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AKADEMİK

YDÜ Yayınları’nın yeni 
kitabı: “Genel Kamu Huku-
ku Dersleri - Devlet”

YABEM’in 93 sertifika 
programı 6 Mart’ta başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rona AYBAY’ın 
kaleme aldığı ve hukuk fakültelerinde 
devletin inceleneceği “Genel Kamu 
Hukuku Dersleri-Devlet” kitabı Yakın 
Doğu Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nin 18. haftasında deplasmanda ko-
nuk olduğu Galatasaray’ı 21 sayı farkla 
60-81’lik skorla mağlup etti. Bu maçla 
ligde 15. galibiyetini alan Yakın Doğu 
Üniversitesi liderliğe yükseldi.

Litvanya Uluslararası Yamaç Paraşütü 
Hedef Şampiyonası’nda ferdi klasmanda 
Yakın Doğu Üniversitesi takımından 
Yrtd. Doç. Dr. Umut AKÇIL dünya 
2’nciliği elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi 2017 bahar dönemine 
her yaştan katılımcıya açık kişisel ve 
profesyonel gelişim odaklı 93 kısa 
dönemli eğitim programını hayata geçir-
erek başlayacak.

/universitegazetesi

DETAYLAR 3’TE

DETAYLAR 6’DA

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

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol takımı aynı zamanda 
mücadele ettiği FIBA Kadınlar Euro-
Cup son sekiz turu ikinci maçında 
deplasmandaki İtalyan rakibi Reyer 
Venezia’yı kendi sahasında 21 sayı 
farkla 66 – 45 mağlup ederek adını 
çeyrek finale yazdırdı. Böylece 
Yakın Doğu Üniversitesi, EuroCup’ta 
normal sezonu en üst sırada bitiren 
takım olma avantajıyla kupanın tüm 
aşamalarında ev sahibi sıfatıyla mü-
cadele ederek finale ve hatta kupaya 
uzanma konusunda çok önemli bir 
avantaja sahip oldu.

VANDERSLOOT ve MCBRıDE 
Zaferin Temelini Attı
Yakın Doğu Melekleri’nden Courtney 
VANDERSLOOT ve Kayla MCBRIDE 
EuroCup çeyrek final zaferinin 
temelini atan isimler oldu. İkili, Reyer 
Venezia rövanş maçında toplamda 42 
sayı, 6 asist ve 5 top çalma kaydetti. 
Türkiye liginde ise Kayla MCBRIDE 
19,6 sayı, Courtney VANDERSLOOT 
18.2 sayı, 6.9 asist ortalamayla 
mücadele ediyorlar. Ayrırca Courtney 
VANDERSLOOT ile Kayla MCBRIDE 
Reyer Venezia ile oynanan Eurcup 
rövanş karşılaşmasında gösterdikleri 
performans ile haftanın oyuncuları 
arasında girdiler. Takımın tüm oyun-
cular sahada sergilediği başarılı ve 
üstün performansla takımlarını bir üst 
tura taşımak için görevlerini layıkıyla 
yerine getirdiler.

ile ilgili olarak da güçlü bir rakip 
olan Galatasaray’ı net bir skorla 
yendikleri için çok mutlu olduklarını 
ifade etti. KALAYCIOĞLU, “Gal-
atasaray karşısında rakibin en 
büyük silahı olan prese nasıl yanıt 
vereceğimiz önemliydi. Bizde hususta 
antrenmanlarımızı gerçekleştirdik 
ve baskıyı kırmayı başardık. 
Yaptığımız 17 hücum ribaundu farkın 
oluşmasında diğer önemli noktaydı. 
Oyuncularımı verdikleri mücadele ve 
taktik anlayış için tebrik ediyorum” 
dedi.

KALAYCIOĞLU: “En önemlisi 
devamlılık…”
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
15 galibiyet ile birinci sıraya 
yerleşmelerini de değerlendiren Baş 
Antrenör KALAYCIOĞLU, bir ekip 
olarak hedeflerinden bir tanesini 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi. En 
önemli iş süreklilik diyen Kalaycıoğlu, 
“liderliği korumak için yakaladığımız 
bu fırsatı değerlendirmek ve elimizde 
tutarak sezon sonuna kadar ligi lider 
olarak kapatmak için en iyi şekilde 
mücadele etmeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Çeyrek Final Rakibini Bekli-
yorlar…
Eurocup’ta şu anda Perşembe günü 
yapılacak kura çekimini bekledikler-
ini ifade eden Zafer KALAYCIOĞLU, 
“kurada çıkacak takıma göre 

Bir Sonraki Mücadele Kıbrıs 
Derbisi
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 
ligi’nin 19. haftasında ligde mücadele 
eden bir başka Kıbrıs ekibi Girne Üni-
versitesi ile karşılaşacak. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin, Girne Üniversitesini 
evinde konuk edeceği Kıbrıs Derbisi, 
25 Şubat 2017 Cumartesi günü, saat 
13:00’te İstanbul Cafer Ağa Spor 
Salonu’nda oynanacak.

1-4 Mart’ta Türkiye Kupası 
İçin Mücadele Edecek…
Türkiye kupasında da ilk sekize giren 
takımlar arasında yer alan Yakın Doğu 
Üniversitesi, 1-4 Martta İzmir’de 
düzenlenecek Türkiye Kupası’nda 
Galatasaray ile mücadele edecek. 
Türkiye kupası ilk maçı 1 Mart 
2017 Çaşamba günü saat 17:30’da 
oynanacak.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Hede-
fimiz Ligi İlk Sırada Bitirmek 
ve Kupalar Kazanmak”
Yakın Doğu Üniversitesi Baş 
Antrenörü Zafer KALAYCIOĞLU, 
elde ettikleri başarı ile yaptığı 
değerlendirmede, çok mutlu 
olduklarını Türkiye liginde sezonu 
lider olarak kapatmak ve hem 
Avrupa’da hem Türkiye de kupayı 
kaldırmak olduğunu söyledi. Baş 
antrenör KALAYCIOĞLU, liderliğe 
yükseldikleri Galatasaray galibiyeti 

çalışmalarımıza başlayacağız. 
Oradaki hedefimizi gerçekleştirmek 
için daha da zorlaşan maçlarda 
dikkatli ve özverili şekilde oynamaya 
devam edeceğiz” dedi.

Oyunculara Övgü Yağdırdı…
Çeyrek finale çıkmalarının ve lider 
olmamızda oyuncuların en büyük 
paya sahip oluğunu dile getiren 
Antrenör KALAYCIOĞLU, oyuncularımı 
en üst seviyede verdikleri mücadele 
karşısında kutlayarak şunları 
söyledi; “Oyuncularım elinden geleni 
yaptılar. Tecrübeleri ve disiplinleri ile 
mücadele ve karakterlerini en üst 
seviyede gösterikleri için hepsine 
teşekkür ediyorum. Bu güzel mutluluk 
için de onları kutluyorum. Hepsi 
birbirinden değerli, işini bilen oyun-
cular ve takım olarak da yakaladıkları 
güzel uyum için memnumun. Bütün 
ekibimize sevgi ve teşekkürlerimi 
iletiyorum” dedi.

Türkiye’de zirvede, 
Avrupa’da çeyrek 

finalde!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin şampiyonlukta iddialı takımlarından olan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı hafta sonu deplasmanda 

oynadığı ve 21 sayı farkla kazandığı Galatasaray karşılaşması ile ligde 15. galibi-
yetini alarak liderliğe yükseldi.

SPOR

Galatasaray’ı devirdi, lider 
oldu!

Paraşütte dünya ikincisi!

DETAYLAR 8’DE

DETAYLAR 8’DE
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örneklerine de ulaşabilmekteyiz. 
Sözlü geleneğin söyleyicileri belli olan 
âşık tarzı şiir geleneğine baktığımızda 
temsilcilerine yeterli sayıda 
ulaşamamaktayız. Bu şiir örnekler-
inin yazıya geçirilmesinin gecikmesi 
veya hiç yazıya geçirilmem-
esi günümüze kadar ulaşmasını 
engellemiştir…” dedi.

