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Öğrt. Görv. Nezihe 
TEKMAN’ın büyük başarısı!

YDÜ Eczacılık Fakültesi, 
Güney Kore’de Temsil 
Edildi

Şampiyon CB Avenida!

Robotik Laboratuarından 
Yeni Bir Yazılım Daha; 
OVPM

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğrt.görv. Nezi-
he TEKMAN’ın araştırması, 
Uluslararası Tüketici Hukuku Birliği 
tarafından düzenlenen, “Tüketici 
Hakları ve Ekonomik Gelişim” temalı 
konferansta sundu ve yayımlanacak 
25. yıla özel sayıda yer almaya layık 
görüldü.

Güney Kore’nin Başkenti Seul’de, 
94 ülkeden 2603 katılımcıyla düzen-
lenen, 77. FIP Dünya Kongresi’nde 
aynı zamanda ACPE (Eczacılık 
Eğitimi Akreditasyon Birliği) üyesi 
olan Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi başarıyla temsil 
edildi.

Uluslararası Dr. Suat Günsel 
turnuvasının finalinde İspanyol 
ekibi CB Avenida, ev sahibi Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni 61-56 yenerek 
kupanın sahibi oldu. Yakın Doğu Üni-
versitesi ise turnuvayı ikinci sırada 
tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Robo-
tik Laboratuvarı çalışanı bilgisa-
yar mühendisi Mustafa Arıcı in-
ternet kullanıcılarının hayatlarını 
kolaylaştıracak uzaktan erişimi 
sağlayan OVPM ismli yazılım programı 
geliştirdi.

DETAYLAR 5’TE

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 8’DE

DETAYLAR 3’TE

adımlarını attığı ilk günden itibaren 
Yakın Doğu Üniversitesi ile sürekli 
ilişki içerisinde, sürekli bilgi paylaşımı 
içerisinde olduk. Bu çalışmalarımız 
neticesinde iş birliğimizin Kuzey
Kıbrıs Türk Kızılayı ve Yakın Doğu 
Üniversitesi iş birliği ülkemizdeki 
kan ihtiyacının karşılanmasında çok 
önemli bir rol oynayacağı fikrine 
vardık. Bu fikirden hareketle de iki 
kurum arasında protokol yapmanın 
ve çalışmalarımızı beraber organ-
ize etmenin heyecanı içerisindeyiz. 
Ülkemizde kan ihtiyacı sürekli 
artmaktadır ve kan kaynağı insan 
olan tek ilaçtır. Ülkemizde bu konuda 
yıllardır bir eksiklik hüküm sürmekte-
dir. Özellikle ‘talassamia’ hastaları

için. Bunun dışında diğer ameliyatlar-
da ve kötü hastalıklarda kullanılmak 
üzere kana ihtiyacımız vardır. Bu 
kan ihtiyacının karşılanması için 
Kızılay kolları sıvamıştır ve sağ olsun 
Yakın Doğu Üniversitesi’de bize bu 
konuda büyük yardımlar vermektedir. 
Sizinle olduktan sonra artık bu işi 
de başardık diyebiliriz. Çok büyük 
bir alt yapınız ve birikiminiz var, 
kadrolarınız var. Bir kere daha sizlere 
bu konuda bizlere yardımcı olduğunuz 
için teşekkür eder, bütün Kuzey 
Kıbrıs Türk Kızılayı, yönetim kurulu 
ve camiası adına, halkımız adına 
teşekkür ederim.

ülkemize, hem insanımıza hayırlı 
olmasını dilerim” dedi. 

Ahmet ULUBAY; “Kuzey 
Kıbrıs Türk Kızılayı Ve Yakın 
Doğu Üniversitesi İş Birliği 
Ülkemizdeki Kan İhtiyacının 
Karşılanmasında Çok Önemli 
Bir Rol Oynayacak”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel 
Başkanı Ahmet ULUBAY ise; “Kıbrıs 
Türk Kızılayı olarak bizler de burada 
bulunmaktan büyük bir mutlu-
luk duyduğumuzu ve bizi burada 
bulundurmanın heyecanlandırdığını 
da belirtmek isterim. Kuzey Kıbrıs 
Türk Kızılayı ülkemizdeki kan 
ihtiyacını karşılanmasıyla ilgili ilk

Kuzey Kıbrıs Türk 
Kızılayı ile İşbirliği 

Protokolü İmzalandı

AKADEMİK

Yakın Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı arasında “Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanımı Programı” 
protokolü imzalandı. Protokol uyarında “Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanımı Programı” kapsamında 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin genel ve temel esaslarının belirlenmesini oluşturdu.

Doç. Dr. Atila Türk Unutulmadık

SPOR

Protokol imza töreninde 
Yakın Doğu Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç.Dr. İrfan 
S. GÜNSEL, Rektör 

Yardımcısı Prof.Dr. Tamer ŞANLIDAĞ 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel 
Başkanı Ahmet ULUBAY,Türk Kızılay 
Temsilcisi Gamze ERESTİN, Kuzey 
Kıbrıs Türk Kızılay Genel Sekreteri 
Kemal BUBA, Kuzey Kıbrıs Türk 
Kızılay Genel Koordinatörü Begüm 
KARPAZLI,Genel Başkan Sekreteri 
Şerife TUTKU hazır bulundular.

Doç. Dr. İrfan S.GÜNSEL; 
“Aynı Gemide Olduğumuz 
Bilincini Taşıyan İki Kurumun 
Birlikteliği Geleceğimizin 
Işığına Daha da Güç Kata-
cak”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S.GÜNSEL törende yaptığı 
konuşmada, “Üniversite olarak güzel 
bir iş birliği protokolüne imza atmanın 
heyecanı içerisindeyiz. Canımıza 
can katan Türk Kızılayımıza Yakın 
Doğu Üniversitesi olarak elimizden 
geldiğinden fazlasını vermek isteriz. 
Aynı gemide olduğumuz bilincini 
taşıyan iki kurumun birlikteliğinin 
geleceğimizin ışığına daha da güç 
katacağını, aydınlık katacağını 
düşünüyoruz. Bu protokolün hem

American Field Service, USA, 
Los Angeles-El Segan-do sınavı 
başarısı; ve Mardin-Nusaybin Merkez 
İlkokulu’nda öğretmenlik yaptı. 1978 
yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi 
(İktisat ve Maliye bölümü) yıldız 
öğrencilerinden biri olarak Doktora’ya 
başladı. Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği: Gülbirlik’te genel müdür 
yardımcısı iken, 1978-1980, 
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne 
göçüp yeniden doktoraya başladı: 
1985. Frankfurt’ta Johan Wolfgang 
von Goethe Üniver-sitesi’nde 
bilimsel çalışmalarının ilk sonuçlarını 
Almanya’da sundu. Frankfurt’ta 
Türklerin ve Türkçe Öğrenmenin 

Tarihleri: 1453-1953 üzerine ders-
konferanslar verdi, kent alternatif 
gezileri ve söyleşiler düzenledi: 1989.
Üç Uçak Dolusu Kitab, Belge ve Afişle 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
göçerek Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde göreve başladı. 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim 
Fakültesi ve Spor Akademisi’nde, 
Lisans’ta: Yaratıcı Yazarlık, Sinema 
Türleri, İletişim Türkçesi, Toplumsal 
Bellek, Araştırma Metodolojisi, 
Müzik Sosyolojisi, Sinema Sosyolo-
jisi, Sağlık Kurumları Sosyal Tarihi, 
Karşılaştırmalı Uygarlık Tarihi, Kıbrıs 
Kültür Tarihi gibi dersleri verdi.

Ardından, Prof. Dr. Ümit HAS-
SAN, anma töreni için Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne gelen ünlü Türkolog 
Prof. Dr. Barbara KELLNER – 
Heinkele’ye günün anısına bir plaket 
takdim etti. Törenin ardından Doç. 
Dr. Atila TÜRK’ün çeşitli tekniklerde 
yapılmış eserlerinden oluşan sergi 
açılışı gerçekleşti.

Atila TÜRK’ün, evi de Yakın Doğu, 
çocukları da Yakın Doğu Üniversitesi 
öğrencileriydi. yakalandığı amansız 
hastalığa yenik düşerek 11 Eylül 
2016’da Lefkoşa’da hayatını kaybetti.

‘’Atila TÜRK Sergisi ve Arşiv 
Odası’’ açıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane’de açılan ‘’Atila TÜRK 
Sergisi ve Arşiv Odası’’ , Doç. 
Dr. Atila TÜRK’ün 8 bini aşkın 
kitabını kullanıcıların hizmetine 
sunarken büyük bir emek harcanarak 
hazırlanan oda tüm ziyaretçilere 
kapılarını açtı.

Atila TÜRK Kimdir?
13 Eylül 1949’da Isparta’da doğdu. 
İlk ve Orta Öğrenimini Eğridir’de, Lise 
eğitimini ise Isparta’da birinci-
likle bitirdi. Üniversite öncesinde, 

Akademik camiada olduğu kadar 
öğrencileri ve toplum içinde de 
çok sevilen bir insan olan Yakın 
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Atila 
TÜRK vefatının 1. yılında sevenleri, 
arkadaşları ve öğrencileri tarafından 
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphanede gerçekleşen törenle 
anıldı.

Törende, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit 
HASSAN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ,Cumhurbaşkanlığı 
Müsteşarı Yrd .Doç. Dr. Gürdal 
HÜDAOĞLU,Almanya’dan ünlü 
Türkolog Prof. Dr. Barbara KELLNER 
– Heinkele, meslektaşları,dostları ve 
öğrenciler yalnız bırakmadı.

Törende, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ümit HASSAN, 
KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı 
Yrd. Doç. Dr. Gürdal HÜDAOĞLU, 
Berlin Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
öğretim görevlisi Prof. Dr. Barbara 
KELLNER – Heinkele, Tayfun DEMİR, 
Tamer GARİP, Ali BİZDEN ve Şahin 
AKDAĞ Doç. Dr. Atila TÜRK ile 
ilgili anılarından kesitler aktarıp 
duygularını paylaştılar.
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Kampüs bünyesindeki Konuk Evi, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri 
için hem iş hem de uygulama alanı 
olarak işlevini sürdürüyor.

