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AKADEMİK

Eczacılık Fakültesi 
mezunları diplomalarını 
aldı

YDÜ Hastanesi’nden dev 
adım!

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi mezu-
niyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 
kanser hastalarının medikal onkoloji 
muayene ücretleri artık Yakın Doğu Üni-
versitesi tarafından karşılanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
2016-2017 sezonu ilk devresini ilk 8 sıra 
içinde tamamlayan takımların katıldığı 
Kadınlar Türkiye Kupasında Yakın Doğu 
Üniversitesi, çeyrek finalde Galatasaray 
ile eşleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 2016-2017 Güz Döne-
mi Mezuniyet Töreni YDÜ Kütüphane 
Salon 4’te gerçekleştirildi.

/universitegazetesi

DETAYLAR 3’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

Akademik, kariyer ve kişisel gelişim 
açısından son derece önemli olan 
Yüksek Lisans ve Doktora programları 
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 
yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, 
Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüleri tarafından 1517 Öğretim 
üyesi ile yürütülüyor. Son yıllarda 
yalnızca akademik uzmanlaşma 
açısından değil aynı zamanda 
profesyonel kariyer ve kişisel gelişim 
açısından da önem kazanan ve iş 
hayatında önemli bir tercih sebebi 
haline gelen yüksek lisans ve doktora 
eğitimleri Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
uzman akademik kadrosunun 
yürütücülüğünde meslek adaylarına 
ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Araştırma ve uygulamanın birbiriyle 
bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde

yüksek lisans ve doktora adaylarının 
istedikleri konu ve alanda, 
uzmanlaşma ve araştırma yapma 
imkanı sağladıklarını belirtti. Yakın 
Doğu Üniversitesi olarak 2016-2017 
öğretim yılında YÖK ve YÖDAK onaylı 
218 programda Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimi verildiğini belirterek 
gerek akademik kariyer gerekse 
profesyonel kariyer açısından bu 
programların son derece önemli 
olduğunu vurgulayarak, günümüzün 
rekabetçi yapısında yüksek lisanslı 
profesyonellerin iş hayatında 
diğerlerine göre daha çok tercih edilir 
hale geldiğini belirtti.

Kamu Personeli’ne % 20 
İndirim…
Son dönemde kamu kuruluşlarındaki 
personelin profesyonel gelişimi konu-

yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarında her türlü araştırmanın 
rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte 
laboratuvarlarının yanında İleri Düzey 
Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu 
Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan 
Hastanes’inin tüm imkanları da 
öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR: 
“Yüksek Kalitede Amaç 
Odaklı Eğitim Veriliyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR 
yaptığı açıklamada Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Yüksek Lisans ve 
Doktora adaylarına yüksek kalitede 
amaç odaklı bir eğitim verildiğini 
ifade etti. Teori ile pratiğin harmanla-
narak eğitimin etkileşimli bir şekilde 
yürütüldüğünü ifade eden Tabur, 

sunda da üniversite olarak büyük 
hassasiyet gösterdiklerini söyleyen 
Yrd. Doç. Dr. TABUR, bu çerçevede 
Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki Yüksek 
Lisans ve Doktora programlarına kayıt 
olmak isteyen Kamu personeline de 
%20 indirim uygulandığının altını 
çizdi.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde yer alan 218 Yüksek 
Lisans ve Doktora programlarına 
Bahar dönemi için kayıt yaptırmak 
isteyen ögrenciler daha detaylı bilgiyi 
www.neu.edu.tr web sayfasından 
veya 223 64 64 (dahili 211-225-
377) nolu telefondan alabilirler.

Lisansüstü 
programlara kayıtlar 

devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Plan-
lama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 
yüksek lisans, 75 doktora programları bahar dönemi kayıtları devam ediyor.

184 bölüme yatay geçiş 
başvuruları devam ediyor!

Bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde bulunan 184 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen 

öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.
DETAYLAR 2’DE

SPOR

YDÜ’nün kupadaki rakibi 
Galatasaray!

DETAYLAR 8’DE

YAŞAM SAĞLIK

DETAYLAR 5’TE
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hayatı yaşaması için tasarlanmıştır. 
Sosyal alanlar, spor alanları, çalışma 
alanları ile bir bütün olarak
öğrencilerimize sunulmuştur” dedi. 
Yatay geçiş için öğrencilerin 3 Şubat 
Cuma günü mesai bitimine kadar 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru 
yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
geçiş yapabileceklerinin ifade eden 
Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR, Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak yatay geçiş ile 
Yakın Doğu Ailesi’ne katılacak tüm 
öğrencilere şimdiden hoş geldiniz 
diyerek eğitim hayatlarında başarılar 
dilediğini ifade etti.

Yatay Geçiş İçin Başvuru 
Adresleri
Yatay geçişler için 3 Şubat 2017 
Cuma günü mesai bitimine kadar 
başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş 
başvuru koşulları ile özel burs 
imkanları hakkında detaylı bilgiye 
www.neu.edu.tr web sayfasından 
veya +90 392 223 64 64 no’lu (da-
hili 211-213-214-215) telefondan 
ulaşılabilir.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR: 
“Yatay Geçiş İle Gelen Yakın 
Doğu Ailesi’ne Katılacak Tüm 
Öğrencilerimiz Donanımlı 
Bir Eğitimin Yanında Tam 
Bir Kampüs Hayatı Yaşama 
İmkanına da Kavuşacaklar”
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay 
geçişile gelen öğrencilerin, donanımlı 
bir eğitimin yanında özel imkanlardan 
da yararlanabileceğine değindi. “Bir 
yükseköğrenim kurumunda eğitim 
gören ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
bulunan 184 seçkin bölümden 
birinde kaliteli eğitim alarak 
eğitim hayatlarına devam etmek 
isteyen tüm öğrenciler, Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaları 
halinde özel burs uygulamasından da 
yararlanabilecekler” dedi. Akademik 
imkanların yanı sıra Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin sunduğu sosyal 
yaşama da değinen Yrd. Doç. Dr. 
TABUR, “Yakın Doğu Üniversitesi, bir 
kampüs üniversitesidir ve bir üniver-
site öğrencisinin tam bir üniversite 

Bir başka yükseköğrenim kurumunda 
eğitimlerine devam eden ve Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde bulunan 184 
bölümden herhangi birine yatay 
geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını 
yapabilecekler.

12 Fakülte, 5 Yüksekokul ve 
184 Bölümde Eğitim Alabi-
lecekler…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Atatürk Eğitim Fakültesi, İletişim 
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, 
Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi bağlı bölüm-
lerle birlikte, Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, 
Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı 
tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci 
kabul edilecek.

184 bölüme yatay 
geçiş başvuruları 

devam ediyor
Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne 

bahar dönemi yatay geçiş başvuruları devam ediyor.

tüm imkanları sunma gayretindeyiz. 
2016 senesinin LYS, LYS Ek Tercih, DGS 
ve DGS Ek Tercihlerinde en çok tercih 
edilen üniversitesi olmanın gururunu ve 
sorumluluğunu taşıyoruz. Ara dönem 
kayıtları ile bu gururun parçası olmak 
isteyen öğrenci adaylarımıza imkan 
sunuyoruz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi 
olarak sağlam bir teorik eğitim temelinin 
üzerine pratiğe dayalı ve son teknoloji 
ile beslenen bir eğitim sunduklarına 
değinen Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın 
Doğu Üniversitesi olarak açtığımız her 
bölümde donanımlı eğitim vermekteyiz. 
Hepsi çok değerli akademisyenlerimiz 
ve öğretim görevlilerimiz ile birlikte 
öğrencilerimiz sadece bölümlerinin 
eğitimini almıyor; aynı zamanda kendi 
alanları ile ilgili araştırmalar yapabili-
yor; projeler geliştirebiliyor. Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaları 
ve projeleri hem teşvik etmekteyiz hem de 
bu çalışmalara destek olmaktayız. Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler 
sadece üniversite eğitimi almıyor; bunun 
yanı sıra hayallerini somutlaştırabiliyor” 
dedi. Ara dönem kayıtlarına başvuracak 
öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğrenci İşleri ile görüşerek başvurularını 
yapabileceklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Yet-
er Tabur, 2016 senesinde KKTC’nin en çok 
tercih edilen üniversitesinin bir parçası 
olmak isteyen isteyen tüm öğrencilere 
şimdiden hoş geldiniz dediklerini belirtti.

Başvuru Detayları…
10 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine 
(16:30) kadar başvuruları devam eden 
Yakın Doğu Üniversitesi ara dönem 
kayıtları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen 
adaylar www.neu.edu.tr adresi ziyaret 
edilebilir veya +90 392 223 64 64 
numaralı telefondan Öğrenci İşleri birimi 
ile görüşebilir.

Yakın Doğu Üniversitesi 16 fakülte, 
5 yüksekokul ve 188 bölüm için ara 
dönem kayıtları başladı. KKTC vatandaşı 
öğrenciler, 10 Şubat 2017 Cuma gününe 
kadar tercih ettikleri bölümlere kayıt 
yaptırabilirler.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk 
Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık 
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sahne 
Sanatları Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bağlı 
bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet 
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere 
ara dönem kayıtları ile öğrenci kabul 
ediyor. 23 Ocak itibariyle başlayan ara 
dönem kayıt başvuruları 10 Şubat 2017 
Pazartesi günü mesai bitimine (16:30) 
kadar devam edecek.

Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur: 
“Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
eğitimin önemini biliyoruz ve 
eğitimin yaygınlaşması için tüm 
imkanları sunuyoruz”
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yakın 
Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. 
Doç. Dr. Yeter Tabur, Yakın Doğu Üni-
versitesiolarak eğitimde tüm imkanları 
sunmaya çalıştıklarını ifade etti. “Yakın 
Doğu Üniversitesi olarak gerek yaptığımız 
burs teşvikleri, gerekse yatay geçiş ve 
ara kayıtlar ile eğitimi yaygınlaştırmaya 
çalışıyoruz. Eğitimli bir toplumun bir 
ülkeyi, dünyayı ve tüm medeniyeti ne 
kadar etkileyebileceğini ve iyiye doğru 
değiştirebileceğinin farkındayız. Bu ned-
enle de eğitimin yaygınlaşması için

Yakın Doğu Üniversitesi 
ara dönem kayıtları 

devam ediyor

eğitimime devam için pek çok 
üniversiteye yazdım,ya cevap 
vermediler, ya da ret cevabı 
verdiler; bana eğitimime devam 
olanağı verdiği için Near East 
Universiy’e minnettarım. Burada 
çok değerli profesörlerden eğitim 
aldık, onlardan mesleğimize ve 
hayata dair çok şey öğrendik, 
tüm hocalarımıza çok teşekkür 
ediyorum. İlerde bize “nereden 
mezunsunuz” diye sorduklarında, 
büyük gururla, başımız dik olarak 
göğsümüzü gererek Near East 
University mezunuyuz diye cevap 
vereceğiz” şeklindeki duy-
gusal sözleri salonda alkışlarla 
karşılandı.

Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ; 
“Sizleri Ülkelerinize 
Halk Sağlığını Koruyup 
Geliştirecek İlaç ve Sağlık 
Danışmanları Olarak 
Uğurluyoruz”
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İhsan ÇALIŞ, Mezuniyet 
Töreni Konuşması’nda YDÜ 
Eczacılık Fakültesi ile ilgili bilgiler 
de verdi. “ACPE (Accreditation 
Council for Pharmacy Educa-
tion) tarafından uluslararası 
akreditasyon sertifikasına sahip 
YDÜ Eczacılık Fakültesi olarak 
sizleri, ilaç ve sağlık danışmanı 
olarak yetiştirmeye, ilacın ham-
maddesinden üretimine, halka 
sunulması, ilacın akıllı kullanımı 
konusunda halka ve diğer sağlık 
meslek gruplarına danışmanlık 
yapacak donanımla mezun 
ediyoruz. Sizleri ülkelerinize halk 
sağlığını koruyup geliştirecek ilaç 
ve sağlık danışmanları olarak 
uğurluyoruz. Sizlerin birer YDÜ 
elçisi olarak okulunuzla iletişim

çok anıyı geride bırakarak 
mezun olduğumuz üniversite 
hayatımızda güzel ülkemizi 
aydınlatmak için çağdaş 
bilimin ve akıl düşüncenin ışığını 
bizlere veren, tüm Fen-Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyelerine, aynı 
zamanda psikoloji bölümünün 
öğretim üyelerine teşekkür 
etmek istiyorum. Hiçbir zaman 
desteğini esirgemeyen ailemize 
de teşekkürlerimi sunuyo-
rum” diyerek hayatları boyunca 
başarılar dileyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ: 
“Edindiğiniz Tüm Tecrü-
belerin Hayatınızda 
Olumlu Yönde Karşınıza 
Çıkmasını Diliyorum”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ ise konuşmasında, 
Fen Edebiyat fakültesinin 
mezunu olmanın çok değerli bir 
meziyet olduğunu bu nedenle 
mezunları ayrıca tebrik ettiğini 
söyledi. Mezunların mutluluğunu 
paylaştıklarını söyleyen Prof. 
Dr. BEKTAŞ, “4 yıl boyunca 
uğradığınız değişimden dolayı 
artık hazır hale geldiniz. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
eğitimi dışında kampüsünde 
vakit geçirerek farklı deney-
imler elde ettiniz. Edindiğiniz 
tüm tecrübelerin hayatınızda 
olumlu yönde karşınıza çıkmasını 

içinde olacağınıza inanıyor, hepi-
nize başarılar diliyoruz” diyerek 
tamamladı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer ŞANLIDAĞ’da çok 
etkilendiğini belirttiği törende, 
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda 
Doktora tezini tamamlayan Dr. 
Abdikarim ABDİ’ye diplomasını 
takdim etmekten çok mutlu 
olduğunu ifade etti. YDÜ İlaç 
Danışma ve Klinik Eczacılık 
Merkezi’nin (DIC) kurucu ve 
yürütücüsü Doç. Dr. Bilgen 
BAŞGUT’un tez danışmanlığını 
yaptığı Farmakoloji ve Klinik 
Eczacılık doktora ve master 
öğrencilerinin yanı sıra Tok-
sikoloji Anabilim Dalı’ndan 
Prof. Dr. Şahan SAYGI ve YDÜ 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. İlker ETİKAN’ın 
da Biyoistatistik alanında master 
tezlerini tamamlattığı öğrenciler 
de törende diplomalarını aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin tüm öğretim 
kadrosunun katıldığı törende, 
mezunların diplomalarını 
almalarının ardından Eczacılık 
Fakültesi’nin en yaşlı hocası 
olarak Prof. Dr. K. Hüsnü C. 
BAŞER, öğrencilere Eczacılık 
Yeminini yaptırdı. Tören 
öğrencilerin keplerini coşkuyla 
havaya fırlatmaları ile sona erdi.

diliyorum. Sizlerin hem kendi 
hayatınızda hemde toplumda 
karanlıkta parlayan birer yıldız 
olması dileğiyle…” diyerek 
mezunlara anlamlı bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Yüksek Lisans ve Lisans 
Mezunu Öğrencilere 
Diplomaları Takdim Edildi
Yüksek Lisans öğrencilerinden 
Güliz Çetinbakış konuşmasında, 
lisans üstü eğitimini Kıbrıs’ta 
yapmış olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade ederek Yakın 
Doğu Üniversitesi Psikoloji 
Bölümünden Ebru ÇAKICI’ya 
teşekkürlerini sunarak, en iyi 
eğitim veren üniversitenin Yakın 
Doğu Üniversitesi olduğunu 
sözlerine ekledi.

Törende Psikoloji Yüksek Lisans 
Programı, Klinik Psikoloji 
Yüksek Lisans Programı, İngilizce 
Psikoloji Bölümü, Türkçe Psikoloji 
Bölümü diplomalarını aldı.

Mezunlar tarafından hazırlanan 
mezuniyet slayt gösteriminin 
ardından mezun öğrenciler 
keplerini atarak mezuniyetlerini 
kutladılar.

YDÜ Eczacılık Fakültesi’ni 
2016/2017 Güz Yarıyılı’nda 
bitiren genç eczacılar ile 
Klinik Eczacılık ve Farmakoloji 
Anabilim Dallarında doktora ve 
yükseklisans çalışmalarını 
tamamlayan eczacılara mezu-
niyet belgeleri 19 Ocak 2017’de 
Eczacılık Fakültesi’nde düzenle-
nen bir törenle verildi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer ŞANLIDAĞ, Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ, Öğretim 
elemanları, öğrenciler ve aileleri 
katıldığı tören, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin 
anısına bir dakikalık saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı.

Ardından öğrencilerin YDÜ ve 
Kuzey Kıbrıs’taki fotoğraflarından 
hazırlanan “Memories of NEU and 
Pharmacy Education” adlı kısa 
film ile devam etti.. Filmin müziği, 
Kıbrıs’ın ilk kadın eczacılarından 
Ecz. Kam’ran Aziz’in bestesi olan 
ve Sıla Dörtlüsü grubu tarafından 
seslendirilen “Kıbrıs bir adamıdır, 
cennetten parça mıdır?” şarkısı 
güne ve törene büyük anlam kattı. 
Daha sonra YDÜ Atatürk Eğitim 
Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü’nden Dr. Erkan SÜLÜN 
(gitar) ve Uzm. Mehmet SAKARYA 
(flüt) mini konserleri ile töreni 
sanatla zenginleştirdiler.

Mariam ALİAN; “Ül-
kemde Savaş Çıkınca YDÜ 
Eğitimime Devam Etme 
Olanağı Verdi”
Mezun öğrenciler adına konuşan 
Suriye’li Mariam ALİAN’ın, 
”Ülkemde savaş çıkınca

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ, Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fen Edebi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay 
SALİHOĞLU, bölüm başkanları, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
veliler katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri 
Dr. Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ 
ve şehitlerin anısına saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunması ile 
başladı. Ardından müzik dinletisi-
yle devam etti.

Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU: 
“Yaşam Kapısını Açmaya 
Hazırlanıyorsunuz”
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU mezun 
öğrencilere seslenerek,“sizler yeni 
bir hayatın ilk adımını bu törende 
atmaktasınız, tüm öğretim üyeler-
inin katkılarıyla yaşam kapısını 
açmaya hazırlanıyorsunuz. 
Mezunların bugünlere gelmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
etmek istiyorum” dedi.

Ardından Fen Edebiyat Fakültesi 
1.si Ahmet Fatih ŞENER öğretim 
elemanlarına seslenerek, “tüm 
mezun arkadaşlarım adına 
bugün size hitap etmekten gurur 
duyuyorum, yorucu bir maratonun 
ardından girdiğimiz iyi kötü bir 

Fen Edebiyat
 Fakültesi
 mezunları 

diplomalarını aldı

Eczacılık Fakültesi 
mezunları 
diplomalarını aldı

Selda ÖNDEROĞLU ile Yrd. 
Doç. Dr. Cahit TAŞKIRAN 
moderatörlüğünde staj ve 
internlükte dersleri olan 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 
öğretim üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda kalite 
güvencesi, program yeterli-

likleri, eğitim programı 
geliştirme basamakları, UTEAK 
akreditasyonu özdeğerlendirme 
ana konuları kapsamında 
bilgilendirmeyi takiben grup 
çalışmaları yapıldı.

Tıp Fakültesi UTEAK akredita-
syonu çalışmaları kapsamında 
sürmekte çalıştaylar dizisinin 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ile 
olanı, 24 Ocak 2017 tarihinde, 
Dekan Prof. Dr. Gamze MOCAN 
başkanlığında ve akreditasyon 
koordinatörleri Prof. Dr.

UTEAK akreditasyonu 
çalışmaları gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2016-2017 
Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te 

gerçekleştirildi.
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Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2016-2017 Güz 
Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.
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Törene Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Fahrettin SADIKOĞLU, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Vekili Doç. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU, 
Bölüm Başkanları, Öğretim 
elemanları mezun öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl KÜÇÜK, 
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. 
DENKTAŞ ve tüm şehitlerin anısına 
saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. Ardından 
Atatürk Eğitim Fakütesi Müzik 
Öğretmenliği Bölümü öğretim görev-
lilerinin hazırladığı müzik dinletisiyle 
devam etti.

Doç. Dr. Şerife Zihni 
EYÜPOĞLU: “Fakültemiz 
2 Bölümle Yola Başlamış 
Bugün 14 Bölüm ve 1800’e 
Yakın Öğrenciye Eğitim 
Veriyor”
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife 
Zihni EYÜPOĞLU, “Yakın Doğu 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinin 1988 yılında İşletme 
Yönetim ve bilgisayar enformatik 
olmak üzere 2 bölümlü olarak 
kurulduğundan bahsederek ; “Daha 
sonraki yıllarda uluslararası ilişkiler, 
ekonomi, siyaset bilimi, bankacılık 
ve finans,uluslararası işletme, bilgi 
ve belge yönetimi,pazarlama, insan 
kaynakları üretimi, AB ilişkileri, kamu 
yönetimi, yönetim bilişimleri sistemi 
ve sosyal hizmet olmak üzere 12 
ayrı bölüm daha kurulmasıyla bugün 
14 bölüm ve1800’e yakın öğrenciye 
eğitim veren bir fakülte olmuştur. 
Fakültemizin eğitim-öğretim dili 
hem ingilizce hem de türkçe’dir” 
dedi. Fakültenin farklı ülkelerden 
gelen yabancı uyruklu öğrencilere 
de ev sahipliği yaptığını, öğrencilerin 
farklı kültürlerle tanışmasına ve 
kaynaşmasına olanarak sağlandını 
ifade etti.

“Mezunların Ulusal ve 
Uluslararası Kuruluşlarda İş 
Bulma Olanakları Arttı”
Mezunların ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarda iş bulma olanaklarının 
arrtığını belirten Doç. Dr. EYÜPOĞLU, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 

Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU: “Öğrendikçe 
Motivasyonu Artar ve 
Geleceğe De O Kadar Pozitif 
Bakar”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU açılış konuşmasında, 
“sevgili öğrenciler çağımız bilgi ve 
bilişim çağıdır. Her gün yeni bilgiler 
hayatımıza girer ve ona göre en 
büyük arzum da sizler için bu bilgi ve 
bilişim çağının şartlarına uymanızdır. 
Ne kadar 4 yıl boyunca eğitim 
almış olsanız da bu eğitimi yet-
erli görmeyin, bütün hayatınız boyu 
öğrenmelisiniz. İnsan öğrendikçe 
motivasyonu artar ve geleceğe de o 
kadar pozitif bakar. Sizin buralara 
gelmenizde ki en büyük katkı 
kuşkusuz ki ailelerinizdir. Onlar sizin 
için maddi ve manevi zorluklarla 
uğraştılar ve sizleri üniversitemize 
gönderdiler. Değerli öğretim üyeler-
imiz 4 yıl içerisinde sizleri eğitti, sizin 

kendi fikrinizin olması yeteneğini 
yarattı. Hem öğretim üyelerimizin, 
hemde sizlerin ailelerinin çektikleri 
zorluklar oldukça büyüktür” diyerek 
bu zorlu 4 yılda gayretiniz ve geceyi 
gündüze kattığınız için mezun 
öğrencileri canı gönülden tebrik 
ederim” dedi.

Konuşmaların ardından mezun 
öğrenci Racaal Maczub sürpriz 
gösteri gerçekleştirerek yoğun ilgiyle 
izlendi.

Ardından diplomaların takdimi ile 
tören mezunların keplerini havaya 
fırlatmasıyla sona erdi.

Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI, “okulumuzda 
uluslararası mesleki ölçütlere uygun 
olarak hazırlanmış eğitim programları 
ve tamamına yakını Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin başta Tıp Fakültesi 
olmak üzere Sağlık Bilimleri, Eczacılık 
Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler ve 
Atatürk Eğitim Fakülteleri’nin değerli 
öğretim elemanlarından oluşan zengin 
eğitim kadrosu ile çağdaş bilimsel ve etik 
değerler dışında kaliteli bilgi ve beceriyle 
donatılmış nitelikli sağlık teknikerleri 
yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI: 
“Kendi Aranızda Aranan Bir 
Tekniker Olacağınıza Bizleri 
Ve Üniversitemizi Her Zaman 
Gururlandıracağınıza Yürekten 
İnanıyorum”
Mesleğin temasının insan olduğunu 
mesleği yaparken her zaman hastalara 
karşı anlayışlı ve merhametli olmalarını 
ifade eden Prof. Dr. BULAKBAŞI mezun 
öğrencilere, “kendi aranızda aranan 
bir tekniker olacağınıza ve bu sayede 
de bizleri ve yetiştiğiniz eğitim yuvası 
olan Yakın Doğu Üniversitesini her 
zaman gururlandıracağınıza yürekten 
inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ: 
“Bu Zorlu Eğitim Sürecinde 
Hocaların Yanında Ailelerin 
de Göstermiş Olduğu Özveri 
Gözardı Edilemez”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ ise, “ilk olarak öğretim 
elemanları kadrosuna ve idari kadrosuna 
çok teşekkür ediyorum. Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin 
öğrenme isteğinin fazla oluşu bizleri 
gururlandırıyor. Bu zorlu eğitim sürecinde 
hocaların yanında ailelerin de göstermiş 
olduğu özveri gözardı edilemez. Tüm 
mezunlara başarılar dilerim” dedi.

Mezunlar Mesleki Yemin Etti
Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Nail BULAKBAŞI eşliğinde mesleki yemin 
edildi. Ardından öğrencilere diplomaları 
takdim edildi ve sonrasında mezunlar ke-
plerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.

amacının genç ve dinamik öğretim 
elemanları ve sürekli güncellenen 
ders programları ile ulusal piyasala-
rda ihtiyaçları karşılayabilmenin 
dünay ölçeğinde yarışabilecek özel-
liklere sahip mezunlar yetiştirildiğini 
vruguladı.

Doç. Dr. EYÜPOĞLU mezun 
öğrencilere seslenerek, “bugün me-
zun olup aramızdan ayrılıyorsunuz. 
Aslında bugün bir bitişin değil bir 
çok başlangıcın başladığı gündür. 
Bugünden itibaren hayat mücadelesi 
başlıyor ve bizleri en iyi yerlerde 
en iyi şekilde temsil edeceksiniz 
Unutmayın ki İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi olarak sizlere elimizden 
geldiği kadarıyla destek olduk, 
bugünden sonra da sizin yanınızda 
var olmaya ve destek olmaya devam 
edeceğiz” diyerek mezun öğrencileri 
ve aileleri içten dilekleriyle kutlayarak 
konuşmasını sonlandırdı.

