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Kıbrıs bademi kanseri 
önlüyor

Dr. Elif Deliceo Türkiye’de 
yılın doktoru seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi önemli bir 
araştırmaya imza tarak, Kuzey Kıbrıs’ta 
yetişen bademlerin kolon kanserine 
karşı etkili olduğunu saptadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 
finali ilk maçında, Bellona AGÜ’yü 73-69 
yendi. Evinde oynayacağı rövanş önces-
inde 4 sayılık avantajı yakalayan Yakın 
Doğu Üniversitesi,  bu maçta da rakibine 
sayı üstünlüğü sağlaması durumunda 
EuroCup kupasının sahibi olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde tam burslu olarak eğitime 
başlayan ve 2016 yılında mezun olarak 
Muş ilinde 112 Komuta Kontrol Merkezi 
doktoru olarak mesleki hayatına 
başlayan Dr. Elif Deliceo’un Türkiye’de 
yılın doktoru seçildiği bildirildi.

/universitegazetesi

DETAYLAR 3’DE

DETAYLAR 3’TE

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

Avrupa Rektörler Kulübü’nün de 
üyesi olan Kurucu Rektör Dr. Suat İ. 
GÜNSEL’e Fahri Profesörlük ünvanı 
Londra’da düzenlenen görkemli bir 
törenle taktim edildi. Dr. Suat GÜN-
SEL töreninde yaptığı konuşmada, 
adalı olmanın kendine özgülüğünden 
ve kıtalılarla olan farklılıklarından söz 
ederek, fahri profesörlük ünvanına 
layık görülmesinden dolayı büyük 
gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Dr. Suat GÜNSEL: “Dünyanın 
Gelişmiş Ülkeleri ile Yarışır 
Duruma Geldik…”
Konuşmasına, “Adalılar sürekli olarak 
bir gemide olma hissini taşırlar. 
Fırtınaya yakalanmamak için bir 
yere kök salma ihtiyacını duyarlar. 
Üniversitemiz bu küçücük adada 110 
farklı ülke insanını bir araya getirmeyi 
başarmıştır” sözleriyle başlayan 
Kurucu Rektörü Dr. Suat GÜNSEL, 

“Yapılan araştırmalar ile şu anda 
dünyanın gelişmiş olan ülkeleri 
ile yarışır duruma geldik. Örneğin  
Big Bang CERN projelerine katkı 
sağlamaktayız. İleri teknoloji ile 
çalışan güneş enerjili araba, giyilebilir 
sağlık teknolojileri, süper bilgisayar 
ve robot teknolojisindeki gelişmeler 
de bunların kanıtı durumundadır” 
dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 
oluşturulan güçlü bir ekip ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli 
otomobili olan GÜNSEL’in tasarlanıp 
hayata geçirildiğini vurgulayan 
Dr. Suat İ. GÜNSEL, kendisine 
layık görülen fahri profesörlük 
ünvanının, ülke insanının ürettikler-
inin uluslararası platformda kabulü 
anlamını taşıdığını söyleyerek “bizleri 
onurlandırdınız” dedi.

Dr. Suat Günsel’e 
Londra’da fahri 

profesörlük ünvanı 
takdim edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’e Uluslararası 
Sokrates Komitesi tarafından Oxford Akademik Birliği’nin Fahri Profesörlük 

ünvanı verildi.

Eurocup “Yakın”
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GKK Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım 
YDÜ’yü ziyaret etti

Ziyaret 
kapmasında, 
Güvenlik Kuv-
vetleri Komutanı 
Tümgeneral 

Yılmaz YILDIRIM, Kurucu Rektör 
Suat GÜNSEL ile birlikte Yakın 
Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane, İnovasyon ve Bilişim 
Teknolojileri Merkezi ile Hayvan 
Hastanesini gezerek birimler 
hakkında bilgiler aldı.

Tümgeneral YILDIRIM’a, Büyük 
Kütüphane de bulunan kitaplar 
ve materyaller, İnovasyon 
Merkezi’ndeki; Süper Bilgisayar, 
Rorobotik Futbol Takımı NEU 
Islanders, Güneş Enerjili Ara-
balar ve yeni projeler ile Hayvan 
Hastanesi hakkında detaylı 
bilgiler aktarıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Tümer GARİP’inde 
hazır bulunduğu ziyaret so-
nunda, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Suat GÜNSEL, 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz YILDIRIM’a, 
Yakın Doğu Üniversitesini 
onurlandırdığı ziyaretinden 
dolayı plaket takdim etti.

Güvenlik Komutanı Tümgeneral Yılmaz YILDIRIM, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat 
GÜNSEL’i ziyaret ederek, üniversiteyi gezdi.

YDÜ 
Hastanesi’ne 

Berlin’de çifte 
teşekkür!

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’ne ITB Berlin’de 

turistlere verdiği sağlık 
garantisi için iki ayrı tur 

operatörü tarafından 
teşekkür plaketi sunuldu.
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İki büyük tur operatörünün, Almanya, 
Slovakya, İngiltere, Avusturya, Belçika, 
Fransa, Hollanda’nın da aralarında 
bulunduğu otuzdan fazla ülkeden Kuzey 
Kıbrıs’a getirdiği turistlere “turist sağlığı” 
kapsamında verdiği sağlık garantisinden 
ötürü YDÜ Hastanesi’ne teşekkür plaketi 
sundu.

YAVUZ: YDÜ, Ülkenin Tercih 
Edilmesini Sağlıyor…
Orta yaşın üstündeki turistlerin tatile 
gidecekleri ülkeleri belirlemelerinde en 
çok önem gösterdikleri konuların başında 
gidecekleri ülkelerdeki sağlık hizmetler-
inin olduğunu ifade eden NBK Touristic 
Genel Müdürü Recap YAVUZ, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nin bu ihtiyacı 
en iyi şekilde karşıladığını söyledi. “YDÜ 
Hastanesi’nin turist sağlığı konusunda 
verdiği garenti, Kuzey Kıbrıs’ın daha 
fazla turist tarafından tercih edilmesini 
sağlıyor” diyen YAVUZ, “tur operatörleri 
olarak bizler bu sayede gönül rahatlığıyla 
turistlerimizi Kuzey Kıbrıs’a gönderebili-
yoruz. Yakın Doğu Ailesi’ne turistlerimize 
verdiği uluslararası standarttaki sağlık 
hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz” 
diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı, İskele Belediyesinin 
düzenlediği, Kültürlerin Kaynaşması Fes-
tivaline, Türkmenistan, Libya, Kosova, 
Pakistan, Zimbabwe, Filistin, Müslüman 
Öğrenci Birlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden öğrenciler ile kurduğu 
6 stantla yer alarak destek verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
yaşayan tüm kültürleri buluşturmayı 
hedefleyen etkinlikte, ada genelindeki 
farklı kültürlere ait yiyecek içecek ve el 
emeği göz nuru eserlerin yer aldığı stant-
lar, öğrencilerin büyük ilgisini çekerken, 
halkın beğenisini topladı.

SAVAŞAN da konuşmasında, yaşlanan 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
Dünya’nın dört bir yanından KKTC’ye 
tatile gelen turistlere uluslararası 
anlaşmalarla yüksek standartta sağlık 
hizmeti verdiklerinin altını çizdi. YDÜ 
Hastanesi’nin kuruluş amacının başta 
ülke insanı olmak üzere KKTC’de bulunan 
herkesi sağlık açısından güvende hisset-
tirmek olduğunu ifade eden Savaşan, 
“bu uğurda her geçen gün bir öncesinden 
daha fazla çalışıyoruz” dedi.

YALKI: Hedef 500 Bin Turiste 
Sağlık Garantisi…
Son üç yılda YDÜ Hastanesi’nin ikiyüz 
binden fazla turiste sağlık garantisi 
verildiğini dile getiren NTL Direktörü 
Doğan YALKI da yaptığı konuşmada, 
turizimcilerin aldığı büyük riskler, 
Türkiye’nin verdiği teşvikler ve YDÜ 
Hastanesi’nin turist sağlığındaki yüksek 
kabiliyetinin birleştirilmesiyle her geçen 
yıl ülkeye daha fazla turist geldiğini ifade 
etti. “Hedefimiz ülkemize önümüzdeki 
üç yılda beşyüz bin turist getirmektir” 
diyen Yalkı, hedefe varılmasında Turizm 
ve Çevre Bakanlığı’nın da büyük katkısı 
bulunduğuna dikkat çekti.

