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

Uzm. Erkan Bal’ın Üç 
Makalesi, Uluslararası 
Prestijli İndekslerde 
Taranan Dergilerde 
Yayınlandı

Sağlık Bilimleri Fakültesi
2017-2018 Güz Dönemi
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü Dopdolu Bir Dönem 
Geçirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim 
Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği 
Bölümü Uz. Öğretim Görevlisi Erkan 
Bal’ın kısa aralıklarla 3 makalesi 
uluslararası prestijli indekslerde 
taranan Ponte Journal, Procedia 
Computer Science ve International 
Journal of Educational Sciences 
dergilerde yayınlandı.

Törene Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu 
Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
veliler katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema
Bölümü 2017-2018 Eğitim ve 
Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde 
paneller, söyleşiler, atölyeler ve 
gösterimler ile dolu dolu bir dönem 
geçirdi.
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DETAYLAR 5’TE

DETAYLAR 3’TE

üstünlüğü ile girildi. Ariel Powers ile 
farkı 4 sayıya indiren Fenerbahçe 
skoru 33-37 yapınca son dakikada 
molaya gidildi. Mola dönüşü etkili 
olan Fenebahçe Birsel Vardarlı ile 
farkı kapattı (36-37). Periyot sonunda 
Yakın Doğu Üniversitesi soyunma 
odasına 38-39 önde gitti.  İlk yarı 
sonunda Fenerbahçe’de Verameyenka 
11 sayı ile en skorer isim olurken 
Yakın Doğu Üniversitesinde Jantel 
Lavender ile Kayla McBride 10’ar sayı 
ile çift hanelere ulaştı.

Üçüncü periyoda Yakın Doğu 
Üniversitesi etkili başlayarak ilk 
dakika skorlarını üretti ve 10-0’lık 
seri yakalayarak rakibi ile farkı 11 
sayıya çıkardı (38-49).  Fenerbahçe 
periyotta ilk skorunu 4 dakikadan 
sonra Anastasiya Verayemenka ile 
bulabildi(40-51). Maçta istediği 
ritmi yakalayan Yakın Doğu Üniver-
sitesi beş dakika geride kalırken 11 
sayılık farkla 42-53 skor kaydetti. 
Periyotta son üç buçuk dakikaya 
46-53 Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile girildi. Yakın Doğu Üni-
versitesi bu periyotta faul haklarını 
erken doldurdu. Sottana ile arka 
arakaya üç sayılık basketler bulan 
Fenerbahçe rakibi ile farkı 6 sayıya 
düşürdü(49-55). Periyot bitimine 
1.57 kala skor 51-57 oldu. Rakibi ile 
farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi 
9 sayı farkla periyot skorunu 53-62 
belirledi ve final periyoduna üstün

gitti.

Son periyotta Yakın Doğu Üniversi-
tesi farkı 11 sayıya çıkardı (53-64). 
Rakibine pota altında sayı bulmasına 
izin vermeyen Yakın Doğu Üniver-
sitesi rakibinin sert savunması 
karşısında ilk üç dakikada 53-67 
skor kaydederek farkı 14 sayıya 
çıkardı. Ev sahibi Fenerbahçe rakibi 
ile farkı eritmeye çalışsa da Yakın 
Doğu Üniversitesi farkı korudu ve 
skoru 59-71’ taşıdı(04.02). Maçın 
başından itibaren oyunda kontrolü 
elinde tutan ve etkili olan Yakın Doğu 
Üniversitesi maçı da 65-76’lık skorla 
farklı kazandı.

Öne Çıkanlar…
Fenerbahçe’de; Anastasiya 
Verameyenka 19 sayı, 10 ribaunt, 3 
asist, Ariel Powers 16 sayı, 8 ribaunt, 
Ana Dabovic 11 sayı, 3 asist, K 
Vaughn 8 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; 
Kayla McBride 17 sayı, 4 ribaunt, 
4 asist, Elin Eldebrink 14 sayı, 4 
ribaunt, Sandrine Gruda 12 sayı, 
8 ribaunt, Courtney Vandersloot 
10 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Jantel 
Lavender 10 sayı, 8 ribaunt, Quanitra 
Hollingsvorth 6 sayı, 4 ribaunt, Olcay 
Çakır 6 sayı ile takımın öne çıkan 
isimleri oldular.

Ayşe Cora’dan Elin Eldebrink’e basket 
faul gelince rakibi ile farkı 6 sayıya 
çıkaran(13-21) Yakın Doğu Üniversi-
tesi periyodu 15-21 noktaladı. 

İkinci periyoda Fenerbahçe’de 
Ariel Powers’a yapılan faulden gelen 
serbest atışlarla başlandı (17-21). 
Fenerbahçe’de Ana Dabovic ve Yakın 
Doğu Üniversitesinde de  Kayla 
McBride’ın etkili olduğu periyotta 
ilk iki dakikada skor 20-23 oldu. 
Bu dakikadan sonra hücumlardan 
arka arkaya boş dönen Yakın Doğu 
Üniversitesi rakibi karşısında 7.04 
geçilirken Kayla McBride‘a üç sayılık 
atış çizgisinden yapılan faulden gelen 
serbest atışlarla skoru 26-22 yaptı. 
Sandrine Gruda ile hızlı hücumla 
basket bulan Yakın Doğu Üniversitesi, 
Jantel Lavenderin de katkısı ile 6.11 
geçilirken 7-0’lık seri yakalayarak 
oyunda farkı 8 sayıya çıkardı(22-30). 
İlk yarının son beş dakikasına 
Yakın Doğu Üniversitesi 9 sayılık 
avantajla gitti (24-33).  Periyotta 
dört dakikaya girilirken dakikalarca 
sayı bulamayan Fenerbahçe Ana 
Dabovic ve Ariel Powers’a yapılan 
faulden gelen serbest atışlarla 
dörtte dört isabet bularak skor üretti 
ve farkı 5 sayıya düşürdü(27-33). 
Courtney Vandersloot turnikesi ve 
Kayla McBride’ın çemberden isabetli 
atışıyla fark yeniden 9 sayıya çıktı. 
(37-28).  Periyotta son iki dakikaya 
31-37 Yakın Doğu Üniversitesinin

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 
İstanbul Metro Enerji Arena’da 
oynanan maça, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Quanitra Hollignsvorth, Kayla 
McBride, Courtney Vandersloot, Jantel 
Lavender ve Elin Eldebrink beşiyle 
başladı. Maçta periyotlar; 15-21, 
38-39, 53-62 ve 65-76 tamamlandı. 
Yakın Doğu Üniversitesinin ribauntlar-
da rakibine 45-32 üstünlük sağladığı 
maçta, Fenerbahçe’de Verameyenka 
19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. 
Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla 
McBride 17 sayı kaydetti.

Maça ev sahibi Fenerbahçe 2-0 önde 
başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
periyot başında    2-4 öne geçtiği 
maçta, Fenerbahçe 6.45 geçilirken 
7-4 skor üstünlüğü sağladı. Elin 
Eldebrink’in isabetli üç sayılık basketi 
ile skoru 7-7 eşitleyen Yakın Doğu 
Üniversitesi Jantel Lavender ile 7-9 
öne geçti. Oyunda etkili olan Yakın 
Doğu Üniversitesi Kayla McBride’ın 
üç sayılık isabetli atışı, Jantel 
Lavender’in de orta mesafe şutlarıyla 
3.58’de skoru 9-14’e çekerek Fırat 
Okul’a molayı aldırdı. Mola dönüşü 
Fenerbahçe farkı 3’e düşürerek skoru 
11-14 yaptı. İkili oyunları iyi kullanan 
Yakın Doğu Üniversitesinde Quanitra 
Hollingsvorth ve Courtney Vandersloot 
ile periyotta 1.42, 13-18 Yakın Doğu 
Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. 
Son bir dakikaya girilen periyotta

Yakın Doğu Üniversitesinden 
Bir Fenerbahçe Klasiği

FIBA Kadınlar Euroleauge’in 13. haftasında B Grubu’nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta, Yakın Doğu 
Üniversitesi Fenerbahçe’yi kendi sahasında 11 sayı farkla 65-76 yendi. Yakın Doğu Üniversitesi 11 galibiyetle gruptaki 

liderliğini sürdürürdü. Fenerbahçe ise 9 galibiyette kaldı.



olduğu, petrol fiyatlarının faiz oranlarını 
doğrudan ve pozitif yönlü etkilediği ve 
kullanılan değişkenler arasında reel faiz 
oranlarının ekonomik büyümeye etkisinin 
en çok olduğu tespit edilmiştir.” dedi.

Yrd.Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu, konfransın 
ilk gününde açılış konuşmalarından 
birini yapan Fransa Montpel-
lier Üniveristesi’nden Prof.Dr. Marc 
Willinger’in riskli bölgelerde yaşayan 
insanların kişilik özellikleri ve finansal 
borçlanmaları arasındaki ilişkiyi 
ölçen çalışmasını sunduğunu be-
lirtti. Çavuşoğlu, konferansa katılan tüm 
öğretim üyeleri ve öğrencilerin dikkatini 
çeken çalışmanın ise, alanda yarattığı 
yenilik açısından önemli olduğunun altını 
çizdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr. Behiye Çavuşoğlu’nun bildiri sunduğu 
konferansa, Ekonometri dersi kapsamında 
ders alan öğrencileri de uygulamalı 
ekonomi ve ekonometrik metodlar ile 
ilgili son gelişmeler ile uygulama alanları 
hakkında bilgi edinmek amacıyla 3. 
Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve 
Finans Konferansı’na katıldı.

Yrd. Doç.Dr. Behiye 
Çavuşoğlu’nun Bildirisini 
de Sunduğu Konferansta, 
Öğrenciler Ekonometrik 
Metodlar Ve Uygulamaları İle 
İlgili Birçok Bildiriyi de Dinleme 
Şansı Buldular.
Yrd.Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu, Sabit ve 
dalgalı kurların Nijerya’nın ekonomik

zehirlenme şüphesi olması halinde 
ise çocuğun evde kusturulmadan, 
en kısa sürede bir sağlık kurumuna 
başvurulması gerektiğini anlattı.

