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“Görünmeyen Beyin” 
Konferansında, Beyinle 
İlgili Konuşulmayan 
Detaylar Anlatıldı

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi

İletişim Fakültesi Güz 
Dönemi Yeni Mezunlarını 
Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel 
Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 
tarafından, bilim dünyasındaki 
yeni gelişmelerin ve öne çıkan 
konuların tartışıldığı “Periyodik 
Konferanslar Dizisi”nin dördüncüsü 
“Görünmeyen Beyin” başlığı altında 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 
– 2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
101 No’lu Salonda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi 2017 – 2018 Güz Dönemi 
mezuniyet töreni İletişim Fakültesi 
Turuncu Amfi’de gerçekleştirildi.

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 5’TE

DETAYLAR 3’TE

Gaziler Derneği’nden bir heyet, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’i 
Makamında Ziyaret Etti.

Ziyarete, Şehit Aileleri ve Ga-
ziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, Sivas 
Belediyesi’nden Harun Koç, Mehmet 
Kaynak, Levent Olgun, Kaya Erdoğan, 
Ünal Torun ve Kıbrıs Gazilerinden 
oluşan bir heyet eşlik ederken, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Bektaş’da hazır 
bulundu.

Doç. Dr. İrfan Günsel; “Bu 
Toprakların Daha Refah, 
Daha İleri, Daha Önde Olması 
İçin Gecemizle 
Gündüzümüzle Çalışıyoruz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel 
kabul de yaptığı konuşmada, “Sizleri 
burada görmek ayrı bir mutluluk, 
ayrı bir sevinç, ayrı bir gurur bizim 
için. Sizlerin kanını canını döktüğü 
bu toprakların daha refah, daha ileri, 
daha önde olması için gecemizle 
gündüzümüzle çalışıyoruz. Sizlere 
yakışmaya, layık olmaya çalışıyoruz. 
Güzel işler, güzel haberler duyurmaya 
çalışıyoruz buralardan. Bu heyecanla 
bugünde sizlerle birlikte olmak büyük 
bir mutluluk. Hoşgeldiniz, şeref 
verdiniz” dedi.

Günsel; “Bugün tüm dünyaya, sizlerin 
sayesinde huzurun sağlanmasıyla 
mühendisler, doktorlar, hukuçular 
yetiştiren bir eğitim adası oldu Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yakın Doğu 
Üniversitesi, 114 farklı ülkeden 
öğrencinin geldiği bir üniversite 
kampüsüne sahip . Kıbrıs aslında 
çok farklı bir adadır. Hem iklimiyle, 
hem insanıyla çok sıcaktır. Ül-
kemizin gelişmesinde her zaman 
Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 
büyük katkıları vardır.” diye konuştu.

Günsel, “Her zaman biliniz ki burda 
kardeşleriniz var. Türkiye- Kıbrıs için 
kullanılan tabir, aslında çok yerinded-
ir. Anavatan – Yavruvatan, işte anayla 
yavrunun ayrılması mümkün değildir. 
Biz böyle görüyoruz. Böyle hissederiz. 
Bugünlerde duyup üzülmüş olduğunuz 
küçük çaplı çatlak sesler olabilir. 
Bunlar küçük seslerdir. Ancak bunun 
Kıbrıs Türkü’nü yansıtmadığını bil-
menizi isterim. Kıbrıs Türk’ünü Yakın 
Doğu Üniversitesi gibi kurumlarıyla, 
yüzü anavatanına dönük büyük 
çoğunluktadır. Burda her zaman 
kardeşleriniz, eviniz, ülkeniz, üniver-
siteniz var.” dedi.

“KKTC’nin İlim İrfan Yuvasına 
Dönmüş Olması Bizleri 
Fazlasıyla Gururlandırmıştır”
Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği 
Başkanı Mustafa Hızal ile Sivas 
Muharip Gaziler Derneği Başkanı 
Fuat Ahıskalı, ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek; “ uğruna 
canlarımızı verdiğimiz, kanlarımızı 
döktüğümüz bu toprakları İlim irfan 
yuvası haline getirmiş olmanız 
bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. 
Bu ada ülkesine yapmış olduğunuz 
katkılardan dolayı ayrıca 
mutluluğumuzu ve teşekkürlerimizi 
belirtmek isteriz” denildi.

Ziyaret sonunda Sivas Şehit Aileleri 
ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa 
Hızal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e 
Sivas şehitliğinden getirdikleri toprağı 
ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağını 
takdim ettiler.. Doç.Dr. İrfan S.Günsel 
ise bayrağı öperek teslim aldı. Doç.
Dr. İrfan S. Günsel ise, günün anısına 
heyete plaket takdim etti.

Ziyaretler anı fotoğraflarının çekilmesi 
ile son buldu.

adımımı üniversiteyle atarken bunun, 
Türkiye ile bir olmanın, iç içe olmanın 
bir enstürüman olduğuna inandım. 
Bu üniversite tamamen bu bütünlüğü 
sağlayabilmek için atttığımız adımdır.
Tabi ki sadece üniversite kurmakla 
yetmediğini biliyorum. Bir toplumun 
sağlık sorununun da çözülm-
esi gerekir. Kendi doktorunu, kendi 
mühendisini, kendi edebiyatçısını, 
kendi sanatçısını yetiştirebilmesi 
gerekir. Biz sağlık konusunda da 
büyük adımlar attık. Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi bugün adamızda 
Türkiye SGK kapsamında hasta kabul 
etmekte. Bunun yanında çok yakında 
elektirikle hareket edecek otomobil 
üretimi yapan bir kurum olduğumuzu 
duyacaksınız” dedi.

Fuat Ahıskalı; “1974’te Şehit 
Verilen Bu Topraklarda Bilim 
Ve İrfanın Hakim Olduğunu 
Görmek Mutluluk Verici”
Sivas Muharip Gaziler Derneği 
Başkanı Fuat Ahıskalı ise,uğruna 
silah arkadaşlarını şehit verdikleri, 
gazi oldukları bu topraklara ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile 
getirirken, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e ül-
keye yapmış olduğu katkılardan dolayı 
teşekkürlerini sunarak; “1974’te 
şehit verilen bu topraklarda bugün 
sizin gibi köklü ve büyük Üniversiteler 
sayesinde bilim ve irfanın hakim 
olduğunu görmekten büyük mutluluk 
ve gurur duyduğumuzu belirtmek 
isteriz.”

Ziyaret sonunda Sivas Muharip 
Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, 
Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e 
Sivas’tan getirdikleri şehit toprağını 
ve Türk bayrağını hediye etti.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel’i 
Ziyaret Ettiler
Sivas Belediyesi, Sivas Şehit Aileleri 
ve Gaziler Derneği ve Sivas Muharip

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş’ın 
da hazır bulunduğu ziyarete, Sivas 
Muharip Gaziler Derneği Başkanı 
Fuat Ahıskalı ve Kaya Erdoğan 
başkanlığında Sivas Belediyesi’nden 
bir heyet katıldı.

Dr. Günsel; “Candan Can 
Verdiğiniz Bu Topraklarda 
Anavatan Türkiye’ye Olan 
Bağlılığımızı Gördünüz”
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rekörü Dr. Suat İ. Günsel kabulde 
yapığı konuşmasında “Bazen deriz 
ya yaşadığımı hissediyorum, şu an 
yaşadığımı hissediyorum. Ne mutlu 
sizlere ki bir topluma canınızdan can 
vererek bir cumhuriyet bağışladınız, 
bir devlet bağışladınız. Ne mutlu 
sizlere ki bugün bağışladığınız bu 
ülkeyi gelip gördünüz,ellerinizle 
dokundunuz. Emin ellerde olduğunu 
gördünüz. Çalışkan bir şekilde candan 
can verdiğiniz bu yerlerde Anavatan’a 
olan bağlılığımızı gördünüz. Gayretli 
bir toplum gördünüz. İyi ki varsınız. 
Hoşgeldiniz sefa getirdiniz. Buradaki 
devletin asıl sahipleri sizlersiniz. 
Bunlar yüreğimle söylediğim sözlerdir. 
İnsan bazen aklıyla konuşur. Bazen 
yüreği ile konuşur. Bazen aklı ve 
yüreği ile konuşur. Eğer matematik-
ten, fizikten konuşulacaksa akılla 
konuşulur. Siyaset yapılacaksa akıl 
ve yüreği karıştırarak konuşulur. Ama 
sizlerle konuşulurken sadece yürekle 
konuşulabilir”

Dr. Günsel; “Hiç Nefes 
Almadan Çalışma 
Zorunluluğumuz Olduğuna 
İşaret Ederim.”
“Benim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti kurulduğu gün itibari ile kendi 
kendime bir sözüm oldu. Dünyada 
iş yapan insanlar dünyaya açılmaya 
çalışır ve dünya nimetlerinden nasıl 
faydalanır ve servet sahibi olur diye 
çalışır. Baktığımızda tarih boyunca iş 
yapan insanlar hep böyle yapmıştır. 
Başka ülkelere gitmişlerdir. Ben ilk

Sivas Belediyesi ve Sivas Muharip 
Gaziler Derneği, YDÜ’yü Ziyaret Etti

Sivas Belediyesi ve Sivas Muharip Gaziler Derneği’nden bir heyet, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’i ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 

Doç. Dr. İrfan S. Günsel’i Makamında Ziyaret Etti.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Euroleaugede de Zirvede
FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu 
14. ve son hafta maçında Rusya tem-
silcisi Nadezhda Orenburg’u konuk 
eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı maçtan 22 sayı 
farkla 93-71 galip ayrıldı.

DETAYLAR 9’DA

SPOR



de olumsuz etkileyeceğine vurguda 
bulunarak “Her ne kadar radikal gruplar 
arasındaki bölünmüşlük İsrail açısından 
kısa ve orta vadede faydalı gibi görünse 
de, bu grupların kaotik bir şekilde 
merkezsizleşmesi ve kendi kendini 
idame/idare eden şiddet odaklı hücre 
yapılanmalı örgütler şeklinde varlıklarını 
sürdürmeleri krizin İsrail güvenlik 
çıkarları doğrultusunda yönetilebilirliğini 
zorlaştırabilecektir. Bu nedenle İsrail, 
Suriye’de kendi güvenlik çıkar ve 
öncelikleri bağlamında uygulanabilir 
alternatif bir idari yapılanma oluşuncaya 
kadar Esad rejiminin ülkedeki yönetilebilir 
bölünmüşlüğün denge unsurlarından 
biri olarak varlığını sürdürmesini tercih 
edecektir. Zira Ortadoğu’nun yeniden 
yapılanmakta olduğu bu süreç içinde 
özellikle kısa vadede İsrail’in temel önce-
liklerinden biri Suriye’de kendisi açısından 
yönetilebilir bir bölünmüşlüğü kalıcı 
kılmaya çalışmak olacaktır.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, 
Yakın Doğu Enstitüsü Raporları Ser-
isinden çıkan ve editörlüğünü Yakın 
Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
Koldaş, Yakın Doğu Enstitüsü Danışmanı 
Ercan Çitlioğlu ve Yakın Doğu Enstitüsü 
Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. 
Mustafa Çıraklı’nın yapmış olduğu rapor, 
Suriye krizi bağlamında İsrail’in güvenlik 
çıkarlarını, önceliklerini ve kaygılarını 
yerel, bölgesel ve uluslararası dina-
miklere atıfla değerlendiriyor. Yakın Doğu 
Enstitüsü tarafından hazırlanan alan 
analiz raporlarının dokuzuncusu olan 
ve Suriye’de Arap Baharı kalkışmaları 
sonrasında yaşanan gelişmeleri İsrail 
perspektifinden değerlendiren raporda 
İsrail’in Suriye Dış Politikasının Temel 
İlkeleri, Suriye Krizi bağlamında İsrail 
Suriye ilişkilerinin tarihsel arkaplanı, 
Suriye Krizi bağlamında İsrail’in güvenlik 
çıkarlarına yönelik fırsatlar ve tehditler, 
İsrail ile Suriye içindeki ve dışındaki 
silahlı dini grupların ilişkileri, Suriye 
Krizi bağlamında İsrail’in İran, ABD, 
Rusya, ve Çin ile İlişkileri, İsrail’in Suriye 
krizindeki olası rolü ve Suriye’nin geleceği 
bağlamında güvenlik öncelikleri ve İsrail 
açısından Suriye’de gelecek senaryoları 
konu başlıkları irdeleniyor.

