YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ RESMİ GAZETESİDİR.
30 ARALIK 2016 CUMA

AKADEMİK

DETAYLAR 4’TE

Kıbrıs tarihine ışık tutan
yeni bir makale!

İrfan Günsel Araştırma Merkezi
araştırmacılarından Tarih Eğitimi
Uzmanı Mete ÖZSEZER’in Turkish Studies International Periodicalfor the Languages, Literatureand History of Turkishor Turkic Volume 11/16 Fall 2016,
p. 71-88 “Kıbrıs’ta Türklük Bilincinin
Siyasal Sürece Etkisi” adlı çalışması
yayınlandı.

DETAYLAR 6’DA

Prof. Dr. Ghadir
Golkarian’a,
Azerbaycan’dan özel ödül

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN tarafından
uzun yıllar emek verdiği ve hazırladığı
“Azerbaycan Türkçesi- Farsça Genel
Sözlük” eseri Azerbaycan Cumhuriyeti Elmler Akademiyası, Şark
Şünaslık (Doğu Bilimleri) enstitüsünce
değerlendirilip Yazarlar Birliği
tarafından ödüllendirildi.

DETAYLAR 6’DA

YDÜ Tıp Fakültesi
mezunları dünyanın birçok
ülkesinde uzmanlık eğitimi
alabilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
mezunları, Amerika Birleşik Devletleri
ve Kanada dahil dünyanın birçok yerinde
uzmanlık eğitimi yapabilecekler.
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GÜNSEL üretim
tesislerinin temeli
atıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli otomobili olan GÜNSEL’in ilk 1000
adet üretiminin yapılacağı, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan
coğrafyamızın en büyük ve en gelişmiş tesisin temeli, Başbakan Hüseyin
ÖZGÜRGÜN’nün katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

Y

akın Doğu Üniversitesi Kampüsünde
yer alacak olan tesislerin temel atma
törenine; Başbakan
Hüseyin ÖZGÜRGÜN, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Kemal DÜRÜST,
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat
ATUN, Sağlık Bakanı Faiz SUCUOĞLU,
Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Fikri TOROS, Kıbrıs
Türk Sanayi Odası Başkanı Ali ÇIRALI,
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, Yakın Doğu
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Yakın Doğu
Üniversitesi ve Girne Üniversitesi
rektör ve rektör yardımcıları, otomotiv
sektörü temsilcileri, Türkiye otomotiv
ve sanayi sektöründen davetliler,
misafirler ve halkımız katıldı.

Doç. Dr. GÜNSEL: “Tarih Bir
Ulusun Yapılamaz Deneni
Başardığımızı Yazacak”

Temel atma töreninde konuşan Yakın
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, ülke ekonomisi, geleceği ve
vizyonu açısından yeni bir dönemin
açıldığını ve tarihsel anlardan birinin
yaşandığını söyledi. Temelleri yıllar
öncesine dayanan fikirlere tohum
atılarak yıllar içerisinde filizlenen,
azim ve hayal gücüyle harmanlanmış
bir yolculuğun kilometre taşı olan
tarihsel andan duyduğu heyecan
ve gururu paylaşırken, “16 Aralık
2016 tarihi sadece GÜNSEL üretim
tesislerinin temel atma törenini değil,
bir ulusun çalışkan bireylerinin ve
kurumlarının nasıl yapılamaz deneni
başardığını da yazacak” dedi.

3. Cumhurbaşkanı EROĞLU:
“Hayalleri Bitmeyen Günsel
Ailesi Yatırımları İle Ülke
Ekonomisine ve İstihdamına
Katkı Yapıyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3.
Cumhurbaşkanı Derviş EROĞLU
törende yaptığı konuşmada heyecanlı
olduğunu dile getirerek, “insan hayal
ettiği sürece yaşar” Hayal edeceksiniz ki düşünebilesiniz. Düşüncelerinizi
faaliyete geçireceksiniz. Günsel
ailesinin bitmeyen hayallerini
gerçekleştirmeye devam ettiğini
söyledi. 3. Cumhurbaşkanı EROĞLU,
KKTC ekonomisinin yatırıma ihtiyacı
olduğuna ve istihdam soruruna
dikkat çekerek, bu gibi yatırımlarla
istihdam sorununa katkı sağlandığını
ve özel teşebbüslerin desteklenmesi
gerektiğini vurguladı.

Başbakan ÖZGÜRGÜN:
“Yakın Doğu Ailesi Her
Yatırımı İle Ülkemize Prestij
Kazandırıyor”

Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN de
törende yaptığı konuşmada, her yeni
gün KKTC’nin geleceğini inşaa etme
hedefiyle yeni ufuklara doğru yol
alan Günsel ailesinin bir başarısına
daha tanıklık etmenin sevincini ve
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başbakan Özgürgün, hayalleri
büyük olan ve tutamayacağı sözleri
vermeyen ve verdiği sözleri asla
unutmayan GÜNSEL ailesinin, ülke
kalkınma tarihine ismini altın harflerle yazdırdığını belirtti.
DETAYLAR 2’DE

Avrupa’nın zirvesine
Yakın Doğu damgası…
DETAYLAR 9’DA

www.neareastbank.com

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA EuroCup D Grubu’nun 6. ve son haftasında sahasında ağırladığı
Macaristan ekibi Aluinvent Miskolç’u 93-46’lık skorla devirerek hem 6’da 6 yaptı hem de
gruptan lider olarak namağlup çıkmayı başardı.
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GÜNSEL üretim

AKTÜEL
olmasını dilerim” dedi.

tesislerinin temeli atıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli otomobili olan GÜNSEL’in ilk 1000 adet üretiminin
yapılacağı, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan coğrafyamızın en büyük ve en gelişmiş
tesisin temeli, Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN’nün katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

devam ettiğini söyledi. 3.
Cumhurbaşkanı EROĞLU, Kuzey Kıbrıs
Kemal DÜRÜST: “Dev Şaheser Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yatırıma
ihtiyacı olduğuna ve istihdam soruruna
Ülkemizin Adını Dünyaya
Açılmasının Önderliğini Yapa- dikkat çekerek, bu gibi yatırımlarla
istihdam sorununa katkı sağlandığını
cak”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal ve özel teşebbüslerin desteklenmesi
gerektiğini vurguladı. Derviş EROĞLU,
DÜRÜST ise konuşmasında, Kuzey
“hayalleri bitmeyen Günsel ailesKıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne damgasını
inin araba üretiminin temel atma
vuracak olan ve dünyaya açılmasının
önderliğini sağlayacak olan adımın te- törenini gerçekleştirmenin ardından,
melinin atılacağını ve bundan mutluluk birinci arabayı pazarlarken de yanında
olacağız. İnşallah, 500 bin otomobilin
duyduğunu belirtti. Bakan DÜRÜST,
üretileceği zamanları da görürüz, o
kısa sürede dünyayla kucaklaşan dev
şaheser Günsel’in otomobil üreten sayılı zamanda yanlarında olacağız” dedi.
ada ülkeleri arasında yerini alacağını
Başbakan ÖZGÜRGÜN: “Yakın
ifade ederek, “Kıbrıs müzakerelerinin
önem taşıdığı bu dönemde Yakın Doğu Doğu Ailesi Her Yatırımı İle
Ülkemize Prestij Kazandırıyor”
ailesinin milletimize, devletimize ve
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN de
halkımıza yaptığı katkıların doğru
algılanmasının gerekliliğinin altını çizdi. törende yaptığı konuşmada, her yeni
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başarı abidesi noktası olmasının
KKTC’nin övünç kaynağı olduğunun
yadsınamaz olduğunu ifade eden
ÖZGÜRGÜN sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yakın Doğu ailesi her projesi ile ülke
ekonomisine prestij kazandırdığını
kanıtlamıştır. Geleceğin otomobili olarak
gösterilen elektrikli arabanın imal alt
yapı merkezinin temelini atarken ekonomik ve çevre dostu olarak tasarlanan
Günselin yol açık olsun.”
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, yenilikleri takip eden, ülkemizin ekonomik
gelişimine ve insanımız kalitesinin
artmasına katkı koyan her girişimi ve
girişimciyi takdirde karşıladığını dile
getirerek, “ülkemiz için yeni ufuklar
açan istihdam oluşturan çalışmaları
alkışlarım İnsanımızın daha refah,
güvenli, umut verici güzellikleri
yaşamasını umut ederim. Tutkularının
hayallerinin ve cesur yüreğinin yolunda
koşan GÜNSEL ailesinin tüm hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum” dedi.

Korgeneral Paç ve Tümgeneral
Yıldırım’dan Tebrik Mesajı…
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı
Korgeneral Ömer PAÇ ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral

Y

akın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer
alacak olan tesislerin
temel atma törenine;
Başbakan Hüseyin
ÖZGÜRGÜN, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı Kemal DÜRÜST, Ekonomi ve
Enerji Bakanı Sunat ATUN, Sağlık Bakanı
Faiz SUCUOĞLU, Milletvekilleri, Kıbrıs
Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri TOROS,
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali
ÇIRALI, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, Yakın Doğu
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Yakın Doğu
Üniversitesi ve Girne Üniversitesi rektör
ve rektör yardımcıları, otomotiv sektörü
temsilcileri, Türkiye otomotiv ve sanayi
sektöründen davetliler, misafirler ve
halkımız katıldı.

