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Tanisha WRIGHT bu seriyi bozarak farkı 
tekrar 10’a çıkardı (31-41). İki takımın 
da karşılık basketler bulduğu bölümün 
ardından çeyrekteki son dakikaya Bel-
lona AGÜ  47-37 önde girmeyi başardı. 
Üçüncü periyotta Bellona AGÜ’nün 47-39 
üstünlüğü ile sonuçlandı.

Final periyoduna ise ev sahibi Yakın Doğu 
Üniversitesi Kayla MCBRIDE’ın sayılarıyla 
girdi. Bellona AGÜ buna Chelsea 
GRAY’in sayılarıyla cevap verdi ve farkı 
tekrar 8’e çıkardı (41-49). Ancak ev 
sahibi Yakın Doğu Üniversitesi, tamamı 
Quantira HOLLINGSWORTH’den gelen 
10-0’lık seriyle bir anda skoru eşitledi 
ve öne geçmeyi de başardı (51-49). Ev 
sahibinde Angelica ROBINSON ve Olcay 
ÇAKIR’ın sayıları ile de seri 15-0’a çıktı 
(56-49). Bellona AGÜ bulduğu sayılarla 
skoru 56-52’ye taşıdı. Karşılaşmada 
son 2 dakikaya ev sahibi Yakın Doğu 
Üniversitesi 60-54 önde girmeyi başardı 
ve mücadeleden de 63-58 galibiyetle

İstanbul Caferağa Spor 
Salonu’nda oynan maçta, park-
eye; Quanitra HOLLINGSWORTH, 
Courtney VANDERSLOOT, Kayla 
MCBRIDE, Angelica ROBINSON, 

Essence CARSON beşi ile  çıkan Yakın 
Doğu Üniversitesi, son çeyrekte yaptığı 
savunma hamlesi ve etkili oyunuyla ev 
sahibi olarak çıktığı kupa mücadelesinde 
şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı 
basketlerle başlarken, Bellona AGÜ 
yakaladığı 4-0’lık seriyle skoru 6-2’ye 
taşımayı başardı. Karşılaşmanın başında 
oyunda üstünlüğünü hissettiren Kayseri 
ekibi, Lara SANDERS, Chelsea GRAY 
ve Tanisha WRIGHT’tan gelen sayılarla 
da ilk 6 dakikayı 14-6 önde kapadı. 
Hücumda yakaladığı tempoyu devam 
ettiren AGÜ, skoru 18-6’ya getirdi. Çeyrek 
boyunca hücumda etkili AGÜ savunması 
karşısında çözüm üretemeyen Yakın Doğu 
Üniversitesi Kayla MCBRIDE ile skor

ayrıldı. Bu sonuçla ilk maçı da 73-69 
kazanmayı başaran Yakın Doğu Üniver-
sitesi ikinci maçı da kazanarak FIBA 
Kadınlar Eurocup’ın sahibi oldu.

Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde: 
Quanitra HOLLINGSWORTH 16 sayı, 10 
ribaunt, Yelena LEUCHANKA 13 sayı, 9 
ribaunt,  Esence CARSON 9 sayı, 4 rib-
aunt, Kayla MCBRIDE 8 sayı, 5 ribaunt, 
1 asist,  Angelica ROBINSON 6 sayı, 1 
ribaunt,  Courtney VANDERSLOOT 6 sayı, 
4 asist, 8 ribaunt, Olcay ÇAKIR 9 sayı, 3 
ribaunt, Bahar ÇAĞLAR 2 sayı, 1 asist,  
Elin ELDEBRINK 8 asist ile takımın öne 
çıkan isimleri oldular.

Bellona AGÜ’de: Chelsea GRAY 16 
sayı, 4 ribaund, 6 asist, Lara SANDERS 
12 sayı, 8 ribaund, Tanisha WRIGHT 
12 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Jelena 
DUBLJEVİC 10 sayı, 6 ribaund, 3 asist 
ile oyadı.

Zafer KALAYCIOĞLU: 
“Kupayı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne Götürmekten 
mutluyuz…”
Maç sonrası duygularını paylaşan Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı  
Baş Antrenörü Zafer KALAYCIOĞLU, 
hem kendi adına hem de takım adına 
büyük mutluluk yaşadığını söyledi. 
Baş Antrenör KALAYCIOĞLU “ Bugüne 
kadar elde ettiğimiz başarıları kupayla 
taçlandırdık. Bütün kupaları Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne armağan edeceğimiz 
sözünü yerine getirmenin gururu ve 
sevincini yaşıyoruz. Oyuncularımı tek tek 
tebrik ediyor ve kutluyorum” ifadelerini 
kullandı.

bulsa da ilk periyot Bellona AGÜ’nün 
25-12’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci 
periyotta farkı kapamaya çalışan Yakın 
Doğu Üniversitesi, Essence CARSON 
ve Quanitra HOLLINGSWORTH’den 
gelen sayılarla farkı ilk 4 dakikada 11’e 
çekti (18-29). Ancak Chelsea GRAY’in 
iki sayılık basketi farkı tekrar 13’e 
çıkardı (18-31). Bu çeyrekte iki takım da 
birbirine kolay sayı izni vermezken AGÜ, 
periyotta son 2.49’a 33-20 önde girdi. 
Çeyrek sonunda ev sahibi Yakın Doğu 
Üniversitesi Bahar ÇAĞLAR ve Essence 
CARSON’dan gelen sayılarla 4-0’lık bir 
seri yakaladı ve devre AGÜ’nün 33-24’lük 
üstünlüğü ile sonuçlandı.

Üçüncü periyotta Tanisha WRIGHT ve 
Lara SANDERS ile sayılar bulan Bellona 
AGÜ farkı da 13’e çıkardı (25-38). Ancak 
Yakın Doğu Üniversitesinde Yelena LEU-
CHANKA, Essence CARSON ve Quanitra 
HOLLINGSWORTH’den gelen 6-0’lık seri 
farkı 8’e indirdi (31-38). AGÜ’de

EuroCup şampiyonu 
Yakın Doğu Üniversitesi

FIBA Kadınlar Eurocup’ta ülkemizi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, final son maçında 
Bellona AGÜ’yü 63-58 mağlup ederek Avrupa Kupasının sahibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Kupasının 

ardından Avrupa tarihine de adını yazdıran ilk Kıbrıs Türk takımı olmayı başardı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
sezonu lider tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 
26. hafta ve play-offlar öncesi son 
karşılaşması olan maçta konuk ettiği Adana 
ASKİ’yi 102-61’lik skorla farklı yenerek 
normal sezonu lider tamamladı.

DETAYLAR 10’DA
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KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ödül 
takdiminin ardından öğrencilere sesle-
nerek , burada Kıbrıs diye bir mesele 
var ama siz Kıbrıs’ta yaşıyorsunuz ve 
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, 
Uluslararası Hukuk okuyorsunuz. Şöyle 
düşünün aslında Kıbrıs dendiği zaman, 
şuanda Birleşmiş Milletler’in elindeki en 
eski sorundur, en eski ve en büyük sorun. 
Uluslararası ilişkiler dediğimiz zaman en 
büyük sorun nedir? Kıbrıs… dolayısıyla 

tam yerinde bir konferans. Zaten siz 
yaşayarak görüyorsunuz . Bu konferansın 
amacı benim yorumlarımı katmak 
değil. Tamamen gerçekler, tamamen 
olanlar, bizim aktaracaklarımız ve sizin 
değerlendirmeleriniz olacaktır.

Kıbrıs sorunu nedir?
Kıbrıs’ın stratejik konumu neden bu 
kadar problem yaratmaktadır? Neden 
dünyanın tamamı Kıbrıs’a karışmaktadır? 
Ve neden Kıbrıs aslında sahibi olmayan 
bir adadır? Kıbrıs Türkiye’ye mi ait, 
Yunanista’na mı ait, Kıbrıs’lı Türklere mi 
ait, Kıbrıs’lı Rumlara mı ait yoksa, çok 
büyük iki üssüyle, hala egemen İngiliz 
topraklarında bulunan İngilizlere mi ait?

Başbakan ÖZGÜRGÜN; “Kıbrıs 
Davası Türkiyesiz Halledilemez”
KKTC Başbakanı Hüseyin ÖZGÜRGÜN 
tarafından verilen “KIBRIS” konulu 
konferans öncesinde Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kurucu Rektörü Dr.Suat İ. GÜNSEL 
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN’e “YAkın 
Doğu Altın Anahtar Onur Ödülü ve Onur 
Belgesi” takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane Salon 4’te yer alan Tören, 
KKTC Başbakanı Hüseyin ÖZGÜRGÜN, 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal 
DÜRÜST, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İ.GÜNSEL, Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, YDÜ Rektör 
Vekili Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, 
Girne Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlkay 
Salihoğlu, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Üniversite Dekanları, 
Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri ve 
Öğrencilerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Dr. 
Fazıl KÜÇÜK, Rauf R. DENKTAŞ ve tüm 
şehitlerin anısına bir dakikalık saygı 
duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla 
başlayan törende Başbakanı Hü-
seyin ÖZGÜRGÜN’ün öz geçmişinin 
okunmasının ardından açılış konuşmasını 
YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fahreddin 
SADIKOĞLU yaptı.

Prof. Dr. SADIKOĞLU; “Suat 
Hoca’nın KKTC Dışında Hiç Bir 
Yatırım Yapmaması Kıbrıs Türk 
İnsanına, Ülkesine Bağlılığını 
Gösteren Bir Simgedir”
Prof.Dr. Fahreddin SADIKOĞLU 
konuşmasında;’ Kurucu Rektör Dr. Suat 
İ.GÜNSEL’in ” Yaptıklarımla Övünmem 
, yapmadıklarımla Övünürüm” sözünü 
anımsattı. SADIKOĞLU, Kurucu Rek-
tör Dr.Suat İ.GÜNSEL’in 1988 yılında 
üniversiteyi kurduktan sonra 1990’lı 
yıllarda Suat hocaya böyle bir üniversiteyi 
kurması için ABD’den teklif geldiğini, 
istediği eyalette istediği yerde bir arazi 
ve istediği yardımın kendisine verilerek 
böyle bir üniversite kurmasını teklif 
ettiklerini ancak, Suat hocanın bu teklife 
“hayır” dediğini söyledi. Daha sonra 

Bugün dahi Yunanistan’ın “Megali İdea” 
fikrinden vazgeçmediğini söyleyen 
ÖZGÜRGÜN, Güney Kıbrıs’ın 1950 Enosis 
plebisitini kutlama kararının Kıbrıs’ın 
geleceğine yeniden karanlık ve kan 
getirecek bir karar olduğunu kaydetti.

BM’nin 186 Sayılı Kararı
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, BM’nin 
186 sayılı kararının Kıbrıs sorununun 
1963’te başladığının, 1974’te bir işgal 
durumu olmadığının kanıtı olduğunu ifade 
etti.

1974 Barış Harekatı’nı Normandiya da 
dahil olmak üzere tarihin en başarılı 
çıkarmalarından biri olduğunun altını 
çizen ÖZGÜRGÜN, Türkiye’nin Garanti 
ve İttifak Antlaşması’nın 4. maddesine 
dayanarak haklı ve meşru müdahalede 
bulunduğunu vurguladı.

KKTC’nin İlanı
Başbakan ÖZGÜRGÜN, Kıbrıs 
Türk halkının self determinasyon 
hakkını kullanarak KKTC’nin ilanını 
gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, 
Rum tarafının, AB üyeliğinin, Garanti 
Antlaşması’nın, birinci maddesine aykırı 
olduğunu söyledi.

Annan Planı
ÖZGÜRGÜN, Annan Planı’nın KKTC’nin 
topraklarının neredeyse üçte birinin elden 
gideceği ciddi toprak tavizi olduğunu, 
ancak Rumların bununla da yetinmeyip 
KKTC’nin topraklarının tamamını iste-
diklerini dile getirdi.

ÖZGÜRGÜN, konferansta Kıbrıs tarihini 
anlattıktan sonra son olarak, bu mü-
cadeleyi hepimiz Anavatan Türkiye ile 
birlikte verdik. Dolayısıyla bu mücadele-
nin bitmediğini, bitmesinin de çok zor 
göründüğünü belirterek, ben hem bugün 
bana Yakın Doğu Altın Anahtar Onur 
ödülünü vererek beni onurlandıran sevgili 
Suat hocama, Yakın Doğu Üniversitesi’ne, 
siz değerli öğrencilerimize, hocalarımıza 
yürekten teşekkür ediyorum. Beni çok 
mutlu ettiniz, benim için de çok büyük 
onur oldu.’ şeklinde sözlerine son verdi.