Serpil Duran; “Anne Sütü 
Bebeğinizin Ruh ve Vücut 
Sağlığı Açısından Eşsiz Bir 
Besindir.”
Kadın hastalıkları ve doğum servisi 
sorumlu hemşiresi Serpil Duran ise 
sunumunda, yenidoğan için anne 
sütünün önemi, doğru ve yanlış 
emzirme şekilleri, beslenme hazırlığı 
ve malzemelerin temizliği, anne sütünü 
saklama koşulları ile yenidoğanda gaz 
problemleri ve çözümüne değindi. Anne 
sütünün bebeğin ruh ve vücut sağlığı 
için eşsiz bir besin, yeri doldurulamaz 
bir doğa harikası olduğunu ifade eden 
Serpil Duran, ayni zamanda her zaman 
hazır, temiz, uygun ısıda ve ekonomik 
olduğunu belirtti. Her annenin sütünün 
kendi bebeği için en uygun özel-
likte olduğunu söyleyen Serpil Duran, 
bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü 
verilmesi gerektiğini, anne sütünün 
bebeğe faydalarının yanında, emzir-
menin de anne açısından birçok yararı 
bulunduğunu vurguladı. Anne sütünün 
salgılanması için bebekle yakın 
temasın, ilgilenmenin ve dokunmanın 
önemli olduğunu söyleyen Serpil Duran, 
stres, ağrı, üzüntü, korku, endişe, 
yorgunluk ve uykusuzluğun anne 
sütünü azaltabileceği etkileri olduğunu, 
bu nedenle bu duygu durumlarından 
annenin korunması gerektiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde Gerçekleştirilen 
Hamilelik Okulu Seminer 
Dizisinin İlki Yoğun İlgiyle 
Gerçekleştirildi
İlk haftasında çocuk sağlığı ve 
hastalıkları anabilim dalı uzmanı 
Doç. Dr. Ceyhun Dalkan ve kadın 
hastalıkları ve doğum servisi sorumlu 
hemşiresi Serpil Duran’ın anne baba 
adayları için önemli bilgiler paylaştığı 
sunumlar yoğun ilgi gördü. İnteraktif bir 
şekilde gerçekleşen seminer sonunda 
katılımcılar, büyük ihtiyaç duydukları 
böyle bir programın gerçekleştirilmiş 
olmasından ve paylaşılan bilgilerin 
niteliğinden duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. Seminer, katılımcılara 
katılım belgelerinin takdim edilmesi ile 
son buldu.

Ocak ayı boyunca Cumartesi günleri 
16:00 – 18:00 saatleri arasında iki 
oturumda gerçekleştirilecek seminer 
dizisinin ilki, 6 Ocak Cumartesi gün, 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim 
dalı uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan 
ile kadın hastalıkları ve doğum servisi 
sorumlu hemşiresi Serpil Duran’ın, 
yenidoğan sağlığı ile emzirme, 
beslenme hazırlığı ve malzeme 
temizliği, gaz problemleri ve çözümü ile 
uyku düzeni üzerine yaptığı sunumlarla 
gerçekleşti.

Hamilelik Okulu seminer dizisinin 
2.sinin gerçekleştirileceği 13 Ocak 
Cumartesi gün ise keşkesiz doğum ile 
yenidoğan bakımı ve banyo eğitimi, 
cilt, göz, kulak, burun, tırnak ve göbek 
bakımı, sarılık kontrolü ile bebek 
masajı konuları ele alınacak.

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan; 
“Çocuğunuzun 
Zehirlenmiş Olduğundan 
Şüpheleniyorsanız, 
Kusturmaya Çalışmadan En 
Kısa Sürede Bir Sağlık 
Kurumuna Başvurun”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
gerçekleştirilen seminer dizisinin ilk 
haftasında yenidoğan pediatri ile ilgili 
bir sunum gerçekleştiren çocuk sağlığı 
ve hastalıkları anabilim dalı uzmanı 
Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ateş, aşılama, 
yaralanma ve zehirlenme konularında 
bilgiler paylaştı. Ateşin ölçülmesi ve 
düşürülmesi konusunda açıklamalarda 
bulunan Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, 2 yaş 
altındaki çocuklarda 24 saatten, 2 yaş 
üstündeki çocuklarda ise 72 saatten 
uzun süren ateşlenme durumlarında, 
ense sertliği, baş, boğaz, kulak ağrısı, 
kusma, ishal ve havale geçirme olması 
halinde mutlaka doktora başvurulması 
gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Ceyhun 
Dalkan, aşılama konusunda ise aşıların 
en önemli koruyucu hizmeti verdiğini ve 
hayat kurtardığını ifade etti. Çocuklarda 
yaralanmalar konusuna da değinen 
Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, özellikle araba 
yaralanmalarını önlemek için araç 
içerisinde çocuk koltuğu ve emniyet 
kemeri kullanımına dikkat edilmesi 
gerektiğini söyleyerek, bebeklerin çocuk 
koltuğunda, ilk 24 ayda geriye bakar 
pozisyonda, 24 aydan sonra ise öne 
bakar şekilde oturtulması gerektiğini 
hatırlattı. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan,

büyümesine olan etkisinin VECM 
yaklaşımı ile analiz edildiği bildirisinde, 
öncelikle dalgalı döviz kurlarının  
Nijerya’nın GSYİH’sına nasıl etki ettiği 
ölçülmüş ve sonrasında bu kur sistemi-
nin uzun-vadede Nijerya’nın ekonomik 
performansına etkisinin ne olacağı 
analiz edilmeye çalışıldığını belirterek; 
“1959 yılından bu yana çeşitli döviz kuru 
politikaları kullanan Nijerya son olarak 
paralel piyasalardaki yasa dışı döviz alım-
satımını engellemek için kontrollü serbest 
kur sistemine geçmiştir. Bu yeni kur siste-
mindeki bir diğer amaç ise petrole dayalı 
ekonomik yapıyı çeşitlendirmek ve ihracat 
bağımlılığını azaltmaktı. 1986-2016 yıllık 
verileri ve VECM metodu kullanılarak 
yapılan ekonometrik analiz sonucunda 
dalgalı döviz kurlarının Nijerya’nın ekono-
mik büyümesine uzun vadede pozitif etkisi

3. Uluslararası 
Uygulamalı Ekonomi ve 
Finans Konferansında 
temsil edildik

Hamilelik Okulu 
Seminer Dizisinin 

İlki Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu, Girne Merit Park Otel’de düzenlenen 3. Uluslararası Uygulamalı 
Ekonomi ve Finans Konferansı’na katılarak ‘Impact of Exchange Rates on Economic Growth of 
Nigeria: A VECM Approach’ adlı bildirisini sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Sosyal Medya 
Fenomenleri Yorgun Anneler Kulübü ve Blogger Kıbrıs 
Anneleri İşbirliğinde Organize Edilen Hamilelik Okulu 

Seminer Dizisinin İlki, 06 Ocak, 2018 Cumartesi Gün Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Gerçekleşti. 

Doç. Dr. Fevzi Kasap başkanlığında, 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. 
Doç. Dr Sinem Dursun Kasımoğu, Yrd. 
Doç. Dr. İzlem Kanlı, Dr. Pelin Agocuk, 
Öğretim Görevlileri Emrah Öztürk, 
Ayhan Dolunay ve Zeyde Yalıner 
Örek’ten oluşan bölüm, akademik ve 
uygulamalı bir çok başarılı çalışma ve 
etkinliğe imza attı.

Radyo, TV ve Sinema Bölüm 
Başkanı Doç.Dr. Fevzi Kasap, bölüm 
öğrencilerinin de yoğun katkı ve 
katılım gösterdiği dönem içerisinde; 
seminerler, atölye çalışmaları, göster-
imler, bilimsel yayınlar yapıldı. Önemli 
etkinliklerin planlandığı 2017 -2018 
eğitim ve öğretim yılı Güz Dönemi 
içerisinde oldukça başarılı sonuçların 
alındığını ifade etti.

Konferans ve Yayınlar
Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen 
International Educational Technology 
Conference’a, 2 bildiri ile çevrimiçi 
katılım sağlanarak, Yakın Doğu Üniver-
sitesi temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi, Radyo,TV ve Sinema Bölüm’ü, 
Öğretim Elemanları tarafından, 
İletişim Fakülesi’ndeki diğer bölüm-
lerin öğretim elemanları ve lisansüstü 
öğrencilerin de yer aldığı, 6 SSCI, 5 
Scopus Index kapsamında makale 
yayını, 4 uluslararası kitap yayını 
gerçekleştirildi.

“Medya ve Sinema 
Sempozyumu”nun İkinci 
Paneli
2016-2017 Bahar Dönemi’nde, 
“Medya ve Sinema 
Sempozyumu”nun,“Basın Hak ve 
Özgürlüklerinin Hukuki ve Etik 
Çerçevede Yeni Medya Üzerinden 
Değerlendirilmesi: KKTC Örneği” adlı 
ilk panel sonrası; “KKTC’de Yazılı, Gör-
sel ve Yeni Medya Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı ikinci paneli 2017-
2018 Güz Dönemi’nde gerçekleştirildi.

görevlendirmesiyle destek sağlandı.
• 5. Engelsiz Bilişim Günleri’nde, Doç. 
Dr. Fevzi Kasap ve Öğr. Gör. Ayhan 
Dolunay, davetli konuşmacı olarak 
yer aldı.
• Bölüm öğrencilerin bitirme projeler-
inden seçilen kısa filmlerden oluşan 
seçki, Kanal Sim işbirliği ile Kısa Film 
Günleri adı altında ekrana taşındı.

Tanıtım Faaliyetleri
Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret 
eden lise öğrencilerine yönelik, alanla 
ilgili atölye çalışmalarının yanı sıra, 
fakültemizi ziyaret eden üniversite 
adayı öğrencilere bölüm ile ilgili bilgiler 
verildi.