Doç. Dr. GÜNSEL: “Tarih Bir
Ulusun Yapılamaz Deneni
Başardığımızı Yazacak”

Temel atma töreninde konuşan Yakın
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, ülke
ekonomisi, geleceği ve vizyonu açısından
yeni bir dönemin açıldığını ve tarihsel
anlardan birinin yaşandığını söyledi.
Temelleri yıllar öncesine dayanan fikirlere
tohum atılarak yıllar içerisinde filizlenen,
azim ve hayal gücüyle harmanlanmış
bir yolculuğun kilometre taşı olan
tarihsel andan duyduğu heyecan ve
gururu paylaşan Doç. Dr. GÜNSEL,
“16 Aralık 2016 tarihi sadece GÜNSEL
üretim tesislerinin temel atma törenini
değil, bir ulusun çalışkan bireylerinin
ve kurumlarının nasıl yapılamaz deneni
başardığını da yazacak” dedi. Çocukların
okul çağında ıslak topraktan hamurlarla
oyuncaklarını yarattıklarını hatırlatan
Doç. Dr. GÜNSEL şöyle devam etti;
“Çocuklarımız ıslak topraktan yeşeren bir
ülkenin tarihini, bugününü ve geleceğini
öğrenir ve anlatırlar. Bizler, Yakın Doğu
Ailesi olarak, bir ıslak toprak parçasında
şekillendirdiği 50 yıllık hayalini, 8 yıllık
yoğun bir çalışmayla, yine bir ıslak
toprak parçasına atacağımız temelle
gerçeğe dönüştürüyoruz.”

GÜNSEL ailesi olarak, bu ülkeyi ve
insanlarını ileriye götürecek milli bir
hayal kurduklarını ve bu hayale sıkı sıkı
sahip çıktıklarını anlatan Doç. Dr. İrfan
GÜNSEL, şunları söyledi: “İlk yerli
otomobili üretme aşkımız kalbimizde
kıvılcım olarak belirdiği andan itibaren,
bu ateşi daha çok çalışarak, teknolojinin
peşinden giderek ve her adımda engelleri
aşarak canlı tuttuk. Çok şükür ki bu hayalimizi bugün sizlerle birlikte başarıyla
hayata geçiriyoruz. İlk 1000 otomobilin
üretiminin hayata geçeceği tesislerin
temel atma törenini büyük bir gururla
gerçekleştiriyoruz. Sadece KKTC’de değil,
Türkiye ve dünyada da çok konuşulacak
ve gıptayla bakılacak bu üretim tesisleri
ile bir hedefimize daha ulaşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Günsel marka
otomobilimiz, büyük bir hayalin, yoğun
bir emeğin, yüksek inanç ve arzunun
başarıya uzanan somut bir örneğidir.
Bugün Günsel üretim tesisleri ile bizi
daha yüksek zirvelere taşıyacak olan bu
adımın; aynı zamanda üreten, geliştiren
ve ihraç eden bir KKTC olma yolunda
güçlü bir hamle olduğunun bilincindeyiz.
İstediğimizde uluslararası alanda ses
getirecek başarılara imza atabileceğimizi
herkese gösteriyoruz. Herkes merakla
neler yapabileceğimiz bekleyecek. Bu,
milli bilinçle hareket etmek, bilime ve
inovasyona önem vermek ülkemizin ve
genç nesillerimizin geleceği için oldukça
önemli bir konudur.”

sermayenin gücü ile dünya çapında bir
marka olmak amacıyla çıkılan önemli
yolda emin adımlarla ilerlediklerini
dile getiren Doç. Dr. GÜNSEL, üretim
tesislerinin tamamlanmasıyla seri
üretime geçilecek Günsel’i, ülkemizin
yollarında göreceğimizi ve onunla gurur
duyacağımızı ifade etti. Doç. Dr. GÜNSEL,
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon
Merkezi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü
ve AR-GE ekiplerinin GÜNSEL otomobilin
oluşmasında gösterdikleri emek, yetenek
ve azminden gururla söz etti.

temel atma töreninin yerel ürünler
haftasına denk geldiği için büyük
mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Sanayi Odası Başkanı Ali ÇIRALI törenin
aynı zamanda ezberi de bozduğunu
söyleyerek ada ülkelerinin ekonomileri
hakkında bilgi verdi ve hedef gösterdi:
“Küçük ada ekonomilerinde üretim hatta
sanayi hiç olmaz söylemlerinin ezberini
de bozmuştur. Halbuki bizim gibi ada
ekonomilerine baktığımız zaman hem
üretim hem ihracat yapıyorlar.
Fakat biz yıllarca bu üretimi
gerçekleştiremedik. Bu yüzden bu tesis
çok önemlidir. Devrim niteliğindedir.
Bundan sonra orta ve yüksek teknolojik
ürünlerin ihracatının ve bizim gibi ada
olan Malta ithalatın ihracatı karşılama
oranı yüzde 40’dır. Biz de bu hedeflere
ulaşabiliriz. Mecliste alt kademede
bekleyen AR-GE Tekno Park önerisinin
bir an önce geçmesini bekliyoruz. Dünya
markası olma yolundaki hedefleri de
olan Günsel ailesine, Sanayi odası olarak
her zaman her türlü desteği vermeye de
hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.”

Sunat ATUN: “Kendi Teknolojimizi Dünyaya İhraç Ederek
Ülke Ekonomisine Katkı
Koyacağız”

Günsel Üretim Tesisleri Ülke
Konuşmasında GÜNSEL’in özelliklerinSanayisi, Ekonomisi ve Teknolo- den de bahseden Doç. Dr. İrfan Günsel,
jik Gelişimine Katkı Koyacak
“temeli atılan Günsel üretim tesislerinin,
Doç. Dr. GÜNSEL, bilim üretmeyen, inovasyonu bir kültür olarak kabul etmeyen
ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyen
toplumların ilerlemelerinin imkansız
olduğu günümüz dünyasında, ülkenin
gelişmesi ve gelişimin sürdürülebilir
olması için var güçleriyle çalışmaya ve
üretmeye devam edeceklerini dikkate
çekerek, Günsel üretim tesislerinin,
ülkenin temel sanayisine, ekonomisine, teknolojik gelişimine ve güçlü
itibarına büyük bir katkı sağlayacağı
inancında olduklarını vurguladı. Yerli

atma töreninde bulunmaktan duyduğu
onuru dile getirdi. Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı TOROS, Yakın Doğu
grubunun ülkenin ekonomik kalkınması
yurt dışı ve yurt içinde layık olduğu yüksek imaja erişmesine katkı koyduğunu
belirterek, yatırım hızıyla ülkenin gururu
olduğunu söyledi. Dünyayla bütünleşmek
için ekonomik kalkınma, rekabet ve
dünya değerlerine uyum gerektiğini ifade
eden TOROS, “bu vizyonla geliştirilen
projenin Kıbrıs Türk toplumunu içinde
bulunduğu dönüşüm sürecinde ilerle-

ailemize, ülkemize ve toplumumuza
hayırlı olmasını diliyorum. Günselimizin,
ülkemizin hızla büyüyen ekonomisine
ve otomotiv sektörüne büyük katkılar
sağlamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

meye ve yeni fırsatları dönüştürmeyi
sağlayacak. Bu projeyle, elektrikli araba
teknolojisine sahip olacak ve dünyada
gerek enerji tasarrufu gerekse çevreye
saygısı nitelikleriyle geleceğimizde en çok
tercih edilen teknolojiye sahip olacağız.
Günsel ailesini ülkemizi hem burada
hem Anavatan’da hem de dünyada
gururla temsil ettikleri için teşekkürlerimi
sunarım. Günsel hayırlı olsun” dedi.

Fikri TOROS: “Yakın Doğu Grubu
Ülkemizi Layık Olduğu Yüksek
Ali ÇIRALI: “Devrim
İmaja Erişmesini Sağlıyor”
Niteliğindeki Tesis Ezberleri
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri
Bozuyor”
TOROS da törende yaptığı konuşmada,
Kıbrıs’ın ilk otomobil fabrikasının temel

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali
ÇIRALI ise törende yaptığı konuşmada,

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat ATUN
da törende yaptığı konuşmada, Günsel
ile birlikte KKTC devletinin kendi ayakları
zerinde durmak adına güçlü adımlar atan
bir ülke haline geldiğini söyledi. Ekonomi
oranlarından bahseden Bakan ATUN,
dünyanın artık küresel bir köy haline
geldiğini ve bu köyde KKTC’nin kendi
yerini talep etmesi ve bu köye erişme
adına yılmadan çalışmasının değerli
olduğunu dile getirerek, “EXPO 2016
fuarında yer alan Günsel’in kurulacak
tesiste üretilmesiyle yurt dışı pazarlarına
açılarak kendi teknolojimizi ihraç ederek
ülke ekonomisine katkıların artacaktır.
Günsel, bir depoyla 350 km yol kat eden
bir araç. Yurtdışına ödediğimiz akaryakıt
paralarına karşı milli gelirin bizde
kalacağına dair önemli bir fırsat önemli
bir adımdır. Bu tesisin açılışının hayırlı

3. Cumhurbaşkanı EROĞLU:
“Hayalleri Bitmeyen Günsel
Ailesi Yatırımları İle Ülke
Ekonomisine ve İstihdamına
Katkı Yapıyor”

gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
geleceğini inşaa etme hedefiyle yeni
ufuklara doğru yol alan Günsel ailesinin
bir başarısına daha tanıklık etmenin
sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını
söyledi. Başbakan Özgürgün, hayalleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3.
Cumhurbaşkanı Derviş EROĞLU törende büyük olan ve tutamayacağı sözleri
yaptığı konuşmada heyecanlı olduğunu vermeyen ve verdiği sözleri asla
unutmayan GÜNSEL ailesinin, ülke
dile getirerek, “insan hayal ettiği
kalkınma tarihine ismini altın harflerle
sürece yaşar” Hayal edeceksiniz ki
düşünebilesiniz. Düşüncelerinizi faali- yazdırdığını belirtti. GÜNSEL ailesinin
finans, eğitim ve sağlık alanları olmak
yete geçireceksiniz. Günsel ailesinin
üzere attığı tüm adımlarda ulaşılan
bitmeyen hayallerini gerçekleştirmeye

Yılmaz Yıldırım ve Yakın Doğu Mezunları
Derneği Başkanı Selami BAYTEKİN’de
törene kutlama mesajı göndererek,
hayırlı olması dileklerini iletti.
Konuşmaların ardından temel atma
törenine geçildi. Başbakan Hüseyin
ÖZGÜRGÜN, Bakanlar, Yakın Doğu
Üniversitesi Kurucu Rektörü, Suat GÜNSEL, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL
ile birlikte temel atma için butona
basılarak hafriyat alanına ilk harç atıldı.