ENÜSTÜN: GÜNSEL’in, Turizmin 
Gelişmesinde Katkısı Büyük…
Merkezi Almanya’da bulunan tur 
operatörü H&H Touristik’in genel müdürü 
ve ortağı Hakan ENÜSTÜN’de yaptığı 
konuşmada, 2012 yılında YDÜ Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’le yaptıkları 
protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 
gönderdikleri ve sayıları yüzbini geçen 
turistin sağlığının YDÜ Hastanesi’nce 
güvence altına alındığını söyledi. Kuzey 
Kıbrıs Turizmi’nin gelişmesinde turistlere 
verilen sağlık hizmetlerinin belirleyici 
role sahip olduğulayan Enüstün “Suat 
Hocaya ülkeye iki üniversite hastanesi 
kazandırarak, Kuzey Kıbrıs’da turizmin 
gelişmesine yaptıkları büyük katkı 
nedeniyle hem kurumumuz hem de 
turistlerimiz adına teşekkür ederim” diye 
konuştu.

SAVAŞAN: Amacımız KKTC’deki 
Herkesi Sağlık Açısından Güv-
ende Hissettirmek…
Kuzey Kıbrıs’ın “turist sağlığı” açısından 
en güvenli turizm destinasyonlarından 
biri olduğunu dile getiren YDÜ Has-
tanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm 
İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet

İskele Çarşı Merkezi’nde kurulan 
stantlarda, yöresel kıyafetler ve 
enstrümanların da tanıtıldığı etkinlik gün 
boyunca renkli görüntülere sahne oldu. 
Etkinlikte gün boyu buhurdanlıkta zeytin 
dalları yakıldı, gökyüzüne de kardeşlik ve 
dostluk adına beyaz güvercinler bırakıldı.

Semazen gösterisi, halk dansları ile 
Karadeniz Kültür Derneği Horon ekibinin 
gösterilerinin de yer aldığı etkin-
likte, çarşıya kurulan sahnede çeşitli 
performansların yanı sıra çalan müzikler 
eşliğinde Yakın Doğu Üniversitesi 
öğrencileri eğlenceli bir gün geçirdi.
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YDÜ Hastanesi’ne Berlin’de 
çifte teşekkür!

YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm 
İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet SAVAŞAN 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne, 5 kıtadan 187 ülkeyi biraraya getiren ve Dünya’nın en prestijli turizm buluşması olarak kabul edilen 
ITB Berlin’de turistlere verdiği sağlık garantisi için iki ayrı tur operatörü tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi 2. İskele Kültürlerin 
Kaynaşması Festivali’ne katıldı

Elde ettiğimiz badem yağının 
bileşimi oleik asit (%77.8), 
linoleik asit(%13.5) ve pal-
mitik asit (% 7.4) saptadık. 
Oleik asit miktarının Türkiye’de 
daha önceden incelenmiş olan 
26 örneğin %80 inden daha 
fazla olduğunu gördük. Bileşimini 
belirlediğimiz Kıbrıs badem 
yağının biyolojik aktivitelerini 
belirlemek ve bir farmasötik ürün 
geliştirmek üzere çalışmalarımız 
devam ediyor. İlk etapta primer 
insan kalın barsak kanseri ile 
metastatik insan kolon kan-
seri hücre hatlarında anti 
kanser aktivitesi Yakın Doğu 
Üniversitesi Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi 
bünyesinde kurulan hücre 
kültürü laboratuarında inceledik. 
Alınan sonuçlar, Yedidalga köyü 
badem içlerinden kavrulmadan 
elde edilen yağın, primer kolon 
kanserinin ve metastazlarının 
engellenmesinde etkili 
olabileceğini göstermiştir. Bu 
vesileyle Kuzey Kıbrıs badem-
lerinin korunması ve ekonomik 
olarak değerlendirilmesine 
yönelik çalışmaların arttırılmasını 
diliyoruz.”

Proje İnterdisipliner 
Yürütüldü…
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Filiz MERİÇLİ’nin, eğitim 
faaliyetleri yanı sıra Kuzey 
Kıbrıs’ın yerel kaynaklarının 
değerlendirilmesine yönelik 
projeler üretmek gibi bir görev ve 
sorumluluğu olduğu görüşüyle 
başladığı bu ilk projeye, Yakın

KKTC’de yaşayan ailelerin, oyun 
ve oyuncak seçimi konusundaki 
hassasiyetini ölçmek ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yeni 
yetişen nesil tarafından gelenek-
sel oyun ve oyuncakların neden 
büyük oranda unutulduğunu 
tespit etmek amacıyla yapılan 
bu çalışmada son derece ilginç 
sonuçlar elde edildi.

KKTC’de ailelerin büyük bir 
çoğunluğu çocuğun sosyal, 
psiko-motor, zihinsel ve milli 
şuurunun gelişiminde oyun ve 
oyuncak seçiminin önemli olduğu 
konusunda hemfikirdir. KKTC’de 
yaşayan ailelerin çok büyük bir 
çoğunluğu çocuklarına oyun ve 
oyuncak seçerken onların da 
görüşlerine başvurarak, mümkün 
olduğunca eğitici olmasına özen 
göstermeleri bu konudaki bilincin 
de önemli bir yansımasıdır. 
Özellikle milli bilincin gelişmesi 
konusunda ekonomik durumu iyi, 
yükseköğrenim ve üzerinde eğitim 
görmüş aileler, çocuklarının 
az da olsa geleneksel oyun ve 
oyuncaklarla zaman geçirme-
lerinin sağlanması gerektiğini 
söylemiştir. Bu durum ailelerin 
hem ekonomik bakımdan 
üst düzeyde olmaları hem de 
geleneksel oyun ve oyuncaklara 
yönelişlerinin güçlü gözükmesi

Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi öğretim elemanları; Doç. Dr. 
Dudu ÖZKUM YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. 
Eda BECER ile Uzm. Duygu Yiğit  
HANOĞLU, Uzm. Azmi HANOĞLU 
ve DESAM Üyelerinden Prof. Dr. 
Seda VATANSEVER de yer aldılar.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Filiz 
MERİÇLİ, Kıbrıs’ın tıbbi bitkilerin-
in eczacılıkta değerlendirilmesine 
yönelik devam eden yeni projeler-
inin olduğunu ve yeni projelerin 
sonuçlarının da Kuzey Kıbrıs’a 
yararlı olacağına inandığını 
sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ: 
“ 2017 Yılında 142 
Bilimsel Araştırma Projesi 
Devam Ediyor…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ 
ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
altyapı olanakları, donanımlı 
laboratuarları ve nite-
likli akademisyen kadrosunun 
bilimsel araştırma projelerinin 
yürütülmesinde önemli avan-
tajlar sağladığını söyledi. Prof. 
Dr. ŞANLIDAĞ, 2016 yılında 
Mütevelli Heyeti tarafından 
onaylanarak başlatılan 142 pro-
jenin birçoğunun interdisipliner 
özellikte olduğunu belirterek, 
desteklenen projeleri “%10’u 
inovatif, %10’u çok merkezli, 
%5’i ise alt yapı geliştirmeye 
yöneliktir” dedi.

bakımından sorgulanmaya 
muhtaç bir noktayı işaret etme-
ktedir.

Milletler geleceğin en önemli 
unsuru olan çocuklar aracılığıyla, 
kültürü nesillere aktarmak, 
böylece devamlılığı sağlamak 
ister. Bundan dolayı çocukları 
eğitmek büyük ölçüde önem arz 
etmektedir. Çocukların düşünme 
yetisinin gelişmesinde oyun 
ve oyuncaklar önemli bir role 
sahiptir. Söz konusu oyunlar 
milli değerleri aşılayarak, işbirliği 
halinde sosyal hayata adapte 
olmaya yardımcı olur. KKTC’de 
yaşayan aileler genel olarak 
bu konuda bilinçli olmakla 
birlikte elde ettiğimiz verilerde de 
görüleceği üzere ailelerin büyük 
bir çoğunluğu farklı sebeplerle 
maalesef günümüz çocuklarının 
bu bilinçten yoksun olduklarını 
vurgulamaktadırlar. 

Oyun ve oyuncaklarla milli ve to-
plumsal değerleri yeni kuşaklara 
aktarmanın yalnız aile tarafından 
gerçekleştirilemeyeceği 
düşünülerek buna uygun eğitim 
programlarının hazırlanmasına 
öncelik verilmelidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs 
Çiğ Bademlerinin Eczacılıkta 
Değerlendirilmesi” projesi 
sonuçlarının uluslararası Phar-
maceutical Biology dergisinde 
yayınlandı.

Konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, Akdeniz ülkelerinde 
yetişen ve Kuzey Kıbrıs’ta da 
yaygın olan Prunus dulcis (ba-
dem) ağaçlarının korunması ve 
ekonomik değerinin artırılmasına 
yönelik geliştirilen projede, 
bademlerin yağı ile posasının 
eczacılıkta değerlendirilme 
olanakları araştırıldığı belirtildi.

Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ; 
“Badem Yağının Kolon 
Kanserini Önleme ve 
Metastazları Engel-
lemede Etkili Olduğunu 
Saptadık…”
Proje yürütücüsü Yakın Doğu 
Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz 
Meriçli, yaptıkları proje ile ilgili 
verdiği bilgide, yapılan analiz ve 
değerlendirmelerde Yedidalga 
Köyü kavrulmamış iç bademler-
inden elde edilen badem yağının 
kolon kanserini önlediğini ve 
metastazları engellemede etkili 
olduğunu saptadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Filiz MERİÇLİ, yaptıkları 
proje çalışmasını şöyle anlattı; 
“Güzelyurt, Yedidalga Köyü’ndeki 
badem ağaçlarından toplanan 
bademlerden süper kritik CO2 
ekstraksiyon metodu ile % 34.8 
oranında badem yağı elde ettik. 

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
YENİASIR, Yrd. Doç Dr.Burak 
GÖKBULUT ve Yrd. Doç Dr. Ömer 
YARAŞIR’ın uzun süredir üzerinde 
çalıştıkları “Knowledge and 
Opinions of Families Regard-
ing Games-Toys Selection for 
6 to 12 Year Old Children (The 
Case of Northern Cyprus)” adlı 
araştırmaları Thomson Reuters 
Social Science Index ve Scopus 
gibi uluslararası indekslerce 
taranan “Journal of Human Be-
havior in the Social Environment” 
dergisinde yayınlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan, Atatürk Eğitim Fakültesi, 
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa YENİASIR, Yrd. Doç Dr. 
Ömer YARAŞIR ve Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT 
yapmış oldukları araştırmada 
özetle şunları söylediler:

“Oyun ve oyuncaklar toplum 
kültürünün yeni kuşaklara 
aktarılması; bu kültürel yapı 
içerisinde çocukların bir milli 
kimlik kazanmaları milletlerin 
varlıklarını sürdürebilmeleri 
açısından önemsenmesi gereken 
bir tercihtir.

YDÜ’lü öğretim 
üyelerinden büyük 

makale!

Kıbrıs bademi 
kanseri önlüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma 
Merkezi önemli bir araştırmaya imza tarak, Kuzey Kıbrıs’ta yetişen 

bademlerin kolon kanserine karşı etkili olduğunu saptadı.

eğitim ziyaretinde öğrencilere 
teoride aldıkları bilgilerin pratik 
hayatla pekişmesini amaçlayan 
ortamları göstermek ve firma 
işleyişinin etkili bir şekilde 
paylaşılmasını sağlayacak 
deneyim kazandırmak 
amacındayız” dedi.

Ziyaretler sırasında firma yet-
kililerinden Deniz ŞAH’ın kariyer 
ve işletme pratiklerini dinleyen

öğrenciler “firmaların 
işleyişini ayrıntılı anlamak 
açısından edindiğimiz bilgileri 
pekiştirmekle birlikte farklı 
işletme yöntemlerini gözlem-
leme fırsatı bulduk. Coğrafi 
koşulların, toplum tüketiminin 
ve tercihlerinin belirlenmes-
ini içeren pazar analizinin 
araştırılmasının; piyasaya 
sürülecek ürünün önceden 
araştırılmasının avantajlı 
olduğunu öğrendik” dedi.

Firma yetkilisi ziyaret 
sonrasında yaptığı açıklamada; 
genç, yetenekli ve akılcı üni-
versite öğrencileriyle biraraya 
gelmenin günlük iş rutini içer-
isinde gelecek için umut verici 
olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü (HİT) öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE 
önderliğinde, ders kapsamında 
öğrencileri ile birlikte özel sek-
törün önemli şirketlerine eğitim 
ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Yrd. Doç. Dr. Nuran 
ÖZE, “gerçekleştirilen ilk

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü teoriği pratikle 
birleştirdi
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üretilmiş üç boyutlu yapı iskel-
eleri üzerinde hayatta kalabilme, 
iskele yüzeylerine yapışabilme, 
çoğalabilme ve bu üç boyutlu alanda 
kemikhücrelerine farklılaşabildikleri 
başarıyla gösterildi. 

Doku mühendisliği alanı ile interd-
isipliner bir yaklaşım sergilenerek; 
diş dokularına uygun olarak üretilen 
üç boyutlu yapılar, elde edilen kök 
hücrelerin hücresel aktivitelerini 
ve bu hücrelerin birbirleri arası 
haberleşmelerini sağlayarak, hasar 
görmüş alanın doğal mikroçevresini 
taklit edebilen bir platform olarak rol 
oynadığı ifade edildi.

Süt dişi kaynaklı kök hücre 
ve üç boyutlu yapı iskele 
kombinasyonlarının kullanımlarının 
değerlendirildiği bu ilk projede, Doku 
Mühendisliği ve Rejeneratif Diş 
Hekimliği alanlarında ‘özellikle çekimi 
düşünülen sert doku kayıplı dişlerin 
geri dönüşümlerini sağlayarak hem 
çene kemiklerinde hem de dişlerin 
sinirlerinde meydana gelen harabi-
yetin doğal yollarla iyileştirilebileceği’ 
bir tedavi seçeneği olarakkullanabi-
lecekleri vurgulandı.

Süt Dişi Kök Hücre 
Bankası’nın Hayata 
Geçirileceği Sinyalleri Verildi
Düşme zamanı gelmiş süt dişlerinden 
elde edilen kök hücrelerin doku 
mühendisliği alanı ile kombine olarak 
kullanılarak, yakın gelecekte DESAM 
ile ortak işbirliği içerisinde projelendi-
rilerek hayata geçirilmesi planlanan 
Süt Dişi Kök Hücre Bankası’ nın ilk 
temellerinin atılmış olduğu duyu-
ruldu.

doku hasarları karşısında, tamir 
(rejenerasyon) sağlanabileceği 
öngörülen biyolojik mekanizmalara 
ilginin arttığını ve Diş Hekimliği’nde 
zarar gören dişlerin kendilerini tamir 
edebilme eğilimli tedavi arayışlarının 
başladığını belirttiler.

Ortak açıklamada, ek olarak düşme 
zamanı gelmiş, tıbbi atık olarak 
değerlendirilen süt dişlerinden elde 
edilen kök hücrelerin, yüksek / hızlı 
çoğalabilme kabiliyetleri ile çeşitli 
hücre tiplerine (kemik hücresi, 
kıkırdak hücresi, sinir hücresi vb.) 
farklılaşabilme potansiyellerine sahip 
oluşlarının; son yıllarda bu hücreleri 
gündeme getirdiği bildirildi.

Projenin bir diğer aşaması olan bi-
yomedikal mühendislik aşamasında 
görev alan Yrd. Doç. Dr. Emil 
MAMMADOV ise,üç boyutlu (3D) 
yazıcılarda kullanılan teknolojiler ile 
yaratılan günümüz olanaklarının; hızlı 
bir şekilde Rejeneratif Diş Hekimliği 
Alanı’ na adapte edilerek, ağız-diş-
yüz bölgesinde gerek görülen iyileşme 
için doku mühendisliği alanında 
kullanıma geçirildiği açıklanmasında 
bulundu.

Kök Hücrelerin Üç Boy-
utlu Üretilen Yapay Or-
tamda Hayatta Kalabildiği 
ve Kemik Hücrelerinde 
Farklılaşabildiği Görüntül-
endi
Proje kapsamında yer alan 
araştırmacılar tarafından çalışma 
sonuçlarında; ‘Yakın Doğu Üni-
versitesi içerisinde ilk kez DE-
SAM Hücre ve Kültür Laboratuvarı’ 
ndaizolasyonlarını sağlamayı 
başarılan süt dişi kaynaklı kök 
hücrelerin; doku mühendisliği ile

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel 
Araştırma Merkezi (DESAM) Hücre 
ve Kültür Laboratuarı’nda ilk kez 
düşme zamanı gelmiş süt dişlerinden 
elde edilen kök hücrelerin, vücutta 
kemik, kıkırdak, kas, sinir hücre ve 
dokularına dönüşebilme potan-
siyeline sahip olduğu ve bu kök 
hücrelerle kayıp dişlerin tedavisinin 
yapılabileceği belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
“Poli Laktik Asit Bazlı Yapı 
İskelelerinin Süt Dişi Kök Hücreler-
indeki Osteojenik İndüksiyonlarının 
Üç Boyutlu Değerlendirilmesi”projesi 
sonuçlarının uluslararası “Iranian 
Red Crescent Medical Journal” isimli 
tıp dergisinde yayınlandığı bildirildi.
İnterdisipliner olarak gerçekleştirilen 
projede, Yakın Doğu Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Serap 
ÇETİNER ve Dr. Aylin İSLAM, DESAM 
Kurucu Üyelerinden Prof. Dr. Seda 
VATANSEVER ve Yakın Doğu Üni-
versitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim 
Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Emil MAM-
MADOV yer aldı.