Doç. Dr. Koldaş: Suriye’de 
Yönetilebilir Bir Bölünmüşlük 
İsrail Güvenliği Açısından Büyük 
Fırsatlar Sunuyor.
Son dönemde Arap dünyasında 
gerçekleşen kalkışmalar ve çatışmalar 
bölgede sosyo-ekonomik, politik ve 
kültürel yeniden yapılanma sürecini 
tetiklediğine dikkat çeken Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü ve Raporun yazarı 
Doç. Dr. Umut Koldaş bölgede oluşagelen 
yapısal ve yapı-içi dönüşümlerin Suriye 
gibi Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin 
bir nevi yeniden inşa sürecine girmesine 
yol açacak derin etkiler yarattığının altını 
çizdi. Raporda detaylarıyla tartışıldığı 
üzere Suriye’nin geleceği bağlamında 
çok kapsamlı değişimlere neden 
olabilecek bu gelişmelerin İsrail’in gerek 
bu ülkeye gerekse tüm bölgeye yöne-
lik dış politika öncelikleri ve güvenlik 
endişeleri açısından büyük önem 
taşıdığını vurgulayan Koldaş , “İsrail 
güvenlik yapılanması içinde Esad’ın 
gitmesi yönünde bazı çevrelerin hevesli 
çağrılarına rağmen, Suriye krizinin mevcut 
aşamasında, İsrail’in güvenlik çıkarları 
için en iyi durum senaryosu, Suriye 
karışıklığında güç merkezlerinin “yönetile-
bilir bölünmüşlüğünün” devamı olarak

sizler ülkemizin, toplumumuzun ve ül-
kemizin gururusunuz. Sizleri kutlar, yeni 
yaşamınızda başarılar dilerken, yaşam 
yolunuz ve bahtınız daima açık olsun 
aydınlıkta olsun.” diyerek sözlerine son 
verdi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Martin 
Luther King ‘Benim Bir Hay-
alim Var’ Diye Yola Çıkmıştır.”
Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ 
söz alırken, “Eflatun ve aristodan 
başlayarak günümüze dek uzanan 
süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve toplu-
ma sunulmasını sağlayan üniversiteler, 
idealizmin felsefe esasları üzerinde 
temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı 
unsurları bünyesinde bütünleştiren 
kurumlardır.” diyerek sözlerine başladı 
ve üniversitelerin toplumdaki önemine 
dikkat çekti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin temel amacı kendine 
güvenen, sorumluluğunu herşeyin 
üzerinde tutan,toplumsal ve tarihi 
değerleri gözeten, akılcı,yaratıcı ve 
özgür düşünceye sahip bireyler 
yetiştirmektir.” Sözlerine, hedeflerinin 
dünyanın sayılı üniversiteleri arasında 
yer almak olduğunu vurgulayarak 
devam etti.

“Hepinizin bildiği üzere Martin Luther 
King ‘Benim bir hayalim var’ diye yola 
çıkmış, Johon Lennon ise kulaklarımıza 
hayal etmeyi fısıldamıştır. Sizlerde 
sıklıkla hayal kurmalısınız ve hayal-
lerinizin peşinden gitmelisiniz.”  
diyerek öğrencilere hitap eden Prof. Dr. 
Şanalıdağ, “Pek çok bilimsel veri hayal 
kurma ile ülkelerin gelişmişliği arasında 
bir paralelliğe işaret etmektedir. Bu 
bağlamda hayal kurabilen Türk gen-
çlerinin oranı, nüfusun sadece yüzde 
2.2si kadardır. Oysa bu oranlar OECD 
ülkelerinde gençlerde yüzde 11, Kore’de 
ise yüzde 22’ye kadar ulaşmaktadır. 
Bir çok kez hayaller başlangıçta 
imkansız görünse de daha sonra olası 
ve yeterince istekli olunursa sonunda 
kaçınılmaz olurlar.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Sizlere 
Öğretilen Bilimsel Ve Etik 
Kurallara Daima Sadık 
Kalınız.”
Prof Dr. Şanlıdağ; “Elinizden 
geldiğince toplumunuza hizmet 
ediniz. Sizlere öğretilen bilimsel ve 
etik kurallara daima sadık kalınız. 
Buradan ayrıldıktan sonra da mesleki 
tecrübelerinizi artırmaya yönenelik 
faaliyetlere devam ediniz. Her geçen 
gün artacak bilgi, birikim ve deneyimi-
nizle kendi alanlarınızda aranan birer 
uzman olacağınıza yürekten inanıyoruz. 
Bu vesile ile şahsım ve tüm öğretim 
elemanlarımız adına mezuniyetler-
inizi kutluyor, yeni yaşamınızın sizlere 
sağlık,başarı ve mutluluk getirmesini 
diliyorum. Yolunuz açık olsun.” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Törene; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Girne Üniversitesi Rektörü ve Yakın 
Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 
Enstitü Müdürleri, Bölüm Başkanları, 
Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileleri 
katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 
hocalarının sunduğu müzik dinletisi ile 
devam etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; “En 
Üst Düzeyde Eğitim Yapmamızı 
Hem Yakın Doğu 
Üniversitesi Yönetiminin 
Sonsuz Desteğine Hem de 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Enstitülerine Borçluyuz”
Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay 
Salihoğlu, “Fen Edebiyat fakülteleri üni-
versitelerde yanlız eğitim veren kurum-
lar olmasının yanında araştırmalara 
da önem veren kurumlardır. Fen-
Edebiyatsız üniversiteler düşünülemez. 
Bu kapsamda fakültemizde üzerine 
düşeni yapmaktadır. Bunun en iyi 
göstergeside vereceğimiz mezunlarıdır. 
Mezunlarımızın yapısına baktığımız 
zaman gerek AB normları gerekse 
Uluslararası yeterlilikler düzeyinde en 
üst düzey olan lisan, lisanüstü, doktora 
mezunlarıdır. En üst düzeyde eğitim 
yapmamızı hem Yakın Doğu Üniversi-
tesi yönetiminin sonsuz desteğine hem 
de Yakın Doğu Üniversitesi’nin Enstitül-
erine borçluyuz.” İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Salihoğlu; “Öğretim 
Elemanlarımızın Yapmış 
Oldukları Uluslararası 
Bilimsel Yayın Sayısı 80’nin 
Üzerindedir.”
“Geçtiğimiz bir yıl içerişsinde öğretim 
elemanlarımızın yapmış oldukları 
uluslararası bilimsel yayın sayısı 80’nin 
üzerindedir. Bu da şu demek oluyor. 
Her bir öğretim elemanının yaptığı 
yayın sayısı 2’nin üzerindedir. Bu sayı 
yanlız Kıbrıs’taki üniversitelerimizin 
değil, Anavatan üniversitelerimizin de 
ulaşmaya çalıştığı bir sayıdır.”
Prof.Dr.İlkay Salihoğlu Öğretim 
üyelerine de bu vesileyle; “gerek 
mezunlarımızın başarısı gerekse 
uluslararası yayın başarısı sizlerin 
eseridir. Sizlere teşekkür etmek boyun 
borcudur.” dedi.

Prof. Dr. Salihoğlu ailelere de sesle-
nerek; “Gururumuz mezun gençler 
sizlerin sevgisi ve özverisi ile yoğrulup 
yetişti. Ne kadar gurur duysanız azdır. 
Sevinin ve övünün sizleri kutlarım.” 
Diyerek mezun öğrencilere de; 
“Yaşamınızın önemli bir aşamasını 
başarı ile tamamlamış oluyorsunuz 
ve yeni bir yola adım atıyorsunuz. 
Mezun olurken Yakın Doğu Üniversitesi 
bayrağını daha ileri taşıyacağınızdan 
eminim. Sizler bizim gururumuzsunuz,

görünmektedir. İsrail bu merkezler 
arasındaki güç, çıkarlar ve güvenlik 
matrislerini çok iyi bir şekilde analiz 
edip bu merkezlerin kendi aralarındaki 
mücadelelere odaklanmalarını ve 
İsrail’e saldırmamalarını sağlamaya 
çalışmaktadır. Zira bu gruplar Suriye 
içinde süregiden güç mücadelesiyle 
meşgul oldukları sürece İsrail açısından 
varoluşsal bir tehdit oluşturmayacaklardır. 
Bu anlamda İsrail radikal grupların 
bölünmüşlüğünü destekleyerek ve yöne-
terek İsrail karşıtı radikal bir blokun ortaya 
çıkmasını önlemektedir.” dedi.

Koldaş: Suriye’de 
Bölünmüşlüğün Kaotik Bir 
Şekilde Merkezsizleşmesi 
Krizin İsrail Güvenlik Çıkarları 
Doğrultusunda Yönetilebilirliğini 
Zorlaştırır.
Suriye’de önemli bir yeniden inşa ve 
dönüşüm sürecinin yaşandığı bir dönemde 
İsrail’in önemli bir aktör olarak bu 
yapılanmada rol oynadığına işaret eden 
Koldaş, Suriye içindeki bölünmüşlüğün 
kontrol edilemez bir hal almasının bölgede 
güvenlik çıkarı olan her ülke gibi İsrail’i

“Suriye’de Yönetilebilir 
Bölünmüşlük ve İsrail” 
Raporu Yayınlandı

Fen Edebiyat Fakültesi 
Güz Dönemi Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve İsrail uzmanı Doç. Dr. Umut Koldaş 
tarafından hazırlanan alan analiz raporu İsrail’in yeniden yapılanan Suriye’de yürütmekte 
olduğu güvenlik politikalarının etkinliğini ve geleceğini İsrail perspektifinden inceliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2017-2018 
Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Kütüphane Salon 4’te yoğun 

katılım ile gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe 
Keçeci, Bölüm Başkanları, Öğretim 
Üyeleri, Öğrenciler ve Aileler katıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başlayan 
tören, müzik öğretmenliği bölümü 
öğrencisi Begüm Tekpınar’ın müzik 
dinletisi ile devam etti.

2016 yılında hayatını kaybeden 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Atila Türk anısına İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü Anar Süleyman bir 
konuşma gerçekleştirerek, Atila Türk’e 
Allahtan rahmet diledi. Ardından, 
2017-2018 öğretim döneminde 
gerçekleştirilen 6. Medya çalıştayı 
kapsamındaki etlinliklerinin tanıtım 
videosu izlendi.

Doç. Dr. Keçeci; “En Başta 
Fakülte Hocaları Olarak 
Bizleri Gururlandırıyor.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe 
Keçeci; “Bizler için ayrı ayrı değer 
taşıyan öğrencilerimiz, Yakın Doğu 
ailesinin birer parçası olarak çalışma 
hayatına adım atacaklar.

Mezunlarımız kuramsal bilgiyle 
pratiği birleştirme olanağı buldukları, 
akademik tartışmalarda söz sahibi 
oldukları, birçok etkinlikte görev ala-
bildikleri, çağdaş bir ortamda eşitlik 
ilkesi çerçevesinde eğitim aldılar. 
Ellerinden alınamaz, iade edilemez ve 
onlardan koparılamaz tek hazinenin 
eğitim olduğunu biliyoruz. Artık buna 
sahipler.” dedi.

Doç. Dr. Keçeci; “20 yıldan bu 
yana eğitim vermekte olan iletişim 
fakültesi’nde İletişim Bilimlerinin yanı 
sıra, sanat, sosyoloji ve felsefe

Ailelerinizde onlardan bekleneni eksik 
yerine getirmiş, maddi ve manevi 
destekleriyle sizlere her zaman destek 
olmuş ve sizlere yüksek öğretim 
imkanı sunmuşlardır.”diyerek sözler-
ine başladı.

Prof. Dr. Bektaş; “Üniversite günleri 
çok özeldir, aynı zamanda çok güzeldir. 
Duvara asacağınız diplomaya her 
baktığınızda hocalarınızı ve sınıf 
arkadaşlarınızı hasretle özleyecek-
siniz. Hayatınızın en hareketli ve en 
güzellerinizi üniversitemizde yaşadınız. 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni her zaman 
aklınızın en güzel köşesinde muhafaza 
edeceğinizden inancımız tamdır.”

Prof. Dr. Bektaş, “Sevgili mezunlar 
güzel günler size bekliyor, en kısa süre 
bu güzel günlere kavuşmanız dileğiyle 
hepinize başarılar diliyorum.” diyerek 
sözlerine son verdi.

Kemal Bağban; “Bu Aslında 
Bir Son Değil, Yepyeni Gün-
lerin Güzel Bir Başlangıcı 
Olacak.”
Mezun dönem arkadaşları adına 
ise İeltişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım bölümü mezunu Kemal 
Bağban söz alırken; “Bu aslında bir 
son değil, yepyeni günlerin güzel 
bir başlangıcı olacak. Hızlıca geçen 
yıllar dedik, o yıların nası geçtiğine 
değinmek gerekirse,YDÜ İletişim 
Fakültesi ailesine baktığımızda 
aile diyorum geçen yıllar zarfında 
gerek dönem arkadaşlarımla gerekse 
öğretim elemanlarımızla saygının her 
zaman esas olduğu bir aile sıcaklığı 
hissettik.” İfadelerini kullandı.

Ardından Kemal bağban tarafından 
iletişim yemini edildi. Lisans ve dok-
tora öğrencilerine diploma takdiminin 
yapılmasının ardından tören gelenek-
sel kep atma töreni ile son buldu.

Yrd. Doç. Dr. Akpınar’ın ardından İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Birincisi Filistin uyruk-
lu Ali Zaidan bir konuşma gerçekleştirdi.

