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KKTC’de Basın Hak ve 
Özgürlükleri paneli 
gerçekleştirildi

İlk mezunlar konseri 
gerçekleştirildi

Dünyanın en iyi 3D printing 
sitesinde yayımlandı

“Medya ve Yeni Medya Ekseninde 
KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” 
paneli Dünya Basın Özgürlüğü günü, 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Turuncu Salon’da geniş bir izleyici 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı İlk 
Mezunlar Konseri yoğun katılımla 
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yaptığı yatırımlarla ilklerin öncüsü 
olarak adlandırılan Yakın Doğu Üniversi-
tesi yeni yatırımını spor alanına yaparak, 
Güney Kıbrıs dahil adanın en büyük ve 
en modern spor salonu olacak olan 9 
kattan oluşan, bir fitness merkezini 
hayata geçiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuarı ile 3Boyutlu Laboratuarı 
ortak çalışmaları sonucu üretilen 3D 
baskılı robotik el çalışması, 3 boyutlu 
baskı endüstrisindeki son haberleri 
paylaşan prestijli internet sitesi 3dprint.
com da yayımlandı.

DETAYLAR 4’DE

DETAYLAR 8’DE

DETAYLAR 3’TE

inanıyoruz. Biz de bu önemli konunun 
takipçisi olacağız” dedi.

Okul öncesi dönemin insan yaşamının 
temelini oluşturduğunu, okul 
öncesi dönemde yapılacak eğitim 
yatırımlarının geri dönüşünün yüksek 
olduğunu ifade eden Doç. Dr. GÜN-
SEL, okul öncesi eğitimin çocukların 
gelecekteki öğrenim hayatlarından iş 
hayatlarına kadar katkı sağladığını ve 
bu dönemde çocuğa verilecek eğitim 
desteğinin okulda ve hayatta başarıyı 
getireceğini söyledi.

Doç. Dr. GÜNSEL, okul öncesi dönem-
deki yaşantıların çocukların gelecekte 
hayata bakış açısını da önemli ölçüde 
etkilediğine dikkat çekerek, gelecek 
nesillerin hayata tam donanımlı 
olarak hazırlanması için, okul öncesi

Gelecek Eğitimde 
Derneği tarafından 
düzenlenen 
ve Yakın Doğu 
Üniversitesinin 

destek verdiği “II. Okul Önc-
esi Eğitim Zirvesi”nde, Türkiye Milli 
Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı 
Muhterem Kurt tarafından Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL’e Yakın Doğu 
Koleji ile okul öncesi eğitime yaptığı 
katkılar ve ayrıca zirveye verdiği 
destek dolayısıyla plaket takdim 
edildi.

Bu yıl “Geleceğe Hazır Çocuklar” 
temasıyla 6 Mayıs 2017 tarihinde 
Cemal REŞİT REY Konser Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Temel Eğitim Genel

eğitim için yapılacak her çalışmanın 
takipçisi ve destekçisi olacaklarını 
yineledi.

Çocuk Gelişimi Alanında 
Uzmanlar Zirvede Yerini Aldı
Zirveye ayrıca Psikolog Doğan 
CÜCELOĞLU, Prof.Dr. Artin GÖNÇÜ, 
Prof. Dr. Belma TUĞRUL, Prof. Dr. 
Ahmet ŞİMŞİRGİL, Prof. Dr. Sinan 
CANAN, eğitimci Kayhan KARLI, 
eğitimci Raife CEBECİ, Yrd. Doç. Dr. 
Özgül POLAT, Dr. Yasemin ALLSOP, 
dil bilimci ve masal anlatıcısı 
Ayşegül DEDE, yazar Hayati İNANÇ, 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü 
Özlem DAĞ, Dr. Tülay KILIÇ, Hale 
GÜNEŞ ve 2015’de yılın öğretmeni 
seçilen Nurten AKKUŞ’un konuşmacı 
olarak katıldı.

Müdürü Dr. Cem GENÇOĞLU’nun da 
konuşmacı olarak katıldığı zirvede, 
konusunda uzman konuşmacılar ile 
öğretmen ve öğretmen adaylarından 
oluşan yaklaşık bin katılımcı çocuklar 
ve eğitimleri için buluştu.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: 
“Okul öncesi eğitimin 
destekçisi ve takipçisi ol-
maya devam edeceğiz”
Doç. Dr. İrfan GÜNSEL yaptığı 
konuşmada, “Eğitim için çalışan, 
eğiteme destek veren ülkelerin 
geleceği her zaman aydınlıktır. Biz 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
üniversitesi olarak anavatanımız 
Türkiye’nin okul öncesi eğitime 
verdiği bu büyük önemin, aynı 
şekilde, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde de takip edileceğine

Geleceğe Hazır 
Çocuklar için 

anlamlı destek
“Geleceğe Hazır Çocuklar” temasıyla düzenlenen “II. Okul Öncesi Eğitim 

Zirvesi”nde Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kıbrıs’ın en büyük ve 
en modern spor salonu 
hizmete açılıyor

SPOR

DETAYLAR 10’DA

AKADEMİK

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Denizli ALBAYRAK Spor Kompleksi’nde 8-11 
Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlediği Koçfest Spor Oyunları’nda mücadele eden Yakın Doğu 
Üniversitesi Atletleri iki altın, bir bronz madalya ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.

DETAYLAR 10’DA

YDÜ’lü atletlerden iki altın, 
bir de bronz madalya!
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Hastaneler ile İşbirliği 
Yapılıyor…
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon 
ve Bilişim Teknolojileri Araştırma 
Merkezi Mühendisi Ersin AYTAÇ, 
üniversitenin araştırmacılarının, 3D 
basılı protez elinin uygulanabilirliğini 
test etmek için aktif olarak 
yerel hastaneler ile işbirliği içinde 
olduklarını açıkladı. Ersin AYTAÇ 
ayrıca ekibin yerel hastanelerde MR 
ve BT taramaları temelli protezler de 
hazırladığını söyledi.

Dans Okulu, DAÜ Latin Dansları 
Topluluğu ve CİU Dance Ekipleri 
geceye renk kattılar. Geceye katılan 
ekiplere plaketleri Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Hakan ATAMTÜRK, YDÜ Dorana 
Turizm Müdürü Ahmet SAVAŞAN ve 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze 
MOCAN tarafından takdim edildi.

fakültenin kurucu öğretim görevliler-
inden Şener ÇAĞNAN’ın da misafir 
olarak katıldığı buluşma, başka bir 
şehirde yeniden buluşmak dilekleri 
ile tamamlandı. Misafir öğretim 
elemanlarının çok sıcak duygularla 
karşılandığı buluşmada, öğretim 
elemanları da mezun öğrencileri ile 
hep gurur duyduklarını belirttiler.

dizayn edileceği ve zaman içerisinde 
tam fonksiyonel protez el üretimi 
gerçekleştirileceğine de yer verdi.

Site paylaştığı haberinde, iki 
labouratuvardaki mühendislerin 
ve araştırmacıların ilk prototip eli 
üretmek için test aşamasında olan 
Ultimaker 2 Extened 3 boyutlu print-
eri kullandıklarını da belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Robotik 
labaratuarı ve 3 boyutlu labaratuarda 
çalışan mühendislerin insan elindeki 
farklı hareketleri birebir prototipe 
yansıtmak için uzun bir tasarım 
sürecinden geçtiğini anlatan site 
haberinde, üretilen bu prosetetik elin 
endüstriyel olarak kullanılabilmesi 
için, mekaniksel olarak geliştirilmesi 
gerektiğini yazdılar.

Gece Lefkoşa Türk Belediyesi Latin 
Orkestrası Latin Orkestrası müzik 
dinletisi ile start aldı. Ardından 
Türkiye’den gelen Antalya FHC Dans 
Akademi’ni muhteşem gösterisinin 
ardından Güney Kıbrıs’tan gelen 
Foklas Adrev Sport Dance School ile 
devam etti. Gecede gösteri yapan Pile 
Türk Okulu, Mod Dans Okulu, ST

YADOMED Başkanı Selami 
BAYDİLLİ, Ayça KATLAV, Burhan 
Keskin ve Tolga OĞUZ’un yoğun 
çabaları ve ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Yakın Doğu Ünivers-
itesi Mimarlık Fakültesinden; Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Zihni TURKAN, 
Öğrt. Görv. Dr. Çiğdem ÇAĞNAN, 
Öğrt. Görv. Memnune TURKAN ve 

Yakın Doğu Üni-
versitesi Robo-
tik Laboratuarı ile 
3Boyutlu Laboratuarı 
ortak çalışmaları 

sonucu üretilen 3D baskılı robo-
tik el çalışması, 3 boyutlu baskı 
endüstrisindeki son haberleri 
paylaşan prestijli internet sitesi 
3dprint.com da yayımlandı.

Site, robotik el çalışmasını, 
“Uluslararası Yüksek öğretim kurumu 
olan Yakın Doğu Üniversitesi, Robotic 
Labaratuarı ve 3D Labaratuvarları ile 
ileride endüstride kullanılabilecek 3D 
prostetik el tasarımı için bir proje öne 
sürdü” şeklinde duyurdu.

Site haberinde, gerekli testler 
yapıldıktan sonra ikinci nesil elin

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı’nın her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği “Dans 
Şöleni” bu yıl da büyük bir coşkuyla 
yapıldı. 03 Mayıs 2017 Çarşamba 
günü yapılan workshop ile başladı. 
04 Mayıs 2017 Perşembe gecesi ise 
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen gece ile sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mezunları 
Derneği (YADOMED), 6-7 Mayıs 
2017 tarihlerinde Adana’da 
buluşma düzenledi. Özellikle 
Türkiye’nin güney illerinden yoğun 
katılımın gerçekleştiği buluşmada 
Adana ve Mersin kentlerinde 
programlar düzenlenerek mezunlar 
hasret giderdiler. 

gelişmişlik seviyesinin ve bilimsel 
çalışma standartlarının da yükselmesi 
için önemli bir etken olduğunu vurguladı. 
Gerçekleştirmiş oldukları bu önemli 
başarıdan dolayı AAB Üniversitesi ve bu 
önemli işbirliğinden dolayı Yakın Doğu 
Üniversitesini kutladı. Bunun yanında bu 
tür organizasyonlar sayesinde Kosovanın 
bölgedeki ülkeler arasında eğitim alanında 
öncülük edebilecek düzeye gelebileceğini 
belirtti ve en çok ihtiyaç duydukları 
alanlardan birinin de eğitim olduğunu 
vurguladı.

Daha sonra ise Prof. Dr. UZUNBOYLU, 
organizayona ve konferansa katkılarından 
dolayı Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji 
Bakanı Prof. Dr. Arsim BAJRAMI’ye 
teşekkürlerini ileten plaketi takdim etti.

Konferansta Yakın Doğu Üniver-
sitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’ öğretim 
elemanları Yrd. Doç. Dr. Sezer KANBUL, 
Yrd. Doç. Dr. Vasfi TUĞAN, Dr. Emrah SOY-
KAN, Uz. Başak BAĞLAMA, Uz. Abdulse-
lam TANIŞMAN, Uz. Rahme UYGARER, 
Uz. Gülen UYGARER, Öğr. Gör. Emine 
KOŞUCU, Öğr. Gör.  Semih ÇALIŞKAN, Öğr. 
Gör.  Pelin GÜR, Öğr. Gör. Başak ESER, 
Öğr. Gör. Sibel SÜZEK, Öğr. Gör. Hasan 
HÜSEYIN ÖZER bildirilerini başarı ile 
sunarak katılımcıların takdirini ve ilgisini 
çekmişlerdir.

Üniversitesi ailesinin bir parçası olan 
öğrencileri ilerleyecekleri kariyer yolunda 
farklı firmalarla tanıştırmayı, öğrencilere, 
yaşamlarına uyum sağlamaları konusun-
da ipuçları sunmayı ve içlerine girecekleri 
meslek hayatını tanıtmayı sağlamaktır” 
denildi.

