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Sağlık Bilimleri Fakültesi
Binası ile İrfan Günsel
Kongre Merkezi Açıldı

İngiltere’nin önde gelen
üniversitelerinden Newcastle
Üniversitesi’nde hücresel yaşlanma
uzmanı ve Telomer Biyolojisi
alanında aralarında Yakın Doğu
Üniversitesinden Prof. Dr. Nedime
Serakıncı’nın da bulunduğu sayılı
profesörlerden olan Hücresel
Gerontoloji Profesörü, Prof. Dr.
Thomas von Zglinicki, Yakın Doğu
Üniversitesi ile ortak proje ve
akademik yayın anlaşması imzaladı.

DETAYLAR 5’DE

Güvenliğin Kuramsal ve
Kavramsal Temelleri
Tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın
Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Kadir
Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Aydın “Güvenliğin Teorik
Temelleri” başlıklı bir seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesinin, 1000 kişilik İrfan Günsel Kongre Merkezi ile 10 katlı yeni
Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası düzenlenen törenle hizmete girdi. Yakın Doğu Üniversitesi
kampüsü içerisinde yer alan törene; 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu başta olmak üzere,
T.C. Lefkoşa Büyükelçisi temsilcisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ekonomi
ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık
Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu
Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.
Günsel, rektörler ve rektör yardımcıları, milletvekilleri, Yakın Doğu personeli, öğrenciler ile
davetliler katıldı. DETAYLAR 2’DE

DETAYLAR 7’DE

Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk`ü Anma
Töreni Düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu
Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk, ölümünün 79. yılında
Atatürk Eğitim Fakültesi ile FenEdebiyat Fakültesinin katkılarıyla
düzenlenen törenle anıldı.

www.neareastbank.com

Galatasaray 71 - 77 YDÜ
DETAYLAR 8’DE

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin beşinci
haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı nefes kesen maçın sonunda 71-77 mağlup etti.
Yakın Doğu Üniversitesi bu galibiyet ile ligde 5’te 5 yaptı. Galatasaray ise 3 galibiyette kaldı.
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AKTÜEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Binası ile İrfan Günsel Kongre
Merkezi Açıldı
Yakın Doğu Üniversitesinin, 1000 kişilik İrfan Günsel Kongre Merkezi ile 10 katlı yeni
Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan törene; 3. Cumhurbaşkanı
Dr. Derviş Eroğlu başta olmak üzere, T.C.
Lefkoşa Büyükelçisi temsilcisi, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst,
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım
Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu,
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü
Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.
Günsel, rektörler ve rektör yardımcıları,
milletvekilleri, Yakın Doğu personeli,
öğrenciler ile davetliler katıldı.

ederek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Sucuoğlu: “Yakın Doğu
Üniversitesi Sağlıkta Dominant
Rehberliği Yürütüyor…”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da
törende yaptığı konuşmada, Yakın Doğu
Üniversitesi’nin tıp fakültesi, hastanesi
ve diş hastanesini kurmasıyla ülkemizde
özel sağlıkta dominant rehberliği ile büyük
adımlar atıldığını belirtti.
Devlet olarak sağlıkta her türlü desteği
verdiklerini dile getiren Bakan Sucuoğlu,
özellikle imzalanan protokollerle hastaların
bir kısmının yurt dışına gitmeden kendi
ülke hastanelerinde gerekli tedaviyi ve
tetkikleri yapabilmelerini sağladıklarını
söyledi.

Törende açılış konuşmaları ve kurdele
kesimi öncesi, Yakın Doğu İlkokulu Korosu
şarkılar seslendirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri de
müzik dinletisi sundu. Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları ekibi gösterisinin
ardından tören konuşmalarına geçildi.
Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü
Ümit Hassan, Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Sağlık Bakanı
Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Ümit Hassan: “Eğitim
ve Sağlıkta Öncülük Görevi
Üstlendik…”

Törende ilk sözü alan Yakın Doğu
Üniversitesi Rektörü Ümit Hassan, Yakın
Doğu Üniversitesi’nin, eğitimde öncülük
ve sağlığa ilişkin projeksiyonlarının birer
vazife olarak üstlenilmiş bulunduğunu
kaydetti.
Prof. Dr. Hassan, Kurucu Rektör Dr. Suat
Günsel’den kaynaklanan bir anlayış ile
sağlık gelişmelerinin, bir vicdan görevi
olarak da yerine getirildiğini vurguladı.

eden Doç. Dr. Günsel, sağlık, spor, kültür
ve ekonomi alanlarında yazdıkları başarı
hikayeleri ile yaratılan yapay sınırlar ve
ambargoları aştıklarını ifade etti.
Yakın Doğu Üniversitesi olarak dünya
tıbbında lider olma yolunda emin
adımlarla ilerlediklerini söyleyen Doç.
Dr. Günsel, bölgenin en donanımlı
hastanesi Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi, geleceğin teknoloji olarak
tanımlanan cihazlar ve modern alt yapısı
ile donatılmış Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Girne
Dr. Suat Günsel Diş Hastanesi’ni hayata
geçirdiklerini anlattı.

“Adalılar Olarak Kıtalarda İz
Bırakıyoruz…”

“Ada da kıtalı gibi yaşamak” sloganı
ile yola çıktıklarını anımsatan Doç. Dr.
İrfan Günsel, kıtaya adamızın damgasını
vurmak ve dünyaya örnek olmayı sürdür-

Kongre Merkezi bilim, kültür, sağlık,
ekonomi gibi birçok alanda uluslararası,
ulusal ve yerel buluşmaların yeni
adresi olacaktır. Büyüğüm, dedem, İrfan
Günsel her zaman eğitime önem veren,
herkesin en iyi şekilde eğitim almasını
isteyen, gençlerin yeni fırsatların ve
hayallerinin peşinden koşmasını teşvik
eden, bilime inanan ve bilimin daha da
geliştirilmesi gerektiğini düşünen çok özel
bir insandı. İrfan Günsel Kongre Merkezi,
burada yapılacak ulusal ve uluslar arası
toplantılarla, bilimsel çalışmalarla, hayata
dokunan projelerle ve genç beyinlere
ilham kaynağı olacak etkinliklerle, onun
düşüncelerinin gerçeğe dönüştüğü bir
Merkez olacaktır” şeklinde konuştu.
“Yakın Doğu Üniversitesi, bilgiyi
kullanmayı öğreten eğitim anlayışı,
Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları yürüten
ve toplumu ürettikleri ile dönüştürme
misyonunu yüklenmiş 3. Nesil üniversitedir” diyen Doç. Dr. İrfan S. Günsel,
üniversite bünyesinde sağlıkla ilgili 134
proje yürütüldüğünü sağlık alanındaki
makale sayısının arttığını vurguladı. 2018
yılında 1500 makale hedefi belirlediklerini
söyleyen Doç. Dr. Günsel, bu hedefi de
gerçekleştireceklerine inanç belirtti.

