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AKADEMİK

KÜLTÜR SANAT

Prof. Dr. K. Hüsnü Can 
Başer, Bilim Akademisi Asli 
Üyeliği’ne seçildi

Sen Hiç Öldün mü? sergisi 
açıldı

Gliead Fellowship 2016 
Türkiye ödülünü kazandı!

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakognozi Anabilim 
dalı öğretim üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü 
Can BAŞER, Türkiye’nin prestijli bilim 
kuruluşu olan Bilim Akademisi Derneği 
Genel Kurulunda asli üyeliğe seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 
(GİT) Öğretim Elemanları tarafından 
merhum Doç. Dr. Atila TÜRK anısına 
“Sen Hiç Öldün mü?” konu başlıklı sergi 
düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SAYAN, 
Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C İlaç 
kullanımı üzerine geliştirdiği proje ile 
Gliead Fellowship 2016 Türkiye ödülünü 
kazandı.

/universitegazetesi

Dr. Suat İ. Günsel’e 
fahri profesörlük 

takdim edildi

Yakın Doğu Üniversitesi döviz 
kurlarını düşürerek sabitledi!

DETAYLAR 4’TE

DETAYLAR 4’TE

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

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, 
Rusya Federasyonu’nun Rostov-
Don şehrinde Kampüsü bulunan 
Güney Üniversitesi Rektörü Prof. 
Imran GURREVİÇİN özel dav-
etlisi olarak üniversitenin 25’inci yıl 
kutlamalarına katılmak üzere Rostov-
Don’a gitti.

Rostov-Don Güney Üniversitesi 
25’inci yıl kutlama etkinliklerine 
Rusya federasyonunun 20 den 
fazla Üniversite Rektörü, 5 milyona 
yakın nüfuzu olan Rostov bölgesi 
Valisi, Siyasiler, öğretim üyeleri ve 
öğrencilerden oluşan toplam 1000 
kişinin katıldığı tören Rostov-
Don Devlet tiyatrosu binasında 
gerçekleştirildi.

YDÜ ile Rusya Federasyonu’nun 
Güney Üniversitesi arasında varolan 
Eğitim işbirliği protokolü uyarınca 20 
den fazla alanda yaptığı katkılardan 
dolayı Dr. Suat İ. GÜNSEL Rusya 
federasyonunun Güney Üniversitesi 
tarafından Fahri Profesör diploması 
ile onurlandırıldı.

Dr. Suat İ. GÜNSEL’in yaptığı 
konuşma ise Rusçaya 
tercüme edilerek salondak-
ilerin büyük ilgisini çekti
Dr. Suat İ. GÜNSEL törende 
yaptığı konuşmada; “Üniversite 
kurulmasının ne kadar şerefli ve 
aynı zamanda zor bir iş olduğunu 
bilen bir Kurucu Rektör olarak Güney 
Üniversitesi’nin çeyrek asırda

“Yaptıklarımla Değil, 
Yapmadıklarımla Övündüm”
Sevgili öğrenciler, ben hep hayaller-
imin peşinde oldum ve olmaktayım. 
Yaptıklarımla değil, yapmadıklarımla 
övündüm. Hikayemi başkalarının 
yazmasına fırsat vermedim, kendim 
yazdım, bütünlüğe ve kökleşmeye 
önem verdim. Bir adalı olarak, kıta 
insanına, yani sizlere hep gıpta ile 
baktım. Sloganım adada kıtalı gibi 
yaşamak oldu. Bir kez daha hepi-
nizi Şahsım ve Üniversitem adına 
selamlar, Güney Üniversitesi’nin 
25’inci yılını gönülden kutlarım. 
Sevgili öğrenciler, üniversitenizle 
iftihar ediniz.”

geldiği nokta takdire şayandır. 
Ben üniversiteleri birer toplum 
dokuma tezgahı olarak tarif ederim, 
tanımlarım. Eğitim ve Sağlığın bir to-
plum için ne kadar önemli olduğunu 
bilerek, Kuzey Kıbrıs’ta Yakın Doğu 
üniversitesinin temelini 1988 Yılında 
attık. Bugün 110 değişik ülkeden 30 
bin öğrenci, 18 fakülte, 180 bölüm 
ile lisans ve 210 Anabilim dalında 
lisansüstü eğitim vermekteyiz. Kıbrıs 
ufak bir Ada ülkesidir, ancak çok 
büyük önemi olan bir ülkedir. Anava-
tan Türkiye başta olmak üzere Rusya 
Federasyonu gibi büyük bir ülkenin 
üniversitesi ile işbirliğimiz bizleri çok 
mutlu etmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve 
dövizin kademeli yükselişi nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanma karşısında Euro ve 
Sterlin üzerinden ücretlendirilen okul harçlarında, döviz kuru düşürülerek sabitlemeye 
gideceklerini duyurdu. dövizdeki tırmanışın sürmesi nedeniyle ailelerin dövizdeki 
dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için yıl sonuna (31 Aralık) 
kadar kurların düşürülerek sabitlenmesine karar verildi.

Konuşmanın ardından Güney 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imran 
GURREVİÇİN tarafından YDÜ Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’e Fahri 
Profesörlük belgesi takdim edildi.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. GÜNSEL’e 
Rostov-Don’daki etkinliklerde 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU eşlik etti.

DETAYLAR 3’TE

Fahri Profesörlük takdim töreninde Dr. GÜNSEL’in öğrencilere öğüdü:

“Yaptıklarınızla Değil, Yapmadıklarınızla Övünün”

DETAYLAR 2’DE

SPOR

Yakın Doğu Üniversitesi 
uzatmada mağlup oldu!

DETAYLAR 8’DE
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Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve 
Güzellik Bölümü Öğretim Elemanları ve 
öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısı ile Özel Eğitim Vakfı’nda (ÖZEV) 
bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü 
Öğretim Görevlisi Yeşim Üstün AKSOY, 
Öğretim Elemanları Safiye YANLIZ, Ceren 
TUNCAY ve Ceyhun ÇOMUNOĞLU’nun da 
katkı koyduğu etkinlikte bölüm öğrencileri 
de görev aldı.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 
öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımı 
ile gerçekleşen etkinlikte yüz boyama,saç 
yapımı gibi çeşitli uygulamalarla birlikte 
zaman geçirerek çocukların yüzlerini 
güldürdüler.

AKSOY, “dünyanın her yerinde olduğu gibi 
ülkemizde de yetişkin ve çocuk yaşta 
birçok engelli vatandaşımız olduğunu, 
böyle özel günlerin onları daha iyi 
anlayıp yardımcı olma konusunda bir 
araç olduğunu belirtti. Yapılan etkinliğin 
özellikle çocuklar için olduğunu, onların 
yüzünün bir nebze olsun güldürmenin 
çok büyük bir mutluluk verdiğini sözlerine 
ekleyen Aksoy,bölüm hocalarının ve 
öğrencilerinin bu tarz etkinlikleri devam 
ettireceğini söyledi.

Özel Eğitim Vakfı’nı 
ziyaret ettiler

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

üzüntü içerisindeyiz. Atila TÜRK’ün 
yazıp çizdiği ve felsefi bir yaklaşımla 
işlediği konulara değinerek bu sergide 
onu yaşamak-yaşatmak adına “Sen Hiç 
Öldün mü?” konusunu ele almak iste-
dik” dedi. Aynı zamanda Atila TÜRK’ün 
kolaj ve ekslibris çalışmalarına da yer 
verilen sergide, mezuniyet törenlerinde 
giydiği özgün cübbe de izleyicilerle 
buluşturuldu.

tek bir ölçüte bağlı değildir. Farklı 
ölçütler içinde mutlaka öğrencilere 
sunduğu mekan, ders programları 
ve olanaklar önemlidir. Ancak, o 
okulda görev yapan hocalardır ki, 
o mekan ve olanakları yürüttükleri 
programla; öğrenciler için yararlı ve 
nitelikli kılarlar. Bizim kuşak da değerli 
hocalarımızdan, evrensel kurum

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 
öğretim elemanlarının ve Yakın Doğu 
TV’nin ortak hazırladığı on dakikalık 
video gösteriminde, serginin amacı ve 
içeriği anlatıldı. Büyük bir kalabalığın 
izlediği videodaki anlatımlar, izleyiciye 
serginin en duygusal anlarını yaşattı.

olarak üniversitenin kendi koşulları 
içinde, özgürce sanat yapma ve 
düşünce üretme yeri olduğunu 
öğrendi. Bu ışık hala daha yolumuzu 
aydınlatıyor. Çünkü öğretmen kökenli 
hocalarımızın her biri alanında iyi 
donanımlı, sanat üretme yeteneğine ve 
öğretme becerisine sahip insanlardı.