Değişik televizyon kanallarının dav-
etleri ile, televizyon programlarında, 
Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç Dr 
Mustafa Ufuk Çelik ve Öğr. Gör. Ayhan 
Dolunay tarafından, üniversite ve 
alanla ilgili bilgiler aktarıldı.

Bölüm Öğretim Üyeleri Aka-
demik Jürilerde Yer Aldı
Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. 
Sinem Dursun Kasımoğlu, Dr. Pelin 
Agocuk, YDÜ ve diğer üniversiteler 
bünyesinde yapılan yüksek lisans, 
doktora; tez izleme komitesi ve tez 
savunması jüri üyeliği görevlerinde yer 
aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap, genelde İletişim Fakültesi ve 
özelde de Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nün, hem akademik, hem de 
etkinlikler boyutundaki çalışmalarının, 
aynı kararlılık ve azimle süreceğine 
inandığını ifade etti.

NEU3D Laboratories Tarafından 
Üretilen Konnektör Sayesinde 
Hasta, Daha Az İnvazif Bir Solu-
num Desteği Alarak Kısa Süre 
İçinde Taburcu Edildi
Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Yrd. Doç. Dr. 
Emil Mammadov ve Makine Mühendisi 
Ersin Aytaç tarafından tasarlanan bu 
parça NEU3D Laboratories tarafından 
üretildi. Yapılan testler ile konnektörün 
hava basıncına dayanıklı olduğu ve 
basınç iletimini kaçak olmaksızın yaptığı 
kanıtlandıktan sonra kullanıma geçildi. Bu 
sayede Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 
solunum sıkıntısı ile yatan bebek daha az 
invazif bir solunum desteği alarak kısa 
süre içinde sağlıklı ve komplikasyonsuz bir 
şekilde taburcu edildi.

NEU3D Laboratories, Çeşitli 
Bilimsel Araştırmaların Yapıldığı 
Merkez Haline Geldi
Sadece cihaz ve cerrahi enstrüman üretimi 
ile yetinmeyen laboratuvar kısa sürede 
çeşitli bilimsel araştırmaların yapıldığı 
merkez haline geldi. Geçen yıl Diş Hekimliği 
Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı ile 
ilk yayınına imza atan laboratuvar aynı 
yıl içinde BAP desteği alan dört bilimsel 
projeye de dahil olmuştur.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip 
eden NEU3D Laboratories mevcut olan 
cihaz parkına bir yenisini daha katmaya 
hazırlanıyor. Ekibin tüm çalışmaları 3d.neu.
edu.tr web sitesinden ve laboratuvarın so-
syal medya hesaplarından takip edilebilir.

Daha önce ameliyathane için üç boyutlu 
yazıcı ile üretilmiş cerrahi enstrümanlar 
ile ilgili çalışmalar yapan ekip bu konudaki 
başarılı sonuçlarını kongre ve panel-
lerde sunmuş, aynı çalışma bu yıl içinde 
makale olarak tıp literatürüne girmeye hak 
kazandığı belirtildi.

NEU3D Laboratories, Acil Durum-
lar İçin Hızlı Çözümler Üretiyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk 
Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Bilimsel 
Araştırmalar Değerlendirme Etik Kurulu ve 
Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM Bilimsel 
Danışma Kurulu üyesi, YDÜ DESAM, Bi-
yoteknoloji Birimi’nin sorumlusu Yrd. Doç.
Dr. Emil Mammadov, üç boyutlu yazıcıların 
günümüzde sağlıkta hızlı çözümlerin ana 
bileşeni haline geldiğini belirtti. Mam-
madov, çalışmalarına devam eden 
NEU3D ekibinin hastaneye kazandırdığı 
bir diğer yeniliğin ise cihaza veya duruma 
özel yedek parçaların üretimi olduğunu 
vurguladı.

Şu ana kadar iki farklı departman için 
acil ihtiyaç durumunda tasarlanmış ve 
üretilmiş olan yedek parçaların büyük 
beğeni topladığını belirten Mammadov, 
bunlardan birinin ve en önemlisinin, son 
yıllarda yaygın olarak kullanılan non-
invazif ventilasyon modunun kullanımı için 
adada bulunmayan ve acil ihtiyaç duyulan 
özel bir ara könnektör olduğunun altını 
çizdi.

Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü Dopdolu Bir 
Dönem Geçirdi

NEU3D Laboratories 
Hastaların Tedavisine 
Katkıda Bulunmaya 

Devam Ediyor
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde paneller, 
söyleşiler, atölyeler ve gösterimler ile dolu dolu bir dönem geçirdi.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik’in 
moderatörlüğünde, BRT Müdürü 
Meryem Çavuşoğlu, Gazeteciler Birliği 
Başkanı Sami Özuslu, BRT Program 
Yapımcısı Aziz Karaaziz ve Kıbrıs 
Gazetesi Web Editörü Çağdaş Ögüç’ün 
yer aldığı panelde, klasik ve yeni 
medyanın sorunları ve ilgili sorunlara 
yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Atölyeler, Seminerler, 
Gösterilmler, Konferans ve 
Söyleşiler Düzenlendi; 
Topluma Hizmet 
Uygulamalarına Destek 
Verildi
• Çeşitli liselerden öğrencilere 
yönelik,YDÜ TV ve YDÜ FM’de, 3 hafta 
süren atölyeler gerçekleştirildi.
• 6. Uluslararası Medya Çalıştayı 
kapsamında, Radyocu Ali Karahan ile 
atölye çalışması ve Söyleşi YDÜ FM’de 
gerçekleştirildi
• 6. Uluslararası Medya Çalıştayı 
kapsamında, E. Uluslararası Yargıç ve 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rona Aybay’ın 
katılımıyla, İletişim Kulübü’nün 
aktif görev aldığı, “Medya Özgürlüğü 
Konferansı” düzenlendi.
• Ünlü belgesel-program yapımcısı ve 
yazar Nebil Özgentürk;
belgesel gösterimi, Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Ufuk Çelik moderatörlüğünde 
söyleşi ve imza günü yapıldı.
• YDÜ İletişim Fakültesinin 
düzenlediği “BİZ” Sergisine, Bölüm 
Öğretim Elemanları fotoğrafları ile 
destek vererek, fakültenin sosyal 
sorumluluk projesine katkı sağlandı.
• Yeşilada Lions Kulübünün 
davetiyle, Güzelyurt’ta düzenlenen 
Gençlik Günü kapsamında, YDÜ RTS 
Bölüm Başkanlığı ve Sinema Kulübü 
tarafından, film gösterimi düzenlendi.
• Yeşilada Lions Kulübünün davetiyle, 
RTS Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap, söyleşi gerçekleştirdi.
• Sivil Savunma Teşkilat 
Başkanlığı’nca düzenlenen “Ulusal 
Afet Yönetimi Çalıştayı”na İletişim 
Fakültesi Dekanlığı’nın
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Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM bünyesi altında 2015 yılından 
itibaren faaliyet gösteren 3D yazıcı laboratuvarı 

(NEU3D Laboratories) Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 
katkıda bulunmaya devam ediyor.

Moleküler Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve 
Tıp Uygulamaları Konferansı Gerçekleştirildi

biyolojik molekülün belirli bir 
bölümüdür.”

Prof. Dr. Adil Denizli diğer bir 
yaklaşımdaysa “İkili baskılama yönte-
minde olduğu gibi aktif bölgeye küçük 
kimyasal maddeler doldurularak buranın 
şeklini alması sağlanabilir” şeklinde 
ifadeler kullandı.

Konferans Yoğun İlgi Gördü…
Konferans sonunda sunumunda yaptığı 
konular ile ilgili yöneltilen soruları 
cevaplayan Prof. Dr. Adil Denizli, kon-
feransa gösterilen yoğun ilgiden dolayı 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne ve 
öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını 
tamamladı.

İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı 
salonda gerçekleştirilen konferansın 
konuğu, Mayıs 2017’de yayınlanan 
“Bilim’e Yön Veren 100 Türk” listesine 
33. sırada yer alan Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin Başkanı Prof. Dr. Adil 
Denizli oldu.

Prof. Dr. Adil Denizli “Moleküler 
Baskılanmış Plazmonik Sensörler ve Tıp 
Uygulamaları” başlıklı sunumu yaparak, 
konu hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca 

konferansta moleküler baskılama 
yöntemi ile ilgili yapılan yeni bilimsel 
çalışmalardan bahsetti.

Moleküler Baskılama 
Yönteminin Nasıl Ortaya Çıktığı 
Anlatıldı…
Prof. Dr. Adil Denizli, moleküler 
baskılama teknolojisinin günümüzde 
çok çeşitli uzantıları ortaya çıktığından 
bahsetti.

Prof. Dr. Adil Denizli konuyla ilgili olarak 
şunları anlattı: “Bunlardan bir tanesi 
orijinal molekülün kopyasını oluşturmayı 
sağlayan işlem. Daha açık anlatılırsa, 
bu işlemde orijinalle aynı üç boyutlu 
yapıya ve aynı işleve sahip bileşikler 
oluşturulur. Moleküler baskılamanın 
uzantısı olan diğer bir teknoloji de 
doğrudan kalıplama olarak isimlendirile-
bilir. Bu yöntemde nanokap doğal 

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma 
Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin 
ve öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik Konferanslar 
Dizisi”nin üçüncüsü yapıldı.
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Birinci dalga tarım toplumunu, ikinci 
dalga sanayi toplumunu, üçüncü dalga 
ise günümüz bilgi toplumunu ifade 
etmektedir. Günümüzdeki bilgi toplumu 
tanımlamasının karşılığı olarak bireylerin 
teknolojik temel cihazları kullanabilme, 
gerekli bilgilere bu yolla ulaşabilme 
becerilere sahip olmaları gerekliliği 
doğmuştur.”