Zaidan; “Başarıya Ulaşabilmek 
İçin Sözün Bittiği Ve Eyleme 
Geçmemiz Gereken Noktadayız.”
Zaidan “Konuşmamın başında, bu 
yolculuğa başlamam ve azmedip bitirmem 
için beni cesaretlendiren, dualarını hiç 
eksik etmeyen aileme çok teşekkür 
ederim. Ayrıca beni başarıya ulaştırdığı ve 
İnşaat Mühendisliği Bölümünü birincilikle 
bitirmeme yardımcı olduğu için Allah’ıma 
şükrediyor ve herkese sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini Allah’tan niaz ediyo-
rum. Okuma amacıyla, aile ocağından 
ayrılıp yabancı bir ülkeye gelmek ve yeni 
bir yaşama başlamak hiç kolay olmadı. 
Herkese tavsiyem şu ki, kararlılık ve 
fedakarlıkla herşey başarılabilir. Hayata 
tek başına başlamak ve başarılı olmak 
güzel bir tecrübedir ve gelecek başarıların 
habercisidir.” dedi.

Başarıya ulaşabilmek için sözün bittiği 
ve eyleme geçmemiz gereken noktadayız 
diyen Ali Zaidan; “konuşmama son ver-
irken, mezun arkadaşlarım adına konuşma 
yapmama izin verdiğiniz için teşekkür eder, 
tüm arkadaşlarıma meslek hayatlarında 
başarılar dilerim.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Tören, konuşmaların ardından diploma 
takdimi ve keplerin fırlatılmasıyla sona 
erdi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, 
Dekanlar, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve 
Aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Atakan 
Sarı’nın müzik dinletisi ile devam etti.

Video gösterisinin ardından açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Pınar Akpınar, 
“Bugün sizlerle bu özel günü paylaşıyor 
olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” Diyerek 
yurt dışında bulunan Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Gökçekuş’un mesajını iletti. 
Prof.Gökçekuş mesajında; “mezunlarımıza 
gelecekte başarılar ve iyi şanslar diliyo-
rum. Bizlerle iletişiminizi hiç bir zaman 
kesmeyin” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Akpınar; “Bizi 
Onurlandıran Gururlandıran Şey 
Sizlerin Başarılı Olduğunuzu 
Görmek.”
Yrd. Doç. Dr. Akpınar, “Biliyorsunuz 
eğitiminiz boyunca sizleri iyi bir mühen-
dis yapmaya çalışıyoruz. Her şekilde 
teorik bilgilerle desteklemeye çalışıyoruz. 
Umuyoruz ki pratik bilgilerle de bunları 
pekiştireceksiniz. Bizi onurlandıran 
gururlandıran şey sizlerin başarılı 
olduğunuzu görmek. Bu açıdan iletişimi 
kesmemeniz bizleri mutlu eder. Güzel 
haberlerinizi almayı umuyoruz. Tekrardan 
hepinizi tebrik ediyorum, başarılar diliyo-
rum. Unutmayın ki sizlerle gurur duyuyoruz 
duymaya da devam edeceğiz.” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

İletişim Fakültesi
Güz Dönemi Yeni 
Mezunlarını Verdi

İnşaat Mühendisliği 
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017 – 2018 Güz Dönemi 
mezuniyet töreni İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirildi.

gibi alanlardan da beslenerek toplum 
sorunlarına duyarlı doğa ve hayvan 
sevgisi bilincinde bireyler yetiştirmeyi 
amaç edindik. Bu amaca ulaşıldığını 
görmek en başta fakülte hocaları 
olarak bizleri gururlandırıyor.” 
İfadelerine yer verdi.

Keçeci; “İletişim alanında teorinin 
uygulamaya dönüşebilmesi, fikirlerin 
yaşamla birleştirebilmesi amacıyla 
öğrencilerimizin, hizmet alması veya 
hizmet verebilmesi için Yakın Doğu TV 
ve Yakın Doğu FM stüdyolarını, bilgisa-
yar tasarım atölyelerini ve fotoğraf 
stüdyolarını her zaman paylaşıma 
açık tuttuk. Onların bu mekanlarda 
zaman geçirmesini, çalışıp deneyim 
kazanmasını sağladı. Buralarda üret-
tikleri fikirleri destekleyip, projelerini 
üretebilmeleri için yol gösterici olmayı 
misyon edindik” diye konuştu.

Doç. Dr. Keçeci mezunlara da 
seslenerek, “ Sizler gibi parlak 
gençlerle tanışmış olmaktan, birlikte 
destekli projeler yapmış olmaktan çok 
mutluyuz. Her birinizi tek tek tebrik 
ediyorum. Ailenizin sonsuz desteği 
ve hocalarınızın yönlendirmeleri 
yol almanızı sağlarken varacağınız 
noktaya kendi gayret ve özverinizle 
ulaşılmasıdır.” dedi.

Prof. Dr. Bektaş; “Duvara 
Asacağınız Diplomaya Her 
Baktığınızda Hocalarınızı Ve 
Sınıf Arkadaşlarınızı Hasretle 
Özleyeceksiniz.”
Ardından söz alan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Bektaş; “mezunlarımıza 
diplomalarını vermek üzere bir 
aradayız. Onları peşinen tebrik 
ediyorum. İletişim Fakültesi öğretim 
üyeleri onların üzerine düşen görevleri 
yapmışlar ve size 4 yıl zarfında ne 
güzel eğitmişler. Onlardan beklenenleri 
eksik yerine getirmiş, meslek sahibi 
yapmışlar bilgilerle donatmışlar. 
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Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2017-2018 Güz 
Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 

Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Güvenlik kavramının ve uygulamalarının 
farklı boyutları bağlamında Akdeniz’de ve 
Ortadoğu’da değişen dengelerin bu böl-
genin ve Kıbrıs’ın ekonomi, politik ve ask-
eri güvenliğine etkilerinin değerlendirildiği 
seminer Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi B-101 No’lu seminer salonunda 
gerçekleştirildi.

Soli Özel: Kuzey Afrika Ve Doğu 
Akdeniz’de Devletler İşlemiyor
Sözlerine Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya 
doğru yükselen göçe ve Avrupa’nın 
bu konuda ki endişelerine değinerek 
devam eden Soli Özel “Kuzey Afrika ve 
Doğu Akdeniz’de asıl mesele devletlerin 
işlemiyor oluşu, doğru dürüst devlet 
yok. Devlet ne kadar iyiyse sivil toplum 
o kadar iyi olabilir çünkü sivil toplumun 
içinde çalışacağı koşulları oluşturan zaten 
devlet. Devletin hukuk sistemi olacak, 
bu hukuk sistemi uygulanacak, adil bir 
şekilde adalet dağıtacağından emin 
olunacak ve toplum da ona göre güven 
içindeörgütlenme imkanı bulacak, yasadışı 
yollara kaçma gereği hissetmeyecek 
tepkilerini belirtmek için. Bunlar birbirlerini 
besleyen şeyler ve Avrupa ile Kuzey Afrika 
ve Doğu Akdeniz arasındaki farkın kolay 
kolay giderilebilmesi mümkün değil. Su 
anda Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da şimdilik 
pek birşey yok ama petrol dönemi geçiyor 
ve yepyeni bir döneme doğru gidiliyor ve 
bugün yaşadığımız durumun arka planında 
bu büyük tektonik değişmenin olduğunu da 
görmek mümkün” dedi.

Soli Özel: Arap İsyanlarının Ve 
Amerika’nın Irak Savaşının Net 
Kazananı İran Oldu
Ortadoğu’nun yeniden şekillenme süre-
cinde Suudi Arabistan’ın geçirmekte

Dereboyunda gelişmeler başlamış 
ve ünlü bir Cadde halini kazanmaya 
başlamıştır. Ardından Dereboyunda 
Pizza Pronto açılarak, bu sebeple Der-
eboyunda bir bir dükkânların açılması 
ile insanların sosyal bir yerlere gitme 
ihtiyacı ortaya çıkması ve insanların 
bu ihtiyacı fark etmesi ile ünlendiği 
ortadadır.

Abraham H. Maslow ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde olduğu gibi Derebo-
yunda da sosyal ortam ihtiyacı vardı. 
Bu ihtiyaçların fırsatlara çevrilmesi 
ile Dereboyu oluşmaya başlamıştır. 
Üniversitelerin de yeni açılmaya 
başlaması ve gençlerin gidecek bir 
yerleri olmamasından dolayı bölgeye 
olan talebi daha fazla artmıştır. Buraya 
açılan yerlerden dolayı eğlence pazarı 
ve hizmet pazarı olmuştur. İnsanları 
kolaylıkla bir yerden diğer yere geçmesi 
ve diğer etkenlerden kaynaklı ardı 
ardına Dükkânlar ve Eğlence yerleri 
karşılıklı açılmaya başlanmıştır. 
Karşılıklı açılan dükkânlarda diğer 
bir etkenler arasındadır. Şimdilerde 
de eğlence yerlerinin hatta Kafelerin 
burayı tercih etmesinin diğer bir sebebi 
gençlerin burada vakitlerini geçirmel-
erinden kaynaklıdır. Karşılıklı bulunan 
dükkânlar sebebi ile tercih de edilir. 
Lefkoşa’da ilk eğlence pazarı Dereboyu 
olmuştur. İlk açılan yere herkes gider 
eğer beğenilirse tutunur beğenilmez ise 
kapanır. Bu olay Dereboyunda geçerlidir 
(ör: Leman Kültürün bulunduğu yer ile 
Gloria arasındaki fark. Leman Kültür ilk 
popüler olmasına rağmen sonrasında 
düşüşe geçerek kapanmış, Gloria halen 
yıldız ürün olarak devam etmektedir).

Günümüzde Dereboyu Caddesi 
Liderliğini halen korumakla beraber, 
gelişmeye devam edildiğine de işaret 
edilerek bölgenin gelişimi gerçekleşirken 
Kıbrıs Türk kültürü ile harmanlaşan 
eğlence sektörünün meyvesi olduğuna 
işaret edildi.

Dereboyu Caddesinin 
Gelişimine İlişkin Bulgular;
Dereboyu Caddesinde ilk yıllarda belirli 
ciddi risklerin bulunduğu kaçınılmaz 
gerçekti. Ancak var olan risklerin zaman 
içerisinde fırsata çevrilerek Dereboyu 
Caddesi bugünkü ihtişamını kazandı.
Açıklamada bahsedilen dönemin 
riskleri bugünün fırsatları ise şu şekilde 
gerçekleşti; Dereboyu Caddesinin 
ilk kullanılmaya başlanıldığı yıllarda 
bölge ‘Tabana’ ismi ile anılmakta idi. 
Taban olarak anılmasının sebebi ise 
Tabakhane (deri işleme yeri) olarak 
kullanılmasından dolayı idi.Cadde’de 
bulunan Tabakhaneler’den dolayı kirli 
kokular ve gazlar o bölgeye yayılmakta 
olduğu da belirtildi. Daha sonraki 
yıllarda Tabakhaneler Prion köyüne 
taşınarak bölgedeki kirli kokular ve 
çevre kirliliği uzaklaştırılmış olduğu da 
bilinmekteydi.O yıllarda tabakhaneler 
Dereboyu Caddesi üzerindeydi, çünkü 
Kanlı Dere buradan geçiyor ve deriyi 
işlemek için de ihtiyaç duyulan suya 
bu nokta da kolaylıkla ulaşılabilinirdi. 
Bu su ihtiyacı Kanlı Dereden kolayca 
sağlanıyordu. Dereboyu en ucuz böl-
geydi ve Tabakhane’de çalışanların çoğu 
Dereboyu bölgesini satın almışlardı. 
Dereboyu’nun ucuz olmasının sebebi 
ise oradaki çevre kirliliğinden ve kirli 
kokulardan kaynaklıydı. Tabakhanelerde 
çalışan işçiler, çalıştıkları yerlere yakın 
olabilmek için evlerini bu bölgelere inşa 
etmişlerdi. Dereboyu bölgesinde hizmet 
pazarı ve eğlence pazarı oluşmadan 
önce oralarda vatandaşların yaşamaya 
başlamaları tespit edilmiştir. Zaman 
içerisinde tabakhaneler’in de oradan 
kaldırılması pazar oluşumunda büyük 
etken olmuştur. Konum olarak önemli 
bir bölgeydi çünkü Köşklüçiftlik hemen 
yanında bulunmaktaydı. Köşklüçiftliğin 
başkent Lefkoşa’nın elit bir bölgesi 
olması ve Dereboyu’nun arka bölges-
inde elit kesimin gittiği bir golf 
sahasının bulunması Dereboyu’nun ün-
lenmesinde önemli bir etkendi. Bu önem 
ve bölgenin ucuz olmasından dolayı 
insanları Dereboyunda dükkan açmaya 
teşvik etmiştir. İlk olarak Toros büyük 
bir bina ile açılışını gerçekleştirdikten 
sonra Arasta bölgesinden ayrıldı.