Proje kapmasında, süt dişlerinden 
elde edilen kök hücrelerin 3D 
Laboratuarları’nda üretimleri 
gerçekleştirilen üç boyutlu yapı 
iskeleleri ile birlikte kullanımlarının 
incelendiği belirtildi.

Kaybedilen Dişlere Kök 
Hücre Yöntemiyle Tedavi 
Geliştiriliyor…
Prof. Dr. Seda VATANSEVER, Prof. Dr. 
Serap ÇETİNER ve Dr. Aylin İSLAM 
yaptıkları ortak açıklamalarında, ağız 
sağlığı sorunlarının dünya genelinde 
hızlı yayılımı ve bu duruma cevap 
niteliğinde; insan vücudunun

Diş hekimliğinde 
devrim!

boyunca hocalarının desteği ile projelere 
katıldığını, yurtdışında stajlar ayarladığını 
ve kongrelere gittiğini söyledi.

Mezuniyetine kadar Prof Dr. Nedime 
SERAKINCI’nın kendisine akıl hocalığı 
yaptığını dile getiren Dr. Deliceo, 
“Eğitimim ve meslek hayatım boyunca her 
zaman hocalarımın bizlere öğrettiği insani 
ve tıbbi ahlakı uygulamaya çalıştım. Tıp 
fakültesinden başarı ile mezun olduktan 
sonra mecburi hizmetim için gittiğim 
Muş’ta da aynı değerleri uyguladım. 
Çalışmaya başladıktan 6 ay sonra Yılın 
Doktoru seçildiğimi öğrenince çok mutlu 
oldum, çok gururlandım” dedi.

“Beni yılın doktoru yapan eğitimim için 
üniversiteme hocalarıma teşekkürü bir 
borç bilirim” diyen Dr. Elif DELİCEO, 
henüz mezun olmamış ve halen fakültede 
eğitimlerine devam eden meslektaşlarına 
da kendilerine güvenmelerini tavsiye 
ederek sözlerini tamamladı.

Muş, 112 Komuta Kontrol 
Merkezi’nde Doktor…
Şu an Muş ilinde mecburi hizmetine 
devam eden Dr. Elif DELİCEO, Komuta 
Kontrol Merkezi’nde; tüm ilin ambulans 
ve ekiplerini yönlendirmek ve kontrol 
etmek, il içi ve il dışı hastaneler arası 
sevkleri organize etmek, ambulans 
talep eden vatandaşların tıbbi açıdan 
ambulansa ihtiyaçlarının olup olmadığına 
karar vermek, ambulans ihtiyacı yoksa 
hastaya gerekli öneri ve tavsiyelerde 
bulunmak, kötü hava koşullarından 
dolayı ulaşılamayan hastaların gerekirse 
hava ambulansı ile taşınmasını sağlama 
görevlerini yürütüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
tam burslu olarak eğitime başlayan ve 
2016 yılında mezun olarak Muş ilinde 
112 Komuta Kontrol Merkezi doktoru 
olarak mesleki hayatına başlayan Dr. 
Elif Deliceo’un Türkiye’de yılın doktoru 
seçildiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada,  Dr. 
Elif DELİCEO’nun, Muş ili 112 Ambulans 
ve Acil Sağlık Hizmetleri’nde göstermiş 
olduğu üstün çalışma başarısı, iş disiplini 
ve mesleki etik duyarlılığı sayesinde 
Sağlık Bakanlığı tarafından Yılın Doktoru 
ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Ödülünü Sağlık Bakanı’nın Elinden Aldı…
Açıklamada, yılın doktoru seçilen Dr. Elif 
DELİCEO’nun, Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
tarafından 14 Mart’ta Ankara Rixos 
Otel’de düzenlenen resepsiyonla Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ’ın elinden ödülünü 
aldığı belirtildi.

Dr. Elif DELİCEO: “Doktorluk 
Mesleğinin Kapılarını Açan 
Yakın Doğu Üniversitesi Mezunu 
Olarak Gururluyum”
Yılın doktoru ödülüne layık görülen Dr. 
Elif DELİCEO duygularını paylaşarak, 
küçüklük hayali olan doktorluk mesleğine 
başlamasından 6 ay sonra aldığı ödülle 
mutlu olduğunu ve kendisine doktorluk 
mesleği kapılarını açan bir Yakın Doğu 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmak-
tan gurur duyduğunu söyledi.

Saygın ve sağlam akademik kadrosu 
yanında dil eğitiminin İngilizce olmasından 
dolayı Yakın Doğu Üniversitesini tercih 
ettiğini belirten Dr. Deliceo, eğitim hayatı

Dr. Elif Deliceo, 
Türkiye’de yılın 
doktoru seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet İlker 
GELİŞEN Türk Tabipleri Birliği, Ankara 
Tabip Odası’nın 14 Mart tıp haftası et-
kinlikleri çerçevesinde, Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında 
düzenlediği törende Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden mezuniyetinin 40. 
Yılında Hekimlikte 40. Yıl anısına plaket 
takdim edildi.

Törende Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1977 mezunları, Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezunları hazır bulundu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunlarından Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Haluk ÖZEN ve Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sadık DEMİRSOY’da arkadaşlarını yalnız 
bırakmadılar.

Hekimlikte 40. yıl 
anısına plaket
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İslami İlimlerin Tarihsel 
Kaynağı  Ve Gelişimi Meselesi
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
Doç.Dr.Hikmet YAMAN konuşmasında 
özetle şunları söyledi: “İslami ilimlerle 
ilgili olarak Batı’da ortaya konan aka-
demik çalışmalarda en çok üzerinde 
durulan hususlardan biri İslami 
ilimlerin tarihsel kaynağı (origin) 
ve gelişimi (development) mese-
lesidir. Bu ilimlerin Müslümanların 
kendi mahsulü entellektüel faaliyetler 
olup olmadığı mevzusu oryantalist 
çalışmalarda hararetle tartışılmış bir 
mevzudur. Çoğunlukla da sözkonusu 
çalışmalarda bu ilimlere İslamiyet 
dışından birtakım dini, felsefi ve 
kültürel kaynaklar atfedilmiştir. 
Bu durumun en bariz bir şekilde 
gözlemlenebileceği alanlardan 
biri tasavvuftur. Zira oryantalist 
çalışmalarda tasavvufa İslamiyet 
dışından bazıdini, felsefi ve mistik 
kaynaklar bulma gayretleri hep 
olagelmiştir. Biz bu sunumumuzda 
tasavvufun menşei ve tarihsel süreç 
boyunca maruz kaldığı yabancı tesirler 
hususunda Batılı akademik çevrelerce 
ileri sürülmüş olan başlıca görüşleri 
tahlil etmekteyiz. Tasavvufa İslamiyet 
dışında yabancı kaynaklar arama 
çabalarının tarihi ve ideolojik arka 
planı üzerinde yoğunlaşarak varmak 
istedikleri sonuçları irdelemekteyiz. 
Söz konusu iddiaları bir de tasav-
vuf ilmi literatürünün kendi verileri 
ışığında analiz edip tarihi ve ilmi 
tutarlılıklarını tartışmaya açmaktayız.

Tasavvufun Temel İki Kaynağı 
Kur’an-I Kerim Ve Hz. 
Peygamber’in (A.S.) Sün-
netidir

iddiaları tahlil edip bu iddiaları tasav-
vuf ilmi literatürünün kendi verileri 
ışığında yeniden değerlendireceğiz. 
Tasavvufun menşei ve gelişimi 
boyunca maruz kaldığı yabancı tesirler 
hususundaki görüşleri dört ana başlık 
altında toplayıp inceleyebiliriz: 1) Eski 
İran tesiri, 2) Hint tesiri, 3) Yahudi-
Hıristiyan tesiri, 4) Eski Yunan tesiri.

Tasavvufun İslam-dışı birtakım dinî 
ve felsefî kaynaklara dayalı olarak 
doğduğunu ileri süren iddiaların 
genel özelliği tarihî mesnetlerinin son 
derece zayıf ve spekülatif olmasıdır. 
Tasavvufla diğer mistik gelenekler 
arasında gelişigüzel mukayeseler 
yaparak aralarında müşterek unsurlar 
tespit etmeye çalışan bu iddialar 
tasavvuf çalışmalarının ortaya 
koyduğu kendi tarih kurgusunu hiç 
dikkate almadan tasavvufa kend-
ilerince dışarıdan zorlamayla bir 
tarih yazmışlar ve menşeler tayin 
etmişlerdir. Halbuki mutasavvıflara 
göre tasavvufun asıl kaynakları Kur’an 
ve Sünnettir. En ideal ve mükem-
mel sufi Hz. Peygamber’dir (a.s.). 
Zikir, takvâ, tevbe, Allah korkusu ve 
sevgisi, sabır, tevekkül, tefekkür gibi 
temel tasavvufî kavramlar tamamen 
Kur’an menşelidir. Hz. Peygamber’in 
(a.s.) yaşama şekli ve sözleri de 
tasavvuf ehlinin en temel müracaat 
kaynaklarıdır. Zaten Sehl b. ‘Abdullah 
et-Tüsteri (ö. 283/896) ve Cüneyd 
Bağdadi gibi erken dönem pek çok 
tasavvufî şahsiyet aynı zamanda 
ehliyet sahibi hadis âlimidir. Sonraki 
sufiler de kendilerinin takip ettikleri 
talim ve terbiye sürecinin aslının 
silsile şeklinde Hz. Peygamber’e 
(a.s.) vâsıl olduğuna mutlak surette 
inanırlar. Mutasavvıfların bu şekildeki 
temel İslamî referanslarına hiç dikkat 
etmeden, onların kendi tasavvuf 
ve tarih tasavvurlarını hiç hesaba 
katmadan, tamamen indî mütalaalara 
dayalı olarak tasavvufa dışarıdan 
menşeler tayin etme çabalarının ilmen 
değerini takdir etmek için birazcık 
insaflı ve tarafsız olmak yeterlidir” 
dedi.