1571 yılından itibaren Ada Osmanlı 
imparatorluğu’nun egemenliğine geçiyor. 
Tam 307 sene ve en önemli eserler de o 
zamana, Osmanlıya ait.

“Kıbrıs Davası Türkiyesiz 
Halledilemez”
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, bugün 
dahi Yunanistan’ın “Megali İdea” 
fikrinden vazgeçmediğini; Güney Kıbrıs’ın 
1950 Enosis plebisitini kutlama kararının 
da Kıbrıs’ın geleceğine yeniden karanlık 
ve kan getirecek bir karar olduğunu 
söyledi.

Özgürgün, Kıbrıs davasının Türkiyesiz 
halledilemeyeceğini, Kıbrıs’ta eğer bir 
adım atılacaksa bu adımı Türkiye ve 
Kıbrıs Türk halkının birlikte atacağını 
belirtti.

Başbakan ÖZGÜRGÜN, “Bunu, Kıbrıs’ı 
Türkiye’den ayırarak ya da Türkiye’yi 
uzaklaştırarak kimse çözemez. Bunu 
anlamaları lazım, Yunanistan’ın da 
anlaması lazım” dedi.

KKTC’nin anavatan Türkiye’nin yardımları 
ve hibeleri ve Kıbrıs Türk halkının 1930’lu 
yıllarda başlayan direnişiyle bugünlere 
geldiğini kaydederek, mücadelenin 
bitmediğini, bitmesinin de çok zor 
göründüğünü dile getirdi.

“Kıbrıs BM’nin En Eski Sorunu”
Başbakan ÖZGÜRGÜN, ağırlıklı 
Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Kamu 
Yönetimi Bölümü öğrencilerinin izlediği 
konferansta, görseller eşliğinde Ada’nın 
İngilizlerce işgalinden bugüne Kıbrıs 
sorununu değerlendirdi.

Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, Kıbrıs’ın 
Birleşmiş Milletler’in (BM) en eski ve 
en büyük sorunu olduğunu, Kıbrıs’ın 
uluslararası ilişkilerde de en eski sorun 
olduğunu kaydetti.

Başbakan ÖZGÜRGÜN, Kıbrıs sorununun 
7 BM Genel Sekreteri eskittiğini, hepsinin 
de çok uğraştığını ancak, Kıbrıs sorunu-
nun çözülemediğini belirtti.

2000’li yıllarda Türkiye’den de böyle 
bir teklifin gündeme geldiğini, Tür-
kiye hükümetinin İstanbul’da istenilen 
yerde bir üniversite kurması için teklif 
getirdiğini belirten SADIKOĞLU; “son 
yıllarda benimde katıldığım bir konfer-
ansta Suat hocaya Azerbaycan’da da 
benzer bir üniversite ve bir hastane 
yapması teklifi geldiğini belirtti. Prof. Dr. 
Fahrettin SADIKOĞLU, hatta yatırımın 
sadece %10’u kadar katkıda bulunarak 
kurmasını istemelerine rağmen Suat 
hoca her türlü yardıma ve desteğe 
açık olduğunu ancak, KKTC dışında bir 
yatırımın olmasını istemediğini ve bu 
davranışın KKTC halkına olan bağlılığının 
simgesi olduğunu söyledi.

SADIKOĞLU; Mütevelli Heyeti 
Başkanımızın Kararı İle Yakın 
Doğu Altın Anahtar Onur Ödülü 
Bugün Başbakan Hüseyin 
ÖZGÜRGÜN’e Takdim Ediliyor”
Prof. Dr. Fahretin SADIKOĞLU; bugün 
çok önemli bir gün. KKTC Başbakanı ve 
dünyanın en genç başbakanlarından 
birisi olduğunu belirterek “Bu hükümet 
devletine, halkına, milletine bağlılığıyla 
seçilen bir hükümettir. Bundan dolayı 
da mütevelli heyeti başkanımız Doç. Dr. 
İrfan S. GÜNSEL’in kararıyla Yakın Doğu 
Üniversitesinin vereceği en yüksek ödül 
olan Yakın Doğu Altın Anahtar Onur ödülü 
bugün Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN’e 
takdim edilecektir” dedi.

Dr. Suat İ.GÜNSEL; 
“Başbakanımız Devleti Yöne-
tirken Aklıyla Ve Zekasıyla 
, Dostluk İlişkilerinde İse 
Yüreğiyle Hareket Eder, Ancak 
Mesele, Eğitim Olduğunda Hem 
Yüreğini Hem Aklını Harekete 
Geçirir”
GÜNSEL; “Başbakanımı yürekten 
kutlarım, o devleti yönetirken aklıyla 
ve zekasıyla, dostluk ilişkilerinde ise 
yüreğiyle hareket eder, ancak mesele, 
eğitim olduğunda hem yüreğini hem 
aklını harekete geçirir. Bu bakımdan layık 
görülen bu ödülü yüreğiyle ve aklıyla 
hareket eden başbakanımıza takdim eder 
ve başbakanımızı kutlarım.’ diyerek ödülü 
Başbakan ÖZGÜRGÜN’e takdim etti.
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Altın Anahtar Onur Ödülü 
takdim edildi

KKTC BAŞBAKANI HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN’E

KKTC Başbakanı Hüseyin ÖZGÜRGÜN’e Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL 
tarafından “Yakın Doğu Altın Anahtar Onur Ödülü ve Onur Belgesi” Takdim Edildi.

oynamak zorunda kaldığını belirt-
erek,  takımın maçlarının tümünü 
izlediğini ve bundan sonrada izle-
meye devam edeceğini kaydetti 
ve  YDÜ’nün başarılarının artarak 
devam etmesini diledi.

“Bir ilke imza attınız, aslında 
devrim yaptınız” diyen 
ÖZGÜRGÜN, “KKTC’nin  bir 
üniversitesinin basketbol takımı 
Avrupa şampiyonu çıkardı derken 
bile heyecan duyuyorum” dedi.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL; 
“Önümüzde 3 Kupa Daha 
Var,  Onları da Kazanmak 
İçin Çalışacağız”
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
İrfan GÜNSEL de,  yoğun temposu 
olan bir takım olduklarını vurgu-
layarak,  takımdaki oyuncuların 
yürekleri güzel insanlar 
olduklarını ve KKTC bayrağını 
taşıdıklarının farkında olduklarını 
söyledi.

GÜNSEL, YDÜ Kadın Basketbol 
Takımı’nın 15’inci Eurocup 
şampiyonu olarak KKTC bayrağı 
ile birlikte Wikipedia’ya girdiğini  
söyledi.

Maçlarını KKTC’de oynamanın 
takıma  daha çok haz vereceğini 
belirten GÜNSEL, “Açık kapı 
bulduk ve içeriye girdik, içeriden 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

sonra gözümüzü üçüncüye süper 
kupaya diktik, Yakın Doğu Üniver-
sitesi gibi güzide bir kuruluşun 
büyük başarılara imza atmış 
olmasının gururunu yaşıyoruz” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa 
AKINCI: “Yakın Doğu 
Üniversitesi Takımının 
Başarısı Ambargoları 
Koyanlara Güzel Bir Mesaj 
Oldu”
“Hak etmediğimiz, özellikle spor 
alanında hiçbir zaman kabul 
edilemeyecek, benimsenmeyecek 
sınırlamaların artık bu büyük 
başarıdan sonra kalkmasını 
istemek en büyük hakkımız 
diye düşünüyorum” şeklinde 
konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, takımın başarısının  ise 
ambargoları koyanlara güzel bir 
mesaj olduğunu söyledi.
Bu sınırlamaların olmadığı bir 
ortamda çok daha iyi nokta-
lara gidilebileceğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı AKINCI, başarıda 
katkısı olan herkesi kutladı.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: 
“15. EuroCup Şampiyonu 
Olarak KKTC Bayrağı İle 
Wikipedia’ya Girdik”
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç 
.Dr. İrfan S. GÜNSEL ise kabulde 
yaptığı konuşmada, yoğun tem-
posu olan bir takım olduklarını, 
takımdaki oyuncuların yürekleri 
güzel insanlar olduklarını ve KKTC 
bayrağını taşıdıklarının farkında 
olduklarını söyledi.

GÜNSEL, YDÜ Kadın Basket-
bol takımının 15’inci EuroCup 
Şampiyonu olarak KKTC Bayrağı

Yeni kurulmalarına rağmen 
Türkiye ve KKTC’ye kupa getirmiş  
bir takım olduklarını kaydeden 
GÜNSEL, önlerinde 3 kupa 
daha bulunduğunu bunlardan 
da kazanmak için çalışmalarını 
sürdüreceklerini söyledi.

Zafer KALAYCIOĞLU; 
“EuroCup Şampiyonluğu 
Spor Ambargosunu 
Kırmak Adına Önemli Bir 
Adım”
YDÜ Kadın Basketbol Takımı 
Başantrenörü Zafer KALAYCIOĞLU 
da  EuroCup şampiyonluğunun 
spor ambargosunu kırmak adına 
önemli bir adım olduğunu vur-
gulayarak, KKTC’yi en iyi şekilde 
temsil etmek istediklerini söyledi.

Başbakan Hüseyin 
ÖZGÜRGÜN’e İmzalı 
Forma Ve Basketbol Topu 
Hediye Edildi
Ziyarette Takımın forması ve 
oyunda oynanan Basketbol topu 
imzalı olarak takım kaptanı Bahar 
Çağlar tarafından takdim edildi.

Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN 
ise Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol takımının Avrupa’nın 
büyük kupasını almalarından 
ötürü YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL’e el işi hediye takdim 
etti,ardından toplu anı fotoğrafı 
çektirdiler.

ile birlikte Wikipedia’ya girdiğini 
belirtti. Maçlarını KKTC’de 
oynamanın takıma daha çok 
haz vereceğini belirten GÜNSEL, 
“Açık kapı bulduk ve içeriye 
girdik,içeriden çalışmaya devam 
edeceğiz”dedi.

Yeni kurulmalarına rağmen 
Türkiye ve KKTC’ye kupa getirmiş 
bir takım olduklarını kaydeden 
GÜNSEL, önlerinde 3 kupa 
daha bulunduğunu bunları da 
kazanmak için çalışmalarını 
sürdüreceklerini söyledi.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Spor 
Ambargosunu Kırmak 
Adına Önemli Bir Adım”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Başantrenörü 
Zafer KALAYCIOĞLU’da EuroCup 
şampiyonluğunun spor ambar-
gosunu kırmak adına önemli bir 
adım olduğunu vurgulayarak, 
KKTC’yi en iyi şekilde temsil 
etmek istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 
İmzalı Forma ve Basket-
bol Topu Hediye Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 
ziyarette Takımın forması ve 
oyunda oynanan Basketbol topu 
imzalı olarak takım kaptanı Bahar 
Çağlar tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
ise Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol takımının Avrupa’nın 
büyük kupasını almalarından 
ötürü YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç.Dr. İrfan S.GÜNSEL’e 
bir plaket takdim etti. Ardından 
toplu anı fotoğrafı çektirdiler.

Başbakan 
ÖZGÜRGÜN 
kabulde, YDÜ 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı İrfan 

GÜNSEL’e içerisinde nazar 
boncukları olan plaket tak-
dim ederken; Takım  Kaptanı 
Bahar ÇAĞLAR da Başbakan 
ÖZGÜRGÜN’e basketbolcuların 
imzaladığı “Hüseyin ÖZGÜRGÜN” 
yazan forma ile imzalı basketbol 
topunu takdim etti.

Şampiyon basketbolcular 
ve Başbakan ÖZGÜRGÜN 
Başbakanlık bahçesinde  Eurocup 
Kupası ve Türkiye Kupası ile 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Başbakan Hüseyin 
ÖZGÜRGÜN; “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Avrupa 
Şampiyonluğu Bizleri 
Gururlandırdı”
Başbakan  Hüseyin ÖZGÜRGÜN, 
kabulde yaptığı konuşmada,  ülke 
adına büyük bir gurur yaratarak 
Eurocup şampiyonluğu kazanan 
Yakın Doğu ailesini kutladı.

ÖZGÜRGÜN,  KKTC’nin bağrından 
çıkan bir üniversitenin kadın 
basketbol takımının   Avrupa 
şampiyonluğu kazanmasının  
kendilerini gururlandırdığını ifade 
etti.

ÖZGÜRGÜN,  takımın ambargo 
nedeniyle maçlarını Türkiye’de

Türkiye Kupasının 
ardından 
FIBA EuroCup 
Şampiyonu 
olan Yakın Doğu 

Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı, kupası ile birlikte KKTC’ye 
geldi. Ercan havaalanında 
büyük bir kalabalık tarafından 
karşılanan takım ve teknik heyeti 
YDÜ Kurucu Rektör Dr. Suat İ. 
GÜNSEL başta olmak üzere Yakın 
Doğu Üniversitesi yöneticileri 
, öğrencileri ve vatandaşlar 
tarafında yoğun sevgi gösterileri-
yle karşılandı.