Gazi’yi ve hocalarımızı “vefa” 
ile anarak; on yıl önce o ışıkla 
kurduğumuz Fakültemizin; her geçen 
gün, ulusal ve uluslararası platformda 
daha da güçlendiğini görmekten 
mutlu olduğumu belirtmek isterim. 
Kurucusu olarak; geride kalan on yılda 
gerçekleştirdiklerimizden, kat ettiğimiz 
yoldan da ayrıca gurur duyuyorum” 
dedi.

Sempozyumda ayrıca Fakültemiz 
eski hocalarından sanatçı-eğitmen 
Feridun IŞIMAN da “Gazi Resim-
iş’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Sanat Eğitimindeki Etkisi” başlıklı bir 
konuşma yapmıştır.

Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ’den alınan 
bilgiye göre, her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilen GİT Öğretim Elemanları 
sergisinde bir önceki yıl Atila TÜRK de 
katılımcı olarak eserleriyle yer aldı. 
Bu yıl 5.’si gerçekleştirilen sergide; 
kolaj, illüstrasyon, video, yağlı boya ve 
karışık teknik yerleştirme çalışmaları 
izlenebilecek. YDÜ TV mikrofonlarına 
da konuşan Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ: 
“hocamızı üç ay önce kaybettik, büyük

Türk sanat ve sanat eğitiminde 
Cumhuriyetin Anadolu’ya açılan kapısı 
olarak tanımlanan “Gazi Eğitim” Fen 
ve Sosyal bilimler alanlardaki gibi; 
görsel ya da ritmik sanatların bir 
toplumda yaygınlaşmasında da büyük 
katkılar koymuştur. Bir okulun ülkes-
indeki, toplumundaki ve benzerleri 
arasındaki yerinin değerlendirilmesi, 

5. Öğretim Elemanları Sergisi’nde; 
Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, Öğr. Gör. Eser 
KEÇECİ, Öğr. Gör. Gazi YÜKSEL, Öğr. 
Gör. Mustafa ERSENAL ve Öğr. Gör 
Selma GÜRANİ ile beraber Arş. Gör. 
Fuat Boğaç EVREN, Arş. Gör. Merve 
AKGÜL ve Asistan Savaş GÜNGÖR’ün 
çalışmalarının yer aldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve 
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Uğurcan AKYÜZ; Ankara’da 
gerçekleştirilen “Cumhuriyetin 
Işığında Yükseköğretimde Sanat 
Eğitimi Sempozyumu” açılışında 
“Gazi, Sanat, Akademi” başlıklı bir 
konuşma yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı ve Yakın Doğu 
Üniversitesi  Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Uğurcan AKYÜZ, davetli olarak 
katıldığı sempozyumda özet olarak 
şunları söyledi: “dünya dönüyor da 
biz dünyanın neresinde duruyoruz, 
geçen yılkı sempozyumda tartışmaya 
açtığım ve hala bu salonda yankılanan 
yüzleşilesi soru bence budur! 
Sanat, eğitim, akademi, akademisyen, 
kendin olmak… Gazi’ye ilk adımımızı 
attığımızda kafamızda buna benzer 
sorular vardı, bunlara cevap arıyorduk. 
Ancak şimdi 37 yıl sonra yaklaştık 
cevaplara...

Sen Hiç Öldün mü? 
sergisi açıldı

Dünya Dönüyor da Biz 
Dünyanın Neresinde 

Duruyoruz?

Prof. Dr. Uğurcan Akyüz:“
“

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü (GİT) Öğretim 
Elemanları tarafından merhum Doç. Dr. Atila TÜRK anısına “Sen Hiç Öldün mü?” konu 
başlıklı sergi düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı “Özel Eğitim 
Kulübü” öğrencileri “Her Çocuk Özeldir” 
sloganıyla 05 Aralık 2016 Pazartesi günü 
Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Lefkoşa 
Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine aktivite 
düzenledi. Yakın Doğu Bulvarı’ndan 
kampüse yürüyüşün ardından YDÜ Olimpik 
Kapalı Yüzme Havuzu arkasında engelli 
çocuklara eğlenceli aktiviteler düzenlendi. 
Aktiviteye YDÜ Zihinsel Engelliler öğretim 
görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı Fotoğrafçılık 
Kulübü öğrencileri her yıl olduğu gibi bu 
yılda uygulama gezilerine devam ediyor. 
Öğrenciler 11 Aralık 2016 Pazar günü 
Ada’mızın doğal güzelliklerini fotoğraf 
sanatçısı gözüyle keşfetmek için Beyler-
beyi, Bellapais ve Maruni köylerini ziyaret 
ettiler. Kulüp öğrencileri, bu bölgeyi gezip 
görerek fotoğraflama imkanı buldular. 
Keyifli geçen gezi sonrası öğrenciler, çok 
güzel kareler çekmiş olmanın mutluluğunu 
yaşadı.

YDÜ Özel Eğitim 
Kulübü’nden duyarlı 

davranış

Fotoğrafçılık Kulübü  
gezilerine bu yılda 

devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, 
Türk Lirası’nın döviz karşısında değer 
kaybetmesi ve dövizin kademeli 
yükselişi nedeniyle yaşanan ekono-
mik dalgalanma karşısında Euro ve 
Sterlin üzerinden ücretlendirilen okul 
harçlarında, döviz kuru düşürülerek 
sabitlemeye gideceklerini duyurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün, dövizdeki tırmanışın 
sürmesi nedeniyle ailelerin dövizdeki 
dalgalanmadan etkilenmemesi ve 
mağduriyet yaşamaması için yıl 
sonuna (31 Aralık) kadar kurların 
düşürülerek sabitlenmesine karar 
verdiği kaydedildi.

Euro 3.65 TL – Sterlin 4.50 
TL’ye Sabitlendi
Yapılan açıklamada, yapılan düzen-
leme ile Euro’nun 3.65 TL, Sterlin’in 
ise 4,50 TL olmak üzere kurlarının 

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan GÜNSEL; 
Kur sabitleme 

kararının ardından, Anavatan 
Türkiye’mizde maksatlı olarak 
yaratılmaya çalışılan ekonomik 
spekülasyonlara ve bütünlüğün 
bozulması için oynanan kirli oyunlara 
karşı birlik ruhu ile hareket edilmesi 
ve ulusal çıkarlarımızın ön planda 
tutulması gerekliliği dikkate alınarak 
varlığımızın ve geleceğimizin 
teminatı olan Anavatan Türkiye’miz 
ile bütünlüğümüzü her anlamda ve 
her alanda yaşamak için üstümüze 
düşeni yapmak, ayrıca Ülkemizin 
geleceği için hepimizin özverili 
hareket etmesi gerektiği bu dönemde, 
Yakın Doğu ailesi olarak her za-
man olduğu gibi örencilerimizin ve 
ailelerimizin ekonomik anlamda da 
yanlarında olmak için Yakın Doğu 
Üniversitesi bünyesindeki tüm eğitim 
kurumlarında ve yurt hizmetlerinde 

Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, 
“Ülke ekonomimizin geçtiği zor 
dönemde toplumumuzun en temel 
taşlarından biri olan eğitimde değerli  
öğrencilerimizin ve ailelerinin en ufak 
bir mağduriyet yaşamasının önüne 
geçmek için Yakın Doğu Üniversitesi 
olarak kurun düşürülerek sabitlen-
mesi kararını aldık. Ekonomimiz, 
ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği 
için hepimizin özverili hareket etmesi 
gerektiği bu dönemde, Yakın Doğu 
ailesi olarak her zaman olduğu gibi 
öğrencilerimizin ve ailelerimizin 
yanındayız. Öğrencilerimizin herhangi 
bir ekonomik mağduriyet yaşamadan 
eğitimlerine odaklanması bizim 
bugüne kadar en büyük önceliğimiz 
olmuştur. Yakın Doğu ailesinin 
birlik ruhuyla hareket ederek, 
eğitimlerinin her aşamasında değerli 
öğrencilerimizin ve ailelerin yanında 
olmaya devam edeceğiz” denildi.