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

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

Acentası, Konuk Evi ile M/Y Teal gemi-
sinde derslerin pratik uygulamasını yap-
ma ayrıcalığına sahip olan öğrencilerimiz 
ders programımızda yeralan bazı 
derslerimiz için de arazi çalışmalarını 
yapmakta olduklarını belirtti.

Üniversitenin bünyesindeki iki ayrı 
konaklama işletmesinden biri olan 
Dorana Otel, öğrencilerinin pratik 
alandaki eksiklerinin giderilmesine katkı 
koyarken, yine Üniversite bünyesindeki 
Seyahat işletmeleri de turizme ilişkin 
tüm doneleri öğrencisiyle paylaşmaya 
hazır durumdadır.

lisans programında öğrencilere hem 
teorik hemde pratik dersler sunarak 
sektörün ihtiyacına uygun nitelikte ve 
nicelikde, yabancı dil bilen, yetkin birey-
ler yetiştirilmekte olduğunu anlattı.

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

Öğrenciler, Eğitim Dili 
İngilizcenin Yanısıra Rusça, 
Almanca, İtalyanca, Fransızca 
Ve Arapça Öğrenme Ayrıcalığına 
Sahip

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

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

Yakın Doğu Üniver-
sitesi, Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. 
Dr. Tülen SANER, 

sektörün talep ettiği geleceğin yönetici 
ve akademisyenlerine, çağdaş eğitim 
programı ve uygulamaları ile uluslararası 
standartlarda Türkçe ve İngilizce 
lisanlarında eğitim vermekte olduklarını 
belirtti.

SANER Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Yüksekokulu bünyesinde YÖK ve YÖDAK 
onaylı Aşçılık  Ön Lisans ve Gastronomi 
Lisans programlarının 2015-2016 Güz 
döneminden  itibaren eğitim ve öğretim 
hayatına başlamış olması turizm sek-
törüne çok büyük katkı sağlamıştır dedi.

Güncel bilgi ve beceri ile donatılmış, 
analitik ve nesnel düşünme yetileri 
gelişmiş öğrencilerimizi yetiştirerek 
sektöre kazandırabilmek için, tüm 
akademik ve idarî kadro bir ekip ruhu ile 
çalışmakta, yüksek kalitede eğitim ve 
öğretim hizmeti vermektedir.

Turizm Eğitimi 3 Ayrı Program 
İle Veriliyor
YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek 
Okulu’nda,  önlisans, lisans ve yüksek 
lisans olmak üzere 3 ayrı programla 
turizm eğitimi verilmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu 
Müdürü Prof..Dr. Tülen SANER, Önlisans 
programında sektörün ihtiyacı olan ara 
insangücü yetiştirmeyi amaçlanırken, 

Bacasız Sanayiye Dünya 
Standartlarında Eleman 

Yetiştiriyoruz!

konuyla ilgili düzenlemelerin dağınıklığı 
yüzünden uygulamada yine aksaklıklara 
neden olmuştur. Bunun üzerine AİHM’in 
Türkiye aleyhine verdiği kararlar mülteci 
hukukunun gelişimini etkileyen bir 
başka unsur olmuş ve daha kapsamlı 
bir düzenleme yapılması zorunluluğunu 
ortaya çıkarmıştır”dedi.

CİDDİ; ”Sığınma Hakkı” Ve 
İltica Hukukunun Temel İlkesi 
Olan “Geri Gönderme Yasağı” 
Detaylı Şekilde İncelendi”
İltica hukukunda kavramsal çerçeve 
oluşturularak mültecilerin haklarına 
değinerek, ”Sığınma hakkı” ve İltica 
hukukunun temel ilkesi olan “Geri 
gönderme yasağı” detaylı şekilde 
incelenerek bu kapsama alınan kişilerin 
Göçmenler ve Ekonomik Göçmenlerden 
hangi yönleriyle ayrıldığı üzerinde 
durduğunu belirten Araştırma Görevlisi 
Onur CİDDİ, İkinci dünya savaşından 
sonra yaşanan ağır insan hakları 
ihlalerinin yaşanmasıyla düzenlenmes-
ine ihtiyaç duyulan iltica hukukunun 

Onur CİDDİ; “Türkiye 
Bulunduğu Coğrafi Konum 
İtibariyle Nüfus Hareketler-
inin Konusu Olmuş Ve Olmaya 
Devam Edecektir”
Araştırma Görevlisi Onur CİDDİ, 
Kongrede yaptığı sunumda; “Türkiye 
bulunduğu coğrafi konum itibariyle 
nüfus hareketlerinin konusu olmuş ve 
olmaya devam edecektir. Uzun bir süre

“Uluslararası iltica Hukukunun Tarihi 
Gelişimi ve Türkiye” başlıklı bildirisinde; 
uluslararası iltica hukukunun tarihi ve 
kavramsal çerçevesi doğrultusunda 
mültecilerin sahip olduğu haklar ele 
alınarak, Turkiye’de mülteci hukukuna 
ilişkin düzenlemelere değinilerek Türk 
hukuk sisteminde Suriyeli mültecilerin 
hukuki statüsü ve bu kişilerin sahip 
hakları ile ilgili sözlü sunum yaptı.

mülteci haklarına değinen 1951 tarihli 
Cenevre sözleşmesi gibi uluslararası ve 
bölgesel düzenlemelere dikkat çekti.

Onur CİDDİ, ayrıca, Türkiye’de bu 
alandaki ilk genel düzenleyici belge 
olan 1934 tarihli 2510 sayılı İskan 
Kanunundan başlanarak 2013 yılı 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanununa  (YUKK) kadar gelişimi 
ve YUKK’ ta öngörülen “mülteci”, “şartlı 
mülteci”, “İkincil koruma” ve “geçici 
koruma” statülerine de değindi.

ulusal mevzuatımızda yeknesak bir 
düzenlenme bulunmaması Suriye’de 
yaşanan olaylarla daha da belirgin hale 
gelmiş ancak beklenilenin aksine 1994 
Yönetmeliği sığınmaya ilişkin boşlukları 
dolduramamıştır. AB’ye katılım 
süreci ile ülkemizde hızla gelişmeye 
başlayan mülteci hukuku bu kapsamda 
hazırlanan Ulusal Eylem Planı ile 
önemli yenilikler getirmiş ancak

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Moldova’da Temsil Edildi YDÜ, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nde Temsil Edildi

Bilgisayara Mühendisi Mustafa 
Arıcı’nın geliştirdiği programın Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde kullanılmaya 
başlandığı ve en kısa sürede Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin farklı 
şehirlerinde bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi dispanserleri 
arasındaki bağlantıların bu program 
sayesinde yapılacağı kaydedildi. 
Bağlantı sayesinde Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi ile Dispanserleri 
arasında daha kaliteli ve daha hızlı bir 
bağlantı gerçekleşebilecek.

Daha Önce de Ferret İsimli 
Programı Geliştirdiler…
Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuvarı Bilgisayar Mühendisler-
inden Nurullah Akkaya’nın da daha 
önce en küçük ve yavaş çalışan mikro 
işlemcide dahi hızlı çalışabilen “Fer-
ret” isimli programı açık kaynak kodlu 
olarak yayınlanmıştı. Ferret isimli pro-
gram, dünyanın en önemli bilgisayar 
programlama web sitelerinden olan 
HackerNews web sayfasında ilk sıraya 
oturmuştu.

Norveç  Gibi 20 Farklı Ülkeden 
Alanlarında Uzman Akademisy-
enler Ve Uygulamacılar Katıldı
Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Nevzat ÖZEL’in Bursa Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen 
Uluslararası Sempozyum’a, KKTC 
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdür vekili ve İnovasyon 
ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa SAĞSAN’ın yanısıra, 
Malta, İtalya, Polonya, Yunanistan, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç  gibi 
20 farklı ülkeden Enformasyon Bilimi ve 
Kütüphanecilik alanlarında akad-
emisyenler ve uygulamacıların katıldığı 
belirtildi.

Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN, “Yerel 
Yönetimlerde Entelektüel Mirasın 
Yapısal Atalet Çıkmazı ve Eşbiçimli 
Öykünmecilik Davranışları: Kuramsal 

SAĞSAN bunları şöyle sıraladı;
• Entelektüel mirasın korunabilmesi 
için çevreden gelen baskılara karşı 
yerel yönetimler kurumsal yapılarını 
değiştirmekte neden zorlanmaktadırlar 
veyahut neden değiştirememe eğilimi 
sergilemektedirler?

• Yerel yönetimlerin hangi tercihleri/
seçimleri onları yapısal bir atalete 
maruz bırakmaktadır?

• Yerel yönetimlerin entelektüel mirasın 
korunması hususunda çevredeki 
baskılara karşı gösterdikleri direnç nasıl 
kırılabilir?

önemli bir faktördür. Döl verimi sürü 
yönetiminden büyük ölçüde etkilenir. İyi 
bir döl veriminin anlamı; daha yüksek 
günlük süt verimi, yıllara göre daha 
fazla buzağı üretimi, daha yüksek bir 
verim için daha fazla seleksiyon imkanı 
demektir.İşletmelerde karlılığı artırmak 
amacı ile erken gebelik tespiti yapılması 
ve böylelikle karlılığın maksimuma 
çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında oluşturulan proje sonucunda 
sığırlarda gebeliğin en erken ve en 
güvenilir şekilde tespiti amacıyla ultra-
sonografik ve kan numuneleri üzerinden 
araştırma gerçekleştirildi. Araştırma 
sonucunda ineklerde gebelik teşhislerinin 
ultrasonografiye ek olarak kan testleri 
ile de 28-30’uncu günlerde %100 
başarı ile tespit edilebileceği sonuçları 
elde edildiğini ve bu sonuçların hızlıca 
pratik uygulamalarda da kullanılabilmesi 
için gerekli çalışmaların başlatıldığı 
vurgulandı.

DARBAZ; “KKTC’nin İlk ve Tek 
YDÜ Veteriner Fakültesi Ülke 
Hayvancılığına Katkı Koymaya 
Devam Edecek”
DARBAZ, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ilk ve tek Veter-
iner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi 
olduklarını ve bu bilinçle araştırmaları 
geliştirerek daha ileri götürme ve ülke 
hayvancılığına katkılar sağlamak adına 
ekip olarak çalışmalara devam edileceği 
bilgisini verdi.

zaman bulunduğu ülkelerde yaşadığı 
sorunları aşmak fikri ile programını 
geliştirmeye başladığını ama 
geliştirdiği programın her kesimden 
internet kullanıcılarının hayatlarını 
kolaylaştıracağını ifade etti.