Cumhurbaşkanı 
Mustafa AKINCI: “Hak 
Etmediğimiz, Özellikle 
Spor Alanında Hiçbir 
Zaman Kabul Edilemey-
ecek, Benimsenmeyecek 
Sınırlamaların Artık Bu 
Büyük Başarıdan Sonra 
Kalkmasını İstemek En 
Büyük Hakkımız”
Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla ilişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre, Cumhurbaşkanı Mustafa 
AKINCI ve eşi Meral AKINCI, FIBA 
Kadınlar Eurocup Şampiyonu 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı’nı makamında 
kabul etti.Kabulde takıma Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Fahreddin 
SADIKOĞLU ve YDÜ yetkilileri 
eşlik etti. 

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı 
Mustafa AKINCI; “Bu büyük 
başarınızı kutluyorum, iki büyük 
başarı ve iki kupadan

Yakın Doğu Melekleri, 
Akıncı tarafından 

kabul edildi

Başbakan Özgürgün, 
YDÜ Kadın 

Basketbol Takımı’nı 
kabul etti

Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, FİBA  Kadınlar Eurocup şampiyonu 
olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol  Takımı’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI: “Yakın Doğu Üniversitesi 
Takımının Başarısı Ambargoları Koyanlara Güzel Bir Mesaj Oldu”



AKADEMİK21 NİSAN 2017 CUMA4 Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

üzere cereyan etmektedir.

İnsan tabiatı, ileride teferruatlı bir 
şekilde de üzerinde duracağımız 
üzere, Allah’ın yaratmasıyla 
beden ve ruh’tan teşekkül etmiştir. 
Bunlardan birincisi olan ruh (nefs-i 
natıka) kökeni itibariyle semavîdir, 
yüce âleme aittir. Bu sebeple de 
insan hikmet ile mütekamil hale 
geldiğinde, ulvî alemin özlemiyle, ulvî 
olan şeylerin peşine düşer. İnsanı 
oluşturan cevherlerden diğeri olan 
beden ise kökeni itibariyle yeryüzüne 
ait (arzî) olduğu için yere ilişkin 
şeyleri ister. Bu tabii ve yapısal 
özelliğinden dolayı; şehvet ve gazap 
ile insan dengesini yitirdiğinde (arzda 
olanları) fazlaca arzu etmeye başlar.

İnsanoğlu; dünya ve ahireti kazana-
bilecek tabiatta yaratılmıştır. İnsan 
ahireti terk edip yalnızca dünyaya 
yöneldiğinde dünyalık çok şeyler 
kazanabilir. (Kur’an: 42/20;2/200) 
Ancak ahirete inanmadığı za-
man ahirete (büyük bilinmeze) 
ilişkin olacak olan kazanımlarının 
noksanlığı nedeniyle, dünyalığa 
sahip olmakla istediği saadeti 
yakalayamamaktadır. (Kur’an: 
57/15,3/91) Bunun aksine, Hıristiyan 
ruhaniliği gibi uhrevî şeyler yapsa, 
ancak dünyevî olan istidatlarının 
gereğini yerine getirmemesinden 
dolayı, gönlü dünyada kalmakta 
ve bu sebeple de hedeflediği ulvi 
gayeye tam ulaşamamaktadır. Bu 
da insanı tatminsiz olmaya sevk 
etmekte ve insanın huzursuzluğunu 
doğurmaktadır.

İnsanın huzurlu olması için aklî ve 
hissî tercihlerini belirginleştirmesi 
gerekir. Çünkü insan; düşünme 
ve ayırt etme yetileriyle hayvan-
lardan ayrılmaktadır. Bu iki yeti 
kullanılmadığı zaman, insan ile 
hayvan arasında fark kalmamaktadır. 
İnsan aklî yeteneklerini kullanıp 
dünyada kendisine ne, ne kadar 
gereklidir; ahiret için de ne, ne kadar 
gereklidir’in hesabını ve ayrımını 
yaptığında dünya ve ahiret hayatı 
hakkında dengeli olmayı öğrenmiş 
olmaktadır. Yani ne dünyadaki ve 
ne de ahiretteki nasibini unut-
madan hayatını yaşayan kimse, 
(Kur’an: 28/76-78) tabiatına uygun 
davrandığından dolayı, dünyada iç 
huzuru, ahirette ise mutlu olmanın 
yolunu bulmuş demektir.”

(yani var olan) her şeyle ilgili ve 
insana yakın olan, insanî tarafı ifade 
eden bir sözdür. Enes anlamıyla in-
san, vahşetin karşıtı ve insanu’l-ayn 
olarak insan ise (kainatın, evrenin) 
göz bebeği diye anılmıştır.

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ: 
“İnsanın Nisyânı, Nankörlük 
Ve Vurdumduymazlıktır”
İnsan teriminin ikinci anlamına 
göre ise insan, nisyân kökünden 
“însiyan” şeklinde oluşmuştur. 
Bu manasıyla insan; unutan, fark 
etmeyen, uzaklaşan anlamlarını 
içermesi itibariyle, tabiatına izafet 
olan bu hususlarla dikkat çekme-
ktedir. İnsanın nisyânı, nankörlük 
ve vurdumduymazlıktır. (Kur’an: 
39/8; 25/18) Vurdumduymazlık, 
insanın olması gerektiği gibi değil de 
yaratılışındaki iyi duruma aykırı bir 
şekilde davranmasıdır.
İnsan; ünsiyet anlam kökeniyle, 
hemcinsleriyle uyum halinde 
yaşayan bir varlık iken, nisyan 
anlam kökeniyle insan ise; kavga 
eden, kan döken (Kur’an: 2/30), 
yeryüzünde fesat çıkaran (Kur’an: 
30/41,47/22) varlığın adı olmaktadır. 
Bilinen ilk insanın varlığı ve 
varoluşa gelişi sürecinde Allah ile 
melekler arasındaki muhavereye 
baktığımızda, Allah’ın insanı birinci 
anlamı gerçekleştirecek yetkinlikte 
yarattığını anlamaktayız. Meleklerin 
öne sürdüğü ikinci anlamıyla (nisyan) 
insan ise, insanın ontik hayrına 
nisyanın arızî bir şer olarak tekabül 
etmesidir. Ünsiyet; alçak gönüllülüğü 
bünyesinde taşıdığı gibi, diğer 
varlıklarla ünsiyet kurabilmesi için 
varlıklara ilişkin bilgiyi, en azından 
onların adlarını bilmeyi tazammun 
etmektedir. İnsanî ünsiyetin üzerler-
inde en çok görülmesi gereken kim-
seler Müslümanlardır. Hz.Peygamber 
bu hususta şöyle buyurmaktadır: 
“Mü’min ülfet eder, ülfet etmeyen 
ve kendisi ile ülfet edilmeyen 
kişide hayır yoktur.” İnsanın ontik 
doğasında hayrın, şerri öncelediğinin 
en önemli kanıtı; Tin suresinde ifade 
edilmektedir: “Biz, gerçekten insanı 
en güzel bir biçimde yarattık. Sonra 
onu aşağıların aşağısına indirdik.” 
(Kur’an: 95/4-5; 91/7-8) Öncelikle 
insanın tabiat olarak iyi yaratıldığını 
yani insanın özünün ünsiyet olduğu 
ve hakikati bilme (varlıklara ad 
verme, Kur’an: 2/31) yeteneğinde 
olduğunu anlamaktayız. Ancak 
bazı insanlar, meleklerin de ifade 
ettikleri üzere, varoluşsal olarak bu 
özgün olan özlerini kendi fiilleriyle 
ve iradeleriyle aşağılık seviyelere 
düşecek durumlara getirmektedirler. 
İslam metafiziğinde insan varlığı ile 
ilgili en temel hareket noktası, bu iki 
âyetin ifade ettiği çerçeve dahilinded-
ir ki insan gerçekliği de bu minval 

Yakın Doğu Üni-
versitesi İlahiyat 
Fakültesi haftalık 
konferansları 
bağlamında bu hafta 

“İslam Düşüncesinde İnsan” başlıklı 
konferansta Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinden İslam Felsefesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Gürbüz DENİZ’i 
misafir etti.

İlahiyat Fakültesi’nin her hafta 
düzenlediği konferanslar dizisinin bu 
haftaki konusu “İslam Düşüncesinde 
İnsan” başlıklı konferansta, YDÜ 
İlahiyat Fakültesi Dekan vekili 
Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLE-
MEZ, fakülte öğretim üyeleri ve 
öğrencilerinin katıldı.

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ: 
“Kainât Yaratıldığında 
İnsanoğlu Henüz Yoktu. 
İnsan Yaratıldığında, Kainat 
Mana Ve Değer Kazanmaya 
Başladı”
Prof. Dr. Gürbüz DENİZ konferan-
sta yaptığı konuşmasında;”Kainât 
yaratıldığında insanoğlu henüz 
yoktu. İnsan yaratıldığında, kainat 
mana ve değer kazanmaya başladı. 
Çünkü âlemde her şey, insan için 
var kılınmıştı. Bu sebeple insandan 
bahsetmek, aynı zamanda kainattan 
bahsetmek manasına gelmektedir. 
Yine insan olmasaydı Cennet ve Ce-
hennem de yaratılmazdı. Anlaşılıyor 
ki, bütün güzellikler ve bütün 
olumsuzluklar, ancak insandan dolayı 
vardır. İnsanı, bu kadar, varlığın ve 
varoluşun merkezine alan İslam, 
insan hakkında önemli açıklama 
ve yorumlarda bulunmuştur. ”Biz 
Ademoğullarını şerefli (değerli) 
kıldık…” şeklindeki ayetler bu 
hususu açık bir şekilde ifade etme-
ktedirler.

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ: 
“İnsan, Tabiatı (Yaratılışı) 
Gereği Medenidir/Sosyaldir”
İnsanın, İnsan Diye Adlandırılmasının 
Birinci Nedeni, İnsanların Birbirleriyle 
Olan Ünsiyetidir. İnsanlar birbirleriyle 
ilişki (ünsiyet) kuramadıkları takdirde 
varlıklarını sürdürmeyecekleri bir 
yapıda yaratılmışlardır. Bundan 
dolayı; insan, tabiatı (yaratılışı) 
gereği medenidir/sosyaldir. Ayrıca 
insana, insan denmesi; insanla 
beraber insanın, her şeyle, bütün 
kainatla ilişki kurmasından ve 
ilişkili olmasından dolayı da bu ad 
verilmiştir. Yani insan, hem hemcin-
sleriyle ve hem de kainatla ilişki ve 
iletişim içinde olabilecek bir tabiatta 
yaratılmasından dolayı kendisine 
insan denilmiştir.

İnsiyye kelimesi, insana ait olan, 
kendisine ünsiyet duyulan, alışılan

İlahiyat Fakültesi, 
Prof. Dr. Gürbüz 
Deniz’i konuk etti

NEUIslanders yarışmada;  Amerika, 
Kanada, Kolombiya, Brezilya, Almanya, 
Hollanda, Japonya, Çin, Meksika, Şili, 
Hindistan, Pakistan ve İran’dan katılan 
takımlarla mücadele edecek.

Üç nesil olarak geliştirilen NEUIslanders 
takımı robotlarının üzerinde kullanılan me-
kanik parçalar ve elektronik devreler Yakın 
Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı‘nda 
dizayn edilerek üretildi.

NEUIslanders En Son Avrupa 
Avrupa 3. Oldu
2016 yılında Eindhoven, Hollanda’da 
düzenlenen robotik Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda Avrupalı rakiplerini 
geride bırakarak Avrupa 3. olan NEUIs-
landers, 2016 yılında Leipzig, Almanya’da 
düzenlenen RoboCup’ta ezeli rakiplerine 
karşı galibiyetler alarak  dünya kupasını 9. 
sırada bitirmeyi başardı.

NEUIslanders takımının ön elemeden 
başarı ile geçerek 6. kez robotik dünya 
kupasında yer almaya hak kazandı.

Dünyanın Saygın Üniversitelerini 
Geride Bıraktı
Dünyanın prestijli üniversitelerinden biri 
olarak gösterilen Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü (MIT) ile Harvard Üniver-
sitesinin ön elemelerden geçemediği ve 
Türkiye’den herhangi bir takım yer almadı. 
NEUIslanders takımı yarışmaya Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak katılacak.

Hedef İlk 6…
Dünyanın en prestijli robotik turnuvası 
olarak bilinen ve bu yıl Japonya’nın 
Nagoca kentinde 25-31 Temmuz tarihleri 
arasında yapılacak yaklaşık 5000 
katılımcı ile yapılacak olan RoboCup 
yarışmasında NEUIslanders takımı ilk 6’ya 
girmeyi hedefliyor.