Türkçe konuşan öğrencileri temsilen 
İsmail KIRMIZI, “başlangıçlar 
kolaydır, bitişler zor. Bugün 4 yıllık 
eğitim sürecim içinde iyiyi ve kötüyü 
ayırt etmeyi öğrendik. İnsanın 
ve insanlığın değerini öğrendik. 
Sorumluluklarımızı ve içinde 
bulunduğumuz topluma karşı görev-
lerimizi kavradık. Şimdi nice anılar 
ve güzel duygular eşliğinde gururlu 
ve bir o kadar da hüzünlü bir şekilde 
okuluma veda ediyorum” diyerek 
eğitimde gelişmelerinde büyük katkı 
sağlayan hocalara teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı. Yabancı 
dil konuşan öğrencileri temsilen 
ise Malek Temasiye konuşmasını 
gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Güz 
Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi 101 Nolu Salon’da 
gerçekleştirildi. Törene YDÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, KKTC 
lideri Dr. Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ ve 
şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunması ile başladı. 
Elektironero-Fizyoloji bölümü mezunları 
adına Tuğba ALP, bölümün ilk teknikerleri 
olduklarını belirterek, bu zorlu eğitim 
sürecinde yol gösteren hocalara teşekkür 
etti.

Tuğba ALP: “Üzerlerimizdeki 
Hiçbir Emeği Boşa Çıkarmadan 
Topluma ve İnsanlığa Faydalı 
Bireyler Olacağız”
Tuğba ALP, “üzerlerindeki hiçbir emeği 
boşa çıkarmadan topluma ve insanlığa 
faydalı bireyler olabilmeyi diledi. Üzer-
imizdeki sosyal sorumlulukları gözardı 
etmeden ülkemiz milletimiz ve tüm 
insanlık için faydalı işler yapan en önem-
lisi gelecek nesillere örnek teşkil edecek 
birer birey olacağımızı temenni ediyorum” 
diyerek konuşmasına Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Eğitim ki bir milleti ya özgür, 
bağımsız, şanlı yüksek bir toplum halinde 
yaşatır; yada millet esaret ve sefalete 
tahrik eder. Bizler bu söz doğrultusunda 
özgür bir millet olarak yaşamaya devam 
etmek istiyoruz” sözleriyle sonlandırdı.

Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI: 
“SHMYO Halkımıza Daha Iyi ve 
Kaliteli Sağlık Hizmeti Vermek 
Ve Nitelikli Sağlık Personeli 
Yetiştirmek Amacıyla Kuruldu”
Ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI, 
yurdumuzda iyi yetişmiş nitelikli sağlık 
teknikeri açığı çok fazla ve bu açığı 
değerlendirerek Kurucu Rektör Dr. Suat 
İ. GÜNSEL’in engin öngörü ve direktifleri 
doğrultusunda halka daha iyi ve kaliteli 
sağlık hizmeti vermek ve nitelikli sağlık 
personeli yetiştirmek amacıyla kurulan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 
İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme, 
Radyo Terapi, Elektironero-Fizyoloji, Tıbbi 
Dökümasyon ve Sekreterlik ve Diyaliz 
bölümlerinden toplam 42 öğrenci mezun 
olarak tekniker ünvanını alacaklarını 
belirtti.

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu
 mezunları 

diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, kanser hastalarının medikal 
onkoloji muayene ücretleri artık Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 

karşılanacak.
Ülkemizde artan kanser 
hastalıklarının tanı ve tedavisi için 
gerekli teknolojik donanım ile güçlü 
hekim kadrosunu biraraya getiren 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
bugünden itibaren geçerli olmak 
üzere medikal onkoloji polikliniği dok-
tor muayene ücretlerini artık Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin karşılayacağını 
açıkladığı bildirildi. Böylelikle hasta-
lar, medikal onkoloji polikliniği’nde 
ücretsiz olarak muayene olabilecek.

Kanser Hastalarına Muay-
ene ve Tedavi Ücretler-
inin Karşılanmasında Büyük 
Destek!
Kanser hastaları ve hastalıkları 
konusunda duyarlı, ülkemiz insanına 
fayda sağlama amacıyla çaba 
gösteren Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi ile KKTC Sağlık Bakanlığı 
ve Kanser Hastalarına Yardım 
Derneği arasında bir süre önce

mek zorunda kalmadan, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nde, alanında 
uzman hekimler tarafından tedavi 
hizmeti almasının önünü açan KKTC 
Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi işbirliği protokolü, 
teşhisin kamu veya özel sağlık kuru-
munda konulduğuna bakılmaksızın, 
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın onayı 
alınmak suretiyle, tedavilerini Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
gerçekleştirilebilmelerini sağlıyor. 
Böylece hastalar, kamu veya 
üniversite hastanesi medikal 
onkologları tarafından reçetelenmiş 
tedavi protokollerine ilişkin ilaçların, 
KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait Genel 
Ecza Deposu’ndan tedarik edilmesi 
suretiyle, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi 
görebiliyor.

sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini 
özümsemiş gençler yetiştirme ilkesi ile 
hareket etmektedir” diye vurguladı.

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; “Biz 
Tüm Öğrencilerimizle, Tüm 
Çalışanlarımızla Büyük Bir 
Aileyiz”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN konuşmasına 
“Bugün için Fakültemizde lisans ve 
lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim 
yapan öğrenci sayısı 1845 dir. Biz tüm 
öğrencilerimizle, tüm çalışanlarımızla 
büyük bir aileyiz. Ben buna inanıyorum. 
Zor anlarda da, mutlu anlar da kenetlen-
mesini bilen bir aile” diye devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, T.C. Yüksek Öğrenim Kurumu 
(YÖK) onayını alarak ÖSYS 2007-2008 
kılavuzunda ‘Beslenme ve Diyetetik’ 
alanında lisans düzeyinde eğitim, öğretim, 
araştırma çalışmalarına başlayarak 
‘Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması’ 
veren dördüncü, KKTC’deki mevcut üni-
versiteler içerisinde ise ‘ilk’ Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü olma özelliğine sahiptir.

YÜCECAN; “Fakültemizden Başarı 
İle Mezun Olanlar YDÜ Hastanesi 
Başta Olmak Üzere KKTC’de 
Gerekse Türkiye Cumhuriyetinde 
Özel ve Kamuya Ait Yataklı ve 
Ayaktan Tedavi Veren Tedavi 
Kurumlarında Görevlerini Başarı 
İle Sürdürmektedir”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile 
Sağlık Yönetimi Bölümü ilk mezunlarını 
vermiştir. Sn. YÜCECAN “Fakültemizden 
başarı ile mezun olan Diyetisyenler, 
Hemşireler, Fizyoterapistler ve Sağlık 
Yöneticileri KKTC’de başta Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi olmak üzere gerek 
KKTC’de gerekse Türkiye Cumhuriyetinde 
özel ve kamuya ait yataklı ve ayaktan te-
davi veren tedavi kurumlarında görevlerini 
başarı ile sürdürmektedir. Mezunlarımız 
ile ilgili geri dönüşler gurur verici“ diye 
açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Lisans eğitiminin 
dışında, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’nün ‘Besin ve Beslenme Bilimleri” 
ve “Tıbbi Beslenme Tedavisi” Yüksek 
Lisans programları ve Beslenme ve Diye-
tetik Doktora Programı vardır. Hemşirelik 
Bölümü’nün Hemşirelikte Yüksek Lisans 
ve ‘Hemşirelikte Doktora Programı, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile 
Sağlık Yönetimi Bölümü’nün ise Yüksek 
Lisans programları eğitimine başarılarla 
devam etmektedir.

gerçekleştirilen işbirliğiyle, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
ikamet eden KKTC vatandaşı 
onkoloji hastalarının, talep etmeleri 
halinde ve ilaçların KKTC Sağlık 
Bakanlığı’ndan temin edilmesi sureti-
yle, kemoterapi tedavilerini Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden 
almaları sağlanmıştı. Bu uygulamay-
la birlikte Yakın Doğu Üniversitesi ve 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
tarafından bugün alınan kararla, 
hastaların tedavi bedelleri çok yüksek 
olan hastalıkla mücadele ederken, 
ekonomik yönden de rahatlatılması 
ve hastaların adamızda tek olan 
medikal onkologdan hizmet almasının 
sağlanması amaçlanıyor.

Kanser Hastaları Kemoter-
api Tedavilerini Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
Ücretsiz Alıyor
Onkoloji hastalarının yurtdışına git-

KKTC’de İlkleri yaşatan Yakın Doğu 
Üniversitesi bünyesinde yer alan Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, evrensel değerler 
ışığında üstün nitelikli sağlık çalışanları 
yetiştirilmesi için bilim ve teknolo-
jiye dayalı, uluslararası standartlarda 
eğitim-öğretim programı uygulamak, 
araştırma ve danışmanlık hizmetleri 
sunmak, üretilen bilginin ilgili tüm 
sektörlere iletilmesini ve toplum yararına 
kullanılmasını sağlamak amacı ile 
kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; “Fakülte’de, 
ilk açılan Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sağlık 
Yönetimi Bölümü’ne 2013-14 akademik 
yılında İngilizce Hemşirelik Bölümü, 
2014-15 akademik yılında Acil Yardım 
ve Afet Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Dil ve 
Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Odyoloji 
Bölümleri, 2016-17 akademik yılında ise 
“Kardiyak Rehabilitasyon ve Perfüzyon” 
Bölümü katılmıştır. Yakın Doğu Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyes-
inde bulunan 13 Bölüm ile başarıdan 
başarıya koşmaktadır. Kuruluşundan bu 
yana geçen kısa bir süreç içinde Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesinde öğrenci sayısı en yüksek 
olan 5. Fakülte olma potansiyeline sahip 
olmuştur” dedi.