“Böylesi Bir Çalışmaya 
Seçilmek Hem Ülkemiz Hem 
de Üniversitemiz İçin Gurur 
Verici Bir Olay”
Kıbrıs’ta da halk şiirinin kökleri 
Türk dünyasının her yerinde olduğu 
gibi eski Türk şiiri geleneklerine 
uzanmaktadır diyen ÖZNUR; “Bu 
geleneklerden beslenmekte, gücünü 
almakta ve kendini yenilemektedir. 
Ancak Luricina’dan Mustafa Muzaffer 
ÖZBOŞNAK, Aşağı Arodez’den 
Mehmet Mulla ALİ, Vreçalı Mustafa 
HULUSİ, A. Tahir ve bazı başka 
Kıbrıslı Türk şairleri de bünyesinde 
barındıran ve sözlü olarak ezbere 
şarkı ve şiirler söyleyen gezici halk 
ozanlarının nesli artık tükenmeye 
başlamıştır. Böylesi bir çalışmaya 
seçilmek hem ülkem hem de üniver-
sitem için gurur verici bir olay…”

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR eser ile 
ilgili olarak: “Üç yıllık bir çalışmanın 
sonucunda yayımlanan 812 sayfalık 
eserde 14 ülkenin “Aşıklık Geleneği 
İrdeleniyor” kitap içerisinde
1-Ahıska-ahılkele âşıklık geleneği 
2-Azerbaycan Âşık Edebiyatı 
3-Başkurt halk edebiyatında 
yıravlarsesenler 4-Hakas türklerinin 
sözlü şiir geleneği 5-İran Türkleri 
âşık muhitleri 6-Kazak Sözlü geleneği 
7-Kıbrıs âşıklık geleneği 8-Kırgız 
akın geleneği 9-Kırım tatar halk 
şairleri 10-Özbek Bahşilik geleneği 
ve termeler 11-Özbek destancılık 
geleneği12-Karakalpak Âşık edebiyatı 
13-Türkmenistan Bahşilik geleneği 
14- Uygur Türklerinde Âşıklık 
geleneği” başlıkları yer alırken. 
Bizlere de “Kıbrıs Aşıklık Geleneği” 
ele alıp konuyu kitap içerisinde 
irdeledik. Orta Asya’dan Anadolu’ya 
geniş bir coğrafyada ve çok uzun 
bir zaman diliminde temsilcilerine 
ve şiir örneklerine ulaşabildiğimiz 
sözlü şiir geleneğinin örneklerine 
Kıbrıs’ta da rastlamaktayız. Kıbrıs’ta 
geleneğin temsilcileri ve onların 
şiirlerinin yanı sıra ilk söyleyicilerine 
ulaşamadığımız, ancak icracıların 
aktarımları sayesinde günümüze ka-
dar ulaşmış olan ağıt, destan, türkü

Yakın Doğu Üniver-
sitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı 
öğretim üyesi, Kıbrıs 

Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs 
Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. 
Dr. Şevket ÖZNUR’unortak yazar-
lardan birisi olduğu “Türk Dünyası 
Âşık Edebiyatı” kitap Türkiye’nin 
en önemli akademik yayınevi “Gazi 
kitabevi’nden çıktı.

Üniversitelerde Okutula-
cak “Türk Dünyası Aşık 
Edebiyatı” Dersinin Kitabı 
Olacak
812 sayfalık eserin editörlüğünü Gazi 
Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Naciye Ata YILDIZ Doç. Dr. Fatma AH-
SEN yaptı. Her ülkenin bu konudaki 
uzman ve seçkin akademisyenlerinin 
seçilip üç yıllık bir süreç sonunda 
yayımlanan bu ders kitabı. Üniver-
sitelerde okutulacak “Türk Dünyası 
Âşık Edebiyatı” dersinin kitabı 
olacak.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR; “14 
Ülkenin Aşıklık Geleneği 
İrdeleniyor”

“Türk Dünyası 
Âşık Edebiyatı” 

kitabı çıktı

gemisinde derslerin pratik uygu-
lama yapma ayrıcalığına sahip olan 
öğrencilerimizin ders programımızda 
yeralan bazı derslerimiz için de arazi 
çalışmalarını yapmakta olduklarını belirtti.

Üniversitenin bünyesindeki üç ayrı 
konaklama işletmesinden Park Palace 
ve Dorana Otel, öğrencilerin pratik 
alandaki eksiklerinin giderilmesine katkı 
koyarken, yine Üniversite bünyesindeki 
Seyahat işletmeleri de turizme ilişkin tüm 
doneleri öğrencisiyle paylaşmaya hazır 
durumdadır.

Kampüs bünyesindeki Konuk Evi, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri 
için hem iş hem de uygulama alanı olarak 
işlevini sürdürüyor.

“Öğrencilerimizi Günün 
Koşullarına Uygun Bir Şekilde 
Daha ileriye Taşımanın Yolu 
Sektörle İşbirliğinden Geçiyor”
Doç. Dr. Tülen SANER, Sektörün 
ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak 
öğrencilerimizi günün koşullarına 
uygun bir şekilde daha ileriye taşımanın 
yolunun sektörle işbirliği olması gerektiği 
bilincine sahibiz, sektörle her zaman 
işbirliği içerisinde olmaya özen gösterdik. 
Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra 
özellikle Konaklama İşletmeleri, Seyahat 
İşletmeleri, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri 
gibi sektörün ana işletmelerinde 
yönetici olarak çalışabilirler. Mezun olan 
öğrencilerimize imkânlar dahilinde gerek 
üniversitemize ait olan turizm ve seyahat 
işletmelerinde gerekse özel sektörde 
istihdam olanakları sağlamaktayız. Bu 
da öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş 
hayatına atılmalarına büyük bir ayrıcalık 
ve imkân sağlamaktadır dedi.

SANER, “öğrencilerimize öğrenim yılları 
boyunca ve ayrıca mezun olduktan 
sonra, gerek doğrudan iş sahibi olmaları 
ve gerekse diğer kurum ve kuruluşlarda 
yetkili konumlara yükselmeleri için, ve 
yine, hayatlarının akışı içerisinde, sevgi 
ve güven ortamında bulunmaları yönünde 
ilişki ve desteğimiz hep sürmüştür ve 
böyle devam edecektir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksek Okulu güncel bilgi ve 
beceri ile donatılmış, analitik ve nesnel 
düşünme yetileri gelişmiş öğrenciler 
yetiştirerek sektöre kazandırabilmek için, 
tüm akademik ve idarî kadro bir ekip ruhu 
ile çalışmakta, yüksek kaliteli eğitim ve 
öğretim hizmeti vermektedir.

“Önlisans, Lisans Ve Yüksek 
Lisans Olmak Üzere 3 Ayrı Pro-
gramla Turizm Eğitimi Verilme-
kte”
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksek Okulu’nda, önlisans, 
lisans ve yüksek lisans olmak üzere 3 ayrı 
programla turizm eğitimi verilmektedir.

“Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümünde Öğrenciler Hem 
Dünya Mutfağı Hem De Kıbrıs 
Mutfağı Konusunda Teorik ve 
Pratik Bilgi ile Donatılıyorlar”
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu 
Müdürü Doç. Dr. Tülen SANER, Önlisans 
programında sektörün ihtiyacı olan ara 
insangücü yetiştirmeyi amaçlanırken, 
lisans programında öğrencilere hem 
teorik hemde pratik dersler sunarak 
sektörün ihtiyacına uygun nitelikte ve 
nicelikde, yabancı dil bilen, yetkin bireyler 
yetiştirilmekte olduğunu anlattı. Gas-
tronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 
hem dünya mutfağı hem de Kıbrıs mutfağı 
konusunda teorik ve pratik bilgi ile 
donatılmış bireyler yetiştirmektedir.

Yüksek lisans programında ise daha çok 
akademik araştırmalara yönelerek sek-
töründe ihtiyacı olan bilimsel araştırmaları 
destekleyerek sektöre kazandırılması 
hedeflenmektedir.

Doç. Dr. Tülen SANER, Öğrencilerimiz, 
eğitim dili olan İngilizcenin yanısıra 
Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve 
Arapça öğrenme ayrıcalığına sahiptirler 
dedi.

Günün koşullarına uygun ve çağımızın 
gereksinimlerini karşılayan tam 
donanımlı bilgisayar laboratuvarlarında 
konaklama ve seyahat endüstrilerinin 
en gelişmiş ve dünyada yaygın olarak 
kullanılan programlarını öğrenme fırsatını 
öğrencilerimize sunmaktayız diyen Doç. 
Dr. Tülen SANER, Üniversitemize ait 
Dorana Otel, Park Palace Otel, Öğretmen 
‘Restaurant’ı ve kampüsteki tüm diğer 
restoranlar ile kafeteryalarda; Dorana 
Seyahat Acentası, Konuk Evi ile M/Y Teal

Bacasız sanayiye dünya 
standartlarında eleman 

yetiştiriyor

Engelsiz bir ülke yaratma yolunda 
atılacak bilimsel, bilişsel ve pra-
tik adımların değerlendirildiği zi-
yarette, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
Yakın Doğu Üniversitesi Center 
of Excellence Başkanı Prof. Dr. 
Nedime SERAKINCI, Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Eşbaşkanları Doç. Dr. Fahriye AL-
TINAY ve Doç. Dr. Zehra ALTINAY 
ile Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ’tan oluşan 
bir heyetin temsil edildi.

Engelsiz Bilişimin Alt 
Yapısının Güçlendirilmesi 
Değerlendirildi, Projeler 
Sunuldu
Kuzey Kıbrıs Turkcell adına Genel 
Müdür Yardımcısı Ayhan BARIŞ 
başkanlığında bir heyetin Kıbrıs 
Türk Ortopedik Özürlüler Derneği 
adına Başkan Yardımcısı Ahmet 
AKDENİZ’in katıldığı toplantıda, 
Kuzey Kıbrıs Türk

İkinci bölümde çölyak hastalığı 
tanısının konulması için gerekli 
testlerin yapılmasını zorunlu kılan 
belirtilerin neler olduğu sıralandı. 
En ufak bir belirtinin bile gözardı 
edilmemesi gerektiği vurgula-
narak çocuklarda ve erişkinlerde 
ortaya çıkan hastalık belirtileri 
hakkında katılımcılara detaylı bigi 
verildi.

Çölyak hastalığının toplum-
daki dağılımının aysberkin 
görünümüne benzediği ve tüm 
belirtileri ile ortaya çıkanın 
yanı sıra farklı seyirli Çölyak 
tablolarının toplumda daha yaygın 
olarak bulunduğu anlatıldı.