Daha geniş bir yerde, daha büyük 
bir mağaza olmak için Dereboyu’nu 
tercih eden Toros, arsaların ucuz 
olması ve konumunun iyi olmasından 
yararlanıldığı tespit edildi. Hemen 
ardından ise Enişte Restoranın açılışı 
ise Kıbrıs’a Türkiye’den gelen birinin 
hazır yiyecek eksikliğini fark etmesi 
ile bu bölgeye Restoran açmaya karar 
vermesi ile gerçekleşti. Böylelikle

Yakın Doğu Üniversitesi, 2017-2018 
Güz dönemi Pazarlama Prensipleri 
/ İlkeleri dersi alan öğrencilerin 
dönem ödevi olarak hazırladıkları 
çalışmalarında, başkent Lefkoşa’nın 
en gözde bölgesi olan Dereboyu 
Caddesi’nin dünü, bugünü ile birlikte 
gelişim sürecinde etken olan faktörlerin 
tespiti ortaya konuldu. Gerçekleşen 
çalışmada Dereboyu Caddesi ile 
Bedrettin Demirel Caddesi arasındaki 
dönemsel ve bölgesel farklılıklarda 
ortaya çıkmış oldu.

Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi 
Ahmet Hamdi, Yakın Doğu Üniversitesi 
Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne 
yaptığı açıklamaya göre, bölgenin 
hizmet sektöründe ve eğlence sek-
töründe sadece başkent Lefkoşa’da 
değil ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta lider 
olmasının temel nedenin geçmişte 
içinde bulundurduğu risklere ve 
risklerin doğurduğu fırsatlara bağlı 
olduğunu belirtti. Ayrıca yapılan 
açıklamada pazarlamanın temelinin 
risklerden ve fırsatlardan oluştuğuna 
dikkat çeken öğretim görevlisi Ahmet 
Hamdi, öğrencilerle birlikte elde ettikleri 
bulguları da paylaştı.

Elde Edilen Bulgulara göre ise;

Dereboyu Caddesi İle Bedrettin 
Demirel Caddesi Arasındaki 
Dönemsel ve Bölgesel 
Farklılıklar;
Bedrettin Demirel Caddesi 1950’li 
yıllarda Girne’ye giden tek yol olması 
ile birlikte kullanımı o dönemlerde 
çok yoğundu.Bunun sebebi ise, Girne 
plajlarının ünlü olmasına bağlı olarak 
başkent Lefkoşa’dan Girne’ye seyahat 
etmek isteyen vatandaşlar bu yolu 
kullanmaktaydı. O yıllarda Bedrettin 
Demirel Caddesi Dereboyu Caddesine 
göre daha pahalı ve ünlüydü. Dereboyu 
Caddesi kullanılmamakta ve yolu yoktu. 
Daha sonralarda toprak yolu oluşarak 
kullanıma açılan Dereboyu Caddesi 
aslında, ismi Mehmet Akif Ersoy Cad-
desi olarak geçmekteydi. Bu Caddeyi 
yol sonunda bulunan Birleşik Krallık 
(İngiliz) Elçiliği ise Shakespeare Avenue 
olarak kabul etmekte ve halen bu ismi 
ile kullanmaktadır.

Bedrettin Demirel Caddesi ise 
günümüze farklı farklı isimlerle 
gelmiştir. İlk olarak Birleşik Krallık 
egemenliğindeyken Hilarion olan ismi 
Girne yoluna çıkması ve Hilarion 
kalesine bağlanan tek yol olmasından 
kaynaklıydı. Ayrıca Cadde Girne’ye 
giden tek yol olmasından ve Girne 
kapısına bağlanmasından dolayı 
Girne Caddesi olmuştur. Girne Cad-
desi olarak anılmaya başlandıktan 
sonra ise Girne Kapısı ile isimlerinin 
karışıp adres karışıklıklarına sebebiyet 
vermesi nedeniyle üçüncü kez ismi 
değişerek İkinci Selim Caddesi olarak 
anılmaya başlanmıştır. Son olarak bu 
Cadde’ye 20 Temmuz 1974 yılında 
barış harekâtında adaya İkinci Ordu 
Kolordu Komutanı olarak çıkan Bedrettin 
Demirel’in ismi verilmiş ve günümüzde 
de bu isim kullanılmaya devam etmiştir.

olduğu reform sürecini ve bu sürecin Arap 
dünyasına olası etkilerini de değerlendiren 
Soli Özel, “Genç prensin Suudi Arabistan’ı 
müthiş devrimci bir yola soktuğunu 
görüyoruz. Bu devrim sadece içerideki 
sosyal reformlarla sınırlı değil, Suudi 
Arabistan’ın bugüne kadarki dış politikası 
hep arka planda kalma üzerine kuruluydu. 
Bugün Suudi Arabistan en ön plana 
çıkarak stratejinin ne olması gerektiğini 
belirleyen, dayatan ülke gibi görünüyor. 
Suudi Arabistan’ın bu çıkışının giderek 
daha fazla ses getireceğini sanıyorum 
çünkü Arap isyanlarının ve Amerika’nın 
Irak savaşının net kazananı İran oldu. 
Türkiye aslında 2003’teki savaşın önemli 
kazananlarından birisi olarak ortaya 
çıkmıştı ama onu elinde tutmayı becere-
medi.Bu durumda Arap dünyasının özel-
likle Amerika’nında bu bölgede çok fazla 
enerji, insan ve para kaynağı harcamak 
istemeyeceği göz önünde bulundurulursa 
ve Rusya’nında hedeflerinin çok yaygın 
hedefler olmadığı düşünülürse Arapların 
bir şekilde İran’ın yükselen hegemonik 
gücü karsısındabirşeyler yapması ger-
ekecek. Güçleri yeter mi, İran’ın çokuzun 
zamandan beridir yaptığı yatırımların 
meyvesini tam olarak yemeğe başladığı 
bir donemde geç harekete geçmiş olan 
Arap dünyası veya Suudi Arabistan bunu 
engelleyecek güce sahipmidir bunu tahmin 
etmek zor” dedi.

Seminerin sonunda Soli Özel’e 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.

“Kuzey Afrİka ve 
Doğu Akdenİz’de 
Devletler 
İşlemİyor”

Pazarlama Bölümünden, 
Araştırma Konusu Olabilecek 
Yeni Bir Çalışmaya İmza Atıldı

olmasının yanında Türkiye Onkoloji 
Eczacıları Derneği Başkanı, Avrupa Onkoloji 
Eczacıları Derneği Başkan Yardımcılığını da 
yürütüyor.

Eğitim Faaliyetlerini İçeren 
Anlaşmaya İmza Attı…
Hastane yönetimi ve çalışanlarının tüm 
paydaşlarıyla bir araya gelerek, görkemli 
bir organizasyonla kutladıkları kuruluş 
yıldönümünde, Ahmet Sami Boşnak, 
Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği 
adına Çocukların Kanser Hastanesi ile 
önümüzdeki 5 yıl için gerçekleştirilecek or-
tak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
amacı ile karşılıklı yapılan bir anlaşmaya 
imza attı.

Bünyesinde bir enstitü de bulunduran has-
tane, en ileri teknolojilere sahip olmakla 
beraber Amerika Birleşik Devletleri ile ortak 
doktor, eczacı, hemşire, diyetisyen, rady-
olog ve psikologlar yetiştirmekte, yüksek 
lisans ve doktora programları sunuyor.

Hastanesi’nin açılmasıyla devam eden 
bu misyonun bir sonraki basamağı 
2011 yılında sağlık hizmetleri 
meslek yüksek okulu hizmete 
girmiştir. Öncelikle sağlık eğitiminin 
basamaklarını kapsayan bu geniş 
yelpazede ki olanakları sağlayan 
Kurucu Rektörümüz Sayın Doktor Suat 
İ. Günsel’e ve üniversitemiz Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel 
ve tüm saygıdeğer üyelerine teşekkür 
ediyorum.”

Prof. Dr. Kocaoğlu; “17.500 
Saat Teorik Ve 4000 Saat 
Pratik Uygulama”
“Mezun olan öğrencilerimiz bu iki yıllık 
eğitim öğretim dönemleri içerisinde 
ortalama 17.500 saat teorik ve 
4000 saat pratik uygulama yanında 
yaz döneminde de mesleki staj 
uygulaması yapmışlardır.Bu sayede 
öğrencilerimiz hem farklı mekan ve 
koşullarda hemde farklı marka ve 
model cihazlarla çalışarak mesleki 
deneyimlerini geliştirme olanağı 
bulmuşlardır. Tüm bu süreç içerisinde 
bizlere güvenerek büyük özveri ve 
özenle gönderdiğiniz çocuklarınızdan 
ayrı kaldınız, maddi ve manevi olarak 
onları desteklediniz. Sizlere açık 
yüreklilikle belirtmek isterim ki bu kısa 
eğitim dönemleri içerisinde onlara 
sağlam bir mesleki temel verdik, 
bilgilerini deneyimle pekiştirmelerini 
sağladık ve bundan sonraki mesleki 
gelişimleri içinde doğru bir yol ve he-
def çizdik.Umarım aldıkları bu eğitim 
yaşamları boyunca yol gösterir sizleri 
ve bizleri onurlandıracak birer birey 
olmalarını sağlar.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kocaoğlu son olarak 
öğrencilere seslenirken, “Meslek 
yönelimli eğitim döneminizi başarıyla 
bitirdiniz ve asıl sınavın başlayacağı 
çalışma hayatına hazırsınız. Sizlere 
sağlık sektöründe ki personel açığını 
nitelikli bir şekilde kapatacağı 
konusunda ki inancım tamdır.Sizler 
bugün alacağınız diplama ile sağlık 
çalışanı oluyorsunuz.Mesleğinizin 
tebaa’sı insandır, bunu hiçbir zaman 
aklınızdan çıkarmayın.” diyerek mezun 
olan öğrencilere başarılar diledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bilgilerini 
Deneyimle Pekiştirmelerini 
Sağladık, Ve Bundan Son-
raki Mesleki Gelişimleri 
İçin Doğru Bir Yol Ve Hedef 
Çizdik.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ 
ise; “1988 yılında kurulan Yakın Doğu 
Üniversitesi yüksek düzeyde eğitim 
olanakları ve yetkin öğretim

kadrosuyla uluslararası bir kim-
likte etkinlik gösteren 118 ulusal ve 
uluslararası kuruluşa üye bir yüksek 
öğretim kurumudur. 27 bine yakın 
öğrencisine en iyi eğitim ve öğretimi, 
araştırma ortamını sağlayan Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin temel amacı 
kendine güvenen, sorumluluğunu 
herşeyin üzerinde tutan, toplumsal ve 
tarihi değerleri gözeten, akılcı, yaratıcı 
ve özgür düşünceye sahip bireyler 
yetiştirmektir.” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Bilgilerini 
deneyimle pekiştirmelerini sağladık, 
ve bundan sonraki mesleki gelişimleri 
için doğru bir yol ve hedef çizdik. 
Umarız bu hedef onlara hayatları 
boyunca yol gösterir, sizleri ve bizleri 
onurlandıracak bireyler olmalarını 
sağlarlar.” Dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ öğretim 
elemanlarına da seslenerek ; “Değişen 
sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, 
problem çözme becerisine sahip, 
verimli, iletişim becerileri yüksek, 
ekip çalışmasına yatkın, mesleki 
becerilerle donatılmış veya toplumsal 
sorumluluklarını bilen teknikerler 
olarak yetiştirdiniz sizlere minnetarız.” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “KKTC, 
Dünyadaki Ülkeler Arasında 
Güvenli Olan İlk 5 Ülke 
Arasındadır”
“KKTC’de şu an için 16 üniversite 
faaliyet göstermektedir. 100 binin üz-
erinde yutdışından öğrenci almaktadır. 
Nüfusa oranla yaklaşık 3/1 oranında 
yüksek öğretime devam eden 
öğrencisi vardır. Bu KKTC’yi bu alanda 
dünyanın ilk sırasına yerleştirmektedir. 
Bunun haricinde KKTC, dünyadaki 
ülkeler arasında güvenli olan ilk 5 
ülke arasındadır ve yeni açıklanan 
Amerika merkezli freedom house 
verilerine göre özgürlük veya özgür 
ülkeler sınıflandırmasında da özgür 
ülkeler arasında yer alan bir ülkedir.” 
diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, mezun olan 
öğrencilere gelecek yaşamlarında 
başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

Konuşmalarının ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu mezun öğrencileri 
adına İlk Ve Acil Yardım Teknikerliği 
Bölümü’nden Arzu Sarp bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Tören diplomaların dağıtılmasının 
ardından mezun öğrencilerin keplerini 
havaya atması ile sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Klinik Eczacılık Öğretim Görevlisi Uzm. Ecz. 
Ahmet Sami Boşnak, pediatrik onkoloji ve 
hematoloji alanında dünya standartlarında 
hizmet veren ve Mısır’ın en önemli 
sağlık hizmet kurumlarından biri olan 
Çocuk Kanser Hastanesi’nin 10. kuruluş 
yıldönümü organizasyonuna katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden verilen bilgide, pediatrik 
kanser hastanesi oluşunun yanında, 
multidisipliner çalışmalarıyla dünyada en 
iyi uygulamayı başarmış bir kurum olan 
Çocukların Kanser Hastanesi’nin, Kasım 
ayında Kahire’de düzenlenen 10. kuruluş 
yıldönümü kutlamalarına Uzm. Ecz. Ahmet 
Sami Boşnak’ın davetli olarak katıldığı 
belirtildi.