Doç. Dr. YAVUZ açıklamasında, 
öğrencileri meslek seçimi ve ilgi alanları 
doğrultusunda tercih etmeyi düşündükleri 
bölümler veya mesleki yaşamlarında 
ilerleyecekleri kariyerleri hakkında detaylı 
bilgi kazandırmayı amaçlandığını da 
belirtti.

Doç. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ, “Yakın Doğu 
ailesine katıldıkları günden itibaren kariyer 
hedefleri doğrultusunda ilerleyecekleri 
yolda öğrencilerin kişisel merakını, 
takım ruhu ile çalışmayı, iş yaşamında 
karşılaşabilecekleri problemleri çözme 
becerileri ve grup dinamiğine hakim 
olmayı gerektiren bu etkinlikte öğrencilerin 
hem eğlendi hem de öğrendi” dedi.

Doç. Dr. YAVUZ, Öğrencilerin farklı 
sektör ve iş alanlarını keşfetmesi, bilinçli 
tercihler yapması, iş ve staj bulma ile iş 
hayatına hazırlık süreçlerinde ger-
ekli donanımları edinmeleri yanında, 
öğrencilerin vizyon genişletmeleri ve 
geleceklerine ilişkin soru işaretlerine 
yanıt bulmak için akademik yıl boyunca 
çeşitli kariyer etkinlikleri düzenlediklerini 
sözlerine ekledi.

Düzenlenen seminerle ilgili bilgi veren 
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün 
AKSOY, ‘‘Kişisel Marka olmak, bireyin 
hayatında sahip olduğu her şeyle; özü, 
sözü, imajı ile hedef kitlesine verdiği 
mesaj, yarattığı fark, kendine, işine 
ve ilişkilerine kattığı değerlere dayalı 
bir kimlik tanımlamasıdır. Öncelikle 
kendinizi, özel farklılıklarınızı ve 
benzersiz yanlarınızı belirlemenize, 
sonra başarınızı bunlar üzerinden 
gerçekleştirmenizi sağlayan bir hizmet-
tir’’ dedi. AKSOY, öğrencilerin teorik 
ve uygulamalı olarak aldıkları meslek 
derslerinin yanısıra sürekli kendilerini 
geliştirimeleri ve iş hayatına kendiler-
ini hazırlamaları için bu tür eğitimler 
düzenlediklerini dile getirdi.

Kosova Cumhuriyetinde, Yakın Doğu 
Üniversitesi ile Kosova’nın en büyük 
üniversitelerinden biri olan Priştine AAB 
Üniversitesi, ortak düzenledikleri 7. 
“Dünya Eğitim Teknolojileri” ve “Bilgisayar 
Bilimleri” Konferansları yoğun bir katılım 
ve başarıyla tamamlandı.

Konferansa; Türkiye, Avustralya, Amerika, 
İngiltere, İsrail, Rusya, Arnavutluk, Make-
donya, Rusya, Bulgaristan, İran başta 
olmak üzere 22 farklı ülkeden katılımcı 
katılarak 100’ün üzerinde bildiri sunuldu.

Konferansın açılış töreninde Kosova 
Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. 
Arsim BAJRAMI, AAB Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Shemsedin VEHAPİ, 
Albanian Bilim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Shpresa HOXHA ve Yakın Doğu Üniversi-
tesini temsilen Atatürk Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU birer 
konuşma gerçekleştirdiler. Bunun yanında 
Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi 
Kıvılcım Kılıç ve Priştine Belediye Başkanı 
Shpend Ahmeti’nin konferans ve organi-
zasyona yönelik güzel dilekleri ve başarı 
mesajları okundu.

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı 
Arsim BAJRAMİ yaptığı konuşmada, 
gerçekleştirilen organizasyonu çok takdir 
ettiğini ve bu tür organizasyonların sadece 
üniversite için değil ülkenin

20-21 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilen kariyer günlerinde 
öğrenciler, iletişim sektöründen, turizme, 
bankacılık, işletme, mobil iletişim, 
medya sektörü gibi farklı alanlarda 30 
firmanın üst düzey yöneticiler ile birlikte 
bire bir sohbet etme ve kişisel kariyer 
hedefleri doğrultusunda bilgi alma imkanı 
buldukları gibi, öncelikli iş veya staj 
fırsatları yaratabilme olanağı da buldu.

Kariyer Günleri çerçevesinde, Uzm. 
Psikolog ÇAĞLA Akarsel tarafından 
“Kariyer Basamaklarında Stres ile Başa 
Çıkma”, Chirstopher James Maxwell 
tarafından “İş Olanakları”, Doç. Dr. Nur 
KÖPRÜLÜ tarafından “Siyaset Bilim ve 
Uluslararası İlişkiler Alanında Kariyer” ve 
Aslı Kasabalı tarafından “CV ve Mül-
akat Görüşmeleri” hakkında seminerler 
düzenlendi, öğrenciler ile iş ve staj için 
mülakat yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane 
fuaye alana kurulan stantlarda iki gün 
boyunca mülakat, iş ve staj görüşmeleri 
yapıldı.  İlginin yoğun olduğu alanda 
öğrenciler, katılımcı firmalar ile gelecekleri 
ile ilgili soru sorma fırsatı yakaladılar.

“Öğrencileri Kariyer Yolunda Fir-
malarla Tanıştırmak İstiyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı 
Doç. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ tarafından 
yapılan açıklamada, “Kariyer Günleri 
etkinliğindeki temel amaç, Yakın Doğu

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi bünyesinde yer alan Saç Bakımı 
ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Yakın 
Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane-
sinde yönetim danışmanı Barış Avcı’yı 
ağırladı.

YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri Bölümü tarafından  
düzenlenen seminerde kişisel markayı 
oluşturan unsurlar; kişisel değerler, 
yönetim becerileri, iletişim, kişisel 
farkındalık, kişilik, kişisel imaj, hedefler 
ve fiziksel yapı ile ilgili bilgilere yer 
verildiği belirtildi. Seminer, üniversite 
öğrencileri, meslek liseleri ve düz 
liseler’den katılan öğrencilerin yoğun 
ilgisiyle gerçekleşti.

Kosova AAB 
Üniversitesi’yle 

Priştine’de ortak 
konferans

Kariyer Günleri 
yoğun ilgi gördü

Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü, Barış 

Avcı’yı ağırladı

KYK ve İŞKUR personeline 
konferans verdi

ay olan projenin Ocak 2016’da 
başladığını vurguladı.

Dezavantajlı Yükseköğrenim 
Öğrencilerinin İş Piyasasına 
Erişiminin Kolaylaştırılması için 
Teknik Yardım Projesi,Üniversiteler 
ve istihdam politikaları ile 
ilgili çalışan diğer kurumlar 
arasındaki işbirliğini güçlendir-
erek dezavantajlı yükseköğrenim 
öğrencilerine daha iyi hizmetler 
sunmayı ve dezavantajlı 
öğrencilerin işgücü piyasasına 
erişimini kolaylaştırarak Kurumun 
bu konudaki hizmet sunma kapa-
sitesini artırmayı amaçlamaktadır. 
Projenin temel hedefi üniversite 
öğrencilerinin okuldan işe geçiş 
sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye 
tarafından sunulan fırsatlarla ilgili 
farkındalığını artırmaktır.

Barış KOYUNCU, İşgücü Piyasası, 
İş Arama, Mülakat Teknikleri, CV 
hazırlama gibi konularda konferans 
verdiği belirtildi.

Yrd. Doç. Dr. Barış KOYUNCU, 
Dezavantajlı Yükseköğrenim 
Öğrencilerinin İş Piyasasına 
Erişiminin Kolaylaştırılması için 
Teknik Yardım Projesi, Avrupa 
Birliği’nin mali katkısı ile Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulamaya konulmuştur dedi. 
Sözleşme makamı T.C Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı olduğunu belirten 
KOYUNCU, projeye, SC Addwise 
European Expertise SRL liderliğinde 
konsoryium teknik destek 
sağlamakta olduğunu ve süresi 18

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış KO-
YUNCU,  Kredi Yurtlar Kurumu ve 
İşkur bünyesinde çalışan uzman 
psikolog, sosyal çalışmacı ile 
İş ve Meslek danışmanlarından 
oluşan ve üniversite son sınıf 
öğrencilerinin istihdama geçişte 
kolaylaştırıcı olarak hizmet verecek 
personele; İşgücü Piyasası, İş 
Arama, Mülakat Teknikleri, CV 
hazırlama gibi konularda konferans 
verdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, Dezavantajlı Yükseköğrenim 
Öğrencilerinin İş Piyasasına 
Erişiminin Kolaylaştırılması için 
Teknik Yardım Projesi kapsamında 
Türkiye’de düzenlenen eğitimlerde 
YDÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Dünyanın en iyi 3D 
printing sitesinde 

yayımlandı

YDÜ Dans Şöleni 
muhteşemdi!

Yakın Doğu Üniversitesi
 mezunları Adana ve 

Mersin’de buluştu
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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından, 
iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrenciler ile 

iş dünyası arasında bir köprü kurulması amacıyla 
Kariyer Günleri düzenlendi.



Yakın Doğu Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan 
S. GÜNSEL Onursal 
Başkanlığında,Yakın 

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
tarafından düzenlenen, “KKTC Medya ve 
Sinema Sempozyumu” kapsamındaki 
panelde, “Hukuki Perspektif” ve “Etik 
Perspektif” başlıklı iki oturum yer aldı; 
basının durumu, hukuki ve etik açıdan 
değerlendirildi.

YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
KASAP ve YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Ayhan DOLUNAY’ın koordine 
ettiği panelde;ilk oturumda, Ombudsman 
Emine DİZDARLI, Barolar Birliği Başkanı 
Av. Ünver BEDEVİ, Doç. Dr. Fevzi KASAP 
ve Öğr. Gör. Ayhan DOLUNAY konuştu. 
Bu oturumun başkanlığını YDÜ İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Ufuk ÇELİK yaptı.

İkinci oturumda ise, Medya Etik Kurulu 
Başkanı Dr. Bekir AZGIN, Türk Ajansı 
Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Akkor ve Gazeteciler Birliği Başkanı 
Sami ÖZUSLU konuştu. Bu oturumun 
başkanlığını YDÜ İletişim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
ÖZEJDER üstlendi.

Panelin açılış konuşması İletişim 
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ 
tarafından gerçekleştirildi. Etik ilkelere 
bağlı basının toplum için yüksek önemine 
dikkat çeken Doç. Dr. KEÇECİ, basın 
mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın 
Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

DİZDARLI: “Basın da Tüm 
Özgürlükler Gibi Hukuk Düzen-
ince Belirlenen Sınırlara 
Tabiidir”
Ombudsman Emine DİZDARLI, 
konuşmasında, basının da tüm özgür-
lükler gibi hukuk düzenince belirlenen 
sınırlara tabii olduğuna dikkat çekti.

Basının hukuksal terimler konu-
sunda zaman zaman kargaşa yaşadığını 
söyleyen DİZDARLI, “zanlı” kelimesinin 
suçu işlediği henüz sabit olamayan, 
“sanık” kelimesinin ise hakkında 
Başsavcılık tarafından suç işlediği 
hususunda ithamname hazırlanan kişi 
için kullanıldığını anımsattı.

DİZDARLI, “Bir kişi hakkında ithamname 
hazırlanmış olması o suçu işlediği ve 
bu nedenle cezalandırılacağı anlamına 
gelmez” dedi.

Emine Dizdarlı, basın mensuplarına, 
“Suçu hükmen sabit oluncaya kadar 
kişi haklarını zedeleyen ifadelerden 
kaçınmaları ve ‘suçu ispatlanana kadar 
herkes masumdur’ ilkesini göz önünde 
bulundurmaları” için çağrı yaptı.

Fevzi KASAP, ilerleyen süreçte düzenle-
necek panellerde medya çalışanlarının 
sorunlarının, çalışma pratiklerinin ve 
sinemanın ele alınacağını söyledi.