Kur Sabitlemesine 2017-
2018 Eğitim Yılında Son 
Verilmiş Olacak
Türk Lirası’nın döviz karşısında 
değer kaybetmesi ve dövizin 
kademeli yükselişi nedeniyle 
yaşanan ekonomik dalgalanma 
karşısında Euro ve Sterlin üzerinden 
ücretlendirilen okul harçlarında, 
döviz kuru düşürülerek sabitlem-
eye gidileceğinin duyurulmasının 
ardından, dövizdeki iniş-çıkışın ve 
ekonomik spekülasyonların devam 
etmesi nedeniyle öğrencilerin ve 
ailelerin dövizdeki dalgalanmadan 
etkilenmemesi ve mağduriyet 
yaşamaması için köklü bir 
çözüm olarak; Türk Lirası harç 
uygulamasına başlanacağına karar 
verildiği kaydedildi.

teknolojisi tahmin ettiğimizden çok daha 
yakın bir zamanda günlük hayatımızın bir 
parçası olacak ve GÜNSEL bu teknolojinin 
yerli üreticisi konumuna gelecektir” dedi.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: 
Fabrikanın Temeli 16 Aralık’ta 
KKTC’de Atılacak
Konuyla ilgili basına bilgi veren Doç. Dr. 
İrfan GÜNSEL, KKTC’nin ilk yerli otomobili 
GÜNSEL’i üretecek fabrikanın temel-
lerinin 16 Aralık 2016 tarihinde KKTC’de 
atılacağını söyledi. GÜNSEL’in bir yıl 
içinde yollarda olmasını planladıklarına 
dikkat çeken İrfan GÜNSEL, iki yıl içinde 
de seri üretime geçmeyi hedeflediklerinin 
altını çizdi.

KKTC’nin bilim, ekonomi, inovasyon 
ve teknoloji alanlarınd geldiği noktayı 
göstermek için GÜNSEL’in uluslararası 
etkinliklere katılımına önem verdiklerine 
değinen Doç. Dr. İrfan GÜNSEL,“Dünyanın 
dört bir yanında düzenlenecek etkin-
liklerde, GÜNSEL ülkemizin simgesi ve 
gurur kaynağı olmaya devam edecektir” 
dedi.

indirilerek sabitlendiği kaydedildi. 
Sterlinde yapılan kur sabitlemenin
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu 
İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi 
kurumlarında, Euroda yapılan kur sa-
bitlemenin ise Üniversite harçlarında 
geçerli olacağı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün alınan kararla ilgili 
yaptığı açıklamada dövizdeki artışın 
ekonomik yapıyı olumsuz etkilediği 
ve dövizde yaşanan iniş-çıkışların 
harç uygulamalarında etkili olduğu 
bir süreçte dövizdeki hareketliliğin 
takip edildiği, ve yaşanan belirsizlik 
sürecinde öğrenciler ve ailelerinin en 
az şekilde etkilenmesini sağlamak 
için çalışıldığı vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü Açıklaması
Yakın Doğu Üniversitesi

Türk Lirası uygulamasına geçilmesine 
karar verildiğini açıkladı.

Üniversite Bölümleri Yanında 
Okul Öncesi, İlkokul ve Kolej 
için de Türk Lirası
Öğrencilerin herhangi bir ekonomik 
mağduriyet yaşamadan eğitimlerine 
odaklanmasının bugüne kadar 
en büyük önceliğin olduğu, ayrıca 
Yakın Doğu ailesinin her zaman 
Anavatanımız ve ülkemizin ulusal 
çıkarları doğrultusunda birlik ruhuyla 
hareket ettiği, gerek Anavatan Tür-
kiyemize karşı sergilenen ekonomik 
spekülasyonlara cevap verebilmek, 
gerekse ülkemizin refahı ve ekonomik 
istikrarı açısından alınan bu kararla 
sadece Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
değil, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu 
İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi 
eğitim kurumlarında da 2017-2018 
eğitim yılı itibarı ile Türk Lirası harç 
uygulamasına geçilmesine karar 
verildiği belirtildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya 
Otomotiv Konferansı farklı ülkelerden 
gelen 427 katılımcıyla 29-30 Kasım 2016 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Oto-
motiv sektörünün önde gelen firmalarının 
yöneticileri bu etkinlik kapsamında 
sektörünün trendleri ve geleceği üzerinde 
fikir alışverişi yapma şansı buldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
GÜNSEL Dış Operasyonlar Sorumlusu 
Sertel TANTA; “GÜNSEL olarak, marka 
bilinirliğimizin artması ve yeni temaslar 
kurmak amacıyla sponsor olduğumuz bu 
etkinlikte sektöre dair güncel bilgiler elde 
etmenin yanı sıra, hayallerimizi gerçeğe 
dönüştürmek için ortaklaşa çalıştığımız 
otomotiv yan sanayi yöneticileriyle olumlu 
temaslarda bulunduk” diyerek etkinliği 
değerlendirdiği bildirildi.

Elektrikli Araç Teknolojisi Çok 
Yakın Zamanda Günlük Hayatın 
Parçası Olacak
Açıklamada elektrikli araçların geleceğine 
de değinen TANTA; “Konferans süresince, 
aldığımız olumlu geri dönüşler bizlere bir 
kez daha gösterdi ki, elektrikli araç

YDÜ döviz kurlarını 
düşürerek sabitledi

Dünya Otomotiv 
Konferansı Günsel 
sponsorluğunda 

gerçekleşti
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KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL sponsorluğunda 
gerçekleşen Dünya Otomotiv Konferansı’nda farklı 
ülkelerden gelen 427 katılımcı İstanbul’da buluştu.

YDÜ’den devrim 
niteliğinde karar!
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Prof. Dr. K. Hüsnü Can 
Başer, Bilim Akademisi 
Asli Üyeliği’ne seçildi

bu ödüllerin verildiğini belirterek, 
Gliead Fellowship’in Türkiye için 
belirlenen konularının hepatit, 
AIDS, kanserler ve mantar 
enfeksiyonları alanında olduğunu 
belirterek, kendi projelerinin 
Hepatit C alanında yapacaklarını 
söyledi.

Ülkemizde Hepatit B kadar dik-
kat çekmeyen Hepatit C’li çok 
ciddi bir hasta popülasyonun 
var olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. SAYAN, “Hepatit C ile ilgili 
piyasaya giren ilaçlar var, bunlar 
oldukça maliyetli ilaçlar. Toplam 
3 aylık maliyeti 120 bin TL’ye 
varan ilaçlar. Amacımız bu tip 
hastalarda tedaviye başlamadan 
önce hastanın ilaçlara hassasiyet 
durumunu bilmek. Bunun için 
öncülüğünü bizim yapacağımız 
16 merkezi bir araya getirdik. 
Bu merkezlerden alınacak hasta 
serum örneklerini toplayacağız 
ve ilaç dirençlerine bakacağız. 
İlaç direncine göre de Türkiye’de 
bir hasta havuzu oluşacak. Belki 
ilerleyen yıllarda Sosyal Güvenlik 
Kurumu için de rehber olacak. 
Çünkü Türkiye’de bu anlamda

Genç iletişimciler, Canlı Yayınlar 
Sorumlusu Ali KURTOĞLU 
eşliğinde BRT 1 ve BRT 2 
kanallarına ait televizyon 
stüdyolarını ve rejilerini gezdiler. 
KURTOĞLU öğrencilere, kuruma 
ait kanalların çalışması ve teknik 
donanımı hakkında öğrencileri 
bilgilendirdi.