Yeni yasalarla hedeflenen sağlık
sisteminin kurulacağına inanç belirten
Faiz Sucuoğlu, sağlık turizmine dikkat çekerek, “Gelişmiş ülkeler sağlık
turizmine yoğun mesai ve alt yapı
Prof. Dr. Yücecan, fakülte bünyesinde
yetiştirilmesi için ciddi kaynak ayırıyor.
yer alan 16 bölüm ve 24 programla
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakülteleri ve
yetiştirecekleri sağlık profesyonelleri,
Hastaneleri ile bu açıdan ülkemizdeki alt
üretecekleri bilgi ve teknoloji ile KKTC’nin yapı aşılmıştır ve bunlar sağlık turizmine
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine
birer yatırımdır. Yoğunlaşarak artan bu
çıkmasına katkıda bulunacak lider bir
yatırımlar adamızı aranan bir nokta haline
eğitim kurumu olmayı hedeflediklerini
getirecektir” şeklinde konuştu. Donanımlı
söyledi. Dünya standartlarıyla yarışacak alt yapısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
düzeyde verilen eğitimlerde çağdaş araç yetişecek öğrencilerin sağlıkta hedeflenen
ve gereç olanaklarından yararlanıldığından noktalarda ihtiyaç olan teknik personel
bahseden Prof. Dr. Yücecan, Sağlık
ihtiyacına cevap vereceğinin altını
Bilimleri Fakültesi binası ile İrfan Günsel çizen Bakan Sucuoğlu, “Alt yapı yanında
Kongre Merkezi’nde teknolojinin yenilikler- eğitim, teorik bilgi ve pratik bilgi ile
ini bir araya getirdiklerini söyledi.
dünya standartlarında verilecek eğitimler,
yetişecek sağlık elemanlarının kalitesini
Prof. Dr. Yücecan şunları dile getirdi:
yukarıya çekecektir” dedi. Yeni binanın
“1000 kişi kapasiteli ve toplam 1500m² hayırlara vesile olmasını dileyen Sucuoğlu,
alana sahip 4 konferans ve 10 toplantı
başarı temennisinde bulunarak sözlerini
salonundan oluşan İrfan Günsel Kongre
tamamladı.
Merkezi’ndeki tüm salonlarda internet
bağlantısı, projeksiyonlar, akıllı tahta
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürsistemi, son teknoloji ışık ve aydınlatma man: “Yakın Doğu Üniversitesi
sistemi, simultane çeviri sistemleri ile ses Temel Kamu Hizmeti Olan Sağlık
ve görüntü hizmetleri eş zamanlı olarak
Hizmetini Yerine Getiriyor…”
bir arada sunulmaktadır ve tüm salonlar Törende söz alan ana muhalefet partisi
merkezi otomasyon sistemi ile yönetilme- CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da,
ktedir. Yine farklı büyüklüklerde 200 kişi
Yakın Doğu Üniversitesinin en temel kamu
kapasiteli 30 adet derslik ve 18 laboratu- hizmetlerinden biri olan sağlık hizmetlervar eklenmektedir.”
inin gereklerini yerine getirdiğini belirtti.

Uluslararası alanda başarılar elde
Doç. Dr. İrfan S. Günsel, evrensel değerleri eden sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi
özümseyerek Kıbrıs Türk Halkının dünya hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Yücecan,
ile birleşmesini sağlamak için bu toprak- akademik kadro ve laboratuvarların
altyapısına bakıldığında, bu başarıyı
lara kök salarak büyümeye devam edeceklerini belirterek, köklerinin pekiştiğini destekleyecek bir tecrübe ve donanım
gösteren iki eserin hayırlı olmasını diledi. avantajına sahip olduklarını söyledi.
Eğitim programlarında öğrenci merkezli
menin en önemli hedefleri olduğunu beDoç. Dr. İrfan Günsel: “Dünya
interaktif bir eğitim modeli kullanıldığını
Prof.
Dr.
Sevinç
Yücecan:
lirterek eğitim alanında olduğu gibi sağlık
Tıbbına Lider Olma Yolunda
belirten Prof. Dr. Yücecan, özgüvenleri
“Yenilikçi
Teknoloji
ile
alanında da ülke sınırlarını aşan önemli
İlerliyoruz…”
yüksek, kendine güvenen, sorumluluğunu
donanımlı
sağlık
profesyonelleri
Törende konuşan Yakın Doğu Üniversitesi başarılara imza attıklarını, buralara
her şeyin üzerinde tutan, insan
yetiştireceğiz…”
kökleşmek için seferber olduklarını ifade
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan
ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Dekanı
Prof.
Dr.
etti.
S. Günsel de, Günsel ailesi olarak her
sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın,
Sevinç
Yücecan
da,
sözlerine
iki
yıl
önce
zaman milli değerleri korumanın öneminin
akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip
temeli
atılan
ve
büyük
bir
hızla
tamamla“Aydınlık Geleceğimizi İnşa Etme
bilincinde olduklarını, bu topraklara
öğretim üyeleri ve elemanları ile eğitim
nan
İrfan
Günsel
Kongre
Merkezi
ve
Sağlık
Yolunda İlerliyoruz…”
kökleşme sevdası ile eğitim, sağlık ve
verdiklerini vurguladı. Kıbrıs’ın dokusunu
Bilimleri
Fakültesi’nin
açılışını
yapmaktan
Hizmete koydukları Sağlık Bilimleri Fakülekonomi hayatına yatırımlar yaptıklarını
yansıtan araştırmalar yapacaklarını da
heyecan
ve
kıvanç
duyduğunu
belirterek
tesi Binası ve İrfan Günsel Kongre Merkezi
dile getirdi.
sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yücecan, iz
başladı.
ile geleceğin donanımlı sağlık profesybırakmaya özen göstereceklerini ifade
onellerini en iyi şekilde yetiştireceklerini
Geleceği tasarlama ve geleceğe ulaşma
yolunda eğitim ve hizmet verdiklerini ifade ifade eden Doç. Dr. Günsel, “İrfan Günsel

Devlet dışında, üniversiteler ve özel sektörde ciddi yatırımlar yapıldığını anlatan
Tufan Erhürman, sağlık politikasının
değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Erhürman şöyle konuştu: “Sağlık hizmetini
ister devlet ister üniversiteler ister özel
hastaneler versin bu hizmetin niteliği
değişmez. Kamu hizmeti olmasının
gereklerinin yerine getirilmesi şarttır.
Üniversiteler ve özel sektörde sağlık
alanında ciddi yatırımlar ve gelişmeler
yaratabildik ancak bu alanda aynı anda
hem özel sektör hem kamu koordinasyonunu gerçekleştiremedik. Sağlık
politikasının geliştirilmesi gerekiyor.
Kamudaki üniversiteler, özel sektör, devlet
tüm hizmetleri gören kurumlarda hepsi
arasında eş güdüm sağlayan, birbirini
rakip olarak değil takdir etmesi gereken
partnerler görmeyi beceren bir plan ve
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en
önemli sorunlarından birinin istihdam
olduğunu söyleyen Eroğlu, yatırımlarla
istihdamın karşılandığını ve ekonominin
büyüdüğünü söyledi. Yatırım yapmanın
cesaret istediğini ifade eden Eroğlu,
Kamudaki sıkıntılar yanında, özel sektörde Yakın Doğu Üniversitesinin sürekli
ülkenin kalkınması ve adının duyurulması
ve üniversitelerde yatırımlar yapıldığını
anlatan Tufan Erhürman, elde edilen tek adına yatırımlar yaptığını anlattı. Yakın
Doğu Üniversitesinin hastaneler, tıp
tek başarıların Yakın Doğu Üniversitesi
Kurucu Rektörü Suat Günsel öncülüğünde fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri
ve kongre merkezleri ile bölgede dünya
yaratılan mucizevi alanda toplumsal
standartlarında nitelikli eğitim verilen bir
vizyon haline dönüştürüldüğünü bu
üniversitesi olduğunu söyledi.
nedenle de Sağlık Bilimleri Fakültesi ve
İrfan Günsel Kongre Merkezi’nin önemli
olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk Halkının
yapılan yatırımlarla ada da kaliteli hizmet
amaya devam edeceğini izah eden Erhürman, bu sayede arzu edilen haysiyetli
bir toplum yapısına ulaşılacağını belirtti.
Erhürman, hayırlı olması temennisinde
bulunarak konuşmasını noktaladı.

vizyon ortaya çıkmalıdır bunu beceremedik. Sadece sağlık alanında değil eğitim
alanında da eğitim politikasını da kalıcı ve
vizyonel politikalar olarak ortaya koymayı
başarmalıyız.”