NEUIslanders, 
6. kez Robotik 

Dünya Kupası’nda!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden 
verilen bilgiye göre çalıştayda, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp 
Doktoru ve Acil Servis Sorumlusu Uzm. 
Dr. Emel ERKUŞ SİRKECİ, acil sağlık ve 
ambulans hizmetleri ile ilgili çalışma 
ağı, çalışma sistemi, güncel tedavi 
yaklaşımları ve gelecekte planlama ile 
ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Uzm. 
Dr. SİRKECİ, acil tıp alanında KKTC’de 
yapılabilecek etkinlikler ile ilgili de 
bilgilendirme yaparken, özel ve kamu 
sektörünün bir araya gelmesine vesile 
olan çalıştayın sürekliliğinin faydalı 
olacağını ifade etti.

SAĞSAN, giderek güçlenen akademik 
altyapısı ile özellikle İngilizce İnovasyon 
ve Bilgi Yönetimi yüksek lisans ve 
doktora Programları’nın adlarının 
ve içeriklerinin sadece adada değil 
Türkiye’de de tek olmasına vurgu yaptı 
ve bu Programlar’ın artan bir taleple 
giderek stratejik derinlikte büyüyerek 
devam ettiklerini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından ilk 
kez gerçekleştirilen “Acil Ambulans 
Hizmetleri Çalıştayı”na katıldı. İlki 
düzenlenen “Acil Ambulans Hizmetleri 
Çalıştayı”nda, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi Acil Tıp Doktoru ve Acil 
Servis Sorumlusu Uzm. Dr. Emel ERKUŞ 
SİRKECİ tarafından, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi ve Dr. Suat GÜNSEL 
Girne Üniversitesi Hastanesi’nin Acil 
Sağlık ve Ambulans Hizmeti veren Acil 
153 hizmetleri hakkında bilgiler verildi, 
vakit ve hayatın birbirleriyle yarıştığı 
konular gündeme taşındı.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve 
Bilgi Yönetimi lisans, yüksek lisans ve 
doktora programları ile Tıbbi Dokü-
mantasyon ve Sekreterlik önlisans 
programının 7. geleneksel sosyalleşme 
yemeği gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN, başkanlığını 
yürüttüğü İnovasyon ve Bilgi Yönetimi 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
programları ile Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik önlisans programının bu yıl 
7.sini düzenlemekten duyduğu bölüm 
yemeği gururunu; öğrencileri ve öğretim 
elemanları ile birlikte yaşadığını belirtti.

Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN, bölümdeki 
takım birliğini güçlendiren, örtük bilginin 
daha kolay açığa çıkmasını sağlayan ve 
sosyalizasyon sürecini artıran Bölüm 
yemeğinin, her yıl farklı yerde farklı bir 
konseptle kutlandığını ve bu yıl yedin-
cisini düzenlediklerini söyledi.

Acil Ambulans
 Hizmetleri 

Çalıştayı’nda 
temsil edildik Sosyalleşme 

yemeğinin yedincisi 
gerçekleşti
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Yakın Doğu Üniversi-
tesi İletişim Fakül-
tesi, Halkla İlişkiler 
Bölümü Bölüm 
Başkan Vekili Yrd. 

Doç. Dr. Nuran ÖZE, Madrid’de düzen-
lenen 19th International Conference on 
Learning and Behaviour konferansında 
hazırlamış olduğu “Kıbrıslı Türklerin 
Facebook Ortamındaki Paylaşımlarını 
Ne ŞekildeEtkilediği” makalesi ile en 
iyi çalışma ödülü verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, Mart ayında düzenlenen 
konferansta, Yrd. Doç. Dr. Nuran 
ÖZE tarafından hazırlanan, “Sosyal 
Medyada Küçük Toplumların Davranış 
Deneyimleri: Demirleşmiş İlişkilerin 
Facebook’taki Yansımaları” adlı 
makalesi 130’a yakın bildiri arasında 
konferansta tek bir çalışmaya verilen 
‘En İyi Çalışma Ödülü’ almaya hak 
kazandı.

Açıklamada, bildirinin akademik 
alanda önemli addedilen (Google 
Scholar, Scopus and Thomson Reu-
ters) yayınlanmak üzere kabul aldığı 
da kaydedildi.

Kıbrıslı Türk Toplumunun 
Sosyal Medya Kullanım Pra-
tiklerinin Facebook Üzerinden 
İncelenmesi Ele Alındı
Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE makale 
çalışmasında, “Demirleşmiş 
İlişkilerin” Kıbrıslı Türklerin Facebook 
ortamındaki paylaşımlarını ne şekilde 
etkilediğini anlamak üzerinde çalıştı.

Çalışmadaki diğer bir bulgu ise, 
Kıbrıslı Türklerin bir birey olmak-
tan ziyade toplumsal bir grubun 
parçası şeklinde ve ait olduğu gruba 
uygun kalıplarda paylaşımlarda, 
beğenilerde yorumlarda bulunmaya 
dikkat ettiği ortaya çıktı. Tam da bu 
nokta demirleşmiş ilişkilerin bireylerin 
sosyal medya kullanımını etkilediğinin 
göstergesidir. Sosyal medyada 
görüşlerini açıkça belirtme düzeylerine 
cinsiyetler bağlamında bakıldığında 
kadınların erkeklere nazaran daha 
çekimser tavırlar sergilediği görüldü.

Hem Kadınlar Hem 
Erkekler Tehlike Arz Eden 
Paylaşımlarda Bulunmuyor
Araştırmaya katılanların yaş ve 
cinsiyet fark etmeksizin büyük 
çoğunluğunun tehlikeli veya polemiğe 
girme riski olan konularda paylaşım 
yapmaktan kaçındığı saptandı. 
Hem kadın hem de erkeklerde %18 
oranında bireyin aktif (çekincesiz bir 
şekilde paylaşım yapan kişiler, hiç bir 
şekilde görüşlerini iç sansüre maruz 
bırakmayan kişiler) olduğu görüldü. 
Bu kişilerin daha çok ya genç sınıfında 
değerlendiren (henüz iş sorumluluğu, 
aile sorumluluğu olmayan) ya da 55 
yaşın üzerinde  (genellikle emekli 
olan, çevresi tarafından siyasi, sosyal 
görüşleri bilinen ve böyle kabul gören 
ve işten atılma riski pek olmayan) 
kişilerden oluşuyor.

Daha Çok Neler Yapıldığı ile 
İlgileniliyor…
Çalışmada çıkan en bariz sonuç ise 
araştırmaya katılan Kıbrıslı Türklerin 
%75’inin paylaşım yapmaktan ziyade 
tanıdığı insanların neler yaptığını, 
ne giydiklerini, ne yediklerini, 
kimlerle olduklarını, nasıl zaman 
harcadıklarını, ne tür paylaşımlar 
yaptıklarını öğrenmek için Facebook’u 
bir gözlem ve merak giderme mekanı 
olarak kullandıkları ortaya çıktı.

“Önemli Bir Organizasyonun 
Parçası Olmak Gurur Verici”
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi, Halkla İlişkiler Bölümü Bölüm 
Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nuran 
ÖZE elde ettiği başarı ile ilgili yaptığı 
açıklamada,  uluslararası nitelikli 
olmasının yanı sıra dünya çapında 
akademik getirileri yüksek olan bir 
organizasyonun parçası olmak ve su-
num yapma olanağı bulmanın kişisel 
ve kurumsal gelişim açısından önemli 
olduğuna dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE “Bu tür 
organizasyonlarda gerekli teşvik, liter-
atüre ulaşım kolaylıkları gibi koşulların 
ve yol gösterici destekleyici yaklaşımın 
Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Ex-
cellence tarafından sağlanıyor olması 
çalışmalarımız açısından değerli 
katkılardır” diyerek teşekkür etti.

dolayında üyesi bulunan “Creative Union 
of Artists of Russia” -Rusya Yaratıcı 
Sanatçılar Birliği’nin temsilciliğinde 
düzenlenecek etkinliğin amacına 
da değinen Doç. Dr. Erdal AYGENÇ, 
Avrupa’daki Üniversiteler ve sanat 
kuruluşları ile ortak bir çalışma yürütül-
mekte olduğunu ve bu etkinliğin, sadece 
Rusya’da değil, tüm Avrupa’da yetişen 
genç yeteneklerin keşfedilip teşvik 
edilmesine zemin oluşturmakta olduğunu 
vurguladı.

AYGENÇ, çeşitli ülkelerden alanında uz-
man eğitmen ve sanatçıların jüri üyeliği 
yapacağı yarışmanın, ülkemiz için de 
iyi bir fırsat olduğunu düşünmekte ve 
Yakın Doğu Üniversitesini Uluslararası 
bir etkinlikte temsil ediyor olmaktan onur 
duymaktayım dedi.

Yarışma sonunda seçilen çalışmalar 
Moskovo’da, Uluslararası Sanat ve 
Mimarlık Merkezi’nin Büyük Sergi 
Salonunda sergilenecektir. İlgilenenler 
ayrıntılı bilgiye http://www.artweek.ru/
index.php/en/ adresinden ulaşılabilir.”

Küçük toplumlarda sosyal bağların ve 
sosyal normların görünmez kurallar 
olarak bireyler üzerinde toplumsal 
baskı yaratması Demirleşmiş İlişkiler 
olarak adlandırılabiliyor.

Çalışma yapılırken yarı-yapılandırılmış 
yüz yüze mülakat yönteminden 
yararlanıldı. 99 Facebook kullanıcısı 
üzerinde yapılan araştırma 15 
yaş ve üzerine 5’er yaş aralıklarla 
ayrıştırılarak uygulandı. 44 Kadın 55 
Erkek üzerine uygulanan araştırmaya 
37 ayrı iş kolundan kişi katıldı. 
Araştırmada Kimlik Teorisi, Sosyal 
Kimlik Teorisi, Sosyal Enformasyon Te-
orisi, Uyarlamalı Yapısalcılık Teorisi ve 
Hiper-Kişisel Modelden faydalanarak 
teorik zemin oluşturulmaya çalışıldı.

Kıbrıslı Türkler Toplumun 
Psikolojik ve Sosyo-Psikolojik 
Baskılarından Etkileniyor
Araştırma bulgularına göre, Kıbrıslı 
Türklerin Facebook’taki iletişim 
biçimi toplumun psikolojik ve sosyo-
psikolojik baskılarından etkileniyor. 
Sosyal normlar, Kuzey Kıbrıs’ta 
yaşayan bireylerin sosyal medyadaki 
paylaşımlarını büyük oranda etkile-
mektedir.

Birçok Kıbrıslı Türkün sosyal medyayı 
ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak 
üzere kullandığı ortaya çıktı. Diğer bir 
deyişle sosyal medya araçsal iletişim 
metodu olarak geleneksel iletişim yolu 
olan yüz yüze iletişimin yerini yavaş 
yavaş almaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nden Doç. Dr. Erdal 
AYGENÇ Rusya’nın en önemli sanat 
kuruluşlarından biri olan ve 15.000 
dolayında üyesi bulunan “Creative 
Union of Artists of Russia” – Rusya 
Yaratıcı Sanatçılar Birliği’nin seçici kurul 
üyeliğine seçildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Doç. 
Dr. Erdal AYGENÇ, “17-23 Nisan 2017 
tarihlerinde Moskova’da gerçekleşecek 
etkinliğe güzel sanatlar ve tasarım 
alanlarından öğrenciler, öğretim 
elemanları veya diğer ilgililer yarışmacı 
olarak katılabileceklerdir. Konunun 
serbest olduğu yarışmaya; resim, 
heykel, grafik, tiyatro, film ve televizyon, 
fotoğraf, multimedya, el sanatları gibi 
bir çok alandan istenilen sayıda çalışma 
ile –posta ya da internet üzerinden- 
katılmak mümkündür. Etkinlikte 10’dan 
fazla ülkeden 500’den fazla sanatçı/
tasarımcı yarışacaktır” dedi.

Rusya’nın en önemli sanat 
kuruluşlarından biri olup, 15.000

En İyi Çalışma 
Ödülü’ne layık 

görüldü!

YDÜ, Russian Art 
Week’de temsil 

edilecek

Kıbrıslı Türk Toplumunun Toplumun Psikolojik ve Sosyo-Psikolojik 
Baskılarından Etkilendiği Ortaya Çıktı…

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı tarafından 
geliştirilen NEUIslanders robotik futbol takımı bu yıl 
Japonya da düzenlenecek Robotik Dünya Kupasına 

katılıyor. Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım Fuarı 
Yarışmaları’nda Yakın Doğu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Doç. Dr. Erdal 
AYGENÇ seçici kurul üyeliği yapacak.
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Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuarı ile 3Boyutlu Laboratuarı 
ortak çalışmaları ile 3 boy-
utlu yazıcıdan robotik el üretimine 
başlandı.