Arıcı, geliştirdiği programı OpenVPN 
prokolünü kullandığını, tamamen 
yerli ve açık kaynak kodlu olduğunu 
ve programın yazılım mühendisliği 
prensiplerine uyularak geliştirdiğini 
ve bütün geliştirici dokümntasyonu 
ve testlerinin yayınladığı programın 
içerisinde olduğunu belirtti.

Yıllık 200 Dolar Lisans Ücreti
Populer linux tabanlı sunucu işletim 
sistemlerine tek komut ile kolay kuru-
lum yapılabilen, ayarlanabilir kullanıcı 
erişim (access control) özelliklerini 
bulunduran ‘OVPM’ muadili programlar 
senelik yaklaşık olarak $200  lisans 
ücreti istiyor…

Yakın Doğu Üniversitesi 
Bilgisayar Programlarında 
Kullanılmaya Başlandı…

temalı uluslararası sempozyumda 
kütüphaneler ve kütüphanelerin geleceği 
ile kültürel miras ve kent bellekleri 
oluşturma konuları derinlemesine 
tartışıldı.

KKTC, Malta, İtalya, Polonya, Yunani-
stan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 

Açılım” başlıklı İngilizce tebliği ile 
yerel yönetimlerin bulunduğu kente 
ait entelektüel mirasın korunması için 
yapısal atalet durumundan bir an önce 
kurtulması gerektiğine ve bunu başaran 
yerel yönetimin eşbiçimli öykünmeci 
davranışı ile diğer belediyelere örnek 
olabileceğine vurgu yaptı.

Prof.Dr. Mustafa SAĞSAN, “Yaşam 
Boyu Öğrenme Ve Bilgi Okuryazarlığı” 
Başlıklı Oturumu Yönetti
“Yaşam Boyu Öğrenme ve Bilgi 
Okuryazarlığı” başlıklı oturumu da 
yöneten Prof.Dr. Mustafa SAĞSAN, yerel 
yönetimlerde çevresel kısıtlamaların 
nasıl oluştuğu ve nerelerden 
kaynaklandığı konusu üzerine odak-
lanarak çalışmalar yürüttüğünü ve üç 
temel araştırma sorusunun peşine 
düştüğünü belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Robo-
tik Laboratuvarı çalışanı bilgisayar 
mühendisi Mustafa Arıcı inter-
net kullanıcılarının hayatlarını 
kolaylaştıracak uzaktan erişimi 
sağlayan OVPM ismli yazılım programı 
geliştirdi. Mustafa Arıcı’nın altı aydır 
üzerinde çalıştığı ve OVPM ismini 
verdiği programın açık kaynak kodlu 
olarak yayınladı.

Uzaktan Erişim ve Diji-
tal Özel Hayat Gizliliği 
Sağlanabiliyor…
Bilgisayara Mühendisi Mustafa Arıcı 
geliştirdiği programla ilgili verdiği 
bilgide, kullanım alanları olarak 
şirketlerin çalışanlarına şirket bel-
gelerine uzaktan erişimden, üniver-
sitelerin akademisyen ve öğrencilerine 
uzaktan akademik yayınlara erişimine 
kadar ve hatta bireylerlerin özel 
hayatlarının gizliliğini dijital olarak 
koruyup, kişisel bilgiye erişim haklarını 
geri kazanabileceğini söyledi.

Arıcı, robotik futbol takımının yurt 
dışında katıldığı yarışmalarda zaman

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Türk 
Kütüphaneciler 
Derneği Bursa Şubesi 

destekleriyle 6-8 Eylül 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde Kül-
türel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler” 

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Selim ASLAN 
ve Yrd. Doç. Dr. İsfendiyar DARBAZ, 
İsviçre’nin Bern kentinde düzenlenen 
21. Uluslararası Avrupa Reprodüksiyon 
Konferansında (ESDAR) Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni “Early pragnancy diag-
nosis in dairy cows by ultrasound and 
determination of bovine pregnancy as-
sociated glycoproteins, bovine pregnancy 
spesific protein B and progesterone” 
başlıklı sunum ile başarıyla temsil ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Veter-
iner Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
dünya ülkelerinden üst düzey katılımın 
gerçekleşdiği kongrede, Veteriner Fakül-
tesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. Dr. İsfendiyar DARBAZ ülkemiz 
hayvancılığının gelişimine ve hayvan-
larda önemli bir ekonomik değere sahip 
olan erken gebelik teşhisleri ile ilgili 
yapılan araştırmanın sonuçlarını konfer-
ansta katılımcılara aktardığı belirtildi.

İneklerde Gebelik Teşhisi 28-
30’uncu Günde %100 Başarı
Süt sığırcılığında istenilen verimlerin elde 
edilmesi ve sürünün devamı, başarılı bir 
sürü idaresine bağlıdır. Sürü yönetimi 
denildiğinde, bir süt sığırı işletmesinden 
sağlanan geliri en üst seviyeye çıkarmak 
amacıyla, sürü düzeyinde yapılması 
gereken uygulamalar anlaşılmalıdır. 
Döl verimi bir sığırcılık işletmesinde iyi 
bir ekonomik sonuç almada daima göz 
önünde tutulması gereken oldukça

Robotik 
Laboratuarından 
Yeni Bir Yazılım 
Daha; OVPM

YDÜ Veteriner Fakültesi, 
İsviçre’de Temsil Edildi



Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin 
2017-2018 aka-
demik döneminde 
çalışma yaşamının 

tüm paydaşlarına yönelik hayata 
geçireceği İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kısa Dönemli Eğitim ve Serti-
fika Programları bu alanda bireysel 
farkındalığı ve kurumsal yetkinliği 
arttırmayı hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı 
ve Güvenliği Enstitüsü nden yapılan 
açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi 
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sertifika 
Programları çerçevesinde Yakın Doğu 
Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü tarafından tasarlanıp 
yürütülecek programlar kurum ve 
bireylerin ihtiyaçlarına göre farklı 
modül ve içeriklerden oluşacak. 
Bireylere yönelik kısa dönemli 
eğitimler ve sertifika programları 9 
Ekim 2017’de başlayacak ve Yakın 
Doğu Üniversitesi yerleşkesinde 
gerçekleştirilecek. Kurumlara yönelik 
eğitim programları kurumların ihtiyaç 
ve öncelikleri doğrultusunda modüler 
sistemde tasarlanmış eğitimler 
şeklinde gerçekleştirilecek.

Katılımcılara İş Sağlığı 
ve Güvenliği Alanında 
Uygulamalı Eğitimler Veri-
lecek
Program çerçevesinde iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) alanında dünyadaki 
uygulamaların yanısıra iş sağlığı ve 
güvenliğinin tanımı, önemi ve işletme 
verimliliğine etkisi, risk ve tehlike 
kavramları, sağlığı bozan çeşitli 
risk etmenleri, risklerin önlenmesi 
metodları, İSG yönetim sistem-
leri, iş kazası ve meslek hastalığı 
kavramları, İSG alanında işçiler ile 
işverenlerin yasal yükümlülükleri, 
çeşitli sektörlerdeki İSG uygulamaları, 
KKTC İSG mevzuatının temel

sorumluluk taşıyan orta ve üst düzey 
yöneticilere,  meslek örgütlerinin 
ilgili elemanlarına, işletmelerde İSG 
alanında görev yapacak olan 
çalışanlara ve iş sağlığı ve güvenliği 
alanında bilgi ve donanımını artırmak 
isteyen bireylere, iş sağlığı ve 
güvenliğinin temel kavramları ve 
uygulama prensipleri konusunda 
temel bir eğitim vermektir.” dedi.

KOLDAŞ: Çalışma yaşamının 
tüm paydaşlarına yönelik 
kapsamlı ve uygulamalı 
eğitimleri hayata geçiri-
yoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
çalışma yaşamının kurumsallaşması 
adına tüm paydaşları kapsayan bir 
sistemli bir farkındalık ve bilinçlilik 
geliştirilmesinin gereğine işaret 
eden Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam 
Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Umut KOLDAŞ, “Ülkemizde 
çalışma hayatının çalıştıran ve 
çalışan kesimlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği alanında  sistemli ve 
bilimden beslenen bir bilinçlenmenin 
geliştirilmesi ve bu bilincin hayata 
geçirilmesi gerekiyor. Komşularımızla 
ve bölgemizdeki diğer ülkelerle yapıcı 
bir rekabetin içine gireceksek çalışma 
hayatının en önemli bileşenlerinden 
biri olan iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda uluslararası standartlara 
uygun bir anlayışı içselleştirerek 
uygulamaya koymamız lazım. Bunun 
gerçekleşebilmesi için çalışma 
hayatındaki tüm paydaşların bilimsel 
yöntemler ışığında ve uygulamaya 
dönük eğitimlerle geliştirecekleri 
donanımlı bir farkındalıkla birbirl-
eriyle sürekli bir yapıcı iletişim 
içinde bulunmalarının şart olduğunu 
düşünüyoruz. Bu doğrultuda KKTC’de 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
mevzuatın hazırlanmasında çok 
büyük katkıları olan değerli 
Aziz GÜRPINAR hocamızın 
yürütücülüğünde gerçekleştirilecek 
bu programların hem kurumlarımız 
hem de çalışanlarımızın böylesi bir 
bilinçliliği sistemli ve uygulamaya 
dönük bir şekilde geliştirmeleri 
açısından çok faydalı olacağına 
inanıyorum.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam 
Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli 
eğitim programlarına kayıt ve daha 
detaylı bilgiye www.neu.edu.tr 
web sayfasından, nei@neu.edu.
tr e-posta adresinden, Yakın Doğu 
Enstitüsü facebook sayfasından 
(facebook: yakindoguenstitusu), 223 
64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 
36 telefonlardan ulaşılabilir.

güzellik fuarlarına katıldıklarını ve 
öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri 
için onlara özel eğitim düzenledilerini 
vurguladı. Ayrıca yıl sonu mezuniyet 
projesi kapsamında öğrencilerin yapmış 
oldukları saç ve makyaj tasarımlarının 
2016-2017 akademik yılına damgasını 
vurduğunu söyledi.