Bu tablolar kısaca şu 
şekilde özetlenebilir:
Farklı seyirli bu tablolardan birine 
“Sessiz Çölyak Hastalığı” adı 
verilmektedir. Bu hastalık türünde 
Anormal antikor kan testleri ve 
ince bağırsakta villus kaybı görül-
mektedir. Ancak hastada gluten 
içeren normal bir diyette bile 
çölyak hastalığının semptomları 
veya işaretleri yoktur. Bu kişiler 
yaşamlarının herhangi bir

Cumhuriyeti’nde engelsiz 
bilişimin altyapısının güçlendi-
rilmesi ve uygulamaya yönelik 
sistematik adımların atılması ko-
nusunda önceki toplantıda alınan 
kararlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje 
Müdürlüğü’ne, şimdiye kadar 
uygulanan projelerin çıktıları ve 
uygulanacak projeler çerçeves-
inde bakanlıktan ve devletten 
beklenen yasal ve tüzüksel 
değişiklikleri için gerekli öneri 
ve talepler sunuldu. Ayrıca, 
gerekli alt yapı çalışmalarının 
uygulanması için devam 
eden çalışmaların daha geniş 
paydaşlara ulaşılarak çözüm 
üretme odaklı devam ettirmek 
üzere konular belirlendi.

döneminde tüm belirtileri ile 
seyreden çölyak hastası olabil-
irler. Çok yaygın olarak görülen 
ikinci gurup ise “Gizli Çölyak” 
hastalığıdır. Anormal antikor kan 
bulgularıi vardır ancak hastalar 
normal ince bağırsaklara sahiptir. 
Bu hastalar Çölyak hastalığının 
belirti veya semptomları olmayan 
hastalardır.

Erken Tanı
Erken tanı konulmasının 
önemine vurgu yapılarak tanı 
konulmasında kullanılan testler 
hakkında bilgi verildi. Ardından 
Çölyak hastalığının yol açtığı 
komplikasyonlar çok detaylı 
olarak katılımcılara aktarıldı.

Konuşmanın son bölümünde 
Çölyak hastalığının tanı 
konuluncaya kadar bir hastalık 
tanı konulduktan sonra bir 
yaşam biçimi olduğuna vurgu 
yapılarak beslenme konusunda 
alınması zorunlu olan önlemlerin 
anlatılmasıyla konferans sona 
erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
dördüncüsü düzenlenen “Engelsiz 
Bilişim Günleri” çerçevesinde 
alınan kararların uygulanması 
ile ilgili görüşlerin aktarılması ve 
destek alınması adına daha önce 
Bayındırlık ve Çalışma Bakanı 
Kemal Dürüst’e gerçekleştirilen 
ziyaretin ikincisi gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde engelsiz 
bilişimin ve erişimin sağlanması 
konusunda Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlığı desteği 
ve koordinasyonuyla hayata 
geçirilmeye başlanan çalışmalar 
kapsamında gerçekleştirilen 
ziyarette, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Kemal DÜRÜST adına 
Bakanlık Plan Proje Müdürü Şifa 
SOĞUKPINAR, Yakın Doğu Üni-
versitesi, Kıbrıs Türk Ortopedik 
Özürlüler Derneği ve Kuzey Kıbrıs 
Turkcell yetkilileri hazır bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Biyokimya 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer 
YILMAZ, önemli bir kalıtsal 
hastalık olan ve Tip 1 diyabetliler 
için de ayrıca çok önemi olan 
Çölyak hastalığının, oluşum 
mekanizması, hastalığın belirtil-
eri, tanı yöntemleri ile beslenme-
de dikkat edilecek hususlarla ilgili 
olarak katılımcılar bilgilendirildi.

Çölyak Hastalığı ve Ned-
enleri
Konferansta öncelikle hastalığın 
tanımı yapıdı. Daha sonra Çölyak 
hastalığına neden olan ve buğday 
arpa ve çavdarda bulunan “Glu-
ten” protein molekülü hakkında 
bilgi verildi. Daha sonra ince 
bağırsak yapısı kısaca açılanarak 
yapının iç yüzeyini bütünüyle 
kaplayan ve yapının en önemli 
bölümü olan epitel doku yapısı ve 
fonksiyonları açıklandı. Ardından 
glutene hassas bireylerde besin-
ler içinden bizlere gerekli olanları 
alarak kana aktaran epitel 
dokunun yapısının gluten proteini 
tarafından nasıl bozulduğunun 
anlatıldı.

KKTC Diyabet
Derneği’nde 

çölyak hastalığını 
anlattı

Engelsiz bilişim 
konusunda 
yeni projeler 
değerlendirildi

KKTC Diyabet Derneği’nde Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer YILMAZ 

tarafından “Çölyak, (Glutene Duyarlı Enteropati) Nedenleri ve 
Sonuçları” konusunda bir konferans verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülen SANER, sektörün 
talep ettiği geleceğin yönetici ve akademisyenlerine, 

çağdaş eğitim programı ve uygulamaları ile uluslararası 
standartlarda Türkçe ve İngilizce lisanlarında eğitim 

vermekte olduklarını belirtti.

Swansea ve Cranfield 
Üniversitesi’nden komite 
üyelerinin de yer aldığı belirtilen 
Uluslararası Konferans’ta 
Doç. Dr. Özge Özden FULLER 
Kıbrıs adasından Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni temsil edecek.

“International Conference 
on Geoscience, Energy and 
Materials” başlıklı uluslararası 
kongrede, Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri, Geri Dönüşüm Ma-
teryalleri, Toprak İyileştirilmesi, 
Erozyon ve benzeri konularda 
“sözlü” ve “poster” şeklinde 
bilimsel bildiri sunumları yer 
alacak.

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Özge Özden 
FULLER, Kuala-Lumpur 
Malezya’da 10-12 Nisan 2017 
tarihleri arasında Hotel Istana 
Kuala Lumpur City Centre’de 
gerçekleştirilecek olan “Interna-
tional Conference on Geosci-
ence, Energy and Materials” 
başlıklı uluslararası kongrede 
bilimsel komite üyeliğine seçildi.

Konuya ilişkin yapılan 
açıklamaya göre, Uluslararası 
konferansın bilimsel komites-
inde toplam 12 farklı ülkeden 
23 bilim adamının görev alacağı 
belirtildi. Türkiye’den İstanbul 
Üniversitesi, İngiltere’den

Malezya’da bilimsel 
komite üyeliğine seçildi

hukuk kavramları arasındaki 
ilişkilere hukuksal açıdan yer 
veriliyor. 

Kitapta incelenen konular 
arasında yer alan, “Devlet 
konusunda bazı genel gözlemler 
ve saptamalar”, ”Devlet türleri” 
gibi temel konuların yanısıra, 
“Liberal Bireyci”, ”Sosyalist” ve 
“Faşist” devlet görüşleri, uygu-
lamadan örneklerle, eleştirel 
açılardan açıklanıyor.

Devletin Tanınması Ele 
Alındı
Kitapta yer alan “Devlet Olgu-
sunun Uluslararası Niteliği” 

başlığı altında ise, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti açısından 
özellikle önemli olan “devletin 
tanınması” konusu ele alınarak; 
bir devletin, devlet olarak varlık 
kazanmasının başka devletlerce 
tanınmasına bağlı olmadığı 
görüşü bilimsel verilere 
dayanılarak açıklandı.

Prof. Dr. Rona AYBAY 
Yayınları…
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyesi olarak 
görev yapan Yazar Prof. Dr. 
Rona AYBAY’; daha önce, Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesinin 
etkinliğini arttırmak amacıyla 
Avrupa Konseyince oluşturulan 
11 Kişilik Akil Kişiler Komitesi 
üyeliği, Bosna Hersek İnsan 
Hakları Mahkemesi yargıçlığı, 
ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 
Dekanlığı gibi görevler yaptı. 
Prof. Dr. AYBAY’ın Hukuka Giriş, 
İnsan Hakları, Uluslararası 
Hukuk gibi çeşitli konularda 
yayınlanmış bir çok kitabı ve 
makalesi bulunuyor.

Yakın Doğu 
Üniver-
sitesi Hukuk 
Fakültesi 
Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Rona AYBAY’ın kaleme 
aldığı ve hukuk fakültelerinde 
devletin inceleneceği “Genel 
Kamu Hukuku Dersleri-Devlet” 
kitabı Yakın Doğu Üniversitesi 
yayınlarından çıktı.

Kitapta, “Devlet” kavramının 
18.-20 yüzyılı kapsayan 
dönemdeki hukuksal ve 
siyasal gelişmeleri inceleniyor. 
Devlet kavramının oluşumu ve 
gelişimine, toplum, devlet ve

YDÜ Yayınları’nın yeni kitabı: 
“Genel Kamu Hukuku 

Dersleri – Devlet”

Yakın Doğu Üniversitesi 
DESAM’ın kurucularından da 
olan Prof. Dr. Murat SAYAN, 
2016 yılı içerisinde Hepatit 
B, hepatit C ve HIV/AIDS 
alanında yazmış olduğu bilimsel 
makaleler, yürüttüğü veya yer 
aldığı projelerde göstermiş 
olduğu akademik performans 
nedeniyle 2016 Bilimsel Başarı 

Ödülü’ne layık görüldüğü 
belirtildi.