Uzun süredir tasarım aşaması 
devam eden robotik elin, laboratuar 
bünyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcı 
ile gerçekleştirildi. Gerekli testler 
yapıldıktan sonra ikinci nesil elin 
dizayn edileceği ve zaman içerisinde 
tam fonksiyonel protez el üretimi

yapılan açıklamada, “Daha önceden 
hastanın MRI,CT gibi görüntülerini 
alıp 3boyutlu yazıcılar ile üretilen 
organ modellerinin çocuk cerrahisi 
anabilim dalında kullanıyorduk. Şimdi 
ise hastanemiz ile çalışmalara ek 
olarak robotik el üzerine çalışmaya 
başladık.Öncelikle robotik el 
olarak çalışacak olan bu el daha 
sonrasında hastalara protez olarak 
aktarılabilecek” denildi.

ve düşünce dünyasında kalıcı kalmıştır.” 
dedi.

Kongrenin bilim ve düzenleme kurulu 
başkanı, Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN 
ise Şehriyar kongresinin düzenlemesi 
hakkında açıklama yaparak amaçlarını 
Eski Türk Edebiyatı ile Çağdaş Türk 
Edebiyatı arasında doğru ve sağlam köprü 
kurulmasının gerekliliğine değinip şöyle 
dedi: “Şehriyar ne kadar çağdaş şair 
tanınsa da kullandığı dil ve üslubuyla 
birlikte Eski Türk Edebiyatı’ndaki aruz 
sanatını, bahirlerini çok ustalıkla işlemiş, 
ayrıca Tanzimat, Servet-i Fünûn dönemine 
özgü izleride günümüz şiir sahasına 
taşımıştır. O şiirlerindeki kavramsal nite-
liklerini gelecek nesillere armağan olarak 
3 ciltte Farsça ve 1 ciltlik Türkçe divanını 
ithaf etmiştir.”

Kongreye İran İslam Cumhuriyeti Kıbrıs 
Büyükelçisi Dr. Reza ZABİB mesajında 
ise kongreye ev sahipliği yapan ve 
ülkelerarası akademik işbirliği ve 
elde ettiği başarılarıyla çok önemli 
yol katettiğine vurgu yapıp tebrik etti. 
Büyükelçi, YDÜ tarafından kültürel ve 
akademik işbirliğine önem verip zemin 
hazırlayacağını çok önemli bir vizyon 
olarak niteleyerek kongreyi desteklediği 
için teşekkür etti. O, insanların yüceliğe 
yönelmesini öze dönüş ve fıtrî kabiliyetler-
ine bağlı olduğunu açıklayarak şairleri 
de simûrg kuşu gibi yükseklik ve yüceliği 
benimseyen kişiler olarak niteledi. 
Şehriyar da onlardan biridir olarak diye 
kongrenin amacına dikkat çekti.

gerçekleştirilecek. Ayrıca, medikal 
alanda kullanılacak olan Robotik 
El’in prototip üretiminden oldukça 
memnun kalındı. 

Robotik El Protez Olarak 
Kullanılabilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuarı ile 3Boyutlu Laboratuarı 
tarafından yapılan ortak açıklamada, 
3 boyutlu yazıcıların medikal alanda 
kullanımının her geçen gün arttığı 
vurgulandı. Ersin AYTAÇ tarafından 

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Ede-
biyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünün düzenlediği “1. Uluslararası 
Muhammed Hüseyin Şehriyar Anısına 
Edebi Kongre”, AKKM Mavi Salonda çeşitli 
yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerden katılmış 
olan akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Kongrenin açılışında, YDÜ Rektör 
Yardımcıları Prof.Dr. Fahreddin SADIKOĞLU 
ile Prof.Dr. Şenol BEKTAŞ’da hazır bu-
lundular. Kongreye Türkiye’den (İstanbul 
Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi), Azerbaycan’dan 
(Nizami Gencevî Milli Araştırma ve 
Müzesi, Azerbaycan Milli İlimler Akad-
emisi), İran’dan(Tebriz Üniversitesi) ve 
KKTC’den (YDÜ başta olmak üzere, Lefke 
Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi) toplam 26 makale ile katıldı. 
Kongrenin üç ayrı seksiyonda başlayarak 
Şehriyar’ın yaratıcılığı, edebi kişiliği, 
hayatı, eserleri, şiirlerinde dil ve üslup, 
edebi akımlar ve işlenmiş bediî sanat ve 
edebi sanatların ele alınacağı vurgulandı.

Kongrenin açılışında, YDÜ Rektör 
yardımcısı, Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU 
açılış konuşmasını İran Edebiyatı’nda 
yetiştirmiş Şehriyar hakkında bilgi 
vererek sözlerine devam etti: “Şehriyar 
İran Çağdaş Edebiyatı’nın çok önemli 
ve iz bırakan edebiyatçı ve şairi olarak 
kabul ediliyor. Fakat bu şahsiyet İran 
sınırlarını aşarak “Haydar Babaya Selam” 
manzumesi ile Irak, Azerbaycan, Hint 
yarımadası, Pakistan ve birçok ülkede 
edebiyatçı ve halkın arasında kendine 
özgü yer bulmuş ve manzumesiyle gönül

KKTC’de ilk defa 3 
boyutlu yazıcı ile 

robotik el üretildi

Muhammed 
Hüseyin Şehriyar anısına 

kongre düzenlendi
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“Farkındalığın Fark Edilişi” semin-
erinde, Tiyatro ve Sinema Sanatçısı 
Hakan BİLGİN, öğrencilere; ön 
yargılarından kurtulmalarını, kendiler-
ine değer vermelerini ve en önemlisi 
sabah kalktıklarında gülümsemelerini 
anlattı.

Söyleşi boyunca ön yargılar üzerinde 
duran Bilgin, güne pozitif başlamanın 
önemine dikkat çekerek, Özgüven ile 
kendini fark etmeye özen gösterilmesi 
uyarısında bulundu. Öğrencilere eşsiz 
biri olarak doğduklarını ve kopya 
bireyler olmamalarını örnekleyerek 
öğütleyen BİLGİN, “kendi yolu-
nuzda yürüyün” diyerek öğrencilerin 
kendi güçlerinin farkında olmalarına 
çağrıda bulundu.

Farkındalık üzerine gerçekleşen 
konuşmanın ardından Hakan Bilgin, 
öğrencilerin sorularını cevaplayarak, 
öğrencilerle selfie çektirdi.

En Güzel Gülümseyenler 
Seçildi…
Hakan Bilgin’le “Farkındalığın Fark 
Edilişi” semineri kapmasında sosyal 
medya hesapları üzerinden uygula-
nan #gülümsesenyeter hashtagiyle 
çekilerek paylaşılan fotoğraflarda 
seminere katılan bir grup öğrenci en 
güzel gülen arkadaşlar olarak seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tanıtım 
Merkezi, lise son sınıflara yönelik 
Sinema ve Tiyatro oyuncusu Hakan 
BİLGİN ile “Farkındalığın Fark Edilişi” 
konulu motivasyon semineri ve 
söyleşisi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde iki oturumda 
gerçekleşen motivasyon seminerine, 
16 okuldan 1000’den fazla öğrencinin 
katıldı. Okul müdürleri, öğretmenleri 
ve üniversite yetkililerinin de katıldığı 
etkinliğe öğrencilerin ilgisi büyük 
oldu.

Kendin Olma, Farkındalık 
ve Gülümsemenin Önemine 
Dikkat Çekildi…

Lise öğrencileri Hakan 
Bilgin ile hayata gülümsedi

Kutlu Doğum Haftası 
Şölenine, İstanbul 
Müftüsü Prof. 
Dr. Hasan Kamil 
YILMAZ, YDÜ Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
TC Din İşleri Müşaviri Selami Açan, 
KKTC Din İşleri Başkan Vekili Fahred-
din ÖĞDÜ, Din İşleri Başkanlığı Bölge 
Temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi.

Şölen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 
Dr. Fazıl KÜÇÜK, Rauf R. DENKTAŞ ve 
tüm şehitlerin anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.Ardından, 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Öğr. Üy. Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah 
SEZİKLİ tarafından Kur’an-ı Kerim 
Tilaveti gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz 
SÖYLEMEZ: “Onu Anlamak 
Ve Yaşatmak Müslümanların 
Her Zaman Önem Verdiği Bir 
Husustur”
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürü Hüseyin 
TURAN’ın sunumunda gerçekleşen 
şölen İlahiyat Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Mahfuz 
SÖYLEMEZ’in konuşması ile devam 
etti. SÖYLEMEZ konuşmasında 
“İslam tarih algısına göre insanlığın 
adeta dibe vurduğu dönemde Yüce 
Allah’ın peygamber gönderdiğini 
ve gönderilen peygamberin adeta 
insanlığın elinden tutarak onu olması 
gerektiği yere taşıdığını vefatlarından 
sonra ise insanlığın yeniden 
esfelussafilin noktasına doğru yol 
aldığını, Hz. Peygamberin de böyle 
bir tarihte dünyaya gönderildiğini” 
söyledi. SÖYLEMEZ sözlerine “ 
meşhur rivayetlere göre 1446 yıl 
önce bugün doğan Hz. Peygamber 
Allah’ın adeta tarihe müdahalesiyle 
insanlığı değiştirmiştir. Onu anlamak 
ve yaşatmak Müslümanların her 
zaman önem verdiği bir husustur. Bu 
nedenle 1989 tarihinde T.C. Diyanet 
işleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası 
başlatmış bu proje kapsamında her 
yıl Hz. Peygamber’in bir yönünün 
tanıtılmaya çalışmıştır. Bu yıl seçilen 
tema ise “Hz. Peygamber ve Güven 
Toplumunun İnşaası” olmuştur” 
şeklinde devam etti ve programa 
destek veren başta Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat İ. 

Emniyeti, Mal Emniyeti ve Nesil 
Emniyeti olduğunu söyledi her 
birinin örnekleri ile özetledi. İstanbul 
Müftüsü Prof.Dr.Hasan Kamil 
YILMAZ’ın konuşması salonda büyük 
bir dikkat ile dinledi. Konuşmasından 
sonra da kendisine T. C. Din 
Hizmetleri Müşaviri tarafından günün 
anısına bir plaket takdim edildi.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Korosu’ndan 
İlahiler
Hasan Kamil YILMAZ’ın 
konuşmasından sonra Yrd. Doç. 
Dr. Ubeydullah SEZİKLİ şefliğindeki 
Doç. Dr. Erhan ÖZDEN, Yrd. Doç. Dr. 
Muharrem HAFIZ, Arş. Gör. Talha 
GÜNAYDIN, Arş. Gör Eren KÖKSAL ve 
Emre IŞIK’dan oluşan İstanbul Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Korosu bir 
konser verdi. Anadolu ve Balkanların 
sevilen ilahilerinden oluşan konser 
büyük bir ilgi gördü ve zaman zaman 
dinleyicilerin de eşlik ettiği parçalar 
da seslendirildi.

Konserin bitiminde YDÜ İlahiyat 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ koroya 
teşekkür etti ve sanatçıları tem-
silen şef Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah 
SEZİKLİ’ye günün anısına hediye 
takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Hasan Kamil 
YILMAZ, Dr. Suat GÜNSEL’i 
Ziyaret Etti
Programda bir konferans vermek 
üzere gelen Prof. Dr. Hasan Kamil 
YILMAZ, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu rektörü tarafından da kabul 
edildi. Kabulde İlahiyat Fakültesi Vekil 
Dekanı Mehmet mahfuz SÖYLEMEZ, 
Din İşleri Lefkoşa temsilcisi A. Rauf 
ALHALLAQ, T. C. Din Hizmetleri 
Müşaviri Selami AÇAN, YDÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU ve 
Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Hüseyin TURAN da hazır 
bulundular. Kurucu Rektör Dr. Suat 
İ.Günsel ziyarette bulunan İstanbul 
Müftüsü Prof.Dr. Hasan Kamil 
YILMAZ’a günün anlam ve önemine 
dair bir plaket takdim etti.

Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi’nin 
Yakın Doğu Turizm İşletmeleri organizasy-
onu ile gerçekleştiğine yer verildi.

Üstlendiğimiz İnisiyatifi 
Sürdürüyoruz…
Toplantı ve kongrelerin, bilim dünyasını 
kapımıza kadar getirerek teknoloji ve tıp 
gibi önemli konu ve alanlarda toplumda 
mevcut uzmanlık düzeyinin yükselmesine 
ve akademik hayata katkı yaptığını ifade 
eden YDÜ Turizm İşletmeleri Genel Müdürü 
ve Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Savaşan, YDÜ’nün kongre turizminin 
ülkeye kazandırılmasında yıllar önce 
üstlendiği inisiyatifin bu alanın gelişmesi 
için de sürdürüldüğünü vurguladı.