Prof. Dr. BAŞER: “Bilim 
Çalışmalarımın Takdir Edilmesi Beni 
Mutlu Etmiştir…”
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakognozi Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. K. Hüsnü Can BAŞER, Bilim Akademisi 
Derneğine asli üyeliğine seçilmesiyle ilgili 
mutluluğunu dile getirdi.

Prof. Dr. BAŞER, “Türkiye’nin prestijli bilim 
kuruluşu olan Bilim Akademisi Derneğinin 
asli üyeliğine seçilmiş olmamdan dolayı 
mutlu ve gururluyum. Bilimsel çalışmalarımın 
gerçek bilim insanlarınca takdir edilm-
esi beni fazlasıyla memnun etmiştir. 2005 
yılında aldığım TUBİTAK Bilim Ödülünden 
sonra yaşadığım bu onur daha iyi ve verimli 
çalışmalar yapmam konusunda bana en büyük 
teşvik olmuştur. Bu payenin şahsım, ülkem 
ve üniversitem için hayırlı olmasını dilerim” 
ifadelerini kullandı.

ciddi veri eksikliği var. Biz bu 
data eksikliğini kapatmak istedik. 
Toplam 1 yıl sürecek bu proje 
sonunda elde ettiğimiz sonuçları 
literatüre kazandıracağız, veri 
olarak sunacağız” dedi.

Prof. Dr. SAYAN: “Hemodi-
yaliz Hastalarında da 
İlaç Direncini İncelemek 
İstiyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mu-
rat SAYAN, projenin bir diğer 
öneminin hem Hepatit C, hem 
diyaliz hastası olan hastalarda 
ilaç direncine bakmak olduğunu
vurgulayarak; “Biz belli ilaçlara 
duyarlılıkları varsayarak bu hasta 
grubuna belli ilaçları veriyoruz 
ama aynı sonucu alamıyoruz. 
Mesela hasta 3 ay sonra geliyor 
‘hocam temizlenmedi’ diyor ve 
o zaman başka bir ilaç grubuna 
geçmek zorunda kalıyoruz. Bu 
proje ile hastaya hangi ilacı 
vereceğimizi önceden bileceğiz. 
Bu şekilde hem hastanın 
tedavisinde daha hızlı yol almış 
olacağız, hem de maliyeti 
düşürmüş olacağız” şeklinde 
konuştu.

Kurum çalışanlarından Umut 
ÖZGÜVEN ise; Bayrak Radyosu, 
Bayrak International, Bayrak FM, 
Bayrak Klasik, Bayrak Türk Müziği 
radyo ve stüdyolarını gezdirerek 
öğrencilere, radyo program 
yapımı ve tekniği hakkında bilgi 
verdi.

Prof. Dr. Murat 
SAYAN’nın 
“Türkiye’de 
Kronik Hepatit 
C’li Hemodi-

yaliz Hastalarında HCV Antiviral 
(NS3/4, NS5A, NS5B) İlaç 
Direnci ve Sorumlu Mutasyonların 
Belirlenmesi” başlıklı projesinin 
Gilead Fellowship programına 
yapılan 46 başvuru içerisinde son 
3-4 yılın en yüksek puanını alarak 
birinci oldu.

Gliead Fellowship firması, 
Hepatoloji terapötik alanda 
araştırma, eğitim, sağlık ve hasta 
bakımını iyileştirme amaçlarıyla 
en iyi uygulamayı oluşturan, 
yeni fikirlerin geliştirilmesini, 
keşfedilmesini ve yayılmasını 
sağlayacak projelere destek 
veriyor.

“Hepatit C’de Tedavi-
sine İlaç Dirençlerini 
İncelenecek”
Geliştirilen proje ile ilgili bilgi 
veren Yakın Doğu Üniversitesi 
Desam Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat SAYAN, 2013 yılından beri

İletişim Fakültesi Radyo, Televizy-
on ve Sinema Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fevzi KASAP, Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Ufuk ÇELİK, Yrd. Doç. 
Dr. Sinem KASIMOĞLU, Zeyde 
Yalıner ÖREK, Ayhan DOLUNAY ve 
bölüm öğrencileri Bayrak Radyo 
Televizyon Kurumunu ziyaret 
ederek bilgi aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakognozi Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. K. Hüsnü Can BAŞER, Türkiye’nin prestijli 
bilim kuruluşu olan Bilim Akademisi Derneği 
Genel Kurulunda asli üyeliğe seçildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, beşinci 
kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bilim Aka-
demisinin Kasım ayında gerçekleştirilen 
Olağanüstü Genel Kurulunda seçilen 11 asli 
yeni üye arasında yer aldığı belirtildi.

Bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini 
bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak 
tanıtmak ve gözetmek amacıyla kurulan Bilim 
Akademisi Derneği’ne, dünyanın ünlü Üniver-
sitelerden akademisyenler ve bilim insanları 
üye olabiliyor.

Farmakognozi alanında ilk akla gelen isim-
lerden olan ve bilim aleminde, doğal ürünler, 
tıbbi ve aromatik bitkiler ile uçucu yağlar 
konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Prof. 
Dr. BAŞER Sağlık Bilimleri alanında TUBITAK 
Bilim Ödülünü almıştır.

Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü’nden 

BRTK’ya ziyaret

Gliead Fellowship 
2016 Türkiye 
ödülünü kazandı
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SAYAN, 
Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C İlaç kullanımı üzerine geliştirdiği 
proje ile Gliead Fellowship 2016 Türkiye ödülünü kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
Sinema Bölümü öğrencileri, sektörü yakından tanımak için 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda incelemelerde bulundu.
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Kıbrıs Türk eğitim 
camiasınının 
değerli 
eğitimcilerinden 
emekli öğretmen 

ve araştırmacı Gülgün SERDAR, 
Kıbrıs eğitim, sosyal ve siyasi tarihi 
ile ilgili değerli belgeleri Yakın Doğu 
Üniversitesi bünyesinde oluşturulan 
Milli Tarih Müzesi’ne bağışladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya göre, Gülgün 
Serdar düzenlenen törenle, Kıbrıs 
Türkleri’nin eğitim, sosyal ve kültürel 
tarihleriyle ilgili değerli belgeleri müz-
eye bağışladı. Bağış töreninde, Milli 
Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ile Gülgün 
SERDAR hazır bulundu.

1900’lü Yıllara Ait Diploma, 
Belge ve Fotoğraflar Milli 
Arşiv Müzesi’nde Yer Alacak
Paylaşılan belgeler arasında Gülgün 
Hanım’ın babasına ait 1919 yılından 
kalan diploma örnekleri, çeşitli yıllara 
ait sertifikalar, karneler, dönemin 
İngiliz valisinin tebrik yazıları

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü, Bölüm Koor-
dinatörü Uz. Yeşim Üstün AKSOY 
tarafından İstanbul’da düzenlenen 
BDR (Beauty defect repair) Medikal 
Güzellik Konsepti adlı seminerde 
temsil edildi.

değerli malzemelerle Kıbrıs tarihinin 
karanlıkta kalan birçok noktasının 
aydınlanmasına yardımcı olacaktır. 
1919 yıllarından itibaren Kıbrıs 
Türk Tarihini birçok yönüyle (eğitim, 
sosyal,ekonomik, kültürel ve siyasi) 
aydınlatmamızı sağlayacak olan 
bu değerli malzemelerin müzemiz 
vasıtasıyla Kıbrıs Türk Toplumu ile 
paylaştığı için değerli Gülgün SERDAR 
hocamıza minnettarız” şeklinde 
konuştu.