Gliead Fellowship 2016 
Türkiye Ödülü’nün de 
Sahibi
Prof. Dr. SAYAN, daha önce 
de Hemodiyaliz Hastalarında 
Hepatit C İlaç kullanımı 
üzerine geliştirdiği “Türkiye’de 
Kronik Hepatit C’li Hemodi-
yaliz Hastalarında HCV 
Antiviral (NS3/4, NS5A, 
NS5B) İlaç Direnci ve Sorumlu 
Mutasyonların Belirlenmesi” 
isimi proje ile 46 başvuru içer-
isinde son 3- 4 yılın en yüksek 
puanını alarak birinci seçilmiş 
ve Gliead Fellowship 2016 
Türkiye ödülünü almıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deney-
sel Sağlık Bilimleri Araştırma 
Merkezi (YDÜ-DESAM) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Murat SAYAN, 
Moleküler Mikrobiyoloji (Viroloji) 
alanında 2016 yılında yaptığı 
bilimsel çalışmalar üzerine, 
Kocaeli Üniversitesi tarafından 
2016 Bilimsel Ödülüne layık 
görüldü.

Prof. Dr. Murat Sayan’a 
bilimsel başarı ödülü
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Yakın Doğu Üniversi-
tesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Dekan Vekili Doç. 
Dr. Şerife Eyüpoğlu 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 
1988 yılında İşletme ve Bilgisayar 
Enformatik olmak üzere 2 bölümlü 
olarak kurulmuş olduğunu daha 
sonraki yıllarda Uluslararası İlişkiler, 
Ekonomi, Siyaset Bilimi, Bankacılık 
ve Finans, Uluslararası İşletme, Bilgi 
ve Belge Yönetimi, Pazarlama, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Avrupa Birliği 
İlişkileri, Kamu Yönetimi, Yönetim 
Bilişim Sistemleri ve Sosyal Hizmet 
olmak üzere 12 ayrı bölümün daha 
kurulması ile bugün 14 bölüm ve 
1800’e yakın öğrenciye eğitim veren 
bir fakülte olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; 
“Fakülte Öğrencilerin 
Uzmanlaşmak İstedikleri 
Alanı Bilinçli Bir Şekilde 
Seçmelerine Olanak 
Sağlıyor”
Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife 
Eyüpoğlu, fakültede yürütülen 
lisans eğitim-öğretiminde ilk iki 
sene bölümler için zorunlu olan 
ortak temel dersler olarak verildiğini 
ve üçüncü sınıftan itibaren her 
bölümün kendi alanındaki uzmanlık 
dersleri öğrencilerin tercihine 
sunulduğunu, bir başka deyişle, 
ilk iki sene verilen zorunlu dersler 
aracılığıyla öğrencilere genel bir 
formasyon verilerek, öğrencilerin 
üçüncü sınıftan itibaren fakültenin 
uzmanlık alanlarından bir tanesinde 
uzmanlaşmalarını sağlayacak alt 
yapı oluşturulduğunu söyledi. Bu 
yaklaşım öğrencilerin uzmanlaşmak 
istedikleri alanı bilinçli bir şekilde 
seçmelerine olanak sağladığını 
sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; 
“İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde Eğitim-Öğretim 
Dili İngilizce ve Türkçe 
Lisanslarında”
Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde çok 
sayıda bölüm olmasının öğrencilere 
çok önemli bir ayrıcalık sağlamakta 
olduğuna ve bu özelliği sayesinde

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; 
“Öğretim Elemanları ile 
Öğrenciler Arasındaki Sosyal 
İlişkileri Geliştirmek İçin 
Etkinlkler Düzenliyoruz”
Genellikle, öğrenciler ile öğretim 
elemanları üniversite içinde 
bir araya geldiklerinde bir taraf 
“öğrenci” diğer taraf ise “hoca” 
kimliği ile hareket eder ve buna 
uygun davranışlar sergiler diyen 
Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Vekili Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu gerek 
öğrenciler gerekse öğretim elemanları 
toplumum kendileri için öngördüğü 
bu roller çerçevesinde etkileşim 
içinde olduklarından aralarındaki 
iletişim belirli sınırlar içinde kalır 
dedi. Ancak “hoca” ve “öğrenci” 
kimliği altında her bireyin insan 
olmaktan kaynaklanan kendine özgü 
bir kişiliği de vardır. İİBF öğrenciler 
ile işbirliği içinde, öğrencilerin ve 
öğretim elemanlarının toplumsal 
kimlikleri dışında birbirlerini iki birey 
olarak daha iyi tanımalarına olanak 
sağlamak amacıyla, her dönem 
üniversite dışındaki bir ortamda, 
öğretim elemanları ile öğrencilerin bir 
araya geldiği dönem yemekler düzen-
lemektedir. Doç. Dr. Eyüpoğlu, “Bu 
yemekler ve zaman zaman öğretim 
elemanlarının Yakın Doğu Üniversi-
tesinin sağladığı ulaşım araçlarıyla 
bireysel olarak düzenlediği gezi ve 
piknikler, öğretim elemanları ile 
öğrenciler arasındaki sosyal ilişkileri 
geliştirmekte, aralarındaki iletişimi 
kolaylaştırmakta ve iletişimin 
etkililiğini artırmaktadır. Fakültenin 
bir başka önemli özelliği ise (eğitim 
dilinin İngilizce olması nedeniyle) bir-
çok farklı ülkeden gelen 500 yabancı 
uyruklu öğrenciye ev sahipliği 
yapması. Bu özellik öğrencilerin 
farklı kültürler ile tanışmasına ve 
kaynaşmasına olanak sağlamakta 
ve mezunların ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarda iş bulma 
olanaklarına katkı sağlamaktadır” 
dedi.

Mühendisliği Bölümünde; lisans, 
yüksek lisans ve doktora programları 
faaliyet göstermektedir. Bu programlarda 
öğrencilere Bilgisayar programcılığı ve 
teknolojileri alanında çeşitli dersler verilir. 
Dünyamızın gelişen teknolojide Dinamik 
ortamına uygun her yıl öğrenciler icin 
yeni teknik  seçmeli dersler açılmaktadır” 
şeklinde konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Eğitim ve Araştırma Faliyetlerini 
Başarı İle Sürdürmektedir…
Prof. Dr. Rahib ABİYEV ayrıca Bilgisayar 
Mühendisliği bölümün, araştırmalar 
açısından da son derece etkin etkin 
olduğunu belirterek, bölüm öğretim 
üyeleri ve öğrencilerinin farklı alanlarda  
çeşitli araştırmalar yaptığına dikkat 
çekti. Prof. Dr. Rahib AVİYEV “ Öğretim 
üyelerimiz, Üniversite’nin ve Tübitakın 
bir çok projelerine katıldı ve başarılı 
sonuçlar elde etti. Bu projeler sonucunda  
birçok alan indeksli dergilerde mekaleler 
yayınlandı. Bölümde ayrıca öğretim üyeleri 
ve öğrenciler bir çok önemli araştırma 
projeleri birlikte sürdürmektedirler.Bu 
araştırma projelerine örnek vermek ger-
ekirse yüksek lisans öğrencilerimiz Yapay 
zeka sistemleri çalışmalarına devam 
etmekte, Robotik labaratuvarlarında NEU 
ISLANDER robot futbol takımının daha 
da geliştirilmesine yönelik çalışmalarını 
sürdürmekte ve her yıl katıldıkları 
Robotlararası Futbol Dünya Kupasında 
başarılı sonuçlar elde etmektedirler” dedi.

öğrencilere mezun olduklarında hangi 
iş koluna yöneleceklerini belirle-
mekte seçim yapabilecekleri geniş 
bir yelpaze sunduğunun önemine 
değindi. Ayrıca İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nde eğitim-öğretim 
dilinin İngilizce ve Türkçe diller-
inde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. 
Eyüpoğlu, “Eğitim –öğrenim dilinin 
İngilizce olması mezunların ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarda 
iş bulma olanaklarını artırmaktadır. 
Ayrıca İİBF de aldıkları eğitimin 
mezunlara hangi sektörlerde ne gibi 
iş olanakları sağladığını öğrenmek 
için neu.edu.tr adresinden bölümlerin 
sayfalarına bakılabilir” dedi.

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; 
“Eğitim-Öğretim İki Yönlü Bir 
Süreç, Öğrenciler ile Öğretim 
Elemanları Arasında Bir 
Etkileşim Var”
Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Vekili Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu, 
İİBF de yürütülen lisans eğitim-
öğretiminin temelinde yatan 
anlayışın, öğrencilerle olanaklar 
elverdiği ölçüde yakın bir iletişim 
kurabilmek ve öğrencilerin akade-
mik ve sosyal konulardaki soru ve 
sorunlarını öğretim elemanlarının 
ve fakülte yönetiminin dikkatlerine 
sunmasına olanak sağladığını 
vurguladı. Doç. Dr. Eyüpoğlu 
geleneksel eğitim anlayışından 
farklı olan bu yaklaşımda, eğitim-
öğretim tek yönlü bir süreç, sadece 
öğretim elemanlarının ders verdiği ve 
öğrencilerin ses çıkarmadan dikkatle 
dinlemesi gereken bir süreç olarak 
görülmediğini ve bu anlayışa göre 
eğitim-öğretim iki yönlü bir süreç, 
öğrenciler ile öğretim elemanları 
arasındaki bir etkileşim olduğunu 
söyledi. Bu anlayış bağlamında 
öğrencilerin gerek dersler sırasında, 
gerekse ders ortamı dışında öğretim 
elemanları ve bölüm ve fakülte 
yöneticileri ile yakın bir iletişim 
kurmaları çok önem taşımaktadır 
dedi. Bunu gerçekleştirmek için her 
dönem başında öğretim elemanları ve 
yöneticiler öğrencilerin ders dışında 
kendileri ile görüşebilmelerine olanak 
sağlamak için ofis saatlerini ilan 
ederler ve ofis saatlerinde ofislerinde 
bulunarak öğrencilerle akademik ve 
sosyal konularda görüşürler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Rahib ABİYEV, bölümün Lisans ve 
Yüksek lisans programı EQANIE (Euro-İnf 
Framework Standards and Accreditation 
Criteria for İnformatics Degree Pro-
grammes)  ve ASIIN (Accreditation Agency 
for Degree Programmes in Engineer-
ing, Informatics, Natural Sciences and 
Mathematics) komisyonları tarafından 
akkredite edildiğini belirtti.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
merkezi Almanya’da bulunan Avrupa’nın 
mühendislik, matematik, enformatik ve 
doğal bilimler alanlarında akredite eden 
kurumu olan ASIIN tarafından akredite 
edildiğini belirten Prof. Dr. Rahib ABİYEV, 
ASIIN tarafından yapılan bu akreditasyon, 
eğitim programlarımızın yüksek standart-
lara uygunluğunu teyit etmekte ve kalite 
güvencesini ifade etmektedir dedi.