Yüzlerce Kongreye Hayat 
Verildi…
YDÜ’nün son onbeş yılda sayıları yüzleri 
aşan uluslararası ve ulusal kongre ve 
toplantıya hayat verdiğinin altını çizen 
Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, 
tarihi ve kültürel zenginlikleri, gelişen alt 
yapısı ve turizm potansiyeliyle bu alandaki 
cazibesinin her geçen yıl arttığını söyl-
edi. Savaşan son olarak kongre turizmi 
faaliyetlerinin bilime ve ülke ekonomisine 
katkı yapması için YDÜ’nün faaliyetlerini 
arttırarak sürdüreceğini ifade etti.

GÜNSEL, Mütevelli Heyeti Başkanı 
İrfan S. GÜNSEL, Rektör Yardımcısı 
Şenol BEŞTAŞ olmak üzere üniversite 
mensuplarına, programa destek 
veren Din İşleri Başkanı ve T. C. Din 
Hizmetleri müşavirine; Konferans 
için konuk ettikleri İstanbul Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ’a ve 
Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ 
başkanlığındaki İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi korosuna teşekkür 
etti.

Din İşleri Başkanlığı adına İskele 
Bölge Temsilcisi ve Din işleri Başkan 
Vekili Fahrettin ÖĞDÜ ise Kutlu 
Doğum haftasının öneminden bah-
setti. Din İşleri Başkanlığı olarak bu 
ve benzeri birçok program yaptıklarını 
böylece Peygamberi ve mesajını 
halka duyurmaya çalıştıklarını 
söyledi.

Selami AÇAN: “Kutlu Doğum 
Haftası Onu Anlamanın 
Önemli Bir Aktivitesidir”
T.C. Din Hizmetleri Müşaviri 
Selami AÇAN’da, konuşmasında Hz. 
Peygamber’i anlamadan İslam Dini 
kavramanın mümkün olmadığını, 
Kutlu Doğum haftalarının onu 
anlamanın önemli bir aktivitesi 
olduğunu, bu vesileyle müşavirlik 
olarak kendilerinden talep edilen 
desteği her zaman vermeye hazır 
oldukları söyledi ve programda emeği 
geçen başta İstanbul Müftüsü Prof. 
Dr. Hasan Kamil YILMAZ olmak üzere 
herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Hasan Kamil 
YILMAZ: “İslam Dinin güven 
toplumunu inşası, Din 
Emniyeti, Akıl Emniyeti, Can 
Emniyeti, Mal Emniyeti ve 
Nesil Emniyetidir”
Açılış konuşmalarından sonra günün 
anlam ve önemine dair bir konferans 
vermek üzere davet edilen Prof. 
Dr. Hasan Kamil YILMAZ “İslam’ın 
Güven Toplumunu Tesise Yönelik 
Temel İlkalri (Zarurât-ı Hamse) başlık 
konuşmasına T. C. Diyanet İşleri 
Başkanı tarafından başlatılan Kutlu 
Doğu Haftasının tarihçesini özetley-
erek başladı. Daha sonra “İslam 
Dinin güven toplumunu inşa ederken 
özellikle beş temel ilke üzerinde 
durduğunu söyledi ve bu beş temel 
ilkeyi Din Emniyeti, Akıl Emniyeti, Can 

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Klinisyen 
Veteriner Hekimler Derneği işbirliğiyle 
gerçekleştirilen Uluslararası Veter-
iner Hekimliği 2017 Bahar Kongresi 
Yeşim Salkım’ın muhteşem konseriyle 
tamamlandı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Macaristan, İspanya, Avustralya, ABD, 
Kanada, Avusturya’dan alanlarında 
referans kabul edilen bilim insanlarının 
konuşmacı olduğu uluslararası kongreye 
beş yüze yakın veteriner hekimin katıldı.

Amaç; Nitelikli İlişkiler 
Kurulması…
Kongrenin amacının anlık iletişimlerden 
kurtulup daha nitelikli ilişkiler 
kurulmasına imkan yaratılması olduğuna 
yer verilen açıklamada, konusunda 
referans bilim insanları, sivil toplum 
kuruluşları, serbest çalışan hekimler 
ve akademisyenleri bir araya getiren 
kongrede, küçük hayvanlarda enfeksiyöz 
hastalıkları, klinik patoloji, anestezi, 
üroloji, nefroloji ve ortopedi konularının 
ele aldı.

Global Firmalar Yoğun İlgi 
Gösterdi…
Kongrede Dünyaca bilinen Global 
firmaların da sponsor olarak geniş yer 
aldığı belirtilen açıklamada, Uluslararası

Kutlu Doğum 
Haftası Şöleni 

gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi 

kongre faaliyetlerini 
arttırarak sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin öncülüğünde Din İşleri 
Başkanlığı ve T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği’nin desteği ile YDÜ AKKM’de 

Kutlu Doğum Şöleni yaşandı.

İletişim Fakültesi’nden 
ödüllü film gösterimi

teriminden sonra,  konuk öğrencilere 
İletişim Fakültesi ve bölümleri ile bilgi 
de verildi.

Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fevzi KASAP  gösterim öncesi 
yaptığı konuşmada;  kısa filmin sinema 
eğitiminin temelini oluşturduğunu ve 
bu nedenle sinemaya gönül verenleri 
iyi örneklerle buluşturma amacında 
olduklarını belirtti. Sinema kültürünün 
yaygınlaşması için sürekli olarak 
öğrencilerini ve sinema severleri  
nitelikli çalışmalarla buluşturma 
gayretinde olduklarını belirten Kasap,  
bu gösterimlerin devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi,  Radyo TV Sinema Bölümü;  
Rotary Kulüb  tarafından düzenlenen 
ROFİFE Film Festivali’nde  ödül almış 
filmlerin yer alacağı özel bir gösterim 
gerçekleştirdi. St. Hillarion Rotary Kulüp 
tarafından  da desteklenen etkinlik 
kapsamında gösterimi yapılacan film-
ler;  yarışmaya katılan beş yüzden fazla 
film arasından, ödüle layık görülen 
filmlerden seçildi.

9. ROFİFE Film Festivali kapsamında 
ödül alan filmlerin gösterimine İletişim 
Fakültesi öğrencileri yanı sıra, Atatürk 
Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri de 
katıldılar.  Lise öğrencilerinin de büyük 
beğeni ile izledikleri filmlerin gös-



ve topluma bu bilincin eğitim yoluyla 
kazandırılması gerektiğini belirtti.  Prof. 
Dr. Hamza DUYGU sözlerine şöyle devam 
etti, “İlk ve orta dereceli okullarda 
fiziksel aktivite ve beslenmeyle ilgili 
eğitimlere daha çok önem verilmelidir.  
Okullarda öğrencilerin günde 1 saat be-
den eğitimi yapma olanağı sağlanmalıdır.  
Erişkinlerin beden eğitimi yapabileceği 
merkezlerin sayısı ve kalitesinin 
arttırılması devletçe desteklenmelidir. 
Yerleşim alanlarında insanların güvenle 
yürüyüşlerini yapabileceği parkurlar 
sağlanmalı, var olanların kaliteleri 
yükseltilmelidir. Haftanın beş günü, 
günde en az 30 dakika süre ile yapılacak 
yürüyüş, koşu, jogging, step, yüzme 

gibi yarışmalı olmayan aerobik spor ve 
aktiviteler, kalp kasının oksijenlenmesini 
artırmasının yanı sıra kişinin ideal kilo-
suna ulaşmasına, kolesterol düzeyinin 
düşmesine, kan basıncının kontrol altına 
alınmasına yardımcı olur, bu durum 
ayrıca kişinin stres düzeyini de azaltır.  
Çikolata, gofret, bisküvi, gibi atıştırma 
ürünlerinin televizyondaki reklamlarına, 
okullarda satışına kısmi kısıtlamalar 
getirilmelidir.  Yağın göbek çevresinde 
toplanmasının (Abdominalobezite) genel 
obeziteden daha zararlı olduğu kavramı 
halka ve hekimlere benimsetilmelidir. Bel 
çevresinin ölçülmesi hekimlerimizin kan 
basıncı gibi yaptığı rutin ölçümlerden biri 
olmalıdır.”

NGS Teknolojileri ve 
Gelişmeler Üzerinde Durdular
Erciyes Üniversitesinden Dr. Ufuk 
NALBANTOĞLU, NGS teknolo-
jilerin başarısı, verilerin analizi ve 
biyoinformatiğin önemini anlatırken, 
Ege Üniversitesinden Hüseyin Onay, şu 
an piyasada bulunan bazı NGS kitler-
inden, yapılabilecek tanı testlerinden 
ve ileride yaşanacak gelişmelerden 
bahsetti.

Öğrenciler Minnettarlığını 
Dile Getirdi…
Sempozyum ve çalıştaya katılan 
öğrencileri temsilen Yakın Doğu 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji 
öğrencilerinden ve NEU-Genetic 
Society Başkanı Sena ÖZŞEN böylesine 
muhteşem bir eğitim organi-
zasyona katılmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti.

“Sanal Laboratuvar” kullanarak 
ilk DNA dizi analizi yapma ve güzel 
deneyimler edinme fırsatı bulduklarını 
dile getiren Sena Özşen, bu alanda 
kendilerini çalışabilme konusunda 
yeterliliklerine imkan sağlayan başta 
bölüm başkanları Prof. Dr. Nerdime 
SERAKINCI olmak üzere Başbakan Hü-
seyin ÖZGÜRGÜN, öğrenci dekanlığına 
ve üniversitelerine teşekkür etti.

Bilimsel Girişimler Destekle-
necek
Öğrenci Dekanı Doç Dr. Dudu ÖZKUM 
YAVUZ ise, Öğrenci Dekanlığına bağlı 
Genetic Society öğrencileri yanı sıra 
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin 
böylesine güzel bir bilimsel organi-
zasyonda yer almalarının öğrencilerin 
gelişim ve kariyerlerinde çok büyük bir 
önemi olduğunu ve bu nedenle de bu 
tarz girişimleri desteklemeye devam 
edeceklerini belirtti.

Projenin İlk Adımı: 
“Temiz Düşüm Var: Temiz 
Düşünüyorum, Temiz Tutuyo-
rum”
Proje kapsamında ilk adım olarak tüm 
paydaşlarla iş birliği içerisinde, her 
yerleşim biriminde (28 bölge) ilgili 
kurumlar tarafından belirlenen bir alan 
öncelikle temizlenecek, bölgede çevr-
eye ilişkin eğitim çalışmaları yapılacak 
ve bölgenin kirletilmemesi ve temiz 
tutulması sağlanacak.

Yaşadığımız yerdeki bir sokak/
mahalle/okul/park vb. alanlardan 
başlayacak bu seferberlik, ülkemizde 
büyük kirlilik yaşanan anayol refüjler-
ini de kapsayacak. Böylece ülkenin 
bir ucundan bir ucuna, refüjlerin 
adeta doğal koruma alanı varmış gibi 
kirletilmemesi, temizliğinin korunması 
ve periyodik temizlik işlemlerinin 
eksiksiz yerine getirilmesi, toplum-
sal seferberlik yapılması halinde 
gerçekleşecek.

Temiz Düşün Proje Sembolü 
“Zeytin”
Temiz Düşün projesinin tanıtımında, 
akıllarda kalması ve uzun vadede 
toplum bilincinde/belleğinde yer 
edinmesi amacı ile “Zeytin” adı verilen 
“Kıbrıs eşeğinin kullanılması tercih 
edildi.

Simge olarak kullanılacak “Kıbrıs 
Eşeği” seçilirken hem” Kıbrıs eşeğinin 
herkes tarafından bilinmesi hem 
sempatik bir hayvan oluşu hem de 
toplumun tüm kesimleri tarafından ka-
bul görmesi gibi hususlar göz önünde 
bulunduruldu. “Dünyanın en güzel 
gözleri” olarak nitelendirilen eşek 
gözlerinin zeytin gibi simsiyah oluşu 
nedeniyle projede hazırlanan maskota 
“Zeytin” ismi verildi.