Binlerce bilimsel yayına sahip olan
Yakın Doğu Üniversitesini kutlayan
Derviş Eroğlu, teknolojinin yenilikleri
ile donatılmış 10 katlı Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nin birbirini tamamlayan sağlık
merkezlerini bir araya getirerek mükemmel bir sağlık hizmeti ortaya çıkaracağını
söyledi. Fakülte binası içerisinde yer
alan İrfan Günsel Kongre Merkezi’ni
de bir evladın babasına göstereceği
vefa olarak niteleyen Eroğlu, yatırıma
emek koyanlara teşekkür etti ve hayırlı
olmasını, öğrencilere bilimsel yetenekler
kazandırılmasını temenni etti.
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Merhum İrfan Günsel Duygu Dolu Prof. Dr. Hassan, İrfan Günsel’in Yakın
Doğu’nun fidanları edilirken, dostlarına
Sözlerle Anıldı…
Açılış konuşmaların ardından ikinci kez
söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ümit Hassan, Sağlık Bilimleri
Fakültesi binası ile hizmete giren İrfan
Günsel Kongre Merkezi ile ilgili olarak
Kurucu Rektör S. Günsel’in babası İrfan
Günsel hakkında duygu ve övgü dolu
sözlerden bahsetti.

onların orman olarak yetişeceği ve kendisinin de ağaçların sesini dinleyeceğini
söylediğini anlatarak, “İrfan adının
tam yakıştığı İrfan Günsel, Şükür ki,
ağaçların sesine binlerce ve binlerce kızlı
erkekli fidanların sesinin karıştığını da
duymuştur” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ümit Hassan sözlerinin sonunda,
Kurucu Rektör Suat Günsel’in Kıbrıs
“İrfan Günsel’i yakından tanımamış
ve Türkiye eğitim hayatında sağladığı
olanların onun hakkında öğreneceği çok
şey vardır.” ifadeleriyle sözlerine başlayan gelişimin, İrfan Günsel’in gözlerinden
Prof. Dr. Hassan, İrfan Günsel’in sadece aldığını belirterek sözlerini tamamladı.
Günsel ailesinin büyüğü değil, bütün
Konuşmaların ardından tören, protokolün
Yakın Doğu camiasına tecrübeleriyle
katılımıyla kurdele kesimi ve Sağlık
harmanlanmış büyük zekasıyla her
Bilimleri Fakültesi Binası ile İrfan Günsel
bakımdan yol göstericisi olduğunu ifade
Kongre Merkezi’nin gezilmesi ile sona erdi.
etti.
İrfan Günsel’in tabiat aşığı olduğunu
anlatan Prof. Dr. Hassan, “Tabiat aşığı
olan İrfan Günsel, tabiat güzelliklerinin sevdâlısı idi. Bu husus, O’nun her
sözünde, davranışında, yaratıcı bütün
faaliyetlerinde kendisini göstermiştir. O
kadar ki, evinin pancurlarına bakmanız
bile, bu gönül birlikteliği hakkında bir fikir
verebilir” dedi.

Derviş Eroğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi Ekonomi ve İstihdamın
Gelişmesini Sağlayan Yatırımlar
Yapıyor…”

Törende son sözü alan 3. Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu da, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde atılan her temelin bu
enin temelini kökleştirdiğine vurgu yaptı.

Müzik Öğretmenliği
Bölümünde Bir Dünya
Yıldızı; Ayşegül Koca

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı,
Uluslararası ödüllü Ayşegü Koca’yı
ağırlayarak KKTC genelindeki tüm gitaristlere açık bir gitar atölyesi gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla
ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye
göre, YDÜ Rektör yardımcısı Prof.Dr.
Tamer Şanlıdağ , Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ertem
Nalbantoğlu, Öğretim üyesi Prof.Dr. Sibel
Çoban , ve bölüm öğretim görevlilerinin
katılımı ile gerçekleşen atölye çalışması,
gitar anaçalgı öğretim görevlileri Dr. Erkan
Sülün ve Ünal Dede tarafından organize
edildi.

Ayşegül Koca’nın Atölye
Çalışmasına Yoğun İlgi

Atölye çalışması, katıldığı birçok
uluslararası yarışmada ödül kazanan ve
15 farklı ülkede verdiği konserlerle

adını duyuran Ayşegül Koca tarafından
gerçekleştirildi . Dr. Erkan Sülün
moderatörlüğünde gerçekleşen atölyeye tüm bölüm öğrencileri ve öğretim
elemanları da yoğun ilgi gösterdi.

Ayşegül Koca’nın Mini Konseri
Büyüledi

Öğrencilerle sanatsal ve gitar anlamında
çok değerli bilgiler paylaşan Koca ,1
yüksek lisans ve 3 lisans öğrencisiyle
aktif olarak çalıştı. Atölye çalışmasına
başlamadan önce mini bir konser veren
ünlü gitarcı konserinde I.Albeniz ‘den Mallorca , F. Fossa’dan Fantasie ve düzenlemesini C. Üstüntaş’ın yaptığı İndim Yarın
Bahçasına adlı eserler yer aldı.
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan
yapılan açıklamada, gerek bölüm
öğrencilerine gerekse Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC halkına sanatsal katkı
koymaya devam edecektir denildi.

YDÜ, GSTF, Plastik Sanatlar
Bölümü Sanatçı İlkay Önsoy’u
konuk etti

Etkinlikte, Resim Atölyesi Sorumlusu
Öğr.Gör. Hasan Zeybek’in konuğu
Sanatçı İlkay Önsoy sanatsal deneyimlerini ve çalışmalarını öğrenciler ile
paylaştığı belirtildi. Özellikle desen
çizmenin önemini vurgulayan Önsoy;
desen çizerken düşüncelerin temize
çekildiğini, bir çizim makinesi gibi
durmadan, her yerde çizim yapmanın
sanat eğitimi alan öğrenciler için
bir yaşam biçimi olması gerektiğini
söyledi.

“Önsoy, Sanat Eserlerini Kendi
Varlığına Yaşam Biçimine Ve
Aidiyetine Nasıl İçkin Kıldığını
Ortaya Koymuştur”

Atölyeye ev sahipliyi yapan Plastik
Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi
Hasan Zeybek seminer hakkında; “İlkay
Önsoy’un sanatsal ifadesi ve deneyimini bizzat sanatçının kendi ağzından
dinlemiş olmak seminere katılanlar
açısından son derece değerli bir bilgi
kaynağı olmuştur. Önsoy, sanat eserlerini kendi varlığına yaşam biçimine
ve aidiyetine nasıl içkin kıldığını ortaya
koymuştur.” dedi.

“İlkay Önsoy’u Şahsen Tanıma
Fırsatı Bulduk”
Dekan Yardımcısı Doç. Erdal Aygenç
ise etkinliği değerlendirirken şunları
söyledi;“Bu etkinlik nedeni ile güçlü

sanatsal dışavurumu ile bizleri
etkileyen İlkay Önsoy’u şahsen tanıma
fırsatı bulduk. Bu olanağı sağlayan tüm
arkadaşlarıma ve çalışmalarını bizlerle
paylaşan Sayın Önsoy’a teşekkür ederim.”
15 gün arayla farklı atölyelerde, başka
alanlardan davet edilecek konukların
seminerleri ile devam edecek olan
etkinliğe sanata ilgi duyan bütün
herkes davetlidir.
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Eczacılık Fakültesi
Öğretim Üyelerinin
Bilimsel Araştırmaları
Büyük İlgi Gördü

AKADEMİK

Hücresel Yaşlanma
Uzmanı Prof. Dr.
Thomas von Zglinicki
YDÜ’de!

İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden Newcastle
Üniversitesi’nde hücresel yaşlanma uzmanı ve Telomer
Biyolojisi alanında aralarında Yakın Doğu Üniversitesinden Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın da bulunduğu sayılı
profesörlerden olan Hücresel Gerontoloji Profesörü,
Prof. Dr. Thomas von Zglinicki, Yakın Doğu Üniversitesi
ile ortak proje ve akademik yayın anlaşması imzaladı.

AKADEMİK

Prof. Dr. Filiz Meriçli, kongrede, “Bazı
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tıbbi Bitkileri
Üzerinde Araştırmalar” başlıklı
sunum yaptı.
Etkili bileşikleri ve biyolojik
aktiviteleri üzerinde çalıştıkları
önemli bazı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs
tıbbi bitkileri ile ilgili araştırma
sonuçlarını paylaştığı konuşmasında,
bitkiden izole edip kimyasal
yapılarını saptadıkları etken madde
gruplarından flavonoitler, uçucu
yağlar ve alkaloitler ile ilgili önemli
araştırma sonuçlarını aktardı.