Kasap, sürdürdükleri akademik bir 
çalışmaya da işaret ettiği konuşmasında, 
2016’nın ekim ayında 14 gazeteyi 
taradıklarını ifade ederek, “Yazılı basında 
1585 suç haberine rastladık. Bu veriler, 
suçu, suçun yazılı basına ne oranda 
yansıdığı, işin etik boyutunun hararetli 
şekilde ele alınması gerektiğini gösteri-
yor” dedi.

DOLUNAY: “Henüz Hakkında 
Hüküm Verilmeyen Kişinin 
Hükümlü Gibi Yansıtılması, 
Ad Ve Soyadının, Fotoğrafının 
Yayınlanması Önemli Bir 
Aykırılık”
YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Ayhan DOLUNAY, etik ve basın etiği gibi 
konulara da değindiği konuşmasında, 
başta basın mensupları olmak 
üzere bu alandaki toplumsal bilincin 
artırılması gerektiğini söyledi. Bunun 
yasal boşlukların doldurulması, devlet 
politikası kapsamında bilinçlendirici 
etkinlikler düzenlenmesiyle mümkün 
olacağını ifade eden Ayhan DOLUNAY, 
bu konuda hem devletin hem de sivil 
toplum örgütlerinin aktif rol üstlenmesi 
gerektiğini kaydetti.

2013 yılında kurulan Medya Etik 
Kurulu’nun çalışmalarına da değinen 
Dolunay, bu kuruluşun çalışmalarının 
KKTC’deki etik ihlallerinin önüne geçmesi 
veya etik ihlal söz konusu olduğunda 
yaptırım uygulanması için önemli bir 
adım niteliğinde olduğunu dile getirdi.

KKTC’de görülen en önemli ihlallerden 
birinin de henüz yargılama aşamasında 
olan adli olaylarla ilgili haberlerde 
yaşandığını söyleyen DOLUNAY, “Henüz 
kişi hakkında hüküm verilmemişken, 
şüphelinin hükümlü olarak yansıtılması, 
sadece baş harfleri ile yazılması 
gerekirken, açık ad ve soy adının, 

altında olduğunu belirterek, buna örnek 
olarak politikacıları, şirket sahiplerini ve 
yöneticileri gösteren Azgın, “Gazetecinin 
olmadığı yerde vicdan da olmaz. Bu akla 
her gelenin yazıldığı değil, etik değerlerle, 
sorumluluk duygusuyla yürütülen bir 
meslektir” ifadesine yer verdi.

Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına 
da değinen, 28 medya kuruluşunun 
bir araya geldiğini, bu konuda komite 
ve ilkeler oluşturulduğunu, yeni medya il-
kelerinin de daha sonra buna eklendiğini 
aktaran Bekir Azgın, “Gazetecinin etik 
davranabilmesi için özgür ve bağımsız 
olması gerek. Bu koşulları yaratmamız 
lazım” dedi. Medya Etik Kurulu’nun 
sadece uyarı ve kınama verebildiğini 
söyleyen ve bunu kurulun “zayıf 
yönü” olarak niteleyen AZGIN, mesleki 
dayanışmanın da basın için çok önemli 
olduğunu söyledi.

AZGIN, “Gazeteci düşünecek, vicdan mu-
hasebesi yapacak ve ona göre yazacak” 
dedi. Haberlerde ayrımcılık yapıldığına da 
işaret eden Azgın, düşmanlık uyandıran 
siyasi dil kullanmama konusunda 
uyardı. Azgın, Türkçenin basında doğru 
kullanılmadığı eleştirisi de yaptı.

AKKOR: “En Büyük Sorun 
Ekonomik” 
TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
AKKOR, Kıbrıs Türk basının en 
önemli sorununun ekonomik olarak 
değerlendirilebileceğini söyledi, bu 
ekonomik sorunun basın özgürlüğünün 
önünde engel olarak durduğunu kaydetti. 
Gazetelerin çok az sayıda muhabir 
çalıştırdığını, bazı gazetelerde hiç mu-
habiri olmadığını söyleyen Emin AKKOR, 
bu gazetelerin kaynağının internet ve TAK 
olduğunu kaydetti.

Yeni medya olarak adlandırılan internet 
gazeteciliği konusunda da değerlendirme 
yapan Akkor, Bilgi Teknolojileri 
Kurumu’nun verilerine işaret etti, 
“2015’te 14 bin kişi internete bilgisa-
yardan bağlanıyordu, bu rakam 2016’da 
6 bine düştü. İnternete cep telefonundan 
bağlananlar 297 binden 313 bine 
yükseldi. Hemen hemen herkes cep 
telefonundan internete giriyor. İnterneti 
kullananlar seçici olmalı. Bu sadece 
internet için değil, diğer basın organları 
için de geçerli” dedi.

Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Cum-
huriyet Meclisi’nde olduğunu, komitede 
tartışıldığını söyleyen Emin AKKOR, bazı 
maddelerin Ceza Yasası’na atıf yaptığını 
kaydetti.

Tasarıda internet gazeteciliği konu-
sunda tek bir madde olduğunu söyleyen 
AKKOR, bunun düzeltme yayınlanma 
zorunluluğuyla ilgili olduğunu aktardı, 
“Bu yetersizdir. Komitede görüşülen yasa 
tasarısı boşluktadır” dedi.

BEDEVİ: “Yıpranmış, Kendi 
Değerlerini Yitirmiş Toplum-
larda Yaşıyoruz. Medya Bu Du-
rumu körüklememeli. Vazifesi 
Bilgilendirmek Ve Eğitmek 
Olmalı”
Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi ise, 
“Yıpranmış, kendi değerlerini yitirmiş 
toplumlarda yaşıyoruz. Medya bu du-
rumu körüklememeli. Medyanın vazifesi 
bilgilendirmek ve eğitmek olmalı” 
değerlendirmesini paylaştı. “Büyük 
paraların, rekabetin içindeyiz. Etik 
değerlere, evrensel doğrulara yönelme 
yeniden tesis edilmeli” diyen Bedevi, 
bilgi kirliliğine neden olacak, dedikodu 
mahiyetli sansasyonel haberlere değil, 
objektif bilgilendirmeyi ve dengeyi esas 
alan, kişi haklarına önem veren haber-
lere itibar edilmesini istedi.

BEDEVİ, “Basın çerçevesinde oluşturulan 
kamuoyu baskısı ciddi yük oluşturuyor, 
sorun yaratıyor. Yargılamamın adil 
olabilmesi için buna dikkat edilmesi 
gerek;ciddi sıkıntılar söz konusu” dedi. 
Hukuk Komisyonu için yasa tasarısı 
hazırlandığını da anımsatan BEDEVİ, bu 
komisyonun bir an önce hayata geçmes-
inin önemli olduğunu söyledi.

KASAP: “2016’nın Ekim Ayında 
14 Gazeteyi Taradık. Yazılı 
Basında 1585 Suç Haberine 
Rastladık… Bu Veriler, Suçu, 
Suçun Yazılı Basına Ne Oranda 
Yansıdığını Gösteriyor”
YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Fevzi KASAP, KKTC Medya ve Sinema 
Sempozyumu’nun birkaç ayağı olacağını 
söyledi.

Kasap, bugünkü panelde KKTC 
medyasının paydaşlarını akademik 
bir ortamda bir araya getirdiklerini 
ifade ederek, “Bu panelle Cumhuriyet 
Meclisi’nde bekleyen Bilişim Yasası’nın 
tartışılır ve düzenlenir duruma gelmesi 
için bir rüzgar yaratmayı da istedik” 
dedi.

ve puslandırılmamış fotoğrafının 
yayınlanması önemli bir aykırılık 
oluşturmaktadır” dedi.

ÖZUSLU: “Basın Özgürlüğü 
Hayatın Özgürlüğüdür, Bunu 
Her Platformda Dile Getiri-
yoruz, Getireceğiz”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı 
Sami ÖZUSLU, KKTC’deki yasaların basın 
özgürlüğünü kısıtlamadığını söyleyerek, 
KKTC’de hiçbir gazetecinin düşünce suçu 
nedeniyle tutuklanmadığını kaydetti.

“Elbette KKTC’deki yasalar fevkalade 
değildir ama biz vicdani reddi dahi 
konuşuyoruz. Bunu gittiğim ülkelerde, 
uluslararası platformlarda da söylüyo-
rum; bizim çağdaş Avrupa’yı takip 
eden bir yargımız var” diyen ÖZUSLU, 
“Hukukun tamamı yasalarla ilgili değil, 
bir kısmı da niyetle alakalı” ifadesine 
yer verdi.

Konuşmasında Medya Etik Kurulu’nun 
çalışmalarına da işaret eden Sami 
ÖZUSLU, kurulun ciddi bir boşluğu 
doldurduğunu, insanların basının konu 
olduğu suçlarda genelde yargıya değil, 
Medya Etik Kurulu’na başvurduğunu 
söyledi.

Sami ÖZUSLU, son yıllarda kaza ve inti-
har haberleriyle ilgili izlenen ortak yayın 
politikalarına da işaret etti. “Sermaye 
ve çıkar gruplarının basını hızlı şekilde 
ele geçirmesi, mali nedenlerden dolayı 
basın kuruluşlarının kendini tüketme 
noktasına gelmesi başlıca sorunlarımız 
arasındadır” şeklinde konuşan Kıbrıs 
Türk Gazeteciler Birliği Başkanı ÖZUSLU, 
“Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğüdür, 
bunu her platformda dile getiriyoruz, 
getireceğiz” ifadesine yer verdi.

AZGIN: “Gazeteci Düşünecek, 
Vicdan Muhasebesi Yapacak Ve 
Ona Göre Yazacak”
Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir 
Azgın ise paneldeki konuşmasında, 
gazetecilik mesleğinin ciddi bir saldırı

KKTC’de Basın Hak ve 
Özgürlükleri paneli 

gerçekleştirildi
“Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” paneli Dünya Basın Özgürlüğü günü, 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de, hukuk alanından, akademik alandan, ve medya 

sektöründen önemli isimlerin konuşmacı olarak katılımı ve geniş bir izleyici katılımı ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üni-
versitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden 
verilen bilgiye göre 
“Osmanlı Döneminde 

Kıbrıs Vakıfları” sempozyumuna yurt 
içi ve yurt dışından otuza yakın bilim 
insanının katıldığı belirtildi. 

Sempozyum İlahiyat Fakül-
tesi Dekan Vekili Prof. Dr. M.Mahfuz 
SÖYLEMEZ’in açılış konuşması ile 
başladı. SÖYLEMEZ konuşmasında: 
“Kıbrıs 1571 tarihinde Osmanlı 
hakimiyetin geçmiştir. Osmanlı burayı 
fethettikten sonra Karaman, Niğde, 
Nevşehir ve Aksaray’dan Müslüman 
Türkleri getirip yerleştirerek kendi 
kültür, örf ve ananelerini de hâkim 
kılmıştır. 1878’de adadan çekilse de 
burada var olan Müslüman Türkler 
bu geleneği devam ettirmişlerdir. 
Osmanlı buraya hakim olduğu ilk 
dönemden itibaren adada onlarca 
vakıf kurmuştur. Hayatın her yönünü 
içine alan bu vakıflar giderek yeniler-
ine alan açmış ve adanın büyük bir 
kısmı vakıf haline gelmiştir. Bunların 
bir kısmı hala varlığını korumaktadır. 
Bu sempozyumu düzenleyerek 
Osmanlı’nın kurduğu bu medeniyeti

dolayı teşekkür etti.