Fakülte’de 13 Bölüm İle Dünya 
Standartlarıyla Yarışacak Düzey-
lerde Verilen Eğitimde Çağdaş 
Araç-Gereçler Ve Olanaklardan 
Yararlanılmaktadır
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; Fakülte çatısı 
altında 13 bölümün eğitim sisteminde; 
sorunlara geniş açıdan bakabilen, 
bilim alanında güncel gelişmeleri 
yakından izleyen, ve sürekli gelişen bir 
kurum anlayışı süregelmekte, dünya 
standartlarıyla yarışacak düzeylerde 
verilen eğitimde çağdaş araç-gereçler ve 
olanaklardan yararlanılmaktadır, Ayrıca 
öğrencilerimizin kendi potansiyellerini 
ortaya koymalarına fırsat verecek bir 
ortamda, en üst düzeyde lisansüstü 
eğitim verilmesini de sağlayarak, projeler 
üretilmekte, Kıbrıs’ın dokusunu yansıtan 
araştırmalar yapılmaktadır. Fakültemizde 
bu çerçevede yapılan araştırmaların 
sayısı 150’yi aşmıştır” diye açıkladı. 
Yücecan; Akademik kadromuz, ilk günden 
bugüne değin bilgisini, yüreğini ve gücünü 
birleştirerek ve başaramayacağı bir 
şeyin olmadığı inancıyla hareket ederek 
özgüvenleri çok yüksek, kendine güvenen, 
sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, 
insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilg-
ileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya 
yatkın, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye

YDÜ Hastanesi’nden 
dev adım!

YDÜ  Sağlık Bilimleri 
Fakültesi üstün 
nitelikli sağlık 

çalışanları yetiştiriyor
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olarak hukuki bağlayıcılığı 
olmayan kararlardır. Buna karşılık 
değinilen iki karar, uluslararası 
örf ve adet hukuku olarak, 
uluslararası hukukun temel 
kurallarını içermektedir.”

“BM Antlaşması, BM üyesi 
devletlerin sorumluluklarını ve 
haklarını içeren bazı kural-
lar içermektedir. BM Şartına 
göre, tüm BM üyesi devletler, 
uluslararası uyuşmazlıklarını, 
uluslararası barışı, güvenliği ve 
adaleti tehlikeye düşürmeyecek 
şekilde, barışçı yöntemlerle 
çözümlemekle yükümlüdürler. 
Bütün BM üyesi devletler, 
uluslararası ilişkilerinde, herhangi 
bir devletin ülke bütünlüğüne, 
siyasi bağımsızlığına karşı 
yahut BM’nin amaçlarına aykırı 
herhangi bir şekilde güç kullanma 
tehdidinde bulunmaktan veya güç 
kullanmaktan kaçınırlar. Buna 
karşılık, BM şartındaki hiçbir 
hüküm, bir BM üyesi devlete 
karşı silahlı saldırının meydana 
gelmesi durumunda, BM Güvenlik 
Konseyi uluslararası barış ve 
güvenliğin sürdürülebilmesi için 
gerekli önlemleri alıncaya kadar, 
tek başına veya ortaklaşa kendini 
savunma doğal hakkına halel 
getirmez.”

Meşru Savunma, İnsani 
Müdahale ve Güvenli 
Bölge Oluşturulması 
Konularında “Fırat 
Kalkanı Harekâtı”
Kuvvet kullanma yasağına 
ayrıksılık oluşturan durumlardan 
ilki, her devlette doğal olarak var 
olan “meşru savunma” hakkıdır. 
BM Antlaşmasının 51. maddes-
inde, yazılı hukuk kuralı haline 
getirilen meşru savunma hakkına 
başvurabilmek için şu koşulların 
yerine getirilmiş olması gerekir; 

Hastalarına Yardım Derneği’ni 5 
kişilik bir öğrenci grubu ile ziyaret 
ederek gönüllülük esasına bağlı
destek verecekleri 4 farklı proje 
konusunda anlaşma yapıldığını 
dile getirdi. Prof. Dr. SERAK-
INCI, Yakın Doğu Üniversitesi 
öğrencilerinin bu çabalarının 
kendilerini gurulandırdığını ve çok 
başarılı projelere imza atmak için 
bir araya geldiklerini sözlerine 
ekledi.

KOCAİSMAİL Genç Beyin-
leri Takdirle Karşıladı…
Kanser Hastalarına Yardım 
Derneği Başkanı Raziye 
KOCAİSMAİL de, bu ziyaretten 
mutluluk duyduklarını, 
Moleküler Biyoloji Genetik 
alanında yetişmekte olan genç 
beyinlerin böylesine önemli 
bir konuda bizlere yardımcı 
olmak için girişimlerini takdirle 
karşıladıklarını dile getirdi.

Doç. Dr. YAVUZ: 
“Çalışmalar Her Zaman 
Desteklenecek”
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum YA-
VUZ da, Öğrenci Dekanlığına bağlı 
Genetic Society öğrencilerinin bu 
çabalarının kendilerini

katılımcılarından Prof. Dr. 
Uğurcan AKYÜZ konuya ilişkin 
şunları söyledi: 
“Akademi dışında, değişik ger-
ekçelerle sanatın ve sanatçının 
ötelendiği bir coğrafyada bu tür 
çalıştayların gerçekleştirilmesi 
bize nefes aldırmaktadır. Bu 
nedenle Adana Büyükşehir 
Belediyesine, küratörler Doç. Dr. 
Birsen ÇEKEN ve Doç. Dr. Gül-
tekin AKENGİN’e arkadaşlarım 
adına teşekkür ederim. Büyük, 
başarılı ve aksamayan bir 
organizasyondu. Tarım ve 
yöresel lezzetleri ile bilinen 
Adana’yı tarihi ve kültürel 
varlıklarıyla yeniden tanıdık. 
Öylece de tuvallere nakşettik. 
Yapmayı planladıkları çağdaş 
sanatlar müzesi için yaklaşık 
150 parçalık iyi bir kolleksiyon 
sahibi oldular. Görkemli sergi 
açılışı ve halkın yoğun katılımı; 
sanat için hala ümit olduğunu 
gösterdi bize. Çalıştay sırasında 
ayrıca; YDÜ Sanat Kolonisi için, 

i) bir saldırı olmalıdır, ii) saldırı 
silahlı olmalıdır, iii) saldırı BM 
üyesi bir devlete karşı yapılmış 
olmalıdır, iv) saldırı uluslararası 
hukuka aykırı olmalıdır. Fırat 
Kalkanı Harekâtı’nı meşru 
savunma hakkı çerçevesinde 
değerlendirebilmemizin ilk 
şartı olan silahlı saldırının 
gerçekleşmiş olması, 
harekâtın başlangıç noktasını 
oluşturmaktadır. Bu çerçe-
vede harekatı meşru sa-
vunma hakkı çerçevesinde 
değerlendirebilmemiz müm-
kündür.

İnsani müdahale kavramı 
uluslararası hukukun en 
tartışmalı kavramlarından biri 
olmuştur. Ancak özellikle Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü 
(NATO),’nün Kosova’ya müda-
halesiyle birlikte tartışma daha 
da önem kazanmıştır. Günümüz 
uluslararası hukukunda dev-
letlerin kendi halkına yahut kendi 
içinde yaşayan azınlık – ulusal 
grubuna karşı gerçekleştirdiği ağır 
insani haklar ihlallerini engel-
lemek veya durdurmak amacıyla 
yapılan müdahale insani 
müdahale olarak nitelendirilme-
ktedir. Bu noktada Türkiye’nin 
gerçekleştirmiş olduğu harekâtı 
meşru savunma hakkı ile birlikte 
insani müdahale olarak nite-
lendirmek de mümkün olabilme-
ktedir. Zira Suriye’de yaşanan 
ağır insan hakları ihlalleri, Suriye 
Devletinin bu ihlaller karşısında 
gerekli önlemleri alamamasının 
ötesinde, kendi halkına karşı kuv-
vet kullanması insani müdahaleyi 
gerekli kılmaktadır.