Prof. Dr. Rahib ABİYEV, “Yakın Doğu 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
bölümü, Bilgisayar mühendisliği alanında 
teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve 
bilgili kadrolar yetiştirmek, aynı zamanda 
yüksek bilimsel araştırma yapabilen ve 
Bilgisayar Mühendisliği alanında kadrolar 
yetiştirebilecek yöneticiler ve eğiticiler 
yetiştirmek amacıyla 1990 yılında 
kuruldu. Bilgisayar mühendisleri, bilgi 
çağının temelini oluşturan mühendislik 
sistemlerinin tasarımı ve yapımı için 
yöntemler, yazılımlar ve ileri teknolojiler 
geliştirirler; farklı alanlarda teknolojik 
atılımlara öncülük ederler. Bilgisayar

YDÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
14 bölümüyle geniş 
bir yelpaze sunuyor

ASIIN tarafından 
akredite edildi
Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek 
lisans programları merkezi Almanya’da bulunan ASIIN 

tarafından akredite edildi.

Yakın Doğu üniversi-
tesi İletişim Fakültesi, 
yetkin eğitim kadrosu, 
uygulama merkezleri 
ve iletişim teknolojiler-

ini yakın takip eden bir fakülte oluşuyla 
dikkat çekiyor. Fakültede dört yıllık eğitim 
verilen Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo 
TV ve Sinema, Gazetecilik, Görsel İletişim 
ve Tasarım, Film Yapımı ve Yayıncılık 
Bölümlerinin yanısıra, iki yıllık önlisans 
programlarından Radyo Tv Teknolo-
jileri, Görsel Tasarım, Fotoğrafçılık ve 
Kameramanlık, Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümleri de yer alıyor. Bun-
lara ek olarak, yüksek lisans ve doktora 
programlarıyla birlikte İletişim Fakültesi, 
idari-akademik-teknik konularda üst 
düzey çalışmalara çatı oluşturuyor. 
Ayrıca, önümüzdeki eğitim yılı başında 
Kıbrıs’ta tek olacak olan Çizgi Film 
ve Animasyon Bölümü’ne de öğrenci 
alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe 
KEÇECİ’nin Basın ve Halkla ilişkiler 
Müdürlüğü’ne yaptığı açıklamada, içinde 
bulunduğumuz modern toplumların 
ihtiyaçları doğrultusunda İletişim 
Fakültesi öğrencilerine, bilimsel ve 
mesleki nitelikleri en çağdaş yöntemlerle 
kazandırdıklarını belirtti.

KEÇECİ, bunun da kaçınılmaz olarak hem 
akademik kadro hem de teknik donanım 
açısından üstün özelliklere sahip olmayı 
gerektirdiğini söyledi.

Büyük Akademik Kadro ile Teori 
ve Pratik Birlikte
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Gazetecilik, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım, Görsel İletişim ve Tasarım, 
Radyo TV ve Sinema, Film Yapımı ve 
Yayıncılık olmak üzere 5 bölümde eğitim 
veriyor. Alanlarında yetkin toplam 
39 kişilik akademik kadroya sahip 
olan fakültede, üniversite gazetesinin 
haftalık olarak çıkartıldığı Elektronik 
Gazete Merkezi, projelerin-çalıştayların 
gerçekleştirildiği Fotoğraf Stüdyosu, so-
syal sorumluluk projelerinin yürütüldüğü 
Halkla İlişkiler Uygulama Merkezi, 
akademik çalışmaların yapıldığı İletişim 
Araştırmaları Merkezi, öğrencilerin staj 
yapabilecekleri Yakın Doğu Radyo ve 

üstleniyor.

Gazetecilik Bölümü
Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Ünlen 
DEMİRALP, basın sektörüne, mesleki bilgi 
ve becerilerle donanmış, etik değerlere 
sahip, alanın toplumsal boyutunun 
idrakinde elemanlar kazandırmayı 
amaçladıklarını söyledi. Demiralp, 
“Bölümü tamamlayanların, her türlü me-
dya kuruluşunda, toplumsal yararı önde 
tutan başarılı çalışmalar sergilemelerini 
sağlayacak teorik yeterliliğe ve pratik 
alışkanlığa sahip kılınması hedeflenme-
ktedir” dedi.

Radyo Tv ve Sinema Bölümü
Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fevzi KASAP, Tv-sinema 
yayıncılığında her görev için nitelikli 
eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını 
belirterek, “Verdiğimiz eğitim, öğrencileri 
bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, 
öte yandan onların bilgili, dünyayı 
kavrayabilen, toplumsal sorumluluk 
sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş çok 
yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini 
sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtın Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Nilgün ABİSEL, sosyoloji, 
antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden 
yararlanarak faaliyet göstermesinin, 
bölüme disiplinler arası bir nitelik 

birlikteliğini kendi mesleki alanınızda en 
iyi ve doğru biçimde uygulayan yetkin bi-
reyler olarak geleceğe yön vereceksiniz” 
diye seslenerek, hedeflerinin; yaşadıkları 
yerlerde, çalıştıkları ortamda çağdaş ve 
eğitimli meslek sahipleri olarak doğru 
iletişimi sağlayan, topluluklara yön 
verebilen özgün ve yaratıcı çalışmaların 
öncüsü olacak mezunlar yetiştirmek 
olduğunun altını çizdi. KEÇECİ, Görsel 
İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerine 
eğitim süresince, iletişimin kuramsal 
bilgilerinin yanı sıra almış oldukları 
tipografi, animasyon, illüstrasyon, web 
tasarımı, yayın grafiği ve multimedya 
tasarımı gibi alanın önemli uygulama 
dersleriyle de, yaptıkları projeleri fiziki 
ve sanal ortam sergileriyle daha 
geniş kitlelere ulaştırabilmenin farkını 
yaşattıklarını belirtti.

Film Yapımı ve Yayıncılık 
Bölümü
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ “Tel-
evizyon ve sinema her geçen gün gelişen 
ve büyüyen bir sektördür. Bu bağlamda 
da eğitimli ve nitelikli eleman ihtiyacı 
her geçen gün artmaktadır. Film Yapımı 
ve Yayıncılık Bölümü, sektörün ihtiyacını 
karşılayacak tasarım yeteneği gelişmiş, 
yetenekli ve bilgili kişiler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Bölüm mezunları, 
film ve prodüksiyon şirketlerinde, özel 
efekt ve animasyon şirketleri ve reklam 
ajansları, yapım şirketlerinde bulunan 
pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, 
senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, 
görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, 
reji koordinasyoncusu, kurgucu, sunucu, 
yapım sonrası idareci ya da teknik ele-
man, kameraman, resim seçici, kurgu 
operatörü vb. olarak geniş bir alanda 
iş imkanına sahip olacakları” bilgisini 
verdi.

Kıbrıs’ta Tek Olacak Çizgi Film 
Ve Animasyon Bölümü
Dekan Vekili Gökçe KEÇECİ, “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin vizyonuyla birlikte, 
Fakültemiz de her geçen yıl akademik ve 
uygulamalı alanlarda gelişim göstermek-
te. Bilimsel yayın sayısının arttığı, niteliği 
yüksek proje ve etkinliklerin yapıldığı çok 
verimli bir yıl geçirmiş olmakla beraber, 
önümüzdeki eğitim yılı için bugünden 
daha yüksek hedefler ortaya koyuyoruz. 
Türkçe ve İngilizce eğitim seçeneği 
sunduğumuz dört Lisans, dört ön lisans 
bölümlerine ek olarak fakültemiz, Medya 
ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans ve 
Doktora Programlarını da barındırıyor. 
Ayrıca, önümüzdeki eğitim yılı başında 
Kıbrıs’ta tek olacak olan Çizgi Film 
ve Animasyon Bölümü’ne de öğrenci 
alacağımızı da duyurmak istiyorum” diye 
ekledi.

Yakın Doğu Televizyonu’ndan oluşan 
geniş bir uygulama alanı bulunuyor.

Fakülte öğrencilerinin, derslerde aldıkları 
teorik bilgiyi pratikle bütünleştirme 
olanağı bulması ve etik değere sahip 
bireyler olması, meslek hayatında fark 
yaratmalarına olanak sağlıyor.