Sempozyum İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim 
üyesi Prof. Dr. İdris BOSTAN’ın açılış 
konferansıyla başladı. Kıbrıs’ın 
stratejik konumunu konu alan bu 
konferans ilgi ile dinlendi. Daha 
sonra bilim insanları tarafından 
Kıbrıs’ın fatihlerinden Lala Mustafa 
Paşa Vakıflarından başlayarak, 
Fernk  Cafer Paşa, Muzaffer Paşa, 
Kumarizade Hanı, Hala Sultan 
Vakıfları, Kıbrıs’ta Kurulan Gayri 
Müslim Vakıfları, T.C. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivinde bulunan Kıbrıs 
Vakıflarına İlişkin Bilgiler, Kıbrıs 
Vakıflarının Mal Varlığının Tespiti 
ile İlgili Yapılan Çalışmalar, Sultan 
II. Selim’in Vakfı, Kıbrıs Muhassılı 
Seyyid Mehmet Efendi Vakfı, Kıbrıs’ta 
Vakıf Kuranların Sosyal Statülerine 
Dair Bazı Mülahazalar, Osmanlı 
Dönemi Kıbrıs Vakıflarının İdari, 
Sosyal ve Mali Yapıları, 1883 Seager 
Rapor’una Göre Kıbrıs’ta Osmanlı 
Vakıfları, Osmanlı Devleti İdaresinde 
Kıbrıs’ta Komarizade Han’ı Vakfı gibi 
değişik konularda bildiriler sunuldu.

Başkanlığını Doç. Dr. Uğur COŞKUN, Yrd. 
Doç. Dr. Hatice KEMAL ve Doç. Dr. Barçın 
ÖZÇEM’in üstlendiği “Kardiyolojik Aciller” 
başlıklı İkinci oturumda ise akut koroner 
sendromu (Yrd. Doç. Dr. Hatice KEMAL), 
aritmiler (Doç.Dr. Uğur COŞKUN) ile aort 
anevrizması ve diseksiyon (Doç. Dr. 
Barçın ÖZÇEM) konularına dikkat çekildi.

“Dahiliye Acilleri” başlıklı 3. oturum Prof. 
Dr. Finn Rasmussen, Uzm. Dr. Sevim 
Erkmen ve Uzm. Dr. Özgür SİRKECİ 
başkanlığında gerçekleştirilirken, 
katılımcılara gis kanamalar (Uzm. Dr. 
Özgür SİRKECİ), akut böbrek yetmezliği 
(Doç. Dr. Deren OYGAR) ve solunum 
acilleri (Doç. Dr. Ekrem ŞENTÜRK) 
konularında bilgiler aktarıldı.

Prof. Dr. Kaan ERLER BAŞKANLIĞINDA 
“Cerrahi Aciller” konulu son oturumda 
ise acil görüntüleme (Dr. Çimen ELİAS), 
travmaya genel yaklaşım (Yrd. Doç. Dr. 
Kalbim ARSLAN), ekstremite travmaları 
(Uzm. Dr. Enes EREN) ve travmalarda 
plastik cerrahi (Dr. Ülvan ÖZAD) konuları 
ele alındı.

Sempozyum, soru cevap bölümünün 
ardından Uzm. Dr. Emel ERKUŞ 
SİRKECİ’nin yaptığı kapanış konuşması ve 
katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile 
son buldu.

Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
ve Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nin ortak hizmeti olan 153 
Acil Servis’in yürüttüğü sempozyumun, 
her altı ayda bir yeni konu başlıkları ile 
sürdürüleceği bildirildi.

bizden sonraki nesillere tanıtmak 
istedik. Geçen yıl “Osmanlı 
Dönemin’de Kıbrıs” Uluslararası 
Sempozyumu düzenlemiş ve bunu da 
yayınlayarak bütün bilim insanlarının 
istifadesine sunmuştuk. Bu sempozy-
um da onun devamı mahiyetindedir. 
Allah izin verirse önümüzdeki yıl da 
Osmanlı Dönemi Kıbrıs’ının bir başka 
tarafını aydınlatmaya çalışacağız. 
Geçen yıl aldığımız karar gereği gi-
derek bunu bir kongreye dönüştürme 
niyetindeyiz” dedi.

SÖYLEMEZ daha sonra kendilerini 
destekleyen başta Kurucu Rektör Dr. 
Suat İ. GÜNSEL ile Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL 
ve Rekrör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ’a teşekkür etti.

Ardından Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ ise, Kıbrıs’ın 
bir vakıflar adası olduğuna dikkat 
çekerek konunun önemine işaret etti 
ve Sempozyuma katkısı olan herkese 
teşekkür etti. Üniversite olarak her 
zaman ilmi ve akademik çalışmalar 
desteklediklerini söyledi. İlahiyat 
Fakültesi’nin üstlendiği misyondan 
övgü ile bahsederek, çalışmalarından

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Tarafından, Acil Serviste Temel İlkeler 
ve Multidisipliner Yaklaşım Temalı, 
“I. 153 Acil Servis Sempozyumu” 
Gerçekleştirildi. “Hayatları Birlikte 
Kurtaralım” Sloganı ile Düzenlenen 
Sempozyuma, Ada Genelindeki Üni-
versitelerin Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültelerinden ve Kamu ve Özel 
Hastanelerden 500’ü Aşkın Katılım 
Gerçekleşti.

YDÜ Büyük Kütüphane Salon 1’de 
gerçekleştirilen, ada genelindeki üniver-
sitelerin Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteler-
inin ATT, paramedik, akut, anestezi ve 
hemşirelik bölümleri öğretim görevlileri 
ile öğrencilerinin yanında kamu ve özel 
hastanelerden katılımcıların da yer aldığı 
1. 153 Acil Servis Sempozyumu, yoğun 
katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi “1. 153 
Acil Servis Sempozyumu” Başkanı Uzm. 
Dr. Emel ERKUŞ SİRKECİ, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. 
Dr. Sevim ERKMEN, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN, 
Tabipler Birliği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa 
TAŞÇİOĞLU ve 112 Acil Servis Sorumlusu 
Uzm. Dr. Naciye NAMİ YAPTİ.

4 oturum halinde gerçekleşen sempozyu-
mun Prof. Dr. Atalay Arkan ve Uzm. Dr. 
Emel ERKUŞ SİRKECİ başkanlığındaki 
“Acil Yaşam Desteği” konulu ilk oturumun-
da, triaj (Uzm. Dr. Aytekin BAYIR), temel 
yaşam desteği (Uzm. Dr. Filiz BAYIR) ve 
ileri kardiyak yaşam desteği (Uzm.Dr.Emel 
ERKUŞSİRKECİ) konuları ele alnıdı.

Osmanlı Döneminde Kıbrıs 
Vakıfları sempozyumu 

gerçekleştirildi

153 Acil Servis 
Sempozyumu 

gerçekleştirildi

Yarışmanın ilk bölümünde DE-
SAM Bilimsel Değerlendirme 
Kurulu tarafından ilk 10’a giren 
projeler seçildi, daha sonra seçilen 
projelerin sözlü sunumlarının 
değerlendirilmesiyle ödüle değer 
görülen projeler belirlendi.

Ödüller Sahiplerini Buldu…
Yarışma sonunda Birincilik ödülüne 
Mahmood SHAIK ve Afifa MARYAM 
“Practicality Of ArtificialWomb 
(Ectogenesis)”, ikincilik ödülüne

Emre GÖRMEZ ve Semih CANBOLAT 
“Altın Nanopartikül Modifiyeli Ele-
ktrot İle Elektrokimyasal İmpedans 
Spektroskopisi Yöntemiyle 
İmmünoglobilin-G Tayini”, üçüncül-
ük ödülüne Akın ŞENKUL, Erbay 
ÇAVUŞ ve Kazım BİLKAY “Konuşma 
Kaybı Yaşayan Bireyler İçin İletişim 
Cihazı” isimli projeler layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Deney-
sel Sağlık Bilimleri Araştırma 
Merkezi (DESAM ) tarafından ikincisi 
düzenlenen “Sağlık Alanında II. 
Uluslararası Öğrenci Proje Yarışması” 
gerçekleştirildi.

Nisan ayında, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kütüphane Salon 2’de gerçekleştirilen 
Sağlık Alanında II. Uluslararası 
Öğrenci Proje Yarışması’na, farklı 
üniversite ve fakültelerden 20 proje 
katıldı.

Sağlık alanında uluslararası öğrenci 
proje yarışması gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet 
Mahfuz SÖYLEMEZ’in Koordinatörlüğünde “Osmanlı Döneminde Kıbrıs 
Vakıfları” sempozyumu YDÜ Kütüphanesi Salon 2’de gerçekleştirildi.

Eczacılık Fakültesi 
öğrencilerinden fotoğraf sergisi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi öğretim görevlisi Dr. İlker 
GELİŞEN’in önderliğinde yapılan 
geziye katılan 160 öğrencinin çektikleri 
fotoğraflardan örnekler Eczacılık Fakül-
tesi girişinde sergilenmeye başladı. 
Sergi bir ay sure ile açık kalacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı tarafından hazırlanan ory-
antasyon programı dahilinde Lefkoşa 
Gezisi‘ne katılan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, 
bu sefer de gezi sırasında Lefkoşa’da 
çektikleri fotoğrafları Eczacılık 
Fakültesi’nde sergilediler.
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Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi Peyzaj Bölümü, YDÜ AKKM 
Büyük Salon ‘da Uluslararası seminer 
etkinliği gerçekleştirdi. Mimarlık 
Fakültesinin 25. Yıl kutlamaları 
çerçevesinde yapılan etkinlik, Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü ve KTMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası ile birlikte ortaklaşa 
düzenlendi. 

Seminere YDÜ Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, Pe-
yzaj Mimarları Odası Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Buket ASİLSOY, Mimarlık 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Zihni TURKAN, Peyzaj Mimarlığı 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge ÖZDEN 
FULLER,akademisyenler, öğrenciler 
ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Peyzaj Mimarları Odası Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Buket ASİLSOY 
konuşmasında, IFLA (International 
Federation of Landscape Architects) 
üyesi konuşmacı Niek HAZENDONK 
ile bir yıl önce Antalya’daki bir

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Zihni TURKAN ise bu yıl 
Mimarlık Fakültesi’nin kuruluşu’nun 
25. Yılı olduğunu, bu bağlamda 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün 
ve KTMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası’nın organizasyonunu üstlendiği 
uluslararası seminer etkinliğinden 
ötürü katkı koyan herkese ve de 
özellikle Hollanda’dan konuşmacı 
olarak gelen Niek HAZENDONK’a 
teşekkürlerini etti.

Etkinlik Hollandalı Peyzaj Mimarı 
Niek HAZENDONK’un “Eco-Urbanism 
and Eco-Neighbourhood Examples” 
başlıklı seminer sunumu ve video 
gösterimi ile devam etti. Etklinlik 
sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer ŞANLIDAĞ, konuşmacı Niek 
HAZENDONK’a teşekkür belgesi 
takdir etti.

yapılanması; Avrupa’daki IŞİD 
faaliyetleri bağlamında Almanya, 
Belçika ve Fransa saldırıları 
tartışıldı.

Dünya genelinde IŞİD’e karşı 
alınan önlemler ve uygulamaya 
konulan güvenlik politikalarının 
çok boyutlu bir şekilde irdelendiği 
konferansta, ayrıca son günlerde 
etki alanı azalmakta olan örgütün 
olası çöküşü sonrası başta 
Ortadoğu olmak üzere terör 
faaliyetlerinden etkilenmekte 
olan diğer bölgelerin güvenlik 
yapılanmasının geleceği konu-
sunda değerlendirmeler yapıldı.

Doç. Dr. KOLDAŞ: “Terörün 
Ortadan Kaldırılması İçin 
Sınıraşan, Sınırlararası 
ve Sınırlariçi Süreçlerin 
Bütünlüklü ve Çok Boy-
utlu İncelenmesi Gereki-
yor…”
Yakın Doğu Üniversitesi adına 
toplantıya katılan Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 

KOLDAŞ, IŞİD’in Ortadoğu’da 
ve dünyadaki gelişim sürecinin 
terörizmin yalnızca yerel ve 
ulusal dinamiklerle beslenen 
bir süreç olmadığını gösterdiğini 
vurguladı.

