendiği Enka Oda Müziği Orkestrası
50’den fazla sanatçı ile kapalı sezonun ilk
açılış konserini gerçekleştirdi.
Konserde Beethoven’in 9’uncu Senfonisi,
Mendelssohn’un Fingal Mağaraları gibi
çok değerli eserler icra edildi. Enka Oda
Müziği Orkestrası’na konuk olan sanatçı
Müzik Öğretmenliği ABD öğretim görevlisi
Piyanist Atakan SARI, Beethoven’ın 4
numaralı piyano konçertosunu seslendirdi.
Müzik Öğretmenliği ABD öğretim görevlisi
Uz. Atakan SARI’nın sergilediği performans
ile Yakın Doğu Üniversitesi barşarılarına
bir yenisini daha eklemiş oldu.
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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

YDÜ, EuroCup
gruplarında!

Kadınlar Eurocup’ta ülkemizi temsil
eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın
Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi ile çıktığı EuroCup ön eleme
turu rövanş maçında 68-57 mağlup
olmasına rağmen turu geçerek FIBA
Kadınlar Avrupa Kupası gruplarına
kalmayı başardı.
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor
Salonu’nda oynanan rövanş
karşılaşmasında, İlk periyodu 22-14
önde bitiren İstanbul Üniversitesi
ilk yarıyı 37-30 üstünlükle kapattı.
Üçüncü periyotta Yakın Doğu
Üniversitesi sert savunmayla rakibini
yavaşlatarak, farkı iki sayıya kadar
düşürdü ancak İstanbul Üniversitesi
54- 49’luk skorla periyodu önde
bitirdi. Son periyoda önde başlayan
İstanbul Üniversitesi 68- 57’lik skorla
maçtan galip ayrıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın
Basketbol takımı, Kadınlar EuroCup ön eleme turu ilk maçında
kendi sahasında karşı karşıya geldiği
İstanbul Üniversitesi’ne karşı 29
sayı farkla 82-53 kazandığı maçın
rövanşında rakibine 68- 57 yenilmesin rağmen, 18 sayı farklık averajla
Eurocup’ta ön eleme turunu geçip
gruplara kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Angelica
ROBINSON 20 sayı, 18 ribaunt,
2 asist, Bahar ÇAĞLAR 8 sayı, 4
ribaunt, 3 asist, Elin ELDEBRINK 11
sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Olcay ÇAKIR
8 sayı, 3 ribaunt, 6 asist ile oynadı.
İstanbul Üniversitesi’nde Sasa CADO
15 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jordan
COOPER 10 sayı, 6 ribaunt, 1 asist,
Tan WHITE 10 sayı, 4 ribaunt, 5 asist,
Aija PUTNINA 15 sayı, 4 ribaunt,
1 asist ile takımlarının öne çıkan
isimleri oldular.
Eurocup D Grubu’nda Mücadele
Edecek…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
Avrupa Ligi’nde mücadele edecek
olan ilk Türk takımı olan Yakın Doğu
Üniversitesi, EuroCup’ta D grubunda
Yunanistan’ın Olympiacos Piraeus,
Slovakya’nın Good Angels Kosice
ve Macaristan’ın Aluinvent Miskolc
takımları ile mücadele edecek.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın
Basketbol Takımı Antrenörü Zafer
KALAYCIOĞLU maç sonrası yaptığı
değerlendirmede sezon öncesi
çizdiğimiz yol haritası içerisinde

en önemli hedeflerimizden biri de
kuşkusuz EuroCup’ta şampiyon
olabilmekti. Fakat bu büyük
hedefe ulaşabilmek için ön elemeyi
geçmemiz gerekiyordu. Biz hedefimiz doğrultusunda ilk adımı bu
akşam attık. Gönül isterdi ki Türk
takımlarından biri elenmesin fakat
maalesef sporun doğasında bu gibi
durumlar oluyor. Biz hedeflerimiz
doğrultusunda mücadele ettiğimiz
her kulvarda sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Basketbola çok büyük
hizmet ve yatırımlar yapan böyle
bir camianın Avrupa Kupaları’nda
mücadele edecek olması basketbolumuz açından çok değerli.
Hedefimiz kuşkusuz Avrupa’da kupa
kaldırmak. Bu maç artık geride kaldı.
Bundan sonraki ilk hedefimiz, ligin
birinci haftasında karşılaşacağımız
Fenerbahçe maçına en iyi şekilde
hazırlanmak olacak dedi” dedi.