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; “Çok 
Gururluyuz, 671 Öğrencimiz 
Yüksek Şeref ve Şeref Belgesi 
Almaya Hak Kazandı”
Törende konuşan Sağlık Bilimleri 
Fakültesi kurucu Dekanı Prof.Dr. Sevinç 
Yücecan, “genelde 211 öğrencimiz 
yüksek şeref, 460 öğrencimiz ise şeref 
belgesi almaya hak kazandı. Tam 671 
öğrenci. Çok gururluyuz. Yakın Doğu 
Üniversitesi ailesi olarak bu heyecanı 
birlikte paylaşıyoruz. Bugün Fakül-
temizde eğitim ve öğretim gören öğrenci 
sayımız 1885’dir. Tam 671 Öğrenci 
yüksek şeref ve şeref belgesi almaya hak 
kazandığına göre Fakültemizde eğitim ve 
öğretim gören öğrencilerimizin %.35.6 ‘sı 
bu belgeleri almaya hak kazanmıştır. Bu 
alkışlanacak büyük bir başarıdır” dedi.

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; 
“Sağlık Profesyonelleri” 
Yetiştirmek, Araştırma, Eğitim 
Ve Hizmet Alanlarındaki Üreti-
mini Toplum Yararına Sunmak 
Misyonumuzdur”
Uluslararası standartlarda verdiği 
Eğitim-Öğretim ve sunduğu araştırma 
olanakları ile, çağın gereksinmelerini 
karşılayan bilgi ile donatılmış, evrensel 
değerlere sahip “Sağlık Profesyonelleri” 
yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet 
alanlarındaki üretimini toplum yararına 
sunmak misyonuyla 2007- 2008 
akademik yılında, kurulan Sağlık Bilimleri 
Fakültesi (SBF) uluslararası düzeyde 
eğitim veren bir kurumdur diyen Prof. 
Dr. Yücecan, kurulduğu günden bugüne 
değin başarıdan başarıya koşmakta 
olduğunu vurguladı.

Erken dönem tasavvuf literatürünün 
verilerine göre tasavvufun temel 
iki kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. 
Peygamber’in (a.s.) Sünnetidir. 
Tasavvuf tarihinin ve teorisinin ele 
alındığı pek çok anakaynak klasik eser, 
tasavvufun merkezî ıstılah ve âdâbının 
Kur’an ve Sünnet kaynaklı olduğunu ve 
İslam dininin manevî boyutunun tabi‘î 
bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade 
eder. Bu eserler Hz. Peygamber’in 
hayatında mevcut olan bir dindarlık ve 
hayat tarzı olarak tasavvufun, ismen 
olmasa da, yaşanan bir gerçeklik 
olarak hep var olduğunu ve müstakil 
bir ilim halinde isimlendirilerek 
ortaya çıkma serüveninin diğer İslamî 
ilimlerin teşekkül etmesi ile benzer bir 
süreci takip ettiğini kaydeder.

Ancak tasavvufa İslam’ın dışında 
kaynaklar bulma/yakıştırma 
gayretkeşlikleri de hep olagelmiştir. Bu 
teşebbüsler bazen tasavvufun tama-
men İslam dışı tesirlerle oluştuğunu, 
bazen belli başlı ana unsurlarının 
İslam dışı etkilerle teşekkül ettiğini, 
bazen de doğuşunda İslamî olsa bile 
tarihî seyri esnasında yabancı unsur-
lardan etkilendiğini iddia etmektedir. 
Özellikle Batılı şarkiyatçılar tarafından 
bu hususta hacimli sayılabilecek 
çalışmalar vücuda getirilerek mütead-
dit görüşler ileri sürülmüştür. Reynold 
A. NICHOLSON (1868-1945) örneğinde 
görülebileceği üzere bazı müsteşrikler 
de önceleri tasavvufa İslam dışı 
kaynaklar izâfe ederken daha sonraları 
tasavvufla ilgili çalışmaları ilerledikçe 
tasavvufun İslam menşeli olduğu 
sonucuna varmışlardır. Biz bu sunu-
mumuzda tasavvufa İslamiyet dışında 
kaynak/lar bulma adına Batı’daki 
akademik muhitlerde üretilmiş başlıca

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; 
“Sağlık Profesyonelleri” 
Yetiştirmek, Araştırma, Eğitim 
Ve Hizmet Alanlarındaki Üreti-
mini Toplum Yararına Sunmak 
Misyonumuzdur”
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 2015-2016 akademik yılı bahar 
dönemi ve 2016-2017 akademik yılı güz 
döneminde yüksek şeref ve şeref lis-
tesine geçen öğrencilerimize Yakın Doğu 
Üniversitesi AKKM’de belgeleri törenle 
takdim edildi.

SBF; Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden 
43 öğrenci yüksek şeref, 61 öğrenci 
ise şeref belgesini almaya hak 
kazanırken, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü’nden 20 öğrenci yüksek şeref, 
55 öğrenci şeref, Hemşirelik Türkçe 
Bölümü’nden 85 öğrenci yüksek şeref, 
185 öğrenci şeref, Hemşirelik İngilizce 
Bölümü’nden 30 öğrenci yüksek şeref, 
96 öğrenci şeref, Sağlık Yönetimi 
Bölümünden 24 öğrenci yüksek şeref, 17 
öğrencinin ise şeref belgesi almaya hak 
kazandığı bildirildi.

Açıklamada, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi bünyesine katılan yeni bölümlerden 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden 
3 öğrenci şeref, Çocuk Gelişimi 
Bölümünden 1 öğrenci şeref ve yüksek 
şeref, Dil ve Konuşma Terapisinden 1 
öğrenci şeref, Ebelik Bölümünden 2 
öğrenci yüksek şeref ve 4 öğrenci şeref, 
Ergoterapi Bölümünden 2 kişi yüksek 
şeref ve 19 öğrenci şeref, Gerentoloji 
Bölümünden 5 öğrenci şeref, Odyoloji 
Bölümünden ise 4 öğrenci yüksek şeref 
ve 22 öğrenci de şeref belgesi almaya 
hak kazandı denildi.

İlahiyat Fakültesi, Doç. Dr. 
Hikmet Yaman’ı konuk etti

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğrencileri 

başarıdan başarıya 
koşuyor

Harvard Üniversitesi’nde Doktorasını tamamlayan Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan,alanında da tanınan bir bilim 

adamı olan Doç. Dr. Hikmet YAMAN’ın “Oryantalist Çalışmalarda İslami İlimler: 
Tasavvuf Örneği” başlıklı konferansı İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 

Mehmet  Mahfuz SÖYLEMEZ başta olmak üzere, fakültenin öğretim üyeleri ve 
öğrencileri tarafından ilgiyle dinlendi.
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Gelecekteki kariyerlerinin 
başlangıcı olabilecek seçenekleri 
değerlendirmekte olan Anafartalar 
Lisesi son sınıf öğrencilere Grafik 
Tasarım Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Erdoğan ERGÜN, bölümü ve grafik 
tasarım alanını tanıtan bir sunuş 
yaptı.

Ardından GSTF Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Erdal AYGENÇ ve Grafik Tasarım 
Bölümü öğretim görevlilerinden 
Dr. Gökhan OKUR’un da katılımı 
ile öğrenciler ile alan hakkında bir 
sohbet yapıldı. Sanat ve tasarımın 
mesleki bir kariyer alanı olmaktan

hakkında bilgiler verildi. Modelaj atö-
lyesinde kil ile çalışan öğrencileri de 
ziyaret eden genç sanatçı/tasarımcı 
adayları dersin sorumlusu Öğr. Gör. 
Raif DİMİLLİLER’e çeşitli sorular 
sorma şansı buldular.