“Değer Taşıyan Bu Bel-
geleri Yakın Doğu Üniver-
sitesi Milli Tarih Müzesi’ne 
Bağışlamaktan Mutluyum”
Gülgün SERDAR ise törende yaptığı 
konuşmada, annesi ve babasından 
kendisine ve kardeşlerine kalan 
bu değerli belgeleri, Yakın Doğu 
Üniversitesi Milli Tarih Müzesi’yle 
paylaşmaktan mutluluk duyduğunu 
belirtti. Gülgün SERDAR, annesi 
Hatice Hanım’ın ve babası Ahmet 
NECATİ’ye ait belgeleri, fotoğrafları 
Yakın Doğu Üniversitesi Milli Tarih 
müzesi aracılığıyla Kıbrıs Türk Halkı 
ile paylaşmaktan onur duyduğu da 
dile getirdi.

Seminer’de BDR cihazı ile susuz 
kalmış – kuru – yenilenmeye 
ihtiyaç duyulan ciltler, güneşten 
yıpranmış – keçeleşmiş ciltler, 
hassas- bağışıklığı tehlikede olan 
ciltler, kirli- yağlı – akneli ciltler, 
yara izleri – kırışıklıklar- zayıf 
ve gevşemiş dokular ile birlikte 
yaşlanma’yı geçiktirici yöne-
lik bakımların ameliyatsız tedavi 
yöntemleri üzerine bilgiler verildiği 
bildirildi.

AKSOY, bu seminere katılım 
amacının dünyadaki en son 
teknolojik medikal cilt bakım 
cihazlarını yakından tanıyıp, bu 
alanla ilgili yenilikleri takip ederek, 
en son ürün ve yöntemleri YDÜ 
İletişim Fakültesi bünyesinde 
yer alan Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü öğrencilerine 
aktarmak olduğunu belirtti.

“Bağımlılık Nasıl oluşur”, “Bağımlılığın
Tedavisi”, ”Uzmanıyla Tartışalım” 
başlıkları bilimsel platformda tartışıldı. 
Öğrenciler de interaktif tartışarak bilgiler-
ini pekiştirme fırsatı buldu.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ: “Sempozyum 
İşitme Engelli Vatandaşlarımız 
İçin İşaret Diliyle Aktarıldı”
Sempozyum hakkında kısa bilgiler 
paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
sağlık alanından sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
sempozyum düzenleme kurulunun 
öğrencilerden oluştuğunu belirterek, 
öğrencilerin kendilerini özgür olarak 
ifade edebilmeleri için bu tür etkinliklerin 
ideal bir platform olduğunu söyledi. 
Sempozyum konularının, konuşmacıların, 
organizasyonunun tamamen öğrenciler 
tarafından hazırlandığını ifade eden Prof. 
Dr. ŞANLIDAĞ, öğrencilerin bu şekilde 
geleceğe daha iyi hazırlandığını ve 
akademisyen olarak yetiştirilmelerinde 
done sağladığını dile getirdi. Prof. Dr. 
ŞANLIDAĞ, “Her yıl farklı konseptlerde 
düzenlenen sempozyumda bu yıl bir ilk 
gerçekleştirildi. 3 Aralık Dünya engelliler 
günü dolasıyla farkındalık yaratmak adına 
sempozyum işaret diliyle anlatıldı. Geniş 
bir kitleye hitap eden bir sempozyum oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri dışında 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
diğer Üniversite öğrencilerinin, kolej 
öğrencilerinin sempozyuma ilgisinin 
giderek artıyor olması üniversitemiz 
adına sevindirici. Bağımlılıklara karşı 
farkındalık oluşturmak, gençliğin ruh ve 
beden sağlığını tehdit eden bu soruna 
dikkat çekmek ve gelecek nesillerini 
bağımlılıklardan uzak kalmış ve sağlıklı 
bir yaşam sürmesini sağlamak adına 
yararlı bir sempozyum gerçekleştirdiğimizi 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

bulunmaktadır. Bu belgelerden birisi
de Ahmet Bey’in Lozan Antlaşması 
sonrasında Kıbrıslı Türklere verilen 
muhaceret belgesidir. Ayrıca, o 
günleri anlatan canlı tanıklık eden 
onlarca fotoğrafı yer alıyor. Bağışlar
arasında Gülgün SERDAR’ın annesi 
Hatice A. REFİK’e ait eğitim yılları 
ile ilgili diplomalar, karneler, başarı 
ve ödül belgeler ile Milli Mücadele 
dönemiyle ilgili tebrik kartları ve 
Gülgün Serdar’ın kendi eğitim ve 
sosyal hayatıyla ilgili çeşitli belgeler, 
fotoğraflar ve kartlar yer almaktadır.

Prof. Dr. ÖZKUL: “Bu Bel-
geler Sonraki Nesillere 
Aktarılacaktır”
Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL, 
törende yaptığı konuşmada, Gülgün 
SERDAR’ın Kıbrıs Türk eğitim camiası 
için çok değerli bir insan olduğunu 
belirterek Milli Tarih Müzesi ile 
paylaştığı birikimlerinden ve belgeler-
den dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. ÖZKUL, müzeye bağışlanan 
belgelerin genç nesillere müze 
aktarılacağından söz ederek, “Bu 

Eğitim süresi boyunca BDR cihazı, 
(ileri teknloji yüksek derecede etkili 
dermasötiklerle sinerji içinde uyarıcı 
teknoloji), BDR dermasötik ürünleri 
ve BDR kabin ürünleri konusunda 
eğitim sunumu gerçekleştirildiği 
belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Veteriner Hekimliği ve Sağlık 
Bilimleri Fakülte’lerinin öğrencileri ile 
Girne Ünivesitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri ve Kıbrıs İşitme Konuşma 
Engelliler Vakfı’nın katkılarıyla dünya 
engelliler günü nedeni ile ‘Bağımlı Olma 
Özgür Ol’ konulu sempozyum düzenledi. 
Sempozyumdaki bütün sunumlar işitme 
engelli katılımcılar için işaret dili ile 
anlatıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sem-
pozyum, bağımlılıklar hakkında farkındalık 
yaratma ve bilgilendirme amacıyla 
“Bağımlı Olma Özgür Ol” sloganıyla 
düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki Geniş 
Katılımlı İlk Sessiz Sempozyum
Her yıl farklı konularda düzenlenen sem-
pozyumda bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek, 
işitme engellilerin de sempozyuma 
katılımında hiçbir engel olmadığını göster-
mek için bütün sunumlar “Kıbrıs İşitme 
Konuşma Engelliler Vakfı” çevirmeni 
Emrah Soykan tarafından işaret dili ile 
yapıldı.

Sempozyum başkanlığını, Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ, Doç. Dr. Kaya SÜER, Yrd. Doç. 
Dr. Serdar SUSEVER, Yrd. Doç. Dr. Aslı 
AYKAÇ’ın yürüttüğü ve iki ayrı oturumda 
gerçekleştirilen etkinliğe, Yakın Doğu 
Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi, Mağusa Türk Maarif Koleji ile halktan 
741 katılımcı yer aldı.

Sempozyumda, “Bağımlılığa Genel 
Bakış”, “Madde Bağımlılığı”, “Teknoloji 
Bağımlılığı”, “Gizlenmiş Bağımlılıklar”, 

Gülgün Serdar, YDÜ Milli 
Tarih Müzesi’ne bağışta 

bulundu

İşaret dili ile 
“Bağımlı Olma Özgür Ol” 
Sempozyumu düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi, 
İstanbul’da temsil edildi

sosyal kurumlara katkı amacıyla 
düzenlenen etkinliğin önemine dikkat 
çekerek şöyle dediler: “Bu etkinliği 
yapmaktaki amacımız Kemal Saraçoğlu 
Lösemili Çocuklar Derneği’ne katkıda 
bulunmak, sosyal farkındalığı canlı 
tutmak ve ihtiyaç sahibi kişilere sıcak 
ve içten bir el uzatmaktı. İlgi gösteren 
herkese teşekkür ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı Psikoloji 
Kulübü öğrencilerinin 08 Aralık 2016 
Perşembe günü Kemal Saraçoğlu 
Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş 
vakfı yararına düzenlediği kermese ilgi 
büyük oldu.