Yeniden yapılanmakta olan Orta 
Doğu Bölgesinde IŞİD’in yükseliş 
ve düşüş süreçlerinin sistematik 
bir şekilde ve tüm yönleriyle 
incelenmesi gerektiğinin altını 
çizen Doç. Dr. KOLDAŞ, “IŞİD’in 
oluşum ve gelişim sürecinde 
yerel ve ulusal etmenlerin olduğu 
kadar bölgesel dinamiklerin 
ve küresel gelişmelerin de 
önemli etkisi oldu. Bugün Irak 
ve Suriye’de ortaya çıkan ve 
dünyanın farklı bölgelerinde 
bir güvenlik meselesi haline 
gelen bu yapı ile mücadelede 
tasarımlanan güvenlik 
politikalarının etkili olabilmesi 
için bu politikaların çok boyutlu 
ortak bir strateji kapsamında 
geliştirilmesi ve uygulamaya 
konulması gerekiyor” dedi.

tür faaliyetlerin öğrenciler için son derece 
yararlı olduğunu ifade etti.

Öğrenciler Farklı Siyasal ve 
Kültürel Değerleri Tanıyor…
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci 
Kulübü Danışmanı ve İşletme Bölümü 
Öğretim üyesi İmren Gürbaşar da, özellikle 
dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize 
gelen öğrencilerin bu tür etkinlikler 
ile takım çalışmalarında sorumluluk 
aldıklarına dikkat çekerek, bu çerçevede 
farklı siyasal ve kültürel değerleri tanıma 
imkanına sahip olduklarının altını çizdi.

Siyasal Elitlerin Mercek Altına 
Alınması Tartışma Alanlarına 
İşlev Kazandırıyor
Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Nur KÖPRÜLÜ ise, öğrencilerin bu 
tür faaliyetlere katılımının derslerde 
kullanılan iktisadi, siyasi ve sosyal teorik 
tartışmalara ve yaklaşımlara, anlam ve 
işlev kazandığını belirtti.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, son yıllarda yerel ve 
küresel siyaseti şekillendiren siyasal 
elitler, kurumlar ve yapıların öğrenciler 
tarafından mercek altına alınarak bir 
tartışma zemini oluşturabilmelerinden 
dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Moderatörlüğünü Siyaset Bilimi bölümü 
Öğretim üyesi Dr. Bilge AZGIN’ın yürüttüğü 
etkinlik,  jüri heyetinin münazarayı 
kazanan grubun açıklanması ve katılım 
belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

toplantıda tanıştıklarını ve şehirlerde 
ekolojik yaşam üzerine ortak bir sem-
iner düzenleme fikrinin oluştuğunu 
belirterek, Niek HAZENDONK’u 
YDÜ ‘de ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını dile getirdi.

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özge ÖZDEN FULLER ise 
konuşmasında “Ekolojik yaşam 
tarzını benimseyen insanların 
yeryüzünün bir parçası olduklarının 
bilincinde olduklarını, doğayı 
keşfetmeyi, izlemeyi – öğrenmeyi, 
paylaşmayı, doğaya saygı duymayı 
benimsediklerini” dile getirdi. 
bu etkinliğin düzenlenmesindeki 
çabalarından dolayı Oda Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Buket ASİLSOY’a, 
teşviklerinden dolayı Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Zihni TURKAN’a 
ve katkı koyan herkese teşekkür 
ederek, Niek HAZENDONK’u Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsünde 
ağırlamaktan duydukları memnuni-
yeti dile getirdi.

uluslararası uzman ve akad-
emisyen katıldı.

IŞİD’in Yerel, Ulusal, 
Bölgesel ve Küresel 
Güvenliğe Etkileri ile 
IŞİD’e Karşı Önlemler 
Tartışıldı…
Amerika Birleşik Devletleri, 
Afganistan, Almanya, Bahreyn, 
Fransa, İngiltere, Libya, Lübnan, 
Mali, Mısır, Nijerya, Pakistan, 
Suudi Arabistan ve Tunus’tan 
akademisyenler, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, politika 
yapıcı ve uygulayıcıların katıldığı 
toplantıda, IŞİD’in Suriye ve 
Irak’taki örgütsel yapısının son 
durumu, ideolojik faaliyetleri, 
militan devşirme staretjileri;  
IŞİD faaliyetlerinin Türkiye ve 
Lübnan gibi komşu ülkelere 
ve Arap Yarımadasına etkisi; 
IŞİD’in Afrika’daki faaliyetleri 
kapsamında Mısır, Libya, Tunus, 
Nijerya ve Mali’de uygulamaya 
koyduğu  stratejilerin sonuçları; 
Afganistan ve Pakistan’da IŞİD 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyes-
inde faaliyet gösteren Siyaset Bilimi, 
Uluslararası İlişkiler, Bankacılık ve Finans, 
İşletme ve İktisat bölümlerinden katılımcı 
öğrencilerin yer aldığı münazarada, son 
yıllarda küresel siyaseti ve uluslararası 
ilişkileri şekillendiren Popülizm akımının 
(Halkçılık) mercek altına alındığı belirtildi.

Özellikle son dönemde Batı Avrupa’da 
ve dünya ölçeğinde yükselen aşırı sağ ve 
yabancı düşmanlığı gibi kitleleri etkileyen 
toplumsal hareketlerin analiz edildiği 
münazarada, öğrenciler iki farklı bakış 
açısı üzerinden akademik bir aytışma 
gerçekleştirdi. Birinci grup, popülizmin 
eden/aktör (agent) tarafından inşa edildiği 
görüşünü ortaya koyarken, diğer yandan 
ikinci grup artan popülist hareketlerin ve 
politikaların yapı ile ilişkisini savunan 
tezler ortaya koymaya çalıştı.

Küresel Dünyada Yükse-
len Popülizm İdeolojisinin 
İşlevselliğinden Dersler 
Alınmalıdır
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Doç. Dr. Şerife EYÜPOĞLU, yapılan 
etkinlikle ilgili olarak öğrencilerin 
derslerde edindikleri kuramsal arka planın 
pratiğe dönüştürülmesi açısından yararlı 
olduğunu söyledi.

Doç. Dr. EYÜPOĞLU, öğrencilerin Popülizm 
ile ilgili küresel dünyada ortaya çıkan aka-
demik tartışmaları ve kavramları inceleye-
bilmesine olanak tanımak adına bu 

YDÜ Mimarlık Fakültesi 
kuruluşunun 25. yılını 

kutluyor

Popülizm ve siyaset 
mercek altına alındı

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğrenci Kulübü ve Fakülte öğrencileri 

“21. Yüzyılı Şekillendiren Popülizm Akımı” başlıklı 
münazara etkinliği düzenlendi.

YDÜ, Beyrut’ta temsil edildi

“IŞİD’in Ortadoğu’daki 
Geleceği: Irak ve Suriye’de IŞİD 
Halifeliğinin Yükselişi ve Düşüşü” 
başlıklı uluslararası konferansa 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ katılarak, 
IŞİD konusunda sürdürülmekte 
olan disiplinler arası bilimsel 
analiz çalışmalarına katkı koydu.

dünyanın yeni güvenlik mimarisi 
masaya yatırıldı.

IŞİD’in etkilediği ülkelerin 
güvenlik politikalarının farklı 
boyutlarıyla değerlendirildiği 
toplantıya, Ortadoğu ve Avrupa 
ülkelerinin yanı sıra IŞİD’in 
faaliyet gösterdiği Asya ve 
Afrika ülkelerinden de çok sayıda 

Beyrut Amerikan Üniversitesi 
Issam Fares Kamu Politikaları ve 
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü 
ve Konrad Adenauer Vakfı Suriye 
ve Lübnan Temsilciliği tarafından 
organize edilen uluslararası 
toplantıda, IŞİD sonrası 
Ortadoğu’nun ve diğer bölgelerin 
yeniden yapılanma süreçlerinde 
bu bölgelerdeki ülkelerin ve 

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, 
Beyrut’ta IŞİD sonrası güvenlik politikalarının ele 
alındığı uluslararası konferansa katıldı.

Teknikler İle Restorasyonlarının Sonlu  
Elemanlar Stres Analizi Yöntemiyle 
İncelenmesi” konulu araştırmada ise;  
palatinal tüberkülü kırılmış endodon-
tik tedavili maksiller birinci premolar 
dişlerin restorasyonunda, kalan diş 
dokularının korunması için, pulpa odası 
ile kök kanallarından destek alan overley 
restorasyonların; overley ve sadece pul-
pa odasından destek alarak hazırlanan 
overley restorasyonlara nazaran daha 
etkili yöntem olduğu saptandı.

Doğal Dişlerle Dental 
İmplantların Biyomekanik Özel-
likleri Karşılaştırıldı…
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY, Dr. Dt. Hakan 
ARINÇ ve Prof. Dr. A. Nehir ÖZDEN 
tarafından hazırlanan “Dental İmplantlar 
ve Dişlerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar 
Metoduyla Karşılaştırılması” konulu 
araştırmada ise; farklı planlamalardaki 
köprü restorasyonları içinde destek 
amaçlı kullanılan doğal dişler ile dental 
implantların biyomekanik özellikleri 
karşılaştırılmış, dental implantların doğal 
dişlere benzer bir biyomekanik davranış 
sergilediği ve stres iletimlerinin benzer 
bir trende sahip olduğu tespit edildi. Bu 
araştırma verilerinin ışığı altında dental 
implantların doğal dişlere kıyasla ne 
kadar yük taşıyabileceği hususundaki 
çalışmalar devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 
Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 
Öğrencilerinin Okulöncesi Dönemde 
Portfolyo Hazırlama ve Materyal 
Tasarımı dersi kapsamında hazırlamış 
oldukları Okulöncesi Dönem Portfolyo 
sergisi  YDÜ Eğitim Sarayı Güzel 
Sanatlar Sergi Salonunda sergilendi.

Sergi, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Tarih 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali EFDAL ÖZ-
KUL, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Fahriye 
ALTINAY, Anabilim Dalı Başkanı Dr. 
Ezgi GÖMEÇLİ Ulu ve Ders Sorumlusu 
Uz. Dervişe AMCA TOKLU , Yakın 
Doğu Kreşi, SOS Kreşi, Atatürk Eğitim 
Fakültesi Öğretim Elemanları ve 
öğrencilerin katılımı ile grçekleştirildi.

Sergide konuşan Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU , Okulöncesi öğretmen 
adayları için materyal geliştirme 
ve materyal tasarımının eğitimdeki 
öneminden bahsederek öğretmen 
adaylarını uygulamaya yönelik 
çalışmalar yapabilmeleri için her

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek 
ARSOY, Bursa da Çiftlik Hayvanları 
Hekimliği Derneği tarafından 
düzenlenen 3. Koyun- Keçi Sağlığı 
ve Yönetimi Kongresi’ne konuşmacı 
olarak katıldı. 

Türkiye’nin her bölgesinden gelen 
Veteriner Hekimler ve akademisyen-
lerin katılımı ile 3.Koyun-Keçi Sağlığı 
ve Yönetimi Kongresi’nde, Doç. Dr. 
Dilek ARSOY’un, “Ekolojik Koyun Keçi 
Yetiştiriciliği ve Pazarlama Yöntemi” 
konulu sunum yaptığı belirtildi. 

Ekolojik Olarak Yetişen 
Hayvanların Ürünleri 
Hastalıklarda Tedavi Olarak 
Kullanılıyor…
Doç. Dr. Dilek ARSOY, hazırladığı hay-
van refahına uygun ekolojik hayvan 
yetiştirme yönteminin toprağın ve 
bitki örtüsünün verimini artırmak ve 
insan sağlığı açısından doğal, katkısız 
et ve süt üretmeyi amaçladığını 
söyledi.

Dünya genelinde 11,000 
üyesi bulunan bir 
araştırma organizasy-
onu olan IADR’ın bu 
yıl Mart ayında San 

Francisco’da düzenlenen ve 6,000’in üz-
erinde araştırmacının katıldığı kongreye, 
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinden Prof. Dr. Mutahhar ULU-
SOY, Prof. Dr. Nuran ULUSOY ve Dr. Dt. 
Hakan ARINÇ KATILARAK, Diş Hekimliği 
alanında yaptıkları çalışmaları sundular.