Dağ Çayından Meyan Pastili
Üretme Çalışmaları
Yürütülüyor…

Prof. Dr. Meriçli, Trabzon’dan toplanan ve zehirli bir bitki olan Aconitum
nasutum bitkisinin köklerinden dünyaca yeni bir madde elde ettiklerini
ve bu maddeye TRABZONİN adını
verdiklerini belirtti. Meyan bitkisinden
de öksürükte yararlanılacak özel
bir meyan pastili üretme çalışmaları
yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Meriçli
bunu içinde endemik monotipik
bir aromatik bitki olan Dorystoechas hastata (çalba,dağ çayı)
yapraklarından elde ettikleri uçucu
yağı pastil formülasyona eklediklerini aktardı. Bu uçucu yağın pastile
antimikrobiyal etki kazandırmış
olduğunu dile getiren Prof. Dr. Meriçli,
patent alma aşamasında olduklarını
da sözlerine ekledi.
Bitkilerden elde edip yapısını tayin

ettikleri dünyaca yeni maddeler ile
ilaç üretimine yönelik araştırmaları
büyük ilgi toplayan Prof. Dr. Meriçli,
konuşmasının devamında “Bilim
insanları olarak üretilen bilginin,
topluma yararlı ürünlere dönüşmesi
için multidisipliner çalışmalar ve
üniversite – sanayi işbirliğinin çok
önemli ve gerekli” olduğunu ifade
etti.

Harup’dan Kilo Kontrolü ve
Diyabetik Sorunlar çiğneme
tableti geliştirilecek…

YDÜ BAP Biriminin desteklediği projelerden de örnekler veren Prof. Dr.
Filiz Meriçli, Kıbrıs’ın önemli bir tıbbi
bitkisi olan Ceratonia siliqua(harup)
meyvesinden de Farmasötik Teknoloji
ve Farmakoloji işbirliğinde multidisipliner bir çalışma ile kilo kontrolünde
ve diyabetik sorunlarda yararlı
çiğneme tabletleri geliştirmekte
olduklarından bahsetti.

Cadılar Bayramı Etkinliğinde
Yeteneklerini Sergilediler

Belediye Pazarı içerisinde kutlanan
cadılar bayramı eğlencesine katılan
halkın, yoğun ilgi gösterdiği Yakın
Doğu niversitesi İletişim Fakültesi
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Bölümü standında, öğrenciler teorik
olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe
dökme imkanı buldular.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte onbeş öğrenci ve üç öğretim
elemanı görev alarak, özel tasarım
yüz maskesi uygulamalarını farklı
makyaj teknikleriyle gerçekleştirdiler.
Gecede, İletişim Fakültesi Radyo-TV
ve Sinema Bölümü öğrencileri de
Yakın Doğu Tv adına çekim yaparak
uygulama süreçlerini görüntüleyerek
belgelediler.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim
Fakültesi çatısı altında yeralan
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Önlisans Bölümü öğrencileri, bölüm

koordinatörü Uzman Yeşim Üstün
AKSOY’un Önder’liğinde cadılar
bayramı dolayısıyla “Karakter
Makyajı” temalı etkinliğe katıldı.

Aksoy, ‘‘Öğrencilerimiz derslerde
hem teorik hem de uygulama olarak
öğrendikleri bilgileri bu etkinlikte
pratiğe dökme imkanı elde etmiş
olduklarını ve bu tür etkinlikler
düzenleyerek hem sosyal sorumluluk alanında öğrencilerin kendilerini
geliştirdiklerini hem de bölümleri
ile alakalı da güzel bir tecrübe
kazandıklarını’’ ifade etti.

Newcastle Yaşlanma Enstitüsü temel
biyoloji dalı kurucu üyesi olup, şu anda
bilim direktörü olarak görev yapan Prof.
Dr. Thomas von Zglinicki imzalanan
anlaşma çerçevesinde belli aralıklarla
Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelecek.

Yaşlanma Biyoloji ile ilgili Seminerler Verdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence ile Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma
Merkezi başkanı Prof. Dr. Nedime
Serakıncı’nın davetlisi olarak Yakın Doğu
Üniversitesi’ni ziyaret eden Prof. Dr.
Zglinicki, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü öğrencilerine yaşlanma biyolojisi
konusunda ders ve seri seminerler verdi.
Ayrıca yaşlanma ile ilgili olarak herkese
açık iki seminer de verdi.
Ziyareti süresi boyunca Prof. Dr. Nedime
Serakıncı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Fahreddin Sadıkoğlu ile bir dizi toplantı ve
görüşmeler yapan Prof. Dr. Thomas von
Zglinicki, ortak proje ve akademik yayın
ile karşılıklı bilgi alış verişini kapsayan
işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma
çerçevesinde Prof. Dr. Zglinicki Yakın Doğu
Üniversitesine düzenli aralıklar ile gelerek
hem seminerler verecek hem de ortak
projeler yürütecek.

Yaşlanmanın Hücresel ve
Moleküler Biyolojisi Üzerinde
Çalışıyor…

DNA Telomerlerinin yaşlanma ile
bağlantısı üzerinde çalışmalar yapan
bilim direktörü Prof. Dr. Thomas Zglinicki,
yaşlanmanın hücresel ve moleküler biyolojisi konularında araştırmalar
yürütüyor.
Telomer kısalmasına temel olarak
oksidatif stres ve sonucunda oluşan
DNA hasarının sebep olduğunu ilk kez
Prof. Dr. Zglinicki keşfetmiş ve telomer
uzunluğunun insanlarda yaşlanmanın
biyomarker’i olarak kullanılabileceğini ileri
sürmüştür.
Temel araştırma alanları hücresel ve
moleküler sinyal yolaklarını anlamak
olan Prof. Dr. Zglinicki, DNA hasarları
(spesifik olarak telomer bozukluklarından
kaynaklanan) ve mitokondriyal fonksiyon
ile metabolizma arasında bağ kurmak ve
tüm bunların yaşlanmaya olan katkısını
anlamaya çalışıyor. Prof. Dr. Thomas von
Zglinicki’nin Google Scholar kapsamında
h-indeksi 65 olup, yaşlanmanın hücresel
ve moleküler biyolojisi konularında 200’ün
üzerinde yayını bulunmaktadır.
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Güvenliğin Kuramsal
ve Kavramsal Temelleri
Tartışıldı
Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik
Akademisi Sertifika Programı kapsamında Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Aydın “Güvenliğin Teorik Temelleri” başlıklı bir seminer verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk
Öğrenci Birliği Genel
Kurulu Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, “Uluslararası Multidisipliner İlaç Araştırma ve
Geliştirme Sempozyumu” (DRD 2017) Kongresi’nde temsil edildi.
Atatürk Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi ile İlaç Araştırmacıları
ve Uygulayıcıları Derneği (ILARUD) tarafından Erzurum’da
gerçekleştirilen Kongre’ye, Yakın
Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli
davetli konuşmacı olarak katıldı.
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Güvenlik kavramının ve uygulamalarının
tüm boyutlarıyla irdelenmekte olduğu ve
toplamda 6 hafta sürecek Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik
Akademisi Sertifika Programı’nda
alanlarında uzman akademisyenler, karar
alıcılar, politika yapıcılar, diplomatlar
katılıyorlar. Program Cumartesi Saat
10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi B-101 No’lu seminer salonunda
gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Mustafa Aydın: Güvenlik
tanımının muğlaklığıdevlete
müdahil olma ve güvenliği kullanarak başka alanları etkileme
olanağı sağlıyor.

Prof. Dr. Aydın: Devleti merkeze devletlerin ortaya çıkışıyla değişen güvenalan güvenlik anlayışında devle- lik çalışmalarına değinerek “Bu devletlerin
bir kısmıhiç yönetim tecrübesiyasamamış
tin bütüncül güvenliği esastır.