20 Bin Metrekare Alanda
Kurulacak Olan Tekno-Park
Yüzlerce Kişiye İş Olanağı
Sağlayacak

Temeli atılan Günsel üretim tesisleri;
tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden
pazarlamaya kadar tüm otomotiv
süreçlerini yenilikçi bir yapıyla tek
bünyede toplayacak. Tesisler, 20 bin
metrekare alana kurulu, toplamda 15
bin metrekare kapalı alanda faaliyet
gösterecek. Kompozit ve alüminyum
üretim teknolojilerinden faydalanacak
tesisler aynı zamanda yüzlerce kişiye de
iş olanağı sağlayacak.
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YDÜ 8. Biyomedikal
Mühendisliği Çalıştayı
düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi, 8. Biyomedikal
Mühendisliği Çalıştayı, lise öğrencilerinin
de katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Terin ADALI; çalıştayın, “Hastanın
Yaşam Kalitesini Artırma” teması ile
hazırlanan pek çok projeyi içerdiğini ve
bilgilerin tüm Mühendilsik Fakültesi ve lise
öğrencileri ile paylaşılmasını hedeflediğini
açıkladı.
Açıklamada, Biyomedikal Mühendisliği
konusundaki prototiplerin ve posterlerin
sunulduğu, interaktif anlatımların yapıldığı
çalıştay, oluşturduğu bilimsel sinerji ile
öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunmasını
sağlamıştır denildi.
Mobil Takip Sistemli Elektrokardiyografi
Cihazı, Patolojik Görüntülerde Kanserli
Hücrelerin MATLAB Görüntü İşleme Tekniği
Kullanılarak Teşhisi, Fototerapi Cihaz
tasarımı, Medikal Hava Sterilizasyonu
Amaçlı Ozon Cihaz Tasarımı,Anestezi
cihazları için Gaz ve Akış Ölçer Test Cihazı,
ve Bebek İnkubatör Sisteminde Kablosuz
Takip Sistemi projelerinin sunulduğu
8. Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı
öğrencilerin yoğun katılımı ile başarıyla
tamamlandı.

YDÜ İletişim
Fakültesi’nden Radyo
Tiyatrosu!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo TV Sinema Bölümü öğrencileri,
Radyo TV Atölyesi, Radyo Program Yapımı
ve Radyo Stüdyo Uygulamaları dersleri
kapsamında, Agatha CHRISTIE’nin Üçüncü
Kattaki Daire isimli oyununu radyo için
seslendirdi.
Yakın Doğu FM stüdyolarında gerçekleşen
çalışmanın tüm aşamalarının öğrenciler
tarafından gerçekleştirildi. Kurgu, adaptasyon, metin yazımı, müzik ve efekt seçimi,
seslendirme gibi radyo tiyatrosu için tüm
gerekli ögelerin söz konusu derslere ait
ders alan öğrencilerin görev almasıyla
yapıldı.
Yrd. Doç. Dr. Sinem KASIMOĞLU,
dersler kapsamında bir dönem boyunca
yapılan uygulamayla ünlü yazar Agatha
CHRISTIE’nin oyununun radyo tiyatrosuna
uyarlandığını belirterek, öğrencilerin her
aşamada yer aldığını belirtti. Uygulamaya
dönük derslerde, teorinin yanı sıra pratiğin
de geliştirilmesi hedefiyle yola çıktıklarını
ifade eden Yrd. Doç. Dr. KASIMOĞLU,
böylelikle öğrencinin bilgilerini kullanabilme yeteneğinin de gelişim gösterdiğini
söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk ÇELİK ise “bu
yıl ilk kez radyo tiyatrosu uyarlamasını
proje kapsamına almamızda, iletişim
öğrencilerinin aldıkları eğitimin drama
ve teatral yönlerden de gelişimlerinin
sağlamasını amaçladık” diyerek bu
farklı çalışmanın görme engellilerin
kütüphanelerindeki kaynaklardan bir
tanesi olabileceğini ve sosyal sorumluluk
projelerinde kullanılabileceğini belirtti.
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Emekli Büyükelçi Ünal ÇEVİKÖZ, Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi
Sertifika Programında Konuştu:

İrfan Günsel Araştırma Merkezi araştırmacılarından Tarih Eğitimi Uzmanı
Mete ÖZSEZER’in Turkish Studies International Periodicalfor the Languages, Literatureand History of Turkishor Turkic Volume 11/16 Fall
2016, p. 71-88 “Kıbrıs’ta Türklük Bilincinin Siyasal Sürece Etkisi” adlı
çalışması yayınlandı.

T

arih Eğitimi
Uzmanı Mete
ÖZSEZER’in
çalışmasında
“Anadolu’daki Milli
Mücadelenin Kıbrıs Türkleri için
bir ümit olduğu ifade edilmektedir. Anadolu’da yapılan devrimlerin Kıbrıs’a yansıdığı dönemde
iyiden iyiye devrimleri Kıbrıslı
Türklerin de benimsediğinin
görüldü.

“İngilizler, II. Dünya
Savaşı Sonrası Adadaki
Çıkarlarını Korumak
İçin Türk Milliyetçiliğini
Destekledi”

Mete ÖZSEZER açıklamasında;
“1931 isyanından sonra İngilizler
ağır yaptırımlar sonucu adadaki
ulusal simgeleri uzunca bir zaman yasaklamıştı. 1930’lu yıllara
gelindiğinde “Türklük bilincinin”
Kıbrıslı Türklerde tamamıyla

yerleştiği anlatıldı. İngiltere’nin,
II. Dünya Savaşı sonrası adadaki
çıkarlarını korumak için Türk
milliyetçiliğini desteklediği görüldü. 1950’li yıllara gelindiğinde
Kıbrıslı Rumlar, İngiltere’ye
yönelik haklarını savunma şeklini
değiştirerek silahlanmaya gittiler.
Günün sonunda bu silahlı eylemler İngilizlerin yönlendirmesiyle
Kıbrıslı Türklere yöneldiğini ve iki
toplumun arasına nifak sokulmuş
ve birbirlerine kin beslemeye
başladıkları aktarılıyor. İngiltere
uluslararası kamuoyunu da
arkasına alarak Kıbrıs Cumhuriyeti adlı bir devlet kurulmasına
yardım ettiği, kurulan bu devleti
iki toplum da benimsemediğini,
kendi milli davalarına ulaşmak
için geçici bir durum olarak
gördüğü açıklanmıştır. Nitekim
kurulan devletten üç yıl sonra
sorunlar yaşanmaya başlandığı
görülmektedir. Kıbrıslı Rumlar,

Türklerin haklarına müdahale
etmeye çalışınca Kıbrıslı Türkler
de mevcut devletten ayrılmak
zorunda bırakılmıştır. 1974’ten
sonra Kıbrıs adası Güney ve
Kuzey olarak ikiye bölündüğünü
ve Kıbrıslı Türklerin, 1983’de
kendi ulusal devletini ilan ettikleri
açıklanmıştır” dedi.
ÖZSEZER; çalışmamda bana
büyük katkıları olan; YDÜ Tarih
Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr Ali Efdal ÖZKUL, YDÜ
Türkçe Öğretmenliği Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ,
YDÜ Sınıf Öğretmenliği Bölüm
Başkanı Dr. Nazım KAŞOT,
YDÜ Büyük Kütüphane Müdür
Yardımcısı İsmet AKSULAR’a ve
çalışanlarına teşekkür ederim”
dedi.

İletişim Fakültesi’nden
sosyal sorumluluk projesi
işbirliğinde Çağlayan Çocuk
Yuvası’na ziyarette bulunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim
Fakültesi Görsel İletişim ve
Tasarım (GİT) Bölümü ile
YDÜ Akut Ekip üyeleri Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı
Çağlayan Çocuk Yuvası için
proje geliştirdi.
Konuya ilişkin açıklamalarda
bulunan İletişim Fakültesi
Dekan Vekili ve Görsel İletişim
ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Gökçe KEÇECİ; Öğretim
Görevlisi Eser KEÇECİ’nin ders

Çocukların ziyaret süresince,
tespitedilen temel ihtiyaçları ilgili kurumlara bildirildi. Projenin
son aşamasında ise; iletişime
geçilen kurumlardan alınan
olumlu yanıt doğrultusunda
yuvaya; yatak-mobilya (Işıl
Mobilya), halı (Cypry Cola
kapsamında gerçekleştirdiği
Company EVSU), battaniye(CCC
projenin sosyal sorumluluk
EVSU çalışanları) ve eğiticikapsamında olduğunu ve
İletişim Fakültesi’nin toplumsal öğretici kitap-kırtasiye (Deniz
Plaza) malzemeler bağış olarak
sorunlara çözüm arayan projeleri her zaman desteklediğini teslim edildi. Bağışların teslimiyle birlikte çocuklarla keyifli
vurguladı.
saatler geçiren proje ekibinden
Öğretim Görevlisi Eser KEÇECİ AKUT üyeleri, doğal afetler
önderliğinde yürütülen projede konusunda detaylı bir sunum
öncelikli olarak GİT öğrencileri gerçekleştirdi. Projeyi yöneten
ekip, bu tarz etkinliklere devam
ve Uluslararası Arama
Kurtarma Konseyi’ne (UUAKK) edecekleri bilgisini de verdi.
bağlı YDÜ Akut öğrencileri

“Alternatif planlarda
düşünülmeli”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engelsiz yaşam
farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan
Engelsiz Bilişim Günleri’nin dördüncüsü,
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.
gelişmelerin olması gerektiğini
er yıl olduğu
“Sadece Devleti Yönetenvurguladı.
gibi Yakın Doğu
ler Tarafından Değil
Üniversitesi ev
Basın ve Yayıncılık
sahipliğinde
Artık Engeliler de Bilişime Politikalarıyla da ÜlKuzey Kıbrıs
Ulaşma Olanağına Sahip kede Bu Anlayışın
Turkcell’in ana sponsorluğu ve
Kalıcılaşmasına Hizmet
Bağımsız Milletvekili Dr. Hakan
Yakın Doğu Üniversitesi Center of DİNÇYÜREK: Böyle bir etkinliğin
Edilmesi Gerekir”

H

Excellence, Toplumsal Araştırma
ve Geliştirme Merkezi ve Yakın
Doğu Enstitüsü organizasyonuyla gerçekleştirilen Engelsiz
Bilişim Günlerine Turizm Bakanı
Fikri ATAOĞLU, Bayındırlık ve
ulaştırma Bakanı Kemal DÜRÜST,
Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz
Bilişim Platformu, KKTC’den
konu ile ilgili önemli uzmanlar,
sivil toplum örgütleri, dernekler,
vakıflar, kamu kurum ve kuruluş
temsilcileri katıldı.