Ağız sağlığı konusunda ilerleme 
sağlayacak bilgiyi ve araştırmaları 
arttırmak; yapılmış çalışmaları bilim 
camiasında sunma imkanı vermek 
ve araştırmacılar arasında iletişim 
sağlayarak çalışma sonuçlarını karşılıklı 
olarak değerlendirmeye olanak sağlamayı 
misyon edinen International Association 
for Dental Research (IADR)’ın düzenlediği 
95. Genel Kongre ve Fuarında;Amerikan 
Diş Hekimleri Birliğinin 46. Kanada Diş 
Hekimleri Birliğinin 41. Olağan Kongreleri 
de gerçekleştirildi.

Ağız Sağlığı Konusunda Üç 
Farklı Çalışma Sunuldu…
Etkinlikte, Prof. Dr. Mutahhar ULU-
SOY ve Dt. Burcu GÜNAL tarafından 
gerçekleştirilen “Translucency of 
Current Cad/Cam Monolithic Restora-
tive Materials’’(Güncel Monolitik CAD/
CAM Restoratif Materyallerin Trans-
lusensi Özellikleri) konulu çalışma 
sunuldu. Ayrıca, Dt. Laden Güleç ve 
Prof. Dr. Nuran ULUSOY tarafından 
hazırlanan“Stress Analysis of Reinforcing

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Dünya Diş Hekimliğinin en önemli kongrelerinden biri olan International Associa-
tion for Dental Research (IADR)’ın ağız sağlığı alanında ilerleme sağlayacak bilgi 

ve araştırmaların değerlendirildiği 95. Genel Kongre ve Fuarı’nda temsil edildi.

YDÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi, ABD’de 

temsil edildi

Portfolyo sergisi 
düzenlendi

YDÜ Veteriner Fakültesi, 
Bursa’da temsil edildi

zaman desteklediğini ve bu tür etkin-
liklerin meslek hayatlarında deneyim 
kazanmaları için önemli olduğunu 
vurgulayarak Atatürk Eğitim Fakültesi 
olarak geleceğin öğretmenlerinin en 
kaliteli şekilde yetiştirildiğini dile 
getirdiği belirtildi.

Okulöncesi Öğretmenliği Öğretim 
Elemanı Uz. Dervişe AMCA tarafından 
düzenlenen sergiye, misafirler, Yakın 
Doğu Kreşi, SOS Kreşi, Atatürk 
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları 
ve Üniversite Öğrencileri katılıp, 
sergi salonunu doldurarak birbirin-
den yaratıcı çalışmaları görme ve 
inceleme fırsatına sahip olup fikir 
paylaşımında bulundular.

Sergi kapsamında, Okulöncesi 
çocukların yaşlarına ve gelişim özel-
liklerine uygun, ana renkler, ara 
renkler, şekiller, duyu organları, 
taşıtlar, sayılar, boyutlar ve serbest 
çalışmalarla ilgili birbirinden yaratıcı 
materyaller ve sanat etkinliklerinden 
oluşan portfolyo dosyaları sergilendi.

Doç. Dr. ARSOY, ekolojik olarak 
yetiştirilen oğlak ve kuzu eti ile koyun 
keçi sütünün içinde bulunan özel 
maddelerin günümüzde metabolizma 
sorunlarının çözümünde, kanser 
hastalarında, bebek ve çocuklarda, 
bağışıklık sistem bozukluğu olanlarda 
ek tedavi olarak kullanıldığını belirtti.

EKOet ve EKOsüt Kapısı 
Aralanıyor…
Hayvansal ürünlerin ekolojik 
metotlarla üretilmesi, işlenmesi ve 
bu ürünlerin pazarlanması sistemi, 
küçük ve orta ölçekli üreticiyi koruyan 
ve sürdürülebilir olan bir sistem 
olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Arsoy, 
küresel ısınmada karbonun negatif bir 
etki yaratarak doğa dostu olduğunu, 
etiketleme sistemi ile izlenebilir ve 
tüketici açısından güven yarattığını 
ifade etti. 

Doç. Dr. Dilek ARSOY, yeni bir 
tasarımla EKO et ve EKO süt elde 
edilebileceğinin sinyallerini verdi.
 

Cusp-Replacing Premolar Restora-
tions with Different Techniques’’ 
(Tüberkül Kaybı Gösteren Premolarların 
Farklı Teknikler İle Restorasyonlarının 
Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemiyle 
İncelenmesi) konulu araştırma ile Prof. 
Dr. Mutahhar ULUSOY, Dr. Dt. Hakan 
ARINÇ ve Prof. Dr. A. Nehir Özden 
tarafından hazırlanan “The Comparison 
of Dental Implants versus Teeth with 
Three-Dimensional FEM’’ (Dental 
İmplantlar ve Dişlerin Üç Boyutlu Sonlu 
Elemanlar Metoduyla Karşılaştırılması) 
başlıklı çalışma da başarıyla sunuldu.

Estetikte Işık Geçirgenliği Önem 
Taşıyor…
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY ve Dt. 
Burcu GÜNAL tarafından gerçekleştirilen 
“Güncel Monolitik CAD/CAM Restoratif 
Materyallerin Translusensi Özellikleri’’ 
konulu çalışmada; anterior dişlerin 
restorasyonu için kullanılan aynı renkteki 
farklı kimyasal kompozisyonlara sahip 
güncel monolitik restoratif materyal-
lerin ışık geçirgenlikleri birbirleri ile 
kıyaslanarak değerlendirildi. İstatistiksel 
analiz sonuçlarına göre; estetiğin 
sağlanmasında temel rol oynayan ışık 
geçirgenliğinin, test edilen materyaller 
arasında birbirinden önemli derecede 
farklı olduğu ortaya konuldu.

Restorasyon Sırasında Diş 
Dokularının Korunmasındaki 
Etkili Yöntemler İncelendi…
Dt. Laden GÜLEÇ ve Prof. Dr. Nuran 
ULUSOY tarafından hazırlanan ‘’Tüberkül 
Kaybı Gösteren Premolarların Farklı
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İspanyol besteci F. M. Alvarez’in ‘La 
Partida’ isimli eseriyle büyük beğeni 
toplayan gitar orkestrasının ardından 
Şef Fatoş Özçelik’in hazırladığı çok-
sesli koro süpriz bir eserle seyirciyi 
etkilemeyi başardı.  ‘İzmir Marşı’ 
çoksesli koronun en çok alkış alan 
eseri oldu. Ardından sözleri Nazım 
Hikmet’e , müziği Mesut Cemil’e ait 
olan Kanatları Gümüş adlı eser  Uz. 
Atakan SARI’nın düzenlemesiyle ve 
Fikri Karayel’in seslendirmesiyle 
Kıbrıs’ta ilk kez icra edildi.

Konserin ikinci bölümünde Uz. 
Şef Mustafa ELMAS tarafından 
hazırlanan bölüm orkestrası sahneye 
çıktı.  Bandoneon icracısı Michalis 
PANTELIDES ve  Uz. Mustafa ELMAS, 
Arjantinli besteci A.Piazzola’nın ünlü 
eserleri  ‘Oblivion’ ve ‘Libertango’yu 
bölüm orkestramız eşliğinde icra 
ettiler.

ardından Şef Mustafa Elmas 
‘Batonumu ve orkestrayı son sınıf 
öğrencimiz Onur Burak Bilgin’e  
emanet ediyorum’ diyerek Orkestra 
Yönetimi dersi kapsamında A. 
Piazzola’nın ‘Libertango’ isimli eserini 
yönetme fırsatını son sınıf öğrencisi 
Onur Burak Bilgin’e verdi.

Konser bitiminde öğrenciler mezu-
niyet heyecanıyla  kep attılar.  Her 
geçen yıl başarı seviyesini yukarıya 
taşıyan Müzik Öğretmenliği Anabilim 
Dalı Haziran sonunda ve Eylül 
başında yaptığı yetenek sınavlarıyla 
kaliteli öğrenciler seçmeye ve Yakın 
Doğu Üniversitesinin sanatsal 
başarısını yükseltmeye devam ediyor.

ilaç-besin, ilaç-bitkisel ürün), uygun 
formülasyon seçimi, gebelik ve emzirme 
döneminde ilaç kullanımı, endikasyon dışı 
ilaç kullanımı, bitkisel ürünler, ilaç sak-
lama koşulları hakkında bilgiler veriliyor.

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

“Müzik Olmadan da Yaşamak 
Mümkündür. Ama Bu, Yolu-
nuzun Çöle de Düşmesine 
Benzer”
Konserin sonuna yaklaşırken Uz. Şef 
Mustafa ELMAS Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ertem NALBANTOĞLU’nu 
konuşmasını yapmak üzere sahneye 
davet etti. NALBANTOĞLU Platon’un 
eğitim ve sanatla ilgili sözleriyle 
konuşmasına başlarken , önemli 
Macar besteci ve müzik eğitimcisi 
Zoltan Kodaly’ın sözleriyle devam 
etti:  “Müzik olmadan da yaşamak 
mümkündür. Ama bu, yolunuzun 
çöle de düşmesine benzer. An-
cak biz, insanların yaşamlarını, 
hayatlarının sonuna kadar bir çölde 
dolaşır gibi tüketmemelerini, ömrün 
yeşil çiçekli kırlarda geçmesini 
isteriz. Bu da müzikle mümkündür.’’ 
NALBANTOĞLU’nun sözlerinin

Halkın ilaç kullanımı ile ilgili doğru, 
güncel, kapsamlı ve hızlı bilgilendirme 
ile danışmanlık hizmeti verilecek İlaç 
Danışma Merkezi’ne cep telefonu ve 
sabit telefondan 1313 kısa hattından 
ulaşılabilecek. Vatandaşlar, kullandıkları 
ilaçların yan etkileri, doz alımı, yanlış 
kullanım, zehirlenme, çoklu ilaç 
kullanımında olası etkileşimler, hamilelik 
ve emzirme döneminde ilaç kullanımı ile 
ilgili merak ettikleri bilgileri İlaç Danışma 
Merkezi’ne sorabilecek.

İlaçların Kullanımı ve 
Etkileşimlerine İlişkin  Bilgiler 
Veriliyor
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta klinik eczacılık 
eğitimi tarihinde mihenk taşı olarak 
nitelendirilen merkezde, doz danışmanlığı,  
ilaç kaynaklı yan etkiler, kontrendikasyon-
lar ve uyarılar, ilaç etkileşimleri (ilaç-ilaç,

İlk mezunlar konseri 
gerçekleştirildi

İlaç Danışma Merkezi 7/24 
halkımıza hizmet verecek

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya göre, bu yıl  Arel 
Üniversitesi Sefaköy kampüsünde 
gerçekleşen kongreye, yakın geçmişte 
moleküler biyoloji ve genetik, immu-
noloji, kök hücre biyoteknoloji kanser 
genetiği alanlarında ciddi buluşları 
olan bilim insanlarının çağrıldığı 
belirtildi.

Kök Hücrelerin Kanser 
Oluşuma Etkisi ve Yeniden 
Programlanması Anlatıldı
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI sunu-
munda, mezenkim kök hücrelerin 
kanser yapma potansiyellerini ve 
karakterize ettiklerini aynı za-
manda mezenkim kök hücrelerin 
kendi biyolojik özelliliklerini avantaj 
olarak kullanılarak tümör bölgesine 
tedavi amaçlı kimyasal ajanları 

taşıyabildiklerini gösterdikleri 
çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. SERAKINCI bu konuda doğru 
hedef seçiminin metodolojisini ve 
bu konudaki doğru ile yanlışları 
tartışarak açıkladığı konuşmasında 
kök hücre çalışmalarının daha 
başında olunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Nedime SERAKINCI, 2017 yılı 
içerisinde İstanbul AREL üniversi-
tesinin kongresinin dördüncü davetli 
konuşmacı olarak katıldığı kongre 
olduğunu anımsatarak, bu kongre 
ve organizasyonlara davet edilerek 
bilimin değer görmesinin kendisi ve 
üniversitesi için çok önemli olduğunu 
sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Genetik ve Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Anabilimdalları Başkanı Prof. Dr. 
Nedime SERAKINCI, AREL Üniver-
sitesinde, Uluslararası Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Öğrenci kongresine 
davetli konuşmacı olarak katıldı.