Prof. Dr. Hamza DUYGU: 
“Kalp Krizi Geçirenlerde 
Sigaranın Bırakılması ile Krizin 
Tekrarlama Riski Yarı Yarıya 
Azalmaktadır”
Düzenli olarak sigara içenlerin %50’sinin 
sigara içimi ile ilişkili nedenlerden 
kaybedildiğini ve bu ölümlerin yaklaşık 
yarısının orta yaş grubunda görüldüğünü 
söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, 
içilen sigara miktarı ile kalp damar 
hastalıklarının kanser ve solunum siste-
mi hastalıkları ile doğrudan bir ilişkisinin 
olduğunu belirtti.  Avrupa’daki verilerin, 
sigara kullananların yaklaşık 20 yıl daha 
az yaşadığını gösterdiğini söyleyen Prof. 
Dr.  Hamza DUYGU, pasif içiciliğinde

benzer riskleri getirdiğini ifade etti.  Prof. 
Dr. Hamza DUYGU sözlerine şöyle devam 
etti: “Sigara kullanımının önlenebilm-
esinde ilk basamak eğitimdir.  İlk hedef 
de okullar, işyerleri ve sağlık kuruluşları 
olmalı ve her aşamada yoğun çabalar 
harcanmalıdır.  Sigaranın bırakılması ile 
kalp damar hastalıkları riskinin azaldığı 
kanıtlanmıştır. Sigaranın bırakılması 
sonrası kalp damar hastalıkları riski 10 
yıl içinde azalarak hiç içmeyenler sevi-
yesine inmektedir. Kalp krizi geçirenlerde 
sigaranın bırakılması ile krizin tekrar-
lama riski yarı yarıya azalmaktadır.”

yeni nesil dizileme platformu ile birinci 
nesil dizilmeyi karşılaştırmalı olarak 
anlattı.  Prof. Dr. MANE, NGS yöntem-
lerinin ileride yapabileceği atılımlardan 
da bahsetti.

Çalıştay (Workshop) eğitimine de 
katkıda bulunan Prof. Dr. MANE, bu 
tür eğitimlerin NGS alanında araştırma 
yapacak olan kişiler için büyük önemi 
olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. MANE, daha önce Yakın 
Doğu Üniversitesi ve Yale Üniversitesi 
Genom Araştırmaları merkezi arasında 
yapılan ortak çalışma protokolünün 
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI’yla 
oldukça başarılı yürümesi ve Prof. 
Dr. SERAKINCI’ya olan güvenleri 
nedeniyle güçlendirerek devam 
edilmesi gerektiğini ve ilk projelerinin 
ürünü olan makalelerinin eli kulağında 
olduğunu söyledi.

Westminister Üniversitesi 
Uzmanları Analiz Eğitimine 
Değindi
Çalıştay da, Westminister Üniversites-
inden Doç. Dr. Pınar Uysal ONGANER 
de analiz eğitiminden sonra yaptığı 
açıklamada, başarılı organizasyondan 
duyduğu mutluluğu ifade ederek bir 
sonrakini şimdiden heyecanla bekl-
ediklerini dile getirdi.

Prostat Kanseri Hücrelerinde 
İnceleme Yapıldı
Cardiff Üniversitesinden Dr. Dafydd 
Alwyn DART ve Dr. Ben LANNING ise 
prostat kanser hücrelerinde yaptıkları 
microRNA ve mRNA dizilemeleri 
sonuçlarını paylaştılar ve veri analizi 
eğitimi verdiler.

Kıbrıs’ta En Çok Görülen 
Ailesel Hematuri ile NGS Tanı 
Yöntemleri Konu Edildi
Kıbrıs Üniversitesi’nden Prof. Costan-
tinos DELTAS ise, Kıbrıs’ta görülme 
sıklığı daha yüksek olan Ailesel 
Hematuri’den bahsetti.

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik in-
stütüsünden Prof. Philippos C. 
PATSALİS de, NGS yöntemi kullanılarak 
geliştirdikleri tanı testini anlatıp, NGS 
ile prenatal tanı yöntemlerinin aldığı 
yolu ortaya koydu.

Yüzyılda Sakatlık ve Ölüm-
lerin En Önemli Nedenlerinin 
Başında Kalp Damar Hastalığı 
Geliyor
21. yüzyılda kalp ve damar 
hastalıklarının tüm dünya genelinde 
sakatlık ve ölümlerin en önemli nedeni 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza 
DUYGU, Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre 2001 yılında yaklaşık 16,6 milyon 
insanın kalp ve damar hastalıklarından 
yaşamını yitirdiğini ifade etti. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün, kan basıncı, obezite, 
kolesterol ve sigara içiminin kontrolü 
ile kalp ve damar hastalıklarının 
görülme sıklığının yarıya indirilebileceğini 
bildirdiğini belirten Prof. Dr. Hamza 
DUYGU, bu anlamda koruyucu hekimliğin 
kalp damar hastalıklarından ölümlerin 
azaltılmasında çok önemli bir role sahip 
olduğunu, buradaki amacın kalp damar 
tıkanıklığı için yüksek risk taşıyan 
bireylerin saptanmasına ve bu kişilerdeki 
ilk veya tekrarlayan kalp damar 
tıkanıklıklarının önlenmesine dikkat 
edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kalp Damar Hastalıklarının 
Nedeni Birçok Faktöre Bağlı
Kalp ve damar hastalıklarının birden 
fazla faktöre bağlı hastalıklar olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, bugün 
için kalp ve damar hastalıkları riskini 
artırdığı bilinen ve her toplumda etkin 
olduğu kabul edilen risk faktörlerinin var 
olduğunu belirtti.  Sigara içmemenin, 
sağlıklı beslenmenin, kilo almamanın, 
düzenli egzersiz yapmanın, normal 
şeker metabolizmasının ve aşırı stresten 
uzak durmanın kalp ve damar sağlığını 
korumak açısından önemli olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, kalp ve 
damar hastalıkları ile ilgili risk faktörleri 
arasında yaş, cinsiyet, genetik ve etnik 
etkenler değiştirilemez etkenler grubuna 
girerken; sigara, sağlıksız beslenme 
alışkanlıkları, aşırı alkol, oturgan yaşam, 
şişmanlık, kan yağlarının yüksekliği, 
kan basıncı yüksekliği ve kan şekeri 
yüksekliğinin düzeltilebilir risk faktör-
leri grubuna girdiğini belirtti.  Özellikle 
düzeltilebilir risk faktörlerinin kalp ve 
damar hastalıklarının önlenmesi strate-
jilerinin temelini oluşturduğunu belirten 
Prof. Dr. Hamza DUYGU, başta gelen 
üç risk faktörü olan obezite (aşırı kilo), 
hipertansiyon ve sigara içiminin kalp ve 
damar hastalıkları ile savaşta ana hedef 
olması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Hamza DUYGU: 
“Değişen Yaşam Tarzı 
İnsanların Beslenme 
Alışkanlıklarını Kötü Yönde 
Etkilemektedir”
Günümüzde teknolojinin hızla ilerleme-

Farklı üniversitelerin 
Moleküler Biyoloji 
ve Genetik lisans, 
yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin katıldığı 

sempozyum ve çalıştayda, Yale, 
Westminister, Ege Üniversitesi, Cardiff 
ve Erciyes Üniversitelerinden alanında 
tanınırlığı olan eğitmenler tarafından; 
Yeni Nesil Dizileme (Next Generation  
Sequencing) uygulama alanları, veri 
değerlendirmesi ve bilimin güncel 
konuları konusunda bilgilendirildi ve 
eğitim verildi.

Ayrıca öğrencilere, uluslar arası genom 
projeleri ve bu çalışmaların çıktıları 
konusunda bilgi aktarımında da 
bulunuldu.

Prof. Dr. Nedime SERAKINCI: 
“Öğrencilere DNA Dizimi 
Yaptırıldı”
Centre of Excellence,  Genetik ve 
Kanser Tanı-Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof Dr. Nedime SERAK-
INCI konuyla ilgili verdiği bilgide, 
çalıştayın ilk gününde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez “sanal 
laboratuvar” uygulamasıyla Dani-
marka üzerinden öğrencilere ilk DNA 
dizlemelerinin yaptırıldığını ardından 
verilerin değerlendirilmesi, veriler-
deki bilgi kirliliğinin ayıklanması ve 
uygulanması konusuna geniş kapsamlı 
ve uygulamalı eğitim verildiğini 
söyledi.

Prof. Dr. SERAKINCI bu sempozyum ve 
çalıştayın Başbakanlık himayelerinde 
gerçekleşmesini sağlayan Başbakan 
Hüseyin Özgürgün’e, her zaman 
bilimsel gelişmelere açık olan ve 
destekleyen Yakın Doğu Üniversitesine 
Kurucu Rektörü Suat İ. GÜNSEL’e ve 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S. GÜNSEL’e, Türkiye Cumhuri-
yeti Büyük Elçiliğine, Kıbrıs Vakıflar 
Dairesine ve İntron Sağlık firmasına 
verdikleri desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Yeni Nesil Dizileme Platformu 
ile Birinci Nesil Dizileme 
Karşılaştırılarak Anlatıldı
Sempozyum  ilk konuşmasını yapan 
Yale Üniversitesinden Prof. Shirkant 
MANE, farklı yeni nesil dizileme(NGS) 
teknolojilerine değinerek, Yale Üniver-
sitesinde yaptıkları araştırmalar ve

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Center of 
Excellence Toplum-
sal Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi’nin 

Maribor Üniversitesi işbirliği ile 
yürütmüş olduğu bilimsel çalışmalar 
kapsamında, çevre temizliği ve çevreyi 
koruma amaçlı hazırlanan “Temiz 
Düşün Felsefesi”, 29-31 Mart 2017 
tarihinde Maribor Üniversitesi’nde 
gerçekleşen konferansta temsil edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, konferansta, Doç. Dr. Şerife 
GÜNDÜZ, Doç. Dr. Fahriye ALTINAY 
ve Doç. Dr. Zehra ALTINAY’ın bir-
likte hazırlamış olduğu ‘Temiz Düşün 
Proje Felsefesi ve Engelsiz Kampus’ 
isimli çalışma sunuldu. Açıklamada, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
yapılan projenin hayata geçirilmesine 
yönelik taslak proje için “Zeytin” 
adlı eşek maskotu belirlendiği de 
kaydedildi.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten 
Doç. Dr. GÜNDÜZ, sundukları 
çalışmada, çevre yönetimi, temiz 
düşün projesinin önemini ve engelsiz 
kampus çalışmalarını ve Yakın Doğu 
Üniversitesinin topluma duyarlı 
projelerini anlattı.

Temiz Düşün Projesi’nin 
Amacı
Yürütülen projenin temel amaçları 
arasında, parçası olduğumuz 
çevrenin önemini kavramak ve 
toplumu bilgilendirerek yurttaşların bu 
konuları anlamalarını sağlayıp içinde 
bulundukları kurum, organizasyon ve 
toplumu aktif davranışlara yön-
lendirmek. Adanın yeniden temizlenip 
yeşillendirilmesi, çiçek kokulu mahal-
lelerin, temiz ortamların yaratılmasını 
sağlamak yer alıyor.

Temiz Düşün Projesinin 
Hedefi
Ağırlıklı olarak “Doğa ve insan” 
konusu ele alındığı projede, doğal eko-
sistemin öneminin anlaşılması, nefes 
alabileceğimiz alanların oluşturulması, 
kirletmemenin öğrenilmesi ve 
kirletenin de ceza almasının tarafsız 
bir şekilde sağlanması, doğaya öz 
sevgi ve öz saygı ile sahip çıkılması 
ve büyük resmin bir parçası 
olduğumuzun farkına varılması 
hedefleniyor.