Uzun yıllar bilimsel ve eğitim yönlerinden 
Türkiye Onkoloji Eczacıları ve Avrupa 
Onkoloji Eczacıları Dernekleri adına destek 
veren Uzm. Ecz Boşnak, Yakın Doğu 
Üniversitesinde öğretim görevlisi 

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, 
Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Öğretim 
elemanları, Öğrenciler ve Aileleri 
katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık 
Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş 
ve tüm Şehitler anısına saygı 
duruşu ardından istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
2017 – 2018 Güz Dönemi’nde Çocuk 
Gelişimi Teknikerliği, İlk Ve Acil Yardım 
Teknikerliği, Yaşlı Bakım Teknikerliği, 
Elektro Nero Fizyoloji, Tıbbi Döküman-
tasyon Ve Sekreterlik, Ameliyathane 
Hizmetleri Teknikerliği, Ağız Ve Diş 
Sağlığı Destek Personeli ve Tıbbi 
Görüntüleme Teknikerliği olmak üzere 
32 mezun verildi.

Prof. Dr. Murat Kocaoğlu; “Ne 
Kadar İleri Ve İyi Donanımlı 
Cihazlarınız Olursa Olsun 
Kullananlar Eğer Deneyimsiz 
Veya İyi Yetiştirilmemiş İse 
Elde Edeceğiniz Sonuç Çoğu 
Zaman Tatmin Edici Olmaz”
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Murat Kocaoğlu; 
“Bugün buraya gelerek mezuniyet 
sevincini bizlerle paylaştığınız için 
hepinize teşekkür ederim. Sayın 
konuklarımız çağdaş ve kaliteli 
bir sağlık hizmetinin verilmesinde 
donanımlı bir hastane ve deney-
imli hekim kadrosu yanında olmazsa 
olmazlardan biri de nitelikli yardımcı 
sağlık personelinin varlığıdır. Ne kadar 
ileri ve iyi donanımlı cihazlarınız 
olursa olsun kullananlar eğer deney-
imsiz veya iyi yetiştirilmemiş ise elde 
edeceğiniz sonuç çoğu zaman tatmin 
edici olmaz. Bugün gerek Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti gerek Türkiye ‘de 
iyi yetişmiş nitelikli sağlık tekniker 
ihtiyacı oldukça fazla olup bu konu da 
belirli istihdam açığı bulunmaktadır.” 
dedi.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Halkımıza daha iyi 
ve daha kaliteli sağlık hizmeti vermek 
ve gerekli hekim ve sağlık personeli 
yetiştirmek amacıyla 2007 yılında 
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nin 
kurulmasıyla başlayan 2008 yılında 
KKTC’ de bir ilk olan Tıp Fakültesi 
ve buna paralel olarak 2010 yılında 
hizmete giren Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Güz Dönemi 
mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salonda gerçekleştirildi.
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Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından 
düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında 
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Görevlisi Soli Özel “Akdeniz’de Değişen Dengeler ve Güvenlik” 
başlıklı bir seminer verdi.

Lefkoşa, Dereboyu Caddesi İle Bedrettin Demirel Caddesi Arasındaki Dönemsel Ve 
Bölgesel Farklılıklar Ortaya Çıkarıldı.

YDÜ, Mısır’da 
temsil edildi

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi

kullanımına sunulmuştur. Çocuk 
Kütüphanesi, kütüphanemizin zemin 
katında 09:30 – 20:00 saatleri arasında 
ve Cumartesi 10:00 – 16:00 saatleri 
arasında açıktır.”

Açıklamada, ‘Her cumartesi 
10:30’da Masal Okuma, İngilizce 
ve Türkçe Masal etkinliği ile çeşitlik 
aktivitelerle öğrencilerimiz ve tüm 
halkımızın kullanımına açıktır’ de-
nildi. Çocuklarımızla birlikte, halkımızı 
kütüphanemizi ziyaret etmeye davet 
ediyoruz.”

Detaylı bilgi için : (0392) 223 64 64 – 
5538

Konuya ilişkin açıklamalarda bulu-
nan YDÜ Büyük Kütüphane Teknik 
Hizmetler Sorumlusu/Supervisor Emre 
Karahasan ve Yakın Doğu Okul Öncesi 
öğretmenlerinden Aliye Özyalçın; “Çocuk 
Kütüphanesi 2 – 8 yaş grubu çocuklara 
okumayı ve kütüphane kullanmayı 
aşılamak için oluşturuldu.”

Çocuk Kütüphanesi’nde Her 
Cumartesi, Masal Okuma, 
İngilizce Ve Türkçe Masal 
Etkinliği İle Çeşitlik Aktiviteler 
Yer Alıyor
“Kitap okuma odamızda 600’ü aşkın 
kitapla Yakın Doğu Okul Öncesi 
öğrencileriyle birlikte tüm halkımızın

YDÜ Büyük Kütüphane 
İçerisinde Çocuk 

Kütüphanesi Açıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Okul 
Öncesi işbirliğiyle geçtiğimiz hafta açılan Çocuk Kütüphanesi 

büyük ilgi görüyor.
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ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
YDÜ İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü
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Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, 
bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve 
öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik 
Konferanslar Dizisi”nin dördüncüsü 
“Görünmeyen Beyin” başlığı altında 
gerçekleştirildi.

İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı 
salonda gerçekleştirilen konferansın 
konuğu, çok sayıda kitabı bulunan, bir-
çok bilimsel yayının çeviri editörlüğünü 
yapan ve Eylül 2017’de yayınlanan 
“Görünmeyen Beyin” kitabının sahibi 
Prof. Dr. Tayfun Uzbay oldu.

Konuşmasında “Görünmeyen Beyin” 
adlı kitabında yer alan yazar beynin 
gizemleriyle ilgili merak edilen birçok 
bilimsel araştırmayı, doğru bilinen 
yanlışları bir araya getirdiğini ifade eden 
Prof. Dr. Uzbay, “Bu kitapta öncelikle, 
bilgi kirliliğinin giderek arttığı bir 
ortamda, beyinle ilgili geçerli bilgilerin 
yani beynin görünen yüzünün anlaşılır bir 
dille aktarıldığına; ikinci olarak da beyin 
konusundaki güncel sorular eşliğinde, 
hâlâ açıklayamadığımız tartışmalı 
noktaların ele alınarak bu kez de beynin 
görünmeyen yüzünün aydınlatıldığına 
şahit olacaksınız” dedi.

Örnekler Vererek Bilgiler 
Aktardı…
Beynin algılarla ilişkisine değinen Prof. 
Dr. Uzbay, beynin ön alın lobunun irad-
enin kaynağı olduğunu, algılarımızın ve 
kendimize dair farkındalığımızın tutarlı 
hale dönüştürülmesinde rol oynadığını, 
kısaca hayata anlam yüklediğimiz alan 
olduğundan söz etti.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay şunları anlattı: 
“Algı yönetimi toplumların duygularını, 
motivasyonlarını ve davranışlarını 
etkilemek amacıyla seçilen bilgileri ve 
göstergeleri gerçekleri karartarak kendi 
istediği şekilde empoze etme eylemidir. 
Bunun için medya tarafından üniversite 
ve bilim adamları, popüler yazarlar, 
popüler sanatçılar, din adamları ve 
toplumun kanaat önderleri bilerek ya da 
bilmeyerek kullanılır ve böylece toplum-
da istenilen şekilde bir algı oluşturulur. 
Oysa gerçek başkadır. İnsanlar duymak 
istedikleri şeylere kolayca inanmaya da 
meyillidir.”

Beynin Gizemleriyle İlgili 
Merak Edilen Birçok Bilimsel 
Araştırmalarla Doğru Bilinen 
Yanlışları Bir Araya Getirildi… 
Beyin konusunda son yıllarda çok önemli

gelişmeler ve keşiflerin olduğu vurgula-
nan konferansta, beyinle ilgili bilinmeyen 
bir çok şey olduğu ve bilim insanlarının 
henüz beyinden kaynaklanan otizm, 
şizofreni, madde bağımlılığı ve Alzheimer 
gibi hastalıkların kesin tedavisinde 
radikal çözümler üretemediği anlatıldı. 
Beyin-zihin ilişkisinde, özgür iradede ve 
ruh-beyin ilişkisinde hala belirsizlikler 
var olduğu üzerinde durulurken, bütün 
bunların beyni oldukça ilgi çekici ve 
popüler bir tartışma alanı yaptığını ifade 
etti.

Konferans Yoğun İlgi Gördü…
Öğrenciler ve katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gören konferans sonunda, 
Prof. Dr. Tayfun Uzbay konferans 
sonunda, sunumunda yaptığı konular 
ile ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. 
Konferansa gösterilen yoğun ilgiden 
dolayı Yakın Doğu Üniversitesi rektörlük 
üyelerine ve öğrencilere teşekkür eden 
Prof. Dr. Uzbay, Yakın Doğu Üniversites-
inde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.
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Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi’ne Başvuran 
Hastaların %100’ünde Gözlük 
Kullanımına Son Verildi
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Koray Karadayı, 90’lı Yılların 
Başından Beri Sürekli Gelişim 
Gösteren Lazerle Göz Tedavilerinde 3. 
Nesil Teknoloji Smile Lazer Dönemine 
Girildiğini, Çok Düşük ve Çok Yüksek 
Derecelerdeki Miyop ve Astigmat 
Tedavilerinde Bile Başarılı Sonuçlar 
Elde Edildiğini, Bu Teknoloji Sayesinde 
Hastalara Hızlı ve Güvenli İyileşme 
İmkanı Sağlandığını Söyledi.

Prof. Dr. Koray Karadayı; 
“ReLEx Smile Lazer 
Uygulaması ile Miyop 
ve Astigmat gibi Görme 
Kusurlarını Giderilmektedir.”
2000’li yıllarda geliştirilen üçüncü 
nesil Smile lazer işleminin, bıçaksız, 
ağrısız, konforlu ve daha kısa sürede 
iyileşme özelliği taşıdığını söyleyen 
Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin 
ayni zamanda göz kuruluğu problemi 
olan hastalarda da kullanılabildiğini 
belirtti. ReLEx Smile Lazer’in miyop 
ve astigmat gibi görme kusurlarını 
giderdiğini de ifade eden Prof. Dr. 
Koray Karadayı, bu işlemin Kıbrıs’ta 
birçok yenilik ve ilkleri gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
uygulanabildiğini belirtti.

ReLEx SMILE tedavisinde eski 
lazer teknolojilerinden PRK ve LASIK 
işlemlerinden farklı olarak korneal 
kapakçığın açılmasına ve ikinci bir 
cihaz ile lazer uygulamasına gerek 
kalmadığını da belirten Prof. Dr. Koray 
Karadayı, ReLEx SIMILE tedavisinde 
bütün uygulamanın tek bir cihazda 
ve tek aşamada gerçekleştirildiğini 
vurguladı. Prof. Dr. Koray Karadayı 
şöyle devam etti: “Lazer uygulaması 
ortalama 22 sn. saniye sürmekte, 
ReLEx SMILE tedavisi lazer cihazı 
tarafından kornea içinde oluşturulan 
2 – 4 mm’lik ince bir kesiden lentikül 
adı verilen dokunun çıkarılması ile 
birlikte 3 – 4 dk’da sona ermektedir. 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 
başvuran tüm hastalarımızda %100 
başarı ile sağlığına kavuşturularak 
gözlük kullanımına son verilmiştir” 
dedi.

Gözdeki Üç Çeşit Kırma Ku-
suru: “Miyopi, Hipermetropi 
ve Astigmatizma”
Kırma kusurları denilince akla ilk 
gelenin gözlük veya kontakt lens ile 
görmenin düzeltilebildiği göz kusurları 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koray 
Karadayı, göz hastalıklarındaki temel 
üç çeşit kırma kusuru konusunda 
açıklamalarda bulundu; “Miyopi, 
hipermetropi ve astigmatizma olarak 
adlandırılan kırma kusurları daha ba-
sit bir anlatımla, uzağı iyi göremeyen 
gözler miyop, yakını iyi görmeyen 
gözler hipermetrop ve nesneleri duru 
olarak göremeyen gözler astigmat 
şeklinde tanımlanabilir. Her üç 
kırma kusurunda da gözün önüne 
çeşitli şekillerde mercekler konarak 
görüntünün gözün içine net bir şekilde 
düşmesi sağlanır. Mercekler her üç 
kırma kusuru için de farklı bir yontma 
işleminden geçer.”