“Güvenli Bölge” oluşturulması 
planı, “Fırat Kalkanı” harekâtının 
en tartışmalı konusudur. Güvenli 
Bölge oluşturulması suretiyle 
Suriye’den Türkiye’ye gelmek 
isteyen kişilerin Türkiye sınırına 
yakın bir Suriye bölgesine 
yerleştirilmesi ve koruma altına 
alınması ve bölgenin terör 
örgütlerinden temizlenmesi 
planlanmaktadır. Sığınma arayan 
Suriyelilerin sayısının her geçen 
gün artması ve terör eylemler-
inin sürekliliği incelendiğinde 
belirli bir makul yanı olan Güvenli 
Bölge’nin oluşturulması bazı 
şartlar çerçevesinde mümkün 
olabilmektedir. Bu şartlardan 
ilki Güvenli Bölge oluşturulması 
için Suriye devletinin rızasının 
olması gerekmektedir. İkinci 
şart olarak bölgenin Güvenlik 
Konseyinin bağlayıcı bir kararı ile 
gerçekleştirilmiş olması gerekme-
ktedir. Türkiye’nin tek taraflı bir 
karar sonucu Suriye topraklarında 
Güvenli Bölge oluşturması, 
ilerleyen dönemde Suriye ile daha 
büyük krizlerin yaşanmasına 
neden olacaktır.

gururlandırdığını ve geleceğin bu 
duyarlı gençler ile daha güvenli 
olduğunu dile getirerek bu tür 
çalışmaların Yakın Doğu Üniver-
sitesi Öğrenci Dekanlığı Etkinlik 
Merkezi Neuideas birimince de 
her zaman destekleneceğini 
sözlerine ekledi.

Genetik Değişikliğe Bağlı 
Toplumsal Sorunlara 
Farkındalık Yaratılacak
Neu Genetics Society başkanı 
3’cü sınıf öğrencisi Sena Özşen 
ise, Neu Genetics Society’nin 
amacının multi-disipliner bölüm 
öğrencileri arasında bilgi ağı 
kurarak genetik değişikliklere 
bağlı sorunlara yönelik toplum-
sal farkındalıkları artırmak ve 
bu amaca yönelik aktivitelerde 
bulunmak olduğunu dile getirdi.

NEU- Genetics Society 
Nedir?
Yakın Doğu Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Mole-
küler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
öğrencilerinin farklı üniversitel-
erdeki öğrenci dernekleri ile bilgi, 
vizyon ve ortak proje yaklaşımları 
geliştirmesine olanak sağlayamak 
amacıyla NEU- Genetics Society 
kurulmuştur.

var olan bağlarımızı 
güçlendirmekle beraber 
yeni bağlantılar da kurduk. 
Ümit ederim yakında onu da 
gerçekleştiririz” dedi.

Öğrt. Görv. Hasan ZEYBEK ise 
katıldığı çalıştay hakkında 
yaptığı açıklamada, “YDÜ’den 
katılımcılar olarak başarılı bir 
temsiliyet gerçekleştirdiğimize 
inanıyorum. Uluslararası ün 
yapmış ustalarla aynı çatı 
altında tuvaller üzerine güzel 
çalışmalar yaptık. Katılımcı 
sayısının çokluğu ve ortaya 
çıkan işlerin kalitesi oldukça 
iyiydi. Büyük sanatçıların, 
ustaların tarihi bir bi-
nada yaptıkları çalışmalar, 
yıllarboyunca kazandıkları 
deneyimlerininin bir özet 
görüntüsü olarak Adana 
konulu resimlere dönüştü. O 
birikimlerin çalıştay sürecinde 
şekillenmesine tanık olmak bile 
benim için bir okul niteliğinde 
idi. Halkın ve basının ilgisi 
de oldukça yoğundu. Davetli 
olduğumuz bu tür uluslararası 
etkinliklere katılarak, sıfır 
maliyetle üniversitemizin 
tanınırlık ve görünürlüğüne 
katkı koyduğumuz için de ayrıca 
mutlu olduğumu belirtmek 
isterim” dedi.

Fırat Kalkanı Harekâtıyla 
İlgili Olarak Üç Tez Olduğu 
Söylenebilir; Meşru 
Savunma Hakkı, İnsani 
Müdahale, Güvenli Bölge 
Oluşturma
Arş. Gör. ŞAFAK yazısında şu 
konulara değindi; “Suriye’de 
2011’den bu zamana yaşanan 
gelişmeler Türkiye ve bölge 
güvenliğinin geleceğini olum-
suz yönde etkilenmekte ve bu 
olumsuzluklar karşında Türkiye, 
birtakım tedbirler alma yoluna 
girişmektedir. Türkiye’nin Suriye 
krizi ile ilgili yaşamış olduğu 
olumsuz gelişmelerden en 
önemlisi, ilk olarak sığınmacı krizi 
olarak değerlendirilebilir. Bir diğer 
olumsuz etkilenme ise, Suriye’nin 
özelikle kuzeyinde otoritesini kay-
betmesi neticesinde gelişen terör 
faaliyetleridir. Türkiye, bölgesel 
güvenliğini sağlama açısından 
24 Ağustos 2016 tarihinde, 
Suriye’nin kuzeyine yönelik “Fırat 
Kalkanı Operasyonu” adı altında 
askeri bir harekât başlatmıştır. 
Harekât ile ilgili ilk değerlendirme, 
Türkiye’nin meşru savunma 
hakkı çerçevesinde, harekâtın 
gerçekleştirildiği yönünde 
olmuştur ancak, uluslararası 
hukuk açısından konu tam olarak 
değerlendirilmemiştir.

Uluslararası Hukuk ve 
Kuvvet Kullanma
“Günümüz uluslararası düzeninin 
temel hukuki çerçevesini, BM 
Şartı, BM Genel Kurulunun 4 
Kasım 1970 tarihli ve A/2652 
(XXV) sayılı, “Devletlerarasında 
Dostça İlişkiler ve İşbirliğine 
Dair Uluslararası Hukuk İlkeleri 
Bildirisi” ile yine BM Genel Ku-
rulunun 14 Aralık 1974 tarihli ve 
A/3314 (XXIX) sayılı, “Saldırının 
Tanımı” kararı oluşturmaktadır. 
BM Genel Kurulu kararları kural 

Toplumdaki genetik sorun-
lara farkındalığı artırmak ve 
öğrencilerin bu alanda kend-
ilerini geliştirerek, toplumsal 
bilgilendirme projelerinde görev 
almasını sağlamak amacıyla 
kurulan NEU- Genetics So-
ciety, 4 Şubat Kanser Günü 
nedeniyle Kanser Hastalarına 
Yardım Derneği Başkanı Raziye 
KOCAİSMAİL’i ziyaret etti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, bu dönem üniversitesi 
bünyesinde hayata geçirilen NEU- 
Genetics Society öğrencileri ile 
birlikte sosyal sorumuluk etkinliği 
altında Kanser Hastalarına 
Yardım Derneğine yapılan 
ziyarette, gönüllülük esasına bağlı 
olarak 4 farklı proje konusunda 
anlaşma yapıldı.

Gönüllük Esasına Dayalı 
Destek Sağlanacak
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölüm başkanı ve Neu Genet-
ics society sorumlu danışmanı 
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI 
ziyarette yaptığı konuşmada, Neu 
Genetics Society’nin 2017 yılı 
aktivitelerinin başında kanser ile 
ilgili çalışmaların geldiğini ve bu 
amaçla ilk olarak 4 Şubat Dünya 
Kanser günü nedeniyle, Kanser

Adana Büyükşehir Belediyesinin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
1.Uluslararası Türk Dünyası 
Sanat Çalıştayına Yakın Doğu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesinden katılan 
dört sanatçı yurda döndü.

Konuya ilişkin yapılan 
açıklamada; üniversitemiz 
öğretim elemanlarından Prof. 
Dr. Uğurcan AKYÜZ, Öğrt. Görv. 
Hikmet ULUÇAM, Öğrt. Görv. 
Mustafa HASTÜRK ve Öğrt. 
Görv. Hasan ZEYBEK’in davet 
edildiği çalıştaya; Arnavutluk, 
Azerbaycan, Başkurdistan, 
Bosna Hersek, Dağıstan, 
Hırvatistan, İran Karadağ, 
Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, 
Kosova, Makedonya, Öz-
bekistan, Sırbistan, Tacikistan, 
ve Türkiye’den toplam 77 
sanatçının katıldığı bildirildi.

1. Uluslararası Türk Dünyası 
Sanat Çalıştayı 

YDÜ’nün kansere 
duyarlılığı giderek artıyor

Arş. Gör. Erdi Şafak, 
“Uluslararası Hukuk 

ve Fırat Kalkanı 
Harekâtı” konusunu 

değerlendirdi
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Erdi ŞAFAK’ın 

“Uluslararası Hukuk ve Fırat Kalkanı Harekâtı” isimli makalesi Güncel 
Hukuk dergisinde yayınlandı.

hazırlama tekniklerinin öğretilmesine 
yönelik düzenlendiğini söyledi.