Kıbrıs’taki Bazı Başarılı
Örneklerin Türkiye’ye
Yarar Sağlaması Artık
Mümkün

Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz
Bilişim Platformu Başkanı
Mustafa Özhan KALAÇ; “KKTC ile
olan bağlantımız her zaman devam ediyor, birbirimizi yakından
takip ediyoruz. Kıbrıs’taki bazı
başarılı örneklerin Türkiye’ye
yarar sağlaması artık mümkün.
Çok ciddi çaba ve ilerleme söz
konusu. Bu organizede de emeği
geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

Doğru Planlama ve
Yatırım İle Birlikte
İlkokuldan İtibaren Tüm
Engelli Öğrencilere Bilgiye
Erişim Olmalı
KKTC Bilişim Derneği Başkanı
Nihat YILMAZ ise, Engelsiz
Bilişim’in daha çok ileri gitmesini
arzuladıklarını belirterek,
günümüzdeki sosyal ağların
yaygınlığı ve her toplumda
insanlarla çevrimiçi iletişimin
gerçekleştiğinden bahsetti. Bu
iletişim ağına erişebilirliğin
engelliler içinde sağlanması, belli
imkanlar dahilinde sunulması
gerektiğinin altını çizen YILMAZ,
doğru planlama ve yatırım ile
birlikte ilkokuldan itibaren tüm
engelli öğrencilere bilgiye erişim,
kişisel etkileşim alanlarında

içerisinde bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
çağın bilişim çağı olduğunu
söyleyen Dinçyürek “Her bireyin
yapabilirliği artık çok daha
mümkün, artık engelliler de
bilişime ulaşma olanağına sahip,
bu alanda yapılan çalışmaların en
üst düzeye ulaşmasını diliyorum”
dedi.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler
Derneği Başkanı Günay KİBRİT;
“4 yıldır canla başla engellilerin
önünü açmak için başta Yakın
Doğu Üniversitesi olmak üzere,
Hükümet, Sivil Toplum örgütleri
mücadele gösterdi. Bu çabayla beraber daha güçlü, daha
bilinçli adımlarla var olmalıyız.
Bu organizasyonda Turkcell,
Yakın Doğu Üniversitesi Center of
Excellence, Toplumsal Araştırma
ve Geliştirme Merkezi’ne
katkılarından ötürü teşekkür
ediyorum. Bu konuda öğrencilere
de fazlaca görev düşüyor. Engelli
kardeşlerimizi kendi bünyelerine
kabul etmeleri gerekir. Bununla
beraber bu tip organizasyonlar
devamlı düzenlenmeli” diyerek
konuşmasını sonlandırdı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Kemal DÜRÜST; İlk kez Engelsiz
Bilişim günlerine katıldığını
ifade ederek Engelsiz Bilişim
anlayışının sadece devleti
yönetenler tarafından değil basın
ve yayıncılık politikalarıyla da ülkede bu anlayışın kalıcılaşmasına
hizmet edilmesi gerektiğini söyledi. “Bunun gerçekleşmesi de bu
tip duyarlılık organizasyonlarıyla
beraber var olacaktır” dedi.
Engelli Öğrencilerden İşaret Diliyle
Muhteşem Konser
Konuşmacılardan sonra Lefkoşa
Eğitim Merkezi ve İş Eğitim
Merkezi Korosu sahne aldı. Engelli
öğrencilerin söylediği şarkılar
salondaki konuklar tarafından
büyük alkış aldı. Koronun
ardından Gazimağusa Özel Eğitim
Merkezi Dans Ekibi sahne aldı.
Engelli bireylerin gerçekleştirdiği
halk dansı gösterisinin ardından
Kıbrıs İşitme ve Konuşma Vakfı
tarafından işaret diliyle de şarkı
söylendi ve dans gösterisi yapıldı.
Etkinlik ayrıca işaret diliyle de
engelli vatandaşlara aktarıldı.

Organizasyona katkı sağlayan
ana sponsor Kuzey Kıbrıs Turkcell
“Unutmayalım ki Hepimiz Genel Müdürü Yardımcısı Ayhan
BARIŞ’a plaketini Yakın Doğu
Birer Engelli Adayıyız”
Turizm Bakanı Fikri ATAOĞLU ise, Üniversitesi Center of ExcelEngellilerin engelinin kalkmasının lence Başkanı Prof. Dr. Nedime
SERAKINCI takdim etti. Engelsiz
geç kalınmış bir çalışma
Bilişim Günlerine katkı sağlayan
olduğunu söyleyen ATAOĞLU
diğer kurum, kuruluş ve kişilere
Yakın Doğu Üniversitesi Turkcell
Yakın Doğu Üniversitesi Toplumve Yakın Doğu Üniversitesi
sal Araştırma ve Geliştirme
Center of Excellence, Toplumsal
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Merkezi Eşbaşkanları Doç. Dr.
işbirliği ile bu açığın kapandığını Zehra ALTINAY ve Doç. Dr. Fahriye
ALTINAY ile Yakın Doğu Enstitüsü
ifade etti. Engelliler için sadece
Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ,
bu konuyla alakalı kurumlar
değil hepimizin mücadele etmesi tarafından teşekkür belgeleri
gerektiğini vurgulayan ATAOĞLU, verildi.
“unutmayalım ki hepimiz birer
engelli adayıyız, engelsiz yarınlar
diliyorum” diyerek farkındalığını
paylaştı.
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İnsan diplomasisinin
önemine dikkat
çekildi

4. Engelsiz Bilişim
Günleri, YDÜ’nün
ev sahipliğinde
gerçekleştirildi

Kıbrıs tarihine
ışık tutan yeni bir
makale!
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Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın
Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Büyükelçisi Ünal
ÇEVİKÖZ “Türk Dış Politikasının Temel
Parametreleri ve Kıbrıs” başlıklı bir
seminer verdi.
Güvenlik kavramının ve
uygulamalarının tüm boyutlarıyla
irdeleneceği ve toplamda 8 hafta
sürecek Yakın Doğu Üniversitesi Yakın
Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi
Sertifika Programı’nda alanlarında
uzman akademisyenler, karar
alıcılar, politika yapıcılar, diplomatlar
katılacaklar. Program her Cumartesi
Saat 10:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon-4’de
gerçekleştiriliyor.

ÇEVİKÖZ: “Türkiye’nin tapusu olan Lozan ve Montreux
Antlaşmaları tartışmaya
açılmamalıdır”
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer
çerçevesinde Türk dış politikasının
parametrelerini irdeleyen Ünal
ÇEVİKÖZ, “Bugün Türkiye’nin dış
politikasında çok ciddi sorunlarla
karşı karşıyayız. Bu sorunların özellikle Lozan üzerinden tartışıldığı ve
Lozan konusunun bilhassa kamuoyunda öne çıkartıldığı bir dönem.
Onun için 1923ten itibaren Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
itibaren o ilk dönemdeki dış politika
uygulaması ve Lozan anlaşmasının
önemi bizim için şu anda fevkalade
dikkat çekilmesi gereken bir olay”
dedi. Lozan Barış Antlaşması’nın
Türkiye Cumhuriyeti açısından önemini, güncel çerçevede değerlendiren
Ünal ÇEVİKÖZ, “1930’lu yıllarda
Türkiye’nin boğazlar üzerinde
ulusal egemenliğinin olmaması ve
boğazların ulusal bir komisyon

tarafından yönetiliyor olması,
Türkiye’nin yaklaşan bir savaş
tehlikesi halinde çok ciddi bir
şekilde güvenliğini tehdit edecekti, işte bu nedenle Türkiye bu
rejimin ve bu statünün değişmesi
için uluslararası komisyon üyelerine bir çağrıda bulundu. Bunun
sonucudur ki 1936’da Montreux
Antlaşması imzalanmıştır Montreux
antlaşmasının imzalanmasıyla
birlikte Lozan’ında bizim ulusal
egemenliğimizi tehdit edilmesine
yardımcı olmayan çözüm bu defa
sizin boğazlar üzerindeki hükümdarlık
hakkınızı egemenliğinizi gayet sağlam
bir şekilde yerine getirecek bir
düzenlemeyle sonuçlandırılmıştır. Bu
iki antlaşma önemlidir İki antlaşma
önemlidir; birincisi Lozan, ikincisi
hakkınızı egemenliğinizi gayet
sağlam bir şekilde yerine getirecek
bir düzenlemeyle sonuçlandırılmıştır.
Bu iki antlaşma önemlidir İki
antlaşma önemlidir; birincisi
Lozan, ikincisi Montreux. Ben bu
iki Antlaşmayı Türkiye’nin tapusu
olarak değerlendiriyorum ve bu iki
Antlaşma’nın da hiç bir şekilde
tartışmaya açılmaması gerektiğini,
tartışmaya açıldığı takdirde Türkiye
Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve
bağımsızlığının çok ciddi bir şekilde
tehlikeye gireceğini düşünüyorum”
dedi.