Geniş İmkanlar
İlk kez 1996 yılında öğrenci kabul 
eden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde halen 500 lisans, 42 
yüksek lisans ve 19 doktora öğrencisi 
eğitimlerini sürdürüyor. Bir tarafı Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsüne, bir tarafı 

da Lefkoşa’ya bakan 5 katlı binada ver-
ilen eğitim, 40 ve 80 kişilik dersliklerde, 
toplam 70 kişilik laboratuvar, 200 kişi 
kapasiteli stüdyo-anfi, profesyonel 
özelliklere sahip televizyon ve radyo 
stüdyoları desteğiyle yürütülüyor.

Yeni Çağın Merkezi
Fakülteyi, “Yeni çağın merkezi, 
kampüsün en dinamik parçası” olarak 
tarif eden Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, Yakın 
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 
vekaleten Dekanlık görevini yürütüyor. 
Ayrıca Gazetecilik Bölüm Başkanlığı’nı 
Prof. Ünlen DEMİRALP, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı’nı Prof. 
Dr. Nilgün ABİSEL, Radyo TV ve Sinema 
Bölüm Başkanlığı’nı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap, Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm 
Başkanlığı’nı Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ 

kazandırdığını söyledi. “Farklı disi-
plinlerden yararlanıyor olması halkla 
ilişkilerin temelini güçlendirmekte ve 
halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı 
bir hale sokmaktadır” diyen Abisel ders 
programının, mezun olan öğrencileri 
bilim, özel ve kamu sektörü için 
yetişmiş işgücü ve araştırmacı yapmak 
amacı doğrultusunda oluşturulduğunu 
vurguladı.

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 
Başkanı Doç Dr. Gökçe KEÇECİ de 
öğrencilere, “İletişim ve tasarım 

Yeni nesil iletişimcilerin adresi:

YDÜ İletişim Fakültesi

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

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
F. Boğaç EVREN

Katkıda bulunanlar:
NEU WEBTEAM
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Bilgiler Güncel Olarak 
Paylaşılıyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, İlaç Danışma 
Merkezi’nin sosyal medya hesabı 
facebooktan güncel bilgilerin 
periyodik olarak paylaşıldığı, 
mesai saatleri içerisinde de 0392 
675 10 00/1193no’lu telefondan 
hasta, hekim ve eczacılara ilaç 
danışmanlık hizmeti verildiği 
belirtildi.

Eczacılara da Meslik İçin 
Eğitim Veriliyor
Kıbrıs Türk Eczacıları Birliğiyle 
İlaç Danışma Merkezi işbirliğinde, 
Kıbrıs’taki eczacılara da meslek 
içi sürekli eğitim toplantıları 
düzenleniyor.

Bu yıl içerisinde eczacılara, 
akılcı ilaç kullanımı, gebel-
erde ve emzirme döneminde 
ilaç kullanımı, yaşlı ve çocuk 
hastalarda ilaç kullanımı, ilaç 
etkileşmeleri, astım ve KOAH 
hastalarında akılcı ilaç kullanımı, 
akılcı antibiyotik kullanımı, 
diyabet ve hipertansiyonda akılcı 
ilaç kullanımı, kanser hastalarına 
eczacı danışmanlığı ve kanser 
tedavisinde yeni gelişmelerle ilgili 
eğitimler verildi.

2009 yılında Kuzey Kıbrıs’ta 
doğduğunu, daha sonra ise her 
yıl farklı şehir ve Üniversitede 
yapıldığını belirterek, Kongre’nin 
“Made in North Cyprus” markalı 
olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs 
ürünü olarak Dünya “Eğitim Bil-
imleri” alanında kendisini kabul 
ettirdiğini ve her yıl 500’den fazla
bilim adamının kongreye katılarak 
yapmış oldukları araştırmalarını 
sunma imkânı verdiğini açıkladı. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin gerek 
kongrenin başlangıç sürecinde 
gerekse de daha sonraki yıllarda 
da ana sponsorluk yaparak 
kongreye destek sağlayan 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan GÜNSEL’e ve Kurucu Rektör 
Dr. Suat GÜNSEL’e teşekkürlerini 
sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi, Üstün Zekalılar 
Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Deniz ÖZCAN “Okul 
danışmanları ve üstün yetenekli 
öğrenciler”, Yrd. Doç. Dr. Esen

Öğrencilere Staj İmkanı 
Sağlanıyor…
Öğrencilein staj imkanı da 
bulduğu merkezde, stajları 
sırasında klinikte hastayla ve 
hekimle nasıl iletişim kurabi-
leceklerini, tedavileriyle ilgili 
sorunların çözümünde gerek hek-
imin gerekse hastanın sorularını 
hangi doğru veri tabanlarını da 
kullanarak cevaplayabileceklerini 
yaşayarak öğrenme şansına elde 
ediyorlar.

Akılcı İlaç Kullanımı İçin 
Merkeze Danışma Çağrısı 
Yapıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Klinik 
Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT, “medikal 
hata reçeteleyenden değil reçete-
lenenden kaynaklanır ve bu da 
ilaçtır” diyerek, ilacı en iyi bilen 
uzman kişi olarak, bu hataların 
önlenmesinde ve ilaca bağlı prob-
lemlerin giderilmesinde, hastanın 
ilaçla tedavisinin yönetiminde 
hekimle ve diğer sağlık profesy-
onelleriyle omuz omuza çalışmak 
ve en iyi donanımla hizmet 
vermek için, Klinik Eczacılık İlaç 
Danışma Merkezi’ne başvurmaya 
davet etti.

SUCUOĞLU “Lise öğretmenlerinin 
yaşadıkları çatışmaların 
demografik özelliklerine ve 
çatışma yönetimi stratejilerine 
göre değerlendirilmesi”, doktora 
öğrencileri Uz. Nüket GÜNDÜZ 
“akran uzlaşımına yönelik 
öğretmen tutum ölçeği geçerlik 
güvenirlik çalışması”, Uz. Gözde 
EVRAN “2005-2016 yılları 
arasında yapılan ölüm kaygısı 
çalışmalarının incelenmesi” ve 
Uz. Ahmet ARNAVUT “2008-2015 
yılları arasında yapılan teknoloji 
bağımlılığı çalışmalarının ince-
lenmesi” başlıklı çalışmalarını 
başarıyla sundular.

İngilizce olarak sunulan 
çalışmalarla ilgili olumlu tepki 
alan öğretim üyeleri ve doktora 
öğrencileri, Yakın Doğu Üniversi-
tesini yabancı bir ülkede temsil 
etmenin vermiş olduğu gururu 
hissettiklerini ve Yakın Doğu Üni-
versitesi Center of Excellence’a 
destekleri için teşekkür ettiler.

Yakın Doğu Hastanesi ve Eczacılık 
Fakültesi işbirliğiyle 2015 yılında 
hizmete giren ve Türkiye ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
eczacılık eğitiminin de içinde 
yer aldığı bir merkez olması 
dolayısıyla bir ilk olarak 
tarhe geçen Klinik Eczacılık İlaç 
Danışma Merkezi’nin, sağlık pro-
fesyonelleri, hastalara ve halka 
danışmanlık hizmeti verildiği 
bildirildi.

İlaçların Kullanımı ve 
Etkileşimlerine İlişkin 
Bilgiler Veriliyor
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta 
klinik eczacılık eğitimi tarihinde 
mihenk taşı olarak nitelendirilen 
merkezde, doz danışmanlığı, İlaç 
kaynaklı yan etkiler, kontrendi-
kasyonlar ve uyarılar, ilaç 
etkileşimleri (ilaç-ilaç, ilaç-besin, 
ilaç-bitkisel ürün), uygun formül-
asyon seçimi, gebelik ve emzirme 
döneminde ilaç kullanımı, endi-
kasyon dışı ilaç kullanımı, bitkisel 
ürünler, ilaç saklama koşulları 
hakkında bilgiler veriliyor.

Merkezde bunların yanı 
sıra, halkın ilaç kullanım 
alışkanlıklarının iyileştirilmesi 
ve akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin 
yaygınlaştırılması amacıyla eğitim 
toplantıları düzenlenerek, eğitim 
materyalleri hazırlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi birincisi 2009 
yılında Yakın Doğu Üniver-
sitesinde yapılan, 2 ve 3’cüsü 
İstanbul, 4’cüsü Barselona, 
5’cisi Roma, 6’cısı Malta, 6’cisi 
Atina, 8’cisi Madrid ve 9’cusu ise 
geçtiğimiz günlerde Fransa’nın 
Nice şehrinde yapılan “9. Dünya 
Eğitim Bilimleri Kongresinde” 
başarıyla temsil edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, kongreye Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU, Üstün Zekalılar Ana 
Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Deniz ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Esen 
SUCUOĞLU, Uz. Nuket GÜNDÜZ, 
Uz. Gözde EVRAN ve Uz. Ahmet 
ARNAVUT katılarak bildirilerini 
sundular.

Kongrenin açılış törenindeki 
konuşmacılardan birisi olan Prof. 
Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Dünya 
Eğitim Bilimleri Kongresi’nin

YDÜ, Fransa’da 
başarıyla temsil edildi

Vatandaşlara ilaç 
danışmanlığı hizmeti 

veriyor

sonuna kadar farklı alanlarda yeni 
kısa dönemli eğitim programlarını da 
hayata geçirecek.