YDÜ: 68
Galatasaray: 69
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,
lig öncesi kendi sahasında Galatasaray ile çıktığı özel
maçta iyi bir oyun sergilemesine rağmen
sahadan 69-68 mağlup ayrıldı.
Caferağa Spor Salonu’nda oynanan
maçta, başabaş geçen ilk periyodu
Yakın Doğu Üniversitesi 20-16 önde
kapattı. Çekişmenin yaşandığı ikinci
periyot ise 36-36 eşitlikle tamamlandı.
Galatasaray’ın üstünlüğü ile başlayan
üçüncü periyotta sekiz sayılık farkı
kapatan Yakın Doğu Üniversitesi periyodu
50-49 önde bitirdi. Büyük bir çekişmenin
yaşandığı son periyotta, son 6 dakikaya
60-60 beraberlikle girildi, Yakın Doğu
Üniversitesi 46 saniye kala skoru 68-65’e
getirdi. Galatasaray, Kristine VITOLA’nın
bitime 3 saniye kala attığı basketlerle
69-68 öne geçerek karşılaşmayı kazanan
taraf oldu.

Angelica Danielle ROBINSON
“Double Double” yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, blok özelliği
ve güçlü ribaunt hassasiyetiyle

basketbolun başarılı isimlerinden olan
Amerikalı oyuncusu Angelica Danielle
ROBINSON 22 sayı, 11 ribaunt, 3 asist
ortalama ile double double yaptı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Agenlica
Danielle ROBINSON 22 sayı, 11 ribaunt, 3
asist, Bahar ÇAĞLAR 12 sayı, 8 ribaunt,
2 asist, Duygu FIRAT 12 sayı, 2 ribaunt 1
asist, Gizem BAŞARAN 7 sayı, 4 ribaunt,
2 asist, Nevena JOVANOVIC 5 sayı, 3
ribaunt, 1 asist, Elin ELDEBRINK 5 sayı, 4
ribaunt, 5 sayı ile oynadı.
Galatasaray’da Morriah JEFFERSON 19
sayı, 1 ribaunt, 1 asist, Kristine VITOLA 18
sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Maryia PAPOVA 15
sayı, 4 ribaunt, Pınar DEMİROK, 6 sayı, 3
ribaunt, 2 asist, İrem Naz TOPUZ 4 sayı, 2
ribaunt, 1 asist ile takımlarının öne çıkan
isimleri oldular.

Basketbol akademisi
antrenmanlarına başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol
Akademi olarak amacımız çocuklarımızı
kötü alışkanlıklardan uzak tutarak,
sporu yaşamlarının vazgeçilmez bir
parçası olarak algılamalarını sağlayarak
onları kendilerine güvenen, bilişsel ve
fiziksel olarak güçlü bireyler haline
getirmektir.
Yakın Doğu Üniversitesi “Basketbol
Akademi” olarak hedefimiz kursiyerlere
spor ve egzersiz yapma imkanı sunarak
onları sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek
ve özgüvenlerini arttırarak onları
topluma hazırlamaktır. Tüm bunların
yanında Yakın Doğu Üniversitesi

Basketbol Akademi’de 6-12 yaş
grubuna yönelik basketbolun temel
fundamental hareketleri de kursiyelerimize kazandırılmaktadır. YDÜ Basketbol
Akademi’nin bir diğer amacı da YDÜ
Basketbol Alt yapı takımlarına oyuncu
kazandırmaktır. Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi antrenmanı
antrenör Bilgin GÜLDOĞUŞ tarafından
her Cumartesi saat 9:00-10:15 saatleri
arasında Yakın Doğu Üniversitesi RA
25 Spor Salonunda yapılmaktadır. YDÜ
Basketbol Akademi’ye katılmak isteyen
yeni kursiyerler YDÜ Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı’ndan bilgi
alabilirler.