ÇEVİKÖZ: “Güney Kıbrıs
Rum yönetiminde yeni
mütabakata evet çıkma
ihtimali çok düşüktür. O
nedenle alternatifler üzerine
de düşünülmeli”
Kendisine yöneltilen bir soru üzerine
Türk dış politikasını Kıbrıs ekseninde değerlendiren Ünal ÇEVİKÖZ,
“Türkiye’nin Annan Planı ile ilgili
hedeflemiş olduğu mesele Kıbrıs
sorunun çözümlenmesi ve Kıbrıs’ta
tekrar iki tarafın barış içinde tekrar
gelebilecekleri şekilde yeniden

kurulması idi. Bunun sonucunda da
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan
ilişkilerinin tıkanıklarının aşılması
bekleniyordu. Referandumun sonucu
olumsuz çıkınca bunların hiç biri
gerçekleşmedi. Ayrıca Avrupa Birliği
de Türkiye’ye vermiş olduğu vaatleri
yerinde tutmayarak Güney Kıbrıs
Rum yönetimini üye olarak kabul etti.
O andan itibaren zaten Türkiye’nin
ne Kıbrısla ilgili ne de Avrupa
birliği ile Kıbrıs bağlantılı olaraktan
beklediği süreçler olumlu bir şekilde
ilerlemiştir. Benim hissettiğim
kadarıyla dışardan bakıldığında
Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yeni
mütabakata evet çıkma ihtimali çok
düşüktür. Kuzey Kıbrıs’ta duruma
gelince oradada evetlerin eskisi
kadar çok olamadığı, dolayısıyla
Kıbrıslı Türkleri memnun etmeyecek
bir çözüm düzene geçirilirse hayır
çıkma ihtimalinin olduğu şeklinde bir
söylenti var. Onun için müzakereleri
sabırla bir süre daha sürdürmek ama
sonunda eğer bir yere varılamıyorsa
o zaman belki de B Planı, C Planı gibi
başka bir takım alternatifler üzerinde
ciddi bir şekilde düşünmenin zamanı
geldi” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümleri geçtiğimiz
hafta ortak bir etkinlik düzenleyerek
yeni bir kavram ve pratik olarak siyaset
alanı bulan İnsan Diplomasisi konusunu
yakından irdeleme imkanı buldu.
Araştırmacı-yazar Mete HATAY’ın
konuşmacı olduğu konferansta, bir
kavram olarak insan diplomasisi mercek
altına alındı.

Lübnan’dan adaya gelişlerini dinleyiciler
ile paylaşan HATAY, bir Maruni köyü olan
Koruçam’da köyün içinden ve dışından
gelen birçok farklı kimlikten insana hizmet
veren bir lokantanın hikayesini aktardı.
Koruçam’daki bu lokantanın, insan
diplomasisi örneği ortaya koyduğunu ifade
eden Mete HATAY; bu sayede “Koruçam
köyüne son yıllarda yerel ve dış kaynaklı
birçok yatırımın gelmiş olduğuna ve
restorasyon çalışmalarının yapıldığına”
işaret etti.

Konuşması sırasında HATAY, insan
diplomasinin geleneksel olarak resmi
diplomatlar tarafından ülkelerin yürüttüğü
diplomasinden farklı olarak insani
alanlarda bütünleşik faaliyetler içerdiğine
işaret etti ve insanlararası diplomasi
pratiğinin, “normal vatandaşların kurumsal engelleri aşmak için yaptıkları bir
çeşit madun diplomasisi” olduğunun altını
çizdi. HATAY, insan diplomasisini özetle
“hiçbir yaptırım gücü olmayan insanların,
gücü elinde bulunanlara dertlerini barışçıl
bir şekilde iletme yöntemi ve/ veya buna
imkan verecek ortamın yaratılması”
olarak ifade etti. HATAY, konuşmasının
ikinci bölümünde, insan diplomasinin
pratikte nasıl yürütülebileceğine ilişkin
olarak Kıbrıs’ta yaşayan Maruniler ile
ilgili yaptığı araştırmaları katılımcılarla
paylaştı. Kıbrıs’ta yaşanan Maruni azınlığı
tarihsel bir perspektifle anavatanları

Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin aktif
katılımı ile gerçekleştirilen konferansın
önemine değinen Siyaset Bilimi Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ,
öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal altyapının pratikte nasıl yürütüldüğüne
ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
ve aynı zamanda yerel ve küresel
dünyamızda ortaya çıkan yeni akademik
tartışmaları ve kavramları incelemek
amacı ile bu tür faaliyetleri sürekli olarak
gerçekleştirmeye gayret ettiklerini ifade
etti. Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, özellikle dünyanın
farklı coğrafyalarından ülkemize gelen
öğrencilerin alan çalışmalarına katkı
koyacak, hem içerisinde yaşadığımız
coğrafyayı hem de farklı kültürel değerleri
tanıyacak imkana sahip olmaları
gerekliliğinin altını çizdi. Toplantı sorucevap bölümünün ardından etkinlik sona
erdi.

Programın soru cevap bölümünden
sonra Yakın Doğu Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ Ünal
ÇEVİKÖZ’e Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik
Akademisi Sertifika Programı”na
katkılarından dolayı 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.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Semineri gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve
Güvenliği Enstitüsü ile K.T.Elektrik
Müteahhitleri Birliği’nin işbirliğinde,
elektrik müteahhitlerine yönelik
olarak iş sağlığı ve güvenliği semineri
düzenlendi.
YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere
Birlik üyesi müteahhitler ile onların
çalışanı olan elektrik teknisyenlerinden
oluşan 140 kişi katıldı.
Seminerin açılışında konuşan
Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı
Mehmet NASİBOĞLU, etkinliğin
gerçekleştirilmesinden dolayı Yakın
Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ederek,
Birlik ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin
işbirliğinin geliştirilmesine inanç
belirtti.

Gerçekleştirilen seminerde, “İş Sağlığı
ve Güvenliği’nde Temel Prensipler
ve Temel Uygulamalar”, “Sağlığı
Bozan Risk Etmenleri”, “El Aletlerinin
Kullanılmasında İş Güvenliği”, “İş
Kazaları ve Korunma Tedbirleri”, “Elektrik Tesisatında ve Elektrik İşlerinde
İş Güvenliği”, “Taşıma İşlerinde İş
Güvenliği” konularının ele alındığı
vurgulandı.
Katılımcılar için oldukça yararlı geçen
seminerde, Enstitü Müdürü ve İSG
uzmanı Aziz GÜRPINAR ile YDÜ öğretim
üyesi Yar. Doç. Dr. Sertan KAYMAK
tarafından gerçekleştirilen seminerde,
katılımcıların soru ve katkıları ile konular zenginleştirilerek ele alındı.
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Prof. Dr. Ghadir Golkarian’a,
Azerbaycan’dan özel ödül

Ayrıca, 2016 Ağustos’ta İran’nın
Doğu Azerbaycan vilayeti Tebriz
büyükşehir belediyesi, sanat ve
kültürel işleri genel müdürlüğü
tarafından 5000 Euro para ödülü,
gümüş işi simurg tablosu ve plaket
takdim edilerek ödüllendirilmiştir.

Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN, İran
araştırmacı, yazar İran asıllı olarak
bugüne dek 250 cilti aşkın telif,
çeviri eserlerini yurt içi ve yurtdışında
yayınlamış, en son 3. Uluslararası
ödülünü kazanarak 2008 yılında
“Nobel Edebiyat Ödülü” için aday
gösterilmiştir.

Golkarian bugüne dek “Türkçe- Farsaç Sözlük”, “Türkçe- İngilizceFarsça Sözlük”, “İki yönlü TürkçeFarsça Genel Sözlük”, “Hukuk
terimleri sözlüğü” de yazmış ve
yayınlamışıtr.

Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN ayrıca
Yakın Doğu Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecek olacak 1.
Uluslar arası Şehriyar kongresi için
Azerbaycan’da gerekli temaslarda da
bulundu. Bu bağlamda Şubat ayında
yapılacak olan kongreye Azerbaycan
Yazarlar birliği Başkanı Anar RIZAYEV,
Azerbaycan Palamentosu üyesi aynı
zamanda Nizami Enstitüsü Başkanı
Rafael HÜSEYİNOV, Azerbaycan
Elmler Akademisi üyeleri Şahin FAZIL
ve Eynulla MEDETLİ’nin de etkinliğe
katılacağı bildirildi.

YDÜ Tıp Fakültesi
mezunları dünyanın
birçok ülkesinde
uzmanlık eğitimi
alabilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları,
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dahil dünyanın
birçok yerinde uzmanlık eğitimi yapabilecekler.
2010 yılında Dünya Tıp Fakülteleri
YDÜ Tıp Fakültesi 40 Anabilim
Listesi’ne (World Directory of Medical
Dalında Bine Yakın Öğrencisine
Schools) giren Yakın Doğu Üniversitesi
Türkçe – İngilizce Eğitim VerTıp Fakültesi yine bir ilki başararak bugün mekte
itibariyle Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları
Eğitim Komisyonu’nun (ECFMG-Educational Commission for Foreign Medical
Graduates) listesine girmeye hak kazandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim
Komisyonu’nun (ECFMG-Educational
Commission for Foreign Medical
Graduates) listesine girmesiyle mezunları
Amerika Birleşik Devletleri Tıpta Uzmanlık
Sınavı’na (USMLE, United States Medical
Licence Examination) girebilme hakkını
kazanarak Amerika dahil olmak üzere
Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi
birçok ülkede uzmanlık eğitimi alabilme
imkanına kavuşacak.