AKSOY; Tüm mezunlar Meslek İş 
Sahibi Oldu
AKSOY, öğretim elemanları ile bir-
likte 2016-2017 akademik yılını birçok 
etkinlikler ve seminerlerin düzenlen-
mesinde öğrencilerin okul derslerinin 
yanısıra mesleki gelişimlerine de büyük 
katkıda bulunduğunu belirtti.. AKSOY,  bu 
yıl ilk mezunlarını verdiklerini ve tüm 
mezunlarının çok kısa bir zamanda sahibi 
olduğunu belirtirken, bundan ötürü gurur 
ve mutluluğu birarada yaşadığını ifade 
etti.

AKSOY, 2016-2017 Akademik yılının 
kendilerine kılavuz olacağını ve ‘‘2017-
2018 akademik yılında güçlü, ve dinamik 
akademik kadromuz ile yeni projeler ile 
etkinlik ve seminerlerin yine dopdolu bir 
yıl içerisinde geçeceğini sözlerine ekledi.

unsurları gibi konular ele alınacak 
ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
prensip ve uygulamalara ilişkin 
uygulamalı eğitimler verilecek.

GÜRPINAR: Öncelikli 
Amacımız Ülkemizde 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Alanındaki Eğitim ve Bilinç 
Düzeyinin  Geliştirilmesi
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin 
çalışma hayatında çok önemli bir 
yer tuttuğunu belirten Yakın Doğu 
Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü Müdürü Aziz GÜRPINAR 
“Çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
korunması, iş kazalarının önlenmesi 
ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma ortamının sağlanması; 
çağdaş ve gelişmiş toplumların 
en önemli hedefleri arasında 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar sayes-
inde, bir yandan çalışanların sağlığı 
güvence altına alınırken, bir yandan 
da işletmelerin verimliliği artmakta, 
üretimin devamlılığı sağlanmaktadır. 
Günümüzde bir ülkenin  iş sağlığı 
ve güvenliği alanındaki konumu, 
o ülkenin gelişmişlik seviyesinin 
göstergeleri arasında sayılmaktadır. 
İş sağlığı ve güvenliği alanında 
istenen hedeflere ulaşılabilmesi, 
devletin denetim ve yaptırım görevini 
etkin bir şekilde yerine getirmesinin 
yanısıra, bu alandaki yetişmiş insan 
gücünün artırılması , eğitim ve bilinç 
düzeyinin yükseltilmesi ile mümkün 
olabilir. Bu amaçla Üniversitemiz 
bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) alanında “yüksek lisans” ve 
“ön lisans” programları yürütül-
mektedir. Bu programların yanısıra 
çeşitli ekonomik sektörlere dönük 
olarak kurs ve sertifika programları 
da sürdürülmektedir. Bu çerçevede 
bu sertifika programımızın amacı, 
kamu kurumları ile kurumsallaşmayı 
hedefleyen özel sektör işletmelerinde 
iş sağlığı ve güvenliği konularında

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 
kısa bir süre içerisinde kurulmasına 
rağmen birçok seminer ve etkinliklere 
ev sahipliği yaparak ilk mezunlarını  
vermenin gururunu yaşadı.

AKSOY: “2016-2017 Akademik 
Yılında Birçok Etkinlik ve 
Seminerler Gerçekleştirdik”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm 
Koordinatörü Yeşim Üstün AKSOY, öğretim 
elemanları himayesinde bir çok etkin-
liklere ev sahipliği yaparak (Engelliler 
Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü, 
Yaşlılar Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı ve Cadılar Bayramı 
vb..) düzenledilerini belirtti.

AKSOY; “Mezuniyet Projesi 
Kapsamında Öğrencilerin 
Tasarımları 2016-2017 Yılına 
Damga Vurdu”
AKSOY, bunların yanısıra yurt dışından 
mesleki eğitim uzmanları (Pelin Balı, 
Barış Avcı ve Deniz Dağ) gibi alanlarında 
başarılı kisileri ağırlayarak seminerler 
düzenlendiğini, yurtdışında düzenlenen

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Alanında Sertifikalı 
Eğitimler Başlıyor

Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü yeni 

akademik döneme hazır!

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ve Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi (YABEM) ülkemizdeki kurum, kuruluş ve bireylere  yönelik İş 
Sağlığı ve Güvenliği  Sertifika Programları düzenliyor.

Her tüketici, hayatlarının herhangi bir 
döneminde mağdur olabileceğinden 
dolayı, daha efektif korumaya ihtiyaç 
duymaktadırlar. Mağdur tüketi-
cilerin, daha kapsamlı ve üye ülkeler 
(MemberStates) arasında birbiriyle 
tutarlı bir şekilde korunabilmesi, 
içtihat hukukunun yanısıra, Topluluk 
Müktesebatında (acquiscommunau-
taire) yapılacak gerekli düzenlemeler 
ve değişikliklerle sağlanabilir. Avrupa 
Birliği içerisinde, Avrupa Tüketicileri 
ile ilgili yapılan araştırmalarda, averaj 
tüketicinin iç pazarda düşünülenden 
ve/veya varsayıldığından çok daha az 
sayıda olduğu görülebilir. Bu sebe-
plerden dolayıdır ki, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’nın baz aldığı ‘averaj’ 
tüketici artık yerini ‘mağdur’ tüketiciye 
bırakmalıdır.

TEKMAN; “Araştırma, Haksız Ti-
cari Uygulamalar Yönergesi Ve 
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
İçtihat Davaları Temel Alınarak 
Yapıldı”
Bu araştırmanın amacı, tüketici 
mağduriyetine olan duyarlılık ve 
farkındalığı artırarak gerekli olan 
hallerde Topluluk Müktesebatında bu tip 
tüketicilere gereken ve ihtiyaç duyulan 
korumayı sağlamaktır diyen TEKMAN, 
bu araştırmayı yaparken, Haksız Ticari 
Uygulamalar Yönergesi ve Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’nın içtihat davaları temel 
alınmıştır. Yapılacak olan değişiklik 
önerileri ve mağduriyeti değerlendirmek 
adına kullanılan kriterler Avrupa Adalet 
Divanı kararlarından yola çıkılarak hangi 
tüketicilerin mağdur, hangi tüketi-
cilerin mağduriyet durumunda olduğu 
yorumlanmıştır.

Araştırmaya Göre, AB Da-
hilindeki Beşyüz Milyon 
Tüketici, Haklarının Korunması 
İçin Yeni Bir Döneme Girmiş 
Olacak
Nezihe TEKMAN’ın araştırmasının 
öngördüğü şekilde, baz alınan av-
eraj tüketici yerini mağdur tüketiciye 
bırakması durumunda, AB dahilindeki 
beşyüz milyon tüketici, haklarının 
korunması için yeni bir döneme girmiş 
olacaklar.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğrt.görv. Nezihe TEKMAN’ın araştırması 
Temmuz 2017’de Uluslararası Tüketici 
Hukuku Birliği (International Association 
of Consumer Law) tarafından, bu sene 
16.’si Brezilya’da düzenlenen, “Tüketici 
Hakları ve Ekonomik Gelişim” temalı 
konferansta sundu ve yayımlanacak 25. 
yıla özel sayıda yer almaya layık görüldü.

Nezihe TEKMAN’ın Araştırması 
7 Kıta 23 Farklı Ülkeden Gelen 
Saygın Araştırmalar Arasında 
Seçildi
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Nezihe TEKMAN; “bu yıl ki konferans 
üyeleri, tüm kıtalardan katılımcıların 
katkıları ve 23 farklı ülkeden (Arjantin, 
Avusturalya, Belçika, Brezilya, Kanada, 
Hırvatistan, Çin, Şili, Danimarka, Fransa, 
Almanya, Hindistan, Endonezya, İsrail, 
İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Por-
tekiz, İspanya, Güney Afrika, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri) gelen saygın 
araştırmalar arasından seçildi. Her 
iki yılda bir farklı bir tema ile farklı bir 
kıtada yer alan konferans; tüm dünyada 
ki tüketici hukukçularını bir araya getiren 
tek platform olup, farklı ülkelerdeki 
tüketici haklarının korunması ile ilgili 
çalıştaylar düzenlemek ve tüketicilerin 
korunması ile bağlantılı değişik sektör-
lerde araştırmalarla ilgili bilgilendirmek 
ve yeni araştırmalara liderlik yapmak 
amaçları gütmektedir” dedi.

Araştırma, “Consumer Protec-
tion: Current Challengesand 
Perspectives” İsimli Kita-
bin İlk Bölümü Olarak Da 
Yayımlanmaya Layık Görüldü
Brezilya Tüketici Hukuku Der-
gisi (BrazilianJournal of Consumer 
Law),Uluslararası Tüketici Hukuku 
Birliği’nin kuruluşunun 25.yılına özel 
olarak bir sayı çıkartmış olup, Nezihe 
TEKMAN’ın araştırması Thomson Reuters 
tarafından basılan hakemli derginin yanı 
sıra, “Consumer Protection: Current 
Challengesand Perspectives” isimli kita-
bin ilk bölümü olarak da yayımlanmaya 
layık görülmüştür. 

TEKMAN; “Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın Baz Aldığı ‘Averaj’

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü ve Hemşirelik 
Bölümü 2010-2011 eğitim ve öğrenim 
yılında  ilk mezunlarını vermiştir. 
Fakültemizden başarı ile mezun olan 
Diyetisyenler ve Hemşireler KKTC’de 
başta YDÜ Hastanesi olmak üzere 
özel ve kamuya ait yataklı ve ayaktan 
tedavi veren tedavi kurumlarında 
görevlerini başarı ile sürdürmektedir.