Diğer alanların aksine güzel sanatlar 
ve tasarım eğitiminin doğasında var 
olan samimiyet ve neredeyse yüz 
yüze sürdürülen eğitimin ayrıcalığını 
belli ölçüde keşfeden Anafarta-
lar Lisesi son sınıf öğrencileri ve 
öğretmenleri Yaşar Egemen gördükleri 
ilgiden dolayı teşekkür ederek 
ayrıldılar.

Gençlerin deri ve zührevi hastalıklarla 
ilgili bilinçlendirilmesi amaçlanan sohbet 
toplantısında, ilkbahar mevsimi ile birlikte 
güneşten korunmanın önem taşımaya 
başladığı şu günlerde, güneşten doğru 
yararlanmaya ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Etkinlik kapsamındaki bilgilendirme 
toplantısının ardınan gençlerin der-
matolojik muayenelerine geçildi. 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim 
Dalı uzmanları tarafından deri, saç ve 
tırnak muayeneleri yapılan gençlerin, 
fiziki muayeneleri sırasında, gençlerde 
sıklıkla karşılaşılmakta olan mantar 
enfeksiyonları ve sivilce şikayetleri de ele 
alınarak tedavi önerilerinde bulunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden 
yapılan açıklamada, sosyal 
yardımlaşmanın önemini vurgulamak 
ve gönüllü faaliyetlerle topluma sosyal, 
ekonomik ve çevresel fayda sağlamak 
amacıyla gerçekleşirilen bu tür etkin-
liklere destek verilmeye devam edileceği 
açıklandı.

öte belli bir yaşama biçimi olduğuna 
vurgu yapılan sohbette öğrencilerin 
mezuniyet sonrası olası iş olanakları 
ve profesyonel yaşamlarındaki 
sorumlulukları hakkındaki konular 
başta olmak üzere başka pek çok 
soruya cevaplar verildi, karşılıklı 
tartışıldı.

Ardından Grafik Tasarım Bölümü ve 
Plastik Sanatlar Bölümü (Resim, 
Heykel ve Seramik)atölyelerinin 
kapıları misafir öğrencilere açıldı. 
Plastik Sanatlar Bölümü öğretim 
görevlilerinden Hasan Zeybek 
tarafından Desen (Çizim) dersi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
Sosyal Yardımlaşmanın Önemini 
Vurgulamak ve Gönüllü Faaliyetlerle 
Topluma Fayda Sağlamak Amacıyla, 
Dermatoloji Uzmanlarının Katılımı 
ile SOS Gençlik Evi’nde Konaklayan 
Gençlere Yönelik Etkinlik Düzenledi. 
Deri ve Zührevi Hastalıklar Hakkında 
Bilinçlenmelerini Sağlamak Amacıyla 
Gerçekleştirilen Sohbet Toplantısının 
Ardından Gençlerin Dermatolojik Genel 
Muayeneleri Yapıldı. Etkinlikte Ergenlik 
Dönemindeki Gençlerin Sıklıkla 
Karşılaşmakta Oldukları Çeşitli Derma-
tolojik Şikayetler de Ele Alınarak Tedavi 
Önerilerinde Bulunuldu.

SOS Gençlik Evi’nde konaklayan gençlerin 
genel olarak dermatolojik muayeneler-
inin gerçekleştirilmesi ve şikayetlerinin 
değerlendirilmesi esas alınarak planlanan 
ve SOS Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen et-
kinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 
uzmanları Dr. Pertevniyal BODAMYALI-
ZADE, Dr. Didem MULLAAZİZ ve Dr. Serap 
MADEN, SOS Gençlik Evi yetkilileri ve 
gençler yer aldı.

YDÜ geleceğin 
sanatçılarını 

ağırladı

YDÜ Hastanesi’nden 
SOS Gençlik Evi’ne 

anlamlı destek
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aldı. Yakın Doğu Üniversitesi’ni jüride 
YDÜ TV Sorumlusu ve Radyo,TV ve 
Sinema Bölümü öğretim görevlisi 
Zeyde Yalıner Örek’in temsil ettiği 
etkinliğe, YDÜ Sinema Kulübü 
öğrencileri ve Radyo,TV ve Sinema 
Bölümü öğretim görevlisi Emrah ÖZ-
TÜRK ve Pelin AGOCUK destek verdi.

Doç. Dr. Fevzi KASAP; “Bölüm 
Olarak En Üst Donanım 
Ve Yüksek Motivasyonla 
Eğitimlerimizi Veriyoruz”
Radyo,TV ve Sinema Bölümü 
Başkanı Doç. Dr.Fevzi KASAP yaptığı 
açıklamada; kazanılan ödüllerden 
dolayı büyük mutluluk ve gurur 

duyduklarını belirterek, bölümlerinin 
uzun zamandan beridir hatırı sayılan 
festival ve yarışmalardan üstün 
başarılarla döndüklerini vurguladı. 
Bölüm olarak en üst donanım ve 
yüksek motivasyonla eğitim ver-
diklerini belirten Doç. Dr. Fevzi Kasap, 
buna bağlı olarakta sürekli ödül-
lerle başarılarını taçlandırdıklarını 
söyledi. Başarılarının artarak devam 
edeceğini belirten Kasap emeği geçen 
tüm İletişim Fakültesi öğretim kadro-
suna ve öğrencilerine teşekkür etti.

En iyi film ve En İyi Senaryo ödüllerini 
YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve 
Sinema Bölümü öğrencisi Sedat 
ESİN’in yönetmenliğini yaptığı “Büyük 
Şair” isimli film kazandı.

“Büyük Şair” Her İki Kategori 
İçin Verilen Ödüllerin Sahibi 
Oldu
KKTC üniversitelerinde görevli öğretim 
görevlileri ile alan profesyonellerinden 
oluşan jüriden büyük beğeni kazanan 
filmin yönetmeni Sedat ESİN, iki ayrı 
kategori için verilen para ödüllerinin 
de sahibi oldu. Senaryosunu Ferda 
AŞIROĞLU ve Sedat ESİN’in yazdığı 
film, izleyicilerden ve jüriden tam not

Yakın Doğu Üniversitesi 
ödülleri topladı Yüksek onur ve onur 

belgeleri verildiODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde “Mart Fest Kültür ve Sanat 
Festivali” etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Kısa Film Yarışması’nda En 

İyi Film ve En İyi Senaryo ödülleri Yakın Doğu Üniversitesi’ne taşındı.

Anafartalar Lisesi son sınıf öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ni (GSTF) ziyaret etti.

öğrencilerin ailelerine de teşekkür eden  
UZUNBOYLU, bu alanda öğrencilerin 
ailelerinin çok büyük katkısı olduğunu 
ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından 
Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal 
Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana-
bilim Dalı kapsamında yer alan 
Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği ve 
Türkçe Öğretmenliği`nde belge almaya 
hak kazanan öğrencilere Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU,  Sosyal Bilimler ve 
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ve Tarih 
Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ali Efdal ÖZKUL, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Çiğdem HÜRSEN, Türkçe Öğretmenliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet 
GÜNEYLİ ve bölüm öğretim görevliler-
inin katılımı ile öğrencilere belgelerini 
takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe 
Eğitimi Anabilim Dalı kapsamında yer 
alan Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği 
ve Türkçe Öğretmenliği`nde yüksek 
onur ve onur belgeleri sahiplerini buldu.

Atatürk Eğitim Fakültesi’nden verilen 
bilgiye göre, törenin açılış konuşmasını 
yapan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve 
Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ali Efdal ÖZKUL, öğrencilerin bu 
belgeleri çok büyük emek sarfederek 
almaya hak kazandıklarını belirterek bu 
belgelerin başarılarının birer sembolü 
olduğunu aktardı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin UZUNBOYLU ise yaptığı 
konuşmada öğrencilerin azimle 
çalışarak bu emeklerinin sonucunda bu 
belgeleri almayı hak ettiklerini belirtti. 
Yüksek Onur ve Onur belgesi alan

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, kitaplar, Büyük 
Kütüphane Müdür Yardımcısı İsmet 
AKSULAR tarafından Alayköy Kültür 
ve Sanat Derneği yönetim kurulu 
üyesi ve derneğin sosyal işler ile 
halkla ilişkiler görevinden sorumlu 
Pelin AYKUT’a teslim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphanesi tarafından dernek 
kütüphanesine katkılarından dolayı 
memnuniyetini dile getiren Pelin AY-
KUT, İsmet AKSULAR’a teşekkürlerini 
iletti.

Dernek kütüphanesini yakın tarihte 
açmayı planladıklarını sözlerine

gerekli desteği vermeye devam et-
tiklerini söyledi.