Prof. Dr. Gamze MOCAN: “Tıp
Fakültemizin Uluslararası
Tanınırlığı Tescillendi”

Yakın Doğu Üniversitesi’ne
afiş yarışmasından ödül geldi!
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden yapılan
açıklamaya göre; Gazi Üniversitesi,
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik
Tasarımı Bölümü’nün düzenlediği “15
Temmuz Milli İrade ve Demokrasi
Afiş Yarışması” jürisinin yaptığı
değerlendirme sonucunda çalışmaları
ödül alan ve sergilenmeye değer
bulunanların açıklandığı bildirildi.
Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU, Prof.
Dr. Uğurcan AKYÜZ, Prof. Dr.
Ahmet ATAN, Prof. Dr. Canan
DELİDUMAN, Doç. Birsen ÇEKEN,
Doç. Dr. Mithat YILMAZ, Doç. Dr.
Gültekin AKENGİN’den oluşan jürinin
değerlendirmesine göre Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,
Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi
Özgür KOÇYİĞİT birincilik; Yakın
Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım
Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz AKSOY ikincilik; Hacettepe Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik

Tasarım Bölümü öğrencisi Şebnem
YEŞİLYURT üçüncülük; Gazi
Üniversitesi, Sanat ve Tasarım
Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü
öğrencileri Fatih Taha AKALAN ve
Elifnur ALTINOVA mansiyon ödülü
almaya layık görülmüşlerdir. Ayrıca;
YDÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi öğrencileri; Güner ÖZYAY,
Bekir RUSO, Ayten ERSES, Atakan
HACIKADİROĞLU, Berk ÖZSÖZ, Deniz
G. YEŞİLADA, Ömer HIRLI, Burak
ERCAN’ın çalışmaları da sergilemeye
değer görülmüştür.
Konuya ilişkin; Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Uğurcan AKYÜZ şunları söyledi: “15
Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin milli iradesine
yapılan saldırı ile oluşan darbe
teşebbüsünün öğrenciler tarafından
nasıl algılandığı ve bunu bir grafik
tasarım çalışmasına nasıl algılandığı
ve bunu bir grafik tasarım

çalışmasına nasıl
dönüştürebilecekleri sorularına cevap
bulmak ve ortaya çıkan sonuçları;
öncelikle öğrenciler ve halkla
paylaşmak amacıyla düzenlenen
yarışmaya toplam 58 çalışma
katılmış, 10 çalışma elenmiştir. Gerek
ödül alan ve gerek çalışmaları sergilenecek öğrencilerimizi kutluyorum.
Daha önceki yarışmalarda olduğu gibi
bu yarışmada da gösterdikleri başarı
ile gurur duyuyoruz. Her türlü ihanete
ve darbelere karşı demokrasinin
kazanacağına olan inancımızla;
öğrencilerimizin başarılarının devam
edeceğine inanıyorum.”
Ayrıca üniversitelerin grafik tasarım
ve görsel iletişim bölümlerinde
okuyan öğrencilerin (ön lisans, lisans
veya lisansüstü) katıldığı yarışmanın
ödül töreni ve sergisi önümüzdeki
hafta Gazi Üniversitesi Resim Heykel
Müzesi Sergi Salonunda yapılacağı
belirtildi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
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DNA kaderiniz
değildir!

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN
tarafından uzun yıllar emek verdiği ve hazırladığı “Azerbaycan TürkçesiFarsça Genel Sözlük” eseri Azerbaycan Cumhuriyeti Elmler Akademiyası,
Şark Şünaslık (Doğu Bilimleri) enstitüsünce değerlendirilip Yazarlar Birliği
tarafından ödüllendirildi.
GOLKARIAN, 1994 yılında Dünya
Altın Kitap ödülünü, 2003 yılında
TÜRKSAV ödülü, 2008 yılında ise
Türk edebiyatında hizmetinden dolayı
“Türk Edebiyatı Oscar ödülüne” layık
görülmüştür.

AKADEMİK

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN, Tıp Fakültesi’nin Dünya Tıp Fakülteleri (World Directory of Medical Schools)
listesine alınmasının ve mezunlarının
Amerika Uzmanlık Sınavı’na girme hakkını
kazanmasının Fakültenin şimdiye kadar
göstermiş olduğu başarılarının bir sonucu
olduğunun altını çizerek KKTC’den bu
listeye giren ilk ve tek üniversite olmanın
haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Prof. Dr. MOCAN, “üç dönem mezun
vermiş olan Fakültemiz halen Türkiye,
KKTC, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden
gelen yaklaşık bine yakın öğrenciye
Türkçe ve İngilizce tıp eğitimi vermektedir.
Fakültemiz, güçlü kadrosuyla 40 anabilim
dalında eğitim vermektedir. Fakültemizde
profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak
150 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
Birçok uluslararası ödüle layık görülen
YDÜ Tıp Fakültesi Hastanemizde, Kalp
Hastalıkları, Onkoloji, Organ Nakli, Genetik
ve Kanser Tanı Araştırma, Diyaliz, Tüp
Bebek, Sigara Bırakma ve Check-up
merkezleri bulunmaktadır” dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN
mezunlarımızın, ÖSYM tarafından yapılan
TUS Sınavı’nda (Tıpta Uzmanlık Sınavı)
başarı göstererek Türkiye’nin çeşitli
Üniversite ve Devlet Hastaneleri’nde
uzmanlık eğitimlerine başarıyla devam
ettiklerini belirtti. Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gamze MOCAN ayrıca, Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de
TUS Sınavı aracılığı ile asistan alabilme
çalışmalarının yaklaşık bir yıldan bu yana
devam etmekte ve sonuçlanmak üzere
olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sürekli Tıp Eğitimi
(STE) etkinliklerine “DNA Kaderiniz Değildir” başlıklı
seminerle devam etti.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri kapsamında
gerçekleştirilen “DNA Kaderiniz Değildir”
seminerine YDÜ Rektör yardımcısı Prof.
Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gamze MOCAN, YDÜ Center of
Excellence ve Genetik Kanser Tanı ve
Araştırma Merkezi Başkanı Başkanı Prof.
Dr. Nedime SERAKINCI, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.
“DNA Kaderiniz Değildir” başlıklı
seminerin açılış konuşmasını YDÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN
gerçekleştirdi.

Tıp Fakültesi Mezunlarımızın
ABD Başta Olmak Üzere Bir Çok
Ülkede Uzmanlık Eğitimi Alacak
Olmaları Bizlere Yeni Yıl Hediyesi Oldu

Prof. Dr. Gamze Mocan, 2008 yılında
kurulan Tıp Fakültesi’nin büyük aşama
kaydederek 2010 yılında “Avicenna
Tıp Rehberi”nde yer aldığını, ardından
yaşanan coğrafi bir sorun nedeniyle, 26 Şubat 2016 itibariyle YDÜ
Tıp Fakültesi’nin, Türkiye grubunda,
Türkiye Tıp Fakülteleri içinde yerini
aldığını vurguladı. Son olarak da 20 Aralık
2016 tarihi itibarı ile Tıp Fakültesi’nin
Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim
Komisyonu’nun (ECFMG-Educational
Commission for Foreign
Medical Graduates) listesine de kabul
edilmiş olduğunu, YDÜ Tıp Fakültesi’nden
mezun tıp doktorların ECFMG ve
Amerika Birleşik Devletleri Tıpta Uzmanlık
sınavı’na (United States Medical Licence
Examination – USMLE) girebilme hakkını
kazandığını belirtti. Bu listede yer alan
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezun doktorları, Amerika
Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere
Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi
birçok ülkede, sınavları kazandıkları takdirde uzmanlık eğitimi alabilme imkanına
kavuşacaklarını belirten Prof. Dr. Gamze
MOCAN, konunun Üniversite için güzel bir
yeni yıl hediyesi olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Gamze MOCAN’ın konuşmasının
ardından, “DNA Kaderiniz Değildir”
adlı sunumu gerçekleştirecek olan
Prof. Dr. Necat İMİRZALİIOĞLU’nun
özgeçmişi okunarak söz, Prof. Dr. Necat
İMİRZALIOĞLU’na bırakıldı.
Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU, “Halam
Geldi” adlı filmin afişi ile söze başlayarak,
adet görmeye başlayan kızların ‘adet
gördüm’ demekten çekindikleri için onun
yerine kod olarak “halam geldi” dediklerini belirterek, hem toplumsal ve hem de
ardından bahsettiği akraba evlilikler ile
daha sık ortaya çıkabilen genetik sorunlara vurgu yaptı.

DNA’nın insanın genetik mirası ve anne
rahmine düşüldüğü andan itibaren kaderimiz olduğunu belirten Prof. Dr. Necat
İMİRZALIOĞLU, ancak günümüzde genetik
bilimiyle, bilimde ve teknolojik alanda
sağlanan gelişmeler sayesinde, DNA’nın
kaderimiz olmaktan çıkmaya başladığını
belirtti.

Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU:
“Türkiye’de Akraba Evliliği Oldukça Fazla ve Buna Bağlı Olarak
Farklı Genetik Hastalıklar Ortaya
Çıkıyor”
Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU, Türkiye’de
akraba evliliğinin fazla olduğunu ve buna
bağlı olarak farklı genetik hastalıkların
ortaya çıktığını ifade etti. Genetik biliminin, kalıtım yoluyla geçen hastalıkları
inceleyen ve sadece hastanın kendisiyle
değil, yakınlarının da içinde bulunduğu
çok geniş bir sosyal çevreyi etkilediğini
belirterek, bu hastalıklar konusunda
hastalara ve hasta yakınlarına genetik
danışmanlık hizmetinin verilmesi ve bu
durumun sosyal boyutunun da bir bütün
olarak incelenmesi gerektiğini belirtti.

Hastaya tanı konulduğu zaman hastalık
hakkında ailenin bilgilendirilmesi ve
mutlaka bu durumun risklerinin ileriki
nesiller için, aileye açıklaması gerektiğini
belirten Prof. Dr. İMİRZALIOĞLU, genetik
hastalıkların henüz tedavi yöntemi
olmadığından hastalar ve aileleri için risk
değerlendirilmesinin önemine de vurgu
yaptı.
Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU Kimdir?
1961 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr.
Necat İMİRZALIOĞLU, 1985 yılında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden mezun
oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kıta
hizmetinden sonra, 1987 – 1990 yılları
arasında GATA’da Araştırma Görevlisi
olarak çalışmasının ardından 1992 yılında
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Anabilim
Dalı’nda” yardımcı doçent”, 1995
yılında “doçent” ünvanını aldı ve 2005’e
kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde
Anabilim ve Bilim Dalı başkanı olarak
çalıştı. 2005 – 2007 yılları arasında
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik
Anabilim Dalı’nda “Profesor” ve “Sağlık
Yüksek Okulu Müdürü” olarak görev yaptı.
Ardından 2007 – 2011 yılları arasında
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik AD’da
Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Fak. Dekanı
ve aynı zamanda Rektör Yardımcılığı
görevlerinde bulundu.
Ardından emekli olan Prof. Dr. Necat
İMİRZALIOĞLU özel sağlık kuruluşlarında
hizmet vermeye devam etmektedir.