ReLEx SMILE Lazer Teda-
visinin Avantajları;
• Bıçaksız lazer teknolojisi
• 22 sn.’de tedavi imkanı (500kHz ile 
en hızlı lazer teknolojisi)
• Kesisiz operasyon kolaylığı
• Kornea biyomekaniğinde üstün 
koruma
• Kuru göz hastalarında uygulama 
imkanı
• Kapakçık açılmadığı için, kapakçığın 
kayma veya yer değiştirme riski 
bulunmaması
• Sessiz ve yanıksız bir tedavi olması
• Tedavi sırasında ve sonrasında 
sağladığı konfor
• Hızlı ve güvenli iyileşme
• Gözün doğal yapısına en yakın 
sonuç

Tedavi Sonrası Dikkat 
Edilecek Hususlar;
• İlk birkaç saat boyunca yaşanacak 
hafif bir batma hissi, sulanma ve 
kamaşma şikayeti normaldir.
• Tedavi sonrası verilen damlaların 
özenle ve doktorun verdiği reçeteye 
uygun olarak kullanılması gerekme-
ktedir.
• İlk 24 saat süresince tedavi 
edilen gözle oynanmaması ve banyo 
yapılmaması önemli bir detaydır.
• Tedavi sonrası belirli aralıklarla 
yapılacak doktor kontrolleri 
aksatılmamalıdır.
• En az 3 gün boyunca havuza veya 
denize girilmemelidir.

İkinci oturum konusu olan gebelik ve 
emziklilik döneminde beslenmeyle 
ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu 
Özbingül Arslansoyu, gebelik döneminde 
anne ve bebek sağlığını etkileyen en önemli 
faktörlerin, yeterli ve dengeli beslenme 
olduğunu söyledi.

Annenin yetersiz ve dengesiz beslen-
mesiyle erken doğum (prematüre), düşük 
doğum ağırlıklı bebekler (<2500g), beden-
sel ve zihinsel gelişimi yetersiz bebekler 
veya ölü doğumların yaşanabileceğini 
söyleyen Banu Özbingül Arslansoyu, 
annenin kendi fizyolojik gereksinimler-
ini karşılaması, vücudundaki depoları 
dengede tutması, karnındaki bebeğinin 
sağlıklı büyüyüp, gelişmesini sağlaması 
ve emzirmeye hazırlık için salgılanacak 
sütün enerji ve besin öğelerini karşılaması 
açısından gebelikte beslenmenin önemine 
dikkat çekti.

Gebeliğin başlaması ile birlikte anne 
adaylarında görülebilen mide bağırsak 
rahatsızlıkları, bulantı şikayetleri, mide 
ekşimesi, ödem, aşerme, kabızlık gibi 
sorunlara ve bunların önlenmesi için 
yapılabileceklere de değinen Diyetisyen 
Banu Özbingül Arslansoyu, hamilelik 
döneminde midenin boş kalmaması, gün 
boyunca azar azar ama sık sık beslen-
ilmesi ve öğünler ile birlikte su içilmesine 
önem verilmesi gerektiğini ifade etti.
Emziklilik döneminde beslenme ile ilgili 
de açıklamalarda bulunan Banu Özbingül 
Arslansoyu, hem annenin gereksinimleri 
karşılamak hem de anne sütünün kalitesini 
artırmak için günde en az 8-12 bardak 
su tüketilmesi, düşük kalorili diyetler 
uygulanması, alkol ve sigaradan uzak 
durulması, bebekte bir takım huzursuzluk-
lara yol açabileceğinden soğan, sarımsak, 
kükürtlü besinler ve kurubaklagiller gibi 
besinlerin kontrollü tüketilmesi ya da hiç 
tüketilmemesi, iyotlu tuz kullanılması 
ve mümkünse kafein tüketilmemesi 
gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Koray Karadayı; 
“2000’li Yılların Başlarında 
PRK ve Lasik Tedavilerinde 
Ortaya Çıkan Tüm 
Problemleri Ortadan 
Kaldıran, Üçüncü Nesil Lazer 
Cerrahisi Olan SMILE Lazer 
Teknolojisi Geliştirildi.”
Tıpta sistemler geliştikçe cerrahi 
işlemlerin de gelişme gösterdiğini 
söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, bu 
gelişmelerin göz hastalıklarında da 
geçerli olduğunu ifade ederek şöyle 
devam etti; “Kusurlu olan gözler 
için önce gözlük camlarının yerine 
ayni camların minyatür modelleri 
sert ve yumuşak birkaç malzeme-
den yontularak yapıldı ve gözün 
doğrudan üstüne takılabilen kontak 
lensler kullanılmaya başlandı. Gözlük 
takmaktan hoşlanmayan bir çok 
miyop, hipermetrop, ve astigmatlı 
insan bunları kullanmaya başladı. 
Fakat kontak lensler enfeksiyon, 
çizilme, kuruluk, görüntü netliğinde 
gün içinde değişmeler gibi risk ve 
yan etkilere neden oldu. Öncelikle 
80’li yıllarda birinci nesil lazer 
cerrahisi olan “PRK Excimer Lazer” 
işlemi yapılmaya başlandı. Fakat 
bu teknolojinin bazı dezavantajları 
vardı. Lazer sonrası ağrı, birkaç gün 
boyunca oldukça fazla olabiliyordu ve 
bazen kuvvetli ağrı kesiciler alınması 
gerekiyordu. Bir diğer dezavantaj ise 
bu yöntemin daha ziyade düşük gözlük 
numaralarında başarılı olmasıydı. 
Yüksek numaralarda sonuçlar çok 
kestirilemiyordu ve komplikasyon 
oranları yüksekti. 90’lı yıllarda ise 
ikinci nesil lazer cerrahisi olan Lasik 
cerrahi işlem uygulanmaya başlandı. 
Bu işlemde ise amaç ağrıyı azaltmak 
ve komplikasyon oranını düşürmekti. 
Lasik cerrahi işlem ile hastalar çok az 
ağrı ile evlerine gidebilirken, yüksek 
gözlük numaraları bile tedavi edilebilir 
durumdaydı. Fakat bu yöntemde de 
hastaların yaşadığı sorunlar vardı. 
Lasik işlemde hastaların büyük bir 
çoğunluğunda kuru göz komplikasyonu 
oluşuyordu. Ayrıca korneayı fazla 
incelten yüksek derecede düzelt-
melerde “Ektazi” adı verilen, körlük 
ve kornea nakline kadar gidilebilen 
“kornea fıtıklaşması” gelişebiliyordu. 
2000’li yılların başlarında ise tüm bu 
problemleri ortadan kaldıran üçüncü 
nesil lazer cerrahisi olan SMILE Lazer 
teknolojisi geliştirildi.”

Lohusalık Döneminde Yaşanan 
Depresyon: Postpartum
3. haftanın ilk oturum konusu, postpartum 
olarak adlandırılan ve doğumdan sonra ilk 
6 hafta içinde annede görülebilen doğum 
sonrası depresyon oldu. Postpartumla 
ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Klinik Psikoloğu 
Tuğçe Denizgil, bu psikolojik hastalığın 
genelde doğumdan sonraki ilk altı hafta 
içinde başladığını, birkaç ay içerisinde 
etkisini yitirebildiği gibi birkaç yıl kadar 
devam edebildiğini söyledi. Postpartumun 
gelişme nedenlerine de değinen Uzm. 
Psikolog Tuğçe Denizgil, bunların biyolojik 
ve psikososyal nedenler olarak iki başlık 
altında toplanabileceğini belirtti. Biyolojik 
nedenler arasında gebelik döneminde 
yükselen östrojen ve progesteron düzey-
lerinin doğumla birlikte ani düşmesi, 
tiroit bozuklukları ve folat eksikliğinin 
gösterildiğini söyleyen Tuğçe Denizgil, an-
nenin depresyon geçmişi bulunması ya da 
hamilelik esnasında depresyon yaşaması, 
yaşının genç olması, hamilelikle ilgili 
ikilemde olması, çok çocuğa sahip olması, 
yalnız veya evliliğinde çatışma yaşaması 
ve sınırlı sosyal desteği bulunmasının ise 
postpartumun psiskososyal nedenlerini 
oluşturduğunu ifade etti.

Postpartumun majör belirtilerinden 
depresif ruh hali, haz kaybı, değersizlik 
hissi, umutsuzluk ve acizlik hissi ile ölüm 
veya intihar düşünceleri taşıyan an-
nelerin mutlaka profesyonel tedavi alması 
gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe 
Denizgil, annenin aile ve arkadaşları 
ile sürekli iletişim içinde olup kendini 
izole etmemesi, kendisi ve bebeği ile 
ilgili beklentilerinde gerçekçi olması, 
bebek uyuduğu zaman mutlaka kendinin 
de uyuyup dinlenmesi gibi yaşamında 
yapacağı düzenlemelerle postpartumdan 
korunabileceğini ifade etti.

Hamilelik Döneminde Yeterli ve 
Dengeli Beslenme Anne Bebek 
Sağlığı Açısından Büyük Önem 
Taşıyor!

Lazerle Göz Tedavilerinde 
3. Nesil Relex Smile 
Teknolojisi Dönemi

“Görünmeyen Beyin” 
Konferansında, Beyinle İlgili 
Konuşulmayan Detaylar Anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yorgun Anneler Kulübü ve 
Blogger Kıbrıs Anneleri İşbirliğinde Ocak Ayı Boyunca 

Cumartesi Günleri 16.00 – 18.00 Saatleri Arasında İki Oturum 
Şeklinde Bilinçli ve Bilgili Ebeveynler Yetiştirmek Amacıyla 

Düzenlenen Hamilelik Okulu Seminer Dizisinin Üçüncüsü Anne 
Baba Adaylarının Katılımı ile Gerçekleşti. Yakın Doğu 

Üniversitesi Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Tuğçe Denizgil’in 
Doğum Sonrası Depresyonu Anlattığı İlk Oturumun Ardından, 

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu Hamilelik ve Doğum 
Sonrası Doğru Beslenme Konularında Bilgiler Paylaştı.

Doğum Sonrası 
Depresyonu ve 

Beslenme Konuları 
Ele Alındı

Dünya Kupası ve konferansında 
yayımlanmak üzere akademik makale ve 
takım eleme videosu yayımladı.

Bu Kez Şampiyonlar Ligi’nde 
Mücadele Edecekler…
Daha önceki senelerde 4 grup formatı 
ile düzenlenen yarışma 2018 yılından 
itibaren 2 ligden oluşacak şekilde düzen-
lenecek. Yakın Doğu Üniversitesinin 
NEUIslanders Robotik Futbol Takımı bu 
yıl Robotik Dünya Kupasının şampiyonlar 
ligi olan 1. ligde yer alması için de davet 
aldı.

Hedef İlk 8 Takım İçerisinde Yer 
Almak…
NEUIslanders takım kaptanı Ersin Aytaç, 
robot dünya kupasının şampiyonlar ligine 
davet almaktan dolayı gurur duyduklarını 
söyledi.

Her sene üzerine koyarak üst sıralara 
yükselen takımın bu sene ilk 8 içerisinde 
yer alması için ellerinden gelenin en 
iyisi yapacaklarını belirten Aytaç, “Yakın 
Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bayrağını üst sıralarda 
dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka 
Robotik Futbol Takımı NEUIslanders, bu 
yıl Kanada’nın Montreal şehrinde düzen-
lenecek olan Robotik Dünya Kupasına yer 
almak için ön eleme başvurusu yaptı.

NEUIslanders ekibinin Haziran ayında 
düzenlenecek olan dünyanın en prestijli 
robotik turnuvası olan RoboCup 2018 
yarışmasında yedinci kez yer almak için 
ön eleme başvurusunda bulunduğu bildi-
rildi. Ön eleme sonuçlarının şubat ayının 
ortasında açıklanması bekleniyor.

NEUIslanders, geçen yıl Japonya’nın 
Nagoya kentinde düzenlenen Robo-
Cup 2017’yi 9. sırada tamamlamıştı. 
2016 yılında Eindhoven, Hollanda’da 
düzenlenen robotik Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda Avrupalı rakipler-
ini geride bırakarak Avrupa 3. olan 
NEUIslanders, 2016 yılında Leipzig, 
Almanya’da düzenlenen RoboCup’ta 
ezeli rakiplerine karşı galibiyetler alarak 
dünya kupasını 9. sırada bitirmeyi 
başardı.

Yarışma sonrası 2017 Temmuz ayından 
itibaren çalışmalarını sürdüren Robotik 
Futbol Takımı ekibi, RoboCup Robotik

NEUIslanders 7’inci Kez 
Robotik Dünya Kupasına 

Aday

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar, 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr. Hakkı Cengiz Eren’in Solo Gitar 
için Three Portals isimli bestesi, Miami 
International GuitART Festival (MIGF) 
kapsamında düzenlenen ve 23 farklı 
ülkeden 59 bestecinin katıldığı Kompoz-
isyon yarışmasında (I. Tense and Fluid, II. 
Resonant, III. Hommage to Georg Friedrich 
Haas) birincilik ödülüne layık görüldü.

Dr. Hakkı Cengiz Eren’in Birin-
cilik Alan Bestesi Dünyaca 
Ünlü Gitar Ustası Celso Cano 
Tarafından İcra Edilecek
Birincilik ödülüne layık görülen, Dr. Hakkı 
Cengiz Eren’in Solo Gitar için Three Portals 
isimli bestesi, 24 Şubat 2018’de ünlü 
gitar ustası Celso Cano tarafından icra 
edilecek.