Bal: “Birçok Ülke, Etkili 
Öğrenme Ortamları 
Tasarlamak Amacıyla, 
Teknolojinin Öğrenme Süreci 
İle Bütünleştirilmesine Yönelik 
Projeler Geliştirmektedir.”
Bal: “Eğitim alanında büyük katkılar 
sağlayan teknoloji, eğitime yeni fırsat ve 
yöntemler sağlamaktadır. Bu bağlamda 
eğitime katkı sağlayan araç gereç 
kullanımı veya ders materyallerinin 
tasarımının teknolojik olarak oluşturulma 
süreçlerinin eğitim teknolojisi kavramına 
dayandırılma zorunluluğu gelmiştir. 
Deneysel yöntemlerin eğitimdeki olumlu 
etkileri yapılan çalışmalarla görülmek-
tedir. Bilgi teknolojilerinin eğitimde aktif 
olarak kullanılması geleneksel eğitim 
yöntemlerinin yetersiz kaldığı bir çok 
konuda çözümler sağlayabilmektedir. 
Eğitimde yeni yaklaşımlar ve yollar açan 
teknolojiler geleneksel eğitim materyal-
lerine göre yaratıcı ve geniş kullanım 
alanı imkanı sunmuştur. Teknolojinin 
öğrenme süreciyle bütünleştirilmesi; 
çeşitli görevlere destek sağlamak 
amacıyla eğitim faaliyetleri üzerinde 
asgari düzeyde etki yaratarak teknolojiye 
erişim sağlama olarak tanımlanırken, 
diğer bir görüşe göre öğretimin bir 
parçası olan müfredat ile teknolojinin 
tamamen birbirine bütünleştirilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bununla bir-
likte birçok ülke etkili öğrenme ortamları 
tasarlamak amacıyla teknolojiden fay-
dalanarak, teknolojinin öğrenme süreci 
ile bütünleştirilmesine yönelik projeler 
geliştirmektedir” dedi.

Makaleler ayrıca AHCI (Arts and Humani-
ties Citation Index), SCI (Science Citation 
Index), ESCI (Emerging Sources Citation 
Index), BIOSIS (Biosis Citation Index), 
ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve 
Scopus gibi uluslararası ve ulusal indeksli 
dergilerde taranmaktadır.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Uzaktan Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim 
Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi Uz. Erkan Bal: “Okul 
öncesi öğretmenlerinin eğitsel materyal ve 
artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik 
görüşleri” adlı makalede Doç.Dr.Fezile 
Özdamlı ve Uz.Ögr.Gör.Damla Karagözlü 
ile “Öğrencilerin sosyal medya kullanım 
amaçları ve eğitimde kullanımına yönelik 
görüşlerinin belirlenmesi” adlı makalede 
Doç.Dr.Hüseyin Bicen , “E-Kitap Tasarımı 
Ve Kullanımına İlişkin Öğretmen

başlayarak, ilaçlar eşliğinde verilmesi 
gereken beslenmenin veriliş yolları, 
ilaç-besin geçimsizlikleri, ağızdan ve 
tüple beslenmesi mümkün olmayan 
kanser hastalarında kullanılan total 
parenteral beslenme (TPN) içeriğinin 
belirlenmesi ve hazırlanması, uygulama 
süresince hastanın izlemi gibi ilaç 
ve hasta temelli kanser beslenmesi 
hakkında bilgiler ileYakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi’ndeki tecrübeler 
paylaşıldı.

Klinik Eczacıların Hasta ve 
İlaç Merkezli Bakım Süreci 
Konuşuldu…
“10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı” 
adlı uygulamalı workshopta ise 
hastanelerin onkoloji kliniklerinde görev 
alan klinik eczacıların hasta ve ilaç 
merkezli bakım sürecinde izlemeleri 
gereken yol haritası gerçek klinik 
tecrübelerimizden alınan vaka örnekleri 
üzerinden Cezayir’li meslektaşlara 
aktarıldı.

Vakalar katılımcılar ile tartışılarak 
adım adım hastalara verilmesi gereken 
nitelikli eczacılık hizmetleri paylaşılırken 
aynı zamanda bu amaçla kullanılan 
tüm kaynaklar tanıtıldı ve kullanımları 
öğretildi.

Eğitimin ardından yapılan 
değerlendirme sonucunda başarılı olan 
katılımcılara Türkiye Onkoloji Eczacıları 
Derneği adına sertifika verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Klinik Eczacılık ABD Öğretim 
Görevlisi aynı zamanda Türkiye Onkoloji 
Eczacıları Derneği Başkanı, Avrupa 
Onkoloji Eczacıları Derneği Başkan 
Yardımcısı olan Uzm. Ecz. Ahmet 
Sami Boşnak, Cezayir Timimoune’da, 
onkolog, cerrah radyolog, patolog, 
hastane eczacıları ve klinik eczacılar 
gibi kanserle mücadelenin tüm disi-
plinlerinin katılımları ile gerçekleştirilen 
kongreye, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere 
katıldı.

Birçok ulusal ve uluslararası uzmanın 
katılımı ile her iki yılda bir gerçekleşen 
kongrede, Uzm. Ecz. Ahmet Sami 
Boşnak “Kanser Hastalarına Spesifik 
Beslenme Destek Eczacılığı” konulu 
sözlü sunum ve “10 Adımda Klinik 
Onkoloji Eczacılığı” konulu uygulamalı 
bir workshop yaptı. Workshop’ın 
ardından başarılı olanlara sertifika 
verildi.

Kanser Hastalarında Beslenme 
ile İlaç Alımının Nasıl Olması 
Gerektiği Anlatıldı…
Ahmet Sami Boşnak, “Kanser 
Hastalarına Spesifik Beslenme Destek 
Eczacılığı” sözlü sunumunda kanserin 
ve kemoterapinin yol açtığı önemli bir 
sorun olan malnütrisyon yani beslenme 
yetersizliğinde hastanelerin Beslenme 
Destek Ekiplerinde yer alan eczacıların 
görev ve sorumlulukları, çalışma ilkeleri 
detaylı olarak anlatıldı. Hastaların mal-
nütrisyon risk değerlendirmesinden 

Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi” 
adlı makalede de Doç.Dr.Murat Tezer ile 
birlikte çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Bal: “Antik Çağlardan Günümüze 
Teknik Gelişmişlik; Tarım To-
plumu, Sanayi Toplumu ve Bilgi 
Toplumu İle İfade Edilmekte” 
Uzm. Öğretim Görevlisi Erkan Bal: “Antik 
çağlardan günümüze insanların bir arada 
yaşamalarına ve yaşamlarını kolaylaştırma 
adına, biliçsel gelişimlerine bağlı olarak 
farklı teknik ihtiyaçları ve zorunlulukları 
ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak teknik 
gelişmişlik düzeylerinde gelişmeler 
yaşanmıştır. Teknik gelişmişlik düzeyinde 
yaşanan gelişmelerle insanlık, günümüzde 
olduğumuz konumuna gelmiştir. 
Uzmanların yaptığı sınıflandırmada to-
plumu en fazla etkileyen teknik gelişmişlik 
evrelerini üç dalga olarak ifade eder. 

Uzm. Erkan Bal’ın Üç 
Makalesİ, Uluslararası 
Prestİjlİ İndekslerde 
Taranan Dergİlerde 
Yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Cezayir’de temsil edildi

Törene Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan 
S. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ, YDÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. 
Sevinç Yücecan, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve veliler katıldı. Tören 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz 
şehitler için bir dakikalık saygı duruşu 
ve istiklal marşının okunmasıyla 
başladı.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan; 
“Öğrencilerimiz, Ödüllere 
Doymayan, Kıbrıs’ın En Büyük 
Eğitim Ve Kültür Merkezinden 
Mezun Olmakta”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren, 
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç 
Yücecan Yüksek Lisans, Türkçe Lisans 
ve İngilizce Lisans programlarından 
öğrencilerini mezun ettiklerini 
ifade ederek; “öğrencilerimiz, her 
adımda bir başarı ilkesini edinmiş, 
özümsemiş bir üniversiteden, ödüllere 
doymayan, Kıbrıs’ın en büyük eğitim 
ve kültür merkezi olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden mezun olmakta.” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan; 
“Hemşirelik Bölümü Fakülte 
Olma Yolunda Büyük Bir Hızla 
İlerlemekte.”
Prof. Dr. Yücecan, Hemşirelik 
Bölümünün misyon ve vizyonundan 
bahsederek; “Hemşirelik bölümünün 
misyonu birey,aile ve toplumun 
sağlığını korumak, geliştirmek ve 
sürdürmek, bakım, eğitim, araştırma 
yönetimi danışmanlık ve liderlik 
kontrolüyle, bilim ve teknolojiye dayalı 
yaklaşım yöntemleri kullanarak temel 
hemşirelik eğitimini ve hizmetlerini 
geliştirmek ve yürütmektir. Vizyonu 
ise öğrencileri öğretim elemanları, 
programları ve araştırmaları ile ulusal 
ve uluslararası düzeyde tanınan ve 
tercih edilen, lider bir hemşirelik kuru-
lu olmaktır. Bu hedefler doğrultusunda 
ilerleyen fakültemizin hemşirelik 
bölümü fakülte olma yolunda büyük 
bir hızla ilerlemektedir.”