Açıldığı 2007 Yılından 
Günümüze, 10 Yüksek Lisans 
Öğrencisi Eğtimini Başarı 
İle Tamamlamış, 2 Yüksel 
Lisans, 2 Doktora Öğrencisi 
Eğitimlerine Devam Etmekte
Lisans eğitiminin dışında, Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü yüksek lisans 
programı ‘Besin ve Beslenme Bilimleri 
Anabilim Dalı’ ve ‘Tıbbi Beslenme 
Tedavisi Anabilim Dalı’ tarafından 
yürütülmektedir.  Besin ve Beslenme 
Bilimleri Yüksek Lisans Programına, 
üniversitelerin Beslenme ve Diyete-
tik Bölümü mezunları, Mühendislik 
Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Gıda 
Mühendisliği Bölümleri, Fen Fakültesi 
Kimya ile Biyoloji Bölümleri mezunları 
ile lisans diploması Anabilim Dalı 
tarafından uygun görülenler kabul 
edilmektedir. Tıbbi Beslenme Tedavisi 
Yüksek Lisans Programına ise  sadece 
üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Lisans mezunları kabul edilir. 
2007 yılından günümüze 10 yüksek 
lisans öğrencisi lisans üstü eğitim ve 
öğretimini başarı ile tamamlamıştır. 
2 yüksek lisans 2 doktora öğrencisi 
lisans üstü eğitimine  devam etmek-
tedir.

Hemşirelik Bölümü 40 Hemşire 
Lisans Üstü Eğitimini Tamamlamış, 
8 Yüksek Lisans 2 Doktora Öğrencisi 
Eğitimine Devam Etmekte
Hemşirelik Bölümü’nün  İç 
Hastalıkları Hemşireliği’ , ‘Cer-
rahi Hastalıkları Hemşireliği’, ‘ Çocuk 
Hastalıkları Hemşireliği’ ve ‘Halk 
Sağlığı Hemşireliği’ yüksek lisans ve 
‘Hemşirelikte Yönetim’, ‘Çocuk Sağlığı 
Hastalıkları Hemşireliği’ doktora 
programı ile lisans üstü eğitiminden  
40 hemşire yüksek lisans diploması 
almıştır. Halen 8 yüksek lisans 2 
doktora öğrencisi eğitimine devam 
etmektedir.

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

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
Hemşirelik Bölümü, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü ve Sağlık 
Kurumları Yönetimi Bölümü olmak 
üzere dört bölümde eğitimlerini 
sürdürmekte olduğu belirtilen 
açıklanan, kuruluşundan bu yana 
geçen kısa bir süreç içinde Sağlık Bil-
imleri Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesinde öğrenci sayısı en yüksek 
olan 5. Fakülte olma potansiyeline 
sahip olduğu vurgulandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sevinç YÜCECAN; “Yakın Doğu 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
uluslararası standartlarda eğitim-
öğretim programı uygulayarak ve 
araştırma olanakları sunarak, çağdaş 
ve evrensel etik değerler ışığında, 
yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel 
bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve 
devrimlerine bağlı üstün nitelikli 
Diyetisyen, Hemşire, Fizyoterapist 
ve Sağlık Kurumları Yöneti-
cisi  yetiştirmek, araştırma, eğitim ve 
hizmet alanlarındaki üretimini toplum 
yararına sunmak ve sürekli gelişmek 
misyonu ile lisans ve yüksek lisans 
eğitimine devam etmektedir” dedi.

Beslenme Ve Diyetetik 
Bölümü, Türkiye’de 4’üncü, 
KKTC’de İlk Olma Özelliğine 
Sahip
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü, T.C. Yüksek Öğrenim 
Kurumu (YÖK) onayını alarak ÖSYS 
2007-2008 kılavuzunda ‘Beslenme 
ve Diyetetik’ alanında lisans 
düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma 
çalışmalarına başlayarak ‘Beslenme 
ve Diyetetik Lisans Diploması’ veren 
dördüncü, KKTC’deki mevcut üniver-
siteler içerisinde ise ‘ilk’ Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü olma özelliğine 
sahiptir.

Tüketici Artık Yerini ‘Mağdur’ 
Tüketiciye Bırakmalıdır.”
Nezihe TEKMAN, “Tüketici Hakları 
ve Ekonomik Gelişim” temalı konfer-
ansta sunduğu yayına ilişkin yaptığı 
açıklamada ise; “ Avrupa Birliği içpazarı 
beşyüz milyon tüketiciden oluşmaktadır.  
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki 
Antlaşma’nın (Treaty on theFunctioning 
of theEuropeanUnion) 169. Mad-
desi, diğer şeylerin yanı sıra, tüketici 
haklarının korunmasının en yüksek 
seviyede olması gerektiğini öngörmekte-
dir. Bu amaca uygun hareket edebilmek 
adına, tüketicilerin değişen ve spesifik 
ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilip, 
tüketici haklarının korunması bu amaca 
göre düzenlenmelidir. Tüketiciler homo-
jen bir grup oluşturmadıklarından dolayı, 
beşyüz milyon tüketicinin ihtiyaçları 
birbirinden farklılık göstermektedir. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (Court 
of Justice of theEuropeanUnion), emsal 
teşkil eden davalarında, ‘averaj’ tüketici-
yi öngörerek, bu tarz tüketicilerin; ‘makul 
ölçüde bilgili, makul ölçüde gözlemci ve 
ihtiyatlı’ olduğu baz alınır. 2005 yılında, 
Hâksiz Ticari Uygulamalar Yönergesi 
(Unfair Commercial Practices Directive), 
5(3) maddesiyle ‘mağdur tüketicileri 
zihinsel, fiziksel, yas veya safiyetler-
inden dolayı’açık bir şekilde diğer 
tüketicilerden ayrım gösteren bir grup 
tüketici olarak tanıttı. Bu tanımlama, 
aktif katılımcı olan tüketici sayısı göz 
önüne alındığı zaman, kısıtlı bir açıklama 
olarak değerlendirilmesi gerekir. Tüketici 
mağduriyeti, dezavantajlı tüketiciler 
ve mağdur tüketiciler birbirinden 
farklı şekilde değerlendirilip analiz 
edilerek, Avrupa Birliği içerisinde tüm 
tüketicilere eşit şekilde yüksek seviyede 
koruma sağlanabilmesi için ayrı ayrı 
değerlendirilip analiz edilmesi gerekme-
ktedir.

‘Averaj’ tüketicinin baz alınarak 
tüketicilere koruma sağlanması yüksek 
seviyedeki tüketici koruması için doğru 
bir yol olmamakla birlikte, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’nın ‘averaj’ tüketicilerden 
beklentisinin de yüksek ve gerçeklikten 
uzak olduğu söylenebilir.

Öğrt. Görv. Nezihe 
TEKMAN’ın büyük 

başarısı!

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Uluslararası 

Standartlarda 
Üstün Nitelikli 

Sağlık Çalışanları 
YetiştiriyorNezihe TEKMAN’ın Araştırma Sonucuna Göre, AB 

Dahilindeki Beşyüz Milyon Tüketici, Haklarının Korunması İçin 
Yeni Bir Döneme Girmiş Olacak.
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rinin kopyalarının üretilmesi, üretilen 
çalışmaların Çatalköy’de halka açık 
olarak sürekli sergilenmesi, sempozyu-
ma katılacak sanat severlere bu eserl-
erin tanıtımının yapılması ve tekniklerin 
öğretilmesi ayrıca sanat üretiminin 
teşvik edilmesi, Çatalköy’ün kültür 
mirasını tanıtılması ve korunmasını 
sağlamaktır denildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları, 
Evrim Ergün, Vedia Okutan Gaydeler 
ve Raif Dimililer,  gerçekleştirilen 
sempozyumu; Kıbrıs’ın kültürel mirasını 
ve tarihini yansıtan eserlerin üretilmesi, 
korunması ve farkındalık yaratılması 
adına gelecek nesillere aktarılan 
çok önemli ve güzel bir proje olarak 
değerlendirdiler.

Vounous Nekropol Alanı, Çatalköy-
Girne’de gerçekleştirilen Proje 
başkanlığını Araştırmacı-Yazar 
Rauf Ersenal’ın yapmış olduğu, 
yurt dışından ve yurt içinden birçok 
sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen 
1. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak 
Sempozyumu’na Yakın Doğu Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
öğretim elemanlarından Evrim Ergün, 
Vedia Okutan Gaydeler ve Raif Dimililer 
de katıldılar.

Kıbrıs Tunç Çağı Köy canlandırılması 
içerisinde kurulan atölyelerde; Erken, 
Orta ve Geç Tunç devri  Vounous sera-
miklerinin ilkel uygulama ve pişirim 
teknikleri ile bölgede bulunan killerden 
yeniden üretimi  gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacının ise, yurt dışına 
kaçırılan Vounous pişmiş toprak eserle-

Güzel Sanatlar Fakültesi, 
1. Uluslararası Vounous Pişmiş 
Toprak Sempozyumuna Katıldı



Yakın Doğu Üniver-
sitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü’nün 
uluslararası, 
bölgesel ve ulusal 

güvenlik alanındaki gelişmeleri en 
yeni yaklaşım, yöntem ve araçların 
analizi ışığında ele aldığı “Güvenlik 
Akademisi”nin üçüncüsü güvenlik 
alanında uzman ve tanınmış isimlerin 
katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi 
Yerleşkesinde yer alacak.

Üçüncü Güvenlik Akademisi 
kayıtları başladı
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü 
Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU 
tarafından yürütülecek olan, 
Türkiye ile  Kıbrıs’tan konularında 
uzman akademisyen, üst düzey 
bürokrat, diplomat, politika yapıcı 
ve uygulayıcıların konuşmacı olarak 
katılacakları “Güvenlik Akademisi” 
başlıklı sertifika programı 21 Ekim 
– 25 Kasım 2017 tarihleri arasında, 
her Cumartesi günü Yakın Doğu Üni-
versitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te 
Saat 10.00 – 13.30 saatleri arasında 
gerçekleştirilecek.