Dünyanın Saygın Üniver-
siteleri Harvard, Oxford Ve 
Exeter İle Ortak Projeler 
Yürütülecek
Yılda iki kez proje çağrısına çıkıldığını 
belirten Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
2016 yılı güz döneminde desteklen-
mesi uygun görülen projelerin % 
10’unun patent, ürün veya algoritma 
geliştirmeye yönelik olduğunu, % 
5’inin alt yapı projesi, % 10’unun ise 
Harvard, Oxford ve Exeter Üniver-
sitleri gibi yurtdışı kurumlarla ortak 
yürütülecek projeler olduğunu belirtti.
Gerçekleştirilen “Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yazım Kursu”na olan yoğun 
katılımdan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Prof. Dr. ŞANLIDAĞ, yeni 
projeler ve yayınlar ile Yakın Doğu 
Üniversitesinin bilimin gelişmesine 
ve dünya çapında tanıtılmasına de-
vam edeceğini dile getirerek sözlerini 
tamamladı.

uygulamalarına örnekler veren
Prof. Dr. MERİÇLİ, kullanılan 
uçucu yağların eczane kalitesinde 
olması gerektiğini, renkli ve sıkı 
kapalı şişelerde dik pozisyonda 
saklanması gerektiğini önemle 
vurguladı. Prof. Dr. MERİÇLİ, Uçucu 
yağların doğrudan cilde sürmenin 
doğru olmadığını, mutlaka cildi 
besleyen, nemlendiren taşıyıcı bir 
yağ içinde seyreltilerek kullanılması 
gerektiğini belirtti.

Üniversiteler ile Bir-
likte Klinik Araştırmalar 
Yapılabilir…
Klinik aromaterapi uygulamalarının 
sağlık turizminin gelişmesine de 
katkısı olduğunu belirten Prof. Dr. 
Filiz MERİÇLİ, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi’nde ameliyat olan 
hastalar üzerinde yapılan bir uygu-
lamada çok anlamlı sonuçlar elde 
edildiğini anlatarak, üniversiteler 
arasında ve bölümler arasında 
işbirliği yapılarak benzeri pekçok 
klinik araştırmanın yapılabileceğini 
ifade etti. Sunumun ardından, 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Filiz MERİÇLİ’ye, Haliç Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü 
tarafından teşekkür plaketi takdim 
edildi.

Formu İçeriği”, “B planı, Risk 
Tablosu ve İş Paketleri”, “Proje 
Ekibinin Başvuruda Karşılaştığı 
Sorunlar”, “Etik”, “Araştırma Ekibinin 
Sorumlulukları”, “Araştırma Projeler-
inin Bütçelendirilmesi” gibi konularda 
bilgilendirildi.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ: “Bilim 
Üretmeye Devam Edeceğiz”
Kursun açılış konuşmasını 
gerçekleştiren, Yakın Doğu Üniver-
sitesi DESAM Müdürü ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
Üniversite olarak, bilim üretmeyi 
temel ilkelerden biri haline getiren bir 
kurum olduklarını belirtti.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ kursun, Ulusal 
proje çağrılarına yönelik olarak proje 
yazma süreci, bu süreçte yer alan 
bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, 
bütçelendirilmesi ve değerlendirme 
aşamasında göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar 
ile katılımcıların aktif olarak katıldığı 
uygulamalı araştırma projesi

Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ, konferansta, 
uçucu yağlar ve uçucu yağ drogları 
ile yapılan destekleyici tedavi 
olan Aromaterapi’nin sağlık ve 
iyilik halinin sürdürülmesi (well-
ness) yanında, başta uykusuzluk, 
gerginlik, sinirlilik halleri olmak 
üzere, kanser vb hastalıklarda 
tedavinin yan etkilerini azaltıcı, 
soğukalgınlığı nezle-grip vb 
günlük rahatsızlıklarda koruyucu 
ve iyileştirici, ayrıca romatizmal 
vb kas-iskelet sistemi ağrılarını 
azaltıcı olarak hastaların yaşam 
kalitesini artırdığını ifade ederek, 
çeşitli ülkelerde yapılan klinik aro-
materapi uygulamalarını anlattı.

Uçucu Yağların Kullanımına 
Dikkat Çekildi
Masaj, inhalasyon, kompres ve 
banyo şeklindeki aromaterapi

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel 
Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 
(DESAM), üniversitede görev yapan 
akademik personelin ve lisansüstü 
öğrencilerin Bilimsel Araştırma 
Proje önerisi hazırlama ve yürütme 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 
“Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım 
Kursu” düzenledi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, birçok alanda proje hazırlama 
öncesi bilinmesi gerekenler, projenin 
planlanması, etik ilkeler ve proje 
yapılandırılması gibi konularının 
konuşulduğu ve alanlarında deneyim-
li 13 eğitimcinin yer aldığı kursa 157 
akademisyen katıldı.

Dokuz Konuda Konferans 
Verildi
Kurs programında katılımcılar; “Yakın 
Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi(YDÜ-
BAP) Tanıtımı ve İşleyişi”, “Sosyal 
Bilimler Alanında Proje Yazımı”, 
“Proje Araştırma Konusunun Seçimi 
ve Hipotez Oluşturma”, “Başvuru

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Filiz MERİÇLİ, Haliç Üniversites-
inde, eski çağlardan beri Uzakdoğu 
kültüründe kullanılan bir doğal 
tedavi metodu olan aromaterapi ve 
bitkisel yağlar hakkında konferans 
verdi.

Haliç Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksek Okulu’ndan davet alan 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Filiz MERİÇLİ, öğretim elemanları 
ve lisansüstü öğrencilere “Sağlığın 
Korunması ve Hastaların Yaşam 
Kalitesi’nin Yükseltilmesinde 
Tamamlayıcı Yöntemler-1 Aromat-
erapi” konulu konferans verdi.

Güzel Kokulu Yağlardan 
Gelen Sağlık…

Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yazım 

Kursu’na yoğun ilgi

YDÜ, İstanbul’da temsil edildi

Lübnan ve Kıbrıs Örnekleri 
Karşılaştırıldı
Konferansın açılışının ardından, Yakın 
Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ, Helsinki Üniversi-
tesinde misafir öğretim üyesi olarak görev 
yapan meslektaşı Dr. Gülay Umaner DUBA 
ile birlikte kaleme aldıkları “Ulusal Kim-
likler Üzerine Yeniden Düşünmek: Lübnan 
ve Kıbrıs Örnekleri” başlıklı bildirilerini 
dinleyiciler ile paylaştı.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ ve Dr. DUBA, 
demografik yapıları itibarı ile farklı etnik 
ve dini/ mezhepsel gruplar barındıran 
eski Osmanlı toprakları olan Lübnan 
ve Kıbrıs örneklerini karşılaştırdıkları 
çalışmada, kolonyal dönemden günümüze 
her iki ülkedeki ulusçuluk ve kimlik inşa 
süreçlerini irdelediler. Doç. Dr. KÖPRÜLÜ 
konuşması sırasında, 1943 yılından bu 
yana oydaşmacı demokrasiye dayanan 
güç paylaşımı modeli ile yönetilen 
Lübnan’ın Orta Doğu’nun ‘nev-i şahsına 
münhasır’ ülkesi olarak nitelendirildiğini 
ve barındırdığı ulus-altı kimliklerin ve aid-
iyetlerin (mezhepsel ve etnik) Lübnanlılık 
veya Lübnan ulusal kimliğinden daha 
güçlü bir nitelik taşıdığına işaret etti. 
Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, söz konusu Maruni, 
Şii, Sunni gibi kimliklerin 1975-89 yılları 
arası yaşanan iç savaş, 2005’teki Hariri 
suikastı ve Suriye’de 2011’den bu yana 
süregelen savaş gibi birçok iç ve dış 
etkenden kaynaklandığını da dile getirdi.

Çalışmalar Bildiri Kitapçığında 
Toplandı
Konferansta yer alan tüm katılımcıların 
çalışmalarının yer aldığı Konferans Bildiri 
Kitapçığı da yayınlandı. 

EUSER (European Center for Science 
Education and Research) işbirliği ile So-
syal bilimler alanında çalışma yapan 38 
farklı ülkeden 265 araştırmacı ve öğretim 
üyesini bir araya getiren ve Aalto Üni-
versitesinde gerçekleştirilen uluslararası 
konferansın açış konuşmalarından birini 
de Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ’nün 
gerçekleştirdiği belirtildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrikanın 
Toplumsal Demokratikleşme 
Süreçleri Anlatıldı
Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, “Arap Ayaklanmaları 
Sonrası Orta Doğu” başlıklı açış 
konuşmasında, genel hatları ile Arap 
ayaklanmaları sonrasında yeniden 
şekillenmekte olan Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika bölge siyasetini ve söz konusu 
toplumsal hareketlerin demokratikleşme 
süreçlerine etkilerini irdelediği çalışmasını 
katılımcılar ile paylaştı.

Konuşmasında Ortadoğu’yu Batı gözüyle 
veya Oryantalist/Batılı bir model 
üzerinden okumanın sağlıklı bir yaklaşım 
olmadığını ifade eden Doç. Dr. KÖPRÜLÜ; 
“Ulus ve devlet inşası gibi Avrupa-kökenli 
modeller Birinci Dünya Savaşı sonrası 
bölgeye ithal edilmiş; bugün ise Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında kolonyal dev-
letler tarafından inşa edilen düzen tekrar 
sorgulanır hale gelmiş sınırlar ve rejimler 
yaratmıştır” dedi. Özelde yolsuzluklarla 
mücadele ve işsizlik – yani ekonomik 
temelli olarak başlayan halk hareketler-
inin siyasal liberalleşme ve daha fazla 
temsiliyet eksenine kaydığını belirten 
Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, kimi zaman ortak 
özellikler taşısalar da, Arap dünyasındaki 
toplumsal hareketlerin, ülkeler bazlı analiz 
edildiğinde farklı sonuçları beraberinde 
getirdiğini ayrıca, Suriye, Mısır ve Tunus 
gibi ülke örneklerinden yola çıkarak 
toplumsal hareketlerin çeşitliliğine işaret 
etti.