Sözlerine uluslararası ilişkiler disiplininde
oldukça büyük öneme sahip olan ve özellikle Soğuk Savaş dönemine yoğun şekilde
yansıyan teorik yaklaşımlardan Realizm
perspektifi ile devlet ilişkisini açıklayarak
devam eden Prof. Dr. Aydın“Uluslararası
İlişkiler literatüründe Realist Yaklaşım
dediğimiz bir teorik yaklaşım var, onun
iki temel varsayımları içerisinde birincisi
Realizm, devleti uluslararası politikanın
temel aktörü olarak görür. Uluslararası
politika devletler arasında yapılır diye
düşünür ve analizleri bunun üzerine bina
eder, dolayısıyla güvenliğinöznesi devlettir.
Kimin güvenliği sorusuna verilen cevap
devletin güvenliğidir. İkinciönemli soru da
kim güvenliği sağlayacak sorusudur, yine
Realist perspektiften bakınca politikaları
yapan devlettir ve devlet bir bütündür,
içindeki farklı etnik, dini kimliklere
bakmaz. Halbuki devlet abstrakt bir varlık
olarak kendi adına konuşan bir unsur
değildir, devlet adına konuşan bir takım
insanlar vardır. Devlet olarak iktidarı
elinde tutan ve bunun meşru olduğunu
halka kabul ettirmiş olan bir grup insan
devlet adına konuşur ve onun dışındaki
bütün devlet içi tartışmalar Realist perspektifte göz ardı edilir. Realist perspektiften meseleye bakınca devlet için,devletin
sağladığıgüvenlik noktasına gelinir çünkü
devlet kendi güvenliğinisağlayınca onun
içindeki bireylerin de güvenliğinisağlamış
gibi oluyor ama bu süreç içerisinde birey
önemsizleşiyor ve devlet kurumu devletin
güvenliğini sağlayan yapıya dönüşüyor”
dedi.

Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer
çerçevesinde güvenlik kavramının farklı
tanımlamalarına atıfla kuramsal ve edimsel analizini yapan Prof. Dr. Mustafa Aydın
“Güvenliğin olması için negatif bir şeyin
olmaması gerekir, tanımlama da genelde
bunun üzerine olur; tehlikenin olmaması,
tehdidin olmaması gibi. Türkiye’den
baktığınızda güvenlik genel olarak kişilerin
korkusuzca yaşayabilmeleri durumu ve
zarar yada tehlikeye karşı emniyet hali
şeklinde tanımlanır. Bu çok geniş bir
tanımlama, fakat bu tür bir tanımlama
İngilizce konuşan dillerde de bu şekildedir.
Niye böyle olduğuna akademik taraftan
baktığınızda böyle bir tanımlamada kasıt
aranır.Bir şeyin tanımlamasını muğlak
bıraktığınız ölçüde onun içine müdahil
olma, onu kullanarak başka şeyleri
kullanabilme ve etkileme imkanı ortaya
çıkar. Özellikle devlet organları tarafından
kullanılır ve devlet bu kavramı kullanarak
hayatın her alanınamüdahale eder. Burada tanımın muğlaklığı güvenliğisağlayan Prof. Dr. Aydın: Herhangi bir
kurumlar lehine,güvenliğisağlanan bireyler mesele devleti yönetenler
aleyhine çok paradoksal sorunlar çıkarır. tarafından güvenlikleştirilirse
Tanımı muğlak bırakmak büyükölçüde
güvenlik meselesi haline gelir
devletlerin işine yarar. ” dedi.
Prof.Dr. Aydın 90’lı yıllarda yeni bağımsız

insanların devletleriydi. Güvenlik nedir
özünebaktığınızda bireyin güvenliğidir. O
zaman tehditler farklılaştı daha önce tehdit olarak görülmeyen şeyler tehdit olarak
algılanmaya başlandı. Tehdit nedir sorusunun cevabı çeşitlenince, kimin güvenliği
sorusunun cevabı da çeşitlendi. O zaman
tek perspektiften bakmanın anlamsızlığı
ve imkânsızlığı ortaya çıktı. Kopenhag
Okulu bu dönemde“güvenlikleştirme”
kavramını üretti. Meseleye insanlar ve
yöneticilerden bağımsız bir güvenlik
araştırması yapılamayacağını, esas
meselenin karar vericiler olduğunu ve
onları çalışmak gerektiğini vurgulayan
Kopenhag Okulu kuramcıları bunun siyasi
bir karar sonucu ortaya çıktığını söylediler.
Bu açıdan bakıldığında güvenlikleştirme,
devletleri yönetenler, politika yapıcılar,
karar vericiler bir konuyu güvenlik konusu
haline getirirlerse yani güvenlikleştirirlerse
o bir güvenlik sorununa dönüşür, bunu
yapmadıkları sürece o bir güvenlik
meselesi ve sorunu değildir sonucuna
ulaşılır.” dedi.
Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Mustafa
Aydın’a Yakın Doğu Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Yakın
Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından
teşekkür belgesi takdim edildi.
“Güvenlik Akademisi” sertifika
programına ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü
kısa dönemli eğitim programlarına kayıt
için daha detaylı bilgiye www.neu.edu.
tr web sayfasından,nei@neu.edu.tr
e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü
facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili
5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan
ulaşılabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
eğitimini sürdüren Tıp Fakültesi
öğrencilerini ulusal ve uluslararası
platformlarda temsil etmek amacıyla
Yakın Doğu Üniversitesi öncülüğünde
kurulan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri
Birliği ilk Genel Kurul Toplantısını
gerçekleştirdi.

Asistanı Mihran Kızıl, TurkMSIC Staj
Değişimi Çalışma Kolu Yönetici Asistanı
Buse Ertabaklar, TurkMSIC Araştırma
Değişimi Çalışma Kolu Direktörü Melike
Saba Erdinç, Acıbadem TurkMSIC
Başkan Yardımcısı Kaan Mert Güven ve
IFMSA-Ürdün’den Ala’ Riyad Bal’awi
yer aldı.

Türkiye ve Ürdün’den gelen
eğitimcilerin yer aldığı Genel Kurul
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Salon B 101’de gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi, Girne
Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen Genel
Kurul toplantısında, sunumlar yapıldı
ve Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği
2017-2018 dönemi yürütme kurulu
belirlendi.

Yürütme Kurulu Belirlenerek
Görev Dağılımı Yapıldı…

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği
2016-2017 dönemi Genel Başkanı
Gülperi Ateş’in açılış konuşmasıyla
başlayan toplantı, Yakın Doğu
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Tamer Şanlıdağ’ın motivasyon
konuşması ve daha sonra Doç. Dr.
Kaya Süer’in “HBV/HCV/HIV Pozitif
Sağlık Çalışanında Takip Protokolü
Nasıl Olmalıdır?” konulu akademik
paneliyle devam etti.

Türk Tıp Öğrenci Birliği’nden
Katılımcılar Genel Kurulda Yer
Aldı

Ayni anda hem İngilizce hem de
Türkçe dilinde sürdürülen Genel Kurul
toplantısında Türk Tıp Öğrenci Birliği
(TurkMSIC)’nden yetkililer, “Öğrenci
Temsiliyeti”, “Sunum Becerileri”, “Takım Kurma ve Verimli
Toplantı Teknikleri”, “İnsan Hakları
Bildirgesi”,“Sivil Toplum ve Gönüllülük”, “Liderlik ve Yaratıcılık”, “Zaman
ve Kriz Yönetimi” ve “Proje Yönetimi”
konularında eğitimler verildi.
Genel Kurulda, TurkMSIC Dış
İlişkilerinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Edanur Köse, TurkMSIC
Kapasite Geliştirme Destek Birimi
Direktörü Arda Tufan, TurkMSIC İnsan
Hakları ve Barış Çalışma Kolu Yönetici

Bünyesinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden 3 üniversitenin
1000’i aşkın tıp fakültesi öğrencisini
temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tıp Öğrenci Birliği’nin düzenlediği
toplantıda, gerçekleştirilen seçim ile
Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği
2017-2018 dönemi yürütme kurulu
belirlenerek görev teslimi yapıldı.
Yapılan seçimde Yönetim Kurulu
Başkanı Parla Ulual, Dış İşlerinden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Arda
Atamtürk, Genel Sekreter Selen Verep
ve Mali Koordinatör Fatma Elagöz oldu.
Yürütme Kurulu ise; İnsan Hakları ve
Barış Direktörü Zeliha Kocaismail,
Halk Sağlığı Direktörü Erdoğan Mete
Yalçın, Staj Değişimi Direktörü Simge
Cibros, Araştırma Değişimi Direktörü
Arda Yaşa, Proje ve Girişimler Destek
Birimi Direktörü Asu Özince, Kapasite
Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Dilara Ünalan, Yayın ve İletişim Destek
Birimi Direktörü Ali Eren Öztürkoğlu ve
Denetim Kurulu Üyesi İrem Karagöz’den
oluştu.