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kuruluşundan 
buyana geçen kapsamlı yüksek düzeyli 
bir bilim ve eğitim kurmunun tarihi 
bakımından görece sayılacak zaman 
dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla 
gelişmiş ve kıbrısın en büyük eğitim, 
araştırma ve kültür merkezi olmuştur. 
Hedefimiz dünya üniversiteleri içers-
inde ilk 500’e girmek ve tüm saygın 
üniversiteler arasında yer almaktır.” 
Diye konuştu.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; 
“Umarım Bu Hedef Onlara 
Yaşamları Boyunca Yol 
Gösterir”
Öğretim elemenlarına değişen sağlık 
koşulları altında uyum sağlayabilen 
öğrenciler yetiştirdikleri için 
teşekkürlerini sunan Prof. Şanlıdağ, 
öğrenci velilerine ise; “tüm bu süreç 
içerisinde bizlere güvenerek büyük 
özveri ve özlemle gönderdiğiniz 
çocuklarınızdan ayrı kaldınız. Maddi 
ve manevi olarak onları desteklediniz. 
Bizlerde onları iyi birer sağlık çalışanı 
olarak yetiştirebilmek için bu eğitim 
dönemleri içerisinde onlara sağlam bir 
meslekeki temel bilgi verdik, bilgilerini 
deneyimle pekiştirmelerini sağladık 
ve bundan sonraki mesleki gelişimleri 
için de doğru bir yol ve hedef çizdik. 
Umarım bu hedef onlara yaşamları 
boyunca yol gösterir,” ifadelerini 
kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ öğrencilere 
de seslenerek;“Kendinizi, toplu-
munuzu kurarken ya da güçlendirirken 
bulacaksınız, yazgınız böyle çıkarsa 
sevinin çünkü toplumlar bu dünyada 
elle tutulur tek şeylerdir. Gerisi boştur. 
Sizlere öğretilen bilimsel ve etik 
kurallara daima sadık kalınız. Yeni 
yaşamınızın sizlere başarı sağlık 
ve mutluluk getirmesini diliyorum. 
Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

“Sağlık Bilimleri Mezunları 
Mesleki Yemin Etti”
Meslek Yeminin’den önce Dönem 
Mezunları adına Hemşirelik Bölümü 
mezunu Perihan Afyon ve Bilhan Japet 
birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından mezunlara 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu 
Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan 
tarafından mesleki yemin ettirildi. 
Ardından Diplomaların takdimi ile 
tören mezunların keplerini havaya 
fırlatmasıyla sona erdi.

Prof. Dr. Bektaş “Özverili 
Çalışmanın, Emek Vermenin Ve 
Dayanışmanın Ödüllendirildiği 
Bir Gün Yaşıyoruz.”
Doç. Dr. Turkan’nın ardından konuşan 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Bektaş, “Mimarlık fakül-
temizin yeni mezunlarına diplomalarını 
vermek üzere bir aradayız. Bugün başta 
mezunlarımız olmak üzere mimarlık 
fakültesi öğretim üyelerinin ve siz değerli 
velilerimizin gurur duyacağı bir gün. 
Özverili çalışmanın, emek vermenin ve 
dayanışmanın ödüllendirildiği bir gün” 
dedi.

Prof. Dr. Şenol Bektaş; “Mimarlık fakül-
temizin hocaları, öğrencilerimizi yoğun 
bir eğitim öğretim sürecinin akabinde 
mezuniyete taşımalarından dolayı 
çok mutlular. Ailelerimiz evlatlarının 
büyük fedakarlıklarına katlanarak tıpkı 
hocalarımız gibi bugüne taşımaktan 
dolayı onlar da çok mutlular. Emeklerin 
taçlandırıldığı bir gün. Üniversiteye kayıt 
olan her öğrenci mezun olacağı günün 
hayali ile yaşar. Bugün sizlerin hayal-
lerinin gerçekleşeceği bir gün. Bugün 
hayatlarınızda bir dönem kapanırken 
yeni dönem açılıyor.Yeni dönem zorlu 
bir dönem olacak, rekabete dayalı bir 
iş hayatına atılacaklar. Hayallerini 
gerçekleştirebilecekleri kurumlara 
girmeye çalışacaklar. Üniversitemizde 
almış oldukları sağlam eğitim sayesinde 
karşılaşacakları tüm zorlukların üstesinden 
geleceklerine inancımız tamdır. Sizleri 
tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun.”

Törende yabancı öğrenciler adına 
Obayda Khattab, Yerli öğrenciler adına 
ise Sena Şeyma Ünal birer konuşma 
gerçekleştirmelerinin ardından Fakülte 
öğrencilerinden Yağmur Çoban ve Can 
Ahmet Kayrala müzik dinletisi sundular.

Tören diplomaların verilmesinin ardından 
geleneksel kep atma töreni ile son buldu.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan; 
“Kendinize Güvenmeli Ve 
Asla İnancınızı 
Kaybetmemelisiniz”
Mezun olan öğrencilere de sesle-
nen Prof. Dr. Sevinç Yücecan, 
“Sevgili öğrencilerim bugünden 
sonra meselktaşlarımız olarak sizler 
iş başında olacaksınız. Kendinize 
güvenmeli ve asla inancınızı kaybet-
memelisiniz. Sizlerin üzerinize düşen 
sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine 
getireceğinize gerçekten yürekten 
iananıyorum. Yaptığınız her işte iz 
bırakmaya özen göstereceğinizden 
eminim. Mesleğinizi icra ederken, 
atacağınız her adımda bizler 
hocalarınız, meslektaşlarınız olarak 
varlığımızla, bilgimizle, tecrübeler-
imizle kalbimizle ve başarı temen-
nilerimizle hep yanınızda olacağız.” 
diyerek, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. 
Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e, akademik 
ve idari her kademede görev yapan-
lara teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ;“Hedefimiz Dünya 
Üniversiteleri İçersinde İlk 
500’e Girmek”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ 
ise, “1988 yılında kurulan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin yüksek düzeyde 
eğitim olanakları ve yetkin eğitim 
kadrosuyla uluslararası bir etkin-
likte kimlik gösteren 118 ulusal ve 
uluslararası kuruluşa üye bir yüksek 
öğretim kurumu olduğunu belirt-
erek”16 fakülte 6 enstitü 2 yüksekokul 
4 meslekyüksek okulu 32 araştırma 
ve uygulama merkezi 1500 öğretim 
elemanı ve 27 bine yaklaşmış 
öğrencisine en iyi eğitim öğretim ve 
araştırma ortamı sağlayan yakın 
doğu üniversitesinin temel amacı 
kendine güvenen sorumluluğunu 
herşeyin üzerinde tutan, toplumsal ve 
tarihi değerleri gözeten akılcı yaratıcı 
ve özgür düşünceye sahip bireyler 
yetiştirmektir.” dedi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Mimarlık 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Zihni Turkan, Girne Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Türköz Kolozali, Enstitü 
Müdürleri, Dekan Yardımcıları, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Tören, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs 
Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve tüm 
şehitlerin anısına bir dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başladı.

Doç. Dr. Zihni Turkan; “Mimarlık 
Bir Farklılıktır. Bir Yaşam 
Biçimidir”
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zihni Turkan 
açılış konuşmasında; “Sevgili mezunlar 
öncelikle büyük özveri ile sizlerin bu güne 
ulaşmanızı sağlayan sevgili ailelerinizi 
kutlar eğitiminiz süresince hep yanınızda 
olan hocalarınıza ve fakültemize her tür 
desteği veren başta kurucu rektörümüz 
olmak üzere üniversitemiz yönetimine 
teşekkürlerimi sunarım” diyerek sözler-
ine başlarken, öğrencilerle birlikte aynı 
heyecanı paylaştıklarını ifade etti.

“Mimarlık bir farklılıktır. Bir yaşam 
biçimidir.” diye devam eden Doç. Dr. 
Zihni Turkan ; “Gelecekle uğraşma, 
geleceği tasarlama büyük bir sorumluluğu 
gerektirir. Bu sorumluluk tasarladığınız en 
küçük bir mesleki öğeden toplumunuzun, 
ülkenizin geleceğine kadar uzanmaktadır. 
Mesleğinizin gereği olan özgür düşünceyi 
yaşamınız boyunca çok önemli bir etik 
değer olarak hissetmelisiniz ve bu 
doğrultuda çalışmalısınız, tasarlamalısınız. 
Sizlere nitelikli tasarımlarla dolu, mimarca 
bir yaşam diler tüm hocalarınız adına 
sevgilerimi sunarım. Kuzey Kıbrıs’ı, Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni ve bizleri unutmayınız. 
Yolunuz açık olsun.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi
2017-2018 Güz Dönemi
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 
YDÜ Büyük Kütüphane Salon 3’te gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2017 – 2018 Güz 

Dönemi mezuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 
Büyük Salon’da gerçekleştirildi.
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Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar 
Öğretmenliği Bölümü Uz. Öğretim Görevlisi Erkan Bal’ın kısa aralıklarla 3 makalesi uluslararası 
prestijli indekslerde taranan Ponte Journal, Procedia Computer Science ve International Jour-
nal of Educational Sciences dergilerde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 
ABD Öğretim Görevlisi Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak, 

Cezayir Pierre ve Marie Curie Anti-Kanser Merkezi (CPMC) 
tarafından Cezayir’de düzenlenen Cezayir Onkoloji Eczacılığı 

Kongresi’ne katıldı.

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin 
Genç Mimarları 

Diplomalarını Aldı



Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel’e teşekkürlerini sunarak, mezun 
öğrencilere başarılar diledi. 

Dr. Korkmaz; “Yakın Doğu 
Sadece Eğitim Yuvası Değil Aynı 
Zamanda Sağlık, Bilgi Ve Aile 
Yuvası.”
Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora ve 
yüksek lisans öğrencileri adına bir 
konuşma gerçekleştiren eğitim 
programları ve öğretimi Doktora Mezunu 
Dr. Selma Korkmaz; “ Öncelikle amacı 
geleceğe ışık tutan bireyler yetiştirmek 
olan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi 
Mezuniyet Törenine hepiniz hoşgeldiniz. 
Bugün burada mezuniyet sevincimizi 
paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. 
Bu törende bulunmaktan ve şu an 
karşınıza çıkarak sizlere hitap etme 
fırsatı bulmaktan onur duyuyorum.” 
dedi.