Düzenlenen kermesle ilgili olarak 
konuşan öğrenciler, yardıma muhtaç

Lösemili çocuklar yararına 
kermes düzenlendi
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Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın 
Doğu Enstitüsü tarafından düzen-
lenen Güvenlik Akademisi Serti-
fika Programı kapsamında Sabancı 
Üniversitesi Politik Bilimler Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU 
“Kimlik Ayrılıklarından Kaynaklanan 
Milletlerarası Sorunlar” başlıklı bir 
seminer verdi.

Güvenlik kavramının ve 
uygulamalarının tüm boyutlarıyla 
irdelendiği ve toplamda 8 hafta 
sürecek Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akademisi 
Sertifika Programı”nda alanlarında 
uzman akademisyenler, karar 
alıcılar, politika yapıcılar, diplomatlar 
katılacak. Program her Cumartesi 
Saat 10:00’da Yakın Doğu Üniver-
sitesi Büyük Kütüphane Salon-4’de 
gerçekleştiriliyor.

KALAYCIOĞLU: “Eski 
sömürgelerin yerine kurulan 
yeni devletlerde sınırlar 
başlangıçtan itibaren 
anlaşmazlık alanı olmuştur.”
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Aka-
demisi kapsamında verdiği seminer 
çerçevesinde kimlik ayrılıklarından 
kaynaklanan milletlerarası 
sorunları irdeleyen Prof. Dr. Ersin 
KALAYCIOĞLU, “20. yüzyılın başından 
itibaren bir ulus-devlet kurma süreci 
başlamıştır. Bu sürecin hukuki ve 
siyasal temel sorunu, yeni kurulacak 
olan ulus-devletlerin hangi esasa 
göre oluşturulacakları ve hangi esasa 
göre varlıklarını sürdürecekleridir. 
Daha önceki sınırlar içerisinde bir 
kısmı değiştirilen, bir kısmı yeniden 
çizilen sınırlar içerisinde pek hesap-
lanmayan kombinasyonlar çıkmıştır. 

devlet kurmak hem kolay bir süreç 
değil, hem kolay kabul edilebilir bir 
süreç değil, hem de aynı zamanda 
bunların sayısı fevkalade fazla. 
Böyle bir dünyanın daha yaşanabilir 
olduğunu gösteren kanıt da yok. 
Bu tür bir türdeşlik sağlandığında 
toplumların insan hakları ve 
özgürlüklerine daha fazla önem 
verip vermeyecekleri tam olarak belli 
değil. Homojenleşme, türdeşleşme 
beraberinde daha insani bir sonuç 
yaratmıyor. İnsani Gelişim İndeksine 
bakarsanız pek de türdeş olmayan 
devletlerin Kanada, Belçika, Hol-
landa gibi ülkelerin İnsani Gelişim 
İndekslerinin diğerlerinden kat ve kat 
yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bun-
lar siyasi olarak değil, kültürel olarak 
çoğulcu toplumlardır. Birden fazla 
mezhebin, birden fazla din grubunun, 
birden fazla etnik grubun bir arada 
yasayabildiği toplumlardır” dedi.

Programın soru cevap bölümünden 
sonra Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr.Umut KOLDAŞ, Prof. Dr. Ersin 
KALAYCIOĞLU’na teşekkür belgesi 
takdim etti.

Güvenlik Akademisi’ne ve Yakın Doğu 
Enstitüsü’nün diğer kısa dönemli 
eğitim programlarına kayıt için 
daha detaylı bilgiye www.neu.edu.
tr web sayfasından, nei@neu.edu.
tr e-posta adresinden, Yakın Doğu 
Enstitüsü Facebook sayfasından, 
223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 
97 36 telefonlardan ulaşılabilir.

Açıklamada ayrıca Dr. ODENT, sezary-
enin kısa ve uzun vadeli kanıtlanmış 
tehlikeleri olmasına karşın dünyada ve 
özellikle Türkiye’de sezaryen oranlarının 
artmasının ciddi bir sorun olmasına ve 
anne adaylarının bu konuda bilinçlenmesi 
gerektiğine de dikkati çektiği bildirildi.

Uzm. Dilek SARPKAYA GÜDER; KKTC’de 
sezaryen oranlarının hedeflenen 
oranın çok daha fazla üzerinde olması 
bakımından doğal doğum veya suda 
doğumların tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de benimsenmesi gerektiğini, 
kadınlara isteğe bağlı sezaryen oranlarını 
azaltmada büyük sorumluluklar 
düştüğünü vurguladı.

Vuslatının 743. Yılında Mevlana’yı anma 
etkinliği Yunus Emre Enstitüsü’nün tanıtım 
filmi ve Yunus Emre ve Mevlana Celaled-
din Rumi’nin şiirleriyle Mevlanayı anma 
etkinliği kapsamında TC Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
sanatçıları tarafından tasavvuf müziği 
konseri ve ardından Sema ayini şerifi icra 
edildi.

Vuslatının 743. Yılınsa Mevlana’yı anma, 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği 
himayesinde ve Yakın Doğu Üniversi-
tesi ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
düzenlenen program Tasavvuf Müziği 
Konseri ve Sema gösterisiyle katılımcılara 
unutulmaz bir gece yaşattı.

Mevlana etkinliği kapsamında 
gerçekleştirilen anma programına emeği 
geçen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük 
Elçiliği, Yakın Doğu Üniversitesi ve Rumi 
Enstitüsüne teşekkür edilerek program 
sona erdi.

Woodrow Wilson ilkelerine göre 
halkların kendi kendilerini yönetme 
ve kaderlerini tayin etme hakkının 
bulunmaktadır. Halk tanımı, ister 
istemez, etnik bir içeriktedir. Ancak 
yeni kurulan dünyada ortaya çıkan 
yeni devletler daha karmaşık bir 
manzara sunmuştur, daha önce hiç 
bir arada yaşamamış gruplar bir 
araya gelmiş, ulus-devlet yaratma 
çabasına girilmiştir. Burada çizilen 
yeni sınırlar siyasi anlaşmalarla, 
savaş sonucu ortaya çıkan siyasi 
dengelerle ve o tarihteki büyük dev-
letlerin çıkarları ile belirlenmiştir. 
Antropolojik-sosyolojik özellikler 
hiçbir şekilde kale alınmaksızın 
tamamen büyük çıkarların siyasi 
anlaşma ve uzlaşmalar çerçevesinde 
yapılmıştır. Dolayısıyla ortaya her 
birinin kendisinin, diğerinden farklı 
olduğunu kabul ettiği ve bir arada 
yaşamak zorunda olan bir takım bir-
liklerin doğması söz konusu olmuştur. 
Dolayısıyla eski sömürgelerin yerine 
kurulan yeni devletlerde sınırlar 
başlangıçtan itibaren anlaşmazlık 
alanı olmuştur” dedi. 

KALAYCIOĞLU: “Toplum-
sal homojenleşme ve 
türdeşleşmenin beraber-
inde daha insani bir sonuç 
yarattığını gösteren kanıt 
yok.”
Temel sorunun belirsiz kimliklerin, 
özellikle etnik ve dini kimlikleri 
farklılık gösteren çeşitli toplumların, 
bir arada yaşamaya yönelik eğimlilik, 
istek ve iradeleriyle ilgili olduğunun 
altını çizen Prof. Dr. KALAYCIOĞLU 
“Tamamen etnik veya din ve mezhep 
bakımından türdeş olan toplumları 
üretmek ve bunlar etrafında birer

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğretim elemanı ve doğuma 
hazırlık eğitmeni Uzm. Dilek SARPKAYA 
GÜDER Ankara’da düzenlenen Gebelik, 
Doğum ve Lohusalık Kongresi’nin davetlisi 
olarak gelen dünyaca ünlü Fransız Doktor 
Michel ODENT’in ‘Suda Doğum Kursu’na 
katıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Uzm. Dilek SARPKAYA, Suda doğum ve 
ev doğumu alanında devrim niteliğinde 
uygulama yapan Fransız doktor Michel 
ODENT’in,kursta suda doğum ile ilgili 
verdiği zengin bilgilerin yanı sıra çarpıcı 
değerlendirmeleri, deneyimleri, görüşleri 
ile kursun çok yararlı geçtiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği 
himayesinde Yakın Doğu Üniversitesi 
Rumi Enstitüsü ve Yunus Emre Enstitüsü 
işbirliğiyle Vuslatının 743. Yılında 
Mevlana’yı anma etkinliliği Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Kütüphane’de yoğun 
katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin ŞAHİN, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı. Bu yıl ki etkinliklerin 
“birlik vakti” temasıyla icra edildiği ve bu 
mesajın çok anlamlı olduğu da vurgulandı.