AREL Üniversitesi, GEN-AREL Kulübü 
tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen 
ve Moleküler Biyoloji ve Genetik 
alanındaki en son gelişmeler ile 
bu gelişmelerin tanı ve tedavideki 
kullanımı konusunda sunumların 
yapıldığı kongrede, Prof. Dr. 
Nedime SERAKINCI, iki ucu keskin 
bıçak mezenkim kök hücrelerin 
kanser oluşumuna katkısı ve 
kanser tedavisinde kullanmak üzere 
programlanması üzerine seminer 
verdi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, 
İstanbul’da konuştu

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı İlk Mezunlar Konseri yoğun 

katılımla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Eczacılık İlaç Danışma 
Merkezi’nin, 7 gün 24 saat ilaç danışmanlık hizmeti 

vereceği duyuruldu.

Birliğin Çalışmaları Anlatıldı…
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 
Asbaşkan Fatma ELAGÖZ ve Genel 
Sekreter İrem TUFAN,  kulübün haftalık 
toplantılarından, münazaralardan, 
söyleşi ve sempozyumlardan bahsederek  
öğrencilerin birlik ve beraberliklerini 
sağlamayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Öğrenci Bilimsel Araştırma ve Sağlık 
Kulübü danışman hocası Yrd. Doç. 
Dr. Serdar SUSEVER ise,  kulübün 
nasıl kurulduğunu ve düzenledikleri 
9 sempozyumun başarılı bir şekilde   
tamamladıklarını belirtti.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ: “Öğrenci 
Kulüplerine Büyük Önem Veri-
yoruz…”
Sempozyumun açılışında konuşan 
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ da yaptığı 
konuşmada, sağlık alanında aktif olarak 
4 kulübün bulunduğunu ve bu kulüplerin 
çok önemli işleve sahip olduklarını belirtti.  
Por. Dr. ŞANLIDAĞ, Öğrenci Bilimsel 
ve Araştırma Kulübü’nün beş yıl önce 
kurulduğunu anımsatarak,  günümüze 
dek gelen süreçte kulübün önemli 
seminerler, konferanslar ve sempozyumlar 
gerçekleştirdiğini, araştırma projelerinde 
yer aldıklarını, birçok saygın kongrelerde, 
toplantılarda projelerini sunduklarını ve 
bundan sonra yapılacak toplantılarla 
Kıbrıs dışına taşarak, Uluslararası nitelikli 
projelerde yer almayı hedeflediklerini 
söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve 
Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri 
tarafından Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Sağlığınızda 
Bilinç’Siz’siniz’ Sempozyumu’na, farklı 
üniversitelerden 800’e yakın öğrenci 
katıldı.

Etkinliğe, Atılım Üniversitesi, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, Girne Üniver-
sitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve  
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden 
katılımlar gerçekleştirildi.

İki oturumda gerçekleştirilen sempozyum-
da, bilinçli beslenme, spor ve akılcı ilaç 
kullanımına dikkat çekildi. Sempozyumun 
ilk oturumunda, “Kararında Yararında”, 
başlığı altında, “Sistemik Sağlığın Mimarı: 
Ağız ve Diş Sağlığı’’, ‘’Yaşam Döngüsünde 
Bilinçli Beslenmenin Önemi” ile  “Bilinçsiz 
Spor”  adlı sunumlar yapıldı.

Sempozyumun II. Oturumunda ise, 
“Kulağıma Öyle Geldi” başlığı altında 
‘’Akılcı İlaç Kullanımı’’ , ” Nane, Limon 
Kabuğu, Bir Tutam Zencefil” adlı sunumlar 
gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nden Ahmet Enes GÜNGÖRDÜ, 
Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden 
Ozan YAHŞİ’nin yaptığı sempozyuma, 
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden Dt. Özay ÖNÖRAL, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Gönül 
ÇEPİK, İpek CANYAKANLAR, Tıp Fakültesi 
öğrencilerinden Berin ÖZYAMACI, Öykü 
DUMAN konuşmacı olarak katıldı.

Sağlığınızda BilinçSİZsiniz 
sempozyumu büyük ilgi gördü

Panele Gazeteci Yazar Ali BATURAY ve 
Araştırmacı Yazar Eralp ADANIR, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisy-
enlerinden Doç. Dr. Şevket ÖZNUR ile 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU 
da katılarak Türkçenin dünya 
dilleri arasındaki yeri ve önemi, 
sadeleştirilmesi ve güzel Türkçemizin 
işlek ve zengin bir dil olduğu üzerinde 
öğrencilere detaylı bilgiler verildi.

Panelin ilk oturumuna Gazeteci 
Yazar Ali Baturay ve Araştırmacı 
Yazar Eralp ADANIR , Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü akademisyen-
lerinden Doç. Dr.Şevket ÖZNUR ile 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU 
ikinci oturumuna, Yrd. Doç. Dr. Burak 
GÖKBULUT ve Yabancılara Türkçe 
konusuna yoğunlaşan Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencileri 
Akın SARIKAYA, Aslı Piro ve İzel Çanlı 
katılarak katkı koydular.

Ali Baturay; “Yazılı Ve Görsel 
Basında Türkçenin Kullanımı 
Konusunda Özenli Ve Hassas 
Davranılmalı”
Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Türkçe Hazırlık Okulu 
Müdürü Prof. Dr. Esra KARABACAK’ın 
Türkçe Hazırlık Okulu’nu tanıtan 
ve yabancı bir dil bilmenin dil 
öğretiminde önemini vurgulayan 
konuşmasından sonra gazeteci 
yazar Ali Baturay konuşmasında, 
basında Türkçenin kullanımıyla ilgili 
yanlışlıklara ve eksikliklere değindi. 
Ayrıca, yazılı ve görsel basında 
Türkçenin kullanımı konusunda 
özenli ve hassas davranılmasının 
önemli olduğunu ve yazım-konuşma 
hatalarının düzeltilmesi gerektiğini 
belirtti.

Eralp ADANIR; “Basın Ve 
Yayın Organlarında Türkçe 
Yanlış Kullanılıyor”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  yayın 
ve basın hayatında önemli bir yeri 
olan araştırmacı yazar Eralp ADANIR 
da basın ve yayın organlarında 
Türkçenin yanlış kullanıldığını, 
ancak kendisinin hazırladığı TV 
programlarında Türkçenin doğru 
kullanımına azami derecede önem 
verdiğini  söyleyerek, yabancılara 
Türkçe eğitiminin çok önemli 
olduğunu da sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR; 
” Yabancılara Türkçe 
Öğretiminin, Yanında Kültür 
Aktarımınında Sağlanması 

okumanın amaçlarına değinerek   
önemi hakkında   bilgiler aktardı.  
Konuşmacı “Öğrenmenin en önemli 
yollarından birinin okuma-anlama 
olduğunu ve anlama eyleminin 
gerçekleşmediği durumlarda okuma 
etkinliğinin hiçbir yararı olmadığını” 
belirtti. Ardından, yabancılara 
Türkçe öğretiminde okuma strate-
jilerine değinerek yabancılara 
Türkçe öğretiminde okuma etkinliği 
öncesinde, sırasında ve sonrasında 
nasıl bir yol takip edilebileceğinden 
bahsetti.

Panelist Aslı Piro ise yazmanın 
tanımı, önemi ve yazmanın 
faydalarından bahsederek giriş 
yaptığı konuşmasına, yabancı dil 
olarak Türkçe öğretiminde yazma 
eğitimini geliştirebilmek için bazı 
odak noktalara değinmiş,  yabancı 
dil olarak Türkçe öğretiminde yazma 
eğitiminin aşamalarıyla ilgili bilgiler 
vererek sunumunu tamamladı.

Son panelist İzel Çanlı ise konuşma 
eğitiminin doğuşuyla ilgili kuram-
larla ilgili bilgi vererek başladığı 
konuşmasına, iyi bir konuşmada 
bulunması gereken nitelikleri sıraladı. 
Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde konuşma becerisine de 
değinen Çanlı, Yabancılar öğrencilerin 
Türkçe öğrenirken konuşma 
becerisi kazanmalarında öğrenme 
ortamlarının etkileri üzerinde durdu.

Panelin son bölümünde  Türkçe 
Hazırlık Okulu yabancı öğrencileri 
hazırladıkları şarkı ve tiyatro etkin-
liklerini başarıyla sergilediler.

Panel, Türkçe Hazırlık Okulu Müdürü  
Prof. Dr. Esra KARABACAK tüm 
konuşmaları değerlendirerek  okuma, 
anlama, yazma, konuşma ve  dinle-
menin yabancı öğrencilerin Türkçe   
eğitim ve öğretimindeki önemi 
vurgulamasıyla tamamlandı.

DENİZ ÇOLAK finale kalarak yarıştıkları 
bilgi yarışmasından Özgün ÖNKOL bilgi 
yarışmasının birincisi oldu.

İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Enis 
Sayman ise, gerçekleştirilen bilgi 
yarışmasının son derece yararlı ve 
eğlenceli bir aktivite olduğunu belir-
terek, bilgi yarışması sonrası birinci 
gelen Özgün ÖNKOL’a başarı sertifikasını 
takdim ederek, başarılarının devamını 
temenni etti. Enis Sayman bu tür bilgi ve 
eğlencenin harmanlandığı eğitimsel aktiv-
iteleri her zaman desteklediklerini ve daha 
sık görmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Çok Önemli”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Türk 
Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. 
Şevket ÖZNUR, yabancılara Türkçe 
öğretiminin, dil öğretimi yanında 
kültür aktarımını da sağladığını ve 
bu alanda yaşanan gelişmelerin çok 
önemli olduğunu vurguladı. ÖZNUR, 
Kıbrıs’ta eğitim gören yabancı 
öğrencilerin Türkçeyi öğrenmeleri 
vasıtasıyla Kıbrıs Türk Edebiyatına 
da vakıf olabileceklerini ve bunun 
mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan 
SARAÇOĞLU; “Yabancılara 
Türkçe Öğretimi Bütün Parça 
İlişkisi Ve  Dilbilimi Önemli”
Kıbrıs ağzı üzerine çalışmalar 
yapan önemli isimlerden biri olan 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU 
ise, Türkçenin fonetik ve morfolojik 
yapısından söz ettikten sonra Kıbrıs 
ağzından da örnekler verdi. Ayrıca, 
Yabancılara Türkçe öğretimi ve 
dilbilimi bağlantısı üzerinde durarak 
özellikle bütün parça ilişkisinin ve  
dilbiliminin öneminden bahsederek   
yöntemin Türkçe çalışmalarındaki 
önemini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBU-
LUT; “Türkçe Öğretimi İle 
İlgilenen Kurumlarla İlgili 
Yetersizlikler, Öğrencilerin 
Karşılaştıkları Sorunların En 
Önde Gelenlerindendir”
Panelin ikinci oturumda   Türkçe 
Hazırlık Okulu ve  Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Burak GÖKBULUT da Tür-
kiye ve KKTC genelinde yabancılara 
Türkçe öğretiminde mevcut olan 
sorunlar üzerinde durdu. Araştırmacı 
bu sorunlar arasında ders öğretim 
araç gereçleri bakımından yaşanan 
yetersizlikler, lisans ve lisansüstü 
düzeyde görevli öğretim elemanlarıyla 
ile ilgili sorunlar,  öğretim programı 
yetersizliği, Türkçe öğretimi ile ilgile-
nen kurumlarla ilgili sorunlar, eğitim 
öğretim ortamı bağlamındaki yeter-
sizlikler ve öğrencilerin karşılaştıkları 
sorunların en önde gelen sorunlar 
olduğunu anlatarak bu sorunların 
çözümüne yönelik önerilerini sundu.