Uluslararası, bölgesel ve 
ulusal güvenliğin yeni gün-
demi yeni anlayış, yöntem ve 
araçlar ışığında tartışılacak
Güvenliğin ulusal, bölgesel ve küresel 
boyutlarının yeni anlayış, yöntem 
ve araçların analizi ışığında çok 
yönlü bir şekilde masaya yatırılacağı 
Üçüncü Güvenlik Akademisi’nde 
“Güvenliğin Teorik Temelleri, Yeni 
Toplumsal Hareketler ve Güvenlik, 
Strateji Kuramı ve Stratejik Analiz, 
Türkiye Cumhuriyeti – ABD Güvenlik 
İlişkilerinde Son Gelişmeler ve 
Bu Gelişmelerin Doğu Akdeniz ve 
KKTC’ye Olası Etkileri, Türkiye Cum-
huriyeti Rusya Güvenlik İlişkilerinde 
Son Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin 
Doğu Akdeniz ve KKTC’ye Olası 
Etkileri, BREXIT Sonrası İngiltere’nin 
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’e 
Güvenliğindeki Konumu, Türkiye – AB 
Güvenlik İlişkileri ve KKTC’ye Olası 
Etkileri, Doğu Akdeniz ve KKTC’nin 
Enerji Güvenliğinde Son Gelişmeler, 
Doğu Akdeniz’de Yeni Jeopolitik ve 
KKTC’ye Yansımaları, Akdeniz’de 
Değişen Dengeler ve Güvenlik, 
AB’nin Akdeniz Ülkeleri ile İlişkileri 
ve KKTC’ye Yansımaları” gibi konu 
başlıkları alanlarının uzmanı akad-
emisyenler, yüksek düzey bürokratlar, 
diplomatlar ve diğer karar yapıcı ve 
uygulayıcıların konuşmacı olarak 
katılacakları oturumlarda etkileşimli 
bir şekilde değerlendirilecek.

adlandırılan görece bağımsız politi-
kalar üreten devletlerden oluşan bir 
dünyadan günümüzde devletler dışı 
ve kimi zaman devletlerden güçlü 
sivil aktörlerin belirleyici olduğu, hiç 
sonlanmayacakmış gibi algıladığımız 
ittifakların çöktüğü, neredeyse 
her gün yeni ittifaklar kurulduğu, 
değişen çıkarlara bağlı olarak tehdit 
algılamalarının sürekli dönüştüğü, 
dikey bölünmenin yatay eksenlere 
kayarak simetrik tehditlerin asimetrik 
tehditlere, konvansiyonel savaşların 
vekaleten ve hibrid savaşlara 
dönüştüğü bir dünyaya ulaştık. 
Bu yeni dünya güvenliğin boyut ve 
anlam değiştirerek birincil öneme 
yükseldiği bir süreci ifade ediyor. 
Alışılmış parametrelerin geçerliliğini 
kaybettiği güvenlik kavramı, içerdiği 
çok geniş ve disiplinler arası kimliği 
nedeniyle derinliğine irdelenmek, yeni 
konseptler ve doktrinler üretilmesini 
gerekli kılıyor.Güvenlik Akademisi 
adı altında üçüncüsünü yararlarınıza 
sunduğumuz sertifika programımızın 
bu bağlamda bilgilerimizi güncel-
lememize yardımcı ve geleceğe daha 
hazırlıklı olmamızı sağlayacağına 
inanıyorum.” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: 
Yeniden Yapılanan Bölgemi-
zde ve Dünyada Yeni Bir 
Güvenlik Anlayışı Ve Araçları 
Geliştirmek Gerekiyor
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitüsü tarafından 
üçüncüsü düzenlenecek Güvenlik 
Akademisi’nin içeriği ve amacı ile 
ilgili açıklamada bulunan Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, üçüncüsü düzenlenen 
akademide yeni güvenlik anlayışı ve 
araçlarını uzman isimlerle masaya 
yatıracaklarını vurguladı.  Güven-
lik kavramının statik bir duruma 
işaret etmediğini ve güvenlik algı ve 
gerçekliklerinin zaman içinde önemli 
değişimler geçirdiğini kaydeden 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ “ Geçmişin 
güvenlik anlayışı ve araçlarıyla 
günümüzün güvenlik yapısını 
anlamak ve sorunlarını çözmek 
mümkün değildir. Günümüzün güven-
lik alanındaki meydan okumalarına 
ve sorunlarına kalıcı çözümler 
üretebilmek ve geleceğin güvenlik 
yapılanmalarını bilinçli bir şekilde 
inşa edebilmek için yeni anlayışları, 
yöntemleri ve araçları geliştirmemiz 
gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü olarak daha 
önceki Güvenlik Akademilerimizde 
olduğu gibi bu yılki programımızda da 
ülkemizin geleceğe dönük çok boyutlu 
güvenlik mimarisini oluşturma ve 
güvenlik politikalarını belirleme 
yolunda sistemli bir çalışmayı hay-
ata geçireceğiz. Bu bağlamda hem 
güvenlik alanındaki yeni yaklaşımları 
hem de yöntem ve uygulamaları 
konularının uzmanı isimlerle çok 
yönlü olarak ve disiplinlerarası bir 
anlayışla değerlendireceğiz. Bu 
çerçevede bölgemizde ve dünyada 
güvenlik gündemini belirleyen 
konuları somut örnekler üzerinden 
ve ülkemizin güvenlik öncelikleriyle 
bağdaşık bir şekilde irdeleyeceğiz. 
Ülkemizde güvenlik politikalarını 
belirleyen ve uygulamaya koyan 
değerli kurum ve kuruluşlarımızın 
mensuplarının yanı sıra bütünlüklü 
bir güvenlik anlayışının çok boyutlu 
bir şekilde hayata geçirilmesinin 
temel belirleyeni olan toplumumuzun 
her kesiminden katılımcılarımızın bu 
yılki Güvenlik Akademisi’ne katılıp 
katkı koyacaklarına inanıyorum.” 
dedi.

Dr. Eczacı Laika Gökçekuş kongre’ye 
ilişkin olarak şunları söyledi; “1959 
yılında dernek çatısı altında kurulan Kıbrıs 
Türk Eczacılar Birliği 3 Mayıs 1999 yılında 
kendi yasamıza kavuşmuştur. Eczacılık 
mesleğini daha ileriye götürmek adına 
Türk Eczacılar Birliği ile ortak çalışmalar 
yaparak büyük engellemelere rağman 
Uluslararası Eczacılık örgütü (FIP)’e 1986 
yılında üye olmayı başarmıştır” dedi.

Dünyanın Dört Bir Tarafında 94 
Ülkeden 3000 ‘e Yakın Eczacı 
Katıldı
Dr.Eczacı Laika Gökçekuş; “2016 yılında 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 
düzünlenen Dünya Kongresi’ne katıldıktan 
sonra bu yıl da 77.sinin Güney Kore’nin 
başkenti Seul’ de düzenlediği Dünya 
Kongresi’ne bildirimizle katılıp KKTC’yi 
ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni en iyi 
şekilde temsil ettik. Bölgedeki tüm 
siyasi gerginliğe rağman dünyanın dört 
bir tarafında 94 ülkeden 3000 ‘e yakın 
meslektaşımızın katıldığı bu önemli 
organizasyon sırasında dünyanın en 
saygın ecza bilimiyle insanlarının sunduğu 
bildirileri dinleme fırsatı bulup onlarla 
sohbet etme olanağı bulduk. Bu ve benzeri 
toplantılara katılmanın gerek kendilerinin 
mesleki gelişimi, gerekse ülke tanıtımı 
yönünden çok önemi olduğunu vurguladı.

Uluslararası Eczacılık Örgütü 
(FIP):
FIP merkezi Holanda’da bulunan ve 1992 
yılında kurulan non-govermental Eczacılık 
Bilimiyle uğraşan kişileri temsil eden 
küresel bir kuruluştur. Bu gün halen 139 
Ulusal organizasyon ve Akademik Enstitü 
üyeliklerinin yanısıra, kişisel üyeliklerden 
oluşan ve dünya genelinde üç milyondan 
fazla Eczacı ve Eczacılık mesleğiyle 
uğraşan Bilim insanını da bünyesinde 
barındırmaktadır.

Uzman akademisyenler, yük-
sek düzey bürokratlar, diplo-
matlar ve diğer karar yapıcı 
ve uygulayıcılar konuşmacı 
olarak katılacaklar
Türkiye’den ve  Kıbrıs’tan uzman 
akademisyenler, yüksek düzey 
bürokratlar, diplomatlar ve diğer ka-
rar yapıcı ve uygulayıcılar konuşmacı 
olarak katılacakları Üçüncü Güvenlik 
Akademisi’nde  Hikmet ÇETİN (TBMM 
Eski Başkanı ve Dışişleri Bakanı), 
Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Kadir Has 
Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Deniz 
Ülke ARIBOĞAN (İstanbul Üniversi-
tesi), Namık TAN (Emekli Büyükelçi), 
Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA (Kadir Has 
Üniversitesi), Ünal ÇEVİKÖZ (Emekli 
Büyükelçi), Osman KORUTÜRK (Eme-
kli Büyükelçi), Sinan ÜLGEN (EDAM 
Başkanı), Necdet PAMİR (Bilkent 
Üniversitesi), Murat YETKİN (Hürriyet 
Daily News Genel Yayın Yönetmeni), 
Soli ÖZEL, Doç. Dr. Ahmet HAN, 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ (Yakın Doğu 
Üniversitesi), Ercan ÇİTLİOĞLU (Yakın 
Doğu Enstitüsü Başdanışmanı), 
Doç. Dr. Sait AKŞİT (Yakın Doğu 
Üniversitesi), Dr. Can BAYDAROL 
(Avrupa Birliği Uzmanı) ve Dr. 
Nejat TARAKÇI (Strateji Uzmanı) gibi 
tanınmış isimler görüşlerini program 
katılımcılarıyla paylaşacaklar.