YDÜ, Helsinki’de 
temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Ocak ayında Finlandiya’nın 
başkenti Helsinki’de düzenlenen 11. Uluslararası Sosyal 
Bilimler Konferansında (International Conference on 
Social Sciences- ICSS) iki farklı bildiriyle temsil edildi.

YDÜ, Türk Dünyası Sanat 
Çalıştayı’na katıldı
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Milli Takım 
bilimsel 

çalışıyor!

Osmaniye’de Kyle 
MCBRIDE Fırtınası

Simay KANAN: “Performans ve 
Sportif Verimliliği Artırmak İçin 
Testler Önemli…”
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilim 
uzmanı Simay Kanan, tüm spor 
dallarında performans değerlendirmenin 
önemine değinerek, 14 Yaş Altı Milli 
Takım Sporcularına yapılan testlerden 
bahsetti. Sporcuların hem takım 
içindeki performanslarını hem de 
bireysel performanslarını ölçmek 
adına bu testlerin her yıl yapılması 
gerektiğine dikkat çeken KANAN, 
“14 Yaş Altı Milli Takım sporcularının 
performansı ve sportif verimliliği, takımı 
oluşturan bireylerin matematiksel 
sonuçlara bağlanarak son durumlarını 
değerlendirmek için bu testler yapıldı“ 
dedi. Simay KANAN çıkacak raporların 
Milli Takım teknik heyetine sunulacağını 
belirterek, bu raporlar doğrultusunda 
çalışma programlarının hazırlanacağını 
bildirdi. KANAN, ayrıca, Yakın Doğu 
Üniversitesi Sporcu Sağlık ve Perfor-
mans Merkezinin tüm spor branşlarına 
farklı protokoller uygulayarak sporculara 
testler yaptığını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Futbol Federasyonu ile 
üniversiteler arasında yapılan protokol 
gereği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
14 Yaş Altı Milli Takım Sporcularına 
antrenmansal ve performans açısından 
gelişimini sağlamak amacıyla Yakın 
Doğu Üniversitesi Sporcu Sağlık ve 
Performans Merkezinde, performans 
ölçümleri yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, takım sporlarında ve 
bireysel sporcularda, sportif branşa 
yatkınlığın belirlenebilmesi, oynanan 
mevkiye uygunluğun tespit edilebilmesi, 
antreman programlanması, uygulanan 
programın başarı derecesi ve sakatlık 
riskinin tepit edilebilmesi için 14 Yaş 
Altı Milli Takım Sporcularına çeşitli 
ölçüm, test ve analiz yöntemlerinin 
uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerde sporcuların, 
dayanıklılık ve kuvvet bakımından 
eksikliklerinin olup olmadığı, maksi-
mum hız ve reaksiyon verilerinin nasıl 
olduğu tespit edilerek raporlanacak. 
Rapor sonuçları, takım sporcularının 
antrenman programının belirlenmesine 
yardımcı olacak.

lunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Baş Antrenörü 
Zafer KALAYCIOĞLU, ilk hedeflerinin 
Galatasaray’ı geçmek olduğunu 
söyledi. Türkiye Kupasının tel-
afisi olmayan en zor kupalardan biri 
olduğunu ifade eden Baş Antrenör 
KALAYCIOĞLU, “kupayı kazanmak 
için rakibin kim olduğu fark etmiyor. 
Kupayı almak istiyorsak üç maçıda 
kazanmamız gerekiyor. Bunun içinde 
mücadele edeceğiz. Güçlü bir takımla 
heyecanlı bir maça çıkacağız. En iyi 
şekilde hazırlanarak kupa finaline ka-
lan takımlardan biri olmak istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 
son 5 dakikaya girilirken farkı 20’ye 
çıkarttı ve büyük avantaj yakalayarak 
maçtan 21 sayı farkla 85-64 galip 
ayrıldı.

Kyle MCBRIDE Farkını Ortaya 
Koydu!
YDÜ’nün sezon ortasında WNBA 
takımlarından San Antonio Stars 
takımından transfer ederek 
kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Kyle 
MCBRIDE sergilediği performansla 
göz dolduğu maçta, 33 sayı ile en 
skorer isim oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne; Kayla 
MCBRIDE 33 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 
Courtney VANDERSLOOT 12 sayı, 9 
ribaunt, 5 asist, Bahar ÇAĞLAR 10 
sayı, 8 ribaunt, Quanitra HOL-
LINGSWORTH 8 sayı, 7 ribaunt, 1 
asist, Angelica ROBINSON 8 sayı, 5 
ribaunt, 2 asist, Olcay ÇAKIR 7 sayı, 
5 ribaunt, 8 asist, Elin ELDEBRINK 
5 sayı, 4 ribaunt, 3 assit, Gizem 
BAŞARAN 2 sayı 1 ribaunt, 1 asist 
kaydetti.

Tosyalı Toyo Osmaniye Spor’da; 
Aysu KESKİN 10 sayı, 2 ribaund, 5 
asist, Rebekkah GARDNER 15 sayı, 3 
ribaund, 2 aist, Marina BAŞ 20 sayı, 
9 ribaund, 2 asist, Riquna Unneik 
WILLIAMS 5 say, 3 ribaunt, 7 asist 
ile oynadı.

takımın belirleneceği final 4 Mart 
2017 Cumartesi günü saat 15:30’da 
oynanacak.

Vedat KALKAN: “Elimizden 
Geleni Yapacağız…”
Kura çekimi sonrası konuşan Yakın 
Doğu Üniversitesi İdari Menajeri 
Vedat KALKAN, “Çeyrek finalde 
Galatasaray ile eşleştik. Güzel bir 
maç olacak. İki iyi takım karşılacak. 
Elimizden geleni yapacağız” 
değerlendirmesinde bulundu.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Kupayı 
Kazanmak İçin Mücadele 
Edeceğiz…”
Galatasaray ile yapılan eşleşme 
sonrası kısa bir değerlendirmede bu-

Dengeli başlayan maçın ilk 
çeyreğinde her iki takımda 
oyun olarak birbirine üstünlük 
sağlayamadı. İlk periyoda 17-
9’luk seriyle başlayan Tosyalı Toyo 
Osmaniye karşısında Yakın Doğu Üni-
versitesi Kayla MCBRIDE’ı hücumda 
kullanarak oyunu dengeledi ve ilk 
periyodu 22-20 galip bitirdi.

İkinci periyoda kontrolü elinde tutan 
Yakın Doğu Üniversitesi etkili oyunu 
ile soyunma odasına 42-37’lik skor 
avantajıyla gitti.

Skorda üstünlüğü bir an olsun 
bırakmayan Yakın Doğu Üniversitesi 
üçücü periyotta oyunu domine ederek 
son periyoda 61-49 önde girdi.

Son çeyrekte farkı daha da açmaya 

YDÜ’nün kupadaki rakibi 
Galatasaray!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
2016-2017 sezonu ilk devresini ilk 
8 sıra içinde tamamlayan takımların 
katıldığı Kadınlar Türkiye Kupasında 
Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek 
finalde Galatasaray ile eşleşti.

Bu yıl 1-4 Mart tarihleri arasında 
İzmir’in ev sahipliğinde organ-
ize edilecek olan Türkiye Kupası, 
eşleşmeleri Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Galatasaray’ı elemesi halinde 
İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş 
eşleşmesinin galibi ile yarı finalde 
karşılaşacak. 2 Mart’ta oynanacak 
yarı finallerin ardından kupayı alacak

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kadın Basketbol 
Takımı, zirvenin tak-
ipçisi olduğu Türkiye 
Kadınlar Basketbol 

Ligi‘nin 16. haftasında deplasmanda 
konuk olduğu Tosyalı Toyo Osmaniye 
Sporu 85-64 mağlup etti. Bu sonuçla 
Yakın Doğu Üniversitesi, 16 maç 
sonunda 13 galibiyet 3 mağlubiyet 
elde etmiş oldu.

Osmaniye, Tosyalı Toyo Spor 
Salonu’nda oynan maçta, Yakın 
Doğu Üniversitesi baştan sona üstün 
oynadığı maçı rahat kazandı. Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin yıldız oyunusu 
Kyle MCBRIDE, 33 sayıyla maçın 
en skorer isimi olurken, sergilediği 
müthiş performansla takımının farklı 
galibiyetinde önemli rol oynadı.
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Yakın Doğu Üniversitesi  Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti.

KKTC 14 Yaş Altı Milli Takım Sporcuları Yakın Doğu 
Üniversitesi Sporcu Sağlık ve Performans Merkezinde 

Testten Geçti.