Akın SARIKAYA; “Öğrenmenin 
En Önemli Yollarından Biri 
Okuma-Anlama’dır”
Daha sonra panelistlerden Akın 
SARIKAYA, okumanın   aşamalarıyla 
ilgili konuşmasında okuma ile ilgili   
usullere, okumanın çeşitlerine ve 

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık 
Okulu’nu başarı ile tamamladıktan sonra 
Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteler-
inde eğitimlerine devam edecek Hazırlık 
Okulu öğrencileri kendi alanlarında 
öğrenmiş oldukları ingilizce terimleri ve 
temel bilgileri eğlenceli bir şekilde test 
etmek amacıyla yarışma düzenlediler.

Hazırlık Okulu okutmanlarından Bilun 
ALİOĞLU eşliğinde gerçekleştirilen bilgi 
yarışmasında toplam 125 sorunun 
sorulduğu yarışmada, çeyrek final ve 
yarı final müsabakalarından sonra 
final oturumuna geçildi. Hazırlık Okulu 
öğrencilerinden Özgün ÖNKOL ve Rabia

“Yabancılar İçin Türkçe” 
konulu panel yoğun 

katılımla gerçekleştirildi

Becerilerini bilgi 
yarışmayla taçlandırdılar

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Hazırlık Okulu 
bünyesinde  Dil Uygulamaları –Yabancılar İçin Türkçe Konulu bir panel 

düzenlendi.

YDÜ, Prof. Dr. Ben 
Rampton’u ağırladı

örnekler veren Prof. Dr. RAMPTON, 
bu çalışmaların sadece dilbilim-
sel anlamda alana katkı koymakla 
kalmayıp, bir yandan disiplinlerarası 
akademik çalışmaların yolunu açtığını, 
diğer yandan da pratiğe yönelik 
öğretmen gelişimi ve eğitim planlaması 
alanlarına da destek verebileceğini 
göstermiştir dedi.

Prof. Dr. RAMPTON’ın konuşmasının 
ardından, çalıştay dinleyicilerin de 
katılımlarıyla iki mikro-söylem analizi 
seansıyla devam etti. Birinci seansta 
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora 
öğrencilerinden Yağmur RAMAN’ın 
“Öğretmen rolüne girmek: Profesyonel 
kimlikleri yansıtan derin düşünceler” 
başlıklı çalışmasından çıkan verileri 
dinleyicilerle paylaştı. Çalıştayın son 
seansında ise İngilizce Öğretmenliği 
yüksek lisans öğrencilerinden Alzahra 
Ahmad “Küçük çokdilli çocukların dille 
oyunu” başlıklı çalışmasını sundu.

Uygulamalı Dil Bilimi Araştırma Merkezi 
(UDAM), başarılı geçen çalıştayın özel-
likle yüksek lisans ve doktora adayları 
için benzersiz bir fırsat yarattığı ve 
benzer etkinliklerin devam edeceğini 
bildirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Uygulamalı 
Dil Bilimi Araştırma Merkezi (UDAM)’ın 
Yeşil Salon’da düzenlemiş olduğu 
çalıştayda, dünyaca ünlü İngiliz 
dilbilimci ve King’s College London’da 
bulunan Dil, Söylem ve İletişim Merkezi 
başkanı Prof. Dr. Ben RAMPTON’ın da 
katılımıyla dilbilimsel etnoğrafya, dil 
öğrenimi/öğrenimi ve kültür konuları 
irdelendi.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan 
Prof. RAMPTON Amerika ve Avrupa’da 
geçtiğimiz son 10 yılda büyük bir ivme 
kazanan dilbilimsel etnoğrafyanın 
dilbilim alanına katkılarını anlattı.

Prof. Dr. Ben RAMPTON’un, günlük ve 
sıradan etkileşimlerin detaylı bir şekilde 
incelenmesi ve etnoğrafik yöntemlerle 
toplanan verilerle karşılaştırılmasıyla 
sadece betimsel analizlerin ortaya 
çıkmadığı, aynı zamanda sosyal yaşamı 
etkileyen daha geniş söylemlerin de 
günlük hayattaki varlıkların ortaya 
çıkarıldığını savunduğu vurgulandı.

Londra’nın kentsel, çokdilli ve çokkül-
türlü yapısının lise çağındaki gen-
çlerin dil kullanımı üzerindeki etkilerini 
incelediği çalışmalarından
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Yeni spor salonunda çocuklar da 
unutulmadı ve çocuklar için ayrı çocuk 
cimnastiği ve çocuk fitness bölümü 
yapıldı. Bölüm tasarlanırken zemin-
den, egzersiz aletlerine ve uzman 
eğitmenlere kadar her şey çocukların 
güvenliği için en ön planda tutuldu. 
Büyükler gibi Panatta ürünleriyle spor 
yapabilecek olan çocukların yürüyüş 
bantları ve ağırlık aletleri de kalitesiyle 
dikkat çekiyor. Çocuklarını güvenebi-
lecekleri huzurlu bir ortama ve görevli 
uzman personele bırakabilecek olan 
aileler, gönül rahatlığıyla ailece spor 
yapma fırsatı da bulabilecek.

Özel Gereksinimli Bireyler 
Unutulmadı
Özel gereksinimli bireyler, kendileri 
için özel olarak hazırlanan program-
larla uzman eğitmenler tarafından 
antrenman yapabilme olanağına sahip 
olacaklar.

Sayısız Branşlarda Hizmet
Yeni fitness merkezinde birçok spor 
branşı da yer alacak. TRX, Kangoo 
Jumps, Total Body, Plates, Yoga, 
Functional Balance, X Body, Zumba, 
Spinning, Boks, Brazilian jiu jitsu, 
Shotokan karate, Kettlebell, Cimnastik 
gibi sayısız seans gruplarının yer 
alacağı merkezde okul öğrencileri için 
dans eğitimleri de verilecek.

Sağlık ve Kondisyon Merkezi 
Yola Devam Edecek…
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 
halen hizmette olan ve Kıbrıs’ta en çok 
seans grup egzersizlerini sunan Sağlık 
ve Kondisyon Merkezi ise aynı şekilde 
faaliyetlerine devam edecek.

branşında mücadele eden sporcumuz 
Yusuf YALÇINKAYA ise 53.92 metrelik 
atışı ile yarışları bir altın madalya ile 
tamamlamış ve birincilik kürsüsüne 
çıkmıştır. 

YDÜ Atletizm Takımı Antrenörü Ferhat 
SAKALLI yarışların sonrasında yaptığı 
açıklamada “Disiplinli çalışmalarının 
karşılığını kürsüye çıkarak taçlandıran 
atletlerimizi öncelikle tebrik ederim. 
Atletizm her ne kadar ferdi mücadele 
edilen bir spor olarak görülse de iyi 
bir takım çalışması gerektirmekte-
dir. Koçfest’te elde ettiğimiz iki altın 
ve bir bronz madalya doğru şekilde 
çalıştığımızın göstergesidir. Her zaman 
daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza 
ayni disiplin ve özveri ile devam 
edeceğiz. Bize inanan ve burada yarışma 
imkanını sunan Başkanımız Sayın Yrd. 
Doç. Dr. Hakan ATAMTÜRK’e ve Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Sayın Doç. Dr. İrfan Suat 
GÜNSEL’e teşekkür ederim” ifadelerine 
yer verdi.

ve halkımıza en iyi hizmeti verebilmek 
için böyle bir yatırım yapıldı” dedi. 
Zabit, modern spor ekipmanlarıyla 
donatılmış spor salonunda forma 
girmek, kondisyonu artırmak, kasları 
güçlendirmek, sağlıklı yaşamak, 
zinde olmak ve eğlenmek gibi amacı 
ne olursa olsun spor yapmak isteyen 
herkese çeşitli alternatifler sunacağını 
belirtti.

Diyetisyen Eşliğinde Özel 
Yemekler
Diyetisyen Hizmetinin verileceği 
merkezde, spor yapan kişilere yönelik 
diyetisyen tarafından hazırlanan özel 
yemekler de bulunacak. Dileyen kişiler, 
spor sonrası merkezde istediği saatte 
yemek yiyebilecek.

Fitness Aletleri Dünyanın En 
İyi Markası Panatta
Spor salonuna kurulacak olan yeni fit-
ness aletleri ise ünlü İtalyan markası 
Panatta’dan oluşacak. Otomotiv 
devi Ferrari’nin de tasarımcısı olan 
Pininfarina tarafından tasarlanıp 
çizilen ve dünyanın en iyisi olarak 
bilinen Panatta ürünleri, kalitesi ve 
rahat kullanımıyla dikkat çekiyor. Spor 
yapan kişilerin kas gruplarını daha iyi 
çalıştırmasına yardımcı olan Panatta 
marka aletler, sakatlık sorununu da 
ortadan kaldıran özelliğe sahip.

Çocuklar ve Bayanlara Özel 
Bölümler
Halka, öğrencilere ve personeledaha 
iyi hizmet sunabilmek amacıyla inşa 
edilen spor salonunda tercihe bağlı 
olarak sadece bayanlara özel fitness 
bölümü de bulunacak.

Yaptığı yatırımlarla il-
klerin öncüsü olarak 
adlandırılan Yakın 
Doğu Üniversitesi 
yeni yatırımını spor 

alanına yaparak, Güney Kıbrıs dahil 
adanın en büyük ve en modern spor 
salonu olacak olan 9 kattan oluşan, bir 
fitness merkezini hayata geçiriyor.

Yeni Fitness Merkezi, eğitimli ve pro-
fesyonel kadrosuyla kaliteli ve bilinçli 
spor hizmeti verecek. Merkezde, son 
teknoloji ürünü kardio cihazları ile 
fitness, step, aerobic, spining, TRX, 
Kangoo Jumps, Total Body, uzak doğu 
sporları ve daha çok bir branşta hijy-
enik bir ortamda spor yapma imkanı 
sunacak.

Fitness merkezi; bir çok spor branşı 
yanında, sporcu beslenmesi ve 
ürünleri, diyetisyen hizmeti, Çocuklar 
ve Bayanlara Özel Bölümler ile Özel 
Gereksinimli Bireylere uygun hizmet 
verecek.

Spor ve Sağlıklı Yaşam 
Merkezi Haline Gelmek Hede-
fleniyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık ve 
Kondisyon Merkezi Müdürü Turgut Za-
bit, 3600 metre kareden oluşacak olan 
ve dünyanın sayılı spor merkezlerinden 
biri olarak gösterilecek modern spor 
ekipmanlarıyla donatılmış merkezin 
yakın zamanda açılmasını hedefl-
ediklerini söyledi.

Spor Salonu’nun kalitesi ve hizmetleri-
yle büyük fark yaratacağını ifade eden 
Zabit, “Öğrencilerimize, personelimize

Türkiye Üniversite Sporları Federasy-
onu tarafından Denizli ALBAYRAK Spor 
Kompleksi’nde 8-11 Mayıs 2017 
tarihlerinde düzenlediği Koçfest Spor 
Oyunları’nda mücadele eden Yakın Doğu 
Üniversitesi Atletleri iki altın, bir bronz 
madalya ile başarılarına bir yenisini 
daha ekledi.

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu 
tarafından 25-26 Nisan 2017 tarihler-
inde gerçekleştirilen Üniversitelerarası 
Atletizm Yarışları’nda hem kadınlarda 
hemde erkeklerde birinci olan Yakın 
Doğu Üniversitesi; Denizli’de düzenlenen 
yarışlarda da iki kez birincilik, bir kez de 
üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısını 
gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atletizm 
Erkek Takımı Sporcularından Oliwa-
tosin Ayodoji OGEDENGBE 110 metre 
engelli’de 14.09’luk derecesi ile birinci 
olurken; 400 metre engelli yarışında 
üçüncü olarak yarışları bir altın bir bronz 
madalya ile tamamlamıştır. Disk atma 

Kıbrıs’ın en büyük 
ve en modern spor 

salonu hizmete 
açılıyor

YDÜ’lü atletlerden 
iki altın, bir de 
bronz madalya!
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