Ercan ÇİTLİOĞLU: Amaç 
Günümüz Güvenlik Olgu Ve 
Kavramını Tüm Boyutları 
İle İrdeleyecek Uzman 
Görüşlerle Katılımcıları 
Bilgilendirmek.
Yakın Doğu Üniversitesi Üçüncü 
Güvenlik Akademisi ile il-
gili açıklamalarda bulunan güvenlik 
çalışmaları uzmanı ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü 
başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU 
Soğuk Savaş sonrası dönemde 
devletlerin egemenlik alanlarını be-
lirleyen sınırların koruyucu ve aşılmaz 
niteliklerini kaybederek, yaşanan 
krizler karşısında geçirgenleştiğini 
vurguladı. Bu yeni dönemde 
dostluklar ve düşmanlıkların 
biçimsel, kavramsal, anlamsal 
ve etik açılardan büyük değişim 
ve dönüşümler geçirdiği, varlığını 
güçlendirerek korumanın anonim bir 
reflekse dönüştüğü, etik değerler, 
alışılmış davranış kalıplarının 
çıkarlara ulaşmanın arkasına 
düştüğü, gücün hukukunun geçerli 
olduğu ve ancak güçlülerin yaşama 
hakkına sahip olduğu yeni bir dünya 
oluştuğunu vurgulayan ÇİTLİOĞLU,  
“Devletler arasındaki ilişkilerin 
kalıcılaşmış ittifaklar çevresinde 
biçimlendiği, Batı ve Doğu Blokları 
adı altında ABD ve SSCB liderlikleri 
altında kümelenen, bunların dışında 
üçüncü dünya ülkeleri olarak

Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilgen 
Başgut tarafından yürütülen ve Kıbrıs Türk 
Eczacıları Birliği ile ortak olarak yapılan 
çalışmada “KKTC’deki Eczacıların Kurgus-
al Pnömonili Çocuk Hastaya Yaklaşımları” 
77. FIP Dünya Kongresi’nde sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Öğretim Elemanları ,Dr. Eczacı Laika 
Gökçekuş, Dr. Eczacı. Abdikarim Abdi, 
Uzman Eczacı. Sarah Khamis ve Uz-
man Eczacı Onur Gültekin’in araştırma 
ekibinde yer aldığı çalışma Güney Kore’de 
aynı zamanda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 
faal üyesi olan Dr. Eczacı Laika Gökçekuş 
tarafından FIP Dünya Kongresi’nde 
başarıyla sunuldu.

“KKTC Eczacıları Konularında 
Çok Hassas”
Genel hatlarıyla, çalışma sırasında, 
eczacıların yaklaşık %84’ünün hasta 
yakınına birebir danışmanlık hizmeti 
verdiği, eczacıların yaklaşık %80’inin 
hastalık belirtileri ile ilgili detaylı sorular 
sorduktan sonra reçetesiz satılabilen ya 
da başka bir değişle tezgah üstü ilaçlar 
listesinde yer alan öksürük şurupları veya 
ateş düşürücü ilaçları önerirken, sadece 
% 9’u doktora yönlendirmeden antibiyotik 
önermesi gibi önemli konular masaya 
yatırıldığı belirtildi.

Eczacıların % 40’ının ise hiç ilaç 
önermeden veya reçetesiz satılabilen 
ilaçlar önerdikten sonra hastayı hekime 
yönlendirmeleri gibi hayati konular 
üzerinde duruldu.. Bu oranlarla, KKTC’deki 
eczacıların hasta danışmanlığı ve özellikle 
reçetesiz antibiyotik verilmesi konusunda-
ki hassasiyetini açıkça ortaya koydukları 
dile getirildi.

Üçüncü Güvenlik 
Akademisi Başlıyor

YDÜ Eczacılık Fakültesi,
 Güney Kore’de Temsil 

Edildi

Güney Kore’nin Başkenti Seul’de, 94 ülkeden 2603 
katılımcıyla düzenlenen, 77. FIP Dünya Kongresi’nde 
aynı zamanda ACPE (Eczacılık Eğitimi Akreditasyon 
Birliği) üyesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi başarıyla temsil edildi.

AKADEMİK22 EYLÜL 2017 CUMA6 Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

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

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

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtın Bölümü 
Başkanı Yrd.Doç.Dr. Nuran Öze, sosyoloji, 
antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden 
yararlanarak faaliyet göstermesinin, 
bölüme disiplinler arası bir nitelik

Yakın Doğu Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi, 
yetkin eğitim kadrosu, 
uygulama merkezleri 
ve iletişim teknolo-

jilerini yakından takip eden bir fakülte 
oluşuyla dikkat çekiyor. Fakültede dört 
yıllık eğitim verilen Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım, Radyo TV ve Sinema, Gazete-
cilik, Görsel İletişim ve Tasarım, Film 
Yapımı ve Yayıncılık, Çizgi Film ve 
Animasyon Bölümlerinin yanısıra, iki 
yıllık önlisans programlarından Radyo Tv 
Teknolojileri, Görsel Tasarım, Fotoğrafçılık 
ve Kameramanlık, Saç Bakımı ve Güzel-
lik Hizmetleri Bölümleri de yer alıyor. 
Bunlara ek olarak, Medya ve İletişim 
Çalışmları başlığı altında yer alan yüksek 
lisans ve doktora programlarıyla birlikte 
İletişim Fakültesi, idari-akademik-teknik 
konularda üst düzey çalışmalara çatı 
oluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklamada bu-
lunan İletişim Fakültesi Dekan 
Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, içinde 
bulunduğumuz modern toplumların 
ihtiyaçları doğrultusunda İletişim 
Fakültesi öğrencilerine, bilimsel ve 
mesleki nitelikleri en çağdaş yöntemlerle 
kazandırmayı ilke edindiklerini belirtti.

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

Büyük Akademik Kadro ile Teori 
ve Pratik Birlikte
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Gazetecilik, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım, Görsel İletişim ve Tasarım, 
Radyo TV ve Sinema, Film Yapımı ve 
Yayıncılık ile Çizgi Film ve Animasyon 
olmak üzere 6 bölümünde eğitim veriyor. 
Alanlarında yetkin toplam 50 kişilik 
akademik kadroya sahip olan fakül-
tede, üniversite gazetesinin haftalık 
olarak çıktığı Elektronik Gazete Merkezi, 
projelerin-çalıştayların gerçekleştirildiği 
Fotoğraf Stüdyosu, sosyal sorumlu-
luk projelerinin yürütüldüğü Halkla 
İlişkiler Uygulama Merkezi, akade-
mik çalışmaların yapıldığı İletişim 
Araştırmaları Merkezi, öğrencilerin staj 
yapabilecekleri Yakın Doğu Radyo ve 
Yakın Doğu Televizyonu’ndan oluşan 
geniş bir uygulama alanı bulunuyor.

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

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

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

Geniş İmkanlar
İlk kez 1996 yılında öğrenci kabul 
eden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde halen 400 lisans, 70 
yüksek lisans ve 43 doktora öğrencisi 
eğitimlerini sürdürüyor. Bir tarafı Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsüne, bir tarafı 
da Lefkoşa’ya bakan 5 katlı binada ver-
ilen eğitim, 40 ve 80 kişilik dersliklerde, 
toplam 70 kişilik laboratuvar, 200 kişi 
kapasiteli stüdyo-anfi, profesyonel 
özelliklere sahip televizyon ve radyo 
stüdyoları desteğiyle yürütülüyor.

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

daha geniş kitlelere ulaştırabilmenin 
farkını yaşattıklarını belirtti.

Film Yapımı ve Yayıncılık 
Bölümü
Film Yapımı ve Yayıncılığı Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı “Televizyon ve 
sinema her geçen gün gelişen ve büyüy-
en bir sektördür. Bu bağlamda da eğitimli 
ve nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün 
artmaktadır. Film Yapımı ve Yayıncılık 
Bölümü, sektörün ihtiyacını karşılayacak 
tasarım yeteneği gelişmiş, yetenekli ve 
bilgili kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Bölüm mezunları, film ve prodüksiyon 
şirketlerinde, özel efekt ve animasyon 
şirketleri ve reklam ajansları, yapım 
şirketlerinde bulunan pek çok kurum ve 
şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, 
yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, 
sanat yönetmeni, reji koordinasyoncusu, 
kurgucu, sunucu, yapım sonrası idareci 
ya da teknik eleman, kameraman, resim 
seçici, kurgu operatörü vb.olarak geniş 
bir alanda iş imkanına sahip olacaklar” 
bilgisini verdi.

Çizgi Film ve Animasyon 
Bölümü
Dekan Vekili Gökçe KEÇECİ, “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin vizyonuyla birlikte, 
Fakültemiz de her geçen yıl akademik ve 
uygulamalı alanlarda gelişim göster-
mekte. Bilimsel yayın sayısının arttığı, 
niteliği yüksek proje ve etkinliklerin 
yapıldığı çok verimli bir yıl geçirmiş 
olmakla beraber, hep daha iyiye ve 
ileriye ulaşma gayretini sürdürmekteyiz. 
Bu nedenle çağımızın görsel iletişim 
alanının vazgeçilmez unsurlarından olan 
animasyon uygulamaları için fakültemize 
“Çizgi Film ve Animasyon Bölümü”nü 
kazandırdık.

İçerisinde bulunduğumuz 2017- 2018 
güz döneminden itibaren öğrenci 
almaya başlayacak olan bölümün eğitim 
programında desen, illistrasyon, temel 
sanat eğitimi, karakter tasarımı, kurgu, 
iki ve üç boyutlu animasyon teknikleri 
gibi dersler yer alıyor. Mezun öğrenciler 
Animasyon stüdyolarında, reklam 
ajanslarında , tv-sinema sektöründe ve 
yeni medya alanlarında çalışabileceklerd
ir.”ifadelerini kullandı.

Yeni Nesil İletişimcilerin Adresi, 
YDÜ İletişim Fakültesi
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ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
YDÜ İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü
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Mücadelenin ilk periyoduna her iki 
takımda sıkı savunma ile başlarken iki 
takımda hücumda etkisiz kaldı. Hatay 
BŞB, Özge Sintina, Hülya ve Bahar ile 
boyalı alandan sayılar bulurken, USK 
Prag ise Hansova, Rezan ve Sargay ile 
sayılar buldu. Mücadelenin ilk periyodu 
11-13 USK Prag üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe ilk periyoda göre daha 
etkili başlayan Hatay BŞB, Özge ve 
Bahar’ın attıkları sayılar ile 25-23 öne 
geçti. Geri kalan dakikalarda Hatay 
BŞB Mircheva’nın etkili oyunu ile skor 
üstünlüğü sürdürdü ve 36-32’lik skorla 
devreye önde girdi.

Üçüncü periyoda Abdelkader ve 
Mirceva’nın ard arda attığı üçlerle 
başlayan Hatay BŞB skoru 46-41 yaptı. 
Üçüncü periyodun başlarında geriye 
düşen Prag Hanşova, Rezan ve Sargay ile 
bulduğu sayılarla üçüncü periyodu 54-55 
önde bitirdi.