YABEM Müdürü Doç. Dr. 
KOLDAŞ: Paylaşımcı Bir 
Bireysel Gelişim Anlayışı 
Toplumsal İlerlemenin Ana 
Taşıyıcısıdır
Yaşam boyu eğitimin toplumsal 
gelişimin ana unsurlarından biri 
olduğunu vurgulayan Yakın Doğu 
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, “ Yakın Doğu Üniversitesi 
YABEM olarak 2017 Bahar Döne-
minde fakültelerimizin sistematik 
çalışmaları sonucunda oluşturulmuş 
kişisel ve profesyonel gelişime 
yönelik 93 kısa dönemli eğitim 
programını hayata geçiriyoruz.. 
YABEM’de temel amacımız toplumu-
muzun ve öğrencilerimizin üniversite 
temel müfredatı ve topluma açık 
derslerimiz dışında ilgi duydukları 
ve kendilerini geliştirme istedikleri 
alanlarda kendilerine kısa dönemli 
eğitim programlarımızla destek 
olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
her yıl farklı kişisel ve profesyonel 
gelişim alanlarında çok sayıda 
eğitim programını tasarlayarak 
katılımcılarımızın ilgisine sunuyoruz. 
YABEM olarak ülkemizde ve dünyada 
yaşam boyu eğitim felsefesinin 
gelişimine, içselleştirilmesine ve 
hayata geçirilmesine yön verici 
paydaşlardan biri olmak için her 
yıl bir öncekinin üzerine katarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim 
alanındaki 30 yıla yakın tecrübesiyle 
hazırlanan eğitim programlarında 
katılımcılarımızın kişisel, toplumsal 
ve uluslararası vizyon ve amaçlarına 
ulaşmalarına eğitsel anlamda nitelikli 
bir katkı koymayı amaçlıyoruz. Bu 
bağlamda kişisel ve profesyonel 
gelişimini yaşam boyu eğitim 
anlayışıyla daha ileri seviyelere 
götürmeyi amaçlayan herkesi 
bu dönem hayata geçireceğimiz 
kısa dönemli YABEM eğitim 
programlarımıza bekliyoruz ” dedi.

Azınlıkların Korunması, İngilizce, 
Arapça, Yunanca, İtalyanca, 
Almanca, Yabancılar için Türkçe, 
İkna Yöntemleri, Müzik Akademisi 
(Keman, Piyano, Saz, Gitar, Koro ve 
diğerleri), 3 DMax, Autocad, PMP 
(Project Management Professional- 
Profesyonel Proje Yönetimi) Sınavına 
Hazırlık Eğitimi, Zor İnsanlarla 
İletişim, İleri Satış Teknikleri, KPSS 
Hazırlık Kursu, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) Hazırlık Kursu, Diş Hekimliği 
Uzmanlık Sınavına (DUS) Hazırlık 
Kursu, Yeniden Yapılanan Ortadoğu 
ve Akdeniz, Madde Bağımlılığı ve 
Önleme, Evlilik İlişkisini Geliştirme, 
Güvenli İnternet Kullanımı, Eğitim 
Yönetimi ve Kalkınma Stratejileri, 
Stres Yönetimi, Yönetim Kuramları ve 
Süreçleri, Sosyal Medya ve Web 2.0 
Araçlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımı 
ve Yönetimi, Aile ve Toplum, Eğitimde 
Yaratıcı Drama, Kuzey Kıbrıs’ın Çevre 
Politikaları, Adobe Flash Cs6 Act 
Ionscrıpt 3 Animasyon Tasarımı, 
Gelişim Psikolojisi, Örgüt Kültürü, 
Temel Laparoskopi Eğitimi, Sağlıklı 
Beslenme ve Diyet, İlk Yardım Eğitimi, 
Bilgi ve Belge Yönetimi, Kurum-
sal İletişim, Güvenlik Akademisi, 
Yöneylem Araştırması, Uluslararası 
İlişkilerde Sorun Çözme Yöntem-
leri, Avrupa Birliği Dış Politikası 
ve Komşuluk Stratejisi, İşletme 
Ekonomisi, Uluslararası Ticarette 
Tarife ve Tarife Dışı Engellerin 
Kuresel Refah Üzerine Etkileri, Sivil 
Toplum Örgütleri için Pazarlama, 
Küreselleşmenin Dünyaya Etkileri, 
Araştırma, Yöntemleri, Akdeniz’de 
Toplum, Ekonomi ve Siyaset, Veri 
Tabanı Yönetim Sistemleri, Kıbrıs 
Türk Siyasi Tarihi Eğitimi, Yönetim 
Projelerinin Değerlendirilmesi ve 
Risk Analizi, Bilgi Ekonomisi, Küresel 
Meydan Okuyuşlar ve Uluslararası 
İlişkiler, Matlab Programlamaya 
Giriş, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, 
Çevre Biyoteknolojisi, Ts En Iso/
Iec17025 Deney Ve Kalibrasyon 
Lâboratuvarlarının Yeterliliği İçin 
Genel Şartlar, Betonarme, Akıllı 
Araçlardaki Gelişmiş Sürüş Destekleri 
İçin Bilgisayar Algoritmaları ve Sis-
temleri, Visual Basic, Protez Kullanan 
Bireylerde Hijyen, İslam Aile Hukuku, 
Arap Dili ve Belagatı, Karşılaştırmalı 
Dinler ve Değerler Eğitimi, Barış Dilini 
Anlamak, Film Çözümlemeleri Atöly-
esi, Stüdyo Fotoğrafçılığı, Türkiye’de 
Sinema; Yeşilçam ve Sonrası, 
Pazarlama İlkeleri, Eğitimin Sosyal 
Temelleri, Radyo Program Yapımı, Tel-
evizyonun Temel Kavramları, Halkla 
İlişkiler Çalışmalarında Kurumsal 
İletişim ve İmaj Yönetimi eğitimleri 
yer alacak. YABEM, dönem içinde yıl

YABEM kısa dönemli eğitim 
programları mühendislikten 
mimarlığa, bölgesel çalışmalardan 
ekonomiye, stres yönetimin-
den bireysel etkili iletişime, dil 
eğitimlerinden kurumsal yönetişim 
ve yönetişim ilişkilerine, aile ve 
toplum ilişkilerinden örgüt kültürüne, 
kültürel çalışmalardan tıpta ve diş 
hekimliğinde uzmanlık konularına 
kadar farklı eğitim disiplinlerini ve 
alanlarını kapsıyor.

Kısa dönemli eğitim ve sertifika 
programları Yakın Doğu Üniversi-
tesi akademisyen ve uzmanlarının 
yanısıra Türkiye’den ve düny-
adan alanlarının uzmanı konuk 
bilim insanları ve profesyoneller 
tarafından yürütülecek ve program 
sonunda katılımcılara sertifika 
verilecek. Programlar 6 Mart 2017‘da 
başlayacak ve yıl sonuna kadar 
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 
gerçekleştirilecek.

Kişisel ve Profesyonel 
Gelişime Yönelik 93 Yaşam 
Boyu Eğitim Programı
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi (YABEM) 2017 Bahar 
Döneminde kişisel ve profesyonel 
gelişim odaklı 93 eğitim programı 
sunacak. Bu programların yanısıra 
dönem içinde kurumsal bazda 
hizmetiçi eğitim programları da 
YABEM tarafından hayata geçiri-
lecek. 6 Mart 2017’de başlayacak 
eğitim programlarının arasında: 
Etkili Sunum Hazırlamada Teknolojiyi 
Kullanma, Finansal Okur Yazarlık, 
Dijital Pazarlama, Uygulamalı 
Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi, 
Proje Yönetimi’ne Giriş, Profesyonel 
Yönetici Davranış Biçimi Geliştirme, 
WordPress Belgesi ile Blog ve 
İnternet Sayfası Oluşturma, Fotoğraf 
Atölyesi, Photoshop Dünyası, Corel 
Draw Uygulamaları, İnternet ve 
Sosyal Medyada Marka ve Şirket 
İtibarının Korunması ve Yönetilm-
esi, Zaman Yönetimi, İş Sağlığının 
Temel İlkeleri, Gelişmiş İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kursu, Sosyal Paylaşım 
Ağları ve Güvenlik Eğitimi, Yatırım 
Projelerinin Değerlendirilmesi ve 
Risk Analizi, Diksiyon- Hitabet ve 
Beden Dili Kursu, Büyük Güçler ve 
Dünya Politikasına Etkileri, Ortadoğu 
ve Uluslararası İlişkiler, Küresel 
Ekonominin Bölgesel ve Yerel Etkileri, 
Avrupa Birliği Kurumları’na Giriş, 
Avrupa Ekonomisi ve Uluslararası 
Ticari İlişkiler, Türk Dış Politikasında 
Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar, 
KKTC’de Ayrımcılığın ve Yabancı 
Düşmanlığının Önlenmesi ve

YABEM’in 93 
sertifika programı 
6 Mart’ta başlıyor

den (tomografi, MR) elde edilmiş olup, 
hastanın patolojisini tam olarak göster-
ebilmesi olduğunu söyledi.

Hastaya Çıkan Model Üzerinden, 
Hastalığı veya Gerçekleşecek 
Ameliyatı ile İlgili Bilgi Veriliyor
Üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ mod-
elinin sürecine de değinen Yrd. Doç. Dr. 
MAMMADOV; “Hastaya çekilen rady-
olojik görüntüleme sonuçları bilgisayar 
programları ile işlenip, hastalıklı bölge 
izole edilir, model üç boyutlu yazıcıda 
baskıya hazır hale getirilir ve basılır. 
Sonrasında hastaya çıkan model 
üzerinden hastalığı veya gerçekleşecek 
ameliyatı ile ilgili bilgi verilir. Böylece 
hasta ameliyat edilecek bölgeyi tam 
olarak görür. Bu yöntemde amaç, 
sadece hasta bilgilendirme değil, sağlık 
bilimlerinde öğrenim gören öğrencilere 
de bu gerçekçi modeller üzerinden eğitim 
vermektir” dedi.