Hazreti Mevlana’nın “Biz, bu dünyaya 
bölmeye, parçalamaya ve dağıtmaya 
gelmedik. Biz bu dünyaya birleştirmeye, 
derlemeye, toparlamaya ve büyütmeye 
geldik” sözünün, “Birlik Vakti” sloganıyla 
son derece anlamlı olduğuda ifade edildi.

YDE’nin konuğu 
Prof. Dr. Ersin 
Kalaycıoğlu oldu

YDÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Ankara’da 

temsil edildi
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Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi 
Sertifika Programında Konuştu.

YDÜ, Mevlana’yı 
anma etkinlerine 
ev sahipliği yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın 
Doğu Enstitüsü tarafından düzen-
lenen Güvenlik Akademisi Sertifika 
Programı kapsamında Bahçeşehir 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yılmaz ESMER, “Göç/
Mülteci Sorununun Sosyo-Kültürel, 
Sosyo-Ekonomik, Sosyo-Politik 
Yansımaları” başlıklı bir seminer 
verdi.

Güvenlik kavramının ve 
uygulamalarının tüm boyutlarıyla 
analiz edilerek değerlendirildiği 
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü “Güvenlik Akademisi 
Sertifika Programı”nda alanlarında 
uzman akademisyenler, karar 
alıcılar, politika yapıcılar, diplomatlar 
katılıyorlar. Program her Cumartesi 
Saat 10:00’da Yakın Doğu Üniver-
sitesi Büyük Kütüphane Salon-4’de 
gerçekleştiriliyor.

ESMER: “Göçmenler 
Avrupa’ya duygularıyla, 
düşünceleriyle ideolo-
jileriyle, kültürleriyle, 
değerleriyle birlikte geliyor-
lar”
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Aka-
demisi kapsamında verdiği seminer 
çerçevesinde mülteci ve sığınmacı 
sorunlarının ulusal ve uluslararası 
güvenlikle bağlantılarını irdeleyen 
Prof Dr. Yılmaz ESMER, “2015 yılında 
Avrupa’dan sığınma hakkı

farklıysa ev sahibi ülkede çatışma 
ihtimali de, en azından toplumsal 
anlamda uyumsuzluk ihtimali de o 
kadar yüksek oluyor. Yaşam tarzının 
ve değerlerin farklılıkları toplum-
sal anlamda ciddi sıkıntılara ve 
çatışmalara yol açabiliyor” dedi. 
Son zamanlarda sığınmacılar ve 
göçmenlere gösterilen toleransın yok 
olmak üzere olduğuna dikkat çekerek 
devam eden Yılmaz Esmer, “Şimdi 
önemli bir soruyla karşı karşıyayız: 
Sınırlar nerede çizilecek, bu çizgiyi 
hangi kıstaslarda çizeceğimize karar 
vermek ve bunu uygulamak kolay 
değil. Bir de değerler, çatışmalar, lib-
eral demokratik ilkeleri ihlal etmeden 
önlemeliyiz. Çok karmaşık bir işten 
bahsediyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Güvenlik Akademisi 
programının soru cevap bölümünden 
sonra Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, Prof. Dr. 
Yılmaz ESMER’e teşekkür belgesi 
takdim etti.

Güvenlik Akademisi’ne ve Yakın Doğu 
Enstitüsü’nün diğer kısa dönemli 
eğitim programlarına kayıt için 
daha detaylı bilgiye www.neu.edu.
tr web sayfasından, nei@neu.edu.
tr e-posta adresinden, Yakın Doğu 
Enstitüsü Facebook sayfasından, 
223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 
97 36 telefonlardan ulaşılabilir.

implantının ölçüsü Sirona  Omnicam 
cihazi ile dijital olarak alınmış ve bunu 
takiben geçici dişi fakülte hastanemizde 
bulunan bilgisayar destekli tasarım ve 
bilgisayar destekli üretim (CAD-CAM) 
teknolojilerindeki en ileri cihazlardan 
biri olan Sirona InLab McX5 kullanılarak 
üretilmiş ve hastamızın tedavisinin ilk 
aşaması bitirilmiştir. İyileşme sürecinin 
tamamlanmasını takiben hastamızın 
daimi protezi de gene CAD-CAM sistemi 
kullanılarak aynı gün içerisinde üretilerek 
tedavisi tamamlanacaktır.

isteyenlerin sayısı rekor kırmış. 1.5 
milyona yakın insan Avrupa’dan 
sığınma hakkı istemiş. Bu durum da 
Avrupalılar için önemli bir sosyolojik- 
kültürel ve siyasi bir mesele haline 
geldi. Bu konu artık Avrupa’da
seçim kazandırıyor, seçim kaybettiri-
yor. Tabii ki konunun ayrıca ekonomik 
bir boyutu var, insani boyutu çok 
ciddi, birde tabii ki güvenlik boyutu 
var. Sınırların güvenliği meselesi var: 
açacak mısınız,kapayacak mısınız? 
İkisi de çok mümkün politikalar değil 
açtığınız sınırlardan kimler gelecek 
acaba diye ciddi bir meselemiz var, 
kapasanız tamamen engellemeniz 
elbette mümkün olamıyor. Kendinizi 
Avrupalının yerine koyun. Göçmenleri 
kabul ettiğiniz zaman o insanlar 
duygularıyla, düşünceleriyle ideolo-
jileriyle, kültürleriyle, değerleriyle 
birlikte geliyorlar” dedi.

ESMER: “Göçmen yada 
sığınmacı olarak gelenlerin 
kültürel değerleri kabul eden 
ülkeden ne kadar farklıysa, 
çatışma ihtimali de o kadar 
yüksek oluyor”
Önemli olanın farklılığın siyasi, bi-
yolojik, etnik, mezhepsel kökeni değil, 
insanın farklılık icat etme hevesi 
olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz 
ESMER, “Kültürel farklılıklar zenginlik 
olduğu kadar bir çatışma kaynağıdır. 
Başka bir ülkeden bir başka ülkeye 
göçmen yada sığınmacı olarak gelen-
lerin, kültürel değerleri ne kadar

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Hastanesi’nde ön diş eksikliği 
şikayeti ile başvuran hastamıza Ortodonti 
kliniğinde yapılan tedavi sonrası implant 
uygulaması için yeterli yer oluşturulduktan 
sonra Periodontoloji kliniğinde Doç. Dr. H 
Güney Yılmaz ve ekibi tarafından yetersiz 
miktardaki kemik dokusunu ileri cerrahi 
tekniklerle arttırmış ve aynı seans implant 
uygulaması toplamda 30 dakika gibi 
bir sürede gerçekleştirilmiştir. Aynı gün 
içerisinde Protetik Diş Tedavisi Kliniğinde 
Dr Özay Özöral tarafından hastamızın 

Yakın Doğu Enstitüsü, 
Prof. Dr. Yılmaz Esmer’i 

ağırladı

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Hastanesi’nde 
aynı gün protez 

tedavisi!