Son periyoda da kaldığı yerden devam 
eden USK Prag, Rezan, Katerina Elhatova 
ve Sargay ile boyalı alandan ve dış 
atışlardan bulduğu sayılar ile farkı 13’e 
çıkartarak skoru 58-71 yaptı. Maçın geri 
kalanında skor ve oyun üstünlüğünü 
sürdüren USK Prag maçı 66-82 kazandı 
ve Uluslararası Dr. Suat Günsel Basket-
bol Turnuvasında üçüncü oldu.

USK Prag’da; Gonzalez 5, Elhatova 
3, Hansova 14, Vorackova 2, Rezan 
16, Sargay 18, Katerina Elhatova 19, 
Kreyzova 5 sayı kaydetti.

Hatay BŞB’de: Özge 10, Sintina 12, 
Hülya 4, Bahar 11, Merve 5, Abdelkader 
10, Mirceva 14 sayı elde etti.

Finalde Aveni’da Şampiyon… 
Yakın Doğu Üniversitesi: 56-  CB 
Avenida: 61
Turnuvasının son gününde ev sahibi 
Yakın Doğu Üniversitesi ile İspanyol ekibi 
Avenida şampiyonluk maçında karşı 
karşıya geldi. Karşılaşmayı Avenida 56-
61 kazandı.

Mücadelenin ilk periyoduna her iki 
takımda sıkı savunma ile başlarken iki 
takımda hücumda etkisiz kaldı. Yakın 
Doğu Bahar ve Holingsvort ile boyalı 
alandan sayılar bulurken, Avenida ise 
Givens ve Moss ile sayılar buldu. 

47-51 yaptı ve bitime beş dakika kala
öne geçti. Maçın geri kalanında skor ve 
oyun üstünlüğünü sürdüren Avenida 
maçı 56-61 kazandı ve Uluslararası Dr. 
Suat Günsel Basketbol Turnuvasının 
şampiyonu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: 
Quanitra Holingsvort 19 sayı, Olcay Çakır 
Turgut 7 sayı, Kim Mesrdagh 3  sayı, Elin 
Eldebrink 12 sayı, Cansu Köksal 5 sayı, 
Bahar Çağlar 2 sayı, Ann Wauters 8 sayı 
kaydetti.

CB Avenida’da: Adaore Elonu 6 sayı, 
Laura Nicholls 6 sayı, Silvia Dominguez 8 
sayı, Fahriya Abdi 6 sayı, Laura Quevedo 
5 sayı, Maria Asurmendi 10 sayı, 
Laura Gil 5 sayı, Chrissy Givens 11 sayı, 
D’Andra Moss 4 sayı ile takımlarının öne 
çıkan isimleri oldular.

turnuvayı 5’inci sırada bitirdi. Gal-
atasaray ise Dr. Suat Günsel Basketbol 
Kupasını altıncı olarak tamamladı.

Maçta periyotları Castors Braine 19-18, 
23-20, 55-42 ve 69-64 üstün bitirdi.

Mücadelenin ilk periyoduna Castors 
Braine etkili başlarken bulduğu sayılar 
ile skoru 13-4 yaptı. Periyodun sonlarına 
doğru Galatasaray Epoupa ve Özge ile 
arda arda sayılar bularak farkı 1 sayıya 
indirdi ve skoru 19-18’ getirdi. İlk 
periyodu Castors Braine bu skorla önde 
bitirdi.

İkinci çeyreğe her iki takımda etkili 
savunma ile başladı. Castors, Jones 
ve Anete ile Galatasaray ise Meltem 
ve Merve’nin boyalı alandan bulduğu 
sayılarla skoru 23-20 yaptı. Periyodun 
geri kalanında oyunda hakimiyetini 
artıran Castors, bulduğu sayılarla skoru 
35-29 yaptı ve devreye önde girdi.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Castors 
Braine Merike ve Nikolina ile bulduğu 
sayılar ile durumu 45-36’ya getirdi. 
Geri kalan dakikalarda da skor ve oyun 
üstünlüğü koruyan Castors Braine , 55-
42 ile üçüncü periyodu önde bitirdi.

Son periyoda da kaldığı yerden devam 
eden Castors Braine Anete, Olesia ve 
Jones ile boyalı alandan bulduğu sayılar 
ile skoru 63-53 yaptı. Karşılaşmanın 
geri kalanında Galatasaray’da Işıl Alben 
boyalı alandan ve üç sayı çizgisinden üst 
üste basketler bulsa da Castors Braine 
maçı 69-64 kazandı ve Uluslararası Dr. 
Suat Günsel Basketbol Turnuvasında 
beşinci oldu.

Castors Braine’de; Jones 5, Antonia 
16, Celeste 4, Marsorie 4, Merike 7, 
Anete 15, Manon 2, Olesia 7, Nikolina 9 
sayı kaydetti.

Galatasaray’da; Epoupa 10, Özge 
12, Meltem 5, İrem 3, Işıl 10, Dubljevic 
4, Gizem 14, Merve 6 sayı elde etti.

Üçüncülük maçında USK 
Prague, Hatay BŞB’ye 82-66 
galip…
Kupanın üçüncülük ve dördüncülük 
maçında ise USK Prag ile Hatay BŞB 
karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyodu 10-12 Avenida 
üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe ilk periyoda göre daha 
etkili başlayan Avenida, Gil ve Givens ile 
boyalı alandan attıkları sayılar ile skoru 
16-19 yaptı. Geriye düştükten sonra 
Cansu ve Mesrdagh ile ard arda üçlükler 
bulan Yakın Doğu skoru 29-21 yaptı ve 
devreye önde girdi.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan ev 
sahibi Yakın Doğu, Olcay ve Bahar ile 
bulduğu sayılar ile skoru 33-25 yaptı. 
Maçın geri kalanında oyun ve skor 
üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniver-
sitesi 43-37’lik skorla üçüncü periyodu 
önde bitirdi.

Son periyoda etkili başlayan Avenida 
Givens, Elonu ve Nicholls ile bulduğu 
sayılar ile altı sayı geriden gelerek skoru 

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 
kadın basketbolunun önemli takımları 
ile yıldız isimlerini Kuzey Kıbrıs Türk 
Cuhmuriyeti’nde biraraya getiren 
“Uluslararası Dr. Suat Günsel Turnuvası” 
Kuzey Kıbrıs’lı basketbolseverlerin 
yoğun katılımıyla sona erdi. Turnuvanın 
finalinde İspanyol ekip CB Avenida, 
ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
61-56 yenerek birinci oldu. Yakın Doğu 
Üniversitesi ise turnuvayı ikinci sırada 
tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 
RA25 Spor Salonu’nda dört gündür 
devam eden turnuvada, Galatasaray 
altıncı, Castors Braine beşinci, Hatay 
BŞB dördüncü oldu. Turnuvada USK Prag 
üçüncü, Yakın Doğu Üniversitesi ikinci 
CB Avenida ise şampiyon oldu.

CB Avenida takımı şampiyonluk kupasını 
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’in elinden 
aldı. Yakın Doğu Üniversitesine ise ikinci-
lik kupası  Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu 
tarafından verildi.

Turnuvanın En Değerli İsmi 
Avenida’dan…
Turnuvanın en değerli MPV’si 
Avenida’dan Maria Asurmendi seçildi. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Kuanitra 
Hollingsvorth sayı lideri, USK Prag’dan 
Elena Hanusova ribaunt, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden Olcay Çakır Turgut 
asist lideri oldu.

Takımlara Teşkkür edildi…
Dört gün süren ve Kuzey Kıbrıs 
Kıbrslı basketbol severleri basketbola 
doyuran turnuva sonunda, takımların 
Başantrenörleri ile maçları yöneten 
hakemlere turnuvaya katılımlarından 
dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. 
Turnuva boyunca maçları yayınlayan 
Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna da 
turnuvaya koyduyu katkıdan dolayı plaket 
verildi.

Son Günün İlk Maçında Castors 
Braine Galatasaray’ı 69 – 64 
Mağlup etti…
Kupanı final günü ilk karşılaşması olan 
beşincilik ve altıncılık maçında Castors 
Brain ile Galatasaray karşılaştı. Castros 
Braine maçtan 69-64 galip ayrılarak

Şampiyon CB Avenida!
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yapacağı kampa katılacağı duyuruldu.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Ne 
kadar Doğru bir Transfer 
Yaptığımızın Göstergesi…”
Kayla MCBRIDE’ın ABD Milli Takım 
aday kadrosuna çağrılmasını 
değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü 
Zafer KALAYCIOĞLU, transfer adına 
doğru kararlar aldıklarının örneği 
olduğunu dile getirdi.

MCBRIDE’ın kendini geliştirdiği için 
ABD Milli Takıma çağrıldığını ifade 
eden Baş antrenör Kalaycıoğlu, 
“Geleceği görmek önemli. Geleceği 
görebildiğiniz zaman doğru ka-
rarlar vermiş oluyorsunuz. Kayla 
MCBRIDE’da bizim ne kadar doğru bir 
transfer ettiğimizin göstergesi. Doğru 
kararlar aldığımızın örneği” şeklinde 
konuştu.

“Kayla çalışkanlığı ile örnek olan 
bir sporcu oldu her zaman” diyen 
KALAYCIOĞLU, her şeyin çalışarak 
başarılabileceğini ve hedeflere 
ulaşılabileceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübünden yapılan açıklamada, 
başarılı oyuncunun İspanya’da 2018 
yılında düzenlenecek Dünya Kadınlar 
Basketbol Şampiyonasında mücadele 
edecek olan ABD Milli Takımı aday 
kadrosuna çağrıldığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile geçtiğimiz 
sezon Türkiye Süper Ligi, Türkiye Fed-
erasyon Kupası ve EuroCup kupalarının 
kazanılmasında önemli rol oynayan 
Kayla MCBRIDE’ın, ABD Kadın Milli 
Takımı Başantrenörü Clark HEARD 
tarafından kadroya davet edildiği be-
lirtilirken, MCBRIDE’ın Eylül ortasında 
ABD Milli Takımı’nın ilk çalışmasını 

Kayla MCBRIDE, ABD 
Milli Takımı’na Çağrıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın 
WNBA patenli oyuncusu Kayla MCBRIDE,  ABD Milli 

Kadın Basketbol Takımı’na çağrıldı.