“Yakın Doğu sadece eğitim yuvası 
değil aynı zamanda sağlık, bilgi ve aile 
yuvası. KKTC’nin en büyük hastanesi 
sayesinde sağlıkla ilgili yaşadığımız tüm 
sorunları ortadan kaldıran, KKTC’nin 
en büyük kütüphanesi sayesinde de 
araştırdığımız her konuya kolaylıkla 
ulaşmamıza yardımcı olan ve kendi 
mezunlarına iş imkanı sağlayan bir yuva. 
Öncelikle maddi ve manevi yardımlarını 
benden esirgemeyen ve her türlü konuda 
bana destek olan sevgili annem Zahide 
Bardakçıoğlu’na, her zaman başarılı 

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Fahrettin Sadıkoğlu, Girne 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Gökmen Dağlı, Atatürk Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, 
Enstitü Müdürleri, Fakülte Dekanları, 
Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileler 
katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. Ardından, Atatürk 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü’nden Piyano Öğretim Görevlisi 
İlayda Melikova ve Şan Öğretim Görevlisi 
Sofrano Vasfiye Çakıstaş’ın müzik zi-
yafeti ile devam etti.

Prof. Dr. Uzunboylu; “Yakın 
Doğu Koleji, Yakın Doğu 
İlkokulu Ve Yakın Doğu Okul 
Öncesi Eğitim Kurumunda 
Öğrencilerimiz Ayrıcalıklı 
Olarak Uygulama Şanslarını 
Yakalayabilmektedirler.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren , Yakın 
Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu; 
“Bugün hepimiz heyecanlıyız. Bugün 
hepimiz mutluyuz. Bugün hepimiz yarın 
daha iyi olması için buradayız.” diyerek 
sözlerine başaldı.

Prof. Dr. Uzunboylu; “Yakın Doğu Üni-
versitesi Atatürk Eğitim Fakültesi olarak 
öğrencilerimizin mezun olduktan sonra 
görevlerini en iyi şekilde yerine getirmel-
eri için canla başla, özverili bir şekilde

zaman unutmayacaksınız. Ben bugün 
gittiğim her mezuniyet töreninde kendi 
mezuniyetimi hatırlarım.”

Prof. Dr. Sadıkoğlu öğrencilere seslenerek 
“Size iki tavsiyem var. birincisi şudur ki 
hayat bir hikayeye benzer. ’Önemli olan 
onu ne kadar uzun değil onu ne kadar 
iyi yaşadığınızdır’. Ikincisi ise ‘Şans, 
fırsat oluştuğunda ne yapacağına bağlı 
olmasıdır’. Yakaladığınız şansı ne kadar 
iyi kullandığınızla değil ne kadar doğru 
değerlendirdiğinizle ilgilidir.” İfadelerine 
yer verdi.

Aillere de seslenen Sadıkoğlu, “Sizler 
bundan dört yıl önce çocuklarınızı 
bize emanet ettiniz. Sizin yaptıklarınız 
herşeyin üzerindedir. Ancak öğretim 
elemanlarımız evlatlarınızı eğitti, onlara 
bilgi verdi. Ne mutludur ki bugün 
evlatlarınızı size yeni bir birey olarak si-
zlere geri veriyoruz.” diyerek mezun olan 
öğrencilere başarılar dileyip “yolunuz 
açık olsun” dedi.

Tören, diplomaların takdimi ve gelenek-
sel kep atma töreni ile son buldu.

olacağıma inandığı halde bugünümü 
göremeyen rahmetli babam Mahmut 
Bardakçıoğlu’na, ağabeylerime, eşime 
ve ailemin bütün fertlerine çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca başta bu eğitim 
yuvasını kuran Dr. Suat İ. Günsel’e, 

Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. Dr. 
İrfan S. Günsel’e, manevi değerini her 
zaman hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. 
Ümit Hassan’a, Rektör yardımcılarımıza, 
Dekanıma, Enstitü Müdürüme ve 
tez danışmanıma teşekkür eder, 
şükranlarımı sunarım.” dedi. 

Dr. Korkmaz’ın ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Birincisi Ahmet Akkuzu konuşmasını 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu; “Şans 
Fırsat Oluştuğunda Ne 
Yapacağına Bağlıdır.”
Ardından söz alan Yakın Doğu Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Fahrettin Sadıkoğlu; “Lisansüstü mezun 
sayısı, lisansın iki katı. Ben buna çok 
sevindim. Bu okulda ilk yüksek lisans 
öğrencisinin öğretmeni benim ve bugün 
bu üniversitede bu kadar yüksek lisans 
ve doktora mezunu görmek ve bu 
kadar yayın yapıldığını duymak sevinç 
kaynağıdır. Siz bugün hayatınızın bir 
sayfasını kapatıyorsunuz. Sizin bu dört 
yıl boyunca aldığınız eğitim size yeni bir 
hayatın başlangıcını sunmuştur. Sizler 
Kıbrıs’ta geçirdiğiniz dört yılı hiç bir 

çalışmakta ve özellikle yeni bilgileri 
öğrencilerimizle paylaşmaktayız. 
Özellikle öğrencilerimizin en iyi şekilde 
yetişebilmesi için onların uygulama 
olanaklarını yaratmaya çalışıyoruz. Bu 
noktada üniversitemizin bünyesinde 
bulunan Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu 
İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Önc-
esi eğitim kurumunda öğrencilerimiz 
ayrıcalıklı olarak uygulama şanslarını 
yakalayabilmektedirler. Bu da özel-
likle uygulamaya özen gösterdiğimizin 
göstergesidir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Uzunboylu; “2017 
Yılında 281 Makale Üretmiş Ve 
Yayınlamışlardır.”
“Bugün çok farklı bir mezuniyet töreni 
yaşamaktayız. 17 lisans, 20 doktora, 
18 de yüksek lisans mezunumuz bugün 
mezun oluyor. Bunu farklı kılan bildiğiniz 
gibi diğer üniversiteler özellikle 21. 
yy’da lisansüstü eğitime büyük önem 
vermektedirler. Bizler tabiki YDÜ Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü ile birlikte bu başarıyı 
yakalamış bulunmaktayız” diye konuşan 
Prof. Dr. Uzunboylu, “Bunun yanında 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi öğretim üyeleri 2017 yılında 
281 makale üretmiş ve yayınlamışlardır. 
Bu eğitim fakülteleri için çok büyük bir 
başarıdır. Öğretim üyesi başına biz 5 
makale verdik. Bu da bizim , Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak farklılığımızdır.” dedi.

Prof. Dr. Uzunboylu Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kurucu Rekörü Dr. Suat İ.Günsel ve

Atatürk Eğitim Fakültesi 
Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2017 – 2018 Bahar Güz Dönemi Mezuniyet 
Töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.
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Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, 
Sağlık Bilimleri Estitüsü Müdürü 
Hüsnü Can Başer, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve veliler katıldı.Tören, 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasının ardından, Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Erkan Sülün ve Atakan 
Sarı’nın müzik ziyafeti ile devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış; 
“Aileler, arkadaşlar, öğretim görevli-
leri ve seçkin konuklar eşliğinde, bu 
seçkin öğrenci grubuna diplomalarını 
sunuyor olmak, şahsım ve çalışma 
arkadaşlarım adına çok büyük bir 
onur. Bugün, uzun süren büyük bir 
çabanın son günü. Bugün, mutluluk ve 
sevinçleri paylaşmanın günü. Bugün, 
hepiniz parlak bir geleceğe açılan 
kapının eşiğindesiniz.” İfadeleriyle 
başladı.

Prof. Dr. İhsan Çalış; 
“Unutulmamalıdır ki, Eczacı, 
Doktorlara, Diğer Sağlık 
Personeline, Hastalara Ve 
İhtiyacı Olanlara İlaçlar 
Konusunda Yardımcı 
Olabilecek Tek Nitelikli 
Danışman’dır.”
Mezun olan öğrencilere seslenen 
Prof. Çalış; “Bugün, sağlık bilimleri 
dünyasındaki en önemli ve en saygın 
mesleklerden biri olan eczacılık 
mesleğinin derecesini alıyorsunuz. 
Öğrenme hayat boyu sürecektir, 
gelecekteki kariyerinize bu bilinçle 
başlamanız çok önemlidir. Kendinizi 
sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bir 
eczacı diplomasına sahip olmak 
yeterli değildir. Önemli olan, kişinin 
sorumluluklarını, yükümlülükler-
ini yerine getirmesi ve bir eczacı 
olmanın beklentilerini en saygın 
şekilde karşılaması gerektiğidir. 
Unutulmamalıdır ki, Eczacı, Dok-
torlara, diğer sağlık personeline, 
hastalara ve ihtiyacı olanlara ilaçlar 
konusunda yardımcı olabilecek tek 
nitelikli danışman’dır” diye konuştu.

Prof. Çalış; “Bugün, 
Çocuklarınızı, Sizlere Çok 
Saygın Bir Meslek Sahibi 

açıdan iyi olma hali olarak tanımlar.” 
diyerek eczacılık fakültesi öğretim 
elemanlarına şu sözlerle seslendi; 
“Uzun süreden beri devam eden fiziki 
ve alt yapı sorunları sağlık bilimleri 
fakülte binası ve İrfan S. Günsel 
Kongre Merkezi’nin hizmete girmesiyle 
çözüme kavuşmuştur. Bugüne kadar 
artan öğrenci talebini karşılamak ve 
bilimsel araştırmalarda tasarlanan 
hedeflere ulaşabilmek için fakültenin 
cihaz-ekipman donanımları ve akade-
mik kadrosunu güçlendirmek için ger-
ekli adımları attık, atmaya da devam 
edeceğiz. Sizler öğrencilerimizi sağlık 
sektörüne, değişen sağlık koşullarına 
uyum sağlayabilen, problem çözme 
becerisine sahip, verimli, iletişim 
becerileri yüksek, ekip çalışmasına 
yatkın, mesleki becerilerle donatılmış 
veya toplumsal sorumluluklarını bilen 
elemanlar olarak yetiştirdiniz sizlere 
minnetarız.”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; 
“KKTC Dünyanın En 
Güvenilir 5 Ülkesi Arasında 
Yer Almaktadır”
“KKTC’de yüksek öğretime devam 
eden öğrenci sayısı 110 binin üzerinde 
olmakla birlikte nüfusa oranla 
dünayda yüksek öğretime devam 
eden en fazla öğrenci olduğu ülkedir. 
Bununla birlikte dünyanın en güvenilir 
5 ülkesi arasında yer almaktadır. 2017 
yılında açıklanan ABD menşeli bir ra-
pora göre, KKTC özgür ülkeler arasında 
yer almaktadır. Böyle bir ülkeden 
mezun oluyor öğrencilerimiz.” diyerek 
velilere de seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, 
mezun olan öğrencilere ise “Alacağınız 
diplomalarınızla birlikte eczacı 
ünvanını elde etmiş olacaksınız. 
Her geçen gün artacak deneyim ve 
bilginizle aranan bir eczacı olacağınıza 
yürekten inanıyoruz. Mezuniyetinizi 
kutluyor, sağlık başarı ve mutluluk 
getirmesini diliyorum, yolunuz açık 
olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Mezun olan öğrenciler adına Ecz. 
Hüsam Ellin Muhammed Yosef bir 
konuşma yapmasının ardından, 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İhsan Çalış tarafından mesleki yemin 
gerçekleştirildi.