AKSULAR, Büyük Kütüphanenin 
aynı zamanda dijital ortamda erişim 
imkanı tanıdığı yüzlerce veri tabanı 
ile milyonlarca belgeye anında 
ulaşma olanağı verdiğini vurguladı. 
Aksular, ülkemizin en büyük 
kütüphanesi olma özelliğini taşıyan 
Yakın Doğu Üniversitesi büyük 
kütüphanenin 2 milyon kitap ve 500 
milyonu aşan belge ile öğrencilere ve 
Kıbrıs toplumuna akademik dönemde 
7/24 aralıksız hizmet verildiğinin 
altını çizdi.

Doç. Dr. Fezile ÖZDAMLI, sertifika 
töreninde yaptığı açıklamada hizmetiçi 
eğitimin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgiler ver-
irken, katılan öğretmenlere teşekkürlerini 
iletti. Doç. Dr. Fezile ÖZDAMLI 
açıklamasının devamında; hizmet içi 
eğitime katılan öğretmenlerin, gerek 
teorik gerekse de uygulama boyutunda 
elde ettikleri kazanımlar doğrultusunda 
geliştirdikleri infografikleri çok başarılı 
bulduğunu ve öğrenme ortamları 
açısından zengin öğretim materyalleri 
olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Hasan ÖZDAL:“Oldukça Verimli 
Ve Keyifli Bir Süreçti”
Kurs eğitmeni Hasan ÖZDAL sertifika 
töreninde yaptığı açıklamada, farklı 
ilköğretim okullarından katılım gösteren 
değerli ve deneyimli öğretmenlerle bir 
arada olmanın gururunu ve mutluluğunu 
yaşadığını ifade ederek, hizmetiçi eğitimin 
oldukça keyifli ve verimli bir süreç 
içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti. 
Hasan ÖZDAL konuşmasını tamamlarken, 
katılımcılara teşekkür ederek, en kısa 
sürede, başka bir hizmetiçi eğitimde 
yeniden bir arada olmayı ümit ettiğini 
ifade etti.

Gülin YÜKSEL: “Çok Güzel, Ver-
imli Bir Hizmetiçi Eğitim Oldu”
Sertifika töreninde hizmetiçi eğitime 
katılan öğretmenleri temsilen, sınıf 
öğretmeni Gülin YÜKSEL yaptığı 
açıklamada, gerçekleştirilen hizmetiçi 
eğitimi çok başarılı bulduğunu belirtirken, 
gerek teorik gerekse de uygulama boyu-
tunda çok faydalı bilgiler edindiklerini 
ifade etti ve teşekkürlerini sundu.
Konuşmaların ardından hizmetiçi eğitime 
katılan öğretmenlere sertifikaları, YDÜ 
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin UZUNBOYLU tarafından takdim 
edildi.

ekleyen Aykut, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Büyük Kütüphanesi yönetim 
ve personelini de açılışta aralarında 
görmekten mutluluk duyacaklarını 
dile getirdi.

Okuma, Araştırma ve 
Gelişime Destek Eksilmey-
ecek…
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane Müdür Yardımcısı İsmet 
AKSULAR da yaptığı açıklamada, 
yapılan son alımlarla Yakın Doğu Üni-
versitesi Büyük Kütüphane bünyes-
inde 2 milyon kitaba ulaşıldığını, 
bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde kurum, kuruluş, 
sivil toplum örgütlerine de okuma, 
araştırma ve kişisel gelişime 

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Fezile ÖZDAMLI 
ve Doktora öğrencisi Hasan ÖZDAL 
tarafından gerçekleştirilen “Öğretimde 
İnfografiklerin Tasarımı ve Kullanımı” 
konulu hizmetiçi eğitim, yapılan sertifika 
töreni ile tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, Doç. 
Dr. Fezile ÖZDAMLI ve kurs eğitmeni 
Hasan ÖZDAL tarafından yapılan 
açıklamada; doktora tezi kapsamında 
gerçekleştirilen hizmet içi eğitime, 
KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 
İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokullardan 
pek çok sınıf ve branş öğretmeninin 
katılım gösterdiği belirtildi. Açıklamanın 
devamında; 22 Kasım 2016 ve 28 Şubat 
2017 tarihleri arasında gerçekleşen ve 
toplam 50 saat süren hizmet içi eğitimde, 
yeni bir görselleştirme yöntemi olarak 
“İnfografiklerin Tasarımı”, “Corel DRAW 
Yazılımı” ve “Piktochart Web Uygulaması” 
konularının üzerinde durulduğu ifade 
edildi.

Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU:“Yenilikçi Bir Uygu-
lama…”
Sertifika törenine katılan, YDÜ Atatürk 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU, açıklamasında infografikler-
in, yeni ve güncel bir görselleştirme 
yöntemi olduğunu belirterek, bu bağlamda 
hizmetiçi eğitime katılan öğretmenlerin 
yenilikçi, gelişime ve öğrenmeye açık 
eğitimciler olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, konuşmasını 
tamamlarken, hizmet içi eğitimi düzen-
leyen Doç. Dr. Fezile ÖZDAMLI, Hasan 
ÖZDAL ve katılımcıları tebrik ederek, 
teşekkürlerini sundu.

Doç. Dr. Fezile ÖZDAMLI:“Zengin 
Öğretim Materyalleri”

YDÜ’den kitapla 
buluşturan örnek 

bağış

Hizmetiçi eğitim 
yapılan sertifika 

töreniyle tamamlandı
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi tarafından Alayköy Kültür ve 

Sanat Derneği’ne kitap bağışı yapıldı.

SEPETÇİOĞLU öncülüğünde 
düzenlenen söyleşiye katkı koyan 
Doç. Dr. Murat YÜCEŞAHİN’in, son 
yıllarda ivme kazanan ve popüler 
bir alan alan haline gelen “Feminist 
Coğrafya” hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Söyleşi kapsamında “Toplumsal 
Cinsiyet ve Mekanın Karşılıklı 
İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekanı

Örgütleyişine Dair Bir Tartışma” 
konularından bahseden Doç. 
Dr. YÜÇEŞAHİN, coğrafya 
araştırmalarının erkekler tarafından 
ve erkek bakış açısıyla yapıldığını, 
kadınların sorun yaptığı olaylarla 
ilgilenmediklerini belirtti. Evde iş 
bölümü, evdeki iktidar paylaşımı, 
kadınların eğitim, ücretli iş, sağlık 
hizmetlerine ulaşımı, toplumsal rol 
ve etkinliklerinin değerlendirildiği 
Feminist Coğrafya alanında bu 
eşitsizliklere çare arandığı söyleşi 
kapsamında dile getirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
söyleşi, Yakın Doğu Üniversitesi 
Coğrafya Öğretmenliği Ana bilim 
Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şeniz 
ŞENSOY’un Doç. Dr. Murat  
YÜCEŞAHİN’e teşekkür plaketi ve 
çiçek vermesiyle son buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Coğrafya 
Öğretmenliği Bölümü Öncülüğünde, 
Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Murat YÜCEŞAHİN’in konuşmacı 
olarak katıldığı bir söyleşi düzen-
lendi.

Coğrafya Öğretmenliği Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şeniz ŞENSOY 
ve Öğretim Görevlisi Uz. Hasip

Feminist Coğrafya başlıklı
söyleşi gerçekleştirildi
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03.50’ye 67-61’lik skorla girildi 
Qunitra HOLINGSVORTH’ün de pota 
altından bulduğu sayıyla Yakın Doğu 
Üniversitesi farkı tekrar 8’e çıkardı ve 
ev sahibi molayı aldı(69-61). Bellona 
AGÜ moladan basketle dönerek farkı 
6’ya indirdi. Son 2 dakikaya girerken 
de fark değişmedi(71-65).  Bellonda 
AGÜ’den Chelsea GRAY ve Şaziye’nin 
sayılarıyla skor 71-69’a geldi ve  fark 
2’ye kadar indi. Yakın Doğu Üniversi-
tesi sahadan 73-69 galibiyetle ayrıldı.

Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Court-
ney VANDERSLOOT 25 sayı, 5 ribaunt, 
5 asist, Kayla MCBRIDE 19 sayı, 5 
ribaunt, Angelica ROBINSON 8 sayı, 9 
ribaunt, 2 asist,  Quanitra HOLINGS-
VORTH 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Elin 
ELDEBRINK 4 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 
Essence CARSON 4 sayı, 3 ribaunt, 1 
asist kaydetti.

Bellona AGÜ’de: Chelsea GRAY 21 
sayı, 5 asist, Mirna MAZİC 17 sayı, 
5 ribaunt, Ann WAUTERS 10 sayı, 2 
ribaunt, 3 asist ile oynadı.
Rövanş Maçı İstanbul’da…
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, Eurocup final ilk maçında 
karşılaştığı Bellona AGÜ ile 12 Nisan 
2017 Çarşamba günü rövanş maçına 
çıkacak. İstanbul Caferağa Spor 
Salonu’nda oynanacak maçta, FIBA 
Kadınlar Avrupa Kupasının sahibi de 
belli olacak.