YDE, Saffet Arıkan
Bedük’ü ağırladı
Saffet Arıkan BEDÜK, Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde Konuştu.
Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın
Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika
Programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Eski Genel Müdürü,
Ankara Eski Valisi ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi 21. Dönem Milletvekili
Saffet Arıkan BEDÜK “Suç Önleme
Stratejileri ve Güvenlik” başlıklı bir
seminer verdi.
Güvenlik kavramının ve
uygulamalarının tüm boyutlarıyla
irdeleneceği ve toplamda 8 hafta
sürecek Yakın Doğu Üniversitesi Yakın
Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi
Sertifika Programı’nda alanlarında
uzman akademisyenler, karar
alıcılar, politika yapıcılar, diplomatlar
katılacaklar. Program her Cumartesi
Saat 10:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon-4’de
gerçekleştiriliyor.

BEDÜK: “Demokratik Sistem
İçerisinde Güvenlik, İnsan
Hakları ve Devlet Dengesi İyi
Sağlanmalı”

Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik
Akademisi kapsamında verdiği
seminer çerçevesinde suç önleme
stratejileri ve güvenlik konularını
irdeleyen Saffet Arıkan BEDÜK,
“İnsanın huzuru güveni ve refahını
temin etmekle görevli olan devlet
bunu en iyi sistem olarak gördüğü
demokratik sistemde aramış. Bu sistem içerisinde güvenlik, insan hakları
ve devlet paralel gidiyor, dolayısıyla
o dengeyi sağlamak mecburiyetinde
olduğumuzu hissettik, çünkü dengeyi
sağlamadığınız zaman demokrasi ile
güvenlik birbiriyle çatışıyor. Halbuki o
dengeyi birlikte götürdüğümüzde hem
başarılı olma şansımız artıyor hem
de devletin, bilhassa insanların huzur

ve refahı için çalışma hususundaki
gayretlerini de temin ediyor. Devletin
bu görevlerini yerine getiren güvenlik
kuvvetleridir. Güvenlik kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları da
demokratik bir düzen içinde devlet
tarafından belirlenir ve denetlenir.
Demokrasinin içinde bulunan insan
hak ve özgürlükleriyle güçlendirilmiş,
hukukun üstünlüğüne dayalı bir
demokrasi ve kuvvetler ayrılığının
ortaya çıkardığı bir demokrasi
insanın bütün istek, ihtiyaç, hedef
ve güvenliğini gerçekleştirmenin en
önemli aracıdır” dedi.

BEDÜK: “Suç Önleme
Stratejileri Belirlenirken
Vatandaşın Katılımı Da Göz
Önünde Bulundurulmalı ve
Katılımı Sağlayıcı Stratejiler
Geliştirilmelidir”

Toplumun güvenliğinin sağlanması
sürecinde suç önlemenin sadece
polisiye tedbirlerle başarılacak
bir konu olmadığına dikkat çeken
Saffet Arıkan BEDÜK “Devletin tüm
kurumlarının katılımı ve koordineli
çalışmasıyla mümkündür. Hatta
günümüzde bu bile yeterli olmayıp
suç önleme stratejileri belirlenirken
vatandaşın katılımı da göz önünde
bulundurulmalı ve katılımı sağlayıcı
stratejiler geliştirilmelidir. Bir kısım
sivil idarelere bakıyorsunuz, milletle
doğrudan doğruya diyalog içerisinde,
onları da yetiştirmemiz lazım. Bunun
içinde güvenlik kuvvetleri kendisini
kamuoyuna, yani halka, kendini en
iyi şekilde anlatabilmesi gerektiği gibi
aynı zamanda onların güvenini kazanmak ve gerek istihbarat, gerekse
müşterek mücadeleler konusunda
onların da desteğini almak mecburiyetindeyiz” dedi.

BEDÜK: “Terör Örgütleriyle
Eşzamanlı Mücadelenin
Başarısı İçin Devletin Kararlı
Duruşu Ve Uygulamaları Çok
Önemlidir”

Konuşmasına Türkiye’nin terör
örgütleri ile olan eşzamanlı
mücadelesine değinerek devam
eden Bedük “Türkiye gerek içeride
gerekse bölgede özellikle ASALA,
DHKP-C, PKK, Hizbullah, el Kaide ile
amansız bir şekilde mücadele etti.
Hudutlarımızda yer alan istikrarsız
ülkelerde ortaya çıkan hükûmet dışı
aktörler ve çatışma ortamı ülkemizi
etkisi altına aldı. Dünyanın pek çok
yerinde gerçekleşen terör saldırıları
göstermiştir ki terörün dini, milliyeti,
ideolojisi yoktur. Bu sebeple ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit
oluşturan DAEŞ, el-Nusra, PKK, YPG,
DHKP-C, Fethullahçı terör örgütleriyle
eşzamanlı mücadele edilmektedir ve
devletimizin kararlı mücadelesi şu
anda başta güneydoğu olmak üzere
tüm ülkeye hakimdir.” dedi.
Programın soru cevap bölümünden
sonra Yakın Doğu Üniversitesi Yakın
Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr.
Umut KOLDAŞ, Saffet Arıkan BEDÜK’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.
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SPOR

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA EuroCup D Grubu’nun 6. ve son haftasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi
Aluinvent Miskolç’u 93-46’lık skorla devirerek hem 6’da 6 yaptı hem de gruptan lider olarak namağlup çıkmayı başardı.

YDÜ Diş Hekimliği
Fakültesi
Hastanesi’nden

Kıbrıs’ta bir ilk!

10 Ekim 2016 tarihinde, Aydınköy’de
meydana gelen trafik kazasında
ağır yaralanan, kazanın ardından
önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’ne kaldırılan, aynı gün
iç kanama şühesiyle Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen
15 yaşındaki Ayşe MİTRU’nun, Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde
yapılan radyolojik incelemelerinde
beyin travması ve buna bağlı yaygın
beyin hasarı ile el bileği kırığı ve
akciğerinde kanama ile yüksek
tansiyon seyri gözlemlenmişti.

Ayşe Hayata Tutundu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
yoğun bakım ünitesinde 1 ay boyunca
(35 gün) sürdürülen oksijen desteği,
hemodinami (kan sirkülasyon
dinamiği) takibi, beyni koruyucu tedavi ile birlikte gerekli diğer tedavileri
tamamlanan Ayşe MİTRU, sağlık
durumuda gözlemlenen iyileşme
sonucu 14 Kasım tarihinde yataklı
servise alındı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim

Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa
GÜRKANLAR tarafından yapılan
açıklamada, yataklı servise alındığı
günlerde hayati fonksiyonları düzelen
ancak etrafı ile kısıtlı iletişimi olup,
konuşamayan Ayşe MİTRU’nun,
bugünkü genel durumunun iyi olduğu,
solunum cihazına ihtiyacı kalmadığı,
geçirdiği beyin kanaması etkilerine
karşın uzman terapistler tarafından
uygulanmaya devam eden fizik tedavi
ve rehabilitasyon tedavileri sonucu
hastanın konuşabilir, sosyalleşebilir
ve şakalaşabilir duruma geldiği
belirtildi.

YDÜ Hastanesi Onkoloji
Merkezi güçlü akademik
kadrosuyla dikkat çekiyor
Açılmış Oldu

KKTC Sağlık Bakanlığı, Kanser
Hastalarına Yardım Derneği ve
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
arasında daha önce gerçekleştirilen
işbirliği çerçevesinde ve Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin
hekim kadrosunun genişletilmesi
ile onkoloji hastalarının yurtdışına
gitmek zorunda kalmadan, Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde,
alanında uzman hekimler
tarafından tedavi hizmeti almasının
önü açılmış oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı ve
Kanser Hastalarına Yardım
Derneği İşbirliği ile Onkoloji Hastalarının Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi’nde

Tüm kanser ameliyatlarının da
yapılabildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan tam
donanımlı Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Merkezleri, kanser
hastalıklarının tanı ve tedavilerinde,
Medikal Onkoloji Polikliniği’nde
sunulan sağlık hizmetlerinin
tamamlayıcısı olarak da hizmet
veriyor.

Tedavisi Kıbrıs’ta ilk kez Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği’nde
gerçekleştirilen, gülme sırasında çok fazla
dişeti görünmesi olarak tanımlanan diş eti
gülüşü hakkında açıklamalarda bulunan
Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. H. Güney YILMAZ, diş eti
gülüşüne (gummy smile) sahip hastalarda
diş etinin görünme miktarının, olması gerekenden çok daha fazla olduğu ifade etti.

Diş Eti Gülüş Estetiği: Gülerken
Diş Eti Fazla Görünen Hastalarda Estetik Düzeltme

Hastalar açısından büyük estetik sorunlar
yaratan diş eti gülüşünün birçok farklı sebebinin ve buna bağlı olarak da çok farklı
tedavi yöntemlerinin mevcut olduğuna
dikkat çeken Doç. Dr. H. Güney YILMAZ,
özellikle üst dudağın gülme sırasında
çok hareketli olmasına bağlı olarak
gerçekleşen diş eti gülüşlerinin, kalıcı ve
etkili tedavisinin diğer vakalara göre çok
daha zor olduğunu ifade etti. Doç. Dr. H.
Güney YILMAZ sözlerine şöyle devam etti;
“Üst dudağın fazla hareketine bağlı diş
eti gülüşü için şu an dünyada 2 tedavi
seçeneği söz konusudur. Birinci seçenek
botoks uygulaması ile dudak hareketlerinin geçici olarak sınırlandırılmasıdır.
Botoksun etkinliğini 6 ay gibi bir sürede
yitirmesi nedeniyle, her 6 ayda bir botoks
tedavisinin tekrarlanması gerekmektedir.
İkinci tedavi seçeneği ise dünyada ve
Türkiye’de sınırlı sayıda klinikte uygulanan
dudak pozisyonlandırma (lip repositioning) adı verilen operasyondur. Bu operasyonda dudak lokal olarak uyuşturulup,
klasik cerrahi ya da lazer destekli cerrahi
ile yapılan yaklaşık 1 saatlik bir operasyon

ile dudak pozisyonu yeniden belirlenmektedir.”