Dr.Hakkı Cengiz Eren’in 
çalışmaları Türkiye, ABD, 
Brezilya ve Avrupa’da Sen-
foni Orkestraları ve Solistler 
Tarafından Seslendirildi
Dr.Hakkı Cengiz Eren’in çalışmaları 
bugüne kadar, ABD, Avrupa, Brezilya ve

Türkiye’de çeşitli etkinliklerde seslendiril-
di. Sanatçının bu çalışmaları; Garth Knox, 
Juliet Fraser, Émilie Girard Charest, Mak 
Grgic, Ensemble Schallfeld, Ensemble 
Móbile, Ensemble Suono Giallo, Ensemble 
Composit, Schwerpunkt Ensemble, Ecce , 
Argus Quartet, Ensemble Nodus ve Thorn-
ton Senfoni Orkestrası gibi topluluklar ve 
solistler tarafından icra edildi.

Dr.Hakkı Cengiz Eren, 2016 
Yılında Ablaze Records Orches-
tral Masters, Vol.4 İçin Seçilen 
10 Besteciden Biri
Dr.Hakkı Cengiz Eren, Royaumont vakfı 
tarafından 2017 yılında Meitar Topluluğu 
için yeni bir eser yazmak üzere görevlendi-
rildi. Kendisine layık görülen uluslararası 
ödüller arasında Hans J.Salter’ı Anma 
Ödülü, MIGF kompozisyon yarışmasında 
birincilik ödülü, Peter David Faith’i Anma 
Ödülü, Kirkoskammer Kompozisyon 
Yarışması (özel ödül), Donald Aird Earplay 
Yarışması (finalist) ve Amerikan Ödülü (fi-
nalist) yer almaktadır. Ayrıca, 2016 yılında 
Ablaze Records Orchestral Masters, Vol.4 
için seçilen 10 besteciden biri oldu.

Dr.Hakkı Cengiz Eren, 
Uluslararası Alanlarda Ün 
Yapmış İsimlerle Birlikte Çalıştı.
2008-2017 yılları arasında Royaumont 
Voix Nouvelles, Sound of Wander, Darm-
stadt Yaz Kursu, Impulsakademisi, IlSuono 
Akademisi, Kompozit Festivali, Musiikinai-
ka, Etchings Festivali, Soundscape Festi-
vali ve Los Angeles Microfestfestivali dahil 
olmak üzere çeşitli uluslararası festivaller, 
atölyeler ve masterclasslara katıldı. Bu 
gibi ortamlarda Philippe Leroux, Alex 
Mincek, Pierluigi Billone, Stefan Prins, 
Simon Steen-Andersen, Mauricio Sotelo, 
Klaus Lang, Francesco Filidei, BeatFurrer, 
Franck Bedrossian, Mark Andre, Onur 
Türkmen, Joël Bons, ve Michael Quell gibi 
uluslararası alanlarda ün yapmış isimlerle 
birlikte çalıştı.

Peabody Enstitüsünde klasik gitar 
performansı alanında lisans eğitimini 
tamamlamladıktan sonra, Michigan 
Üniversitesinde kompozisyon alanında 
yüksek lisans yaptı. Yakın zamanda, 
USC Thornton Müzik Okulu’nda, Stephen 
Hartke, Donald Crockett ve Sean Friar gibi 
hocalardan aldığı derslerle, beste alanında
doktorasını tamamladı.

Çağdaş müzik, mikrotonal yaklaşımlar, 
akortlama sistemleri, spektralizm, erken 
müzik, lavta ve barok gitarı repertuvarı 
gibi alanlara ilgi duyan Dr. Hakkı Cengiz 
Eren, kariyerinin önemli bir parçasını 
öğretmenlik olarak Yakın Doğu Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda teori 
derslerinin yanısıra koro yönetimine de 
katkıda bulunmakta.
ödülü, Peter David Faith’i Anma Ödülü, 
Kirkoskammer Kompozisyon Yarışması 
(özel ödül), Donald Aird Earplay Yarışması 
(finalist) ve Amerikan Ödülü (finalist) yer 
almaktadır. Ayrıca, 2016 yılında Ablaze 
Records Orchestral Masters, Vol.4 için 
seçilen 10 besteciden biri oldu.

Dr.Hakkı Cengiz Eren, 
Uluslararası Alanlarda Ün 
Yapmış İsimlerle Birlikte Çalıştı.
2008-2017 yılları arasında Royaumont 
Voix Nouvelles, Sound of Wander, Darm-
stadt Yaz Kursu, Impulsakademisi, IlSuono 
Akademisi, Kompozit Festivali, Musiiki-
naika, Etchings Festivali, Soundscape 
Festivali ve Los Angeles Microfest festivali 
dahil olmak üzere çeşitli uluslararası 
festivaller, atölyeler ve masterclasslara 
katıldı. Bu gibi ortamlarda Philippe

Leroux, Alex Mincek, Pierluigi Billone, 
Stefan Prins, Simon Steen-Andersen, 
Mauricio Sotelo, Klaus Lang, Francesco 
Filidei, BeatFurrer, Franck Bedrossian, 
Mark Andre, Onur Türkmen, Joël Bons, ve 
Michael Quell gibi uluslararası alanlarda 
ün yapmış isimlerle birlikte çalıştı.

Peabody Enstitüsünde klasik gitar 
performansı alanında lisans eğitimini 
tamamlamladıktan sonra, Michigan 
Üniversitesinde kompozisyon alanında 
yüksek lisans yaptı. Yakın zamanda, 
USC Thornton Müzik Okulu’nda, Stephen 
Hartke, Donald Crockett ve Sean Friar gibi 
hocalardan aldığı derslerle, beste alanında 
doktorasını tamamladı.

Çağdaş müzik, mikrotonal yaklaşımlar, 
akortlama sistemleri, spektralizm, erken 
müzik, lavta ve barok gitarı repertuvarı 
gibi alanlara ilgi duyan Dr. Hakkı Cengiz 
Eren, kariyerinin önemli bir parçasını 
öğretmenlik olarak Yakın Doğu Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda teori 
derslerinin yanısıra koro yönetimine de 
katkıda bulunmakta.

Dr. Hakkı Cengiz Eren’in Bestesi, 
Miami International GuitART Festival’inde 

Birinci Oldu
Dr.Hakkı Cengiz Eren’in Bestesi I. Tense and Fluid, II. Resonant, III. Hommage to Georg Friedrich Haas Birincilik Ödülü Aldı.



Nadzedha oyuna geri dönmeye çalışarak 
periyot bitimine 1.30 kala farkı 8 sayıya 
düşürse de Yakın Doğu Üniversitesi buna 
izin vermeyerek rakibi ile farkı korudu( 
65-55). Final periyoduna 65-58 Yakın 
Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile gidildi.
Son periyotta ilk hücumu alarak başlayan 
Nadzedha sayıyı buldu(65-58). Periyotta 
bir buçuk dakika sonra Kayla McBride’ın 
turnikesi ile sayı bulan Yakın Doğu 
Üniversitesi, Quanitra Hollignsvorth ile 
farkı yeniden çift hanelere çıkararak skoru 
70-60’a taşıdı. Periyotta son beş dakikaya 
77-65’lik skorla gidildi. Oyunda kontrolü 
ele alan Yakın Doğu Üniversitesi maçın 
bitimine 1.50 dakika kala Bahar Çağlar, 
Kayla McBride, Quanitra Hollingsvorth, 
Courtney Vandersloot ve Cansu Köksal’ın 
sayılarıyla farkı 23 sayıya çıkararak skoru 
92-69’a taşıdı.  Ev sahibi Yakın Doğu 
Üniversitesi maçı da 93-71 kazandı.

Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesinde; 
Kayla McBride 24 sayı, 7 ribaunt, 2 
asist, Sandrine Gruda 18 sayı, 7 ribaunt, 
3 asist, Courtney Vandersloot 13 sayı, 
6 ribaunt, 13 asist, Jantel Lavender 10 
sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Elin Eldebrink 8 
sayı, Quanitra Hollingsvorth 7 sayı, Bahar 
Çağlar 9 sayı, 3 ribaunt ile takımın öne 
çıkan isimleri oldular.

Nadzedha Orenburg da: Emma 
Cannon 28 sayı, 7 ribaunt, Sandra Yguer-
avide 12 sayı, 5 asist, Alexsanria Bentley 
9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist,  Brionna Jones 6 
sayı, 4 ribaunt, Kseniia Tikhonenko 6 sayı, 
5 ribaunt ile oynadı.

FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu 14. 
ve son hafta maçında Rusya temsilcisi 
Nadezhda Orenburg’u konuk eden Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
maçtan 22 sayı farkla 93-71 galip ayrıldı. 
Grupta play-off’lara lider olarak gitmeyi 
başaran Yakın Doğu Üniversitesi, 12 
galibiyet ve 2 mağlubiyetle normal sezonu 
tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi 
play-off’larda A grubunun dördüncüsü ile 
oynayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa 
Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın 
Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda, 
Kayla McBride, Courtney Vandersloot, 
Elin Eldebrink, Jantel Lavender beşiyle 
başladı. Maçta periyotlar, 29-23, 47-43, 
65-58 ve 93-71 Yakın Doğu Üniversi-
tesinin üstünlüğü ile geçildi. Yakın Doğu 
Üniversitesinin rakibine ribauntlarda 42-
30, asistte ise 26-17 üstünlük sağladığı 
maçta iki takım da 9 top çalma elde etti. 
Nadzedha da Emanuel Canon 28 sayıyla 
maçın sen skorer ismi oldu. Yakın Doğu 
Üniversitesinde Kayla McBride 24 sayı 
atarken, Jantel Lavender 13 ribaunt, 
Courtney Vandersloot da 13 asistle 
istatistik lideri oldu.

Maçta, ilk hücumu alan Yakın Doğu 
Üniversitesi pota altından Sandrine Gruda 
ile ilk basketi buldu. Kayla McBride’a 
yapılan basket faulle ilk 38 saniyede Yakın 
Doğu Üniversitesi 5-0’lık seri yakaladı. 
Rus temsilci Nadzedha, Brina Jones’la 
bir dakika sonra maçta ilk sayısını buldu. 
Maça iyi başlayan Yakın Doğu Üniversi-
tesi iki dakika geride kalırken 8-4 skor 
kaydetti.  Hızlı hücumların yapıldığı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın dört oyuncusu ile yardımcı 
antrenör görevinde bulunan Emre 
Vatansever, 2019 yılında Sırbistan ve 
Letonya’da düzenlenecek Avrupa Kadınlar 
Basketbol Şampiyonası’na (EuroBas-
ketWomen 2019) katılabilmek için B 
Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Milli 
Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer 
aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
verilen bilgiye göre, Kuanitra Hollings-
vorth, Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut 
ve Cansu Köksal A Milli Kadın Basketbol 
Takımı 2019 Avrupa Şampiyonası eleme 
müsabakaları kadrosunda yer alacak. 
Emre Vatansever ise A Milli Kadın Bas-
ketbol Takımı Yardımcı Antrenörü olarak 
görev yapacak.

Kayseri temsilcisi soyunma odasına 
47-40 önde gitti. 

Üçüncü periyotta etkili olan Kayla 
McBride ve Courtney Vandersloot 
Yakındoğu Üniversitesini 3. dakikada 
öne geçirdi (49-50). Kalan bölümü 
çekişme içinde geçen periyodun sko-
runu Yakın Doğu Üniversitesinde Bahar 
Çağlar belirledi (61-65).

Son periyodun başında farkı çift 
hanelere (63-73) çıkaran Yakındoğu 
Üniversitesi karşılaşmayı McBride’ın 
skor liderliğinde 72-84 kazandı.

Öne Çıkanlar…
Abdullah Gül Üniversitesinde; 
Gabriela Marginean 24 sayı, 8 ribaunt, 
2 asist, Marianna Tolo 17 sayı, 8 rib-
aunt, 3 asist, Maja Miljkovic 16 sayık, 
4 ribaunt, 7 asist, Melis Gülcan 8 sayı, 
3 asist, Gizem Sezer 4 sayı, 7 ribaunt 
ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesinde; 
Kayla McBride 28 sayı, 6 ribaunt, 2 
asist, Jantel Lavender 16 sayı, 8 rib-
aunt, Bahar Çağlar 14 sayı, 6 ribaunt, 
5 asist, Courtney Vandersloot 8 sayı, 
8 asist, Quanitra Hollingsvorth 8 sayı, 
6 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 6 sayı, 3 
ribaunt 8 asist kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nin 17. haftasında deplasmanda 
karşılaştığı Abdullah Gül Üniversi-
tesini 72-84 mağlup etti. Yakın Doğu 
Üniversitesi bu sonuçla ligdeki gali-
biyet sayısını 16’ya çıkararak ligdeki 
liderliğini korudu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 
Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor 
Merkezinde oynanan maça, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kayla McBride, Courtney 
Vandersloot, Olcay Çakır, Bahar Çağlar, 
Jantel Lavender beşiyle başladı. 
Maçta periyotlar 15-18, 47-40, 61-65 
ve 72-84 tamamlandı. Yakın Doğu 
Üniversitesinde Kayla McBride 28 sayı 
ile maçın en skorer ismi oldu. Yakın 
Doğu Üniversitesinde Sandrine Gruda 
bu maç forma giymezken, Kuanitra 
Hollingsvorth da saha içinde aktif 
olarak dinlendi.