Tıp Öğrencilerini Temsil Edecekler…

Oluşturulan yeni dinamik takım
önümüzdeki bir yıl boyunca Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi
alan öğrencileri ulusal ve uluslararası
platformlarda temsil edecek. Ayrıca,
projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı
sıra, tıp öğrencileri için profesyonel
ve bilimsel değişimlerin yapılmasını
sağlayarak onların diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına
duyarlı olmalarını sağlayacak.
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Türkiye Cumhuriyeti
Savcısı Ferhat Alpaslan
Deneyimlerini Paylaştı

YDÜ, 17. Uluslararası Güzellik
ve Kozmetoloji Kongresinde
Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü,
Bölüm Koordinatörü Uzm.Yeşim Üstün
Aksoy ve bölüm öğrencileri ile birlikte
Antalya’da düzenlenen Türkiye güzellik
uzmanlarının tek bilimsel kongesi olan17.
Uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji
kongresine katıldılar.

Savcı Ferhat Alpaslan; “3 Haziran 2017 Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı
Yazılı Yarışma Sınavında YDÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan başarılı öğrenci
sayısı 139 , 24 Aralık 2016 Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı
Yarışma sınavında başarılı olanların sayısı ise 101 kişidir”
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu,
YDÜ Hukuk Fakültesi mezunu TC
Savcısı Ferhat Alpaslan’ın konuşmacı
olarak davet edildiği “Bir Adli Organ
Olarak Savcılık, Savcıların Konumu
ve Yetkileri” konulu konferans düzenledi. Ceza muhakemesi açısından
son derece önemli bir mevki olan
savcılık, savcıların yetkileri konusu
Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek
Yüksekokulu öğrencileri tarafından
tartışıldı.
YDÜ Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur
koordinatörlüğünde, Adalet Meslek
Yüksekokulu Öğr. Gör. Aysun
Beydola ve Öğr. Gör. Erdi Şafak’ın
yürütücülüğünde gerçekleştirilen
konferansta savcılık mesleğine
nasıl girildiği, savcıların konumu ve
yetkileri konusu üzerinde duruldu.

eğitimin ne kadar iyi bir eğitim
olduğunu hem Hakimlik – Savcılık
sınavında, hem de meslek hayatında
farketmiş bulunmaktayım. Bu
nedenle sizlerinde bu noktada çok
şanslı olduğunu düşünüyorum.
Elbette bu kaliteli eğitim sadece
sözde kalmıyor, sınavlarda da bu
durum belgelenmiş durumda. Adalet
Bakanlığı’ndan edindiğim bilgileri
sizinle paylaşmak istiyorum. 3 Haziran 2017Adli Yargı Hakim ve Savcı
Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında YDÜ
Hukuk Fakültesi mezunu olan başarılı
öğrenci sayısı 139 , 24 Aralık 2016
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı
Yazılı Yarışma sınavında başarılı
olanların sayısı ise 101 kişidir. Bu
sayıların YDÜ Hukuk Fakültesi’nin
eğitiminin ne kadar kaliteli olduğunu
göstermesi açısından son derece
önemli olduğunu düşünüyorum”.

22 Eğitimicinin Katıldığı
Kongere’de 35 Konuda Eğitim
Ve 10 Sertifika Programı
Gerçekleştirildi

Antalya Delphin Be Grand Resort Otelde
düzenlenen kongre süresi boyunca toplam
35 konuda eğitim sunumu ve 10 sertifika
sunumu programı gerçekleştirildi. Yurt içi
ve yurt dışından 22 eğitimcinin konuşmacı
olarak katıldığı kongrede uzman plastik
cerrahları, fizik tedavi ve rehabilitasyon
uzmanları, medikal estetik uzmanları,
plastik makyaj sanatçıları tarafından ip ile
ameliyatsız yüz germe, probiyotiklerin ve
hormonların anti-aging, akne ve problemli
cilt bakımlarındaki etkileri, lazerle kalıcı
makyaj ve tattoo silme, aromaterapik
şifalı bakım teknikleri, doktor ve güzellik
uzmanının güç birliği, tamamlayıcı tıp –
acmos, podoloji – medical ayak sağlığı,
ciltte oluşan lekelerin önlenmesi ve
giderilmesi, güzelliğin işletmesi, güzellik
sektöründe satış ve pazarlama, güneş
koruyucularının bilinmeyen zararları,
onxphores ile devrimci anti-aging bakımı,
saç mezoterapisi, integrative refleksoloji,
yüz estetiğinde altın oran, bütünsel sağlığa
kavuşmanın yolları, BDR medikal estetik
bakımlar, aqua facial ile yeni nesil cilt

bakımı, kalıcı makyaj ile dudak
tasarımında yeni teknik ‘‘candy lips’’,
paramedikal mikropigmentasyon yara
izi, faça izi, ameliyat izi kamuflajı, kalıcı
makyaj uygulama sonrasında lenfatik
drenaj ile ödem atılım tekniği, nanolading ile kaş tasarımı, kalıcı makyaj ve yarı
invaziv uygulamalarda hijyenin sonuçlar
üzerinde etkisi, plastik makyaj efekt
uygulama aşamaları, cadılar bayramı
için karakter makyajı ve fantastic gelin
ve damat makyajı ile ilgili katılımcılara
eğitimler verildi.
Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü,
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy,
bu kongreye katılım amacının yurt içi ve
yurt dışında güzellik sektöründe çalışan
güzellik uzmanlarına eğitimin önemini vurgulamak ve onlara Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri bölümünü tanıtmak olduğunu
ifade etti.
Aksoy, Güzellik ve Kozmetoloji kongresinde
öğrencilerin dünyadaki yeni nesil güzellik
teknolojilerini ve en son makyaj trendlerini
yakından tanıyıp, bu alanla ilgili yenilikleri öğrenip, en son ürün ve yöntemleri
inceleyip bilgilerini geliştirme fırsatı
yakaladıklarını söyledi.
Ayrıca gala gecesi kutlama yemeği
için Saç Bakımı ve Güzellik hizmetleri
bölüm öğrencilerinin güzellik sektöründe
çalışan birçok kişiye saç uygulamaları
gerçekleştirmeleri geceye damgasını
vurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğrt. Görv. Dilan Çiftçi’nin katıldığı
II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi’nde temsil edildi.
Öğrt.Görv.Dilan Çiftçi, kongrenin
Dilan Çiftçi ; “AB Üye Ülkelerana amacının, medya ve iletişim
deki Demokrasi Memnuniyeti
araştırmaları alanındaki yeni
Ve Siyasete Olan İlgi Doğru
yaklaşımları, tartışmaları ve fikir
Orantılı”