Üst Dudakta Oluşan Kalınlaşma
ve Dolgunluk Tedavide Ek
Avantaj

Dudak pozisyonlandırma operasyonunun,
botoksa göre kalıcı olması yönünden
büyük avantaj taşıdığını ifade eden
Doç. Dr. H. Güney YILMAZ, bu operasyon sonrasında üst dudakta oluşan
daimi kalınlaşma ve dolgunluğun birçok
bayan hasta için ek bir avantaj olarak
görüldüğünü de vurguladı.

Lazerle Diş Eti Gülüşü Tedavisi,
Hızlı İyileşme Süreci, Kalıcılığı
ve Hasta Konforu Açısından
Tercih Nedeni

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Hastanesi’ne diş eti gülüşü
şikayeti ile gelen hastanın, botoks
tedavisi yerine, kalıcı olması bakımından
lazer ile yapılan dudak pozisyonlandırma
tedavisini tercih ettiğini belirten Doç.
Dr. H. Güney YILMAZ, Kıbrıs’ta sadece
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Hastanesi’nde uygulanan dudak
pozisyonlandırma işleminin, alanında en
gelişmiş lazerlerden biri olan Biolase Epic
Diode ve Biolase Waterlase Er, Cr:YSGG
lazerleri kullanılarak, 1 saat gibi kısa bir
sürede başarı ile gerçekleştirildiğini ifade
etti. Doç. Dr. H. Güney YILMAZ lazer tedavi
uygulamasının, klasik cerrahi yöntemlere
göre iyileşme sürecinin çok daha hızlı
olması ve hastaya sağladığı tedavi konforu açısından da özellikle tercih edildiğini
belirtti.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr
gazete@neu.edu.tr

Sahibi
Yakın Doğu Üniversitesi

Tasarım
F. Boğaç EVREN

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Katkıda bulunanlar:
NEU WEBTEAM

SAYI 150

Ülkemizde her yıl artan vaka sayısı
nedeniyle, kanser hastalığı ile mücadelede büyük ihtiyaç haline gelen
onkoloji uzman kadrosu, Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi Onkoloji
Merkezi’nin, Prof. Dr. Ahmet Uğur
Yılmaz’la birlikte, tam zamanlı
olarak hizmet verecek medikal

onkolog Yrd. Doç. Dr. Umut Dişel
ve Dr. Ömer Diker’i kadrosuna
eklemesi ile karşılanmış olduğu
belirtildi. Böylece Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi Onkoloji
Merkezi, KKTC’nin tümüne hizmet
verecek hale geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Hastanesi’ne, Gülme Sırasında Diş Etinin Çok Fazla
Görünmesi Şikayeti (Diş Eti Gülüşü – Gummy Smile)
ile Başvuran Bayan Hasta, Periodontoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Güney YILMAZ Tarafından,
Dünyada ve Türkiye’de Çok Az Sayıda Klinikte, Kıbrıs’ta
ise İlk Kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diş
Hekimliği’nde Gerçekleştirilen Dudak Pozisyonlandırma
İşlemi ile Tedavi Edildi.
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KKTC’deki Hastaların
Tümüne Yetecek Sayıda
ve Düzeyde Hizmet
Verecek Onkolog Kadrosu
Oluşturuldu

Tam Donanımlı Nükleer
Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Merkezleri, Onkoloji
Merkezinin Tamamlayıcısı
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Avrupa’nın zirvesine
Yakın Doğu damgası…

Ayşe Mitru,
YDÜ Hastanesi’nde
sağlığına kavuşuyor
10 Ekim, 2016 Tarihinde Aydınköy’de Meydana Gelen Trafik Kazasında
Ağır Yaralanan, Önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne
Kaldırılan, Aynı Gün Yakın Doğu Üniveritesi Hastanesi Yoğun Bakım
Ünitesine Sevk Edilen 15 Yaşındaki Ayşe MİTRU, Çarpmaya Bağlı Travma
Nedeniyle Oluşan Yaygın Beyin Hasarının Büyük Oranda Giderilmesi
Üzerine, Yoğun Bakım Servisi’ndeki Tedavisi Tamamlanarak Yataklı Servise
Alındı.
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stanbul, Caferağa Spor
Salonu’nda oynan ve
çekişmeli geçen maçta,
periyotları üstün kapatan ve
rakibine 47 sayı fark atan
Yakın Doğu Üniversitesi EuroCup
TOP 16’da ilk iki sıradan birini alma
hedefine ulaştı.
Kendi evinde maça iyi başlayan Yakın
Doğu Üniversitesi ilk 2 dakikada
7-0 öne geçerek, son 4.37’ye 14-8
ile girdi. Maçta etkinliğini artıran
Aluinvient Miskolc, 3.37 kala farkı
2’ye indirdi (14-12). Rakibinin öne
geçmesine izin vermeyen Yakın Doğu
Üniversitesi Elin ELDEBRINK ve
Quanitra HOLINGSWORTH‘un sayıları
ile rakibinin öne 1.periyotu 20-17
üstünlükle tamamladı.
İkinci çeyreğe yüksek tempoda
başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Elin ELDEBRINK, Coourtney
VANDERSLOOT, Anna VAJDA ve
Bahar ÇAĞLAR’ın sayılarıyla 5.5
dakikada 19-0 seri yakaladı ve
farkı da 22 sayıya çıkardı (39-17).
10 oyuncusundan da sayı bulmaya
devam eden Yakın Doğu Üniversitesi
periyot sonunda soyunma odasına 17
sayı farkla 43-26’lık skorla gitmeyi
başardı.

YDÜ 84- 52
Samsun Canik
Belediyesi
Karşılıklı basketlerle başlayan
üçüncü periyodun, 4.dakikası 5332’lik skorla geçildi. Rakibine karşı
sayı farkını artırmak için sıkı ve
agresif savunma yapan Yakın Doğu
Üniversitesi farkı 30 sayıya çıkarak
periyodu 64-35 önde bitirdi.

Aluinvient Miskolc’da; Rita RASHEED
12 sayı, 2 ribaunt, Tina JOVANOVIC
10 sayı, 8 ribaunt, Cierra WARREN 7
sayı, 9 asist, Orsolya SZECSI 7 sayı,
3 ribaunt, 2 asist, Louella TOMLINSON 5 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ile
oynadı.

Son periyotta sert savunmasını
sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi
5-0 ile başladığı periyotta skoru
69-35’e getirdi. Essence CARSON’un
sayıları ile 4.42 kala skoru 78-39
yapan Yakın Doğu Üniversitesi maçı
93-46’lık skorla kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Top
16’ya İlk Sıralardan Girecek

Kadroda Bulunun Bütün
Oyuncularda Sayı Başarısı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde;
Quanitra HOLLINGSWORTH 19 sayı,
12 ribaund, Essence CARSON 16
sayı, 3 ribaund, 3 asist, Courtney
VANDERSLOOT 11 sayı, 4 ribaund,
12 asist, Bahar ÇAĞLAR 19 sayı, 4
ribaund, 3 asist, Elin ELDEBRINK
9 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Olcay
ÇAKIR 5 sayı, 2 ribaunt, 10 asist,
Angelica ROBINSON 6 sayı, 6 ribaunt
ile takımın öne çıkan isimleri olurken,
bütün oyuncular maçta sayı kaydetti.

Eurocop TOP 16’da zayıf bir rakiple
eşleşmek için yükselen takımlar
arasında ilk iki sıradan birini almak
için en az 33 sayı farka ihtiyacı olan
Yakın Doğu Üniversitesi Aluinvent
Miskolc karşısında 47 sayı fark
elde ederek Top 16’ya ilk sıralardan
girmeyi garantiledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10.
haftasında Samsun Canik Belediyesi
ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, evindeki
maçtan 32 sayı farkla 84-52 galip
ayrılarak bu haftaya damgasını vurdu.
İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda
oynan maçın ilk periyoduna tempolu
başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk
periyotta 30 sayı kaydederek, periyodu
31-21 önde bitirdi.
İkinci periyotta farkı düşürmeye çalışan
Samsun Canik Belediyesi farkı ancak
6 sayıya kadar düşürebildi. Yakın Doğu
Üniversitesi üstünlük kurduğu maçta
periyodu 46-35 bitirerek soyunma
odasına gitti.

Son periyotta rotasyonu iyi kullanan
Yakın Doğu Üniversitesi, rakibine karşı
elde ettiği 32 sayı farkla ribaunt ve
asistlerde üstünlük kurduğu maçı 82-52
maçı kazandı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Olcay
ÇAKIR 17 sayı, 4 ribaund, 8 asist, Elin
ELDEBRINK 11 sayı, 5 ribaund, 3 asist,
Anna VAJDA 10 sayı, 4 ribaund, Bahar
ÇAĞLAR 10 sayı, 9 ribaund, 5 asist,
Courtney VANDERSLOOT 19 sayı, 4
ribaund, 4 asist ile mücadele etti.
Canik Belediyesi’nde, Viktoria
VLADİMİROVNA 10 sayı, 5 ribaund, 1
asist, Elina BABKİNA 11 sayı, 3 ribaund,
3 asist ile oynadı.

Televizyon Dünyasının Ünlü
İsimleri Büyük Karşılaşmayı
İzledi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Macar
Takım Aluinvient Miskolc ile mücadelesine televizyon dünyasının
ünlü isimleri de tanıklık etti. Dizi
dünyasının ünlü isimleri Hakan
BİLGİN, Ogün KAPTANOĞLU ve Yosi
MİZRAHİ maçı izleyerek, Yakın Doğu
Üniversitesi’nin başarısını kutlayarak
tebrik etti. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ NASIROĞLU’da
tribünde maçı izleyenler arasında
yer aldı.

YDÜ Darts Takımı
şampiyon oldu!
KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun 21 Aralık 2016
Çarşamba günü Küçük Kaymaklı TSK lokalinde düzenlediği
Üniversiteler Arası Darts müsabakalarında YDÜ Darts
takımı Şampiyon oldu. DAÜ, UKU, Atatürk Öğretmen
Akadamisi’nin de katıldığı müsabakalarda geleneği bozmayan YDÜ 7 yıl üst üste şampiyon oldu.