Tören diplomaları takdimi ve gelenek-
sel kep atma töreni ile son buldu.

önemli bir göstergesidir.” diyerek velilere 
şu şekilde seslendi; “Değerli veliler-
imiz bugün mezun olan öğrencilerimizin 
alacağı diplomalardan sizlerin de hakları 
olduğuna inanıyorum. Sizler anne ve 
baba olarak bu süreçte tabi sınavlardan 
geçtiniz ve çocuklarınıza hep destek 
oldunuz. Sonuç olarak bugün sizler de 
mezun öğrencilerimizin mutluluğunu 
paylaşıyorsunuz.”

Doç. Dr. Eyüpoğlu, mezun öğrencilere de 
seslenerek ; “Unutmayın ki İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi olarak sizlere elimizden 
geldiği kadarıyla destek olduk, bugünden 
sonra da sizin yanınızda var olmaya ve 
destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı 
uğurlu olsun, yolunuz açık olsun” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu: 
“Veda Ayrılık Değildir.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ise; “Bugün 
biz burada öğrencilerimizin mezuniyet se-
vinçlerini paylaşmak için bir araya geldik. 
Bütün öğrencilerimiz hayatlarının bir 
sayfasını kapatıyor. Bir roma filozofunun 
sözü var. ‘Hayat bir hikayedir, önemli olan 
ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar iyi 
olduğudur’. Bir de hayatta şans önem-
lidir. Sizler de o şansı yakalayacaksınız. 
Değerli veliler sizler evlatlarınızı dört yıl 
bize emanet ettiniz. Bizler de onları en iyi 
şekilde eğittik. Sizlere evlatlarınızı eğitimli 
olarak geri vermekten Yakın Doğu Üniver-
sitesi olarak büyük mutluluk duyuyoruz. 
Değerli öğrenciler veda ayrılırk değildir. 
Bir ömür boyu bağlarımız devam edecek, 
Kıbrıs’ı da Yakın Doğu Üniversitesi’ni de 
daima hatırlayacaksınız. Yolunuz açık 
olsun.”

Konuşmaların ardından diplomaların tak-
dimi ile tören mezunların keplerini havaya 
fırlatmasıyla sona erdi.

Olarak Teslim Ediyoruz.”
Prof. Dr. İhsan Çalış öğrenci 
velilerine de seslenerek; “Mezuniyet 
törenine katılarak, çocuklarınızı 
ve bizleri bu anlamlı günde yalnız 
bırakmadığınız için hepinize en derin 
sevgi ve saygılarımı sunarım. Bugün, 
çocuklarınızı, sizlere çok saygın bir 
meslek sahibi olarak teslim ediyoruz. 
Çocuklarınızın başarıları ve onlara 
olan destek ve inancınız nedeniyle 
sizleri candan kutluyorum.”

“Fakültemiz bu başarısını, verilen 
eğitimi profesyonel bir dokunuşla 
daha anlamlı bir sonuca dönüştüren 
eczacı öğretmenlerimize de bor-
çludur. Fakültemiz, bu açıdan da 
benzersizdir. Bu fırsatı bize sağladığı 
için üniversite yönetimine teşekkür 
ediyorum. Bu vesileyle, Klinik 
Eczacılık, Farmakognozi, Farmasötik 
Kimya ve Toksikoloji branşlarında 
yüksek lisans programlarını başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimizle birlikte 
onlara danışmanlık yapan siz öğretim 
üyelerimizi en içten dileklerimle tebrik 
eder, mezun olan öğrencilerimize de 
başarılar dilerim” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; 
“Uzun Süreden Beri 
Devam Eden Fiziki Ve Alt Yapı 
Sorunları Sağlık Bilimleri 
Fakülte Binası Ve İrfan Suat 
Günsel Kongre Merkezi’nin 
Hizmete Girmesiyle Çözüme 
Kavuşmuştur.”
Prof. Dr. Çalış’ın ardından 
konuşmasını gerçekleştiren, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversiteler-
in toplumdaki önemine değinerek, 
“Kültürümüzün ileri uygarlık safında 
faaliyetler geliştirmesi kültümüzü 
yakından ilgilendiren kesimlerinin 
sağlam bilgi ışığında geliştirmekle 
mümkündür. Eflatun ve aristodan 
başlayarak günümüze dek uzanan 
süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve 
topluma sunulmasını sağlayan üni-
versiteler, idealizmin felsefe esasları 
üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim 
gibi farklı unsurları bünyesinde 
bütünleştiren kurumlardır.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünya Sağlık 
Örgütü, sağlığı sadece hastalıklardan 
ve mikroplardan korunma değil bir 
bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahret-
tin Sadıkoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife 
Zihni Eyüpoğlu, Enstitü Müdürleri, Bölüm 
Başkanları, Öğretim Elemanları, Mezun 
Öğrenciler ve Aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Kıbrıs 
Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük,Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf.R.Denktaş ve tüm 
şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başladı. Ardından 
Atatürk Eğitim Fakütesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü öğretim görevlilerinin hazırladığı 
müzik dinletisiyle devam etti.

Doç. Dr. Eyüpoğlu; “Amacımız 
Dünya Ölçeğinde Yarışabilecek 
Özelliklere Sahip Mezunlar 
Yetiştirmektir.”
Mezun öğrencileri temsilen Olga Mocan’nın 
konuşmasının ardından söz alan, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili 
Doç. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu; “Yakın Doğu 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesinin 1988 yılında İşletme Yönetim ve 
Bilgisayar Enformatik olmak üzere 2 bölüm 
olarak kurulmuştu. Daha sonraki yıllarda 
Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset 
Bilimi, Bankacılık Ve Finans, Uluslararası 
İşletme, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Pazar-
lama, İnsan Kaynakları Yönetimi, AB 
ilişkileri, Kamu Yönetimi Ve Yönetim 
Bilişimleri Sistemleri olmak üzere 11 ayrı 
bölüm daha kurulmasıyla bugün 13 bölüm 
ve1800’e yakın öğrenciye eğitim veren 
bir fakülte olmuştur. Fakültemizin amacı 
genç ve dinamik ve sürekli güncellenen 
ders programları ile hem ulusal piyasaların 
ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya 
ölçeğinde yarışabilecek özelliklere sahip 
mezunlar yetiştirmektir.” diye konuştu.

Doç. Dr. Eyüpoğlu; “Aldığımız 
Onaylar Verdiğimiz Kaliteli 
Eğitimin Göstergesidir.”
Doç. Dr. Eyüpoğlu; “Geçtiğimiz yıl 
fakültemizin beş programı uluslararası 
akreditasyon kurullar tarafından akredite 
edilmiştir. İngilizce İşletme, Bankacılık 
Ve Finans, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler 
programlarımız FIBA tarafından akredite 
olmuşken, İngilizce Bilgisayar enformatik 
programımız da ASID tarafından akredite 
edilmiştir. Bu kurumlardan kalite onayı 
almamız verdiğimiz kaliteli eğitimin çok

Eczacılık Fakültesi 
Güz Dönemi
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi
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Törende Yaşanan Süpriz Evlilik 
Teklifi Salonu Dolduran Herkesi 
Şaşırttı…
Konuşmaların ardından sahneye 
davet edilen Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü mezunu Mehmet Kılıçdemir 
konuşmasında arkadaşlarına mesleki 
hayatlarında başarılar diledi. Ardından 
mezun olmalarında emeği geçen bölüm 
başkanına ve tüm öğretim elemanlarına 
teşekkürlerini sunan Kılıçdemir en büyük 
teşekkürü ise 9 yıl önce tanıştığı kız 
arkadaşı Gözde Dinçer’e etti ve ardından 
kız arkadaşını sahneye davet etti.

Kılıçdemir; “9 yıl önce tanıştık. Daha 
sonrasında bütün zorlukları aştık. 
Önce önlisans mezunu oldum. Dört yıl 
kadar kendi sektörümde biyomedikal 
teknikeri olarak çalıştım. Kız arkadaşım 
sonrasında sen başarırsın dedi ve şu 
an adanın tek biyomedikal mühendisliği 
yetiştiren üniversitesinden mezun olmuş 
durumdayım. Bundan kıvanç duyuyo-
rum ve kız arkadaşıma huzurlarınızda 
soruyorum; BENİMLE EVLENİR MİSİN?” 
diyerek herkese duygu dolu anlar yaşattı. 
Gözde Dinçer “EVET” olarak yanıtladığı 
andasalonu dolduran konukların çığlık ve 
sevinç dolu alkışları salonu çınlattı.

Gerçekleştirilen bu sürpriz evlenme 
teklifinin ardından ise tören mezuniyet 
hakkı elde eden öğrencilere sırasıyla 
diplomaların takdimi ve geleneksel hale 
gelen kepler havaya fırlatılmasıyla son 
buldu.

Törene Nijerya Federal Cumhuriyeti İçişleri 
Bakan Yardımcısı Abubakar Gasau Magaji, 
Lefkoşa Kaymakamı Ahmet Arslan, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tümer Garip, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş, 
Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Sümer ŞAHİN, Bölüm 
Başkanları, Akademisyenler, Aileler, 
Davetliler ve mezun öğrenciler katıldı.