Çiftçi, çalışmasının sonucu itibariyle, AB
üye ülkelerdeki demokrasi memnuniyeti ve siyasete olan ilgi doğru orantılı
olarak bulunmuş ve eş zamanlı olarak
alışverişlerini uluslararası bir akademik Toplam 20 oturumun gerçekleştirildiği ve bu ilişkinin seçim kanpanyalarına olan
platforma taşımak olduğunu belirtti.
ilgiyi artırdığının üzerinde durmuştur.
3 gün süren kongrede, 1.inci oturumda
söz alan YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Sunumun sonunda çiftçi, demokrasi
Çiftçi, North Carolina A& T State Univer- Görevlisi Dilan Çiftçi, “Democracy
memnuniyetinin AB vatandaşları
sity Department of Journalism and Mass Satisfaction Through the Mediating
arasında yüksek oranlarda olmasının
Communication öğretim üyesi Prof. Dr.
Effects of Election Campaigns” sunu- laiklik olgusuyla bütünlüklü olarak ele
Yahya R. Kamalıpour’un onur konuğu
alınması gerektiğini vurguladı.
muyla dikkat çekti.
olarak konuşma yaptığını, Kamlıpour’un
Çiftçi’nin İngilizce gerçekleştirilen
Demokrasi memnuniyeti, siyasete olan
Çocuk Araştırmaları” ve “Görsel İletişim aynı zamanda Center for Global StudKongre temelde “İletişim Bilimi
ies,
Purdue
University
Başkanlığı,
ve
ilginin seçim kampanyalarına gösterilen sunumu İletişim Bilimleri araştırmaları
Araştırmaları” olmak üzere medya ve
Araştırmaları”, “Gazetecilik
çeşitli
İletişim
ve
Medya
Araştırma
oturumunda büyük beğeni topladı.
ilgi ile ilişkisinin üzerinde duran Çiftçi,
iletişim araştırmaları alanına ilişkin farklı
Araştırmaları”, “Radyo – Televizyon ve
Merkezi
başkanlığını
üstlenmiş
biri
sunumunda AB Parlamento seçimi
perspektif ve paradigmaları içeren bildiri
Sinema Araştırmaları”, “Yeni Medya
ve poster sunumların katılımı ile Kocaeli olarak Medya ve İletişim Bilimlerinin yeni sırasında AB vatandaşlarının seçim
Araştırmaları”, “Medya Örgütleri ve
Ekonomisi”, “Siyasal İletişim ve Medya”, Üniversitesi ve İstanbul Ayvansaray Üni- yaklaşımları ile ilgili açılış konuşmalarını kampanyalarına gösterdikleri ilgiyi AB
üye ülkelerin vatandaşları arasında
“Halkla İlişkiler Araştırmaları”, “Reklam versitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. gerçekleştirdiğini vurguladı.
yaptığı araştırma sonuçlarına göre
Araştırmaları”, “Kültürlerarası İletişim ve
değerlendirdi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Medya”, “Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve

17 KASIM 2017 CUMA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk`ü Anma
Töreni Düzenledi

7

YDÜ, 2. Ulusal Mühendislik
Jeolojisi ve Jeoteknik
Sempozyumunda Temsil
Edildi

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk, ölümünün 79. yılında Atatürk Eğitim
Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinin katkılarıyla
düzenlenen törenle anıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi 10 Kasım 2017
Cuma günü Yakın Doğu Hastanesi Salon
H101`de gerçekleştirilen tören 09.05`te
saygı duruşu ve ardından İstiklal
Marşı`nın okunmasıyla başladı. Ardından
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüseyin Uzunboylu`nun günün anlam ve
önemine ilişkin konuşmasında Mustafa
Kemal Atatürk`ün ileriyi gören ve tarihe
damgasını vuran bir lider olduğunu ifade
ederek eğitimciler olarak bize düşen
görevin Atatürk ilkelerini temel alıp hem
insanlığı hem de ülkemizi hep daha
ileriye götürüp katkı sağlamanın olduğunu
vurguladı.

edilen Mustafa Kemal önderliğindeki antiemperyalist Anadolu Kurtuluş hareketinin,
iki savaş arası dönemde I. Dünya
Savaşı`nın galip devletlerince dayatılan
yeni dünya düzenine başkaldırıp başarıya
ulaşan ilk revizyonist hareket olduğunu
vurguladı.
Anma töreni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Bölümü öğrencisi Yiğit Kavrar`ın
hazırladığı “Atatürk” temalı slayt
gösterisi ile devam etti. Ardından Türkçe
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Hazal
Can “On Kasımlarda Yürümek” ve Aysel
Akkuş ise “Mustafa Kemal`in Kağnısı” adlı
şiirlerini okudular.

Prof. Dr. Uzunboylu, Ulu Önder Atatürk`ün
her zaman yanımızda olduğunu, onun izinden gittiğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`ni daha
güzel günlerin bekleyeceğini belirtti.

Okunan şiirlerin ardından Türkçe
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden
Kübra Sakınç “Kıbrıs Türklerinin Gözünde
Atatürk” adlı konuşmasını gerçekleştirdi.
Program Müzik Öğretmenliği Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu`nun
öğrencilerinden Ali Karpuzluk, Talha Gün ve
konuşmasının ardından Tarih ve Tarih
Süleyman Kurt`un hazırladığı Atatürk’ün
Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden sevdiği türkülerden oluşan müzik dinletisi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Samani konuşmasında ile son buldu.
Ankara TBMM Hükümetince sevk ve idare

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

Sempozyumda 46 Bildiri
Sunuldu ve Teknik Gezi
Gerçekleştirildi

Jeolojisi eğitimi, Doğal Yapı Malzemeleri, Jeotermal Enerji ve Çevre
Jeotekniği konularında olmak üzere
Sempozyumun Prof. Dr. Mahir Vardar 46 bildiri sunuldu ve son zamantarafından Yerbilimlerinden Jeotekniğe larda meydana gelen Mersin- Tarsus
Otoyolu Gözne Ayırımı Heyelanın, ören
Giden Yolda Mühendislik Jeoloyeri ve tarihi binaların gezildiği teknik
jisinin Yeri ve İşlevleri konulu çağrılı
gezi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Cavit
konuşma gerçekleştirildi. Mekansal
Atalar konferansın dört oturumunda
planlamada Mühendislik jeolojisi
tartışmalara ve teknik geziye katıldı.
ve Jeoteknik, Yeraltı açıklıklarında
mühendislik jeolojisi ve jeoteknik,
Sempozyumda Türkiye Mühendislik
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Tarihi yapıların korunmasında
Fakültesinden yapılan açıklamaya
Mühendislik jeolojisi, Su yapılarında Jeolojisi Derneği Kurucu başkanı
ve Uluslararası Kaya Mekaniği ve
gore, Çukurova ve Mersin ÜniMühendislik jeolojisi ve Jeoteknik,
versiteleri ile Türkiye Mühendislik
Madencilikte Mühendislik jeolojisi ve Kaya Mühendisliği Birliği 2019-2023
dönemi başkanlığına seçilen Prof. Dr.
Jeolojisi Derneği’nin ortaklaşa
Jeoteknik, Kaya ve zeminlerin Jeokatkıları ve Jeoloji Mühendisleri Odası Mühendislik özellikleri, Mühendislik
Reşat Ulusay’a hizmetlerinden dolayı
Adana Şubesinin ana destekçiliğinde uygulamalarında hidrojeoloji,
Türkiye Mühendislik Jeolojisi Derneği
gerçekleştirilen 2. Ulusal Mühendislik Jeoteknikte sayısal modelleme
Başkanı Prof.Dr. Remzi Karagüzel
Jeolojisi ve Jeoteknik sempozyumuna teknikleri, Mühendislik jeolojisinde
tarafından plaket takdim edildi.
çok sayıda akademisyen, araştırmacı, tehlike ve risk, Depremlerle ilgili
mühendis, ilgili devlet kurumları
zemin davranışları, Yer seçiminde
temsilcileri, firma temsilcileri ve
mühendislik jeolojisi, Kaya kütlelerinin
yöneticilerin katıldığı belirtildi.
karakterizasyonu, Mühendislik
Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve
Zemin Araştırma ve Değerlendirme
Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği
Bölümü, Zemin Mekaniği ve Geoteknik
Mühendisliği öğretim üyesi, Petrol
ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen
2. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve
Jeoteknik sempozyumu’na katıldı.