Üç Boyutlu Yazıcıdan Çıkan 
Organ Modelleri Çok Yakında 
Diğer Anabilim Dalları’nda Uygu-
lanmanya Başlanacak
YDÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı, NEU3D Labora-
tories Medikal Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. 
Emil MAMMADOV, şu anda Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı’nda kullanılmaya başlanan 
bu yöntemin, yakın bir zamanda, 
hastane genelinde hayata geçmesinin 
planlanlandığını vurguladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan YDÜ 
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı ve NEU3D Laboratories 
Medikal Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Emil 
MAMMADOV, hem girişim öncesi hasta 
bilgilendirmede, hem de öğrenci eğitimine 
katkıda oldukça fayda sağlayan üç boy-
utlu yazıcıdan çıkan organ modellerinin, 
Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık 
Araştırmaları Merkezi’ne bağlı NEU3D 
Laboratories’de üretilmeye başladığını 
bildirdi.

Üç Boyutlu Yazıcıdan Çıkan 
Organ Modelleri Gerçek Hasta 
Görüntülemesinden Çıkıyor
Pilot uygulamaya Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim 
Dalı’nda başlandığını ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Emil MAMMADOV, bu modellerin 
piyasadaki ürünlerden en büyük farkının, 
tamamının gerçek hasta görüntülemesin- 

YDÜ 
Hastanesi’nde 

üç boyutlu 
dönem başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 2017 bahar dönemine 
her yaştan katılımcıya açık kişisel ve profesyonel gelişim odaklı 93 kısa 

dönemli eğitim programını hayata geçirerek başlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, Üç Boy-
utlu Yazıcıdan Çıkan Organ Modelleri Kullanılmaya 

Başlandı. İlk Olarak Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 
Kullanılmaya Başlanan Bu Modeller Sayesinde Hastalar, 
Hastalığı veya Gerçekleşecek Ameliyatı ile İlgili Derin-

lemesine Bilgilendiriliyor.



Paraşütte 
dünya 

ikincisi!
Donmuş gölün Üzerinde -10 dereceyi 
bulan hava koşullarında gerçekleşen 
yarışmada milli takımımız, ferdi klas-
mandaki 1.’lik ve 2.’lik yanısıra takım 
halinde de ilk üçe girmeyi başardılar.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Sporcusu Umut Akçıl Dünya 
Sıralamasında İlk 100’e Girdi
Milli takımda buluna Yakın Doğu 
Üniversitesi Milli Sporcusu Yrd. Doç. 
Dr. Umut AKÇIL çok az puanla 2.lik 
elde ederek gümüş madalya aldı. Bu 
yılın ilk uluslararası yarışmasında bu 
denli büyük bir başarıya imza atan 
sporcularımızdan Umut AKÇIL Dünya ve 
Avrupa sıralamasında ilk 100’e girerek 
büyük bir yükseliş göstermiştir. Umut 
AKÇIL Türk Sporcular arasında ise 
geçen yıldan beridir 100 sporcu içer-
isinde 1.sırada yer almayı sürdürüyor.

Hedef Estonya Uluslararası 
Yamaç Paraşütü Hedef 
Şampiyonası
Milli takım sporcularımızdan Görkem 
BULUÇ, Cemal DİREKÇİ ve Yrd. Doç. 
Dr. Umut AKÇIL 23-26 Şubat 2017 
tarihlerinde Estonya’da düzenlenecek 
uluslararası yamaç paraşütü hedef 
şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil 
edecekler.

Litvanya’nın Trakai kentinde düzen-
lenen FAI (International Air Sports) 
Litvanya Uluslararası Yamaç Paraşütü 
Hedef Şampiyonasında favori olarak 
gösterilen ve dünya sıralamasında ilk 
25 içerisinde bulunan İngiliz, Amerikan 
ve ev sahibi Litvanyalı sporcuları geride 
bırakarak büyük bir başarıya imza atan 
KKTC Milli Takımı Sporcularımız 1.’lik ve 
2.’lik elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor-
cusu Yrd. Doç. Dr. Umut AKÇIL 
Dünya 2’ncisi
KKTC Milli Takımı olarak 3’üncülük, ferdi 
klasmanda ise Yakın Doğu Üniversitesi 
takımından Yrd. Doç. Dr. Umut AKÇIL 
dünya 2’nciliğini elde etti.

İlk iki gün yapılan resmi antrenman 
uçuşlarının ardından başlayan yarışma 
5 gün boyunca zorlu hava koşullarında 
10 round uçuş yapılarak tamamlandı. 
10 round sonunda çok çekişmeli geçen 
yarışmada son ana kadar zirveden 
kopmayan KKTC Hava Sporlar Federa-
syonu Milli Takım Sporcularından Cemal 
DİREKÇİ 1.’ci, YDÜ ‘lü sporcumuz Umut 
AKÇIL ise 2.’lik elde etti.

Dünya Klasmanında KKTC 
Takım Olarak 3’üncü Bireysel 
Olarak 1. Ve 2’ncilikleri Aldı

Final periyoduna iyi giren ve 
savunmasını sertleştiren Yakın Doğu 
Üniversitesi üç dakikada skoru 61-
47’ye getirdi. İki ekibin de karşılıklı 
basketler bulmasıyla skor Yakın Doğu 
Üniversitesi Üstünlüğünde 67-56’ya 
geldi. Hücumda etkinliğini sürdüren 
Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin 
geri dönüşüne izin vermeyerek 
mücadeleden 21 sayı farkla 81-60 
galip ayrıldı.

Öne çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde: 
Quanitra HOLINGSVORTH 17 sayı, 6 
ribaund, Kayla MCBRIDE 20 sayı, 10 
ribaund, Courtney VANDERSLOOT 12 
sayı, 8 ribaund, 9 asist Elin ELDE-
BRINK 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist, 
Bahar ÇAĞLAR 10 sayı, 3 ribaund, 
2 asist ile takımın öne çıkan isimleri 
oldular.

Galatasaray’da: Astou TRAORE 15 
sayı, 1 ribaund, Moriah JEFFERSON 
25 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Yvonne 
ANDERSON 6 sayı – 5 ribaund – 3 
asist, Pınar DEMİROK 5 sayı – 1 
ribaund – 2 asist, Kristine VITOLA 6 
sayı – 1 ribaund – 2 asist ile oynadı.

Üniversitesi bu avantajını yeterince 
iyi kullanamasa da periyodu 2 sayı 
geride (18-16) tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci 
periyotta üç dakika geride kalırken 
Yakın Doğu Üniversitesi 21-22 öne 
geçti. Elin ELDEBRINK’de devreye 
girmesiyle, Quanitra HOLINGSVORT 
ve Bahar Çağlar ile pota altında 
etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 
8. dakikada farkı 10 sayıya (33-23) 
çıkardı. Sayı bulan Galatasaray son 
bir dakika kala skoru 35-28’e çekti. 
İkinci periyot sonunda soyunma 
odasına Yakın Doğu Üniversitesi 30-
35’lik skorla üstün gitti.

Üçüncü periyotta Galatasaray’ın 
baskısı Yakın Doğu Meleklerini 
fazla etkilemedi. Oyunun kontrolünü 
eline alan Yakın Doğu Üniversitesi 
5. dakikada farkı yeniden Quanitra 
HOLINGSVORTH’un pick and roll 
sayıları ile 10 sayıya (46-36) çıkardı. 
Galatasaray sayı bularak farkı kapa-
tmaya çalışsa da başarılı olamadı ve 
Yakın Doğu Üniversitesi son periyoda 
54-47 önde girdi.

Abdi İpekçi Spor 
Arena’da oynanan 
maçta, Yakın 
Doğu Melekleri 
parkeye, Courtney 

VANDERSLOOT, Kayla MCBRIDE, 
Bahar Çağlar, Kuanitra HOLINGS-
VORTH ve Olcay ÇAKIR beşiyle çıktı. 
Galatasaray’ın en büyük silahı olan 
savunmayı rakibinden daha iyi 
kullanan Yakın Doğu Üniversitesi 
ribauntlarda (45-22) ve asistte (24-
12) Galatasaray’ı ikiye katladı. Yakın 
Doğu Üniversitesi set hücumlarında 
Galatasaray’ın savunmasında pick 
and roll ile rakibine ağır bir yenilgi 
tattırdı.

Maçın ilk periyodunda ev sahibi ekip 
Galatasaray, agresif savunması ile 
arka arkaya bulduğu basketlerle 7-0 
skor kaydetti. Yakın Doğu Üniversi-
tesi ise Kayla MCBRIDE, Quanitra 
HOLINGSVORTH ikilisiyle beşinci 
dakikada skoru 15-8’e getirdi. İlk 
periyodun bitimine iki dakika kala 
Yakın Doğu Üniversitesi bu bölümde 
farkı 3 sayıya kadar düşürdü 
(18-13). Hücum ribauntlarında 8-1 
üstünlük sağlayan Yakın Doğu
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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 
18. haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray’ı 21 sayı farkla 60-81’lik skorla mağlup etti. 

Bu maçla ligde 15. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğe yükseldi.

Galatasaray’ı devirdi, 
lider oldu!