AKADEMİK 16 ARALIK 2016 CUMA 7Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

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

16 ARALIK 2016      SAYI 149



Yakın Doğu’nun 
bileği Avrupa’da 

bükülmüyor!
Karşılıklı basketlerle başlayan son 
periyotta üstünlüğünü sürdüren 
Good Angles Kosice karşısında 
serbest atışlarla sayı bulan Yakın 
Doğu Üniversitesi 57-56 öne geçti. 
Periyodun dördüncü dakikasında 
Kosice skoru 59- 60’a taşıdı. Son 
01.46 dakikaya girilirken skor 63-63 
eşitlendi. Courtney VANDERSLOOT ile 
son dakikaya 65-63 önde başlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi 24 saniye kala 
Quanitra HOLLINGSWORTH ile farkı 4 
sayıya (67-63) çıkardı. Son saniyelerde 
Essence CARSON’dan 2/2 serbest atış 
bulan Yakın Doğu Üniversitesi güçlü 
Kosice taraftarının baskısı karşısında 
karşılaşmayı 74-73 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Essence 
CARSON 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 
Courtney VANDERSLOOT 14 sayı, 1 
ribaunt, 3 asist, Angelica ROBINSON 
10 sayı, 8 ribaunt, Quanitra HOL-
LIMGSWORTH 12 sayı, 10 ribaunt, Elin 
ELDEBRINK 5 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 
Bahar ÇAĞLAR 5 sayı, 5 ribaunt, 1 
asist, Anna VAJDA 4 sayı, 3 ribaunt, 2 
asist ile takımın öne çıkan isimleri oldu.

Good Angels Kosice’de Teja OBLAK 17 
sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Anna JURCENK-
OVA 13 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Rebecca 
ALLEN 15 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 
Romana STEHLİKOVA 11 sayı 2 ribaunt, 
Barbora BALİNTOVA 3 sayı, 4 ribaunt, 6 
asist ile oynadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D 
Grubu beşinci maçında Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 
deplasmanda Slovak ekibi Good Angels 
Kosice’yi 69-65 yendi. Bu galibiye-
tle Yakın Doğu Üniversitesi gruptaki 
beşinci maçını da kazanarak namağlup 
liderliğini sürdürdü.

Kosice, Angels Arena Spor Salonu’nda 
oynanan ve çekişmeli geçen maçta, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kosice 
taraftarının baskısı karşısında galip 
ayrılmayı başardı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 3-0 önde 
başladığı ilk periyotta, Kosice’nin 
bulduğu sayılarla 5-5 eşitlik sağlandı. 
Oyuna tutuk devam eden Yakın Doğu 
Üniversitesi ilk beş dakikayı 12-5 geride 
kapattı. Good Angels Kosice bulduğu 
üçlüklerle ilk periyodu 22-16 önde geçti.

İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren 
Kosice karşısında skoru 31-26’ya 
taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi toparla-
narak dengeyi sağladı ve ikinci periyodu 
36-35 önde kapattı. Yakın Doğu bu 
periyotta 20 sayı üretirken, Good Angels 
Kosice 13 sayı buldu.

Üçüncü periyotta sayı bulmakta 
zorlanan Yakın Doğu Üniversitesi 
karşısında Good Angles Kosice 16-4’lük 
seriyle 6. dakikada 11 sayı (51-40) 
öne geçti. Yakın Doğu Üniversitesi 
Courtney VANDERSLOOT’un hücum yön-
lendirmesiyle 8-0’lık seri yakalayarak 
farkı 3 sayıya indirdi ancak periyodu 
Good Angels Kosice 51-48 üstün bitirdi.

Uzatma bölümüne An-
gelica ROBINSON ve Quanitra 
HOLLINGSWORTH’un sayılarıyla 
giren Yakın Doğu Üniversitesi, ilk 
dakikayı 82-81 önde geçti. Konuk 
ekip BOTAŞ bulduğu basketlerle son 
2 dakikaya 87-84 üstün girdi. Son 11 
saniyede Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
Angelica ROBINSON’un turnikesiyle 
fark 1 sayıya inerken, BOTAŞ serbest 
atışlarla sahadan 89-86 galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, 
Quanitra HOLLINGSWORTH 24 
sayı, 11 ribaund, 1 asist, Courtney 
VANDERSLOOT 21 sayı, 2 ribaund, 
8 asist, Essence CARSON 15 sayı, 7 
ribaund, Angelica ROBINSON 9 sayı, 
14 ribaunt, 2 asist, Elin ELDEBRINK 9 
sayı, 1 ribaunt, 2 asist, Olcay ÇAKIR 
2sayı, 1 ribaunt, 6 asist ile oynadı.

BOTAŞ Spor Kulübü’nde, Odyssey 
SIMS 33 sayı, 2 ribaund, 8 asist, 
Tilbe ŞENYÜREK 26 sayı, 9 ribaund, 
1 asist, Natasha LACY 10 sayı, 12 
ribaund, 13 asist, Petra KULICHOVA 
9 sayı, 5 ribaunt, Elif EMIRTEKIN 6 
sayı, 2 ribaunt, 1 asist ile takımın 
öne çıkan isimleri oldu.

BOTAŞ Spor Kulübünün basketleriyle 
başlayan üçüncü çeyrekte fark sekiz 
sayıya düştü (41-33). Periyodun 
beşinci dakikasına 47-36 önde giren 
Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ’tan 
gelen sayılarla 8-0’lık seriye 
engel olamadı ve skor 49 – 47 oldu. 
Quanitra HOLLINGSWORTH’u çember 
altında iyi kullanan Yakın Doğu 
Üniversitesi son 1:45’de skoru 56-
49’a taşıdı. Kalan sürede skor bulan 
Adana ekibi BOTAŞ, üçüncü çeyreği 4 
sayı geride bitirdi: (56-52).

Son periyoda yakaladığı 7-0’lık 
seriyle giren ve öne geçen BOTAŞ, 
34.dakikada 5 sayılık üstün-
lük yakaladı: (56-61). Quanitra 
HOLLINGSVORTH’un basket faulüyle 
4 dakika sonra skorla tanışan 
Yakın Doğu Üniversitesi BOTAŞ’tan 
gelen üçlükler karşısında maçı 
bırakmayarak 11-5’lik seri yakalayıp, 
son 1:40’da skoru 73-72’ye getirdi. 
SIMS’in üçlüğüyle öne geçen BOTAŞ, 
Courtney VANDERSLOOT ve Quanitra 
HOLLINGSVORTH’un sayılarını 
çemberinde görünce son 33 saniyede 
Yakın Doğu Üniversitesi 78-75 öne 
geçti. Kalan sürede her iki takım tak-
tik faullerine başvururken, BOTAŞ son 
saniyede Özge’nin basketiyle maçın 
normal süresini 79-79 berabere 
kapatarak maçı uzatmaya götürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi 
uzatmada mağlup oldu!
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Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin yedinci haftasında BOTAŞ 
Spor Kulübü’ne sahasında uzatmada 89- 86 yenilerek ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı.

İstanbul, Caferağa Spor 
Salonu’nda oynan ve 
çekişmeli geçen maçta, 
Yakın Doğu Üniversi-
tesi periyotları sayı farkıyla 

üstün kazandığı maçın uzatmasında 
rakibine yenildi.

Maçın ilk periyoduna Essence 
CARSON ve Courtney VANDERSLOOT 
ikilisiyle hızlı giren Yakın Doğu 
Üniversitesi, ilk 3 dakikayı 7-0 
önde geçti. BOTAŞ Spor Kulübü 3 
dakika 44 saniyeden sonra üçlükle 
sayı bulabildi ancak Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden Elin ELDEBRINK, 
Essence CARSON ve Quanitra 
HOLINGSVORTH’u kontrol edemey-
erek dokuzuncu dakikada rakibi 
karşısında 19-8’lik skor elde etti. 
Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 
19-10 üstün kapattı.

Karşılaşmanın ikinci periyo-
duna Essence CARSON, Quanitra 
HOLINGSWORTH, Duygu FIRAT 
ve Courtney VANDERSLOOT’un 
skorer oyunuyla giren Yakın Doğu 
Üniversitesi, 13.dakikayı 25-16, 
15.dakikayı ise 29-21 önde geçti. 
Sayılarla direnmeye çalışan BOTAŞ, 
son 5 dakikada 10-4’lük seriye engel 
olamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi 
periyot sonunda soyunma odasına 
39-25 önde girdi.