Mezuniyet töreni başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk,Kıbrıs Türklerinin Lideri 
Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf.R.Denktaş ve tüm şehitler anısına 1 
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. Ardından müzik 
dinletisi ve folklor gösterisiyle devam etti.

Prof. Dr. Sümer Şahin; 
“Okulumuza Taze Bir Öğrenci 
Olarak Geldiler Ve Hepsi Taze 
Bir Mühendis Olarak Hayata 
Atılıyorlar.”
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sümer Şahin ;“Özellikle veliler büyük bir 
fedakarlıkla büyük bir sabırla evlatlarının 
yavrularının bir meslek kazanmasını 
takip ettiler ve desteklediler. Onlara biz 
de çok teşekkür ederiz. Okulumuza taze 
bir öğrenci olarak geldiler ve hepsi taze 
bir mühendis olarak hayata atılıyorlar.” 
İfadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Şahin bu dönem toplamda 281 
mezun verildiğini de ifade ederek, “çok 
sayıda farklı ülkelerden öğrencimiz var. Bu 
öğrenciler ülkelerine dönüdükleri zaman 
gerek KKTC gerek TC hakkında güzel 
itibarla döneceklerine eminim. Sizlere 
bahtiyarlıklar ,mutluluklar, başarılar 
dilerim.” dedi.

Prof. Dr. Abiyev ve Prof. Dr. 
Atalar’a Akademik Takdir 
Belgesi…
Konuşması sırasında Prof. Dr. Raib Abiyev 
ile Prof. Dr. Cavit Atalar’ı da sahneye 
davet eden Prof. Dr. Şahin, 20 yıldan 
uzun bir süredir Mühendislik Fakültesine 
hizmet etmelerinden dolayı akademik 
takdir belgesi sundu.

Prof. Dr. Şahin; “Hocalarımız 20 yıldan 
beri fakülteye hizmet etmiş hocalarımızdır 
ve onları takdir etmek boynumuzun bor-
cudur. Bu çerçevede kendilerine akademik

Doç. Dr. Saner; “Standartların 
Üzerinde Eğitim Vermek 
Amacı İle Tüm Öğretim Üyesi 
Arkadaşlarımla Birlikte Canla 
Başla Uğraştık Ve Uğraşmaya 
da Devam Edeceğiz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokul Ve Turizm 
Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. 
Tülen Saner ise, “Yakın Doğu Üniversi-
tesi Turizm ve Otel İşletmeciliği kaliteli 
ve günün koşullarına uygun eğitim 
vermeyi kendine ilke edinmiş bir yükse-
kokuldur. İş hayatınızdaki tüm kapıların 
açılabilmesi için sizlere standartların 
üzerinde eğitim vermek amacı ile tüm 
öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte 
canla başla uğraştık ve uğraşmaya da 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Saner; “Bugün çok değerli 
öğrencilerimizin verdikleri emeklerin 
karşılığını alma zamanı geldi. Dört 
yıldır canla başla çalışıp, çaba sarfedip 
diplomalarını almaya hak kazandılar. 
Çocuklarınız eğitim hayatlarının önemli 
bir bölümlerini geride bırakıp bugün 
gerçek hayatla tanışıyorlar. Artık kendi 
ayakları üzerinde duracak konuma 
gelmişlerdir. Eminim ki sizlerde bu 
başarının sevincini, heyecanını, guru-
runu hep birlikte yaşıyorsunuz.” Dedi.
Doç. Dr. Tülen Saner öğrencilere de 
seslenerek, “Bugün burdan mezun olup 
aramızdan ayrılıyorsunuz. Ben eminim 
ki pırıl pırıl olan gençlerimiz bizleri her 
yerde en iyi şekilde temsil edeceklerdir. 
Unutmayınız ki Yakın Doğu Üniversitesi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 
sizlere elinden geldiği kadar destek 
oldu. Bugünden sonra da var olmaya 
ve destek olmaya devam edeceğiz.” 
diyerek öğrencilere başarılar diledi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu; “Şans, 
Fırsat Oluştuğunda Ne 
Yapacağınıza Bağlıdır.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 
Sadıkoğlu’da, “Bugün biz burada iki 
meslek yüksekokulumuzdan me-
zun olan öğrencilerimizin sevinç ve 
mutluluğunu paylaşıyoruz. Sevgili 
öğrenciler sizler bugün hayatınızın bir 
sayfasını kapatıyor ve dört yıldır eğitim 
aldığınız bu üniversiteden mezun olarak 
yeni bir hayat sayfasını açıyorsunuz. 
İster turizim ister spor yüksekokulu 
olsun iş imkanları oldukça fazladır.” 
İfadelerini kullanırken,” mezun olan 
öğrencilere “Şans, Fırsat Oluştuğunda 
Ne Yapacağınıza Bağlıdır” sözüyle 
başarılar diledi.

Mezun öğrenciler adına Sharon 
Tirivashe Munongwa adlı mezun 
öğrenci bir konuşma gerçekleştirerek, 
diploma takdimine geçildi. Tören gele-
neksel kep atma töreni ile son buldu.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, 
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokul ve Turizm 
Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. 
Tülen Saner, BESYO Yüksekokul Müdürü 
Dr. Cevdet Tınazcı, öğretim görevlileri, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl 
Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf R.Denktaş ve tüm şehitler anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başladı.

Ardından Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 
öğretim elemanlarından İlyas Abdullin 
müzik dinletisi ile devam etti.

Dr. Tınazcı; “YDÜ BESYO Kıbrıs 
Adası’nda İlk Ve Öncü Fonksi-
yona Sahip Bir Yüksekokul-
dur.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren, 
BESYO Yüksekokul Müdürü Dr. Cevdet 
Tınazcı, “Yakın Doğu Üniversitesi Be-
den Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (YDÜ 
BESYO), 1997 yılından beridir ‘Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 
Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü’ 
çerçevesinde eğitim ve öğretim faali-
yetlerini sürdürmektedir. YDÜ BESYO 
Kıbrıs Adası’nda ilk ve öncü fonksiyona 
sahip bir yüksekokuldur” diye sözlerine 
başlarken, Beden eğitimi ve spor bil-
imlerine ilişkin çağdaş ve dönüşümcü 
öğretmen, antrenör ve yöneticilerin 
yetiştirilmesinde liderliğini devam et-
tirmek amacı taşıdıklarını vurguladı.

Dr. Tınazcı, “YDÜ BESYO, statü 
açısından KKTC’de öncü fonksi-
yona sahip ilk ve tek modeldir. 
Gerek akademik, gerekse sosyal 
açıdan nitelikli ve nicelikli akademik 
personele sahiptir. Akademik personel 
‘Açık Kapı Uygulamaları’ konusunda 
etkindir. Öğrencisini aktif bir biçimde 
dinler ve öğrenci merkezli çözümlere 
odaklanır. Öğrencilerine ‘yerinde ve 
katılımcı gözlemcilikle’ ilgili imkânlar 
sağlar. Spor tesisleri, ekipmanı ve 
kaynakları konusunda emsâllerine 
nazaran üstündür. Beden eğitimi ve 
spor bilimlerine ilişkin seminer, kurs 
ve konferanslar sıkça tekrarlanır, Bu 
süreçte öğrencilerimizin ilgili or-
ganizasyonlarda aktif olması sağlanır. 
Problem çözümünde ‘etkin iletişim ve 
öğrenci odaklılık’ ilkedir.”İfadelerine yer 
vererek, “Mezunlarımızın iş imkânları 
ve hayatlarını düzenlemelerine ilişkin 
temaslarımız ve bu yöndeki destekler-
imiz kesintisizce devam etmektedir.” 
diyerek başarılar diledi.

takdir belgesei sunmak istiyorum” diyerek 
duygularını ifade etti.

Ardından kucuru dekan Prof. Dr. 
Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Fahrettin 
Sadıkoğlu’nu da sahneye davet eden 
Prof. Dr. Şahin, her ikisine de üniversite 
adına teşekkürlerini sunarak sözlerini 
sonlandırdı.

Prof. Dr. Şenol Bektaş; 
“Mühendislik Fakültesi 
Neredeyse Bizim Bir Yavrumuz, 
Çocuğumuz Oldu.”
Prof. Dr. Şenol Bektaş ise, mühendislik 
fakültesi neredeyse bizim bir yavrumuz, 
çocuğumuz oldu. 90’lı yıllardan itibaren 
bu fakülteye, idari görevlerde sırasında bir 
nefer olarak hizmet etmekten çok büyük 
bir gurur duyuyorum ve daha nice yıllara 
diyorum.” diye konuştu.

Prof. Bektaş, “Mühendislik fakültesi 
90’lı yıllarda iki bölümle kurulmuştu.
fakat bugün benim bile aklımın karıştığı 
kadar bölüm var. Yıllar içerisinde çok iyi 
mezunlar verdik. Onlarla iftihar ediyoruz. 
Bugünün özneleri sevgili mezunlarımız. 
Ne mutlu bana ki bu çocukların üzerinde 
benim de emeğim var. Onları hayata 
hazırlamaktan büyük mutluluk duydum, 
genç mühendisleri tebrik ediyor, yeni 
hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından mezun öğrnciler 
adına Makine Mühendisliği Bölümü 
fakülte birincisi Lovejoy Mutswatwo ile 
Gıda Mühendisliği Bölümünden Fevziye 
Dindar birer konuşma yaptı. 

Mezuniyet Töreni’ne 
Sürpriz Evlilik Teklif 
Damgasını Vurdu

Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Yüksekokulu ve Beden 

Eğitimi Spor Meslek 
Yüksekokulu Mezunlarını 

Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 201-2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni yoğun 
katılımla Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi. Mezuniyete sürpriz 
evlilik teklifi damgasını vurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yükse-
kokulu ve Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) 
2017 – 2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane 

Salon 4’te gerçekleştirildi.
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