NGS 2017 Sempozyum 
ve Çalıştayı YDÜ’de 

gerçekleştirildi

YDÜ, Maribor 
Üniversitesi’nde 

temsil edildi
Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence, Genetik ve Kanser 

tanı-araştırma merkezi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı 
Hüseyin ÖZGÜRGÜN himayelerinde Uluslararası NGS 2017 Sempozyum ve 

Çalıştayı gerçekleştirildi.
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Prof. Dr. Hamza DUYGU
YDÜ Hastanesi Kardiyoloji 

Anabilim Dalı Başkanı

KALP SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN
sağlıklı beslenin
sigaradan uzak durun
spor yapın

Kalp Damar Hastalıklarından 
Korunma Yöntemleri:
•Sigara dumanından uzak durulmalı
•Sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazanılmalı
•Her gün düzenli spor yapılmalı
•Kilo almamaya dikkat edilmeli, ideal 
kilo korunmalı
•Kan basıncının yükselmemesine özen 
gösterilmeli
•Fazla tuzdan uzak durulmalı
•Kötü huylu kolesterol yüksekliğine 
dikkat edilmeli
•Kan şekeri kontrolü sağlanmalı
•Günde ortalama 7 saat uyumaya dikkat 
edilmeli
•Stresli yaşamdan uzak durulup, iyimser 
olmaya gayret edilmeli
•Fazla alkol tüketiminden kaçınılmalı
•Mümkün olduğunca kirli havanın 
olduğu yerlerden uzak durulmalı

Kalp Sağlığı için Yağsız Süt ve 
Süt Ürünleri ile Haftada 1- 2 
Kez Balık Yemeğe Dikkat Edin
Hayvansal gıdalarda (kırmızı et, 
sakatat, sucuk, pastırma, sosis vs.) 
ve tereyağında bol bulunan doymuş 
yağlar ve trans yağ asiti içeriği yüksek 
margarinler yerine tekli (zeytin yağı) 
ve çoklu doymamış yağlardan (soya 
ve mısır yağı, balık) zengin yiyecekler 
ve omega 3 (balık) ve 6 (soya yağı, 
mısır özü) yağ asitinden zengin 
yiyecekler tercih edilmesi gerektiğini 
söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, bu tip 
beslenme ile hem kötü huylu kolesterol 
(LDL-kolesterol) ve trigliserid artışının 
önlendiğini, hem de iyi huylu kolesterolün 
(HDL-kolesterol) arttığını belirtti.  Prof. 
Dr. Hamza DUYGU konu ile ilgili sözlerine 
şöyle son verdi: “Kişilerin yağsız  süt 
ve süt ürünlerini tüketmelerini, haftada 
1 – 2 kez balık yemelerini, günde en 
az üç kez sebze meyve tüketmelerini, 
ekseriyetle beyaz et (tavuk, hindi gibi) 
tercih etmelerini (yağsız dana veya koyun 
eti haşlaması veya ızgara da olabilir), 
katı yağlardan kaçınmalarını, bol posalı 
yiyecekleri (tahıllar, yulaflı kepekli 
ekmekler, bulgur, baklagiller vs.) tüket-
melerini, ara öğünlerini sebze meyve ile 
geçiştirmelerini, yatmadan önce kesin-
likle yemek yememelerini, aşırı alkolden 
kaçınmalarını, sigara ve stresten uzak 
durmalarını ve ideal kiloda kalabilmek 
için de haftada 5 gün en az yarım saat 
egzersiz yapmalarını öneriyorum.”

sinin getirdiği değişimler nedeniyle 
toplumun gün geçtikçe farklılaşan bir 
yaşam tarzı sürdürdüğünü belirten Prof. 
Dr. Hamza DUYGU, modern yaşamın 
getirdiği olanaklar sayesinde insanların 
daha az hareket eder hale geldiğini ifade 
etti.  Prof. Dr. Hamza DUYGU sözlerine 
şöyle devam etti: “Değişen yaşam tarzı 
insanların beslenme alışkanlıklarını 
da kötü yönde etkilemektedir.  Beslen-
menin daha çok hayvansal kaynaklı 
gıdalara dayanması, sebze ve meyvenin 
yeterince tüketilmemesi, aşırı yağlı, 
soslu, yüksek enerjili gıdalar tüketilmesi, 
fiziksel aktivite eksikliği ile birleştiğinde 
kalp damar hastalıklarına yakalanma 
riskini artırmaktadır.  Son yıllarda 
yirmili otuzlu yaşlarda da kalp damar 
tıkanıklıklarına günlük pratiğimizde daha 
sık rastlamaktayız.  Bunun en önemli 
nedeni sigara alışkanlığıdır.  Buna ek 
olarak fiziksel aktivitedeki azalma, kilo 
artışı, beslenmeye yeterince dikkat 
edilmemesi ve stres de katkıda bulunan 
faktörler olabilir.”

Sağlıklı Yemek Alışkanlığı Çocuk-
luk Döneminden Alıştırılmalı
Sağlıklı beslenme sayesinde kalp 
damar hastalıklarına neden olan risk 
faktörlerinden aşırı kilo, kolesterol 
yüksekliği, şeker hastalığı ve yüksek 
tansiyon gelişiminin geciktirilebildiğini 
söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, 
toplumun giderek yerleşen batı tipi diyet 
ve fastfood alışkanlığı ile mücadelenin 
hedefe ulaşmak için gerekli olduğunu 
belirtti. Yemek alışkanlıklarının çocukluk 
yaşlarında başladığını söyleyen Prof. Dr. 
Hamza DUYGU, bu yaşlardan itibaren 
sağlıklı yemek alışkanlığının çocuklara 
yerleştirilmesi ile toplumun kalp damar 
hastalığı riskinin azaltılabileceğini ifade 
etti.  Aşırı kalori ve tuz tüketilmesinin ön-
lenmesi ile hayvansal yağların azaltılarak 
bitkisel yağların, taze sebze, meyve, 
lifden zengin yiyeceklerin ve balığın daha 
çok tüketildiği bir diyetin benimsenmesi 
kalp damar hastalığı riskini azalttığını 
söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, 
nitekim zeytinyağı ve balık tüketiminin 
daha fazla olduğu bölgelerde kalp 
damar hastalıklarından ölümün daha az 
görüldüğünü, toplum tarafından tüketilen 
enerjinin %30’dan azının hayvansal 
yağlardan köken alması gerektiğini ifade 
etti.

Kalp Sağlığınız için Günde En 
Az 30 Dakika Spor Yapın
Diğer bir öncelik verilmesi gereken 
konunun da şeker hastalığı sıklığındaki 
korkutucu artıştan sorumlu şişmanlık 
ve hareket azlığı ile mücadele olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, bu mü-
cadelenin de toplum düzeyinde verilmesi



deplasman ekibi Adana ASKİ sayılar 
bulsa da 40 sayılık fark Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin rahat oynamasını 
sağladı. Son dakikada 100 sayının da 
üstüne çıkan Yakın Doğu Üniversitesi 
sahadan 102-61‘lik galibiyetle ayrıldı.

Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde; An-
gelica ROBINSON 20 sayı, 6 ribaunt, 
Courtney VANDERSLOOT 17 sayı, 
3 ribaunt, 5 sayı, Kayla MCBRIDE 
13 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Gizem 
BAŞARAN 12 sayı, 8 ribaunt, Elin 
ELDEBRINK 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 
Bahar ÇAĞLAR 10 sayı, 6 ribaunt, 
Olcay ÇAKIR 10 sayı, 4 ribaunt, 8 asist 
ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Adana ASKİ’de; Tuğçe MURAT 19 sayı, 
4 ribaunt, Asena YALÇIN 10 sayı, 2 
ribaunt, 7 asist, Kübra ERAT 11 sayı, 3 
ribaunt, 4 asist, Sanem ZEREN 8 sayı, 
4 ribaunt, 1 asist ile oynadı.

Play Off Rakibi İstanbul Üni-
versitesi…
Adana ASKİ’yi mağlup ederek 
sezonu lider tamamlayan ve avantaj 
yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi, 
playoff’larda ilk maçına Cumartesi 
günü, İstanbul Üniversitesi ile çıkacak.

Kupa turnuvasında Dynamo Kursk ile 
mücadele edecek. 

Yakın Doğu Üniversitesi bu mü-
cadeleden galip gelmesi durumunda 
Türkiye Kadınlar Kupası ve EuroCup 
Avrupa Kupası’nın ardından Süper 
Kupa’yı da müzesine götürecek.

İlk olarak 2009 yılında oynan Süper 
Kupa Şampiyonluğunu bugüne kadar, 
UMMC Ekaterinburg, Spartak Moskov 
Region, Perfumerías Avenida, ZVVZ 
USK Praha takımları kazandı.

kurbağalama yarışında 01:10:10 dere-
cesiyle 2 KKTC rekorunu elde etmiştir.

Emre Ersoy: 200 m serbestte 02:17:36 
derecesiyle ve 50 m sırtüstünde 
00:32:85 derecesi ile 2 KKTC 13 Yaş 
rekoruna imzasını attılar.

Buğra Korahan: 50 m kelebek 
yarışında 00:26:27 derecesiyle ve 50 m 
sırtüstünde 01.02.01 derecesiyle final 
yüzma başarısı göstermiştir.

bir anda 20’ye getirdi. Olcay Çakır 
bu dakikalarda en etkili isim olurken 
Kayla MCBRIDE’ın da üçlüğüyle fark 
iyice açıldı. Seriyi toplam 15-2’ye 
getiren Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarı 
sonunda soyunma odasına da 53-27 
üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısında perdeyi açan 
isim Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Angelica ROBINSON oldu. Courtney 
VANDERSLOOT ve Kayla MCBRIDE 
ile fark 30 sayının da üzerine 
çıktı(59-27). İlk 2.30 dakika sayı 
bulamayan Adana ASKİ 64-27’lik 
skorla molaya gitti. Moladan da 
Bahar ÇAĞLAR ve Elin ELDEBRINK 
ile dönen Yakın Doğu Üniversitesi 5 
dakika sonunda farkı 43 sayıya kadar 
yükseltti(70-27). Deplasman ekibi ise 
bu devrede ilk basketini Tuğçe Murat 
ile buldu. Üst üste basketlerle biraz 
toparlanan Adana Aski’nin bu etkisi 
uzun sürmedi. Temposunu koruyan 
Yakın Doğu Üniversitesi son 10 daki-
kaya 83-40 önde geçti.

Final periyoduna Adana ASKİ 5 sayıyla 
girse de Yakın Doğu Üniversitesinden 
Sinem ATAŞ’ın üçlüğü geldi. Maçta 
2 dakika sayı olmazken 4 dakika 
sonunda molaya 90-48’le girildi. 
Moladan sonra tempo iyice düşerken

Karşılaşmaya Yakın Doğu Üniversites-
inden, Angelica ROBINSON’ın basket 
faulü ve Kayla MCBRIDE’ın üçlüğüyle 
girildi. İlk 2 dakika 8-0’lık skorla geçil-
irken Courtney VANDERSLOOT ve An-
gelica ROBINSON ile sayılar bulmayan 
devam eden Yakın Doğu Üniversitesi 
16-0’lık bir başlangıç yaptı. Peri-
yotta 4 dakika sayı bulamayan Adana 
ASKİ’de ilk isabet Asena Yalçın’dan 
gelirken,maçta 5 dakika 19-4 geçildi. 
Tuğçe MURAT’ın üst üste basketleriyle 
deplasman ekibi Adana ASKİ maça 
dahil olmayı başardı. Yine de hücumda 
etkisini kaybetmeyen ev sahibi Yakın 
Doğu Üniversitesi çift haneli farkı 
korudu ve Courtney VANDERSLOOT’un 
son saniye basketiyle ilk periyodu 27-
15 önde kapattı.

İkinci periyoda ise Sanem Gamze 
ZEREN’den gelen üçlükle başlandı. 
Temponun düştüğü bu periyotta ilk 2 
dakika 28-18 ile geçildi. Üst üste 4 
sayı daha bulan Yakın Doğu Üniver-
sitesi farkı 14’e çıkarttı(32-18). Ezgi 
MANLACI’nın da üçlüğüyle Adana 
ASKİ farkın artmasına engel olmak 
istese de ev sahibi oyunun kontrolünü 
bırakmadı. Periyodun bitimine 4 
dakika kala molaya 38-25 ile gidildi. 
Moladan hızlı dönen Yakın Doğu Üni-
versitesi 9-2 seri bularak farkı

FIBA Kadınlar EuroCup Kupasının 
sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı, EuroCup 
Kadınlar ve Euroleague Kadınlar 
şampiyonu arasında oynanan Süper 
Kupa’da Rus takım Dynamo Kursk ile 
rakip oldu.

EuroCup final açında Bellona AGÜ’yü 
yenerek EuroCup şampiyonu olan 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Süper 
Kupa’ya gitmeye hak kazandığı ve 
FIBA Avrupa tarafından organize 
edilen, basketbol kadınlar Süper

13-15 Nisan 2017 Tarihleri arasında 
İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzunda 
gerçekleştirilen Oğuz Aslanoğlu Milli 
Takımı Seçme müsabakalarında YDÜ 
Yüzücüleri başarılı sonuçlar elde ettiler.

YDÜ’den Türkiye Birinciliği
Doğukan Ulaç: 1500 m serbestte elde 
ettiği 16:21:75 derecesiyle Türkiye 
Birinciliği ve aynı zamanda 400 m ser-
bestte 04:06:34 yeni KKTC Rekor’unun 
sahibi olmuştur.

Mert Toto: 50 m Kurbağalamada 
00:30:73 derecesiyle ve 100 m

Yakın Doğu Üniversitesi 
sezonu lider tamamladı

Avrupa Süper 
Kupası’nda rakip 

Dynamo Kursk

Yüzmede başarı 
demek Yakın 
Doğu demek!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nin  26. hafta ve play-offlar öncesi son karşılaşması olan maçta konuk 
ettiği Adana ASKİ’yi 102-61’lik skorla farklı yenerek normal sezonu lider 

tamamladı.
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