Maçın başında Marginean ile etkili 
olan AGÜ Spor 4. dakikayı 9-6 önde 
geçti. Mc Bride ve Lavender ile etkili 
olan Yakındoğu Üniversitesi ilk çeyreği 
15-18 önde tamamladı.

İkinci periyot başında Margenian ve 
Tolo ile etkili olan AGÜ Spor devreye 3 
dakika kala 1 sayı önde girdi (37-36). 
Kalan bölümde Miljkovic ile skor üreten

periyotta Kayla McBride, Elin Eldebrink 
ile sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi 
karşısında rakibi farkı kapatarak skoru 
14-13‘e getirdi(5.19). Karşılıklı bas-
ketlerin yaşandığı periyotta son üç 
dakikaya 22-21 Yakın Doğu Üniversites-
inin üstünlüğü ile gidildi. İlk periyot Yakın 
Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile 29-23 
geçildi.

İkinci periyoda Nadzedha Sandra 
Ygueravide’nin üç sayılık isabetli 
basketiyle başladı(29-26). Periyotta bir 
buçuk dakika boyunca skor bulamayan 
Yakın Doğu Üniversitesi 8.38’de Bahar 
Çağlar ile ilk sayısını buldu(30-26). 
Periyotta 6-41 geçilirken skora 32-32 
eşitlik geldi. Sandrine Gruda ile maçta 
öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi ilk 
beş dakika geride kalırken 36-32 skor 
kaydetti. Rakibi ile farkı koruyan Yakın 
Doğu Üniversitesi periyot bitimine 2 
dakika kala farkı 7 sayıya çıkararak skoru 
44-37 yaptı. Periyodun bitimine 3 saniye 
kala molaya gidilen maçın ilk yarısında 
Yakın Doğu Üniversitesi 47-43’lik skorla 
soyunma odasına gitti. İlk yarı sonunda 
Nadzedha’da Emma Cannon 18 sayı ile 
maçın en skorer ismi oldu.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Yakın 
Doğu Üniversitesi rakibinin pota altında 
sayı bulmasına izin vermeyerek skoru 50-
43’e çekti(8.43). Oyunda etkili olarak sayı 
bulmaya başlayan Nadzedha rakibi ile 
farkı eritmeye çalışsa da, periyotta ikinci 
beş dakikaya 55-51 Yakın Doğu Üniversi-
tesinin üstünlüğü ile geçildi. Maçta rakibi 
ile farkı 12 sayıya çıkaran Yakın Doğu 
Üniversitesi skoru 63-51 yaptı (2.57). 
Mücadeleyi bırakmayan konuk takım 

Milli Takım, 2019 Avrupa Şampiyonası 
Elemelerinde 10 Şubat’ta Beyaz Rusya ile 
deplasmanda, 14 Şubat’ta ise İstanbul’da 
Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dört milli 
oyuncusu Türkiye A Milli Kadın Basket-
bol Takımı’nın, B Grubu’ndaki önceki 
müsabakalarında Estonya’yı deplas-
manda 81-56, konuk ettiği Polonya’yı 
ise 73-53’lük skorla mağlup etmesinde 
önemli rol oynadılar.

Yabancı Oyuncularda Milli…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde forma 
giyen Elin Eldebrink ile Sandrine Gruda 
da kendi ülkelerinin Milli Takımları’na 
çağrıldılar. Elin Eldebrink, İsveç Milli 
Takımı’nda, Sandrine Gruda ise Fransa 
Milli Takımı’nda forma giyerek ülkelerini 
temsil edecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Euroleaugede de Zirvede

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Milli Araya 
Mutlu Girdi

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanlığı kararıyla, Yakın Doğu 
Üniversitesi bünyesinde, Kıbrıs Türk 
Resim Sanatı’nın başlangıcından 
günümüze Kıbrıs Sanatının karak-
teristik özelliklerinin tarihsel süreç 
içerisinde anlatılacağı “Resim-Sanat 
Müzesi” kuruluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Dr. Suat İ. Günsel’in öncülüğünde 
kurulacak olan müze, 2020 yılı 
başında hizmete girecek. Müzede, 
Kıbrıs Türk sanatının başlangıcından 
itibaren günümüze kadar yarattıklarıyla 
sanatımızın gelişimine öncülük etmiş 
ve katkı koymuş ressamların eserleri 
yer alacak. Kıbrıs Türk Sanatının ülke 
ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir 
rol oynayacak olan müze bir yandan 
halka ve sanatçılara Kıbrıs Türk plastik 
sanatlarının tanıtımını sağlarken diğer 
yandan ülkemiz sanatçılarına kendi 
yarattıkları plastik sanat eserlerini 
sergileme imkanı sunacaktır.

İzin Belgesi İçin Başvuruda 
Bulunuldu…
Kampüs içerisine açılmasına karar 
verilen Resim-Sanat Müzesi’nin 
oluşturulması için, Turizm ve Çevre 
Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler

sanatçının 120’sinin bilgileri paylaşıldı. 
Özel koleksiyonlar, el yazmaları, 
etnoğrafik eserler de bu sanal or-
tama aktarılacaktır. Sanat eserlerine 
erişilebilirlik bir tanıtımdır. Dijital ortamın 
gelişmesiyle birçok ambargoyu yıkabilme 
gücüne erişildi ve bu sayede daha büyük 
adımlar atılacaktır” şeklinde konuştu.
Sibel Siber sözlerinin sonunda, Kıbrıs 
Türk Ressamları Retrospektif Sergisi’nin 
geleceğe umut olmasını temenni ederek 
saygılarını sundu.

Kıbrıs Türk Ressamları 
Retrospektif Sergisi Kurdelesi 
Kesildi…
Konuşmaların ardından sergiye katkı 
koyanlara Meclis eski Başkanı Dr. Sibel 
Siber ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. Günsel tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.
Plaket takdiminin ardından, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
Günsel, Meclis eski başkanı Dr. Sibel 
Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfa S. Günsel, 
Near East Bank Genel Müdürü Selami 
Kaçamak ile Near East Bank Genel 
Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, 
sergide erserleri bulunan sanatçılar açılış 
kurdelesini birlikte kesti. Etkinlik, serginin 
gezilmesi ve resepsiyon ile sona erdi.

Geleceğe Umut Veren Sergi, 23 
Şubat’a Kadar İzlenebilecek…
Kıbrıs Türk resminin başlangıcıyla 
birlikte I. ve II. kuşak ressamlar olarak 
adlandırılabilecek dönemi içeren sergide, 
Olga Rauf, İsmet Vahit Güney, Cevdet 
Çağdaş, Ayhan Menteş, Ali Atakan, Göral 
Özkan, İnci Kansu, Salih Oral, Günay 
Güzelgün, Gönen Atakol, Özden Selenge, 
İsmet Tatar, Emel Samioğlu, Emin Çizenel, 
Güner Pir, Türksal İnce, Feridun Işıman 
ve Hikmet Uluçam’ın eserleri sergileniyor. 
Sergi, 23 Şubat 2018 tarihine kadar 
sanatseverlerle buluşacak.

toplumun eksikliği olan müze eksikliğini 
giderecek sürecin ilk adımı olacaktır” 
dedi.

Sanata Katkı Koyanlara 
Teşekkür Etti…
Dr. Mustafa Hastürk konuşmasının 
devamında, serginin Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kurucu Rekötürü Dr. Suat İ. Günsel’in 
girişimleri ile düzenlendiğini belirterek, 
Kıbrıs Türk resim sanatının önemli bir 
kesimini içeren sergiye katkı koyanlara 
teşekkür etti.

Hastürk; “Sanata karşı ilgisi ve duyarlılığı 
yanında organizasyonun başarılı olabilm-
esi için desteklerini esirgemeyen Kurucu 
Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel’e sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sanat tutkunu 
olan rektör yardımcısı Prof Dr. Şenol 
Beşktaş’a, koleksiyonlarındaki resimlerle 
sergiye katkı koyan Meclis Başkanlığı’na, 
Ülviye Ratip, Mehmet Parlan ile sanatçı 
dostlarıma, sergi ve sergi kataloğunda 
katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Dr. Sibel Siber: “Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni Sanata Verdiği 
Destekten Ötürü Kutlarım…”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis 
eski Başkanı Dr. Sibel Siber ise, I. ve II. 
Kuşak ressamların yer aldığı Kıbrıs Türk 
ressamlar sergisinin eserlerinin yer aldığı 
serginin açılışını yapmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni sanata verdiği önemden 
dolayı kutladı.

Bir toplumu toplum yapan manevi 
değerlerden birinin sanat olduğuna vurgu 
yapan Dr. Sibel Siber, sanatçılara değer 
verilmesi yüceltilmesi ve sanat eserler-
inin dünden bugüne, bugünden yarına 
taşınması gerektiğini belirtti.

Sergide yer alan eserlerin sadece Kıbrıs 
Türk toplumuna değil dünyaya açılmasını 
arzu ettiğini ifade eden Siber, Meclis 
Başkanlığı döneminde sanat eserlerinin 
sanal ortamda sergilenmesi için çalışma 
başlattıklarından bahsetti.

“Sanat Eserlerine Erişim 
Ambargoları Yıkabilme Gücüne 
Sahiptir”
Sibel Siber, “Başlatılan çalışmayla 800 
sanat eseri dijital ortama aktarıldı. 
Ülkemizde bulunan 230’dan fazla

Kıbrıs Türk resim tarihinde I. ve II. kuşak 
sanatçılarını konu alan ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
Günsel ile Near East Bank himayelerinde 
gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Ressamları 
Retrospektif Sergisi”, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda 
KKTC Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber 
tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi 
Salonu’nda sanatseverlerle buluşan 
serginin açılışına, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Meclis eski Başkanı Dr. Sibel 
Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Near East Bank 
Genel Müdürü Selami Kaçamak, Near 
East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver 
Haskasap, Rektör yardımcıları, Dekanlar, 
Akademisyenler, Ressamlar, Sanatsev-
erler ve Yakın Doğu Üniversitesi ile Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi yöneticileri 
ve personeli katıldı.

1890-1950 tarihleri arasında doğan 
ressamları kapsayan ve sanatseverlerin 
izlenimine açılan sergide, I. ve II. kuşak 
olarak adlandırılan ressamların doğa, 
naturmort, portre, Nü gibi farklı tema-
larda 18 eser sergileniyor.
Serginin açılışında, serginin sanat yönet-
meni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk 
ile Meclis eski Başkanı Sibel Siber birer 
konuşma yaptı.

Dr. Mustafa Hastürk: “Bu Sergi 
Ülke Sanatı Açısından Kilometre 
Taşıdır…”
Serginin sanat yönetmeni ve küratörü 
Dr. Mustafa Hastürk yaptığı konuşmada, 
80 yıllık geçmişe rağmen önemli birikim 
ve gelişim yaratmış olan Kıbrıs Türk 
resminin başlangıcından itibaren I. ve II. 
kuşak ressamlarından oluşan serginin, 
ülke sanatı açısından önemli bir kilometre 
taşı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının demokrasisi, kültürü, 
eğitimi ve yaşam biçimi ile çağdaş 
uygarlık seviyesini yakalamış bir halk 
olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Hastürk, 
“Kıbrıs Türk resminin başlangıcından iti-
baren I. ve II. kuşak ressamları kapsayan 
bu sergi ve hazırlanan kataloğu, Kıbrıs 
Türk resminin belgesi niteliğindedir. Bu-
nun devamı da gelecektir. Aynı zamanda 
bu sergi bir toplum projesidir. Ayrıca, 

Dairesi’ne gerekli izin başvurusunda 
bulunulduğu bildirildi. 

Açıklamada ayrıca Yakın Doğu 
Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 
bulunan tarihi rektörlük binasında 
kurulacak olan müzenin başkanlığına, 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim üyesi ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
Günsel’in Sanat Danışmanı Dr. Musta-
fa Hastürk’ün atandığı kaydedildi.

Eski ve Yeni Koleksiyonlar 
Sanatseverlerle Buluşacak…
Modern bir sanat müzesinin tüm 
özelliklerine sahip bir yapı olarak 
tasarlanıp inşa edilecek müzede, 
Kıbrıs Türk sanatının başlangıcından 
günümüze dek Kıbrıs sanat tarihine 
yapıtlarıyla yön veren ve toplumu-
muzun sanatsal gelişimine iz bırakan 
ressamların eserleri yer alacak. Son 
teknolojik işitsel ve görsel sistem-
lerin kullanılacağı müzenin faaliyete 
geçmesiyle birlikte, plastik sanatlar 
alanında sergi, konferans, açık oturum, 
film ve dia gösterileri gibi faaliyetler 
yürütülecektir. Resim-Sanat Müzesi bu 
etkinliklerin yanı sıra plastik sanatlar 
alanında düzenlenecek kurs ve semin-
erlere de ev sahipliği yapacaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi “Kıbrıs Türk 

Ressamları Retrospektif 
Sergisi”ne Ev Sahipliği Yaptı
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Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
Kıbrıs’ın İlk Resim-Sanat 
Müzesi Açılıyor
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Yakın Doğu Üniversitesi’nin Büyük Gururu