VANDERSLOOT ve Kayla MCBRIDE ile 
arka arkaya isabetler bulan Yakın Doğu 
Üniversitesine yanıt veren Beşiktaş, 
son 1.21’e önde girdi: 53-52. Kiah 
STOKES’a hücum faulü çalınmasına 
itiraz eden Beşiktaş Coach’u Aziz 
AKKAYA’ya teknik faul çalındı. Kayla 
MCBRIDE, bulduğu isabetle skoru 
eşitledi: 53-53. Beşiktaşlı Lindsey 
HARDING, bitime 1 saniye kala serbest 
atıştan bulduğu isabetlerle üçüncü 
periyodun skorunu belirledi: 55-53.

Hücumda sıkıntı yaşayan Beşiktaş 
karşısında Yakın Doğu Üniversi-
tesi, Courtney VANDERSLOOT ve Elin 
ELDEBRINK önderliğinde önce skoru 
eşitledi: 59-59. Bitime 5.50 kala 
Bahar Çağlar ile öne geçti: 61-59. 
Courtney VANDERSLOOT’a Kayla 
MCBRIDE’ın da eşlik etmesiyle Yakın 
Doğu Üniversitesi , 9-2’lik bir seri 
buldu. Son 2 dakikaya 70-61 önde 
giren ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi 
parkeden 70-65 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Court-
ney VANDERSLOOT 22 sayı, 5 ribaund, 
7 asist, Kayla MCBRIDE 17 sayı, 8 
ribaund, 1 asist, Quanitra HOLINGS-
VORTH 12 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 
Bahar ÇAĞLAR 6 sayı, 6 ribaunt, Elin 
ELDEBRINK 5 sayı, 7 rşbaunt, 1 asist 
ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Beşiktaş’ta: Kübra SİYAHDEMİR 18 
sayı (4/8 üçlük), 4 ribaund, 1 asist, 
Lindsey HARDING 17 sayı, 4 ribaund, 
4 asist, Iva PEROVANOVIC 17 sayı, 
3 ribaund, 1 asist, Kiah STOKES 12 
ribaund, 8 sayı, Shavonte ZELLOUS 
5 sayı (1/13 iki sayı, 0/3 üç sayı, 3/5 
serbest atış), 4 ribaund, 10 asist ile 
oynadı.

farkı kapatmaya çalışan Bellon AGÜ 
2.11 kala farkı 6 sayıya çekerek  
skoru 39-33 yaptı.  Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin isabetsiz atışlarından 
yararlanan ev sahibi ekip son 
dakikalarda farkı kapatmayı başardı 
ancak maçın ilk yarısı 39-37 Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile 
sona erdi.

Maçın ikinci yarısında perdeyi açan 
takım Bellona AGÜ olurken skora da 
eşitlik geldi(39-39). Chelsea GRAY’in 
de basketiyle Bellona AGÜ maçın 
başından bu yana ilk kez öne geçti.  
Kayla MCBRIDE’ın üçlüğü ve Courtney 
VANDERSLOOT ile 5-0 karşılık veren 
Yakın Doğu Üniversitesi periyotta 4 
dakikayı 44-41 önde geçti.  Courtney 
VANDERSLOOT’un üçlüğü sonrası ev 
sahibi Bellona AGÜ molayı aldı(48-
41). Moladan sonra fark tekrar 9’a 
çıkarken Bellona AGÜ’de Mazic’ten 
üçlük geldi(50-44). Karşılıklı bas-
ketlerle periyodun bitimine 2 dakika 
kala skor 56-50’e geldi. Yakın Doğu 
Üniversitesi son 10 dakikaya da 58-52 
önde girdi.

Final periyoduna Kayla MCBRIDE’dan 
gelen üçlükle girildi (61-52).  İki 
takımında birbirine top kaybı yaşattığı 
periyotta 7.00 Yakın Doğu Üniversites-
inin üstünlüğü ile 63-56 geçti. Bellona 
AGÜ hücumda etkisini arttırarak farkı 
azaltmak istese de 4 dakika 65-58’lik 
skorla geçildi. İki takım da savunmada 
sertliği arttırırken tempo düştü. Kayla 
MCBRIDE’ın faul atışlarıyla son 

Kayseri Kadir Has 
Kongre ve Spor 
Merkezi’nde oynan 
maçta, Yakın 
Doğu Üniversitesi 

periyotları 25-15, 39-37, 58-52 ve 
73-69 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 
ilk dakikası 2-2 geçildi. Yakın Doğu 
Üniversitesi 5-2 öne geçtiği ilk 
periyotta etkili oyunu ile skoru 12-6’ya 
taşıdı.  Periyotta 4:05’de Bellona 
AGÜ’nün isabetli üçlüklerine Yakın 
Doğu Üniversitesi Kayla MCBRIDE’ın 
üçlükleri ile cevap vererek farkı 10’a 
çıkardı ve skoru 19-9’a çekti. Periyotta 
01:55 kala skor 21-9 Yakın Doğu Üni-
versitesinin üstünlüğü ile devam etti. 
İlk periyot savunmasını güçlü tutan 
Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü 
ile 25-15 bitti.

İkinci periyoda üstün başlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi Courtney 
VANDERSLOOT’tan gelen üçlükle ilk 
basketi bulan taraf oldu (28-15). 
Angelica ROBINSON’dan gelen isabetli 
serbest atışlarla Yakın Doğu Üniversi-
tesi rakibi ile farkı açarak skoru 30-19 
yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi’ne Bel-
lona AGÜ’nün de serbest atışlar ve bir 
isabetli üçlükle yanıt verdiği periyotta 
6.31 kala skor 30-22 oldu. Bir buçuk 
dakika boyunca skor bulunamayan 
periyotta Bellona AGÜ bulduğu sayı 
ile skoru 32- 24 yaptı.  Periyotta 3.38 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü 
ile 37-26 geçildi.  Bulduğu sayılarla

İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda 
oynanan maçta, Yakın Doğu Melekleri 
zorlu mücadeleden geriden gelerek 
maçı kazanmasını bildi. Karşılaşmaya 
Yakın Doğu Üniversitesi Kayla MC-
BRIDE ve Courtney VANDERSLOOT’un 
sayılarıyla başladı: 4-0. Bulduğu 
sayılarıyla rakibine yanıt veren 
Beşiktaş, 5. dakikayı önde geçti: 9-8. 
Kuanitra HOLINGSVORTH ile skor bu-
lan Yakın Doğu Üniversitesi, 3.50 kala 
skoru eşitledi: 10-10. Arka arkaya üç 
sayılık isabetler bulan Beşiktaş, 1.35 
kala farkı 7 sayıya çıkardı: 19-12. 
Son bölümde Bahar ÇAĞLAR ile Iva 
PEROVANOVIC ’in karşılıklı basketleri 
geldi. Beşiktaş, ilk periyodu 21-14 
önde tamamladı.

İkinci periyoda iki ekip de yüksek 
yüzdeli hücum ederek başladı. Quan-
itra HOLINGSVORTH’un sürüklediği 
Yakın Doğu Üniversitesi, farkı 
kapatmaya çalışsa da, 13. dakikayı 
Siyah-Beyazlılar önde geçti: 25-20. 
Hücumlarda top kaybına uğrayan 
Yakın Doğu üniversitesi karşısında 
Beşiktaş, 3.56 kala farkı çift hanelere 
çıkardı: 32-21. Periyodun son 
bölümünde skor üretmeye devam eden 
Beşiktaş’a, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kayla MCBRIDE ve Yelena LEUCHANKA 
ile yanıt verdi. Leuchanka’nın periyo-
dun bitime karşı bulduğu isabet, ilk 
yarının skorunu belirledi. Beşiktaş, ilk 
yarıyı 37-30 önde tamamladı.

Bulduğu sayılarla üçüncü periyoda 
başlayan Beşiktaş, farkı korudu: 39-
32. Quanitra HOLINGSVORTH, Kayla 
MCBRIDE ve Elin ELDEBRINK ile skor 
bulan Yakın Doğu Üniversitesi, 6.29 
kala farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. 
Beşiktaş, 3.41 kala farkı yeniden 5’e 
çıkardı: 49-44. Olcay Çakır, Courtney

Eurocup “Yakın”

YDÜ 70 - 65 BJK

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 
finali ilk maçında, Bellona AGÜ’yü 73- 69 yendi. Evinde oynayacağı 

rövanş öncesinde 4 sayılık avantajı yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi, 
bu maçta da rakibine sayı üstünlüğü sağlaması durumunda 

EuroCup kupasının sahibi olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında 
evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 70-65 mağlup ederek 

ligdeki liderliğini sürdürdü. Oldukça büyük bir 
çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda Yakın 

Doğu Üniversitesi 20. galibiyetine imza attı.