Üç Boyutlu Yazıcı İle İnsan
Kafatası Modeli Bastılar
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SAYI 173

İletişim Fakültesi İstanbul’da Uluslararası
Konferans’ta Temsil Edildi

AKADEMİK
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“YDÜ Hukuk Fakültesinden
Almış Olduğum Eğitimin
Ne Kadar İyi Bir Eğitim
Olduğunu Hem Hakimlik –
Savcılık Sınavında, Hem De
Meslek Hayatında Farkettim”

Konuşmacı TC Savcısı Ferhat
Alpaslan sunumunda şu ifadelere
yer verdi; “Bilindiği üzere savcı, suç
haberinin kendisine ulaşması ile devlet adına araştırma ve soruşturma
yapan, kamu davasının açılmasını
gerektiren şartların oluşması
durumunda dava açan ve yürüten,
mahkemelerin vermiş olduğu
kararları yerine getiren ve kanunla
kendisine verilmiş olan görevleri
yapan, yargı erki içinde yer alan ve
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlileridir.
Savcılar, ceza yargılamalarında iddia
makamı adına hizmet eder. Savcı olmak için öncelikle ülkemizden ya da
denkliğe sahip yurt dışında bulunan
hukuk fakültelerinin birisinden mezun
olmanız gerekmektedir. Daha sonra
ise ÖSYM tarafından düzenlenen
hakimlik savcılık sınavına girerek
belirli bir puan almanız gerekmektedir. Bu noktada hukuk fakültesinde
alacağınız eğitim çok önemli ve
sizler Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde çok kaliteli hocalardan
iyi bir eğitim alarak sınavlara daha
iyi hazırlanabiliyorsunuz. Bende YDÜ
Hukuk Fakültesi mezunu olarak,
hocalarımdan almış olduğum

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi 3D
Laboratuvarı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ortak çalışmaları
sonucu 3boyutlu yazıcı ile kafatası
modeli basarak tıpta giderek
yaygınlaşan 3Ddteknolojileri üzerinde
yeni bir çalışmaya daha imza attı.
NEU3D Laboratuvarı, Yakın Doğu
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Anabilim dalından Doç. Dr. Bahar
Kaymakamzade ile birlikte beyin
bilgisayarlı tomografi görüntüsünden
alınan insan kafa yüzeyinin 3 boyutlu
yazıcı ile basımının bire bir olarak
gerçekleştirildi.
Bu modeli kullanarak Elektronörofizyoloji programı
öğrencilerine eğitim verilmeye
başlandı. Üçboyutlu (3D) yazıcı
ile üretilen kafatasının öğrencilere
teorik bilginin ötesinde birebir olarak
sınırsız sayıda deneme yapma şansı
verdiği kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesinin
Eğitim Tecrübeli Avrupa’da
Anlatıldı…

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Bahar
Kaymakamzade, Haziran ayında
Amsterdam’da gerçekleştirilen Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresinde
“EEG eğitiminde üç boyutlu baskı

ile üretilen kafatası modeli” başlıklı
sözel sunumu ile üniversitenin
eğitimdeki tecrübelerini Avrupa’daki
akademisyenlere aktardı.
Sunumda 3 boyutlu yazıcının tıp
ve eğitim alanlarındaki kullanım
alanları, 3 boyutlu modelleme ve
yazmanın nasıl yapıldığı ve NEU3D
Laboratories bünyesindeki aktiviteler
resim ve videolarla dinleyicilere
anlatıldı.

Ülkemizde ilk olan NEU3D
Laboratuarlarında doktorlar, akademisyenler ve mühendisler birlikte
çalışılarak öğrenci/asistan/hasta
eğitimi için modeller, ameliyatlarda
kullanılan araçlar, protezler ve
deneysel hayvan çalışmalarında
kullanılan materyallerin üretildiği
aktarıldı.
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SPOR

Galatasaray 71- 77 YDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin beşinci haftasında deplasmanda karşılaştığı
Galatasaray’ı nefes kesen maçın sonunda 71-77 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu galibiyet ile ligde 5’te 5 yaptı. Galatasaray ise 3
galibiyette kaldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden takım da farkı 3 sayıdan fazla açamadı.
Maçın bitimine 35 saniya kala Qunitra
bayrağı yukarılarda taşıyoruz. Guru
Zafer Kalaycıoğlu; “Büyük Bir
yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert
İlk yarı 40-40 berabere sonuçlanırken
Hollingsworth serbest atışları 2/2 ile
kaynağı olduğumuza inanıyoruz. Geçen
mücadele ile Kazandık. Kuzey
Spor Salonu’nda oyanan ve baştan sona düğümün çözülmesi ikinci yarıya kaldı.
kullandı: 75-71. Kayla McBride’ıın 3
yıl en iyi şekilde temsil etmiştik Yakın
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
müthiş bir heyecana ile çekişmeye sahne İlk yarıda 3 sayı bölgesinden Galatasaray saniye kala attığı fast-break sayısı skoru Gurur Kaynağı Olacağız…”
Doğu Üniversitesini ve Kuzey Kıbrıs Türk
olan maçta periyotlar; 25-21, 40-40,
58-58 ve 77-71 tamamlandı. Yakın Doğu
Üniversitesi’nde Kunatira Hollingsvorth
20 sayı ile maçın en skorer isim oldu.
Çember altında üstünlük sağlayan Yakın
Doğu Üniversitesi ribaundlarda da 44-31
fark yaptı.

4/9 isabet buldu, Yakın Doğu Üniversitesi
ise 0/6 ile attı. Alie Quigley 13, Courtney
Vandersloot 11 sayıyla takımlarının
skorerleri oldu.

belirledi: 77-71 ve Yakın Doğu Üniversitesi Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan
maçın kazananı oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol
Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu,
Öne Çıkanlar….
zor bir mücadeleden galibiyet ile
Galatasaray’da: Gintare Petronyte
ayrıldıklarını söyledi.
Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı 5
17 sayı, 11 ribaund, Işıl Alben 10 sayı, 4
sayıya kadar çıkarsa da Yakın Doğu
ribaund, 8 asist, Jelena Dubljevic 18 sayı, Deplasman maçlarının en büyük
Üniversitesi 9. dakikada 58-56 öne geçti, 3 ribaund, Alie Quigley 13 sayı, 3 ribaund, dezavantajının seyirci önünde oynamak
İlk periyotta Yakın Doğu Üniversitesi
periyod 58-58 sonuçlandı.
3 asist ile oynadı.
olduğunu ifade eden Baş antrenör
çembere yakın atışlarla 6. dakikada skoru
Kalaycıoğlu; Böyle bir seyirci karşısında
15-12’ye getirdi, Galatasaray üçlükler
Maçta bitime 8 dakika kala Vandersloot’un Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Kay- konsantre olmak gerekiyor. Biz de buraya
ve serbest atışlarla skor üstünlüğünü
üçlüğü ile skor 63-58 olunca
la McBride 12 sayı, 6 ribaund, Quanitra
konsantre bir şekilde geldik ve büyük bir
eline geçirip ilk periyodu 25-21 önde
Galatasaray’ın molası geldi. Savunmalar Hollingsworth 20 sayı, 8 ribaund, Courtney mücadele ile maçtan galip ayrıldık” dedi.
tamamladı.
iyice sertleşirken son ikibuçuk dakikaya
Vandersloot 16 sayı (1/6 üçlük), 9 asist,
69-69 beraberlikle girildi. Periyotta 45
3 ribaund, Jantel Lavender 13 sayı, 10
Yakın Doğu Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs
İkinci periyodun 4. dakikasında Yakın Doğu saniye kala Hollingsworth hücum ribauribaund ile öne çıkan isimler oldular.
Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil
Üniversitesi skoru 30-29 lehine çevirdik- nunu söküp aldı ve basketi atıp Yakın Doğu
ettiklerine inandığını belirten Kalaycıoğlu,
ten sonra üç kez beraberlik oluştu ve iki
Üniversitesi’ni 73-71 öne geçirdi.
“Sahada verdiğimizi mücadeleler ile

Cumhuriyeti’ni. İnşallah bu yılda öyle olur”
ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Kunatira: “Galibiyet için çok
mutluyuz…”

Maçın ardından konuşan Kuanitra
Hollingsvorth da galibiyet için mutlu
olduklarını söyledi. Hollinsvorth, “Galatasaray güçlü bir takım. İlk başlarda
fauller yaparak takımımı biraz zor duruma
soktum ama sonrasında sahada nasıl
durmam gerektiğini anladım. İki takımda
güzel bir mücadele verdi. Bu yılda hedefimiz geçen yıl olduğu gibi bütün kupaları
kazanmak. Bütün maçlara son maçmış
gibi odaklanıyoruz. Rahatlamak gibi bir
lüksümüz yok. Galibiyet için mutluyuz”
şeklinde konuştu.

